
-:CONVOCADA-PARA DIA 25
.0 Tribunal Regional Eleitoral, em sessão ontem realizada, resolveu fixar a,

data de - 25 do cerren te, às 9 horas, para a instalação. da. Assembléia Ccnsfítutn
te•.

'

A data para. a posse do dr. Aderbal Ramos' da Silva no .carge de Governa
dor Constitucional' de Santa Catarina ainda não foi marcada. Presume-se, entretan
to, ;.q�e ela coi.cida com -a .da iDslá�ação :da�' Cô,n�tiiuilite-.�.

Londres, 17 (U. P.) - O sub
secretário do Exter-ior, Heetoi

Moneil, declarou nos Comuns, ho

je, que a Grã-Bretanha não ror
. WASHINGTON, 17 (U. P.) - Nos círculos políticos di-I consultada sobre a declaração de

plomátícos estão sendo estudadas 3iS possíveis consequências T.ruma�" a fav�r do auxi lio á G-ré-

_ . '..

I
era e a I'urquia.

das declarações de Truman no sentido da íntegrãdads da Tur-
.

.

Guia "e a essencial manutenção do Oriente Médio".· 'Doma
__..... -.., _

cQ,rpo a orença, embora a ajUJda á Grecia seja sumamente im- A fav"or dos
TIÜll'trunbe, que a ajuda a Tru:rquia tem ,tmplOl1.ânoia maiolr, tan-, • •

to politica como militar. Essle trecho doO pedido prelsiden'cial do reVOIUCIOnarlOs O' ensl·no rell"gl·os·.o. na _Arge'ntl·n!ifCongresso, receberá os cu1dados e 'O exame dos senadores e Montevidéo, 17 (U. P.) - Os es- " U
deputados. {'udanLes pal'agl�aios r&sidente� BUENOS AIRES 17' (U. P.) - O matatino nacionalisiw

aqui, elln:�ti�uiram uI�a ,comissão

I"
Tribuna" por moti�o da aprovação da câmara do,,! deputa-

Plano a,rabe
.

na Palestlana' ;::�O����:;I��O dl�b:l�t��o�, �e a���� dos, da lei' sôbre o ensino religioso nas escolas primárias e'

, cepcion". Subscreveram um dOcu-, secundárias da A1igentina, publica declarações exclusivas qu�

NOVA YORK, 17. (U. P.) _ A .rádio de Londres, ouvida �l,eu�o. onde diz q_ue a oomissão I'erón fez em feve·reiro de mil novecentos e q.uaren�a e seis. O'

, • •

.

'.. .• �A ' esta llltegra.da de pess.oas de to- éntão coronel Perón disse o seg'1linte: O "ensmo la:lCO em con-
é:i,qm, ,tl'1ansmItIu um despacho da, Pal'elSlÜJrua dIIZ'e,.lLUlO que os ara- dos' os cl"'düs filosóficos "e nUa- .

..'
.•

( • • • .' • < I '-'

'e
A •

d sistema liberal capitalista desde cento e cm",
bes' do Oriente Médio traçaram um ',plam'Ü de introduzir Hegal- cões politiJcas que amam a liber..: � qqencl'a O . .' __ . • ••

mrerute cento e vinte dnco mil muÇllthnanos nos países . vit,i- dade e pra:ti:cam a democracia": A quellta anos, pondo () mundo elll camInhos contranos a fehcI..

nhos da Palestina afim de man!teT a maim1ta arabe atual.
; I finalidade da {)omissão é prêstar dade 'popular. Aqueles que fizeram o "bezerro de ouro" comQ>'

,
. a.poio

. incoudiC�o.nal ao,s p�:ri�t�s I'motivo .da 'adoração, n�� poderiam naturalmente intere.ssar-s&,'

.'
,.

.

: que se levantaI am ?e maneu a I el-
{leIo povo .sem o conheCImento das verdades eternas da nossa,

Represálias contra a Bulgária ��:�:::�r:��i::����::�:�� .eligião ".
.

PARiS,17 (U.,P.) - Um pOlTta:-yoz do ministél'ÍO do Exte- cion. Um assalto de pessoas mascaradas�
l'ilÜor, da França, oonfirmou hoje, oficialmenbe que o govê,rno
francês está lev3iooo a cabo a;s l'epr�e,SlaJias contm o govêrno •

'

•
ASSUNÇÃO, 17 (U. P.) - Um com'llJni�aodo da chefat1Ll'�:

l>úlga,ro pelos incidentes ocorridos em Sof,ia IThO dia 7 e 9 do Explodiu um depÓSl- de poUo1a dis-s,e que quatro 'pessoas mascamdas e armadas d��
. , - i'eViolveT'es, ipiell'etJranam nos escri,t6rÍlos da companhia petroli':"

corroote, quandlo ,os fUlIllCliOil1arilOs 9!.a legaçao franCleSa e jorna- t �d
· ...

. listas foram �rabados com descorteSi1a .pelas aUJtorJidades milita- 10 e mODlçOeS fera Union OH iSttuad�s na calle C'Üronel Martine,z. Ameaçan.....

res búlgaras. Sabe-se que as J'lepresáLias incluem a expulsão de Muiden, Holanda, 17 (D, P.) -Ido as pessoas que Sle encontil"almm ali, apoderaram-se do apa-
.

