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o Brasil comemora, hoje, com imponentes solenidades, O· primeir ��,: '. ,n'lenário\, do
lIascimenlu- de Castro alve�, o �aior poeta bra_sileiro, cujo eslro pui��t��: ,,
grandeceu na lula constante e sublime pela abohçao da escravatura em �a.

\

jFuga espetacular de UIn

prisioneiro nazista
,

Pp,.RíS, 13 (U. P.� - Cerrado tíroteío teve lugar esta ma

nhã no inlj)er10r do palácio dia Justiça, dies,tJa capital, quando ar.

polícia francesa se lançou em perseguíção a um prtsíoneíro
alemão que fugiu da sala de julgamento no momento em que
estava sendo submetido a Interrogatório. Ois' tiros ecoaram por;
algum tempo através dos corredores do palácio, tendo o prl
síoneíro alemão eído ilinalmenoo fe,ridlo {{o recapturado,

f H. 9977
francesa. efetnou, hoje,.

lmnneras prisões ímedíatamente após terem as auaorídades

Solene desa fi-o a' Ru'8SI-a'· Iniciaram seus partsíenses descoberto grandes quantídades de armas e muni-

ções num vasto-depósito clandestino nas . cercanias doe Alter-

LONDRES' trabalhos vílle, próximo a. esta capital.
,

. ,,13 (U. P.) - Boi lançado um repto em Wa,s'him,g'tOIll e

Moscou ontem, quando' em dois dos mais francos pronuncíamentos de

O b -b------·
-------------------

Jllpós':'g,Uleinra, o presidtemlte Tmnnan 'e o secretár-ío do Exteriur brrtaníco, Londres, 13 (U. P.) - A rá- um ardelao de cladades abertasBevín, desaí'íaram a União SO'\ri'éLÍI:�a sobre suas ações 11Ia mUlropa Orien- dto de MOISIC!OU anuncia que os . U
tad e na Alemalnlh:a.. FOISise ou não, acidental, o fl3'to de ambos OIS uis- delegados dos chanceleres, in- JVIüNTEVIDÉO, 13 CU. P.) - A Carnaa-a dos Deputados uruguaios,
cumsos vieem simultaneamente, seu eíeito combinado foi de decl'aI"a'r cumbídos

�

de estndar o proble- em mensagem ao governo paraguaio, solícíoou ao mesmo que ll1:ã'o bom

ao mundo que 'a Grã-Bretanha e os' Estados Unidos estão tornando po-
ma alemão, Gomo elaborar o b.a.rid'�als.sle as cidades abertas, qUie esíão no momento €1Il1 poder das

-siçâo. O apelo de T,1'lllll1.an ao Oongresso para .auxidio f'inancerro e téc_' traJI:�o da paz. co_m a AUiSIt,_ria, forças revnlucionáa-Ias.

mico :i Grécilw 'e 'I'unquía, com .e.:fIei,lo, concitou sua nação a ver que a
e ainda, a comissao de perttos .

esfera da ínf'luencia soviética deve ptan�wr na fronteiea russo-grega e na para os aspectos econ?m�c�s Dili-matam aos revol'lososfl'«)ln�ej.ra íueco-eovíética. do tratado 'com a Ausería, 1m - "

cíaram seus trabalhos, hoje, '
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M'
ás omze horas (címco horas no -

.

A "."

caso C Ines em OSCOU Rio de Janeiro). A tarde deve- ASSUNÇAO, (U. P.) - O governo em s-eu ultímatum "

I .

.

•
rão reunir-se outras comissões dirigido à guarnição de Conoepcíon, preveniu os dez mil ha-

NANQUIM 13 (U P) O'
. '�,j. d I

- , e o próprío conselh., dOIS Chan- bítantes da cidade que evacuem todos o� pontos: estratégíoos,
, ..

- V10e-mln1l:>I.r.o aiS re açoe's ex- céleres . ,.'
-

d .... d .

..

terí L' O'" d I Chi
-

tolerará d"
os quais, anunciou.. serao bombar eanos o ar com projeteis

eT1Ü'res, lU 'Ule, e,e ,a:r.ou que Ia i lua na:o o 'eTIa:ra a 'liSCUS-
.

.

'
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d
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d M· "N N a"o ab ri· rá m a-o pesados, a tían de ser abafado o levante da 1 DIVlJSao de In-
.s3JO e assun os in emnos na 00U eTEID,Cla e o.scou. emcom,'

.

fautaria ali acantonada
participaçãJo n�em sem ela". ESlsa,S palavnas coincidem com a

€ruell'gioa reação da imprensa chinesa contra a pTlOplÜ,stta d� Mo- GopenhagilLe, 13 (U. P.)

lotov, die qUle o CllASO chi.nês seja inclui,dio na O'ro'em do dia.
A

_

D�namaJrca ja.mais a,brirá
.

.

ma:o dia Gro:ellaiIld-la, slegunüo
•

.. -

dedaLl'ou_ ÜlnÚe.m no Parl'a,men-

'Barrlcadas' 3m II!.sunr;M'!IJ} Ito,
o ministro do exter.ior, Ras-

-. 'GíI
.

_
JS,. �UV niJJs:sle'll. -Aol'oeISloentolU' 4ue -o go-

POiSADAS, 13 (U. -P.) - NOItidas Hem confirmação, 1"eoo- vê:rno dinamatr:qiUês está pro

bidas aqlui, dizém que o g,ovêr,IlJ() parruguaio mamdo'll 'leV1alIltar o�r'and:o f,a�er 'com que os ame-

• A _ � • nownos de,lxem a Groellandia,
ba:l'Il'lcatdJas em tOI1IlO de Ass'Uinça:o, te,menÀo o ata.que dOIS re-

o que "'''rpe'r::a 00' ln' l'
.

.

I ''''''' . ulSo",gu r num

'beloos da oapltaI. 'fUJtu'I1O· não diISJtaI1te.
Riu, 13 (A. N.) - A wdminiSILra

ção do porto da Rio -ele Janeiro

Mais sete milbões elo A Naç-a- O 8rasl·lelara a Castro Alves 1.�Z��l]I����;_C!���f}:':e ��:��ap����
ti II .13. de fI.haca!Q, para e:flenvos de sa-

meio de dolares I Ri,o, 13 (A. N.) - Amanhã, toda 'as s01enio'alde,s e daJlldlo o mesmo
ários de f�lIlliJtiia le �'rulldeI}leta,"cé-

Rto., 13 (A. N.) _ 'ComunÍ'cam t oa Naçwo BWlsUeilra comemona.rá o! cunho ofid:al a ll1IaJ.ol'i'a dos atos uda p.E)ss'O'a�1 'em T-eJ.aça'o aiOS fIlhos

�e W'ashi:l1lg:ton, que .o BanCJo de centenário do na,s,cimemto ,�e Autô-I comeI?'OiI'rutiV'Os. mll)tr,� a,s di,f',e,rente,g e ll<WHJlnalIdadle pOlI1tUlguesa. Escla

limpÜll1tação e EXJponbação a.nrumcio'll mo de Castro Alves, COiIllsl,Qle'I'ado o s,�hlb:l'ldwd,els "pl�oiffi.ovldas pelo mI!-
receu !fl.que,la flJuloarquia que, s'e

.hflJvier aUllori,zado .o crétd�['o de s,elt,e maio.r- poeta do Brasil, que pôs sua nist,r.o da E(h�CJação, \ figura uma gUindo info:nmaçõ'es ,prBisbadas pela Campanha contra
mi,JlhÕoels e qmitllhentols' mil do,la�'e's IH,eralllulI'a a ,serviço da g:mlllde causa ·exposÍ'ção. }I,e do,C'umelllltos r8lIa'[li- cons,Ullada p·m't1.11g1uels neSita caIPital,

pwra a compa.nhia ,do Vlaile do Rio dia é'bo!içã.o da ·escmvwtul'a e í'üi vos á vida do gJra.nde poe,ta baia- o l\ef,erido dOClulInento tem valor doe a aftosaca.I1�eill'a de itdelIlJtidade. Exami[}alll-
Doce, qoo, deverá 'empNlgar essa ao mesma t'8Ill1lPO, um !inioo pri,- no. ESlsa: ex:pOlsição será i,naug:um- Oidade do. M,éxico, 13 (U. P.)
jmp.oI'lltatncdfa na compra de ma,Lé- moroso. O governo do Bllasil, co- dia 'ama.nhã, áls dJez,eSls.e,i,s hOIJ:'.alS, no do o asrs'l.�nto, ,olPiJllloU o DASP que

O
. ,

s:i, o cOIf1s,Llilwdo de P-oil.'lLUlglal decla-.- Ml'nilStterio dia AgII'icultu-
l�NlJ,S 1101S EsLados Ul1'idos, para mo já o f.ez ,em relação a Mwohado, salã\} ,de E:�lposições daqu,ele mi-

ra 'e P,ecU/"""l'a 1',nl'CI'IO" u.ma ,""m-
dAI'

.

L" A' d 'd I rou válida a "oédula pessoal", pü- w. """ '.... ""'"

rehabi'lÍl�.aT a fe'l1rov�a Viltória-Mi- 'e SSlS, as,s.Qci:a-se ás homel1'a,g.8IIl1S llIS' eno. In a prOIlJQoVli a pe' o ,p.,,,.,n...1a ,de. rmopag"'ndla afl'm dedel'á a me.sma ser rud:miti:da -como ","u'li 1'" QA

nas ,e melhoraw os brilhos minei- á memória do ,autor 6,e "ESipumflls Milnieté['io da' EldiUlCação, será l'ea-
. pro'vla ,pa:ra ,e.f',eilto do saMÍJrio de 1'a- peJ:'lsua:di.r .os oriado.res a sacri-

1'OS da citada ,wmpamhi'a. Esss oré- FlulU'wn.t,els" palrtilCi.palntdo de >todals liZJad'a, no S8lU audi'tÓ'ri.o, uma sé-
mi,ua. filc�rem o g,a:do 'ffiuacado de fe-

ilíiJto vem ISOIffi'Wr-Sle .a outros dois II' ._

ri,e de oonfelI1encias q\.l>e ,albTang·e� bre aftosa. Formaram-·se co-
{l()II!cechdlos '81m mil noveoemJt,os e I P . d d

Tão os aSipectos da vida ·e obra dô

N
-

quíwre1ruta e dO.i,S', valor de 'dez.enove! osse O governa Dr i:ruSpiiffido poetJa. o Minilstériu da OVO invento mLssoe,s de prQP�gta.nda em to-

I dos OIS municipioo. Proipugnan-
mi,lhõe,s de dolans, oujla finalim.ctaedne_ � paranaeose '

EdiUJCJação mandou, também, i'flzer , ..
- d ... ·d'�

..

ooa bruItlibém rehabLli'tar .a Ulma edição ,esrpecial de "Poesias aeronau.lco 'O illIelUl lt1.S r:aJdltQal'S, o nllIIlJS-

"I
' tério diz: "A eXlpe:riênoia p1'O-

cíollla,da fenrovia mediante aqui- Cmi:tiba, 13 (A. ,N.) CÓm Eswlhidws" de Cals(Jr:o Alvres, cujo WASHING'I10N (USIS) - Um va q!llie O únio,o meio de comba-
síção de lffiaJteria,1 nor.te-americ8!no. gl1andle solenidade, ,realizou-tse., 0'11- ,texto. foi wmp,elIl'Cl.itadlo e pTe1'ac.il�- nov;o instrumentuo. aer.onáutiloo que ter a e,p.idemila oonsiste em
O emprésltlimo agora cOOlCedido pelo tem, a pos'se dos depuLado.s da nova do por HormeI1o PI'res, ,8 Ulma €01- a.dvente o.S pi:lotos COI1Lr,a a perda matffir cm queimaI!" OS ani.mais
�ih.oo dia Impo11Lação e E:x:pol'tação wssembléila legilSll'ativ,a ,e a do g'o- ção. popu:laT de "EspumaiS FlUJtuaJl- de s'UisLe,l1ltaçã'O, a oalUJsa de mais da dI lÜeJfiotes, vacilnllJr o.s animai.s
nmrdená os jUI'OiS de 3,5% e se.rá: Y,iffi'nadto'r do ESIÍ!aJdo. As cerimon'las tJes" 'COlID um plI'efácio - eSitudo de meLade dto's 'acidentes íiatai's que

f
.

O· � ...- U'
sadios e aJbater p,3"ra o consu�

alfficmbiz'aido em quota,s semestil'll:Íis,. inióamarm-'se áJs quatorze h011ws, no AlgrilpiiIw. GrLeco. T,e"'UlO llIver-
aCOll't1em na avilaçã,o PWl'ticu).a'l', foi

'" '

I b r' mo as re'ZlelS que tenh�m -se
.duralnLe QlUilIlZe a,nos. A ,tra.nsação Palá.ci,o elo CongTess'O., qL�alndo 1")1 SI'lJarI'O, co la Q'I1anUJo p.I8JS oomemo- demolllstlrado no Cam·p'Ü' La Gna,r-

, .

't' r;elS'tabel€:cidiO dia ·a:fltos,a".
f.oi gaI"flJntida pelo go;veflno hrasi-' J,eita a diploma.ção dos canldidatos l�açÕ,8tS do üelIlJLeill'all'IIO po'!' ln frrme- dia. E'ss'e disposi�ivo, ap,erf,eiçoado
lle�ro. el1ei,tos, pelo ptresidEmte do l'ribu- dio do Dire:tóri'o Ce,n;(Jral de e,stu- p,Ma AdtmilnisltTação Ae.ro-Civi'l, a-

nal Regional Ej.e�tol'a,I, que prooe- da,ntes dia Ull'i;vel's.ildade e ainda sob cend'e UjIlJJa ].U\Z vermelha no plainel

Bateo noma melOa deu a ÍJns,úaJlaçâo da assembléia. le .. o p�brocinio do Mii�üSltérj.o '�a Edu- de i:nSibrrUlmentos, bem como expede
, ,gi'slaLiva, slegulilIlido-se a eleição e

I caça0, re.pr,:,s:'lltta:I'� an�anJha, n0.urrn ,sinall qUlrundo a plellda de s1.1S-

LivOlIDlÜ, 13 (U. P.) - Um pOSSie dos IlIieIlIilmos da rri,esa, s'endo lT.ealtro, MllliliCIpa,l, as vmbe e uma benbaçãJo é imi,nBIIIt,e, s'eja qual for

ca.rguleiro da Exanthia Ameri- eleirto pTBisidelI1IÍ,e o die'PUibad� João· hO'J'alS, o dlI'ama "Goooflig.a" no qual a alJtilb1.!ide, a c;a;rga do avião ou o

can Ex,pomt Line ba.lt€U numa Chede. FliK)oU a .g'8JStSão 'SUSpIOO% CWS'Uro Alvreé revi,ve uma emoci-o- t.i:p'o de manohra- que es,teja sendo Salvllldor, 13 (A. N.) - Alsso.;.

m11Il,a entre a.s ilhas Pianosa e até a oheg,ada do novo g'ov,ernador, nante revolução de ':lImaiS. _execUlbwda. ciflJuido-'se á,s homl8'nalgens a Castro

Monte CrilSltJo, aO' sul da ilha senhOlr JVI'ojséts L'U!pi,on, que se fez Alves, por motivo do ,kanscm'so do.

