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Rio, 14 (E) - O dr. Aderbal R. da Silva, governador �I�J��' de 'S·ánla· Catariná,
--�---'aeomp-anltado de -deputado- Joaq-u+m-�R'am6s, .manteve; hfrje-,

- lc-li�g.a-·..eeníerência -

com�_ o
Cheie da Nação, abordando diversos problemas de alto inlerêsse para o seu Estado
e relacionados ao plano admtnlstratívo de seu próximo g�vêrno .. Em seguida almoçou
em Petrépolís, em cempanhía do sr. dr. Pereira, Lira, secret�rio _

da Presidência ..

A mensagem do presidente Outra
RIO, 14 (A. N.) - Depois de uma conferência que man

teve com o :presidente Eurico Dutra, o' ;presidente (la Confede

ração Nactonal de Indüstrías, sr, Euvaldo Lodi, fez estas �e
clarações s "Fiz uma 'Visita de eortesía /ao presidente: Dutra,
sem qualquer relação com assunto político. Isso permite-me
reeomendar a mensagem que o presidente da República 'Vai
enviar ao Congresso, no dia de sua Instalação, É um doeumen-

-

to valioso, em que são estudadas � apresentadas as medidas
H adotar em benefício do povo e da Nação. Posso garantir que
C) chefe do ,g'ovêrno está realmente, impressionado em eneon

trar solução rápida e satisfatória ,para os graves e importan
tes problemas que tanto afligem o povo braslleíro",

o MAIS .ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARIN.�

Pro-prlelarlo e Dlreior-Gerente: SIDNEI Nf\CETl - Dirl'tór: BARREIROS FILHO
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Repercussão
Londres, 1't (U. P,) - Porta-vo

zes grego e turco manifestaram
alivio e grat idão pela proposta de
'reuman e os poda-vozes e funcio
nários britanícos elogiaram a men

sagem presidencial ao Congresso,
como bem de acordo com os pontos
de vista da Inglaterra. O premiar
M{txjmOi�, da Grécia, dirigiu uma

mensagem a 'I'ruman, apresentan
do os seus agradecimentos, em no

me do governo, pela "oportuna
mensagem ao Congresso, que está
destinada a l er decisiva inf'lucn

eía no futuro do mundo e da Gré
via." Declara o prernier que as pa
'lavras do presidente "constituem,
pa,ra o povo gregn, um encoraja
mento em sua nobre e justa luba
IlPlos l)l'ÍllIci,pios ele nherdade e de
moer-acta." Adiantou que a Grécia

Pediu

Stbaéo, 15 dt Março de 1941 I H
I

da mensagem de Truman
/'
aquela 1)3rl.e do mundo, Por outro

lado, os ponta-vozes do gabinete
i da EA}t em Londres, declaram que

I O� gTUg06 "continuarão a r-esistir
,t inlervenção dos Estados Unidos,

I
da mesma maneira como resistí.,

Rio, 11 (A. N) - Voltou hoje, Esse poderoso vaso de guerra

ás 1G horas, para o poi-ín de San- ingiles, que exercei r saliente papel
tos, I) (j,mdroyer da Mar-inha de na segunda guerra mundial, é es

Guerra "Mariz e Barros", que ali perado na Guanabara no próximo
aguardará, para i-ender-Ihe as pri- dia 20.

mciras homenagens, o cruzador da O "Srefield" conduz a bordo O

l\lal'inl1a de (iUPlTa Brilanica "8I'e- almirante William Tennant, co

í'ield ", que vem ao Brasil em vi- mandante em chef'e do esquadrão
Ú intcrvencão stía dI' cortesia. das Jndias Orientais.ram, no passado,

hrítaníca."
Os órgãos es'qnl'rdisl as ern A! l'

nn,.; clcC'kn'Ulll que a mensagem ele
'I'ruiman é 'um prommciarnento
indistarçave! do imperialismo ame

ricano" e visa " eslabelecimento do

"cabeças de ponte no Mediterra
neo ''. �\. reação hritaníca o íicial

_

á

mensagem d(· 'I'ruman, foi dada 'dLl
rante uma entrevista no "F'o

rr-igu Offie'i''', quando o porta-voz
Jf'C.Jal'Oll que "n governo hritani
C'I) snurla a declaração de 'I'rumam,
Os pontos ele vista que ele exp res

desafiou o eixo para assegurar 'sou sohre a questão dos governos
um governo livre, clcícões livres!que estão sondo impostos aos I�s
e garantias ele liberdade individual tados sohorauns na Europa, ('�l ão

São Paulo, 14, (A. N.) - AP1�e-1 e', está agora "enrrentando um mo- de compjpJo acordo com os nussos
sentou seu - pedido de exoneraçao : YI111cnl o ,:;ubvl�rslvo de uma mmo- pontos de vista."
do cargo de prefeito desta capiLal,! ria aunada que 6 apoiada 11elo NA L\IPHENSA DE LOXDRES
o sonhar Abrahão Ribeiro, devendo i rsLnangeiro e qlJe pl'ODUra impor Lónüres, 14 (C. P.) - O Lrans-
SN' pUlbl i c_?do no "D�á�io Of!cial" i

sua vontade sobre � ma!,oria, pela cenclellltal �)�d�do que o presidente
- de amanha, o ato. E ll1temçao do :força e pelo tel'l'ol'lsmo. A men- Tl'llma.n dlTlglU ao Congr,esso dos
1)refeito demissionário, permane-I sagem de .Máximos termi!lliU eX-IEstados Ulliclo�. no sentido de que
ceI' á f.rente da prefúLura local,

I

pl',es,glando confiança ,em qne a po-
I �,e preslte ajuda economica á Gl'é

até a pos,s,e do seu subsl illfu lo. liIica de 'I'ruman t.rará a paz para· cia e á l'u l'lCjui a, é considerado

I gravemente veJa
_

impl't"JlIsa looori

na, que vê nesta aLitude um de-
·

Gesto de compreensão civica g:���E��i�,,��:"!s�:;.;:::::��:
,RIO 14 (A. N.) - Bia,s Fortes, ca,ndidato do PSD de Mi- se. �x.pel'lmenta ao saber CJue sera

,
_ .....' allYlada a carga que pesa sobre a

nas, ás eJ eiçoe� �e dezemo.ve de Janelil�o, e_�:YI!OU ao M_I,lt�n cam'-I Gr5-Rrelanha, ao se .encai'l'eg'Ul'em
pOiS, seu adVielrtS·a.rJ.O e candIdato da colLgaçao- democl atIca o se-, os Esta.dos Unidos, da tar.efa de

guilIlJte telegra!ma. "Candidato do PSD a.o govêmo de Minas apoiar a economia gT'ega. Observa

C.-.erais nlO lpile,ito de de7jenove de janeJiro e ll1l3intendlo int.egral se que os nd1�te-ame'l'icanos estão

soHda.riedade com meuS Ci()Il'1le,Ugion'áriolS, folg�o apr,elsentar ao L0l1:3:ndo um no,vo ru_mo elllltsud;a
. . .

.

.. _ . polJtJ�a eeOIlomwa, CUJO reM}. a o

ttrezado aml.go mInhas Sllncerals felIcIta,çoes pela sua dIiPIOma-jfinal não pode ser predito.
ção pelo Tribunal Reglional Elelitoiral 'para aqulel'e alto posto"

r _

{orIllfllilando os mais ardentes votos a Deus para que seu gO-I'Homenagem a trlPO- �

america,nas em Leroritório das Fi.
vêmo fuça a fel'icirlade d;o povo mill'6cirO e a gramdeza do Esta-

I
-

d -8
-

,

I
Santiago, 14 (U. P.) - O gO,tf':- lipinas.

d.o . .A!bmços. (a) Bi,as Fortes". • a�ao O « parrow» 110 chileno conferm ao g'eneral �l- -----,-------__
Manáus, H (A. N.) - Está sendo' senhower, chefe do Estado MaJOr Na-O l-r'a""Oe!'\prrado ne&le porto, no próximo Ido Ex6rcito 1l01'te-am8'ricano, uma

O ' -I· d- govêroR Lu P-IOO dia 22 do c01'1'ente, o navio ingJ.e.s
I das mais altas condecorações do F,rancfOl'l, 14 (U. P.) - O ge.ne-

S auxl lares o U "SparTOW" que IUltou contra as
I Chile - a "Gran Cruz da Ordem, ral Joseph Mac Narney, comandan-

• • ," ,
I poteneias do eixo. O consul bri-l do Mérito", O chefe do Estado I úe em c,hefe das forças nOl'te-aIlle-

CURITIBA, 14
_

(A. N.) - Fllicou �slm oonstitmdo .0 ,Seic:te-I tanico esLev� em conferencia com I Maior do Exérci.io chjleno, general i ricanas de ocupação na Alemanha,
t8!riado (:l aUlXdliaíl'les diJre.tos .(Lo govêrno do senhor MQIIS:S .LU-I o intel'Vfmlor para Ülrga,niza. ção de � Guillermo Banios" deve:'á pa,r�.

ir' d�clarou ho�e, durante a o()lIJrf,er,en

piOill: �r,etáJrilÜ do Intelf'ioll', Justiça e Segurrança Publ!ca: um programa ele honw,nagem á sua
I
del1'úro de alguns dlas,. arlln de la-I <;)a co� a Impre,�sa, qu� �s �sta-

João 'I'elod'Ho GOimy JUip.iolr; secretáJrio dla -Viação, BeI1jamim tripulação, I zer a en[.rega da refenda comenda, dos Un�,d?s. poder a� deSVIai LI o.pas
.

'

,. . -I do terl'l'tor1O alemao para pos'sIvelMourã.o (PRP)· sem'etário da fazenda, MaJor MOO100 FratnCls-
_ .

G "'CI'a'

O I D serVIC,O na r" .

-co Paula Soares Neto (UDN); seoretár,io da Agnicu�ura, Fran- ran e a eme:craCI2.-cisco M�ravalhas Net!o (PTB); Diretor da Educaçao, Gaspar
., . ' Violento incendio

V-ell()so' diretor do D€\P'artamento drus MunidpaUdiades, Raul TEHERAN, 14 (U. P.) - Clrculos pollltwo.s d6iSta cap1-
Roma, 14 (U. P,) _ IDi'OmpeU

Vaz; d�l'Ietor do deplrunta,meillto de Baúde, Milton MUlIlh'oz; d'i:re-I tal, Ciomenta.ru:1o, hoje a �nsagem do pr�esid�lIl:e Truman ao
violento incendio a bordo duTY'_ ('ne

tor do delpalrtalmento de EsJt.atísti.ca, RaJUI Viana; De,parIDanren-'CongtrelSlSo dlos Estad'os Ull.ld06, na qual e solICItada a �'llce.g- gueiro nol'te-aillle.ricano, surto no

to de Lll,:f:Ol1mJaçôes" J.os- Mugiatti Sobrinho; prefetto da Oapi- !,Sã,o de auxílio 'á Greci:a e á T,urquia para s,er barrad� a lllves· PODtO de Genova, hQje pela manhã,

tal, Angelo Lop€lS; comandaIDiJe da Fôrça PolÍ1cJal. ooronel Da�l· tida soviética. �ec:an�m que o Iran :a�bem necessIta. gran,- ocasionando a morte de três mem-

b... D 1'011'';1'0 P"""eira' chefe da Casa Mi:lita'l' do a.overna- demente da 3!SS'lsteneIa moral e economlOa da democraCIa da bros da tripulação e ferimenlo,; em
go e'nJO- lU, U '""..., I:>

I
. -. dA' dez ollluros. Ao que se &abe, 12 Lri

-GOC; COl1'o'nel Pedro, Schelel1' Sobrinho e ched'e d,a Casa Civil, A.mérica para sal:-aguardar su� democracIa e lindepen en�Ia. pulante,s estão desallar�oidos. in,.

Daniel Bor..ges 408 Reis.
_

O S'elIlhor 1\7J;aravrulhoo Neto e Mugiatti O Iran oom sua rIquesa pettrohf�a e sua rede de CO:n1;llllca- cl'usive um dos ofioiais do r�ff'l'i

$Ú'I>r1n110� vi,nham exercendo nca adminlÍstração passada os I ções - acrescentaram �q�II.e� CIrculos - esteve e esta amea- do navio. O oa,rgneiro estava dn
� I�;J I d S O"pJl,CIaS rivais pàI'lida para Shangai.D�Dg?!S� 00.,. güais fOiJ'lam agora montados. ç(;1JUO pe as gran e p 'l.�'

_

-

•
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-

_.
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inglês no RioCruzcrdor

B REVOlUção NO paRAGUAI
Assumclón, 14 (U. P.) - In- República, sr. Mor in lgo, deu

torrna-se, sem confirmação, ordens para que a poderosa
que os rebeldes estenderam guarnição de Assuncíon partis
suas linhas ao longo da mar- se para Concepoión afim de

gem o,riental do rio Paraguai. combater os rebeldes. Diz-se
na sitiada área de Concepcióu.Ínos círculos paraguaios daquí
m�s que a tentativa de captu-' que a qualquer momento po
rar Puerto Pinasco, perto da derá se travar violenta batalha
fronteira com ° Brasil, fracas-. entre as duas forças. AS comu

SOU. .nicações diretas para a capital
Soube-Ise que o p:r<esidente da! paraguaia .Joram cortadas, a

" partir
de ontem à tarde, sendo

[lomend� aR oal que, as noticias de Posadas, dai) 'A. ,J U • República Argentina, desta-

",·senbl\ lIJer cam que a p'Ü�ição de Morinigoli U ... é extremamente dificil. Adian-
ta-se que Mortlligo não quiz
enviar tropas de Assunción
pa"ra o interior do país cOm o

reece,io de que as me,smas ade
rilssem ao-s revoltosos.
AssrunciÓln, 14 (D. P.) - Um

comUlnicado deSlta noite infor
ma que aviões do govêrno
"bombardearam no-van1Jelllcte oS

objetivos militares dos rebel
des, a alguma distância da ci
dade de Ooncepción".