- Um depósito de munições alemão I relho transmi�or de rá(Ho, um tram.sformadm, fugimdo im�
dois proeminentes jornaUsUl.s búlgaros 'da França e cassaçae> ex.p!ofliu �lO.je, nesta ,c�pirt.lal, ea�1-1 diaA:amente. A. polícia disse estar empenhada em identifica,r os'
de todos os privilégios dos corresvondentes da Búlgaria nesta sando pre'JUlzes matenals. A caUba

('apitaI em número de oito. da explosão é' deseÜinheeilCla. autores do as'salto.
_

-

o MA1�"ANTIGO DIARIO DE SANT.A CATARINA

Pro.r1étal1e e .plretor-GereDte: SIDNEI Nf'CETI - Dir.tor: BARREIROS FILHO'

Diretor de Reàação .� DAMASCENO DA SILVA

I

e
,

I M, 9980

O presidente Outra no Rio Terrorista conde-
RIO: 17 (A. N.) - o Gal. Dutra desceu hoje, subindo ho-' D��t�ale�L' W�!.�� _ A C01'te

ras depois. Recebeu �o Catete O'S srs. Walter Jobim, Cirilo Ju- suutar Suprema, 'condenou, hoje,
níor, míntstro Costa Netto, Nerêu Ramos, coronel Mário Go- â morte, o jovem Moshe Barozani

mes e outros. Falando á reportagem o sr. Costa Netto declarou membro confesso do "(fI'UPO Stern'

que conversou com o presidente Dutra, sôbre a reforma dos
cm cujo poder [ortini encontradas

qrtuuulas de mão - informa-seConselhos AdminLstraltivOos 11,OS Estados, com a nomeação de. .

Cl!)Ut.
nDVOS membros, afim de atender ínjuções partídãrías. O sr.i
Círtlo Junior revelou que falará ,na câmara sôbre a mensagem] �w""",.-q-,,:-••••"""""""'_""'•••- ••••"•••"
do Gal. Dutra. I�PA6AMENTOS�
Mortes e anarqu,·a na I"dl·a· l�daP;.';,�::!a:o�:.�n<��::;���

II I
em publicar as impor t ãn- �

'.

.

das que o Estado pagou',

LAHORE, 17 (U. P.) - Mil,e trínta e seis pessoas morre- ao dr. Osva!d� Cabr�l,�
l'aIp. e mil oent

.

o e dez tíearam sériam.ente terídas até hoje nas II c�m.o . honorarI.os proiis- �
.

.

. siotuu» de servsços a aCI- �arrüaças comunaís ocorrídas em Pum[ab, segundo uma nota, den tados da D. O P. e

da!otícíal hoje publicada. " D. E. R.?
Essa nota ISe retere ainda a incêndios provocados e a ví-

� Respondam! Se legíti
t.lmas computados em várias áreas da parte meridional do dís- mo� são uns, legítimos �
trito de Atok, onde se espera a chegada de uma brigada. Em)

serao outros ..

Kanohi aJS tropas abriram fogo eoncra arruaceíros, matando
- - -•••-..- -..-...""

dezesseis pessoas. A n:ota �e:,ela que pe,rturb�ç�s se regista- Não foi
roam 'em quartoze aldeías víztnhas em consequencia de um mo-

vírnento armado na aldeia de DUKliai, no -di8Jt�ito de Jehlum. cODsul'B'da

. ARO XXXIII Florl-anó'polis-Terça.feira, 18 tie Mar,o de 1947-

A ft J U O A A' TU R O U I A

, O Goyetnador' dó Paraná estará
.

.

presente
Segundo infoifnações

.

coÍhidas
.

em fontes dignas de
totio o crédito, o sr. Mois�s· Lupion, Governador do Paraná."
virá a Florianópolis assistir a 'posse do dr, Aderbal Ramos;
da Silva no Gov êtno de Sánta Catarina.

'

j.,

Revolucionários paraguaios noBrasil
PONTA PORAM, 17 (A. N.) - Elementos militares pa

raguaios passaram-se para o Brastl e externaram ao noOiSSO re

presentante que dírtcilmenee o general Morinigo poderá re-:

tomae Pedro Juan com fôrças terrestres. E Isso porque aquela.
cidade üíca somente a cêrca de 300 quilômetros de Ooncepcícn,
reduto chefe dos rebeldes, com o qual está Iígada por rodovia,

As Iígações de Pedro Juan com Assunção são feitas através de

Coneepcíon ou por avião.

o Rio Grande do Sul desistiu
RIO, 17 (A. N.) - Confirma-se a desistência do R. G. do

Sul á prestdêncía da Câmara. O governador Walter Jobim de

clarou que seu Estado não tem qualquer reivindicação a fazer
e que só almeja servir ao Brasil.

Is previsões de W. Churchill
LONDRES, 17 (U. P.) - O comentário feito por Winsto<n

Ohurclrlll, no ano passado, por ocasião do famoso discurso'

pronuneíado em Fulton, de que "os EE. UU. na época atual,
estavam no' apogeu do poderio mundial", torna-se agora Iíte

ralmente verdadeiro, em face da decisão de 'I'ruman de pres
tal' auxílio á Grecía e á Turquia, para livrar-se da influência

comunísta•.
A nova política externa dos EE. UU. é a política que Chur

ehíll recomendou em, Fulton, Em face da influência comunis

ta, Truman resolveu fazer uma demonstração de fôrça. E ioi

precisamente isso que Churchill pediu há um ano atrás.