Eltbia, mor.l'iend?, oito peiSlsoas, aoomiP<1JIlihaII do intervenlloolI' Crurva- c'HI1'Lenário do seu n'fllscimemrto, o'

ficando fleíl'idlas outras. Trinta lhO' Chaves, Ibeudo pl'lelsbado o com-

Campos de co.o"entrapa-o para 'J·udeus
comaThd'wl1l�e e fi, tripubação do cru-

� três, Ple\SlSlOOS delsle'mbaroaiI'am prom�slso, p'ffi1a11!te a as'semblél:t, ti \I
zadoll' britanioco "Kooya" qUJe s,e en-

€'m Elba. Igll!ol'a-\Sle o de.stinO' com a I.eiltuna do r81slpeoti,vo t8iI"IllO, 0O<nLmVla ancorado lles'Le po[''La, e,s-

doe o'lllt.rns 44, emhü!l'a tenham
I
t'irnido o qua'l, alpós aiS 17 horl1s, ru- JERU.SALEM, 13 (U. P.) - Q'UlatrOiooILtos imigrantes ile- üv;eram .no lar�o do 'I1erutJro, onde·

a;b!a,ndolIl�d'Ü o navio. Contudo, I moo 1110 PaJoáJoio São Fra�1ICi,slcn, com, goa'is jurdleUls qiUie h:aviam apoooado.s ás áiglU3Js da Palestina, a deposiltarnm U\ma oOlI'oa de 1'10lI'818·

êg,te,_ SlegulIldK> a:s última's infor-Io. oomp:al'looÍlIll,en:t0 daiS ab�ws ,autl) .. tbordo do vapOlI' Su,sanna, chegaram a Hai,fa 'esta manhã, sendo 'nlUlt11lra11S no. p.e.dieswwl da eSitlá:tua,

maçoelS, em!>ora grandemente! rl,id'�de:s es,tooUlal,s, :fI:_d'el'la!ls 'e mu-I traJlliSf,e'ridlo para 'O vaso de guJe:I1l1a britânico, a b:OIrdo do' qual 'd� poeua b.aI:no. Uma r,epr,eselIlta-

ad�lfnadiÜ, nao ,ailiuindou. Sete llICI.pal'S, TeplI'8tSlootaçao consular. e f �

•
.• , • •

'
� ., çao da c;omlssao promotora daiS fes-·

barco�, de pesca estão tentaJl1?o, fitgu.l'!aIS replI'ese.ntfliti,va,s de todas a� sefflao 'enJVladlo,s a l:ha ,d� Chl'pr� ,onde ser;lJO l'll!stalados em eam-, ttvi,?,ades da "Se�runa. Cast:o AI-

.,r.eboc:a-Io ao .ponto de Ferral'o., ülasses e gI"amde mals'Sa popular. I pOIS de oonoentJl1aça;o, ' - -- ,- >, , "
-

f v,es compare.oeu a C6l'lmOillla.
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Ignora-,se se o;s habJ.tante,s inidar,rum a evacuação pelo
menos da ztOn:a portuária, das proximidades dos quarteia e da

clandestinoDepósito
PARíS, 13 (U. P.) -rr--, A polícia

de armas

estação fernO'viáiria, mas de a:côrdo OOlm ° "ulti,matUJm", êsses

pontÜl�' serilam o.s o.bjletivOls e,soolhidos.

4 «cédula pessoal» e Truman irá
O salário família descansar

Wiffishtngto:n, 13 (U. P.)
'lirUJman receheu o.rdem. dos
SelUlS médi.cos para tira'r uma

teIl}'porada de descanso, laban
donamdlo Walshiugton, de,pois
de faliar eS'ta tJardle no c,o,ngres
soo T,r,Ulman f'aJI'á vilagem para
a Flocr-ida.

A mar'nba inglesa
homenageia Castro
Alves

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IMais uma vitória da eogenba:ITan 8ôbre objetos

·'1 ria brasileira Ide luxo
I

Y k (U. P 'WASHINGTON, (U. P.)
Nov� .

or , .) -:-eo�tmso par:a o projeto do �a -

j';..,.- O presidente aseínou hoje
lT.udo índíca que a f,utura capi- láoío da SOC'.ledade �as �laJÇoes. uma rei' prorrogando índeêíní
tal do mu'n�o tera. um certo Soo verdadeíro nome e Char ..... .daanente a taxa sôbre objetos
"Is�bor" Iatíno-ameeícano. 11eIS�E:douard J.�anner:e>t:. -I de luxo de, 20% ímposta no
E o que parece

. assegurado] Su-OhEm,� Líang fOI protes- tempo da guerra. Esta taxa
com. a .

recente desígnação do
I
sor da Dmiversidade de Nero-r rende ao Estiado oêrca de um

brastleíro O:scar Níemeyer -i est, em Muklde�, na Chfna: ui- btlíão e trezentos milhões de
um dos maiores expoentes daS1reítorr de Pesquisas do Instituto dólares p0T WIlO
tendências modernas da ar- I de Pesquisas sô>bre a Arqutte- -- .._- ---.:------
qultetura latíno-amerícana - tura Chínesa: presidente do Envie ao seu amigo distante
como um dos· "CiIIllCO Grandes" I Departamento de Arqultetura um número da revista O VA
Arquitetos que servirao de � Uníversidade de T,s11Ilgs/Ua; LE DO ITAJAí, edição dedi
oonsarltores das Nações UnJ- e presldente de uma junta .cría- cada a Florianópolis, e axsím
dias. I da para a preservação das . estará contribuindo para
A escolha de Oecar Níerneyer obras de arte e dos monumen- maior difusão cultural
está sendo oonsiderada aqui! tos naoíonaís da China. de nossa terra
COlIDO um aba de reconhecímen-
to do sucesso mundial alcan

.çado pela arquitetura moderna
Iatano-amertcana.
Juntamente oorn outros qua-

rELEFONES MAIS N'ECEssn....uoe
tro colegas também mundial-

Bombeiros ........••..•.••••••••• uu mente conhecidos. Niemeyer
Policia lO!' preparará O'S planos gerais pa-Delegada O. P. Social 1571b
Maternidade , lio; ra a nova sede da "UN", um
Hospital Nerêu Ramos .SI ,

Santa Casa 10U arranha-CeUlS, cuja planta e
Casa de Saúde S. Sebastião...... 11.. eUJ'IO'IS detalhes serão alp'I"eSenAssistência Municipal ,........... 16ô'
Hospital Militar H" tados a aprovação da ASIS:em-
14" B. C. ., , ,......... l�lt ,

Base Aérea ,.,.................. 1t� bl éba. Geral, em setembro pró-
i" &, 1. A. C. 'iS!!' xímo. ICapitania dos Porto. "............. UII� ..

16" C. R 160. o,S "CINCO GRANDES"Fôrya P?li�ial 120�
Penitenciária •.•.•••••••••••••••• 1511 Sob a oaíemtaçâo geral de
"O Estado" .... .••••... •.......• lO,iA Walaee K .. Harríson, diretor de•A Gazeta" .•......•............ 165..-Diário da Tarde" U7� Plamejameneo da "U.N", Nie-,'1,. B. A. •...............•••••• lb1.
J!;D!'P. F_�a Ol'tifra ,..... ,'Ill:eyer Itera a seu lado, na, mes-'

______________ ,m1 tarefa, O' framcês Charles!
.

.

_ Leccrbusíer, o russoo Ni'kO'I'ai:
FARMAcCLA!S DE PLANTA0 Ij. B�SlSIOV, o inglês HowardlEstarão de plantão, durante o Roberrts,ol?-, e o chinês Su

mês de março, as seguintes rar- Cheng Líang.
má�as: .

. .. .: A julgar pelos homens eSBO-
1 - Sábado -. Farmácia

. MO-,lhtdOIS para essa Jiu.nta de Con-derna � Praça 15 de Novembro, ,
. A'

2 - Dorníngn _ Farmácia Mo- sultores Arquítetônícos, a no-

derna - Praça 15 de Novembro. va calP'Ltwl do .Manndo represen
. 8.---: Sába,do - F.:arm�ia Sapto tará algumas das prlncipais
António -. Rua Joao P�n�. tendemcías da arquitetura mo-9 ._ Domingo - Farmácia Santo d .

Antônio - Rua João PinDo.
' 'elT'Ilja.

15 - Sába,do - Farmácia Ua- ,OIS:crur Ni:emeyer é pll'ovavel-
,tarinense - Rua Trajano. mente mais cOlnhecido em seu

1.6 - pomingo ----:; F.armácia Ua- país cOomo auuor .do pro.jeto dotarmens.� - Rua lraJano. �"'fí" d M'
. ,.

d22 - Sábado - Farmácia Rau· 'eo\.ll CIO 00 IlmstaI"'l,o a Edu-
liveira - Rua Trajano. cação. e ,saooe, .no Rio de Ja-

23 - Dnmirugo - Farmácia Rau- neirO'. Nors E,suados Unid'os
liveira L. Rua Trajano.

. . tJoonoiu-se c:onhJeiCido príncipal�29 - Sabado - Fanmacla Santo . . .

Agostiruho __ COlnse1heiro .Mafra. men-tle por ter ,sIdra o arqUIteto
30 - DorrJiongo - Farmácia San- do Pavilhão dia Br3!Slil na Fei

to Agostinho - Rua Conselheiro rn Mundial de Nova York em
Mafra.

. . ,1939-40.
'

O s.erVlço noturno sera efetuado
."

pela Farmácia Santo Antônio sita Howarld RobeI'ltson fOI um

á rliâ'�ão Pinto. dos al'qui,t'eoos oonsultores, na

=- QonslUrução do. Palácio da So-
dediade das Nações" em Gene
bra, e na do PaiTllaII;lento Tur
co, 16m Ankara. A -sua firrma Comunicamos ao comércio e ao público que no�

também projetou a nova sede meamos o 1111'. 'Olava Sohüler ãdministrador dos serviços
R8dio-Tecnico-El�ctroD Ida

Slo,ciediade Rleal de Horti-I desta Emprêsa, com quem, de agora em deante, deve-
Fuodado em 1935 cult'UTia, em �e�tmil{l�t:r,. Lon- rão

• s_!"r. t:rata�os todo. os .nossos �s�untos. .o novo

Montagem de rádio., Ampli- drns, (li O PavIlhao brlltan'lco na escrltorlo, funerona à Avenlda Hercllio. Luz, no. 107.

I
ficadore.-Tran.mi••ehS ,F,edra M,und�a:l de Nov.a York. telefone 1432. .

Material importadt> direta- I Ni:kiolla� BilllS's,av. !o;i nomeado
.
Comunicamos, ainda, que até o �róxi�o mês de

mPr�p:i:·tá�ioS. A. ,p.elo goveJrIIl.o SOVLétiCO, em .. abrll esperamo� longal' em tráfego maIS Q01S novos e

Otomu Georges Bohm
1942, para o ·cal'l�o de dineto.1l' modernos carros. dos cinco chassis recehid�s há vario�

I
Electte - Tecnico - Profi••ioroo)

dro Detpalrta.mento de EdifícilOs, mêses. As. dificul�ades para a construção de carros-
formado na Eu.ropa e teve a seu cang,o o pll"Qlj�to e series, que não témos podido remover. G que vêm retar

Florian6poH. a CO�SI1lruIÇãJo de numeTOSOs dando o lançamento dêsses navos veículos.
' normal e a preço inferior ao dobro,...

�ua João Pinto .n, 29 .• Sob. edifíeios i:ndu:strilairs na Rus- Confie, porém, o público, nos esforços e na bôa 60% m�i'or que o a.ntigo e apenas>
-------------- s,ia, dUrlrunte a gu:errra. ,

von tade desta administração, 20% mais oaro.

I
LecoiT'bUlSlierr, embora

.

nasci-
VIAÇÃO FLORIANOPOLIS, LTDA.

RETIRARAM SUAS CANDI- •.
do na Suíça, vive há liO'ngos
a/IlIO'6 Il/a França re é oO''lls,ikiJe1'a- OSVALDO MACHADOI do wm dos maioll'ers arquitetos

'

-

Dire tor-geren teftr:an,0elS>els, além de s'er tido co- __� � . ._

mo um dO's pi:OIIl!eiros da aJT'qui-' APENAS Cr$ a,lt·

I
CASA MISCELANEA distri-

te,Du.'ra moderma e dia pl'amieJ'a- �OID ess!1 fuil.a quantIa Voe. buidora dos Rádios R.·e A Ii!4ll.' auxiliando o seu próxima. . , '.
•

mento uThani'sUoo. Foi Ulm dos Contribua para a Caixa tle F41m.hf V\ctor, Valvulas e DISC08.
nove primeirors ooLO'cados no &0. Indlaentu ti. li'loria1JboliL 1 Rua Conselheiro Mafra I·

Rua FeÍipe_de Oliveira, 21 -
8° andar

Te}. 2-9873 ..:. Sãó Paulo
ASSINATURAS
Na Capital

Ano . 01"$ 80,00
Semestre . . . . . . Cr$ 45,00
I'rimestre Cr$ 25,00
Mê� ........•..• c-s . 9,00
Numero avulso. . Cr$ 0,50

No Interior
Ano . . . . . . . . . . . Cr$ 100,00
Semestre Cr$ 60,00
Trimestre . . . .. c-s 35,00
Número avulso .. Cr$ 0,60'

Anúncios mediante contrate ,

I SNRS�
ASSINNATES·
Reclamem imediata

mente qualquer irre
gularidade na entrega
de seus jornaes.

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

TOME APERITIVO

KN()'T
Arnoldo Suárez

Cuneo
Cirurgião-dentista

Exclusivamente com horo.c
marcada.

Cartão de hors "Cr$ 80.00 .•
Rua Arcipreste Paiva n.v 17'

Te1. 1.427.
Flcrranópol is.

Os originais, mesmo não
publicados, não serão

devolvidos.
A direção não se respoa

sabiliza pelos eoneeitos
emitidos nos artigos

assinados

... ,. ..
_

.

FRACOS.
ÂHIMICOS

T0MEM

Uln�o ereDsota�D
"SILVEIRA"

Grande Tônic:o

MOTORES
INDUSTRIAIS INT'ERNACIONAl

..

o SEU OPGANISM(>
J .:

Adquira a sua própria fonte de eletricidade para
sua fazenda c'U sua indústria. Os Motores Indus
triais Internati()nal Diesel equipados com geradores
Palmer solucior1am satisfatoriamente o problema da
falta de eletric'idade em lugares de�providos dessa
comodidade.