Bases militares
Manila, 14 (U. P;) � Devel'á �;�r

as'sinado, hoje, nesta capital, um

acor,do com o gov,el'no dos Estados
Unidos, penmitináo o eslJaneleci.
mento da,s bases militares nortl�-
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FARMÁCIAS DE PLANTÃO

I

laboratório
I

"

I
I
-

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

Comunicamo')' 00 6omércio e. ao públiCo que 11 o .1

meamcs o s r , '010.\'0' Schüler adrn in i s t ev d oe dos'� s e ev ico s

dest" Emprêsa, com quem, de a\iora em dean te, deve-

Irão ser tratados todo s os nosso s o s su n to s , O novo

escr-i t ôr-io funciona à Av en
í

d o H":!rdJio Luz, no. 107
1 telefone 1432

I Comu erí ccrnos , ainda,. qUIIi até o p r ôxirno mês dE'
obril esperamos lo nçar em tráfego mo i.1I dois .novos e

modern'()!J corras. dos cinco ch e as is recehidos há vario

mêses. As difi'::ul�ladeB p a r o a construção de carros

series, que não t e rno s podi ia r e rn o ver , é q u s vêm re to r

dando o l on ço rrre-rto dê;stn novo s-v.e
í

cu l o s.

Confie, poré TI, '0 públi co, nos esf o r ço s e n Cl bôa
vontada desta administraçõo

5, 6, 7 e 8 vo lvu los para
Lua, Pilha o Acumulador.

Peça catalogo g.ratis.
Preços .em concorrencia !

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

.�--_._�.-----_._-------_.- .. ----

•

VIAÇÃO FLORIANOPOLIS, LTDA.

MM;HADO

Gratifica -se a

quem achou
Perdeu-soa no trajeto entre o

j
Colegio Coração de Ies"... Rua
Villconde Ouro Pr eto. Prnça Qu inse
e Trajano. uma caneta tinteiro
sem a respectiva tampa. Grati
fica-ae bem a peaaoo que a entre

gar no Hotel La Porta. ou na

redoção deste jornal.

RADIOS

OSVALDO
Dire to r-geren te

Tônico

Os' originais, mesmo não
puhlicados, não serão

devolvidos,
li direção não se respon

sabiJiza pelos conceitos
emitidos nos artigos I

__-_ass_inad_os__ A /JJMse das ilhas
Falkland·

Estarão de plantao, durante o

mês de março, as seguintes tar
máeias:

10 - Sábado - Farmácia Mo
derna - Praça 15 de Novembro,

2 - Domingo - Fal'mácia Mo
derna - Praça 15 de Novembro,

S - Sábado - Farmácia ;:janto
Antônio - Rua João Pint;o.

9 .- Domingo -- Farmácia Santo
Antônio - Rua João Pinuo.

15 - Sábado - Farmácia Ua
tarinense - Rua Trajano.

16 - DOú,ingo - Farmácia
tarinens.'l - Rua Trajano.

22 - Sábado - Farmácia Hau·
liveira - Rua Trajano.

23 - Dl\mingo -- Farmácia Rau- Vste've em Paláel-nIiveira .- Rua Trajano. ii U
29 - Sál'aclo - Farmácia- :-:lanto RIO 13 (A N) Este no

Agostinho -- Conselheiro Mafra: ' ..
-

" v,e

30 - Domingo - Farmácia San- palIacio do Catete, tendo sido
to Agostinho - Rua Conselheiro recebido p'e.}o sr. SecrrertJário do
Mafra. p�e:side!llte da Republica, afim

O serviço notnrno será efeLuado de a�I1adeaer 'sua ll.oill'eaçãopela Farmácia Santo Antônio sita
á rua João Pinto. pana a pre'siJdência do In:sHttuto

Nacion.al do Pinho, o dr. Vir
giliq GuaIberto.

Partiu para
Radio-Tecn'ico-Élect::ron UOSCOUF",dado em 1935 lVJ.

MC":'.tagem ':la !'tídioB.

AnlPIi-1. ficadoraa-Transmi••ol·... PalI'Ís, 13 (U. P.) � Um por-
Material importod" direta- t di b' d

.

'tO
d U...,

a-voz a em .alXia -a süVle lCa
m·ente o. • o. A. .

b' dProprietário lanuncloOU que o em alxta :or

Otom�r G�orges Bühm f!
da.q,ui, Alexam.der Bo,�omolov,

Electra - Tecnico - ProfiQllioJloJ I p3)rtirá hoje oom des,til1Jo a Mos-
formado na Europa ,

I
cooU, palI'a· cOIllsuIlta;s ao govêr-

rlorianópoi;" I nlO.
�uo JoÊÍo Pinto n. 29 - Sob. r

--- ---'_--=-�I�,--SN-R-S.-�'
• RETIRARAM SUAS GANDI- . i i I ASSINANTES r

DATURAS

il'l
[Tôd�s as bebidas, inclusi\'1J u r, RecTarnem imediata-

fal>ricadas em outros Estados. menre qualquer irre- [
retiraraI? suas candidaiurà�, i !. Ipa1'3 ('lunar nos lares

catan-j'
: gulandade na entrega

I'Inenses, - em vista da certlssi- ! de seus iornaes_
ma vitória do aperitivo KNOT. I'
--------- ..-------- 1------�__.'�.m�·OOP_� __m&__a.-= _

•••• 6 o .

FR.ACOS e

ANÊMiCOS
TOMEM

�int!o Cmos�!auO
"SILVEIRA"

Londres, 13 (U. P.) - Hector

Neneil, ministro de Estado e assis
LC'IlI'e-ch,elÍe cio SeCJ.;,elá:rio do 1:<'0-'
re ign Of'f'ice, declan-ou, nos comuns,
que a AIJ.'genU,na reivmdícara .a

posse dias ilhas Falkland, a colonía I

e dependencías, o que não fora ad-I
mijído pela Grã-Bretanha. Nen-eil, I
com essa declaeação, respondia !

uma ituter-pelação dum membro

conservador que perguntara se

havorta uiJ11Ia declacaeão na casa,
sobre as reivindicações alJ.'·glen:ti.nas
em vista da recente troca de notasl
sobre a questão.

-A"'êriciOll III R8prelllent�ç<Scil H"O

G"ta)
Matri:r.: PlotÍal"l5po l�
Rua Joan Pinto. n, !;

Ca.ixa Postcd , 37
filieI: Cr85ciúmo

Rl.lo Floriano Peixot.l. "/fl
(Ed!l. Pp6p�i ... )

T.lfl!J�nmQ.· ·PRIMU!3"
Ar;unt .... -c,OI! principab
munioi"OiOtl do E!Jta"o

Grande

Reuniões de
comerctentes
Parvo ALeg'l'e., 13 (A. N.) - Ini

C íon-s e, üJ1llrem, nesta capitnl, a

série de' reuniões que alnlualll11ente
a Fe.cheI1ação doO ComércirO Vrarejis
ta da ESlt'8!do l):l'OmOV,e, p:al'a tra.La!!'
de iln,t'Ül'esses da clasfle. P,r.oe,e,den-
tles dOIS mUlnici.pi,Üls do irIllterrior, es- tar).
lão. chCig'a:ndo roeproorenrLaJI1)Les dos ,

sindircra[rors filiados á po:c1,err·osa en
Ua- tidad,e.

Envie ao seu amigo distante
um número da revista O VA
LE DO ITAJAí, edição dedl
cada 11 Florianópolis, e assíms

estará contribuindo para
maior difusão cultural

de nossa terra

li.l:"k"'� '\....lf. ti, 'h.

Com essa infiro. quanua vo�
está anxiliando o seu prolt1:mo,
Contribua para a Ca!:u de &mo:.Iõ$>
SOIl lnd1.w:er.tell 4. Fl1)ri""tlllloU.

�UE1XAS E itEq..AMAÇÕE8
PN.EZ:\.vO LEi.1Ul<. �t' �I {uc !I�

mteressa c, reahneme. uma vrOV!d(�l;CH.

para endireitar o que eariver errado ou

para Que algunra falta não se repita; e

N AO' o escândalo que a sua reclamação
ou Queixa poderá vir a causar, encami

nhe-a ii SEC�ÃO RECLAMAÇõ gS.
de O ESTADO, que o t·aso será lendo

sem demora ao conhecimento de queDl

de direito, recebendo v_ s. uma informa

ç� do resultado, embora em alguns ca,

80S não sejam publicados nem a recla

mação nem a providência tomada.

,I �>:":,,,,;�)�:

•
cevo I1MA OAS CONT� ISUICÕfS ee t;U�III1'" OO·tIl.60CII.10QIO 001101#

o Pl::!fÇO tlE:'>lt 0'....,'''··· """�Q,,, 20"'.

DOENÇAS .NERV(�SÂb
Com os progressos da medida..

hoje, W! doenças nervosas. cíul!nli�,
tratadas em tempo, são males 'I)er�,
feitamente remediáveis. O .:ur,nG�i",
sismo, fruto da ignorância, só pode;,
prejudi-ear os indivíduos afetados d�1
tais enfermidades. O Serviço �a.
donaI de DGenças mentaMi di!ll)õll'1

t de um Ambulatório, que atende graM

I
tubamente os doentes oer't'os08 Iii.

digentt:a, na Rua Deodoro n. du =
.

•• 11 -hor.. _ tlarf ....unt'S

"Quem extraviar ou inutilizar O

certificado de alistamento pagará
multa de 10 a 50 cruzeiros, outros
sim incorrerá em .multa de 20 a 100

cruzeiros aquele que extraviar ou

inutilizar o Certificado de Reser-
. .

vista". CASA MISCELANEA distri

(Art. 129 da Lei do Serviço Mili. buidora dos Rádios R. C. A

Vi.ctor, Válvulas e Discos.
Rua Cónselheiro , Mafra

i
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iMO RIO O SR. MARIO raVARES10 Centenario de Castro AlvesI RIO, 14 (A. N.) - Pelo Crueeiro do Sul, chegou hoje a
.

;';ah'ador, 14 (A. N.) - Pal'Lici- I'unciona s,�� os auspieros da liga
• , • • ,A pando d03 festejos comemorativos baiana c01Ma ana lf'ahetismo.etsa capital o sr. Mano Tavares. camdãdato do PSD ao governo

d tená d C 't AI -es a Salvador 14 (A N) _ O Con-P EM o ccn enarro e ao, Iro v', ' c , ,.R lOS EM LIVROS de S. Paulo no último pleito eleítoral.
diretoría da Penitenciár-ia e Casa selho Administrativ_o do Estado,

. �?r ,todo d�ste. m�s "O Estado" Disse ele que,' veio aquí tratar de ínterêsses particulares. de Detenção, fará realizar no au-I sOlicla'l'izanc!o-se, com as f_estiv�da-I�UClara a Istrlbulção de livros,

I'
. -

"

d' 'I ' , d entenár íoQ t '" t .. d s ti etora do PSD em (II'LI)'['I'O (I"'� respecí.ívos presi 10'5, nes comemorativas o ce v.inclusive romances, entra as pes-
uan 00 ao seu. aras amento a comes ao Ir" v

I.eoas que constarem do seu cadas- cujas f,iJeiras continuava, pois foi um dos fundadores do par- palestras chicas subi-s a persona- de Castro AI\'Els, fez constar em ata
,

Iidade do maior poeta baiano, Xa I dos Lrabalh os um voto de CQlngr�-,tro social. tido, se prendda ao falto de Il/€c€s.sital1' de um descanço,
casa ele Detenção. discursará o pro- Iulações pelo transcurso da efeme-Assim, QS que ainda não tenham

I
'

f'essor Waldir Oliveira, que pro- ride e reso veu comparecer mcor-.,preenchido o coupon que diaria-
d t e lt do

"

Bd''''' r

ltt P I cederá, também, a inauguração do pora o peran e o monum I 10ment-e publicamos, devem fazê-lo .. anco e Lrreat 0_
, ,opu ,ar e retrato de Castro Alves ali na sala cantor dos escravos, nele deposí-4) quanto antes para concorrerem a

" do curso de alfabetização, que ali tando uma coroa de flores,.fão i<nteressante iniciativa r..ealizada 'AgI·'I·CO' Ia de Santa Catarina"sob o patrodnio da "Lívraría Rosa, U.l
. .á rua Deodoro, n. 33, nesta Capital. (Soe. (cop. de Resp. ltda.)

AN[VER.SÁ�J��:
. ,) Integreltzeçâo de Cüpi'al

C
DR. lVE2\Tk DE, AR�GJO Devid smen te autoriz:dos, pelo Ministécio d a Ag r icu+tuomsmora .seu ,WIVE'l'"a,I'1O hojP . ,_ , .

f a m en, dr I ,c,, ·'Ira. a efetlv,r!l nossa tr an-Form sçã i t a em ana amen to , em

':OI s�, r.