Não têm direit-o a salário da família
RIO, 17 (A. N.) - Deputados e senadores não têm direito

de salário tamílía, Essa a conclusão a que chegou o DASP",

respondendo a uma ooneulra d:a diretoria Geral da Fazenda.

Nacional, no .processo em que um paríamentar tittular de car

go efetivo; reclama a euspensão de pagamento do salário famí

lia) em 13eVlereiro de 1946, por ter, surgido duvidas quanto à re

paT'tição por onde deveria oorrer esse pagamento.

.
'
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'andar
Te}. :l2·5924 - Rio de Janeiro

Rua Felipe di! Oliveira, 21 -
.. .8�"-8Ddar

Tel. 2·9873 - São Paulo
ASSINATURAS
Na Capital

Ano . .•....... orS 80,�0
S8mestN .. . . . . Cr$ 45,00
r...imetltre ....•. Cr$ 25,00
Mês •.....•••••• Cr$ 9,00
N1Ími!f'8 at:uls. •• Cr$ 0,50

Ne Interior
.M\o .••.••.•.. ,

.

Cr$ 100,00
Semestre Cr$ 60jOo
Trimestre Cr$ 35,00
Número avulso .. c-s

0.601Anúncios mediante contrate

Os originais, mesmo !Ião
l>urtlicados, não serão

devolvidos.
A direção não se respOll

sabHiga pelos eoneeítes
emitidos nos artiaroa

assinados

Srs. Sócios do Clube dos FUDcionários
Públicos Civis' de Santa Catarina

.

_,
, ,

COMPANBlA

.",,'.-

,..tlà�& s. 1171 -� N�.: S A. t �
IlfCElfDIO� 11 TUJ{SPOIlTz'

Cifra! do ,.Balanço de' 1944:

CAPITAL E RESERVAS c-.
o-s

80 900.606.36
5978Ao1.755.97

67.053.245,30
Í42.176.603,30

Responsabilidade.
Recets
Ativo

I'

lOs :q�adros funcionaisc,�ó,J:A.P:c. Empresa. ((Construtora Universal,..
HIO, 15 (A. N.) - Emr-evísaado quanto pqs'sl''v'e!?'' Igualar a situa-

A IlÍl1iortOrganlzàção'" Pre4iat··d'Ó-; Btasil··-"".". .'

pela imprensa, o sr
..
Moacir l:al'- ção de eJ.etiyicj:ide de' Lodos os ser- .

A'VIS'A .,,""'\"_
.. ,..

doso de Oliveira, diretor do De- vidores que entraram para o Ins- � '."

partamento Nacional de Pl:'eviden!. tituto, até 1944, rle modo a extin- 'A todos 09. 3órJ��círes; de 'titulos desta conceizuada emoesa ..

cia Sccial e membro da comíssáo gu irern.se os extranumerários € Iegalisar seus títulos; afim de obter o reembolse de acôrdo com«

designada pelo ministro do 'I'raba, as variadas situações dos quadros o Decretc-Ie i nO, 7930 de 3-9.45>.
lho' para rever o quadro de fun- e tabelas suplementares, simpl i-. Para maiores eecl srecirnentos; € ravor r:!i ig'i -<;e ao escr i-«
cionários do LnsLituto dos Comer- ficando a-o máximo o quadro per- tório central nesta Capital. sito ir- rua F'el·p?·: Schmiót. sín,
ciários declarou que os' trabalhos rrianente e as respecí.ívas . cai-rei, Florianópolis.
dessa comíssão, eslão conctutdos, raso , NB. Não faça sua inscr ição em outra ernp e-a, congêneres-
empenhando-se ela, atualmente, Estamos agora iniciando - in-

.

sem primeiro conhecer nossos no1'J,OS Planos de vendae,.,
na elaboração de seu relanór-ío. -forrnou . depois o eutrevistado • ,,_. .. _ ............. 'r....__�__ ..... ' .... , �"'.�r ...

A organização do novo quadro como' alo preparatór-io (la conclu
obedeceu á seguinte oiientação : são de nossns trabalhos,' o exame

uma "negaãiva" que foi a de rever de cerca rie quinhentos processos
os atas praticados pelas diversas de reclamações que nos fora,m en

admirríetrações do TAPC e ver íf'i- caminhados, ela mais variada espé
car as irregular-idades porventura cie. Essas reclamações, em sua

pratícadas, e outra "positiva", que maior-la, fogem ao arnbito da 00-

foi 11 de propor, em coordenação missão, que não é ele revisão e

com a adminístração do Instituto reajustamento geral, como a mui
as medidas necessárias ao estabe- tos parece, mas que tem, t'ão so

Iecimento
.

de um quadro do pes- mente, aquela missão decorrente
�oal definií.iv« que rrmilto neces- da ordem como foi constítuida por
sita consolidar sua situação, cons- determinação expressa do art. 2U