, .

Existam conjun os International - Palmar para várias

capacidades, desde"S K. W. até SO K. W. com

voltagens apr oximadas de 120, 220 e 440 volts
sem auxílio de transformadores, reguladores de'
voltagêJft ou quadros de contrôle.

Q
••�a-no. foi' letos descritIvos lem compromisso

Dispomos para pronta entrega pm

Flerianópolis conjuntos de 15 e 20 KW

QUANDO O FIGADO ESTÁ DOEN
TE O ESTõ�GO E OS INT}i'.STI-·

NOS TAMBÉM SOFREM
Fígado doemrte, dolorido, cresci

do, gos,bo ruim na boca, fasti{), ner
voO,sislTI{), insônia, gases" má diges-·
,tão, prisão de ventre, manchas da

pelie, iclJericia:s ... , que horror!!
Vooê já verificou se o seu fígadtiP
está com saúde? Nã-o se eSqlUeça cO"
que o fíg1aoo doente produz tud&.
isto e mais alguma coisa. Remédio.
IJla:-a (O) fí,gado SÓ remédio ve�tal e
remédio vegetal só a Ultima des
oobert.a que é a alcaehofra. O He
pacholan Xavi.er tem por base a>

al,oaCihof.ro e oU,tlros medicamentos,
só para o ügado. O HepacholaIlfi
Xavielr combate com eficácia e'
atiasba defin.iNvrume.nte as moléstias,
do fígado. O Hepa,chol'aD é fabri-
cado em liquido e em drágeas•..
A,tençã:o! O Hepaaholàn agoro

.

se

apreslenta em dlois· tJamalooos e a.

novos p:reços: Tiamanho NORMAL::
- 30% mais bambo que o. antigo. e

Tamanho Grande: - o dlOb.ro de:·

C_ RAMOS ,& elA.
Rua João Pinto 9 -Florianópolis

Laboratório�

DATURAS
Tôd9S as bebidas, inclUSIVe a!l

fabricadas em outros Estados.
retiraram suas candidaturas,
para reinar nos lares catari
nenses, - em vista da cel1w.si
ma vitória <1,0 aperitivo. KNOT.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



_-- .._----

o ESlADO-Qu'Cnta-felra '14 de Marco ae u'47

.:A. Organização Henrique Lage, numa homenagem póstuma ao grande brasileiro e seu

.dínâmícn Iusdador, no trãnscurse de hoje, data de seu natalício, íaaugurará a Ma
-ternidade doada à população de Imbítuha pela exma, sra, d .. Gabriel� Besanzoni Lage,
hem como da monumental Ponte Henrique Lage, em Cabeçudas, que em seguida será'

entregue ao Govêrno, num 'edificante exemplo de cooperação em prol
do progresso, do Estado, e do bem estar do povo ..

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

Srs. Sócios do Vlube dos ·Funcionários Castro 4Ives�jorDa-
Públicos Civis de Santa Catarina lista e orador

(O.NVOCAIP_A-O
Rio, 13 (A. N.) - Corno parte

I':.. das oomemorações qUle vêm sendo
realizadas nesta capital, par mo

tivo dia passagem do centenárío do

nascimento de Castro Alves, o jo,r
l11aH'�ILa e advogado, J. Pínes Wynne
pronunciou, no 3!U1diJtó!l'io da Asso

cíação Brasjleira dle Imprensa,
urna conferencia .suoordinada ao

ti,lulo "Oastro Alves na imprensa
e na ill'ibun.a" e depois die� aoalísae
a vida do poeta e sua 'obra, o con

.[telreIliCista focalizou duas racetas

pouco conhecidas do autcr das "Es

pumas f,�Ultua'IlJtes": o jo.rDtalitSl(;a e

o orador. Embora curta a passa

giem de pas'ul'o .A,l"\1E�S pela ilmtpren
Devidamente autorizados, pelo Ministério da Agricu Itu sa, foi hrídharrte. Trouxe, assim, o

ra, a efetrvar B nossa transformaçâo, j á em andamentc, em J conferencista, alguns dados i1nédi

sociedade anônima, reimciarnos, ao]e, a inscrição de novos tas da vida tlJlmultuols.a do cantor

acior-iatas, para integralização do capital de Cr$ iO ,OOI).OOO,QO dia Raça Negra, A conferencia foi

,DEZ MILHÕES DE CRUZEIROS), em ações de Cr$ 50000. presenciada par um grande rrurne-
,

1'0 de intelecbueie, aetistas e jOT-
As remessas de valôres, para tal fim. deverão ser feitas nalístas.

dirétamente á nossa séde. á rua Trajano. numero 16, em FIo, _-------------0:
rian6polis.

De acôrdo com a. disposiçõe. e.tatutarias; tenho o prazer de
convocar para a a.sembléia geral que elegerá os novo a membros do
Con.elho Diretor, em 5elSão que le reoH.alá DO SA8ADO. dia ,22 do
corrente. à.. 15 horas. na eede social,

Não havendo a ena hora numero legal. a a8samb,éia fundo'
na.rá meia hora após com OI sócio. então pre.entes

BATISTA PEREIRA ,- Pre.idente

Castro Alves
Santa Cwti31rina congr-ega suas

j',(J['ç,als 'uJ1l�el,eatuaj,s, para reveren

ciar a personalidade inconfumríivel
de um dos maiores vultos da poe
sia hrashleina : o grande poeta de
"Navio Negneilro", não foi grande
no estilo, nem origtnaí na precio
sidade lit.erár.i'a ; moço ainda, o anjo
da mOll�t,e recolheu-o em seu seio,
não lhe penmjuindo, portanto, la
pidar os conhecimentos que carac

terizam os segredos da versíf'íca-

PREMIOS EM LIVROS
Por todo êste mês

.

"O Estado"
iniciará a' distribuição de livros,
;:inclusive romances, entre as peso
-soas 'que constarem do seu cadas
'tro social.

Assim, os que ainda' não tenham

, ,[preenchido o coupon que díaría
:r"mente publicamos, devem fazê-lo

,4) quanto antes para concorrerem a

ctão ÍJn.teressante iniciativa realizada ção: seus versos, conquanto cheios
.sob o patrocínio da "Livraria Rosa, de andor e de civismo, não encer-
:á rua Deodoro, n. 33, nesta Capital, 'ram, a precisão 8 a maciez de um

Vicente de Oan-valho.xxx
_ANIVERSÁRIOS

Banco, de Crédito Popular e

de Santa "CatarinaAgricola
(Soe. (oop. de Resp. Ltda.)

Integralização de Capital

Florianópolis, 12 de M'ilrço de ]947.

p. Banco de Crédito Popular e Agricola de Santa ,Catarina

o valor do gr-ande poeta que ora

�a Faz. onoa h?.je, a exma, ua. homenageamos, é m�LMi!l.o diverso do
'G ,Alalde Sarda de Amorim pro-!

.

·.:ie••ora normali.t-a. com exercício que em geral se lhe atcíbue: Càs-
·no Grupo E.colar Silveira de Sou' tllO Alves foi grande por querer
:za e elPô.a do, no.so particular J<az:er grande a sua, pata-ia: foi

,amigo. Ellidio Amorim. funcionário 'maiOfI' airjda porque eI.,es.peilll�u o
.do CaIxa Econômica Federal '. ' .

.
.

A ilustre e.lucad b ' serstirnemto universal de patr-íotís-'" ora, rece era , .

:::inumera, homei'lagens das quai. mo i'tb seio da, humanidade.
,�é me"ecedora

.

. Não fO'i. paf.riota .

no sentido
Fazem anos, hoje: €goiSlti:co da palavra, maog ffiIl .sua:s

- a eXIna. sim. Luci Ba.:rba- expr,e"S'sões prafUindas de amor aos
-to Wlagnelr, espô!s'a do ST. Lau- des'af'Ülntu[]'aldos moslur'Üu· O'S eI'1XlS

-·deliruo Wta�ruer, camexciamte. I dia P,á:l1'i<3i am�,da, sem ll'flIciOtILaJis-
- a exma. sra. Malovina mos e!nrÔIlleOS e mi,glLico�,

_FTeysleben, eSlpô.sado s,r. Hogo I Nlas rimais die s.eus ve,esos, no a;r-

F.rey;sl!ebem, funcionário do I"eba,tJame,llIVo de seus seIl!timentos
.

TOOOiU!rO dlo EstadJo. Il!obees e edi-ficaJIl!tes, entoou hinos
- O sr. Zetnan PeI1eiT3, Leite, de glória e de dor, que ewa1'am

fUlIlcionário Públioo Fedel'lal. "IllO'S COInações dos llOirnens e nos

á e�ma. sl'Ia. d. Dulce, Sá céus dOI pül'vir.
l ..uz, e:spôsa dO:

-

sr. Arnoldo "V'ozes d'A.f'ric;a" e "Na'vi,o Ne-

Luz� tlabeUão de �Ü'in.v.ile..- greoi.['io" .sã:o ,�er,dJaôed�I'IalS- ,eX'P'I'e.slsõe6� ,

�

--C-O-'NTADOR
cio sleu p'rOÍ'umrcfio disC!ernimeIllto so-

O1',e 3JS mal1iflooLaç,ões dio eSl)iri.to
humlanlÜ, no que co.noerne á fooILe<r

nidade, á el'evaçã'o mora.! e ao Iüv·eI

i,ll't.elleCltUlal de um POlVO, - Exo'l'

ta,ndo a concitencia da Naçã,o, a,pon

la os eiI'l'OS que lhe macU'llam a hon

ra; ,enalIDecienidoo, os Slofrimentos de

\..]ma r,a.ga Soubjuglada, el!eva-llhe o

40(1 SENDOR"S
ânimo ,e a peTs,eve11a:nga.

1) n' EiJs a veTldadeim g1ória do
,

DENTIST"S
imo,nta.! Wllüe \btI'!asi:�ei,l'o: mostrou

li áJs gBl'iaçÕe,s <que MIe SUl0ed'8["all11, o

,Ouro AmaricaRo _ 'Recem-'
C!ami'Illho a sleguir, o caminho da

chegado dos EE. U(J. h'Ü'nna, o' C!amin.ho da c]'ignid'ade.
C Acácio S. Tliiaga - Aoodêmico
om uma simple. carta podem _

.

,agora 011 senhorel denti.to. com� em Ciênei-as Eoonômi,célJS.
prar pelo menor preço o ouro que Será pattI"O,CÍ'lll:lJdta pelo "Gen
-nece.. itam .•6ja em lamina. di.- tTü Aoadêmico XI de Feverei-
�·cos ou em fio, em solda para to,

.

, d' 15,dOlOS quilateg, tudo no seu titulo r,o", sábado pToxilmo, la ,

.exocto, recorren ia à uma ca.a de às 19,30 hloraJs, mais lllIl/a soo

:reconhecida lIer.iedade. Fornecemos são dne.ma;tog,l1áJfilca dia série
liatas de preços do dia. que v,em p'l'o.movenidlo, gIiaç8lS_Pedido. pelo. Reemboho Postal 00 A' dE' ....

DEPOSITO DENTARIO M "SETTI ao decidido 8\POlO 'Ü' sr. UXI-
'" co Hoisteml...o, che1ie dos escri-

tórios do "Serviço, CulJturaJ e

InflommaJtivto dos Estados Uni-,dos dia Amériea".
Pama a referida s'€,StSão, que

será levada a efeito, oomo de

cootUlme, nru saLa da Bibliote-

ca dia F!8JCUJldrude de Direito de

SlLnta Ca.tarLna, ootão sendo

oOinv,idadlOíl.�SI s'enhores profes
s,olres e alunos dü dito es:tabele

oimento, sendo, entretanto, ês
se oo;n,vite, extensivo às reg-

I
pectivas familials e pessôas de
íntima relação.

_S_àO_P_du_tO_Bra_sil_,_ Para organizar o 'ISERViÇO DE gabinete belga 1

METEOROLOGIA B I"U'xeLas:, 13 (D. P) .- S�-
.

• 'P . -

d
'

t
'

14 h �unJdoo se mdlo,l1ma hOJe, o illl-
.,. iireVI.ao o empo, ate oro.. _ .-

,do dia 14 na Capital:' m:strlO dta;;..- Rel'aço8tS Exteno-

,

Te -npo: iastável com chuvas. res dia Belgica, Paul Henri
Temperatura: estável. Spaak, fio,i :üonvidaJd.o pelo re-
Ventos: do quadrante fluI, fres gente PTilrliCipe Oharles, 'para

coa.
ITernoe:raturall extre�a. d� ontem organizar o novo gabinete be--

•.múx,m", 25.7; mlnima ZO ,6 ga. ,

CeI. Pedro Lopes Vieira (
Lourival Almeida ( Diretores

Compet�nte e devid.amente
regi�trado. dispondo.. de algu
-:mas horas vag3S. oferece seus

:.Serviços para escritas avuhas,
II1ÍJrmações .�sta Redação
----------------

Rua do Seminario, 131., 135 e

- Rua Marconi, 44 - o C. Postal. 291
São, Paulo

Tela para
. fecularias,

bronze,fôsforosa.
Importação diréta da

Inglaterra
Malhas - 60 - 80 - 100 -120
largura - 92 cms. (3 pés).
MARIO SCHAEFER

Telrgr.: MARILEY'
Cóixa PostàI - 5756

1

,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 traiçôeiros inimigos d;l
beleza da mulher, Quando su'rgem
estas imperfeições, lançando nu

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

.

sas do envelhecimento, prematuro
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

RugaI 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.

o ridículo do
divórcio
Chicago. 13 (U. P.) - A Sra,

Ignace Or'loW\Sky obteve divor
CÍ'o de S.ell 'e�pôso a,c:us:amdo-o
de não que1rer j,oglar oa.rtJas com

ela, depois de ter sido licencia
do do exéroi,to. A Slra. Qrlows
ky dec.iI:'!Jrou ao juiz que o 'prin
ciPal wt.rativo do Imarido e ra

zão pela qual ,00 casara com

elle, ef'\a. o rato de Igna:ce sBr
ulm ex,oelen:te jogador dle bara
lho. O eJCJéllcito fê-Ilo criaT oge
riza ás cartas e als:sim perdi
o inlÍle:rêsse nele. Agora VlOU é
jogar paciên.cioa" alegou gJ'a
veme'rute a slra. OrloOwsky,

3

VENDEDOR
E.crit6rio de reprellentações ne.o

to capital necesllito de um ven'

dedor ativo e bem relacionado
com o comércio em geral. 'o Base
a combinar, -- Cartas de proprio
punha com fotografia dirigid6 à.
E: 3CR ITORIO ne.ta red.açiio,

Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO

CREME

�UGdL

Crime e cível
Coaatituiçéio· de Sociedade.

NATURALIZAçõES
Títulol Deola1'Qtórioa

E.crit. 0- PrcÍ.ço 15 de Nov. 23.
lo. anda.r.