�'ens de AraUJO, 110.3:'0 sociedade anônima, rerniciarno s, h i ie , a i .scri câ i de noveslOS I'e COIll- erl'an�a, ll.Oje_ á testa
I acicr.is t as, para integralização do capitat ele Cr$ iO ,OOf),OO \,00d� Serviço �Ie J!.<slrangelros,

uOI' (DEZ MILHÕES DE CRUZEIROS), em sções de C'$ 500,00.Rro de Janeiro.

<?ra'l1Jde oultura, ·0 emine-nle ca-j As r emess.as de valôe s, D tra to' fim, deve rão ser fe it s s
tarínensa receberá, hoje, as homc- Jirétamente â nessa sêde, á ru s Traj jOO, uurnero 16, �m Fio
nagens dos seus inúmeros amigos. l'

I ienópo li s.
DE.'3, HERACLITO CARNElRO I FloríanópJlis, 12 de M'3.ço de 1947.

RIBEIRO
A dallla de hoje, assinala o ani-' p. Ban�o da CrHito Popular e Agricola de Santa Catarina

versário do .sr. de. Heraclíto Car- i
.neíro Ribeiro, desembargador apo-' CeI. Pedro Lopes Vieira (

I Lourival Almeida (-senlado, hoje residente na Capilal i '

-'- _

.Federa I. IDES. HEN;����SDA SILYA

I Para equipar o exército grego
Passa hoje, mais uma de la na-.' NOVA YORK, 14 (U. P.) - Fontes bem ínforrnadas de-

;taUcia do exrno. sr, desembargador claram que os Estados Unidos planejam equípar o exército
',Henrique da Silva F?nt,e�, p,resi- I

grego, de cêroa de 10.000 soldados, para permítbr que @ mes--derute do Insf.itnrto HIst.orICO de
., A�' t

,.

f r-:» t C 1 " Imo proteja as tronteíras do país. J:1JuJan am. os mesmos in o -

.esan a a ar ma. ,

Elernenao de projeção nas letras mantes que o�, planos não propugIllaim pelo envio de tropas

Castro Alves DO M,OD,Ostért'ocata,ri.nenses, o emérito jurisla re-' noI'lte-rumericanas p8JTa a Grécia.

��:í�d���H�,r�s d!lo:�l�a���gOS d�I;' 8r� SÓC-I'OS do' �Iube
".' .

'

Colégio'" Catarinense CAPITAN�a!Jp�!tTo.s DO

DRF'azVAanSCosO" IHloE,.:'e�,RoIQ.sU[,E,i dDr'A,VTTaisLcAo I' ",. Il

1.
,

"

," U, '. dos FUDCIOnárlos A fesla LrangcOl'['eu num, am- ESTA>DO DE SANTA CATARINA
"

" P bl C CIVIS -de Santa' ,l1al!irlon8 iJiente 'dr alla cordialidade., De ,ordem do senhor Capi-U .

1\S 1 '. \), U
..

,-

As 8 'hói;as dê ontem, reUillÍram- ta-o Ide Fragata I'da D. :1Jni" Pli-:Henrique d'Avila, procura,dor lte- I • II '

_ '<' IH

,'gional da RepUblica em Santa ca-I CONVOCIl(AO se os alunos do todo o Colégio, no nio da :Fonseca jllendonça '()a_
'h d 'JaSit,o gal,pão do eslabelecimento, b l C' 't- d s Do1'tos do'larina. De acôrdo com' a�. di.posiçõe. e.tatut�!ia•. ten o o prazer e .,

-H' ,

ra, ap� ao o ,<
,

POl' suas belas qualidades de es- convocar para a aisemblela q.ral que elegera o. novo� me�broil do

I
par d comemOI ar o gl'ande poela Estado ele ,santa Catarina, e

.

't 'd 'T d'A 'I "",,..,ta Con.elho Diretor .. em lellOõo que .e ,�ealiliará np SABADO. dlc 22 dp Lla iano - Ca.sLl'o Alves - sendo bem ,como ido Di1'etor Gel'al de'_OJorl o o 1'. asco VI a u",""

15 h d' 1 'I
'

-
'

.

"

corrente. c. ,?ral. na .e e socla ,
'" executado o seguIllte programa: F d f

.

p.'bl';car apre,:e0lID grande numero de admlI'adores Não havendo Q ena hora numerO legal, a aaumb!ela funclo- I
'N' 1

azen a, . az '""
•

'L I t' -I.'" •

t- t

r
1 - HIllO aNona. sente Edital, para quem in-'em nossa capl'.a., ma IVO por que, no.rá .m.eia hora apOi com o••OCIO. en ao p,eftn es

, ,_

l\f
.

h,será hoj,e efusivamente hom€na-
; -

BATISTA PEREIRA .- Pre.idente 2 - DIssewtaç:ê\o por 'a.nn o teressal' ,possa.
d I Gaus. E D I T A L"ge�;, BAHIA S BITTENCOURT

�

, I' 3 - "A e3Cl'aVa cativa" de Cas-
i Citeção de MARIA ORLEANS DA

Trans:orre, h�je o aniversario I
U b

.

d d Q G
(1'-0 AIYes, por TICh-o Brahe F. Net- SILVA e fil-hos, he-I'deiros do Se-nata1icio do ar. Dr Bahia

S'I m uraco Da pare' e o Lo, gUI1do Tenen:te�Enfermeiro, ret'or-:Bittenco�r:. conceituado ln,edico - • • 4. _ "Os Jesui [.as" de Castro AI-
mado, da Marinha Brasileira _em ItClJal. gUde nd�qUeladCldcCdel Je.l'uStaJem 14 (U. P.) - met;f\OS de altura, tôda de pe-Ives, por Cássio Pinto da Luz" IANTONIO FELICIO DA SILVA, e,exerce o cargo e tretor o en- 'I _

d I1spe'tro de Soude, Uma hOira alntes do amanhecer

I
dra. 5 - Oeaçao . o eXémo, sr. 1. -

OSNY CONCEIÇÃO na forma abai-
.' Mui�o e.timado p.el.aa &U�. rO'1 de hoje, elemeDto� do movi- A explosão se deu no !ocal lar Fe,deral Ante�or Moraes.

xo: O C<lipitão dos Portos do Es-)).:e. vlrtud�. de e.pmto e :e c.)ra-Imento subterran€'o judaico le- em que se achav�m alOjados 6 - "A MemórJa de Casruro AI-
tado d€ Santa Catarina, P01' soli-,�ao. rec�8Tád ne.to d ta. as

varam <lo efeito mais um de soldados do Senrlço de Inten -

ves ", de Ant.enor Moraes. !
citação do Dir�Lor Geral de Fa-....omenag.ns e .eu. numero.c·s

.

d' d
' I' ,amigo.. seus ataques de surpresa, usan- dêDcia e Fmamças, os quaIS 7 - Hino da Ba.n ,eIra. zenda do Ministério da Marmha,FLüR]SMUNDO GARCIA do táticas e estHos muito se- dois toram mo.rtos ficando fe- Todos os numeros �Ú'ram gran- faz sa,ber que pelo presente Edital'Ill'a1nscorreu, on�em, o aniyer-.melhantes a.os dos "ooman- ridlos outros oi,to. Informou demente aplaudidos pela numerosa

são convidados' MARIA ORLEANS:sári.o natalício do sr. Flori'smuuda 'dos" durante a guerra. Os ata- ainda o bl'igadeil'o Davis qUB assistencia.
, DA SILVA e filhos e OSNY CON-Garcia, almoxarife do Estaleiro' cantes cO'llseguiram abrir um a Primeira ex,plQ$ão, logo SB-

CErçÃO a provarem, pera,nLe estat.AraLaca" da firma Hoepcke S. A,!blliraoo numa das paredes do gudda de outl1as, delu-se exata-,
AlI d d' \Ca'Pillalnia, no prazo de quiuze (15)Pessoa �uilÍ'o , :-el:a,cionada e,n Q. G. Mi-litar desta ca,piital --:- ,mente às

_

4 homs e 1� mi�,utos ao eua e dias, os prime i ro.s, s'ua qualidad,e·�.ll.OsSOlS meios SOClalS e e1en:�nto lide onde são dirigidas tôdas as dia man;ha,' Sloarulo EtlmdIata-
f Vi'

•

'ó I- de viuva e filhos de ANTONIO F�!'-,de �eSl,Laqlle l1,as h, OSl�.eS p,e:te�Istas, o,pereções d� "leL �ar<:ial" -:-:Il!lente � sereias de alarme, o :I orlon PO 181LIcro DA SILVA, fa,lecido �m. 29o dIsLIlltO alllversananlê fOI 00-
e ali coloCWI'lam, explOSIVOS. i que equlval,e a uma ord€m. ge- .', de OLl,bubro de 1944 nesta Ca,pltal

�em. mu'ÍLo �eli.citadb
. pelos seus O gelIleral' d�· brigada Ed-lr!1l ,de '�reool�eT" para tôda a

PAGAME,N'l.'O DAS TAXAS" �E' (Florianópolis), e ,.0 ultimo, o�·.!llumeros amIgos. mund F. Davis, gçvernado.r p�pulaçao, ate- que cessem ,as
OCUPAC,:W E F.o.ROS DE' I1�,!t- motivos que o autorJzara� a fa,ur'Fazem anos, HOJE: •

militar 'de Jerusálem, ilIlformou ,tmscas. '

RENOS DE, MA>RI-NHA pera'nte o Oficial do Reglstrq CIVIL
a menina· Maria Del�lrd�s, q'l1leaoperação de abe_rturad�s-, "O'a:.taque - disse o ge1).eral A Secretaria da AJ.fândega de do 10 Sub-Distrito da Capil:_al _filha do sr, Jorge Manoel VItórIa, se blliraco Pa8:SOIJ inteiramente - foi exatamente como os dos

Flol'iauópolis, pecle�nos a publi- I>rotásio Lea.1 _ a declaraçao do
nosso ativo �,gente em P,alho?a. de.speroebida, em�ora s'e, tra- "comandos". '�Pa�ece que 'eles

ca.ção do seguinte: óbiLo de ANTóNIO FELICIO DA
- a Sitia, NOllma SOl;,sa, aplicada taStSle de uma pa;nede de cinco tentaram pnme,lTlamente es- Avisa-se aos 81'S. ocupantes e 'SILVA, dando-o como calsado com

Ja.luna do G. �. S. Jose., . calar-a parede, antes de recor-
foreiros de terrenos de marinha, MARIA' ORLEANS DA SILVA e

- a sta. Máxima ManimellI. ••...... .,.... .... .... . ...
'

..

rer' aos explosivos". de confot-midade c'om o decre.- tendo deixado quatro filhos. Ou-PI" J' ENLACE' -

b' que
te

- o Sl'. m10 org�. .

A primeira explosao a rIU
t -I

'

11 9.750 de � de setembro trossim cientifica que o presen
- a exma, Sil'a. d. Ada Filomena ,SOU�A-V�ELRA

,
" um b1N'aco de cêrca de. três me- d� ��46', os p'agamentos de taxas Edital tem por fim hahilitar .0.Fonte.s, esposa do sr. Paulo Fo�tes, ,Reahzar�e-a, h,oJe, na I cSlden-

troo de laJrgUra no edifício, que f ros deverão ser efetuados da Diretor Geral de Fazenda do MI-
�aba.!isado médico em no-ssa capI,lal. CIa dos palS da nOl,va, o enlace ma-

é de construção muito sólida
e o,

t f' a' nisLério da Marinha a ,expedir os' - ,

f' t,' 'I d . h 'h' B'Lmar ' sflgum e OIm .

-

d
- a st�: p,arasqllevl _Ko()�.zlas, I-I :IIm.ollla a sel1J orm a.' /.' ,

e q,ue já serviu corp.o um orfa- a) _ o pa'gamento das taxas de competente,s tiLulos, de pe;rotao, .e':lha do sr. Es-l.efanos Kotzlas. do Sonsa, ,c�m o se.nhor Adumo , 1011 a.
n'alto silfio. ocupação deverá ser efe.tuado, vez qu'e na faUa de o_uif..rÚ's hcrdel-

"nosso cÚ'mércio, Servlrao de testemunhas por·
d' �,I d te dU'rante o I)l'i- l'OS compete a prulião i ll't.,egra1-.

'L r' a JaUl"a' atYIElnl " .
- a sra, Zélia, Leal M·edelros pante ?a nOlv�, !1O a o re 19lOSO

roeiro quadrimestre de ca-da ano. me.nte a. uma fUha
.

do primeiro':.MorHz. o Sr. S�vero ,SI,moes e dlgIFl espo,
iSlL-o é at.é 30 de abril, ,sÚ'b pena de matrimônio de ANTONIO FELIClO

- o sr, Raul Moreira, sa, 'no aLo CIVI.I, o sr. Armando ,

;
,

100A (d' por eento) so- DA SILVA.R II Xavier. d'Ac-ampora e digna esposa 'Por muRa de o ez
,

t d E tado
- ü sr, João ama 10

'''' ,_ d' t

.

t' ,bre o monta,úte da divida;
.

Capitania dos PaI' os o, "s- a sta. Sônia. Daux Boabaid, pal'le do nOlvg, SeIVlrao e eg, e·
.