Iantemente alterada e agitada nes, do decreío-Ieí n. 9.010, de 23 de
tes ultimes quatro anos. fevereiro de 1916.
A comissão já fez a revisão dos Creio que' dentro de 30 dias, nc Diretores:

alas referidos e concluiu pela ir- máximo, poderemos' encerrar os Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr, FrBIlcisco.
regularidade de alguns, não mui- trabalhos, o que é o nosso maior de Sá, Ar.isio Massorra .. Dr. _T-oaqvim Barreto de Ars'ljo
t-os, aliás. Quanto ao novo quadro desejo, sobretu s- po·rque estão

e José Abreu. �
do pessoal, a comissão já esboçou: nendentes di,Slh'} se ,,·ova,s promo-

__ ...,., ........,." ..�tr..".. �"' _"'''".a.__ .'

o l'cspe'c,.tiYQ pr·oje,to, procuranct0i t;'iJeSJ do P��""""'1 (to �nstlttUlto. " I

TELEFONES MAIS J.'!ECESSITADOa
Bombeiros .••••.•.••••••••••••••• nu
Polícia .•....••••....•••••••••••• 1liJr
Delegacia O: P. Social............ 157i
Malernidade i.J..��
Hospital Nerêu Ramos IUi
Santa Casa - 101.
Casa de Saúdo S. Sebastião ..•.•. ..�.
Assistência Municipal ........••.• 1�6.:
Hospital Militar ,......... H"
14" B. C ".............. lO"
Base Aérea ............•.•••.••• 71'>1
ia b. 1. A. Co "... •..••• •.••. ••. IJ>'<
Capitania dos Porto! . . . •. l.1tH,
·16' C. R "............. lá;)l
Fôrça Polida)',................... 1.0.
Pemtenciária .-................... UH
"O Eetado" lU",
• A. Gazeta" ••.•••• , .• �.. . •• . . •• •• 1654
-Diário da Tarde" i�il
.1.. B. A. • •....••.•...... �. . ..•. , ..,.

EIIft, fi'1�"erA.r'la Un!,,»

c

98.687.816.30
76.736.40! 306,20

Sinistroa pagos nos últimos 1\), som

Responsabilidades

"
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Espatifou-se contra as montanhas
PARÍS, 15 (U. P.) - A agência Franca Press anuncía que

um apa,l'lBlho de transpol'te, oa:nregando 23 ,passagei'I"os, voando
pana París, -p:r'Q.ced€nte de NiCle, doo'apareceu, ignorando-se o

FARMÁCIAS DE PLANTÃO .seu paradeiro desde que passou em MoJJJteli;mar, entre Marse'

Estarão de planta0, clllr,mt'e o
lha e Lyon.

mês ele março, as segui,ntes t'ar- GRENOBLE, 15 (U. P.) - _A,nulll.cia-se que f<oi ouvida vio-

má1�ias: "'IJ' d l�' á" "t Ilenta explosão. llIuma plOptüação das montanhas, a 50 milhas
- ."a a o - 'aIm Cla lI' 0-

de�n:�_ - PI'L:'ça 1�df'�\ N_O\'?�,bl·Q. _I daqui, liga1lid'�-Sle a n1Jei�ma com o dJe�aparecimento do avião
- DomIngo - aI maChl [\10 Dakot'a no voo no tT1a]erto. Mal'lseJ.tha-LyO'n. Os sons cap.tadosderníl - Praça 15 de Novembro. ." ,

8 - SálJa;do - Farmácia Santo no ref.erido 1;oca1 l'eV'antamm a po;ssibilidiade de qwe o apare--
AnLônio -. Rua JOã0 P�n;�o. lho tenha perdido o mteiro, espati!tlando-se contra as mo.nta-9 .- Domll1go - FarmaCla Santo

.
Antônio - Rua João Pinho. nhas do sUldJoeste.

15 - Sáhdo - Farmácia Ca-
tarinense - Rua Trajano.

16 - Dor;::;ingo - Farmácia Ca-
tarinens� - Rua Trajano.
22 - Sábado - Farmácia Rau·

liveira - Rua Trajano.
23 - Domingo - Farmácia Rau·

liveira - ORuá Trajano.
29' - Sábado - Farmácia ::lauto

Agostinho '-- Cnnselheiro Mafra.
30 - Domingo - Fal'mácia San

t.o Agosti.nho - Rua Conselheiro
Mafra.

O s,erviço noturno será efe�uadq
p.ela Farmácia Santo Antônio sita
á rua João Pinto.

labôrafõr;o
Radio...;TC!cnico-Electron
Fundado em 1935

Montagem de rádio•• ,Anlpli
ficadore.-Tronami..ore.

Mobriol importadn direta
mente do. U. 3. A.

. Proprietãrio
Otomilr GeorgeS Bõbm.

I
Electra - Teenico'· Profi••ioJto)

formado na Europa
F'lorianópoU.

�uo Joiio Pinto n. 29 .- Sob.

CURSO DE MOTORISTA
Serv ço de Pronto

e

S-ocorrO de AutomóVêis�
Ensina:-se a dirigir automóveis

Amador e· ProfiSSional
Teoria e prãtí�a - conheciment1J do motor.

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

GARAGE UNIAO -�PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40.