Re.id. -- �� Tiradentel 47. IFONE 00 1468

B�A-JR-
Vende-se um. bem sortido

e bem afreguezado
Pu'" Tir'l.nente'"

REDUZA�A
(;ORDURA
p� Um'NovoMétodo
Ao atender às Estrêlas de Ci,,·ma de

Hollywood, um méd�co descobnu \llH

método seguro e rápido de removpr 11

exce�si'l de feia gordura. Comece a !.).-'r
dp,r pêso na primeira semana e m�l\,:"I;�
cptilos ao mês. �asta toma.r 2 pa.5tl hus
.� ,rezes por dia. �ste novo �étod?, �hn
mado Formode, traz nbva vltal\cla

de, saúde e energia como, também um.':&.

aparência atraente, aQ dIssolver a. gor:
duro.. V. não só se sentirá como parece�o.
U� anos mais joveIll. Não é necessáriO

.
fazer regime alimentar, ne� usar drogas
drásticas ou praticar eXercíC1o.Q �m excesso.

Atúa ajudando a natureza. ForD1ode
reduz a gordura de um modo gara.ntl�o
oomo V, deseja. Peça Fo:c�ode. hOJe

mesmo, em QualQue� [armaCla.. A n,oBsa
garanti_,...é a. aua. maIOr proteção.

Alvim & Fraitas,ltda,-C.P_1379-S. Paulo

Ensina-se remédio ex

traído de arvore mui te co°

mum, meqimte Cr$ 20,00
'caÚas para

LEONEL' .LEAL Pindo
tiba-Mun. de Orleaos.

Resolvido, enfim, seu problema financeirll
4dquira TUDO de que neoeul.r,

de UIU. SÓ VEZ,
P.....,.o PABCELAD.&MBM'rII,

Mm as VAJI'r.&.GENS da compra. à.ri.....
unindo-Se 40

SISTEMA
,

CREDIARI'O KNOT ,'"

......
c.lpd••
....1.
RAdI_
G.I.d......
alelel.tM.

J61••

LI'fI'os
ChIIpé••
aMtalaties oIitrIcM .' ..�
ArtI.....................

Pelos
·C ces

Q uor .rtlPI

tNDOSTRIA, coMáao I SEGuaas KNOT S. A,
-

I

."'"

.......... ... lti ti e-" t .. � n ...

o. 1(, �
.�

í

Reconstrucões
.

.,

de cosas, muros, telhados,
etc. Trotar com Jorge de
Paulo, no firma Busch &Cia. I
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Severo Simões, relator.
PARlECER N. 68/47 '

A Interventor'ía federal 00 E'stado sub
mete à consideração d�ste iConselho M;
.ministrativo um projeto de decreto-lel
que cr.ia, no Quadro único. do Esta:d��
.um ,ca'l'go isolado, de prov1m�mto efetr

vo, Ide SulP-Procurador Geral do Estado,
padrão X.

.

Em ofício n. 1141, do sr. Int_erventor
federal, está a Imedida per:fe1tamente
justM'icada, pelo !que, com meu. voto fa·

�__...P ..;·..;·-�-:;;;;;;;.;;;:;;:;=;;::====::-:::-::::.==::.:'.:':':':':::':'::':'••:'_:":-;'_,--::;;;;;;;;;'vorá'vel, ofereço à Casa o s�U1nte .'

IProjeto de resoluçao
O Conselho AdministratIvo do. Estado

aprova o projeto de decreto-lel da I!1-
• tei'VentO'I'ia federaJ, enviado. em OfiClO

n. 141 de 5 do corrente mes.

S. S., em F'lorran6polis, 7 de maTço
de 1'94'7.

CONSELHO ADMINISTRATIVO
DO. ESTADO DE SANTA

CATARINA
PARECER N. 5:8/47

Avocado pela presidência I .

A Prefeitura Mun lcípad de Araranguâ,
por intermédio do Departamento das
MunicipaJidades, submeteu à considera
ção dêste Consellho Administrativo um

projeto de decreto-leí que rvísa transfe-
.

rir a colbrança dos Impostos sôbre Veí
culos e sôbre Indústrias le !Profissões.
Revisto o processo pela Secção Legal

do D. M., esta propôs ique fõsse alterado
o preâmbulo.
Assim sendo, com meu voto favorá

vel, apresento ao Plenário 10 seguinte
Projeto de resolução

O Conselho Admínístratívo do Estado
aprova, mos têrmos em que se. acha re

diJgido, o pr-ojeto de decreto-Iei da Pre
feitura Municipal de 'Araranguâ. envisdo
em ofício n. 28/347, ríe $ de revereíro
de 1947.

S. S., em FlorianópoJ.is, 6 de março
de 194'7.

Ylmar COI'rêa, presidente e relator.
PARECER N. 66/47

Por intermédio do Departame.nto das

Munícbpalfdades, a Prefeitura Munici

pal de São Francisco do- Sul sU'bme�e. à
consideração dêste Oonselho Admjn ls
tratívo um projeto de decreto-Ieí que
autoriza aquela ,Prefeitura a doar à Ma
:rinha uma faixa de terras destinada a

.serventia da ICa'Pitanja Idos Portos da

.quela cidade. Trata·se de um pequeno
beco, que, segundo informa o sr.• Pre
feito Municipal, não serve ao trânsito

_púlbli'co Ie tà Capitania dos Portos servi

zrâ :pa�8J dar acesso ao trapíche de ci
mento armado que será construido '_I)ara

.atracação de navios de guerra e serviços

.da mesma Capitania. _

Segundo ainda as Informações do sr.

Pr-efeito o material que havia -S1doO em

pregado na Iconstrução daquele trecho
de rua, constante de II_l,eios-Hos e parale-
1epípedes, será restituido à Prefe1t�ra
_por aquela Capita,nia, conforme também
inrfarmou o sr. diretor-geral do- D. M.

Assim sendo, nada tendo a opor,. de
vez que o pedido está devldan:-ente JUS
tificado, ofereço à Casa 10 seguínte

Projeto de resoluçao
O Conselho Admtnístrauvo do Estado

aprova, nos têrrnos redigi<;los pela sec
.ção Legal do D. 'M., o projeto de dec�e
to-lei d,a, Prefeitura Munãcipal de

.

São
.Francisco do Sul, enviado em of'íclo n.

215 Ide 210 de fevereiro 'do corrente ano.

S. 6., em F'lor ianópolãs, 6 de março
-de 194'7.

Sevel'o Simões, relator.
PARECER N. 69/47

Avocados pela presidênc1a
A ;In.terventoria federal do Estado

sUbmete à ,apreCiação dêste CO'llselho
AdministrativoO um projeto de decreto

lei que eleva a �atifica<;"ão . anual do

Chefe de Distrito ISanitário e do·. Chefe.
de Centro que passa a denommar-se

Ohefe de Põsto ES'Pecializooo, le cria, 'I}o
Quadro 'único do rEstado, uma funçao
gratif.icada de Chefe de I?_istrito Sani
tário e seis de Chefe ue Posto Espec1a.
lizado..

Na,da haveooo· a opor, com
_

meu voto

favorável, apresento ao lPlenano o se

guinte

N���" �!e�t!��ca�".d� [Bommeldiorarnentos nos apa,l'elh-o,s hr i
t'W!l'j,CQ.S do televisão são de espe
rar, 00m o uso dos novos espelhos
pll'áISltiüOiS. Nos aparelhos ,e nos pro-,

/ jetores de belevisão nos cinemas,
imagens rmijto maim'es' e, real
mente hríthandes serão obtidas.

O novo mater-ial plástico urtlll i
zado é o trauanex. desenvolvido
pelas mdustrtas químicas irnpe
r-íais (LQ (). E' um tipo especial de
:'-EH's'p'ex, também desenvolvidn pe
las lQJ, ou seja, o mater-ial trans
pai-ente usado' 1)31'a subs'lilltuil' L

vidro em Lodo os t.ipos de aviões.
As possibididades do transpex IH'

televisão foram' dernons n-adas esta
semana, por D. Sta:rki,s, das ror em
reimião do Instituto de Física. Du
rante a demonstração, uma válvu
la de televisão de tnes e mêia po
legadas, usando um espelho 'de 1·,

polegadas, projetou uma ÜIj,ag
sete e meia vezes maior do
origill1lat sobre uma tela plana, a
fi pés c1ie distancia. Na versão de Visão maior e mais perfeita
cinel'!l3, a imagem foi projetada a 'que a de um bom binóculo42 pes de distancia e €Q'a 37 e mela .

,

vezes maior do que o or igimal. _h;m alcança quem tem solida
ambos os caisos, a -f'igura estava instrução .

bem iluménada e niltiila,. Bons / livros sobre todos os
A Clamara de televisão plr'OJ'-er«(l ; I

'

assuntos: '

imagem sobre um espelho cOlnrvex'Ü,
que 'a ref!lebe através de um

..
I' LIVRARIA ROSA

tilfiüa:cLor", do mesmo material, so- Rua Deodoro, 33 - Florianópolis
bre a tela. A IQI está construindo •••••. ••••.• .•.• ..

uma fábri,ca de transpex, que e,s
tará produzindo Já em nns deste
ano.

II-----------------------------------------------------------!
I Aproxime-se mais de seus

COmUD.-caça-0·0 i amig'os e parentes enviandO.
I.-Ihes um número da revista O

STEINER & Cia., comun!cam terem transfed'do VALE DO ITA.JAf, edição de.
para a Rua Alv;aro de Carvalho N, 1. dlcada a Florianópolis

Projeto de resolução
O Çonselho Adiminist'rativo do Estado

S/prova, noOs têrmos em que se acha re

digido, o Iprojeto de d€?reto-let 00. ,In
terventoria federal; envtado em OftClO

n. 142 de õ de março de 1947.

S. ;8., em Floria,nópoLis, S de março

de 1947.
Ylm.ar COrrêa, presidente e re).a.tor.

PARECER N. 7-0/47
A InteI"Ventoria federal

•

do Estado
submete à considera�ão deste Conselho
Administrativo um 'projeto di:! ?ec'reto
lei que visa criar no 'Quadro umco; do

Estado, ·um ca·rgo ,isolado, ,de IlrOV1me�
to efetivo de PoOrteiro, padr'ão F, da D,

retoria de' Obras Públi'Cas.
Com meu voto favorável, �fereço ao

Plenário o 'seguinte '

_
'

Projeto'de resoluçao,
O Cop·selho Administrativo do "Esta

.do aprova, nos têrmos em ique .se acha

red>gido, o pvojeto de decreto-lei da I!1-
ter.ventoria federal, enviado em ofíCIO
iIl'. 144, de 5 de ma�ç.o de 1947.

S. IS., em Floriamópo]i,s, 10 de marr-ço
-de 1947.

Ylmar COrrêa, presidente e ,relator.
-RESOLUÇÃO (N. 64

É aprovado, ,nos têrmos: abaJxo, o pro
jeto de

decr-�o-ler
da Ihterventona, fe

deral, I'emetido com o oficio n. 138, de
4 Ide março de 947.
'Texto ,do projeto de deoreto-lei nos têr

mos em que se acha redigidO
Art. 10 - É elevada pa'ra Cr$ '7.00,00

(setecentos cruzeiros) mensais a bôlsa
'Escolar concedida, ao estudante Jo·sé
Augusto· Melim., pelo decreto· lei n. 63,
de 14 de dezemlbro de '1945.
Art. 2" - 1!:ste decreto-lei ent'nará. em

'v,igor m.a data de sua IPUlbllcação, revo

. gadas as di·sposições em oontrário.
Florianópolis, 7 de ma'rço de 1947.
Ylmar Corrêa, presidente.
Publicada na Secretaria do CO'llselho

AdmrnistI'ativo do Estado, em 7 de mar-

.� de 1947. •

Luiz Osvaldl) Ferreira l1e Melo, SecTe
tário oom1n.istrativo.

DE PION E IR O
R SERVIÇO DE V.S.

..

,

pôrto. de

SUL- para- NOVA -rORI

binóculo
Grande, visão

��
VARIG

FJLIA. f_,_ VAqIG:
.

EDIFICI:J LA
Prrrcer IS de Nov=mbo
PORTA - Telefone 1325

Florianópolis - Carlôs Hoepck:e SIA - CI -;- Teletone 1.212 ( End. teleg. .

São Francisco do Sul - Carlos Hoepcke SIA - CI - Telelone 6 MOOREMACK .

ESPECIALIDADE'I.

',,'" - .

V-IVERE-S para EUROPA

� 't A
,
WETZEL. IND·U�THIAL-JOINVILLE (Marco

DOENÇAS .NERV�SÀb
Com os progressOtl d. mediet...

boje, as doenÇ1l8 nervosas, quané.
'ratadas em tempo, são malel! ,.r�
feitamente remediáveis. O �unn4 ....
aismo, fruto da ignorância, só p04.
prejudicar os individuos afetados ••
tais enferbaidades. O Ser.viço N&t
clonai de Doenças mentaitl disp'"
de um Ambulatório, que atende cr...
tuitamenle os doentes ner;W-0808 I..

"tgentN, na Rua Deodoro iI. li.. :
.. 11 obor... tMàrtaaeat..

"

(Alemanha todas as zonas. Au.bio, Hungria etc.) por intermedio dp
• Hudaon Shipping Co, Inc. New York.

Díre to.merrte doa depoeitoe na Su.is.a .•• Entregas rapido. e garantidos.
podendo ser telegraficQ.... A melhor organização no genero. fundado.

em 1893. •• Variedade de lortimento.,
PEÇA INFORMAÇÕES D_ETALHADAS A:

ORGANIZAÇ'ÃO SULINA DE REPRESENTAÇÕES Ltda.
Rua Felipe Schrnidt. 52 (tojo) .- FLORIANÓPOLIS

TORNA ROUPA RR-\NQUISSIMA

,"-ACHADO I elA
·Aoiacia.. Rep_ntaçõ....m

0...."'1

Matr!.: Flo'ianbDo c.

�UQ Joio Finto, n. a

CcUxQ Po"tC\I, 37
E'Uic:.l: CNncl6ma

Ruo f'loriano Pei:oto••/0
(Echl Próp"t"l

Tsleqromaa' ·PRIMUe
Ao.is t.." �o. prin·cipal�
munloillf,.. �n F.�t ... ,Jo

............... -
--

.