.

to do 1'Ô1'o de- de Santa ClIitarina em FIÚ'rr<lil;lÓpO-I'
,

b) - o pagamen .' ,'filha do sr. Jawb Boabaid. munhas, no ato re IglOSO o sr.
"

f t �rio adiantadamen- lis 19 de ma'roo de 19/17.k' SOl BtA 'ri 'H'
,

• TI'hora no ve['a ser e e' UdIU , c , �

•

h
- a viuv.a. d, Elzi Li.goc '1 I - en ° gmuo v lelra e s·e ,

t
' , 'meit'o trimestre Nelson do Livramento Coutm o

ato civil o se-nhor Doming'Ú's Car- te, duran e o, Pt1'1, ate' 31 de mar- Es'critur.ário da classe "G" _

de cada ano, IS o e, �doso e sua digna esposa.
de multa de 20% Secretário.ço, sob pena ';;';;;;�';';;';"';'-=��;-n-;;------

(vi,rut._e ,por cento). VENDE-SE

1
O barco TARZA� para passeio

-LEIAM A REVISTA co.lP 7 mts. de comprimento por 2

IT t 1\1 rll' lnrglll'fl e 7,fiO rlP ma�tro,
O VAI.E J�O '. ' :.).J' ",,�,

..

Ver � (:ratar á rua João Pinto 5.

SELECÕES
,

da

Diretores

de JANEIRO

---IGREGORIANO LIVRA.
MENTO E SENHORA

OSCAR SCHMIDT
E SENHORA

participam a seus parentes
e amigos o noivado de sua

filha Hilda corri o sr. Ola-

part.ictpam a seus parentes
e amigos o noivado de seu

filho Olavo com a. srta,

Hilda Livramento, vo Schmidt Neto.

OLAVO E HILDI\
Confirmam

Fpol is. 12·3·47,

veira.
- O sr, Tomaz Gonzaga.
- a exma. sra, d, Stela d'Ama-

ral :',{ori,[.z, espOtsa cio &1'. dr. João

Edml!'do lVioritz, funcionáriD da

"Casa Hoepcke,
- i') s,r. Da�mar Oliveira Silva,

·t"ad.ji{,;:I.egrafisla da D. O, P. S.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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/

:TOME K or
Tenha

I,. MELHOR "PIERITIVO I
1� u..aI .aãB �..�••� em -.Mm zwPP

I �/�' riIlI ria Fabricante e d'6triouido,�<_)� d:l& afamo 108 con- J'Íi './ 17 LI fecções "DISTINTA" a RIVET. Possue um gran-
de sortimento de c:lsemiros, riscados. brins

I bons e barato•• alqo Hes. mOl"ins e aviamento.

para alfai�te!l. que recebe diretameClt", da� II
melhoreo fábricc@, A Ca:..a "A CAPITAL" chamo. a atenSJão do. Snre. eoms\'clant•• do interior no sentido de lhe faze rem

uma,vi$ita ante. de efetuorem suas; ccmpra•• MATRIZ em F'lorian6polit. '_�FILllUS ,e:nJ:Blumenau e Laj "til.
�..aa..--......--.._Haa�-=Em----�mB--=--�--------�--�!aa----BBma-=--na--�mM�--�

Empreze de navegaçao

CI--IF:REM

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxirna rapidez e garantia para tr a nspor t e de suas m:rcad -r i a s

Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A

É NGÇIVO AOS ANIMAIS DOMESTICOS

A primeira Agua de Colônia féita Camisas. Gravatas, 'Piiames,
no mundo foi fabricada na cidade Meias dai melhore•• pelo. me.

tie Colônia pela. Fábrica de ;]ohan Dores preçol .6 Da CASA MIS
Maria Farina. CELANEA - Ruae. Mafra. 6

DA TILOGRAFI A
CORRESPONDENCIA

COMERCIAL
CONFERE

DIPLOMA

9IREÇAo:
AMELIA M, PIGOZZI

METODO:

MODERNO E EFICIENTE

RUA ALVARG DE C A R V A LHO, 65

-'-�-�€�E0��t;;---1
UWENDIO� :a 'i'Jl.Á."RPOJilTl!l� J

Cifras do ,Bal!lOçn de 1944

CAPITAL E RESERVA�
Responsabilidade.
Receta
Ativo

Cr. 80 9Ql'l.ón6.30
Cr$ 5978.401.755.97

67.053.245,30
142,176,603,80

Sinistros pagos nos Últl!nP" Iv EHH)'

Responsabilidades
'

98,687.81630
• 76 .. 736.4Q � 306,2Ç)

Direto.es:
Dr. Pamphilo d'Utra Fretr� de Cafl1alho, Dr. Fraoó ...co

de Sá.. Anisio MaS$orra, Dr, Joaql'im Barreto a� At8'1jO
e José Abreu. t

� �- _ tJICo "" __.� _ -�._w� -

�- _._ "" .,.-0:... _ ". ...

Empresa
A maior Organüação Predial do Brasil

AVISA

(Construtora Universal»
A todos o'! portadores de' títulos desta conceituada emf)resa.

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

o Decreto-lei nO
_ 7930 de 3,9·45.

'

Para maiores e-sdarecimentr.s, é ravor dirigir-se ao escri
tÔrio· central nesta Capital. sito à rua Felipe Schmidt �/n
FlofÍs'nópolis,

NB. Não Taça sua inscriçào em outra emp-e,a, congênere,
sem primeiro conhecer nossos novos Planos de vendas,

e
\

Comércio de Madeiras S. Ar
A V IS O \

IA
QDESTÃO DA HEVISÃO DOlrlndu"strl·a

rTRA�ADO IT�L,IASO
, LO�DRES, (B. 1'1. S,) - Em I.resposta ás representações feitas
: em várias ocasiões pelo Govêrno
ita liano junto ao UO\'C1'I1O br'irloâni
co de que deveria ser dada à Ita-

I lia oportunidade ele obter revisão
das pautes do tratado ítalia no con

si{j.e'l"a,da,� dernâsiadamemte onero

sas por aquele GOyê'I'fI10" a Grâ

Bretanha fez uma comunicação à'

Italia panca an,les da assinatura do

h'a,l,a,do em Pai-is, na qual eselare

ceu sua posição, cJ.eclaranda que
clausuâas do tratado que a.í'eas-

I
m os c!Jj!l'e-iLols (�a's pOi�erncias au-

\
I das como um todo, 80 poderiam
Ise1' modificadas por' acordo entre --------------------------------

dos os govôrnos a líados, ernoora

no caso ela", clausulas militares,
navais e aéreas haja, DO art. 46 do

tratado, uma cLi,sposi«;:,ão especifica
para uma possível r-evisão.

O GOVêl'l10 de Sua Magestade não

podei-ia, por consegiU-inl'e, expres

sa,!' rsma opíníão mülalveral sobre

j
esse aspecto da questão. 'I'odavia,
visto que o 'tra.tarlo confere direi

tos 'EXciusivüs a c1ualqu,el'-ulff!la das

I
potencias signatarias, não haveria,
do ponto de visla do Govêrno doe

Sua l\1,ag1c,oILadio, qualquer objeção
I às negociações elo Governo ital iano II com uma dessas potencias para

revisão desses d irebtos pareiculares

IODntanlo Ql1f', a, r.nisão não preju
dicasse os direitos das ollllras pa

I tenoias &i,g'nat.ál'ias.
I De sua paple,· o Govêrno Jwilàni

i co mf'ormou ao C<ovêrno Italiano

'que e's,lava pr'Ülnl�'O a dar a devida
I considel>aeüo a quaisquer propos

i lias DazÜ'a�'eis üe revisão que ele

! desejasse apresc.uLar-lhe, dentro

dos liJmi�.'es ae irna definidos. É p1'e"

ciso que 8'C note que a comunica

ção do GOYêl'l10 britâu.ico cujo con

teudo Jo,i dado a conhecer, de an

temão aos govêrno norte...Ja;me,rica

no, russo c fraricês, foi feita ao

Govêl'llo Italiano antes dos govêr
nos aliados llaWil'em recebido a

nota deste solicitmltclo ievisão do

tratado. _

I ' te '

i�""�-="""""""�Ii Doença edas Aves
Boubôs PlpócaS

Rio do Sul, 8 de zna: ço de 1947>'i
LEOPOLDO ZARLING-Diretor
ARMINIO CARLOS DA COSTA-Direto�.

São convidados os srs. acioniatas para a Assembléia.
Geral Extraordinaria a realizar-se no dia 21 do corrente,
às 16 horee, 110 escritôrío da séde, nesta cidade de Rio da

Sul.
ORDEM DO DIA:

1)- � urne n ro do capital social
2)-is3urdos de in t e r ési e geral da sociedade,

MOl'OaeS,
INDUlTAIAIS INTERNACIONAL

para EUROPA

Adquira a sua própria fonte de eletricidade para

suo fazenda c'U sua indústria. Os Motores Indus
triais Internati()nal Die,sel equipados com gerodores
Palmer soluciol1am satisfatõriamente o problema da
falta de eletric'idade em lugares desprovidcs dessa
comodidade.

Existem conjun os International - Palmer para vórias

capocidades, desde 5 K. W. até 50 K. W. com

voltagens apr oximadas de 120, 220 e 440 volts
sem auxilio de transformadores, regulaç]ofes de
voltagem ou quadros de contrôle.

_J '

Peça-nos folt re to s descritivos sem eompromlsso

Di- pom» para pronta entrega «rn

Flericnópclíe conjuntos de 15 e 20 KW

SE A SUA CUTIS ESTA'

ESTRAGADA POR ESPINHAS

Ensina- se r emédi o ex

traídc de (H vo+e ,muite co

mum, medj nte �r$ 20,00
car-tas r-ara

LEONEL· LEAL Pindo

tiba-Mun. de Or l e s n s ,

c. RA�OS «: C14.
Rua João Pinto 9 -Florianópolis

ou outros .intorna. proveniente. do impureza e do empobrecimento
do sangue, lembre'1i9 que d u ro n te um aéculo a

SALSAPARRILHA D'�'" BRISTOLI

I
tem aberto 08 porta. da fe'icidode ti quantos a ta.m tomado para:

'depu.ar e re"taurar .eu sangue. Faça você a me.ma cOÍlla!

Geralmente. uns pouco. vidros. tomado. de ncêrd o com a. irJ."truçõ..
no vid'ro, bQlitam para cortígir êst�. .intomalil

'

SALSAPARRILHA DE BRISTOL

VIVERES
... -.

(Alemanha toda. a.s zonas. Auatrcia, Hungria etc,) por intermedio dQ
-. _.- - --- ·--Húâaõ'n·-Shipptn·g-·-e'l:;: in�:--New-Yt)rk. --,

Diretamente doa depOilitos na Suino •• ' Entregas rapica. e garantidaa.
podendo ler teJegraficas, •• A melhor organização no genero, fundadat

em 1893. •• Variedade de .ortimento.,

PEÇA INFORMAÇÕES DETALHADAS A:

ORGAM IlAÇÃO SULINA' DE REpRESEMTAÇÇES ltda.
Rua Felipe Schmidt. 52 (loja) •• FLORIANOPOLIS

PARA RECEBER AMOSTRA GRÁTIS
ESCREVA O SEU ENDEREÇO AO

1iBORITÓRIO OOIR S. I.
CAIXA POSTAL. 36

fal.UMENAU _ SANTA'-CATARlNA

arER IIIVO- {{K N O I»
.. empre em ,casa uma g:rrrafinhJ: da

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IINotícias daIFonças ,

'1 o
..

t P"
I

.

que Ira razer a arrs este

: ínvenno? É o que saberemos
! poucas semanas, E a mulher

I que tem o privilégio de visitar
.....--

'

__...-:: ,/liS casas de mod!as, aquela a
� . .. . .........................•

'

quem são dedicados os mais

TOME APERiTIVO latr�e'llt:e6 S�'ITis_os da, "venqe�:-
,ses e as ateriçoes do costurei-

K N () Tiro, a que pertence, em suma, a
. 1

, ica�ta benquista das freguesas, I
•••••••••••••••••••••••••••• i

vai poder ent.regar-ss ao es- I
Arnoldo Suarez I'i��,�r�:�-;�:.;=�

de escolher seul J
Escolher não significa ad-

Cuneu lJ,uirir.o �10dêlo, q._ue lhe pare-

Iça mais Jindo, mais elegante e

(irurgíão-dentista I cuja linha a encanta e cuja
::Exclusivamente ,om hora 1001' assenta ao "rnanequím ",

rn o e c o d c ,

'

Ique o veste. É em você e não
Cartão de hor s Cr$ 80.00. corno gostarta ser, mas como

Rua Arcip-este Paiva n,? 17 l é: Muito alta ou muito baixa,'
,

Tel. 1.427. lum pouco forte ou um pouco
F'rc i ranópcl is. ,deHoada. E em seus oabelos,
.. . dá um pouco grisalhos, talvez, �

. lou de um 10UTO tenue. E a seu1-------------
I· aspecto,

a sua tez, o seu tipo
enfim, que êsse vestido deve! O VALE DO ITAJAí

Est re iro, na rU8jCOillvir.
.

! Procurem na Agência
onibus- Ta tar

I TII.'iaJnquilize-se... Todas as
. Progresso,

mulheres podem ser elegantes.] LIVRARIA 43, LIVRARIA

_____________ 1 Em bodas as coleções, existem
I __.........._..R_O_�S_A _

! modêlos adaptaveís as que não '

R" d· D"f7 possuem o talhe do "mane_!·
, a 10 .Iusora 1Quim". É a "vendeuse " qU�11

d L icabe aconselhá-Ia habilmente,
e aguna intel.lgentemente, guiando-ai

�ri���a;�:�t�l ����t�:ns�i����:: com tato e

�iliCl:::·>w I,de Lagune,
970 Ktcs. (onda s médias).