CONVOCA(ÃO Cadastro. Social do «O ESfade»,*

I

De acôrdo com o. di.poliçõe. eltatutariol i. tenho o prazer de
convocar para a o.sembléici geral. que elegerá OI. ·novo. .membroa do
Con.elho Dirietor;·.:m·'lIe••õo'qú. lie'jleali.orá no SABADO, dia 22 do
corteMe. à. ,15thora.; na ·.ed-e sbCial, '

,

Não havendo' a e••o hora numero legal, a assembléia funcio
nCll'á meia hora apóa com OI sócio. então pre.entel

BATISTÀ PEREIR� .- Pr••idente

Pedimos aos nossos djstintos leitores, o Obséquio ·de' preencher O»

compon abaixo e remete-lo á nossa Redação afim de c()mp�
quanto\ant�s, o no!fSO n{)�'GadâstN) Social..

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

Nome '

• ._ .•.....• _ ..•....•••.••••
'

•.•.•.••• _•.••• , .........• q�'

Sexo •............. Est. �1Vil D: 'Nàsci .

Federação Espírita Cafarinen'se
CONVITE

Pais ....• ; .•••. , ....................•.•.•...•••••••..••........••••••••••••• '9".

&p050 (a) _.

De acordo com os Estatutol e da - ordem do irmão Presidente.
e.tão convidado. todos os lenhore. Delegados �al sociedades adesa•.
bem como OI membro. dOI Consêlho. Deliberatívo e federativo desta
FederoQÕo. para uma reuniõo. na sua séde locial. provisoria.· à ruo

Marechal Guilherme, nO. 29. delta Capital, às 19.30 horal de 20 do
'corrente, quinta-feira proxima.

Em le trotando de assuntos de interêsse geral à serem relol
vidos. esta Secretaria. espero o comparecimento de todo·s.

·FlorianÓpolis, 14 de Março de 1947.
THIAGO VIEIRA DE CASTRO -. Secretário

Em'prego OR Cargo •....••••.••••.•••.•••••••• , ••••.•..••••••••••••••• <Oi-' •

Cargo do Pai fmã&)· ••
_

•.•.••.••_ .•••••••••••••••••
'

"

observ� . '; " .....•.•
"

. " .. <•• -••• " .... " " • " " " ••• " ••• " ••• :. • " ••••••• " ......

'

,. •••• Ol.. '.

•••• """ •• " •••• " •••• "." "" ••• "."" •••••••• " ••••••••• " ••• "." 0.4··

.
Agradeceriamos, tamb-ém, a 8en-tilezll' de notieias· de'·naseiment_·

cas'amentos e outras-, 'de parentes ..o de'.pe_s,soas'amigas.·

• RETIRARAM SUAS GANDI••
DATURAS

Tôd�s as bebidas, inc]usiVl:; Il!
fa�ricadas em outros Estados,

.'
retIraram suas candidaturas,-

para reinar nos lares catarf..

I nenses; - em vista da certís.!li
ma vitória do aperitivo KNOT.

CONTA CORRENTE PO�U.uAR
Juros 51/2 8. a. - 'Limite Cr$ 30.000�OO

I � ,., Movimentação com cheques
'

lO
.

�J;&�)' Banco_ d&Distri-f.o FedêrarS. J.

f CAPITAL: CR$, 60.000,OOO,OC :;'

I RESERVAS: CR$''1500aO.Ooo,OO
-I Rua Trajano, 23 ... FlorlfinÕpol"ls

_________________________________________________ jf �
--J

� .

QUER VESTIR-SE COM CONfORTO E. ELEGANCIA 1
PROCURE A

Alfaiataria Mello
Rua Felippe Schmídt 22 - SobradQ'

.'Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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l'A mensagem se ocupará do' comunismo:
,RIO, 15 (A. N.) - A mensagem que o presidente Eurico

,Ga;Slpar Dutra enviará; a,mà,nhá,"ao Congresso, contêm ampla
.prestação de contas de todos es"atos dia administração até o'

:p�esente momento, Esta mensagem já. está impressa na Im-
'. prensa Oficial, tendo a sua 'ttrágem sído coo ríraís de mil exem-
: 11Iareis;, compondo-se de mais de cem págínas;' .Os vespertínós
: adiantam qlJl� haverá 'um' capítulo 'onde o' presídente se ocupá
.rá exclusãvamente -do oomundsmo, '()'noarando a sua atuação no
-campo nacional e � suas ínfbuêncías' na vida internacional.
::Se,rão lidas apenas a, p.r:gneira. e .segunda partes de;,-tm.bálli'if'
\perant� Q Congresso. Logo após o encerramento da 'se-ssWo do
: Parlamentc, o presidle,nte. reoepcionará os seus mem:bros' no

.Palácio do Catete. .,:"- ,e

-�-------- -- ---,------ �."'�.
�

.,<

, Empreza . �e:}::'na�egação
:,'0 '1-1 .'e- ,�.;::- 'M"";;��

..::.:.,

r "� fIC,.._. • � ,,,.... ',- .�� ;�')
,

����

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
-maxima 'rapi'dez e garantia para transport· de suas m:rcad'ri!3.s

Agent�s.em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A,

, I
I

,

I
X':I,

.1
1.1

AOS SENHORES
DENTISTAS

1JurQ Americano - R.ecem
J:hsgado dos EE. UU.