Gralifica;se" a
achouquem

.Perdeu-se no trajeto entre o

Colegio Coração de Jesu., Rum
�onde Ouro I;':eto, Praça Quinze
8 Trajano, uma caneta tinteiro
sem a re.pecti9a tampa. Grati
ficQ-ae bem ·0 pel.oa que a entre
g.p.r no Hotel Lo Porta, ou nm

i'edogão deste jornaL

"Quem extraviar ou inu'tilizar G

certificado de alistamento pagará
multa de 10 a 50 cruzeiros, outros
sim incorrerá em m�lta de 20 a 110
cruzeiros aquele que extraviar oq

inutilizar o Certificado de Reser
vista".
(Art. 129 da Lei do Serviço MiJi..

tar) •

LEIAM A REVISTA
.0 VALE DO ITAlAJ

r
pua endireitar o Que estiver errado 'I)U

-��pará-Qüe'-at�umã fàlta�·�não�-'àe--r-epita;··e-·
-
------ - _-'

N -'to o escândaló que • 8ua reclamaçAo
OU queixa poderá rir a ca�ar t encami·
nbe-. • SEC';""O RECLAMAÇOE:S.
de O ESTADO, Que o O"'Q será le'7"0I0
sem demora ao CO'!1heeimeoto de quetll
de direito, recebendo 9'. I. uma inform.-
çlQ do resultado. emOOra em algun. ca·

108 010 sejam publicados nem • recl.·

maçio nem • of"ovidenci. tomada

QUElXAS E RECLAMAÇõES
PR EZAOO LEITO!f',· Se O �ue ,b�

interessa éJ rl!'.almente. uma providencia

FORNITURAS
OURIVE!S

E
l::

UTENSILIOS PARA
RELOJOEIROS

.-1

Balanças para ofictnas - Para brHhantes -- Laminadores
Tornos para relojoeiros -- Banhos para dourar e pra.

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

CASA MASETTr
Rua Semír.árío·, 131 -- 135 - São Paulo.

Z. L
seu escritóri�·

Transportes regulares

SÃO FRA-NCISCO -no
de'cargas do

I

Infol'-mações com os Aqentes
.

·0· Sabão

A
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APodemos ter. cODfiaD�a'QlJal foi o assunto das de- dos de guerra ao estado de paz todos os tratados que se-, assí
:liberações eoore estadistas e IllJunca se processou sem aba- i naram entre 1920' e 1932, mo-
diploma,t'as reunidos em París [los, Jamais de um dia para ou- difioando e alterando o Tmta
·e d\elpois em Nova York? Que tro, por uma simples assínatu- do de Versalhes.
irão eles negociar- quando se ra de soberano, de diplomatas E apesaa

' de todos os pactos
:rEmni!l'em em Moscou? A paz. ou estadistas, se criou um clí- que se seguiram ao de Versa
Isto é, a acreddtar no diciomá- ma novo no mundo: -mesmn os lhes, a paz não reinou. Revo
rio, • o� "Potit Larousse ", "o tratados aparentemente mais l luções, guerras não declaradas,
eSibado de um pais que não es- sólidos e mais eternos não re- encheram o. períodn entre as
tá em guerra.". Não se pode sístiram à prova dos fatos, duas guerras,
mais definir a paz senão, uma das ambições, dos rancores, Um século antes, em 1815,
lIleg�,ção, enquanto a guerra da:s paixões e se transformamlconheCleru a Europa a experí
�e

.

afirma' como :uma 'p'�si�i�a, em tratados efêméÍ'�s. êncía de um �mtado ambicioso
pOIS, segund., o mesmo dICJ.Q- Raros, muito raros foram os.e solene. Entao sle sonhou com
nãrío, constste ela "numa lu- [tratados que, tendo por obje- uma paz baseada no direito.
"ta a mão anmada entre dois tivo o estabelecimento de uma Mas no direito do mais furte,
novos ou duas decções da mes- paz duradora, corresponderam no düreito contra-revobucioná
ma naci.onalidade". à expectativa dOIS negociantes. rio. Em uma paz imposta,
É fácil dizei!' e '_ mais de- Será necessário recordar o elSlsencialment� conservadora,

.monetrar que a humanidade Tratado de Versalhes? 'Todos 'com ouso da torça para afogar
.esteve muito mais tempo mer- OiS que o assinaram cantaram- 'em sangue qualquer movimen
,gulhada nos horrores da guer- lhe as virtudes e talaram em to liberal. E intervenções pa

,a que embaladla, nas' doçuras I "paz definitiva,". E esta paz I-a esmague, em -qualquer país,
da paz. A pasaageen dos esta-

1
detímítíva" fioi invocada em os liberais.

,

O mesmo aconteceu Coam os.,._........,.............�� ..........�"'" ...,..-_..........._... .....,. . ..._....,...,�,...,..

outros tratados. Em 1802, o

Tratado de Amíens, festejado
por Ingleses e franceses, re

coneílíava esses dois povos.
Mas - foi denunciado um ano

mais, tarde.
Foi sob o abripo <1:0 Tratado

de Baeileia e de' Campío F'ór
mio, que se forjou a segunda
coligação e se preparou nova

guerra. A guerra doe Sete Anos
se concluiu por um tratado que
ocaeionou 3;S convulsões !polo
nesas e turcas, €:m consequên
cia da tntervenção das gran
des potêncías.
F'inaâmente podemos citar o

primeíro _ quanto a iliLta _

dos grandes tnarados da hístó-
�adas'ro Social do «O Esrado» ria moderna: o Traltadlo de

Wes,tphalia. Nos onze anos que
Pedimos aos nossos distintos leitores,' o Obséquio de preencher o se seguiram à sua assinatura,

-eompon abaixo e remete-lo á nossa Redação afim de completarmos .não cessou a guerra entre a

-quanto 'antes, o DO:tSO oIl'OV'O Cadastro Social. Espanha e a França. E quando
ela cessou pelo "Tratado dos.Nofne

- .. ,'0 .�
'" ,."..... •••••••••• Pírüíeus ", Luiz XIV consíde-

rou a paz que assim nascia,
apenas aomo um dlescanso que

<Pais
, lhe per)lliti'U a prepl3!ração da
Gu'81rra, DevollUiÇãJo, 8 anos mais,&po� (a) �

,

.................•... tarde declaxad.a.
$m C Não quero diZJer que a hiistó-, prego ou argo ; .........•.....................

'

..

ria se rep'ete ou que devemos
,Cargo do Pai (mãe) �

,
S/er p.essimistas.' OIs problemas
são muito difel181nte's, atuah<Obs'i!rv..................•..........••••.••....•• '

...•••••.••.•••••••• , mente. Podemos até dizer que
.............................................................'......... a si,wação de hoje é moelfios

!;.ellis1a que· as análogas do 'pasAgradeceríamos, também, a R-eIMÍleza de noticias de nasoimentoa sadio, pO'Íls dados' os rápidos-casamentos e outras, �e parentes 00 de pessoas amigas. mei!o de trtrun'8lp.ote todos os

pI"o.blema.s são eSltabelec\dos
dJe lln1.a só vez.

A,s várias arises que,' após a

OOinferêncila drus 21 Nações e as

sessões da O. N. U., atravesoSa
ram rus lliegocioruçõeis diploomáti
crus, tOidJOs '008\ obstáaul,oo que
sUTgJem no caminho d� paz,
a,pernentrum, um ar já oon1heci
do, 3!nUgo, um rur que n'08 deve
causaIT mais nmlancoolia que
die;SeiS,p8lTQ. e, que. �de m€SD:lO Casa,'Tenha rempre em casa uma gcrtcafinha de :tJa;V'OIrecer o QptImIs:mo pOIS, '

tOO0 psadlo e plOIIliderado, as Vende se no Es�reito.
conclusões são a faVlOT dos I do çonto do OD1bu�.

teunpoo que COl':rem. ' nesta redação.

Indústria e Comércio de Madeiràs S. A.
A V rs O

São conv idndo s os srs. acioniatas para a Assembléia
"Geral Extraordinaria a realizar-se no dia 21 do corrente
.âs 16 horas, no escritório da séde, nesta cidade de Rio' d�
Sul.

ORDEM DO DIA:
1)-aumento do capital social
21-assuntos de interêsse geral da sociedade.

Rio do Sul, 8 de março de 1947.,

LEOPOLDO ZARLING - Diretor
ARJll.J.INIO CARLOS DA COSTA-Diretor.

-Sexo :....... Est, Civil D. Nasc. . .

I. AIJTOMOBILIST4S I
Afenção

POl'a o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALD.
, Ofi. .. ,j.'o�Cj"o- Rad\O#\er Rua Conselheiro Mafra'

I ne. 94
1 ----:.

APERITIVO «KNOI»
FARMACIA ESPERANÇA

do Farmacê�tico NILO LAUS
Hoje 6 amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeirlls - Homeopátias - Perig
ma�ias - Artigos de borr ...cha.

Garante-se a exata observância no receituário médico.

�------I'��\ l)'vY(.,)GAD(_)S
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. ). J DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felips, Schmidt:� - Sala 5
Edifício p:ruzeiro - Florian6polis.>1-

...._� tH*rM' ·0 NiF_-fflMnt",,«e:F • ..,;,nC"'M'1JRMf'nzsreor;

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxima rapidez e gJ3foOt!!< par" t "nsp' -r t

: ,:le SUBS mercador iaa

Agentes em Fionanóp li!l CARLOS HOEPCKE S. A

Empreza de

C t-I

s

-

.neveqeçae

ME

Eleições suple\'m��ntares
s. PAULO, 12 (A. N.) _ O presidente do Tribunal Regio

nal de São Paulo, determinou eledções suplementares para o

dia 23, .próximo. Oure urnas foram anuladas. O resultadõ des

sas urnas, num total de 2.614 votos, poderá ínrfuír na repre

sentação de deputados à Assembléia Estadual. Caso a Esquer
da Democrática obtenha 600 votos" Iará um deputado, sendo

possível 310 Partído Repuhllcamo fazer também mais um,

e

Serviço de Pronto Socorro de Autornóvels
Ensina- se 8 dirigir automóveis

Amador e Prof.ssronal
,Teoria e prática - conhecimento do motor.

Atendem, se chamados para reparos de urgêncva.
Auto-E3cola -47.77

GAl<�GE UNIAO _:':i!"'pRAÇA G�L. OSÓRIO, 40.
'---------- _'

CURSO MOTORISTA

I
Reclamem

imediata-Imente qualquer irre-

gularidade ,na eptrega .

de seus ;ornaes.

SNRS.
ASSINANTES

Rádio Difu§ora
de Laguna

Todo o Sul Cat&rinense e'scuta
diariamel'lte a Rádio Difusora

de Laguna. r
970 Klcs. (o'Ddas médias).

HOI ários de irradiações: - Dal
lU às 14 e 17 às 22 horas.

Representante em Florianópolis:
D� F. DE AQOINO-

Red do JOI n",1 <;0 ESTADO«

6OMERCIANTE: Dá um li
vro à Biblioteca do Centro Aca
démico XI Ife Fe:vereiro. Con
tribuirás, assim. para a forma
ção cultural dos catarinensea
de amanhã.1
("Campanhã pró-livro" do

C. A. XI de Fevereiro).

graças ao saboroso < Pó Digestivo
OeWitt. que, desde a primeira d6-
se dá alivio ás dôres agudas da
má digestão e faz desaparecer o

peso e os ardores, causados pelo
excesso de acido no estomago.
O < PÓ Digestivo DeWitt. corrige o

mal no seu inicioi estimulando a di
gestão, protegendo as muC'osas gas
tzro intestinais e neutralisando a aci·
dez exce.:;siva. Lembre-se que com o

«PÓ Digestivo De Witt. não se de·
ve ter receio dOS gostosos prato»
da arte culinaria Bra�ileira.

Peça na farmaeia o

na rua

Tratar

QUU VESTlR·SE COM (ÓN�ORTO E ELECiAHCIA 1
PROCURE A

Alfaiataria Mellu
I Arminbos em tiras

� artefatos afins
Como é de' vulto, entre nó•• o

comércio de arminho e afim d.
e.clorec:er os interesso.do. infor
mamos que. para Gxportação ou

comercio da..e artigo, o imposto
ad-valarem debitàdo na Nota Fis
cal é, de 6%,' para tiras de armi
nho., e de 4% para p�umali de p6
,de- arroz, etc.

Rua Felippe Schmidt 22 - Sobrado

CONTA COkRENTE POPUi.AR
JurO,8 51/2 a. a. -_ Limite (;, $ 30.000,00

,

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S. A.
CAPITAL: CR$ 60.QOOIPOO,OO
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

liua Trajano, 23 • Florianópolis
t.�

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EIS',PO'l{TISTA! AUXILIANDO A CA�PANHA PRÓ-CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DO
FIGUEIRENSE, ESTARÁS CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS ESPORTES

EM SANTA CATARINA.

América provav.elmenle eníren- Br íhtrm - em:

QUANDO OS HOMENS SÃO

OS metropolitanos venceram tará o Paula Ramos ,cefL��:ENS Até H anos.

O t lit "t
.

d
Noticía-se aqui, que o Paula Ra-l próxima semana excursionará a Pl'eo,OIS: - Cr$ 3,00 - 2,40.

s me rapo t anos venceram tos ernoaaar a pugna, erm inan o a

Rro, 13 (E.) - À luz dos ref'le- "1 a fase com o ernpade de 2 x 2.
mos enviou um convite á díoeção do

I
Pôrto Alegre, . ..............................•

t "
., O rubro-negro car-ioca repondeu ROXY - AIs' 7% horas

, ores, foi, reaâízado, ontem, á noite, Aos 11 mimstos dia f'ase final o Amér LCa, do RIO, propondo a rea- .

á
. ,.

'FI 10) N' ti d S
no Estádio ele São Január io, per- Maméco assirrala o "goal" da viM;- I' Qlue

enviar um ermssarro a '0- -
. o :lC.llas. a emana

lízação de um confronto nesta Ca- r íanópolis pana realizar as nego- DFJ3.
teneente ao VI<ll&CO da Gama, o se- ria, Resuãtado : Car iocas, 3 x pau- ., I

.,
'

puar, ja que o gll'êmio carioca na ciações.gundo confronto da sér ie de três, listas, 2. __ .. _ .. _

€Im diSiputa do Campeonato Bt'a,si- Os dois quadr-os [ogararn assim O GuaranI' J"ra u'ov�m'ente � T ••bara-o1ei,1'0 dle Futebol de 1946, elil,tre os constétuíoos : Seleção Carioca: U U II
selecionados cat'ioca e paulista. Luiz, A\.lIgusto e HalI'0I1do; Elí, Da- ü ,simpáJtico grêmio Guaramí, "onze" do Flamengo, o mais com-

Hehabilidamdc-se do revés sof.ri- nillo e Jorge; Pedro Amorim, Mané- desta Capital, segundo nos inf'or- pleto clube daquele municípío.
do em São. Paulo, os oaeíocas aba- co, Heleno, Ademir e Chico. Sele- mau alto prócer do clube, Il['oj.eül O Guaranf segnrirá com todos os
toram OIS seus valentes antagonis- ção paailista : - Oberdan, Ca.ie ira realizar, ainda õste mês, mais uma seus jogadores, esperando f'azer
tas, pela apentada contagem de 3x2. e Domingce: RJui, Bauer e Noronha:

.

excursão a Tubarão, onde, pela 3a excelente aoresentação naquela be-
Aos 45 segundos de jogo ooube Oláudio, \ Lima, Servilho, Remo e vez estará fren(Je a frente com o Ia cidade sudina.

aos oaníocas i'na:uguror o escore, ·'I1ei·Xle,irilnha.
sendo autor do "goal" o meia Ade- Juiz : M'&ri'o Viama., Boa. atuação.
miro Aos 12 mmutos ÜI ponteiro Renda: Cr$ 509,308,00.
pauüísfa 'I'eixeirinha iguala a con- Conforme sorteio verifioado após
ta'gem e iClteco.rorid'Ü<s mais dois mi- o encontro, a terceira e última pe
TIntos OiS paulésbas desempatam a

Ileja
será ef'elmada nesta Capital

paTltiid� por i'nÍ'ermédJio de Lima, domingo próximo, á tard€ no campo,

conseguindo Mam.é.cO" aos 38 'minu- do Vasco.