.Horários d e ir ra di 3ÇÕ�S' :_ Das
10 às 14 e 17 às 22 hor a s.

';-Represenrante em Frcr ianópo lis:
D. F'. DE AQUINO

Red, do' JOfn1:f1 «O ESTADC«

�·'I<

" SNR8.
ASSiNN4TES
Reclamem' imediata

mente qualquer irre,
gU1aridade na entrega
de seus íernaes.

Casa
Vende se no

-do pont o do
-nesta r e daçào,

Encontra-se no Posto de
Venda da LivraiÍa Rosa

. no Mercado Públ co.
2i&I

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 amanhà!

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

Dr. ('-ARNO
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e cível

Constituição de Sociedades
NATURALIZAÇÔES
Título.' Declaratórios'

G.

........ .
,

. Elcrit. -- Praça IS de Nov. 23 .

lo. andar.
Relid. -- Rua Til'adentes 47.

FONE; 1468LArm111bas em tiras
e artefatos afins

BARComo 'é de vulto, entle nó" o

'comércio de arminho e afim áe
· '9scl�racer ati intoresso.dol infor »

�rnam09 que, para exporto,ção ou

,,-comercio de.ee artigo. o Irnpos to
ad-valarem debitado na Nota Frs

, cal é de 6%. para tiras de oem i-
· nhee, e de 'l% para pluma. da pó

I,.de arroz, etc.
, •• , .••••••••••••••••••••••• lO. ----------,-----

Vende-se um, bem sortido
e bem afreguezado

Rua Tir>:ldl:!ntes

Teia para fecular ias,
bronae-fosforosa .

Importação dir ê

t a da

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

Te,�gr.: MARILEY
Caixa Postal -- 5756
São Paulo - Brasu.

É UMA DOENÇA
llU!TO. PERIG.OSA
PARA A l<'AMIUA
E PARA A RAÇA,

�Reconsdrucões
de cosas, muros, telhados: CONTADOR .

,etc. Trotar com Jorg� d,

I
'

. Paulo, no firmo BUiíCh &ria Ccmpetente e devid3mente
,. registrado, dispondo de algu-.

mas horas vag s s , oferece se us

serviços para escritas avulsas.
I�! rm e ções nes ta Red s ç

ão .

VENDEDOR
Escritório. de rep'Os6ntoções nes-

· ta co pital necessita de um ven

dedor ativo. e bem relacio.nado
com o comércio. em geral. -- Bose
a combinar. -- Carta� de p-:-oprio
punho com fotografia dirigid.� à

..ESCRITORIO nesta redação,

VENDE-SE
um� caga de madeira de

J<?i à rua Silva Jardim,
'.r,o. 230. Tr.1tor na masma

T'r c ne p o r t e s reg.ular�s de cargas do pôrto de

SÃO FR"ANflseo no SUL para NOVA rUBI
Informações com os Agentes

Florianópolis - Carlos Hoepcke S/A - CI - Tetetone 1.212 ( End. te ego
São Francisco do Sul � Carlos Hoepcke S/A - CI - Telelone 6 MOOREMACK

-----------------�_. '-, �,-----

I
,

AOS S�NBORES
DENTISTAS

Ouro Americano - Pecem
chegadO dos EE. UU.

Com uma simPles carta podem
agora 08 senhors. dentistas. com
prar pelo menor preço o ouro que

np�, eJ'"� ob"er Represen1anle geral no Brasil:(" neceasitam. se.ja em JQm�na, di.-
U_� U .i - FERNANDO CH!NAGl!A cos ou em fio'lem solda poro to-

4"'l!) .ue do Rosário, 55-A, 2 .• andar - Rio do. 0$ quilateg, tudo no seu titulo

em�.renO í exacto. recorrendo à uma calia de
F � • • • • • • • • • • • • • • • • •

reconhecida seriedade. Fornecemos
Procure ti'tltão a nos!!Jl Gerês listas de preços do dia.

da e preencha a nossa "'ficha dê VENDE-SE
, Pedidoll pelo Reembolllo Postal ao

informações útei!'l", dlmdo

!.ad"'·1 O barco TARZAN para passeiO
RS indicações possíveis, q'!e teil't', CDIl' 7 ml". de comprimento por 2 DEPOSITO DENTARIO MASEHI
mos prazer em recomendã-lo (a) ... . Rua do Seminnrio, 131 -- 135 e

1'0" intl're8�ado!! na aqnisição 1i.·1
de largura e /.50 de mastro. Rua Marconi, 44 . - C, Pcstal. 291

I)"np fl.ncionário!! (m.1i). Ver e lratar ii rua ,João Pinto 5. I SãCo Pcula

••.•.....•. � .....

�stamos dominando.
o câncer?

Estamos derrotando êste gran
de fiagelo da humanidade? Está
a medicina progredindo em seu

conhecimento das causas e pos
síveis preventivos do câncer?
O que será nqcessárto para ex

terminá-lo? Seleções para Ja
neíro apresenta um relatórío
sôbre o misterioso causador da
morte de uma entre cada oito
pessoas somente nos Estados
Unidos. Compre Seleções hoje
mesmo.

Também neste novo número:

O MAIOR LÔGRO DESTA GUERRA.
Como consr guiram os aliados
apanhar os alemães despreve
nídos e ínvaoír a Europa com
tant o êxito? Aqui, pela primei
ra V-:Z, na íntere-saute coriden ..

sacão de 11m livro a ser brr-ve
mente publtcad " está a hfstórra
completa do ardil mais enge
nhoso de tóda a guerra

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •• J
r

E
I:.

UTENS1L os PARA
RELOJOEIROS

..

.o REPÓRTER E O MII.AGRE.
Somente para conseguir um

"furo", O famoso repórter, fa
zendo-se de médico, auxiliou
uma senhora desesperada no

nascimento de seu filhinho. Leia
como um rude jornalista, cale

, jado pelos sofrimentos e tragé-
dias da humanidade, teve sua
vida completamente modifica
da por um milagre.
••••• + ••••••••••••••

PUSEMOS A FAMíLIA EM POLVO·
ROSA. Recérn-chegada do inter-ior.

ela jamais ouvira falar em

UTeatro Burlesco", mas precl..
sava muito de um emprêgo.
Leia esta condensação de um

livro divertido e írrevêrente
sôbre as aventuras de uma mo

cinha, desde a alegre adoles
cência até a vida deliciosamen
te agitada na grande cidade.

........ .,� •• Qo ••••• O' ••••

CHEGAM OS ÓRFAOS DA GUERRA.
Um d�<ses meninos fôra obrt-

'

gado, uurante a guerra, a atiçar
c fogo fie um crematório de ca
dáveres, A tarefa de outro era
cortar as cordas em que os

prtçíonetros eram enforcados.
T€ri"l11 estas exoeriéncias alte
rado para sempre a maneira dos
jovens refugiados europeus en
cararem a vida? Leia c que
êstes órfãos _fazeln quando cue
gam, afinal, em um país livre.

São ao iodo 26 interessantes
e estimulantes artigos, mais a

condensação de um dtvertidís
simo livro, neste novo número

.

de Seleções.

COMPRE

SELEÇÕES
PARA JANEIRO

A venda agora!
A REVISTA'INJERNACIONAL
FUBLICADA EM NOVE IDIOMA,

•••••
"
••••••••••••• <» o

FORNITURAS
OURIVEIS

Balanças para oficinas - Para brilhantes - Laminadcres
Tornos para relo ioeisos - Banhos para dourar e pra

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

CASA MASETTI
Rua Seminâr io, J31 - 135 .:_ São Paulo.

DE PION'E IR O
A SERViÇO DE V.S.

FJLTA L VAqIG:
EDIFIC!O LA

Prt:!ca 15
PORTA

rJe Nov-rnb-c
Telefone 1325

[Tome KNOTCASA
Gratifica-se a quem conseguir

uma, casa "de rnor adi e , cujo
aluguel 'nãJ seja superior 8

o-s 4QO,QO.
Lnform s ções ao Escrivão da

Coletoria Estadual de Floria
nópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TIl0 assim não esmorecemos, lendo como ferramenta uma velha e cn·

fernuiada ]2en8o, inseparável companheira de tOelos, os momentos. I Samnaio diODO com:.ludante da [I da oi
Vimos tombar o remo, sem que houvesse alguém lJa,ra 8'OOO1'1'e-lo, l', Y ,

ti li. u ii.
'8. não ser a imprensa e um grupo de abnegados ;e:'lpol'lis,[.a�, que nao Mar·IObel·ros aCel'L\U O "ouvI·te �.aito pe

, .. , ..

;podem ele forma alguma serem os culpados do desapa ree irnento delss8' ,lU U IVi - ROXY - As 11% horas
saudável esponte .que deu q. San,la Oatarína íu-iunf'os belos e eXfH'E'.SSI- los dire tÓ res d O '-H nfla'··lu·-va pa ra pr' aS·tdl- r 1°)':_ 'tQi'ne,làili:líri'

.

'Jornal
'vos amda hoje VlVOS na memóría de lodos. ,lIU, (} DFB.

Da natação nem sinal 'vemos, Apenas lamentamos a f,a,Ha de um OS dLl�tl·DOS dll Quorido cln-�e o--a Pra' -18 2°) - Linda Darnel - Bárbara.
!cattaúnense no sirl amerrcano, porque se a natação tivesse excépC1üfl:ll ,\J� 11 (1 I 11' , Bribton - Greg Mao CILwe

.acolbida, muitos campeões sairíam daqui rumo ás gramdes competil:,)e�'. de, Fora Parabens o'o Bocal·uva pnla Ia �

o box e o catch, esportes que contam com grande numero de,� • U

apreciadores em Santa Cat:arina, aqui não existem. liosa aqUisiçãoFalando agora 'do futebol, cremos que atravessarà uma nova rase ,.
--------�-----�----------------------------------------------

de progmesso, se todos tiverem por Iiualidade desenvolvê-lo, com o :K STRA.ETZ JUNlOR PREPARA�SE PARA. O SUL-AMEIUCANO
apoio moral e Imance iro necessários para levar avante os n08608 ídeais Para a Praia de Camboriú, seguiu ante-ontem em goso de férias o
e as mossas aspir-ações dle todas as maneiras possíveis.

,
destacado atléía Éeico Sl;r-a€'Í'Z Junior, que foi honrado i-ecentemenae �

Contaastendo com os outros centros espor íivos da Nação, OTl(Je com um convite nominal do presidente dia C. B, D., S1'. Rivadávia Gor-
predomina a boa vontade e o perfeito esp írito d? solidariedade en,'"ee

I têa l\,1eye;r,. para tomar parte n.o ü'einamer.J.to preparatór-io para a re
os despontislas, o nosso Estado apresenta o a spécto da decadência c presentação do Bt'asjl que competirá no próximo Campeonato Sul
do abandono. I Arnerícano de AI:iletismo, a ser realizado no Rio de Janeiro,

O país está necessitando e com muita urgência de praças de "�"I ::_.late-se que o valoroso atléta da Federação All;!'éLica CaLarinense
.....

R:ÜXY' .�. '.��
.

7�
.

h�;��
....•

palites, onde -a mocidade possa encOl1ltrar a impr,escindível ins,t'rw;::\o aproveilaTá a,5 suas fél'ias no t.Il'einamenl() do arremesso do disco, do
10) - ,Ci,ne,la'ndi-a JOJ.�nalfísica e moral. qnal ele é reco�·di·&t-a ca'lai'inense,-R'ocoílua..,se que no úllimo Gampeo- DFB.É Illecessá:l'io que o Fi,gneü1ense, ainda 'este a,no veja comcluida a lla.to Brasileiro de AUuti�o, rea.Jirodo -em POI'Lo Alegre, �raelÚl JigUl'OU

.cODlst.rução doo seu magmífico e modelar e,s'ládio no Estrei{o, cuja,s obras enlre os melllOres aUétas do país.
'

estão ruLrazadíis'sima,s, x x x

A indúsbria e o comér.cio de F'lol'ianÓ'polis precisam a,uxili a-r' Íl- NÃD HAVERÁ JOGO AMANHÃ
nanceiramen,te este notável ,emrire,euldimemIVo que nllllillo beneficiará os ,Se.gundo apU;J:a,mos, ante-omt.em (} sr, Annaldo DL1',Lra, pl'esidente
espontes em Samba Catarhla, pois é com apôio malerial que ,s'e consegue do Avaí, recebeu UúIl te,leg.mma do preSid'ell1[.e do Caxias, de, Joinvllle,
os melhores resultados. no qual comunica que seu conjunto viajará hoje com destino ,a est,u

Elm Bnlmenau, segum,do nos informaram, há poucos di,a,g."na,! os capH'al, afim de enfrenlar o alvi-eeleste ama,nhã.
,

d'i>rig'8l11te's do Palmeirais am.mciaram a conslrução de um moderno Es- O dirigenle a,vaiano respondeu não ser po:ssível a realização dü JO
tádi,o para o o�ube, já os comerciant.e.s, indUI�t.r,iiüs e -espon[,i.st.as d.esse

go, vlSl0 não dispOT de' temp'o'-sufici1:Ifi+e-'pn1'a tla,t· 'ampla di-"U-f.gii\}ãO
prospero muni'Cipio estão auxilianDo com gnandes somas esta bela ilu-

ao pré lia, tendo solicilado transferí-lo pa,ra outra data.
ciativa. Sóment,e a Empresa InctustJ'ial Ga;l'cia, confomie pl�blÍtcou um ,Parec,e-nos que "amos me>,mo pai:'sal' um domingo em bra,nco, pOIS

jormal bllJJmenauense, dará um cheque de Cr$ 20,000,00 ,em pról da
o Palmeiras não poderá jog:ar amanhã em Flol'ia,nôpolis, "ist-o estar

com.stl'nção da fiult.ura praç,a de desponl'os do querido clube do Vale da comprometida pal'a jogar em Curitiba,
I,tajaí.