Com uma simples carta podem
agora os senhores denthta� com

-prar 'pelo menor preço o ouro que
neceleitam, 56ja em lamina, di.
'coa ou em fio. em solda para, to
dOI 09 quilate., tudo no seu titulo
-exacto, recorren:lo à uma caia de
,reconhecida seriedade.

f'Ornecemosl' liatas de preços do dia,
":Pedidos pelo Reembola'o Postal ao

DEPOSITO DENTARIO MASETTI
Rua do Seminario. 131 -- 135 e

:Rua Marconi. 44 . C. Poetal, 291
São Paulo

É UMA DOENÇA
MUlTO PERIGOSA
PARA A }'AMÍLIA
E PAR-\ A RAÇÃ'

•••••••••••••••••

o mainf 1ôgro da
. "guerra

. .
. l'r. "

. Os alemães 'se,og"a'bávafu do que
fariam 'a qualquer fôrça dos
aliados' que-invadlsse a Europa..
Mas, quando veiu a invasão, os
nazistas foram apanhados in-
,tejramente�desprevenidos. Se
.Leções paraTaneíro apresenta,
:'.:pela primeira; vez, a história

. "e.pmpleta do maior lôgro da
gu.erra, Leia esta empolgante

, condensação 'de um livro a ser

brevemente publicado. Compre
Seleções' h9j�'�ei;mo.

'

,

Também nes,te novo número:

"�ESTAMOS DOMINANDO O CÂNCER!
E.tá 'a medicina progredindo

-

e'rn seu conhecimento das cau
sas e possíveis preventivos do
câncer? O que é necessárío para

,}rI exterminá. lo ? Leia êste recente
relatório sôbre o misterioso
causador da morte de uma en

tre cada oito pessoas somente
nos Est,ados Urií dos,

- .. ," .... e' •••••••••••••••

1 PUSEMOS A FAMiuA EM POLVO·
; ROSA. Recem-chegada do interior,
1 J. ela jamais ouvira falar em

'. � I' "Teatro Burlesco", mas preci ...
i ','- sava muito de um emprêgo,
, . L'lla. esta eondensação de um

� .

•

'liYi'9 rnvel tido 'e -rrreverente'
"

s.l"�.s<:ilS'ie as aventuras de uma mo-
,

cínha, desde a ;Mogre adotes
-i"'I?cência até a vida dellciosamen
,�ê agitada na grande cidade.
· .

,
,.

O REPORTER E O MILAGRE.
sõrnente 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.

·
'

.

CANDIDATOS A COLAPSOS CAR·
DiACOS. Como se desenvolvem

as doenças da coronária e que
se pode fazer para evitá-Ias?
Lei:;, . esta útil explicação, co
lTIO os alimentos podem ser um

fator decisivo na d\.n:?ção de
f.U 1 vida - e veja quai3 S,ã'D as
tI ês importantes e sérias per
guntas que deve fazer a si mes·
me, para o seu próprio bem.

São ao tod? 26 interessantes
e estimulantes ;Jrtigos,' mais a

cor.densaçã-e de um divertidís
simo livro, neste novo número
de Seleções,

.

COMPRE

SELECÕES
�

PARA JANEIRO
A venda agora!

A REVISTA INTERNACIONAL
rUIlLICADA EM NOVE IDIOMAS

· .

Represen!ante GereI no Brasil:

FERNt>.NDO CHINAGLlA
r ue do �c�ório, 55-A, 2.° andar .. Rio

� . . . . . . . . . . . . . . . .

Armi'nbos em tiras
fi artefatos afins I
Como é de. vulto. entre nó., o

comércio de arminho e afim Cie
elclarecer os interesao.do. infor
mamos que, para exportação ou \
comercio dane artigo. o imposto
ad-valarem debitado na Nota Fis
cal é de 6%. para tiras de artni-

I nhoa, e de 4% para plumaa de pt
de arroz. etc.

'Tome KNOT
"

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

o TIM O EMPREGO
(NA CAPITAL E NO INTERIOR)

'Precisam'os de pessoas de' ambos os sex'os, ativas e empr,er,ldedoro9, relaciona
dos e ambiciosa!:!. Otimos condiçõ�s. Mesmo na .. horas vogas. Em q�clquer

,cidade. Esé;-.�ver à' "Edificadoro" Rua sao Bp.,nto, 260 - sao Paulo.

'IP �,�.ma,
m...� .aEBza..2S Ha

�
..

E:
..

uu· t.·�� F

..

a·b
..

ri·c·a
..

n·t·e
..

e

..

_d·i·8�tar�i·h·u·i·d·o
..

r·e·S"d·Q"s"a·f·a·m"Q"d·o·s"c·o"n·_"�1'"

.,.,'
"

1,,,,'.". '.