.

A REVANCHE CARIOCA de domingo passado, f�i. uma rena

Rio, 13 (A. N.) - Tocla a ím, billilt<ação parcial e que satisrez a

prensa matutina como a vesperti- glra,nde assistencía.
na, teceu grandes comentálriüs em x x x

Lama do encenare ele ontem á rtoi- AMEAÇAM ENTRAR EM GJ:tEV.h;
le, entr-e cariocas ,e paulistas, em OS ME'MJ3ROS DA FEDERAÇÃO
que aqueles logran-am derrotar seus INGLESA DE FUTEBOL
tradicionais rivais Ple:lo' expressivo Londres; 13 (U. P .. ) - Em se-

Em mago nl�ll'"8 forma os pautar''amen'ses'
escore de 'vrês a d0iIS" depo.j,s duma guida!li uma reunião, em M,anches-

_

U • IUlta oheia de gnandte emoçã'o fJ ter, os membros dia Fedelração de
Na, tarde dle a,nte-ülIlJtem, no Es'- ProvllvellmeiDJte· !limarrhã, no mes- pe.r'<llIl!te um publirco. numerais o e Futebol da I!Ilgtl<lltenra dooidi,l'aIJ!l

ltáJdi·o da IIua Bocahwa, realizou ü
mo local, será realiZ'ado mai,,,- um BUVUlsiéliSlta, que fez prussrur pelos entrar ,em grev,e a partir do pró

Paula Ramos E. C. o .seu pnmel,ro t'
.

t' pOIltõeis do eSltáJdi,o S, Januário, a ximo dia. 21 do (')or,I',elIl,te, se o gü-
•. b d'

-

'TO<'
r,emo conJun wo.

",Dellno, so a I,neçao do "cnwo

I
e,levlÇlda imporLam,ci.a de q1..limhen- vêl'no lmiltânlÍ:co se recusar a arbi-

F.r!liooisoo. Praz8tI'lets. "

Espera a dÍl�eção técnioa do Pau- tos e 1H0v,e mLI e quinhe[]jtos e vinM r tirar o litígi.o p,Dltre a Federação e

O enS8:lO fO'l 'excelemte, a,gradwn-, la RJamns Lnici·a.r a tempo'IIada de. oruzeiTOS. A p<llpticla da noite- de \ o·s jogadol\es (litígio esse CJue se

do aos piaredros do tT·i,coIOT, tendo

I'
contem vi,nhta serudo eSll)ienada com relacio.na C'Ütm aumen't,o de saláJrios

tod'os os "play,ers" ma,gntfica fo,r- 1947 com Ulm esquadrão dos mais 'ootl1Tall a,nsioedade, p'ois r.epresen- pal'a estels ú.lJl!Í\ffi.os).
"" ma física e técniüa. bem' orrgani·zadü,s.

•

ua·va. opoiriLumildade para os, ca.rioç.a.s Es'sa d,eci'sã,o po.derá trazer gran
tiTa:rem a r.ev.u'l1Iohle da dteJ'l'ota qu'e deis tramstonnos á reaJj,zação do

as pau.list.as !lms inflingiram do<- "m8Jtch" entr,e a Inglatel�l'a 'e a Es

mingo passado, ,em P'aca,embu, pelo cócia" marca'do, para o dia' 12 de

escore ra,lmrellll>e conilundelnte de abril próximo, ,se. po,r a,c;a,s,o entrar
ci'I1cO a. doils. A ansiedade do pu-I em efeivo. Igua1tmepte outl'OS jogos
blico -que 10�0Il� todas as dep,:�den- I que a, r.�gI8lt8<�ra deverá fazer c?n
C laS do ,e.s{,a,�1<O va,�camo, fOI e_m, tlJ.'a var'l.Os pars'�s �urop�us, So.fJ'�-1pa'I'Ive, satlS'Í,ellta, pOlIS empül',a nao Irão a,s c()[1Jsequenm-als cless'e movl-

tenha s·i:do á ahbura da,quele escQ.r·e menta.
-----

Direção de' PEDRO PAULO MACHADO

Campeonato 'Drasileiro' de futebol o

PIEDADE COUTINHO HOMENA
GEADA EM BUENOS AIRE,::::;

EM BóA Fo.RMA OS ATLETAS
CARIOCAS E PAULLSTAS QUE
INT:E,RVI,RÃO NO SUL-AMERI

CANO DE ATLETIISMO
Buenos Ailres, 13 (U. P.) - Em

sol>enid<llde reali/lada segunda-fein,
a sra. Eva Dua'rte pero'il, esposa do

presidem,Le da Repúbli,ca, gene,ra.l Rio, 13 - o.s resultado,s obtidos

P.erón, fez entTega á n:a.d<lld.o�a brra- pelns 81t1éLas ,carilooalS e paulilstas,
sileira P,iedade Coutimho da �ilva nas 'p:wVlas prelilinimrures qUle' faTam

TaVla.r,eIS da "'Daça Bueifiols' Ailres", ef.etuadtals .nelsfJa calpil[,al e ,em Sã'o

i'ilJstitui'da como prêmi'O rfe,r<pétuo PIa'u:lo :IlJas tardes de sábado e do

á natação feminilua do ContiJllBilltte, mÍ<n'go, para a. seJ.eçã,o dOIs que in

este a,il,Q brilh'<llntemente COIliquis- úervirão no plróx,imo camIleo.nato
tada pela rep,resentação bnasüeira, Su.l Ameri,caJIlo de AlUetilsrmo que

que ilJeve, em Piedade Coutlinho, a será l'8I!lilizatd.o na pils'va do Fll.lmi

S'll'a f,igul"a máxiJma. ll<ense na: s·eguIlida quinlZlem.,a de

Além d'a "'Da.ç<a BUlenos Ai'Iles", 1 A:brj,l, oorr,81sJ)'o:ndel'am ,.de modo i

recerb�dla. d8JS mãos da sra. Perón, I gerla.1 a espeoLauiva, não só pelo

p'ied'ade Couúi'Dlho r8ioob® do pre- fiat0· de q;u:e, a mailOlrila. dOIS paT.tici

;sidenlte da ConfedeIlaçãn Sul-AmerL panves, e,s,tav,<llm a'Ílalsltatd,os de nos

üana de Natação Ulm ,estojo, c()lI!lten.- sa,s pilsbals a longo vempo·. Os r�
.do. uma OIrquídea de ouro·, cuja en- suj,(;ados a l,c<llllça d'Üis füram eqmll

trega f.o.� feiIta também pella s'ra. br:a.dOiS, po'ils tamo os ,oaDio:oas, co

'Eva Duârte P,erón. mo OIS pauliIS'IJa,s, demüIlisur,a,1'Iam qu<e

es,tã,o r'8IadquiTi[1do WlID rapidez, a

sua fOf,ma primÍltiv,a.
x x x

DOMINGOS FERNANDES DE AQUINO
E 'SENHORA

têm o prazer de participa,r aos seus. parentes � Ressoas
de su'as relljJções' o nascimento. de seu filho

FERNANDO
Maternidade de Florianópolis, 7/3/1947

x x x
,

'FIGUEIRA X IPIRANGA

SAGRüU-,sE CAMPEÃO O
CÜtR:IT,IlBA

DOIming'o próximo, em. Saco tio,s
Dimões, s,erá r,ea.lizado um c.onfrollL
to a.milsto<so emtre ais �qujpes 'do

Ilpi.mng'a, daqu�la looaüd'<llde, e dOo

Figueira, que terá por loca'l o gra

'rnado da ViLa OperáJri'a.
A partida pÍ't8ihmi·mllr est!lirá a

:cargo dos mesmos clubes.
xxx

,bs CHILENOS NO CAMPEONATO
SUL AMERICANO DE ATJ.,E

TliSMO

Santiago, 13 (U. P.) - A Fede

"l'açã'o Chi,l,ena de Atle<tilsmo annn

'ciou que a dBI,e.gação que repre

S8ifLtaTá ü< Chile no p;róximn Galm
:p8ona:to SUll..,Amertic.afu.o de Atle

tismo :a ser dil'1p,utaJdo no Rio d,e
• J

• ..'

Jianei.ro, 8[lltJre f,ilns de ahNI e IllllCW

pe maio próximos, partirá para a

",apiltal bnsi.!,eira diVlidida em duas

;pmmas, nos dias 20 e 22 de abril,
:próximo, po.r via a,érea.

/

II ORTIZ, O NOVO CAlMPEÃO MUN
DIAL' DE BOX

. Los Angeles, 13 (U. P.) _. O !,'U

giHsua nvr,te-rumeri�ano Manuel

OIltiz gllllIliho.U o Li,tulJ r!'3 o:ampeão
murudia.1 de poes'o' mei,o-médio, :10

derrO!ta[', por decisã,o, 's,eu "0haIlen

gelI''' Ha'roldo Dade, ni\lm "rnatch"

de 15 "rouncJ!s", l�ealiza'do na' noi.te

pta'ssada.
AssembJéiaeral Ordinária

� Banco de Crédito Popular e

Agrícola de Santa Catarina
x x x

De ac8rdo com o art. 24 dos no"oll Estatutos. convocamos os

senhores associados. para uma ASlle.mbléia Gelai Ordinária, a raaU

zar'se no dia 26 do corrente, àll 17 horas. em nOisa séde lIocial, it
rua Trajano, numero 16. nesta cidade.

Curilltilba, 13 (E.). - Na ia,rde de Dita Assembléia é conv<icada para;' lo .- leitura do .relatório
domiiIl:go último, no E,sltádio dn anual do exercicio de 1946, parecer do Con!lelho Fiacal, ate,; 20 -- elei

Juven:úus, r.eaüzou-s'e a pBllejl(l de- ção de novolI fiscais e membros do Conselho de Adminigtroção que

oi,siv'a d'o Ca,mIl·eOlT!lavo. dle 46, tI'a- I tive.rem seu mandato extinto; 30.- outros a.S9untoa de intereSle da

vada erntre Coritilba ,e Ferroviári'O,'I SocledFalde,. , l' 12 d M d 19'1
. . otlanopo 18, s arço a ...

saiDld'o vemedo,r O prImeIrO pelo I p, BANCO DE: CRÉDITO POPULI\R E AGRÍCULA DE S, CATARINA
escore de 3 x 2. I - Lourival Almeida - Diretor.

l

t

RITZ. - As 7% horas
1°) - Noficias da Semana

DFB,

2°) - Mebro
.

Jomral 12x18
Jorn.al

3°) - Linda Darnel Greg
MélIC Clutre Bárbara.

20) - John WaY,l1Ie - AntOny
Quilnn _.:. Beulah Bondí
- .em:

ESPIRITa INDOMAVEL
Censtnra : - A:té 14 amos••

Preços: - Cr$ 3,00 - 2,40.
......... : .

DOMINGO,

,sLMULTANEAtM�NTE
RITZ E ROXY

YOLANDA ; E O LADRÃO
. .

PARA RECEBER AMOSTRA GRÁTIS'
ESCREVA O SEU ENDERECO AO

LABORATÓRIO OOIH S. D.
CAIXA POSTAl, 36

ar.UMENAU _ SANTA CATARINA

._-------

Correio Brus.quense
COlTIlp,le'ttou no,ve .anos de exiSlten-

I ci'a, a 12 do cormente, o' noSlS'o va

leiIlJte 'cOllli1rade, "CoJ1reio BrusCjluen
se ", ho:jte sob a esdarecida dill'eção
do ,Sir . .ciro Gevaerd.

I Quando A!IVlail'O Ro.da'iglues CaI"
� valho, ,em 1938, ,s,e propôs dOltar (1

I munici,p.i.o de BI'lusqUte. de um nov()

óngão da o,piJniã-o' publioa, sabia

das di·fi.culdadels que terila a ven

oer. Mla;s 'ilão des'am:moo. La'nç'ou-'Se
á luta co.m :a. f.orça do. seu idea-

lismo e Vlenlceu.

Hoje, o "Conreio BrUlSiquense"
. de&tNJltia.--de . IDelIlecido - pil."'IEl/SiLigi,o: Jno
se.i'Ü da implI'lensa barriga-'V,e'rde.

P,e.Ja. auspiciOls'a .eferntéri:de en-

v,iamos-Jhle votos de ccmst�ntes

p'l'Osperr'idades.

VENDE-SE
uma casa de madeira de

lei à rua Silva Jardim,
nO. 230 Trator na mesma.

É UMA DOENÇA
M1JITO FERIG,OSA
PARA A F.A.MILlA.
E PARA Â. liÇA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



7
-----_ ...._- .._---------

DR. SAVAS LACERDA
lBbdca médlco-cl.rürg1ca de Olho.
,- Ouvidos. Nariz - Garganta.

Pre.criçdo dá lentes de
contato

_SULTóRJO - Fellpe Schml··
dt, � Das 14 às 18 horas.

_""NCIA - Conselheiro 1Ih·
trá, 77.

.

TELEFONES 1418 e 12M

Ausente
. --.--

DI. ARMANDO VALOIO
DE.ASSIS

PINI SeMr1ços de Cl1nlca Infantil da
Ã8IIlstên'cla Municipal e de

caridade
VLINICA' M1l::QICA D:il CRlANÇ4lt

ADULTOS
iDONSULTOIUO: Rua Nunes .....
....0, 7 (ildlffclo. S. Francl8eo).
Consultas das 2 às 6 hOI'llS

'II.JlSID1!lNCIA: Rua J.Ilrarechal GUI·
lherme, 5 Fone 783

DR. ROLDÃO CONSONI
IlD:URGIA G"ERAL - ALTA CI·
•URGIA - MOLÉSTIAS D:IJ ...
..... NHORAS -o PARTOS ...
IIP.ormado pela Faculdade de Medl

. eínna da Universidade de SIlo
. ftulo, onde foi assistente por" n·
� anos do, Serviço Clrürglco do

Prof. AUplo Correia Neto
CInlrgls do estômago e vias bl
Jlares, Intestinos delgado e grono.
tiróide, rins, próstata, bexiga,

.