'l'ambém o's podel'C:s publicas veêm auxili1anclo, sempl'e .que po

dem, as iniciativas dos cl'ubes.'
O sr. V'aRer Jobin, eleito governador do Rio Grande do SUll, alen- Rumo aodendo a inúmera's solicÍltações dos es-pol1tist.as ga,utOho::i, mOSltr'ou-se

bas>tarnLe inLel'c>ssado com a exp;la.nação que lhe foi feita e p�'omNeu gaúchos '_ "_que, ao segJuir para o Hio de Janeiro, 'walla'l'á llIl'g€ln[.eme'nle ele conE'e-
,Pomo Alegl'e, 25.

I
constiluida pelos irmaos Colhn, J<l 10)

gui'l' um a.uxílio do GovêrllO Federal para a construção do Estádio ele
SeguÍ'rão, amanhã, via aérea, os' correu, no a.no passado, em 1\10n-!PÔlltO Alegre, ple,rmi,undo que viajas.se em sua comp-a,nhia o dr. Paula - ,I. 'd'

I
20)remadores ela FARGS, que pa1'tl- ceVl eu.

Hecker, devidamente credenciado pelo presidenle da Federa<:ão Hi.o
cipatl�ão das regata-s inlel'nacionais I Em duplas de, remo de ponta, o Fernandez

Gmandense De FUlt,eból, afim de dis>cuLir o a,sstll1lo com as mai's atLas
de Buenos Aires e MOJ'llbevidéo,

pa_l
Hio Gl'a,nde let'a como represen- Bendix - em:

autoridades do pam,.
fia, a qual a entidade preSidida pe- tantes o, bi11omio co>nSltlilU'i�O por A HIENA DOS MARES

O governadOl!' ,eleito de São Pau,lo, s.'r. Adernar de Barros, prome-
lo major Darci Vignoli recebeu f"Rul-O Dlebold e Perelo Zancam, 30) - Joel !'.f,c Crea - Bálrbara..

teu auxili'ar ::nada menos de 800 ülube6 varzeanos e CO'l1.s(wuir p.racas ele
atencioso convite. que embora formado há pouco, se SLanwy<C!{ - Robenli P,res-

<esportes, bem como promoviElr a realizlação de jogos aber.lotS em todo o
As regatas em referência terão houve de màneira. louvável nas Iton - Bria,n Donlevy -

país, diz'e.ndo que "o seu prog'na:ma espoT�j;vo ena pugma,r p-e.]os i,nt,el'ês-
a' pre,sença de conjun.los e rema- provas de eficiência. ' Akim Tamiroff _:_ em:

ses dos deSipOl'.los populares". Falando a.os cronistas de Sãü Paul,o, o
dores de 'f!ama mundial.'

,

Tm;ão .e.l,es co-noullrentes de com- ALIANÇA DE AÇO
sr. Ademnr de Ba,rros decl::\Jrou que é seu pf:illSamento cimsel'va1r á 1're,n-

Além dos irmãos gemeos Bur- ,provaoo valor, como o "par" forma. 40) - iRa}.ph ByI1d no 15° epis-ó-
te da Diretoria 'de ESpol�tes de São Pmllo o grande atlél!a nacional I)a-

guel's, campeões ingleses e vence- .dô pelos gemeos �urgueses � os dia da série:
pitão SilviQ .d€ Magalihães Padilh,a.

dores em' Henley de dois sem ti- oampeões sul-ame�loanos L�zH�a e DICK TRACY, DETETIVE
V;ê�18 perfeit.3Jm€,nw que o eSllo11Le não pode vi'ver sem o. impres- maneiros,

I

e do sing,lis-la Burlle,ll, Espetem,. que também -
- estIveram Preç,os:

cindível amwaro do Comórci,o, da IndúSltiJ"ia e dos cofres públicos,
vice-oampeão do Reino Unidó; lri- em Henley, onde 'foram afa'stados As 3lh horas Cr$ 3,00 2,,40 1,50

Graç.as ao a,pôio do govênno do Eslatdo, o atlet.ismo, o balsqll'et.ebol
pulações fa.mosas do P,rala to�a- da final pela dupla inglesa que As 7lh ,horas Cr$ 3.0Oc

,(' o voleiho'l, O!I'ieniUado.s po,!' uma plêiade de Jenorülsos espontis<tas ten-
Jiio .,par1e" nas duas grandf-lS _ ,t·�-. çQffi.'Parooerá agC!r� a<?_ ,PraIa:, , ._ ,_

Censura: � Até 10 a,nos.

do a frenL-e os StI'S. drs. LoLhário Paulo HoLM'uchs'e Osmar Cunha,' vem
gatas. I ,possive!mente, . �érclO Z:lllcanl

, .. , , , ............•

eV'Ü1luindo com uma rapidês FnOl'ivel, honraJUdo 'as gloriosas tradIções
Na prova de single, os ganchos ba.mbém lI'á paT'hClPae d3 um'l IMPERIAL

esporii'Vus de Sa,nl,a., Catarina' nas g.l'amdes competições na,cionais que
serão lIBlpreseni<ados por Heinz p.rova de single.

. ,

As 7% horas

travou.
, Sehulz. Está o gep-eano em ótima A delegação gaucha obe?"C�ra fI 10) - A Inundação de Curitiba.

El'eito pelo pov,o para o a1to cargo de gov,eI1uador da te,rra ba-rrl-
forma. Mas deverá COTirer contra I c,hefia do eS'Povt�s�a m�j(}'r Da:�l - Nac. Coaper.a.tiva.

ga-vel'de, o sr. ,dlr. Adenbal Ramos dia Silva, dinâmico pre:l_den-te da F�- Guerci, V>alle, Ca,pozzo e

Hossmann,llvig)no�:..
que seguira hOJe rt.umbe.nl 20)':_ A Voz do Mundo - Atua-

-de;ração Cwlrarinense de Detspomtos, presta,rá grande auxtlw aos espO'I-
argentinos, Risso de Lucca e Jo- dr aVIa0. lidades.

tes do qual ele foi e ainda é o .seu mais dedi\lado inClentlvador, razaO'
nes, uruguaios, que com o rem,a-

' 30) - Bela Lugosi - John Car-

p()irque devemos marchar com ele, fi,pmemente deeididos a derrubar
dor 'inglês são velhos eompetid-o-

--- -

'''',''l'A. -.
,racli,ne - George Zucca

:e,sl!a muralha que nos impede que prossigamos paa'a a fl'ente
res ,-em J'ega,l'as internacÍnnal. VELEIH,QS GAÚCHOS EM ,�

- em:

o.s comercia'nl€6 e i,nduisLriátias de Florianópolis s,ãp bons e ge.
Em, doble skiffs. irj!mos para o: CATAHINA A VOLTA DO HOMEM GORILA

nerosos e 'saberão dar apôio e incentivo ás idéias dos no-ss'i]s esforça':' Pra,ta' com urna dupla de val(/'r. Porto Alegre, 14 _:_ A ',FedeTação Precos: - Cr$ 3,00 - 2/10,
dOiS elSlPor,tisllas. j Como siI1gle, pode ser conside- de 'V!'lla e Motor do Rio Gr�nD,e ,da Censura: - Até 14 anos.

.' rada a melhor do país atua,lmente. Sul deseja dispuVar, em prmClplOS

Sele P2J'ses protest�ram·l:;'3rãO'�'Q'\-rr'ÜSiSlas ,que a' ,inte-Ide abril. em FIOI'ia�Ó�Olls" u�,� -P-alu'''eta à-,-"e-nda'"D ,f.l".. gram de lutat' con1'I''::\ o conJunto I regaLa com a F{íder açao CataI!
U U

LONDRES 14 (U P) - O "moreL<Yn Offi.ce" através de al'O'entino. Formado por Chafuen e nense de Y'ela, ,deve,ndo entra�r em
sito a rua E.teves Junior �. 93,, ... .' o..

. '_ Pa�neb a quem cabe a gloria de liça nessa ooa,sião a Copa. ,AmIzade. antiga retlid.ência da forníha
'um porta-voz aruunclou que sete paruses, lllcluslve a Inglatel ." 'd rimeirQ triunfo O espanLisla Osvaldo Lmck p1'€- Rauhno Horn.

.._

ta
' .

CO pro ler conseguI O' o p
.

I
eh r loteada com 26 d,VUO�.

"ra, Estadois Un� e Fra:n.ça, apreSEm l'am um ener.gl -,
pa,ra o remo sul-ame,ritano na Eu- tende, dentro de alguns �JUS: orga.� aca. Q,

de 10m x 40m.
tBsUO 310 govêPno, bulgail'o corutl'a a a.tLtude das autondades. da

ropa., pois seus integra;ntes são nizar a eq�1pe, qy,e deveea dlspuLal O. interelieodo8
. qu�iro:n 'P:ocu:ar

BuJgarila com relSlpeLto a'os d'ipltOIDataJs acreditados em Sof:t;a. vencedores em Henley. A dupla o torneIO mtere",tadual de ,ela.
, o Snr, Rauh o Ho.n Fe,ro,

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

MAIOR APOIO nos ESPORTES o comte. Fr�-üerico Sa.lnpaio se�
rã o novo presidente do Bocaiuva I

De fonte seDn�a, fomos infofilJados
que o distinto esporUsta c8pitãa-de-cor
veta Fred,erico Guilherme de Almeida

191.7 deverá ser, na história da nossa vida esportiva, o ano dos
grandes ernprecndímentos.

Necessái-io é, portanto, que Iodos os esportrsías, em conjunto,
cooperem para maior solidês e glória de Sa'nl·a Catarma.

Na luta pela completa reorganização dos desportos teve a impren
sa espor-tiva, .ao lado de outros ta,ntos her-óis anónimos, o seu papel
'detôltacaclu, contribuindo sobremaneim para dai' ao Ést:ado um lugar
.hornoso no panorama despot-Livo bra-sileiro.

Luéamos cOI1JI-ril toda a sei-te ele dit'iculdades imp revislus e mcs-

'Prata os rem�dores'

óTIMA QUOTA
I .

S, Paulo, 14 - Foram remetidos

I para a CBD 229,754 cruzeiros, par
le que lhe couhe no primeiro jogo
e nt re paulistas e cariocas, em

cli:':'ll'Lvla do campeonato brasüeíre.
A li' PF [' a FiVIF receberã o 117.315
cruzeiros cada,

Rl'l'Z - As 7lh horas
1°) � Nocicras

DFB.
da Semana

2°) - Dane Clark - em:

DO OUTRO LADO
3°) - Linda Dannel - Bárbara

Br itton - Geeg Mao CluTe
- em:

(jCAfYDO OS HOMEiYS SÃO
HOMEj1iS

Censura: - Até 110 anos.

Picços : '_ Cr$ '3,00 - 2,40.

- em:

QCA.VDO OS HOi"IENS SÃO
HOl"lENS

3°) - Rod Cameron o másculo

cow-boy - em:

OS DESPRESADOS
4°) - Coutinuacãc do sensacio

nal seriado :

BRENDA STAR, REPORTER
Censura: - Até 10 anos.

Preços : - Cr$ 3,00 - 2,40.

20) l-- Jo,hm WaJme - A,nLony
Quin - em:

ESPIRITO INDOMAVEL

30) - Rôd', Gameron o másculcr

cow-boy - em:

OS DESPRESADOS

40) - Conli.nuação do s'en:sacil}-
,nal s·eriado:

BRENDA STAR, .REPORTER
,-- ,-

Cen'sura:--= Á'Lé 14 aiio&.
P,re<:o: - Cr$ 3,00.

c. ,: :;';:/ ,?'O'D'EON;,.'
tCineSIHPERIAL'

'�'. -_

, .

ODEON
As 3% e 71h ho1'a,s.

- Yisões do Brasil n.

Nac. Cooperativ-a.
- .kllall LadD

20 -

Est.fiBlr'
W.miam

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sexo ............•. ·Est. Civil ..•.•.•....... D. Nasc..•....•....•.•xxx

O GOVER�O POLONBS SE PRO- .

PóE CONCEDER ANISTIA AOS[palS
...............•..•• _ .••.•..••.•.•.••.•...•..•.•.......••..••...•

PRISIONEIROS POLITICOS. Esposo (a) o.

I Lom::lJres, (B. N. S.) - Pormeno-, .

(rles sôJ:we a müst.i'rl que o GO'Vêt'HO I Emprego
ou Cargo •..••.•...•�•.•• , • '" '" .•••••..•• , ••••.•.•••.••••

pa].ollês s,e propõe IH')C L=tm,u' na

I
.-

.