.

fecções "DISTINTA" e RIVET. POflS.ued um gbl',:,n--

�

de sortimento de c'Hemiras, risca os, rlnlB .'

bana e -barato., algodões, morina e, aviamento.
para alfal<lte.. que recebe diretamentA. do. II f'lelhor... fábricas. , A CaBIa -/\ CAPITAL- chnma o ateng50 dOI Snr••.Comerclante. do interior no sentido de lhe faze,rem �uma

visito ante. de efetuarem .uoa comprou: MATRIZ em Florianópoli.,"��FILIAIS:ernJ:81umenau e' Laja..
��.·__��=mm�._�-Lma�-mm-���&===�__am?�'��-mm__--zm=�??a__�m �..... ......__..__....1__........ �--..�......, _F1'%'U'!"bI: ". 1'N·?t"'1ljzp� =;:.;=� ���;::::

10 'terrorismo iii. Terra -Salta
conferenciou em Nova York com

QS delegados das Nações Unidas,
s'ObrÉl as "prováveis queixas [u
daioas" perante o Conselho de Se..

guramça. Esta oonstituí a primeira
indicação de que os lideres judai
cos estariam considerando a pos-

sifÍiHdade de um apélo. direto á

ONU. �

jel',�I"Jlem, 15 (U. P.) - Os 1Il

cídentes ocorridos nas ultimas �!!

horas na Terra Samta, eonstnl.uem

um modelo em miniatura dos atos

de violencia e de terror que estão

assina.laudo a vida neste país. Os

tera-or ístas horrshardearam e des

Lruiram na noil�'e' passada dois

trens. Cm comboio, com 23 carros,
saltou dos h-ilhes, ,enqua'nlo que
um trem menor' foi cair num 1'10

junto á linha. Houve numerosos

-tímteios entre os atacantes e a

'[,o1'ca bri tanica. Os lidéres. áranes
i:leclararam que o governo da Grã

'13[,E"t'a,nha está gastando mais' de

Jm milhão de libras esterl inas pa

l'a tornar coorortaveí a vida a08

"rcfqg'iados ilegais judeus CIr

Clüp['c ", onde S.E; __encontram come,

ponto ,ri·e estági.o, nnl;:), a nOl'!lln.li-.

'I,.zação da sua exi,slencia na _.p,ales-
tina, enquanto que centenas de

lmi1hares
de beduínos são obriga,

dos a contr-íbutr com taxas e lm

'pD.SItoS .paza isso. Por sua vez, um
)
runoíonár.ío da Agência judaica
calculou que a comunidade judai
ca na Pale,súi.na, está perdendo dia
riamente um midhão de libras sor

as restrições da lei militar br il a-

.
nica, Foi, ao mesmo tempo, anun

ciado que um elemento da comis

são executiva da ref'er idn Ags�cia

CONTADOR
Competente e devidamente

r egistr ado , dispondo de algu
mas horas vagas. oferece se us

serviços para escritas avulsas.
'Iniormações nesta Redação.

ISNRS.
ASSINN4TtiS

. 'R�çlam"êin imediata
mente qualquer irre
gularidade na entrega
de .seus íernaes.

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

Rá'dio
. Difusora

de 'Laguna
Todo o Sul ,Catarinense escuta

diariamente s Rádio Difusora
de, Laguna.

970 Klcs. (ondas médias) ..
Hórários de ir�adiações: - Das

lO às 14 e 17 às 22 horas.
Representante em Florianól?0}is:

D. F'� DE AQUINO
,R ed. cO JO! néjl «O ESTADO«

Perca a: Gord lira
Um 'método novo, usa

d-o pelas:Estrêlas, de
Cinema de Hollywood.
Pódé-se obtê-lo agora

.

nas farmáéias
Um médico da Califórn;a. que l� .. 11�C

Às E�tr�\Lif; de Cinema de Hol!_V\\T1ud.
descobria um nlf;.t,!)Jo tlFgl�ro e 1I�\.0
para redu.ir o··e",...o de �urdt,nL ""li·

G.ra.tl·il·ca-se ac:-:t;;tiea.. Esta descoberta chamada
Formode dissol"e � gordura de um

modô seguro 'e: rapidó. Comec�, a per�el'
pf-so nll primeira semuna e f!1mtos qwlos -

hao mt., Basta tomar 2 past"lhas 3 ,'�zes

',quem ac 0.11.por dia. Forrnode: estimula a g�ude, U
a energia e proporCIOna .uma fIgura
atraente, de modo que possa parecereseu- Perdeu-se no trajeto entre o
tir·se 10 anos mais jovem. Formode

Colegio Coroção de JesuI, Rua
é um preparado garantido para remc\'er

o excesso de gordura.PeçaFOrmode. Vi.conde Ouro Preto. Proça Quinze
boje mesmo, em qualq"er [arruác,•.

_

A
e Trajano, umo caneta tinteiro

nossa garantia é II su� nlOlOr prole\'u",
sem a respectiva tampa. Grati-

I -'----,--- ...-,--, fica-.e bem o pena0 que a entre

gaI' no Hotel La Porta. ou na
-

Arno!do Suarez redoção deste jornal.
.

Cuneo I VENDEDOR
II E,critório. de representoções nes.'

Cirurgião-dentista ta capital necessita de um ven-

h dedor ativo e bem relacionado
ora

com o co·mércio em geral. -- Base
a combinar, -- Cartas de proprio
punho com fotografia dirigid� à
ESCRITORIO neeta redação,

Exclusivamente com

marcoda.
Cal tão de hor� Cr$ 80.00.
Rua Arciprel>te Paiva n.O 17

Tel. 1.427.
FIGrianópolis. MAmADO I DA.
Casa AgiaolC1.. R.prelentaçõ...m

O.rol
MC1trl.: Florian6poU.
Qua Joao PintoJ n. "

Ca.ilr::a Paital. 37
FilieI: Cr.aciúmo

ihla Floriano P-ixoto. '/D'
(EdU. . Pr6prl<>)..