�o, ovários e trompas. Varlco
l!lel., hldrocele, var:"'es e hertUt

CONSULTAS:
4alI 2 às 5 horas, à Rua Fel-pe

, lIehmldt, 21 (altos da Casa P.·
ralso )" Tel. 1.598.

BJIISIDtilNCIA: Rua Esteves JIl·
nior. 179; Tel. M 764

DR. POLYDORO S. �THIAGO
Médico do Hospital de Car idzde '"

Florianópolis
I<ssistente da Maternidade

CLINICA M�DICA EM GERAL
IlDenças dos órgã.os inte) nos. cspec\_u..

mente do coração.
BLBCTROCARDTOGRAPIA

Doenças do sangue e ,dO!' cervo•.

Doenças 'de senho..". - Parto•.
Coruoultas diàriamente das. 15 l. \8

horas.
"tende r.hamadolt a qu�lquc" hOT••

inc)usive durante a noite. /

CONSULTóRIO: Rua Vitor Me,r...
les, 18. Fone 702.

n.�I-fI:I!:NC;:À-:-Avenida- Tc.omllO..aic..... _'

61. Fone 766 I

DR. MARIO WENDHAUSa
Dir_'

,
do Hospital "Ncrê.. Ramos·

CLlNICA M:tDICA DE ADULTOS
. E CRIANÇAS

eoa.ultório: R. Viséonde de Ouro
J'fttO, 2 - e�\q. da Praça 15 de No
__bro lsltoa da • Belo Horizonte ")

TeJ. 1545
eon.olta.:· daa 4 á. 6 hora••
1leaIdêlÍci.: R. Pe�ipe Schmidt, II

-- FODe manual 81:1

DR. MADEIRA NEVES

DR. A. SANTAELLA
(DIplomado pela Faculdade Na·

don.al de Medicina da Un!versldA.
•• do Brasil). Médico por concur
10' do Serviço Nacional' de Doen
tI&II Mentais. Ex Interno da Santa
Casa de.Misericórdia, e Hospital
l!"81qUlAtr!.co do Rio na Capital "e>

deral
mdN1CA M�DI<:(\ - DOENÇAI

NERVOSAI'I
- Conaultõírtor Edif1clo Ameil.

NETO
- Rua Felipe Schmldt. ConSUltaM

Das 15 ás 18 horas -

lIluidêncla: Rua Alvaro de Carv ..
lho nO 18 - FlorlaoópolU.

I DR. BIASE FARACO
Médlco.chefe do Serviço de Sifmo

do Centro de Saúde

DOENÇAS DE tS'ENHiORAS -

SfFLLLS AFEcçõES DA
PELE -- RAIOS llNFRA-VER
MELROS E ULTRAS-VIOLETAS

. Cons.: R. Felipe Schmldt, 46 -.

Das 4 às 6 horas.
Res.: R. D. Ja�me éâ:mru-3, 46

FONE 1648
.

,

DR. LINS NEVES

DR�
.

Clin,ico e operador
. Consultório: Rua Vitor Metreles, 26

Telefone: 1.-405
Consultas das 10 às 12 e da·g 14 às 18

Residência: Rua Blumenau, Z2
Telefone: 1.623

A primeira• .,Agua de Colônia feita
DO mundo foi fabricada na cidade

. de
.

Colônia pela. Fábrica de ....ohan
Maria Farina.

Camilal, Gravatal, Pijame.,
Meial dai melhorei, peloI me

nores preçol 16 na CASA MIS
CELANEA - RuaC. Mafra. 6

DA·TILOGRAFIA
CORRESPONDENCIA

COMERCIAL

BlREÇÃO:
AMELIA M. 'PIGOZZI

'RUA ALVARO DE

CONFERE
DIPLOMA

METODO:
--'

MODERNO E EFICIENTE

C A R V A LHO, 65

PARECER N. 153/47
o .sr, Interventor federal submete ao

exame desta _Comissão o- projeto de �
guíamento relativo ao provimento em

cargos e funções do Departamento Es
tadual de Estati.stica, bem como à ror
mação profissional e técnica do pessoal
lotado na referida repar tíção.

'

2. Pelo estudo procedido, verificamos
que o aludido projeto não contraria
quaisquer dispositivos legais" merecen

do, portanto, ser aprovado.
S. S., em' 21 de fevereir6 de 1947.
cartos da Costa Pereira, presidente e

relator.
J. Batista Pereira
Gustávo Neves
Elpídio Barbosa
Decreto n. 3.821, de 26·2·47.

Concurso de 't.ítulos para provimento em

cargos da classe inicial da carreira de
Médico Sanitarista; do ...Quadro único do

Eatado
Faço público, para conhecimento dos

Interessados, que, nesta data, foram
aprovadas por esta Comissão as inscri
ções rererentes ao. concurso para provi
menta em cargos da classe ln1elal da
care-en-a de Médico Sanitaristil. do 0"0-
dro único do EstadO', dos- seguintes cano
didatos:

1 .- Joaquim Pinto de Arruda,
2 - Fernando Osvaldo Oltveír-a .

3 - Firmino Cordeiro dos Santos .

2. Outroílsim, levo ao conhecimento
dos ínteressadcs que O' julgamento dos
titulas será realizado no dia 11 de mar

ço do corrente"'ano, pela banca examí
nadara nomeada por esta Comissão.
Comissão de Est.udos dO'S Serviços PÚ

bíícos Estaduais, em 10 de março de
1947.
Carlos da Costa Pereira, presiderrte da

CESPE.
�

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAIAl

E'
.

d
- .. üOl\fíSSÃO DE ESTUDOS DOS

Passe .sto a mcnorto E�:eRVIDORES PÚBLICOS'
, E�ADO

DR. NEWTON D'AVlLA d dore:OPeraç6es - �las UrtnArlas - os novos sena.s
Doenças dos Intestinos, réto e ,.

.

\
&nus - Hemorroidas. Trata$en- RIO, (A. N.) - O Mon-Ico Sa Tlll000, do PSD; pelo

to da colite amebiana. \ .

b 21'::: D' .I-·t F·..:I, 1 M
.

I'lsioi!!rapla _ loira vermelh,,?, roe vai rece er O novos sena- IlS'lrl o eaerai, (J sr. ano
Consulta: Vitor Meireles, 28.\ dores eleitos em 19 de [anei- Ramos, eleito por uma colíea-Atende diariamente às ll,lI{) a. . ,

,
�

... iii tarde, dll!! 16 hB. -em dlBnt"lro. A maíoría vem das fileiras ção de partidos líderados peloResld: Vldal Ramos, 66.
id S

.

1 D 't' PSD S- P 1FOll" 1067 do Partf o ceia ernoora 1- .; por' 310 au O, os srs.

CO. Roberto Simonsen, do PSD 'e
Os comunistas não consegui- Euclides Víeíra, este eleito pe-"'''cllco especialista em DOENÇA8 IDOS OLHOS ram fazer nen�um novo repre- la aliança dOl� progressistas

eu::o p��t��e��elfft�mJ:t3a:e��· sentante na Câmara Alta. O • com os oormmístas: pelo Para
Consultas diariamente da. Parttdo Proletárí., Brasileiro! ná, o SIr. Artur SruntOIS, .da UDN

10 às 12 e do. 1530 contará com os seus do.is pri-jeleito pela coligação Iíderada
em deat!.te.

melros
.

senadores, pelo Mara- pelo PSD e" sufragado' pelos
CON8ULTORIO: '

Rua Jollo Pinto n. 7, sobrado - nhão. O Partido Social Pro- trabalhastas ; por S. Catarata-
Fone; .1.461 .- Resídêncta. Rua gressísta também conseguiu

I

rína, OIS SIl',S. Francisco Benja-Presidente Coutinho. 58 I

uma poltrona. Pelo Estado do min Gallottí e Lucio Corrêía
Amazonas, veio o sr'. Severino do PSD; pelo R. G. do Sul, o

Nunes, ex-eleito por ruma oolí- sr. Salgado Filho, do PTB; por
gação : pelo Paraná, o .sr. Au- M. Oeraís, o sr. Artur Bernar
gusto Meira, do PSD; pelo Ma- des Filho, do. PR, eleito pela
rarihão OIS STS. Vitorino Freire e coligação DUN-PR-djssid�,n:cia
José Neiva, do. PPB, que 'apo- dto PSD; por Goiaz, o sir. Alfre
íarão o govêrno ; pelo PiaUÍ, do Nasser, udenista, mais elei
OIS srs. Joaquim Rlibteíro Gon- to por uma eoltgação na qual
çalves e Joaquim Pires Ferrei- rormaram a UDN,' a díssíden
ria" ambos da UDN, eleitos em da do PSD, chefiada pelo de
virtude de coligação com os putado 'Oa'i3Jdlo Godoy=e o Par
comunistas e uma alia do PTB; tido Republicano: por Mato

pelo- Geará, o sr, ' F'ernandes Ol'lOS80, o coronel :!relinto Mul

T'avora, também uríenísta, elei- i ler do PSD.
to pela coligação da UDN, dis-

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

sídentes dia PSD, liderados pe- __..... ....._. ...._

los ilrmãos M.ol"eirla da Rocha I

e eJ,eitorado do senador Olavo I
de Oliv'eira, do f'SP; pelo Ri:o f
GI'I3IllJde do Norte, o sr. - João I !Câma'!1a, pl'lesitdieute da Comis'::

II'são ExeootiVla do. PSD esta-:
MO'léstias de senhora' I

ConsultóriO' -- Rua JO'ão Pinto n. 7 dual; pela Paraíba, o s,r. José':
-- Sobrado - Telefone 1.41H A'

.'
d'

. ..:I 'C I R AResidência -- Rua Sete de Setembro menoo, u ,e-nlsta, a"pOlaUJO' pe- I
AP TAL E ESERV S

.

::... (Ed1fício 1: A. P. -da Estiva) lo ·PSD .,e-, ,pelos trab,a.lbistas ,.
.

Responsebilidadl!lTelefone M. 8'34
------. __ o • o -_ por Pennamhuco, o s,r. Apolo- 1 Receta
DR. M. S. CAVALCANTI nio Sal,e,s, Ido PSD; por Ala-I j Ativo
Clinlca exclusivamente de crianças gOtaS, o gleneral Go'ils Monteiro, l

Rua Sa.lidanha MaTinho, 16 '

Telefone M. 732 do PSD;' por Sergipe, o 001'0- f Siaistros pagos nOIl ÚltU110S 111 ano!!

PAULO FONTES nel Maynard Gomes,' do. PSD; I Re9pon�abilidatjell
pela Bahia, o ,sr. P'e,reira Moa- !cyr, do PSD; pelo Espirito Diretores:
Sain!ÍJO, o sir. -Joues San.tüs Ne- I

Oro 1:'amphilo d'Utra FreIre d.e Carvalho. Dr. Francisco
v1es, do PSD; pelo Estado do,: de Sá, Anisio Msssorra. Dr • .Toeql.lim Barreto de Ar9'1joRió, de J,aneitro, o sir. Fil'anci-s- I e José Abreu.

1 �
.....-:...._"� _, u�"..'" •• ., ..,.. W .. ""'UblJ .......

Iheiro da ilu.stração "",Ima,�
lhe. em !"Dávai gesto. um cAUce cio
excelente aperitivo KNOT. ImDtIf-.
... V. Sje,. de a.crescenta.r, ao�
00' .. gentjj<m>:ESíEE 1.41""1-
BF'i'1 O I1EU APEDITiVO

I'I1E/)J!.ET01

1&1tl :t�t'll
, (IN ""OOUTO'DAKI10TSA./lIo. (O/'f. EU6U.R()$
i ílTJ.d.d� ....

COMPANHIA
�ucta�� tlm 1171 -� �d,,; I fi" f "
UffCJiJNDIO� )I' T&AJft�P6.T]t;6i

Cifras do •Bs'lanco de 1944 �

.

Cr.
Cr$

80 9o('l.606,3n
5978.401.755,97

67.053.245,30
142.176.603,80

.

•

•

98..687.816,30
76.736,40' 306,20

'Vitória do P.S.D. em Sergipe
Ri,o:' .

iA. N.) - o deputado que muito (,!O'il'COrr,eiU para a lisura
LeilJa Neto etS'Úev,e na sede do s.e\! das' eleiçõe.s."
partido, em vi,silba ao .sr. Nerêu Tha- - 'Qual o resultado final?
mos. A' s.aidla, ouvido sohre os 1'e-' - "A Colitg)ação P. S. D.-P. R.,
slllltados do ultilmo pIei'to, em 8er-1 conseguiu, viltlória completa. Ele
gip'e, illsls.im :00 'expl'esSto:u:

I
gleIDOIS o g'ovérmador do Estado, o

-. "Posso afill'illWr, ('!()IIn s:egu- senador ·e o.s 4dois d!elPuibados íiede

r3Jnça, .'que o J!)leito se processou mis. O P. S. D. foi também majo
'em 'ambiente de inteiI1a lilberdade. ritári-o na legenda estadual, conse

O IIlluerventor F,ederal manteve guindo eIeger 13 depuL3Jdos contra
uma. atitude 'se'rena e imparci;al, o 9 da U. D. N.

Empresa
I

«Construtora
I A maior Organização Predial

AVISA

Universal»
do Brasil.

,
.,.

A todos O� portai:iores àe títulos desta conceituada empresa,
legalizar seus títulos, afIm de obter o reembols·o de acôrdo com
o Decreto-:lei na, 7930 de 3-9-45.

Para maiores esdarecimentos, é rgvor dirigir-se ao escri
tôrio central nesta Capital. sito à rua Felipe' Schmidt s/n
Florianópolis.

NB. Não faça sua inscrição em outra emp'esa,. congên�re.
sem primeiro conhecer nossos P'1yos Plapos de vendas,

I'".
"

I �
I melhore. fábricas. A Caso

visito' ante.. de
,

eA CAPITAL�
efetuorem .uo.

chamo a

compl'a.�

Fabricante e distribuidol'ea dos afamadas con

fecções uDISTINTAD e RfVET. Possue um gran
de sortimento de cosemiras, riscados, brins
bons e "baratos. algodões, morins a aviamento.
pal'o alfaiates. que recebe diretamentlift· d<'18

atengê!o dOI Snr.. Comerciante. do interior no sentido de lhe tUil:8 {'da> blffiQ

MATRIZ em 'Florian6polh, '- ,rILIAIS .�emji8Iumenau e Laj 311;
-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o PRESIDENTE DA CÂMARA, DE
.