J d Cargo do Pal (mae) ..ipróxim,a s'emana e 'fU" fte:1 )Q!TI ,e

Iser a.l1uDlci.a.do.g peb pI'e,s;den1ü Observo
I

'Bip'I'ul cm Y.arsóúa cslilü sendo I'publicaldos na imp11ensa lúndl'�n

1'j
..................•.•••.•••••••• , •••.••••.•••••.••••••••••••••••••••• �

Seg'lltnelo se a.llLlJI1cia, a i:l1ILe'l1cão do
Agradeceriamos, também, a cenUleza de noticias de nascimentos.gQVêUllO é de nã,o só lib€rLar da

casamentos e outras, de parentes 00 de pessoas amigas.'prisão a gra.nde ma.io,ria elos P1'1-
-._ � ...,...,... .,_w _••.._.,.___ _...........,.

____ ,
si.oneiros políti.co=-, como tamhém

-

I
dwoh�elr á vida l1Jormai eh ciela-

G D (� s f dãos os l.e'I\rorilslt,as do n1Qlvirne�bo:\ r") \T ()- / \. .) subte:nraneo - excéto 09 aCllSu,no's
Ã

-
'. ..(�� "-_ de é\J8,sas'silüo - 'e f,a.vo·r()C�·l' o r,e-

'g;ressü, em maio'r numero de polo

l neses que se encoIlltram no 0stran-

)
g'ei,I'!o e ql1le IÍJem re.lulla.elo ate

;jg'O-1' 'I'
I

1'a e.m voltar a pa na.

, Os termos dt� a.nistia, wm? ,S,ãOnotietados na Wlpre[lSa, pa.l ev m

____

�-��-----------------�--
�M�OOOO eoo�1'�M�eis,cmno -----�-------------------------

IlUTOMOB'II!IS"T I (1 I ·tal, eSllão slelndo r,eclE'bido,; rom -------------"""'"=

fi ih) agl'a.do em Londl"e,s. O SI'. Br.win QU�R VESTIR·SE COM (ONfORTO E ELEGANCIA?
ha muiltrü vinha elxj)l'le,ssando o ele-

PROCURE AAtençao &f'jü ele que o maim numel":l pIOS-

POl'O o seu dínamo ou Isri'Vel. ele 11'01011rse$ p1Jldessre r,egres- nllolllatarig:amotor de 'orranco I Sfl'1' ú Polônia. É de elspre,l'tar que a

OFICINA ENALD. pl'odamação ela anisLi,a peJ.o Go··

Rua Conselheiro Mafra vêr-no polonês eslitl11ulw os .ainda
Rua Felippt" Schmldt 22 - Sobrado

hf'l9i.taI1ltes a solilciLar l'e,p,atriação. ,.
� � � _ne. 94

,-

DR. SAVAS LACERDA
tIDIúca . médico-cirúrgica de Olhol
- Ouvídos. Nariz - Garganta.

he.crição de lentes da
oontato

ro58ULTóRJO - Felipe Schml
dto 8. Das 14 às 18 horas.

iliMI81DtNCIA - Conselheiro ....
fra. 77. .

TELEFONES 1418 e 1204.

Ausente

DI. ARMANDO VALtRlO
DE ASSIS

iOGa Serviços de Cl1nlca Infantil tla
Aal!lstêncla Municipal e de

Caridade
m.JNJCA MÉDICA DE CRIANÇAII

ADULTOS
1DONSULTóR10: Rua Nones ....
àaélo, 7 (lildiffclo S. Francisco'.
COll$ultas das 2 às 6 hor�1tESID�NCIA: Rua Marechal uU'·

lherme. !5 Fone 783

DR. ROLDÃO CONSONI
�URGlA GERAL - ALTA CI·
.VBGIA - MOI,ÉSTIAS DJIl ...
._ .. ", NHORAS -o PARTOS ..

9'ormado pela Faculdade de Medi·
eínna da Universidade de São

nulo. onde foi assistente por ·"a·
'Ilóa anos do Serviço Cirúrgico (10

Prof. Al1plo Correia Neto
�gia do estômago e vias I,..
ll'ltares. Intestinos delgado e gr01l00.
tiróide. rins. próstata. bexlga,

.tero. ovários e tromoas. vartco
'NI1.. hldrocele. vartzes e hern.a

CONSULTAS:
'(1:&8 2 às 5 horas. à Rua lI'elpe
�hmldt. 21 (altos da Casa P.·

ralso). Tel. 1.59'8.
aBSID1l:NCIA: Rua E'steves J\'J.

níor, 179; Tel. :M 764

iDR. POLYDORO S. 'THIAGO
'M(!dieo ào Hospital de Caridade to

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLfNICA MÊmeA EM GERAL
"Doenças dos órgãos inter nos, ccpec�;u·

TIlcnte do coração.
ELBCTROCARDTOCRAPIA

Doenças do sangue e do. l:ervo •.

D�nças de senhOL�S - Farto•.
ICoIt.ulta. diàriamente das 15 à. I'

boras�
t\ t�nde �hamadob a qualquc" hom,

inciu9ive durante a noite.
�{)NSULTóRTO: Rua V,to. Mo,ro

les, 18. Fone 7(j,i
.ZSIDltNCi,A: A venioa 'r-01mrlOW''Õ-•.

62. l"on� 766

DR. MARIO WENDHAUSa
,Viret"" do Hospital "Ne�ê" J(amo.

CLtNICA MtDICA DE ADULT06
E CRIANÇAS

eon.ultório: R. Visconde de Onro

l'nto. 2 - �.q. da Praça 15 de No
.....bro l.Jt08 da • Belo Horizonte ")

Te!. 1545

·Consulta.: da! 4 á. 6 boras.
Rmdência, R. Fel,ipe Scbmidt. JI

- Fone manual 812

DR. NEWTON D'AVILA
Opéraç{)es - Vias Urlnãrlas -

Doenças dos intestinos, réto e
anus - Hemorr-oídas, Tratamen.

to da colite ameblana.
FiSioterapia - Infra vermelho,Consulta: Vitor Meireles, 28.
Atende dlar!amente às 11,�{) !la
I. 1 tarde, das 16 hs. em dlantt

Resld: Vldal Ramos. 66.
FOIl. 1067

:t .\lh�_l.O ECO\iOMfCA HU
L:\.NDB:-i.-\

::.<•. H. L - Iurormam de. 1:lLlC'llOS
Aires, que a :1l;'.-"iiIJ Econorruca
1,1 oían dosa j'eCl\d b.'l1Wll Lc eh egada
da Holanda, apl'es'[:',ntlH'Ú as sugas
tões preliminai-es. ao govêr-no A1'-/gerrí íno corno ü prirne

í

ru passo nas

negociações que esperam levar à
I

conclusão do acordo econorníen 00-
tre a Holanda e a AI�ge'[1l!Jina. A
missão confer-enciará com minis
t1'O de relações esLl"wngéi:ra.s, Bra-
111ugli a, dc.poils com o Sr. Miguel
Miranda, nresídento elo Banco uen
u-al da Republica.

'X: xx
JULGANDO COLABORACrONIS'l'AS

S. 11. L -- Informam de El1lSche-l
Ir. uue J, Cordo ('o"veeial daqUela,'cidade, ordenou a conf'iscaçãn d'E'
Loda a Iortuna el·e 2.500.000 Jloa-íns
rio falecido Dr. U. A. Lasóonder,
que durante a guerr-a fÜli' um dos
mais fortes haluartes do movírnen,
rn nazi,,,,"1 holanrtes. Durante a

guerra,
-

Lcsconder ca.son-g·e com
uma .alorã, ·e que llJ'e:<:O(�'l1ll,emeT.l'tc
vive na l\].emallliha..l.en.do-a decla
rado sua unioa herdeira.

xxx

CONTRA A OHJ)[<;.l\f]))� CES�M{
FOGO

S H. 1. - Inf'orrnam de Haia,
que o Q. G. do Oeste d1e Java, 50])
o comando de Laskar Kakjat, 11l'O
í

estou contra Il despacho ela ul;t'Í
ma "pma.na. o qual o'rcl,ei1.uya "ces
sar ·0 f'ugu". E,·.sa nol.icin foi \'111-
culada pelos j01'nais indoeesios
Dizem a inda quI' a politica de ne

goc iações com o !:\IJYÔl'J10 holandes,
segu.ída por S,jaeit";.rdin, tev» corno
conscquene ia a JWJ'(!a de inpor+an,
�.p.,:.� lJo.::��1ç,[i.e:.- p�[ r·aj(10g·1-ca.�, e quo
ai':,lel a pssa o !'dNl1 ('Wl ínconpa tível
C'OlIl as insll'u\:õe� rI�a(l'ns pOlr :-iOP1'
rli.nan.

x x x

CO:\TTNL>\.:\I . .iS 8E�TE::\'ÇA:-; Teoria e prática - conhecimento do motor.
S. H. L - Infrinmam de Haia, Atendem se chamados par.a rep aros de urgê.rcr s.

que a� Cnl'lrs l;:"',p'('ciais daqupla Auto-EscCla r.47.77cirlarlí' (' dr Am,'�'c'l'dam �Plf1.1

rnCia_lI'?,n:}\yl'i,�iío :.l1(�I:l,el:.s,j111g"ld,0� de GA1<AGE UNIAO -"'PRAÇA GAL. OSÓRIO. 40.
.tdX ,,],t! ,�S Ilaz,sl,a� rlUlanlr a ocu- --- , .

_

paçfi'o. �. \\- .\ .\.lnlcJ,rl' fu,i acusado Irir. Ü1U,J1' 11111 gl'allltlf' !lumer!) rir [1a-1 C·�d!:l\.s-4ro SOCI-� '. do i"O Es�.�do�Il'wtas llOlnncle,scs c[ue auxIIJan�m, U U 11 UI I ,� J.�:'.
ós pl'is.iünrir,o:-; de gli'eJ"I'a rlllISBOoS!
na fllVl Trxel, qUil.1l'dü .r."(oE'6 'o su- Peddnms aos nossos disUntos leitores. o obséquio' de preencher o
IJlevúnm rm ma io, rI� 19 i5 lVl�lld'8l' compon abaixo e remete-lo á nossa Redação afim de compJ.etarmolass',m como Cal'pl p!l'!.:, rJwje d'('

'. .

fi úma I!l,j',gnnizaç[il) nftzi-hol�Lnele- quanto antes, o no�o ,novo CadastJ;o SOCIal.
.sa nü g·U8l'l'a. f.oram rl'E',;;üluid.os rIe I
sua c:,rIa,rlan.il1 (' c!)]lflena,uos rc,spe- Norne .......................•.•.•...•..••.•........

_

..• " •...•••••••• "

\'am0n te Hi (' 8 all os de prisão.

Notícias da
Holanda

DR. MADEIRA NEVES
Médico especíatísta em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon

ga Prãtíca no Rio de Janeiro
Cor.!lultas diariamente daa

10 às 12 e da. 1530
em dearte

;
.. CON8ULTóRI()�

Rua João Pinto n. 7, sobrado
Fone: 1.461 - Resldêncla: Ruo

Presldente Coutinho. 58

DR. A. SANTAELLA
(DIplomado pela Faculdade Na

e10nal de Medicina da Uníverslds
4. do Brasil). Médico por concur
lIO do Serviço Nacional de Doen
!lU MentaIs. Ex Interno da sanu
Ca.ea de Misericórdia, e Hospíta:
".IQuátrko do Rio na Capital �.

deral
(.UNJCA MÉDICA - DOEN("a,

NER\iOSAS
- Consultóir ío: Ed!flclo Am�w

NETO
._ Rua Felipe Schmldt. Consuttas

Das 15 ás 18 horas -

I'titlildênc!a: Rua Alvaro de Carro
lho na 18 - Plorlanópollll.

------

na. BIASE FARACO
Médlco·chefe do Serviço de Sifl!lp

<lo Centro de Saúde
DOENÇAS DE SENHORAS -

SfFILIS AFECÇõES DA
PELE - RAIOS ]NFRA-VER·
MELHOS E ULTRAS-VJOLETAS
Cons.: R. Felipe Schrnídt, 46

Das 4 às 6 horas.
nes.: R. D. Jaime Câmara. 40

FONE 1648

LINSDR. NEVES
Moléstias de senhora

Consultói'io - Rua João Pinto n. 7
- Sobrado -; Telefone 1.461

Residência - Rua SE'te de Setembro
- (Ed!f[cio l. A. P. da Estiva)

Telefone M. 834

DR. M. S. CAVALCANTI
CUnlca exchisivamente de crianças

Rua Saldanha Marinho. 16
Telefone M. 732

PAULODR. FONTES
CUnico e operador

Consultório: Rua Vitor MeLreles. 26
Telefone: 1.405

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

Telefone: 1.623

FARMACIA' ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje 6 amanhã será a sua preferida

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

Garante-se a E'xata observância no rec�ituário

Perfu-

médico.

Dt. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. ]. ]. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Ruo Felipel Schmidt�S2 - Sala 5

Edi�ício Cruzeiro - Florian6polis.

o 'Sabão

TÉCNICOS
o B,"asil por o seu

d e sen vol vi rnari to
:. (

n -c e ss i t o de' técnicos.

em todas: as
"

�

pro.fie.sàes
;':' ":"; .'

'_ --t.I-�

Lívros
em

Técnicos
geral

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

CURSO DE MOTORISTA
Pronto

e

Socorro da AutomóveisSer v Ç1 de
Ensina-se a dirigir automóveis

Amador e Profrs sto nal

COl\lTA CURRENTE POPUi..AR
Juros 51/2 a, a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco do Distrito federal S.4.
CAPITAL : CR$ 60.000,J)OO,Oa
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

�ua Trajano, 23 • FlorlünõpoUs

ello·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Na sessão ordinaria de hoje, do Tribunal Regional Eleilorar, serã(J;A
proclamados os candidatos eleitos a 19 de Janeiro último, e entregüei�

os diplomas aos que cQmpareceram à referida sessão.
li AbsMufamenteridícula .