ACôRDO COM REITERADAS DECLARAÇÕES DO SR. NERÊU RAMOS, .CHEFE SUPRE-,
MO DO P.' S. D., SERÁ O CORREIJGIONÁRIO QUE ,ESSA AGREMIAÇÃO POLíTICA INDICAR. O' DIRIGENTE DO. PAR
TIDO MAJORITÁRIO, NAS SUAS RÁPIDAS ENTREVISTAS COM OS REPRESENTANTES DA IMPRENSA CARIOCA, JA-
MAIS CITOU NOMES OU AFIRMOU QUE ÊSTE OU AQUELE DEPUTADO SERIA O CANDIDATO. Só AO PARTIDO,
PELO SEU MAIS ALTO óRGÃO DIRETIVO, COMPETIA A INDICAÇÃO.' ONDE, 'PO'IS, A TÃO ESPERADA DERROTA
DO SR. NERÊU RAMOS? Só MESMO NA CACHOLA, NA VONTADE E NA. "TORCIDA" DE UDENISTAS�. QUE AS DER-"
ROTAS SUCESSIVAS' TÊM CASTIGADO, A PONTO DE AS ENXERGAREM POR TODOS OS' 'CANTOS... AO INVÉS, DE

PROCURAR MAIS DERROTAS, OS UDENISTAS DEVERIAM AGRADECER AO PRESIDE�TE PESSEDISTA O LUGAR QUE�
······ÊLE RESERVOU, NA MESA DA CÂMARA, AO PARTIDO' DERROTADO. SERIA MAIS DEMOCRÁTICO E MAIS'�"'-

HONESTO. ·l
'Em �egl�J!I1! ��I��� IV I S I T B N TESitU S IR E S

o Iíberalísmo exagerado de .. . ... . _

certas mentalidades permitiu VIa, aérea e lafllm� de assasn- ira e da COml'81SaO Executiva do-

a existência, '

legal do partido rem as üOlIDe�.oraçoes em ho- P. �. D. em nosso Estado, ten.,
comunista. E' foi um êrro, menagem póstuma 8l() grande RIuy Stlockl/elr de Souza, Chefe-

Todos sabem que o eomunís- brasileiro ar. Henrique Lage, dia Casa Militar do Govêrno do

mo é doutrina totalitária. Nos no tr:�·sau.r':So da data de SBU Estado, JaiI10 Callado, díretor-:

paíse.s, como na Rússia, onde natalfcio, .cheglaI1am ontem a da I<A Gazeta" e A. Damasce->

consegue tomar conta do po-
esta

.

Capital as exmas. sras. no da Silva, diretor de Reda-

d C 'A I der, não admite a existência Gj.arblI'len� Besanzoni Lage e ção dêste diário.

e astro ves de 'outras agremiações polítí- ZlItla Oatao. ,e o;� 'SI1S. drs
..
Galba 0.81 Ihistres visitantes segui-:

caso .

De Boscolí, díretor-presídente ram ontem mesmo, de automó-

F I
• '.- Ol'a, o regime do partido da Cia de C?nstI1uçõe.� �i'Vis .e veI, Piara Imbítuba .

. e,m. '. lorlanOpOllS único é a negação da Iíberda ..
outras empresas, Geneslo. API- Constam do programa asr

FI de ,.de opinião, é a morte da De- res, c.ord,\en..ador da..s empresas seguíntes solenidades: às s-
i. oeíanooolís comemorará, hQljle, condígnamente, o eentenár-ío do .. 1 Hmocracia. UJO espo 10 enmque Lage, horas, missa campal, na pra-nascimento de Oastrp Alves, tendo o Instíüuto Históeieo e' GeográfICO M .., d C 1

.

d
de Santa Cataa-ma .."1 _

Não se age, portanto, )nem
/a'1).I1I1"e o O< asaarü, iretor- ça Henrtque Lage; inaugJUra--

. _ ong�TIIZiadro .

esplêndIdo pr�gJramá com a colaboração contra o es írito da Iiberd de presidente da Cia. de Navega- ção d.a Maternídade doada por"das asiS'Ü'�!'aço:es c�H'U�als da eídade e dia Sociedade de Oubtura Musical t
p

D . a., ' ção Aérea, Jorge Rossi diretor da. GahrierL1 à popul çã d ,.

que realizará, hoje, a noite, lliO Teatro Alvaro de Carvalh XIVo
nem con ra a emocracia,

d C'
.:. A • a, a o e

, .... o, o quando 'se negar ao marxismo Ia la. Oaes de Niterói, Amtô-] Imbítoba, apos o que será ofe---
eoncêeto da sua Orquesüra Sl[l1fêmHla, executando OB ,s,egl.'lIJlIllt,e-s numeros : díreít d ·d E' I

: nio Cabral d:imetor da Frubri-calI1ecirlla aos convídados O' d
�a P A R T E

o rrei o e VI a. ,pe o con- ..'. I,
UI, V< '., gor a .

"

trárto atitude de Iegítlma de- de Tecidos Imaraií, Alvaro Ca- chazrrasoada e, às 14,30 horas
Iesa,

'
tão Filho, diretor da Cia. Do_I p,alrti:da em trem especial plRr�

A liberdade que a Democra- cais de Imb�tUJba, M?isé:s. Vi:i-I Cabeçudas, onde será ínaugu->
cia defende não pode envolver r�a, engen�'elrro rd,a.Gla. fIld:ra�- rada a monumental obra : da:

ameaças à, sua própria exíe- líca, Sergio Valérío, dr. Alarí- Ponte Henrique Izage e entre->

tência. ,co P. Leme, representante do ga da mesma ao Govêrno.
Se ·ela pretende sobreviver e

Mínlstérío dia Viação, Aníbal

amparar com .seus nobres po8"- Alves Bastos, Pedro Alvaro de

tulados ,as aspirações de eon- C�r�al?�, repI'Ie'se?-rtanlte do I
"C� dem' I-a deforto e de 'bem ,estar da huma- MlllliStell"lo da Agnc,ult.ura, E. II iI

nidade, "pr�cisa fechar .suas Do.ds,wIÜ-I1S1th, J.oão Rimsa,. dire- �

C
r -

fronteira.s ao punhal inimj,J'O. torr <;la Cerrâm'ilca Hcenrique La- OmerCIO:'
Nes1se sentido já houve, �10 g/e, Rruy Fterl.H�lI'ls,chUlette, depu- Associando-se às homena-

Brasil, d i v e r,s a s tentativas t�dlo elsrtfrudual pleI'O P . .8 .. �. e 1 gens que serão prestadas ho;e-'
Mas tôdas .se quedaram ante o

d.1I"erUolI' �!a Glla.

C8Arbollllfera,' ao poeta Castro Alves, f'1/-para:i'.
temor de ferir o direito de li. A,rrarraulgua e W. Wet.erly. que 'seus alunos possam
berdade ·de opinião. �Iara ruqule1a �idade s.e-gui'rão I participar das festividades'
É um medo injustificado, um ho]'e, d,e. aruto�ov,eI, acedend� iá programadas, o professor

escrúpulo sem razão de ser.
a'Ü gientlI convIte que lhes fOI Flavio Ferrari, esforçado Dire

Ridículo até. É o mesmo que fOIrll1lU:'1ado,. OiS sr;s,. dr;� .. David ror da Academill de Comér
uma pessoa preferisse ter sus-

Fterr.ema Ll'�a, �ecretarlO da cio de Santa Catarina, sus-

pens·a sôbre sua cabeça a 'espa- Fl_az.enld!a e, :u�te:mo, da Yia- I pendeu suas aulas, atendendo·

)
da Ide Dámocles, do que velO ç3!Q, Ob.ras P.ubharus e AgrlCUI-1 ao pedido formulado pelac
defin�tivamente afastado ê.sse turr:a, re'p'l'esle.ruta;nte do sr. In

-I
comissão do Centro Acade

pedgo. te'l'ventor Udo D.eeke, CeI'se mico, promotor das referida$';

Urge um movimento de co- RalIDOiS, Agelrute da Cia. Costei- festividades.

Solucionando o problema da água ���:�e�: ��Ô�:��er:!:ce'r:o/ Contagem d-,e-te-m-.p-·o-a,·.• . rentes democratlOas do �aI.S, ..,
'Realizou-s.e onrem, às 10 hOI'aJs, com a presooça do e·xmo. para qué se condene iormal- .

DI-S!'. InjterV:C'Thtoll' Udro De,eke, SecretáJI'ios de IDs1:JrudJo. e demai,s al- mente o comunismo como ini-
O S t

t.rus 'aru.1:Joridades, à so-Inidad do coombamn:to da primeirra, jlUnta mig� irr�c(}�ciIiável da Demo erv Iço m I I a r
taIS autoridladies a slo<LeThirdiadJe d!o chumb.rumenrtJo da primeira .cractIa e Il':_ldIgmo, portanto, de RIO, 13 (A. N.) - O serv:iço do. 'pieisrso.ãI dia F'azenda con-�

"
.' .•..

' :sen ar-se ia ,mesa de .seus bene- 1 '
.', ,

,

jUlllta de cruThOÍs da adrUJto.ra de agJUia pama FliOrrLano.,po.lls. . ;ficios.
eu�tou o DAJ8P co.mo aJllütar o tempo de servIço prrestado a po--

Emp'Ctll.hiado, como e'stá o Govêrno do. E,sÚado em solucio- Do �ontrário s'Cremos auto-
lída militar por um ,extrralllumer·ário da De.I.ergada Regional da'"

DrM' o IprOlblrema do a;brusrtecimenlto de. água p.rura nossa CapÜal, suicidas. Vítimas voluntárias lroposlto de Renda., em f!ace dia eJ,CiJgêrucia contida n:o parrágiraf0i1
{, d!e se preVler; p�ra dJentro. de U!m pmw I1elrati:Valll1Je\ute curto., dos �carios .,que já tingiram {fri:ffileirn dü artigo nOVlenit'a e IseiiS do IDstbat'lllto doo funcioná-

a so.IIUrÇâJo deifiniltiva 'desse :mlagno p,r,abloeilDla. • / das mao.s ..se�rdegas no sangue rios, que disrpõe ser o tempo. do ,s,erviço OOIDip!Utad-o sómente à·
.e seus Irmaos. .

.. ,� d ..

t d f
A'

dJe f I....
.

N'" .

t
'
nst.h <O r'Cglisl '1'10 e I'Iequern:cla oU! o 1118 de palgalIllenito. Opl--ao esperemo.s que seja R·r- A ••

Im M F ,.
de. E nem o façamos segundo nando. so.b1'le a cOIlisulta, o DASP s'alJentOil1 qoo· o- artIgo n'oven--

V olono predileto de assénet em po IS. os métodos do ódio. ta e OItO do mencionrudo- estatuto dieoo,rminJa que· será computa.-·
,

.I Impeçamos a vida legal de do illlrtelg1I'1almente , paI'ia o. e·feito de apooentrudoJ'lÍa ou disponibi--'
Domingo ,próximo, -;Florianópolis terá ia (oportunidade Ide (ouvir a um inimigo certo e' perigoso, U�aJdJe, o tempo de se!rviço plls�3!do ás fôrças armàdas e ás fôr-

' ..

musica ,daquele :Maestro francês, Ique ',seu !patricia .o famoso :esc1'l�or sem irmos á perseguição dos, T, Ar ,. , ,d
-

derrá d ." d. >

Georges Bernanos chamou Ide \"0 ;Bandeirante da ;Arte" ;e !que incog- seus adeptos, Imas doutrinando ça,s aUXl r:wels. SlSltffi ,�en o nao se po .e,:xar e computar

nUa, ,encontra-se ia mais de liún mês (em nossa terra. \ '
O povo sôbre a .verdadeira .es- wquleI,e tempo. de serVIço, plaJSlSj3Jdo em certldoo, ,d'esdre qru.e ()\'

Mr. ;Frnand JO'l1lteux, ,cuj� grande 'ópera ,"O ISertao" ,sobre a epo-
sência ,e as verdadeiras finali- mestIDlO tenha sido dlaido na con.fOl1midad:e do. que diSipôe a ie-·

f)éia (te (Canudos, rvae ser levada ·a (cena ,brevem,ente no ,Teatro iMunici- dades ,de l1ma. ideolo'gia disfar- gi;s�,açãJo. I'Ief,erente ,áqu1el8As o.rga;ni;zações.
pal Ido !lio if},e Janeiro, pelo J)epartâmento Ide IDifusão fCultural da çada em amIga das mass:ts, ---�-----

Prefeitura é � i{1.rtista' que ·nos 'visita.' quando só lhe visa a ,escravi- bl m I ITOME KHOT'De 'fato, graças a feli� ,iniciativa \de nossos ;"diletanti" a prêfei- dão da conciência e a degrada- cOelnpaleStea reoso vehr parad que se.
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c m c ave e ouro,

tura desta .Capttal, aprovettando ,a permanencia Ido "Maest1'o, (resolveu ça� e sua Ig1111 a e umaua.
a redemo t·

-

d B ••
inaugura1' o (Coreto ,do Ja1'dim Oliveira Belo, com uma audição 'de ,suas Este, um dos grandes pro-

cra Izaçao ,o raSI.
..... MELHOR APERITIVO"

obras 'e isob stw rregencia, executadas pelo magnifico .conjunto da ;Força
"Policial e elementos do /14 B.IC. i

Não é d (primeira ivez que ),11' . .Jouteux rvisita ;0 sul. Há [lois tinos,
no Teatro São Pedro em Porto ·,Alegre, foi i{ielirantemente aplaUdidO,
bem .como nas iaudições levadas a ,efeito .no !Conservatório ide Pelotas
e recentemente ina \cidade de \Cu1'itiba.· i

Percorreu já q'ltasi todos ·os Estados 'em .,propaganda d (J ,
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e ,sua o 1a

�. '..
er ao .em, que se ,!manifesta )como rve1!dadeiro mago da ,mu •

. �tca le (mtlagros�. /tnte1'p1'ete dos nossos 'motivQs, miraculoso it�'adutor
.

das no�sas epopews, digno de Jnosso ,respeito e ainda mais de (nOSSO 1'e

,conhectm.ento (pelo que tem q'ealizado de /grande e de belo ,em 'pról da
'forte Indl.gena }tornando-o 'alvo de interesse internacional. .

Florlaftõpolls., 14 de Marco de 1947

Festas

1) CHOPIN
VALSA EM MI MENOR

2) LTSTZ
REVE 'D'AMOUR

3) VILLAS..(LOBOS
hWPRESSõES SERESTElRAS

MANOEL DE FALLA
DANSA IDA "VIDA ;BREVE"

(Dansa .e,s'pia1l'h'Ol,a n. 1)
SOILos doe pi,ano por

. MARIA ADELAIDE MüRITZ
2a P A R TE

4) .

1) IMAlSCAGNI
JNTERMEZZO /DA "CAVALERIA IWST1CANA"

2) DV.oRAK
1l0MORESQUE

qj VERDI

..

TRECHOS DA TRAVIATA

4) KATELBY
ELEGIE

5) STRAUSS
DANúBIO AZUL

23a A U D I 'ç Ã .o

Enll,l'ada prioibida a menorles de 10 anos
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