Sob a

elÜiS oleroduiÍJ08.

reqencta do maestro
Pernand .Iureux

Washington; 14 (U. P.) Conforme noticiamos, encontra-se entre: nós. o consagra.-'
O

� D�?a,rtamento de Estado, do maestro francês Fernand; drscípulo predileto de Míssenet .

quallfícou como é absoluta- 'DÍaJd "Ba; dei �.� da Art "
'

mente rídíoula a acusação ar-l
e eognomt o o m errante arte.

gent.ina de que o Departamen-] Atendendo a um apêlo dos I10SS0S meios culturais, o g;ran-·
to de ..Estado ,é o responsávef de composícor acedeu-a reger a_ Banda da Policia Militar, na.,

peI: afirmativa . fO�'muladà
. ?9- i Inauguração do Coreto da Praça 15, a reahear-se amanhã, às';

ÁS ele' ·IÇO-es amazonense's ��l:�:�<O J�:�!h�f3�alo�o�J�=\16 horas. .
.

II díoato de trabalhadores na Ar-I A banda da. nossa mildcia será reforçada pai' elementos ,

tí 'd mI' ado p I <10 140 B. C., numa bela demonstração. de .espírito' artãstíco.MANÁUS 14 (A N) - Se uno' dívul ação feita as le- g�n ma e <o, '11� e o go�, .. g o g
vermo de Peron. AUDIÇÃO NO QUARTEL )lA 'POLíCIA MILITAR'geadas partídárãas apresentam as seguintes colocações: PSD Esta acusação foi feita on-, No Qururtlel da Polícia Militrur haverá, hoje, às 9 horas."6.878; UDN 6.697: Prossegue a recontagem, sendo possível re- tem pela Federação Argen�ina, uma audição mustcal da respectiva banda d:e música sob a re-gístras- modificação no resuftado total. do Trabalho. O grupo de llde-j

'"
A "

1 I ' ,
'

l�eS do trabalho ianque que re-
I gencia do maestro Fernaud Juteux, em homenagem as auto+

'e I A •

contra "ce.ntemeniLe visitaram a. Argen- lridades e à imprensa,
'. OD erenclas O COmUDISmO tina declararam que a Conte- INAUGURAÇÃO DO CORETO DA PRAÇA 15

SALVADOR, 14 (A. N.) - Seguirá para Valenç-a "a Em- deraçãc Ge�al do� Traba:lhado- É o seguinte o programa com que a banda de música da
baíxada Oastro Alves" integrada por acadêmicos dia Faoulda- res argenl��nos de upm ,IllSÜU-,'POHCia Milita,r, eoadjuvada por €lscolMdos musícos do. 140 B__

. . . .. , " ., �
. mento po' ItrCO le eron.

,. ,
.

. .
,de de Díreíto. Erm seguida os U'llIIV'ffi"ISIItá�IOiS. vls:taTa'O outras O porta-voz do Departamen-,C .. ma'l1lg:lr�r-a o _belo coreto da .P.:aça 15, mandado construtr

cidades do reconeavo, realteando conrerêncâas sôbre o camto'l"lto de Estado observou que aTeIa admínístração ceI. Lopes Vieira:
doo ESlO!'a-V.OiS, bem corno pal.�s de C{)ll�,b:at.e �'o� e�tremi�-II dedaração. �a C�,T é "compIe-1 1 o - Marcha Nupcial,

.

1

mos. Ao regressar a esta (',Qip'LtaJ, a embaixada vísitará as ti tamente ridícula , porque, co-I 2° - Alt"ÍIa.s- sudaneses.
. . , . . Imo todo mundo sabe a Fede- o .

C R d tbrdoas, prosseguíudo sua serre de palestras contra o comums- -

A' d 'T b Ih
3 - Hino a rlsto e en or.

raçao m.ericana o ra a o I! ' 40 - Dansa Chinesa.

TERRORISTAS 1��Ip�í,�r;��t��� ;r���i:it�lÍ���=i 5° - Procissão de Sta. Cecília.

P[lO(' jtlVIl't e formulou declaraçoes 60 - Trechos da grande opera "O Sertão" sôbre a epo--L_ \) : sob sua única responsahilída- . péa de Canudos e segundo o maior lívro da litera-'
HAIFA, 14 (U. P.) - Tropas britânicas postadas na:s'de. I turas brasíleíra, de Euclides da Cunha:

áreas restrlras pela lei marcial, nesta cidade, toram atacadas:Unm'enagem ;-0 'd
-

I a) Cateretê,
11 oje próximo á localidade de Ramatgan por destacamentos l ti li U r.. I b) V.alsa uostalgíca.
terroeísras judeus, armados de fu.z,1s e armas automáticas. Duscl1es de I c) Baiano (cena carnavalesca),

b
j d) Sarabanda dOiS Pinhais (Os Jagunços).

Pr :5;'�s 4" ranche,s I Tôdas essas músicas são de autoria do próprio uraestro
. I V c;, Couf'orme noticiamos, Il'eve lugar, F'ernand Juteux.

jERUSALEM, 14 (U. P.) - Fôrças britãnícas ef1etua,ram1llo Clube 12, o janl�r promOVidOj Será, pots, o concerto público de amaruhâ, 111m dos grandes>
. � .

I' ad n,j.· 'd d t '
.

ta territó _. pelo Conselhn Admll1ls't,raüvo ela
. _ �78 pnsoes de I,mp lC 'Os em wüVI :a es erroll"ls s em ern o I, A ' l"colll'tecÍlmentos al,UstIloOS do ano ao qual nruo falta,rao a pre"'�� • • � i CaIxa E'Ce1l10mlCa Federal em' nO:5-!". '

rio p'alestilllo no decurso drus orp,elraçoe:s mIliltares que estao i

sa cidade, ao ilusLre advogado dr.1 seuça. e os aplausois de tôda a população Hhoa.
sendo Tlealizadas na Terra Santa. E-I1tre os presos contam-se! Carlos Alberlo Dnschal' de Abran-I _

quinze me·mbros do "Grupo Stern" e doze da "Irgun Zvai1chrs, ora em yisiLa a

FloriUllóPo-, .,.",

LoeUllii"sr. S· at:�J:el·to';;:����::;:;;,��m;,;�::�n;�,:lé:l' PA_.I ,scOSTrUma" o;:oi"
.

DI', AI'UM Bmil Vlau, , ,,- 1/ fllKEY WEST (F'lüriida), 14 (U. P.) - O s'ecretárdo da im nhora - JornaLis-La Jáu Guedes �a I �* '.
I>r,eusa da Oasa Branca, Ross, decl-a;r{)IU hoje que o p�reside.nte I FOl1�eC� e. "',e:llwI:a. - dr. ,Joao _"

_ DURANTE TODO DIA.
TI' malll 'est3iva T8Jnide,mente "sa.tisfe,�to" pela reaç3iO norte-I DaVId FerI eu a �lma e sen:hOil a -\ / � no � II"nFJOSu

. "

g
.

.' , I dr. Vasco He!1l'lque (l'Avlla e se-I I" J "J-II<Lamericana a sua men.sa�em �o CongreS!so apelando· para a
111hora _ dr. Wilmar Dia.s e ,senho-

,II,
.

cessação da investid'a comunilSita em �Od.o o mundo. �o'ss aores-Ira - Pl'o�e:sor Ari Mafra e ,s,�nllo-

•
.JI

.

� 1

/_ft�, r'lcentOiu ainda -que ·0 chefe do executIV.o II!orte-amerwano mo:s- i r::t - ca,prlao de fragata PlnllO da ;; �. j;.

trava-s'e agradecido á Íimprerusa dos Estados Unidos, onde tão Fonseca Cabral e senhora - ca- :;- i:, iLl �..:;> � � """
.

'd 'd' TSO pitão de corveLa Frederico de Oli- � -;." !!f/JJ
-

'<:-
boa acolJu a teve o seu IS.ü'U .

v,eira SampaiD e s.euhora _ jorna-
/ " '/i #

'

d ..J I I lista Jairo GaIlado e senhora.

Inesperada afitu e ,r a ugos, a_via dr. Edmundo Aocácio M'oreira e

senhora - dr. Osvaldo Bulciio A -I Solucl·ooadaAtenas 111 (D P) - Noticia de de duas horas de n�oclaçoes, o
V' I 'J

- grava-se a SI U.8-
.

.

FIÓirina 'Grécia' setentrional, para I g,flUpO de inquéri,to desistiu da pro- Mla��nla e sen 110ra
-

maJ�� JOo�\O,
,

.

,.
. ! ann 10 e sen'lOtC",a - oaph1ao .ao -

I d-
.

a greveo Departamento de Imprensa, dIZ p()sta vlsllLa, tendo o chefe. da Co- i El M �". h . A - �ao na n Ia- ,�,

t d' t·'d d oy euues e .sen ora - sr. ca ".
.

I '

Qlue as auvorklades iugo,slavas nao �llls�ao pergun a o as au OI I a, es
ri Silva-�ora _ 'farciso Guer- Roma, 111 (D. P.) _ A greve "OS"

deram per.missão pa:ra a comissão JUgoslavas se ·est.avam ao par dar '.' dA": .f">o....., d G I da IJeshawar, lndia, 14 (D. P,)

-Iúrabalha-ctores nas. fábricas �l'} ia--,

'd 't
� "reno e 11.raUJO, \.JU",,"a 01' era

S
.

de inquérito das Nações Ullldas gravIdade a SI luaçao que OI la-
. Caixa Econômica _ Celso Ramos e��mdo in,j'onm,a �lm cO,m,unicado rinh>a, que ameaçou s'el'iam.)llW (',

nos Balkwns entra,r no país ale_jVam, rec'Us.a
,nldo-se a que uma co- J R b t OI" J' F' t ofICIal, dano hOJe a pubhCldade, a aba.sLecimento <ie g'êne-rns alim�n.-' '., - -, � o er o Iv·eIra - ose alUlS o

gando que não tinham recebIdo mlssao das Naçoes Ullldas entrasse
G'l A tô' d Pád P e'. situação da,s regiões setentrionais ti.oios desLa cap'ital, foi ,:iol11'ci'Joa-

. - D' I I' " I 1 e n. mo e . ua er lJa, d'" J d'a a' 'd' IllTS'ITUçOes -do seu gov'e,rl1o. epOlS na ugoSl a\ la., .
.

['epresentando os' fllincionários da
'a n 1 , agravou-'Se. C nSI' el ave - da, hoje, em seguida á intcrvell--

Caixa Econômica.
mente .em consequellcia do recru-, ção do g(i)VeI'll@ ita.Jia,no na contl:->D- -..

ex'p IO50-e5 Em nome dos homena.geantes
descimento dos conflitos entre I da eIlJtl!e empregadores e emprc·-

falou o dr. AnLhur BraisiI Viana,
indus e mllçulmanos. 'fropas do ga.dos-;

.1 Õ tendü o sr. dr, Dusches de Abran-
Exér,ciLo esLão sendo envi'l.das ás1-------------HAIFA, 14 (U. P.) - Várias e violentas eXlpll10s es o.Co.J'�
pres,sas, pal'a as área,s, confIagra� I José Sampa•.od d t ·d·n..-1 d ohes agradecido ·em belo ill1'provi-

Iremm hoje pela mamhã na áre!a o pOl'to es a CI !<tUe, pll'lO i\.l- das, onde se tem yel'lflCado na� l .

zindio avari·as na1gluins ol'erodutOlS. Ao que se �lIl:forma o ataque
50.

uILimas 24 horas, grande nUmf'Ht EnconUra.:.:se em 'Florianópolis, 1)"
,

d' f" d

TOME KHOT
de incendios e at.os de violencia, 18'1'; José:'Sal11'paio,'ühefe do Depar-foi 'efetuado po:r dnoo terrorist3JS ju euiS, o.s quaIs I�e:ram e

.

além ele choques armados enLre' os '{lamento ,de Operações 'da Cia. Ro-'
tOlIlJar vári,os quilos de ,explosiv,o,s próximo. ao posto. r.eceptor

adej)luos elas duas seitas religioRa� oliedo de- Seguros, com sede em S_ ,

O MELHOR APEQITIVO' indianas. Ptl'ulo.
S; S,;. <rue' tem visitado nosso Es-·

tádó ',oUltras vezes, já conta, aqui...
CU!)} bOns amigas,' especialmente'
no mei'o segurado:r,' os 'quais tive

'ram g,rande pl'azer 'em ahraçã-Io_

-j"--.

lUO.

AIACADOS

Efetuaram 78

Tremendas

Irá ao Rio

I ;
o ESTADO'" encoft

. Ira-se iF"enda na

banca'" de jornais
«Beck'i,

f
l:--- .

r
'------------�--�--�--

Manáus, 14 (A. N.) - Seguirá Ipara o Rio, no pDóximo dia cinco

"de abril, o desembargador Araujo,
presidente' da Legião Brasi-leira de

IAssis'lôncia., Secção Amawna,s, a

fim de [omar parte no cong'resso,
de assi·s.tência social, a.proveiLando la opOl'lu,nidaele para cons-eguir a

ampliação ela entidade que di-rige.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