T.l.gramtlll· -PRlMUS·
Aoasta. '!l01 principal.
munJotlllOl do Elto�o

Vende se no Estreito, na rua

ao J:onto do onibus. Trl tar
o!'sta redlõçãe.

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEiTOR'! Se o que lhe

ipteressa 'é, realmente, uma providência
lJara enJireitar o que estiVN errado "u

para que al�uma falta não .e repita; e

NÃO o escândalo que a sua reclamav�i>
OQ queixa poderá vir a causa.:, encaro)

nhe-a á SEC';;AO RECLAM;AÇOES.
de O ESTADO. que o ��.o será le7alio
Bem demora ao ceGbecimcnto de quem
de direito, recehendo v. II. uma inform.

çJ..o d'o
J

resultado, embora em alguns ca

"OS não ""'iam publicado. nem a recla,

mação nem a providência tomad&-
'> '.:f�' �f' ·.......,."'li'1

CASA MISCELANEA distri
buidora dos Rádios R. Co A
Victor. Válvulas e Discos.
RUA Conselheiro Mafra

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I.h./ JLn 10.) v� AtHi.lL l) ·1·0.Kl�.I!al)- flul,,;U. u uqJanamenlto da lITHWen
I:\líC[O DO CAMPEONATO ui, sa Esportiva (D. r. E.) .- dirigÚl

'Se ais diretorias dos clubes náu- I parle dos senhores que se aboleta ,

TADINO um apelo ao presidente daquele
.1.icos dedicassem um pouco de aten_l, rum nos postos de direção 'e o as- Realizou-se, ante-ontem, às 10 paf� amigo, sr. Tomaz Bsrreta, DO

'(ião aos inlerêsses dos seus grêmios, sunto seria resolvido f'àoilmente, horas, ma séde dÇl Federação Cata- senoido de que Jos.sem afastados

,D remo em Ftorianópolis não leria Reunam-se os presidentes, os di- r inense de. Despontes. sob a presr- aqueles motivos.

-chegado à situação em que se en- retor-es-técnicos ou quem mais fÔI .lência do sr. Water Lauge, a réu- x x x

contra, de completo abandono. preciso e combinem, p01' exemplo, nião 'dDS J.:��N."sentantes dos clubes TAÇA "RIO BRANCO

Poderão alegar que a iniciat iva a realiznçâo de três regatas arnis- da la Divisiio da Capital. Rio, 17 - Ó tév'1lico Flávio Cos-

deve ser da. entidade estadual f> tosas, ficando a. organização té�ni.:. ErJl!re outros assnní os .. debatidos • ...tU: apresentou o -8·e..gui·nle-.j}l'ogram.a
/Que lhe cabe a responsab ilidade ca a cargo do clube patrocinador f'ioou' resolvido marcar o dia 13 do de treinamento, para a disputa,
'maior da paralisação das ativada- com rodízio na ordem de antigui- próximo mês d"e abril para o "mí- com os urugua i os, da Taça "Hio

�rles nesse setor dos esportes loca.s dade. cio. do Campeonato Amadorista BraI1Co", a r-ealizar-se no dia 29

Essa alegação, entretanto, não O programa conteria páreos pa-
com a realização do torneio "Ini- do corrente, o qual foi- aprovado

jus::ifica a inatividade em que há ra tõdas as classes e tipos d� bar-' í.ium ", devendo "0 prazo para íns. pelo. Conselho Técnico:

.:an?s caíram .�s ,nossos clubes, com cos, com maior número de provas I C�IÇãO dos clubes ,te rrrrina r no dia Dia 18 - Início da concentra.

-evidentes prejuizos para SI e para para pr inoip iantes e novatos. USI2- do cor-rente. ção, em São Januar io ; dia 19-

O esporte catarínense. Os clubes prêmios seriam tacas e medalhas Compareceram á reunião os srs. tr-eino em conjunto: dia 21 - Exer

do interior lutam também com as I adjudicadas em caráter detmítívc Guilheome SehÜl'ma.nn, Tomaz cicio individual; dia 22 - Treino

anesmas dificuldades que assob,,'r- e as regatas deveriam tea.lizar-se Ohaves Cabral, Osvaldo varejão da em conjunto; .dia 21 - Exercicío

bam os �o-irmão� da capital e eom

I
com o intervalo de um mês, .para

Fonseca, Ranuefo Souza, AgapiLo individual; dia 25 - Embarque
.outras ainda mais fortes, corno no maior ínterêsse dos remadores e Veloso, Hélio Sarmento Sales e para São Paulo; dia 27 - 'I'reino

'caso das sociedades de Jotnvüle .. do público, A.s guarnições que í'ra- Ainton Oliveira, repl'es·entanles, em cop.junlo, no estádio elo paca

Âlpesa:- disso, e de eS'�arem lon�el cas�as�e.m. numa regata, preparar- respectivamente, do Avaí, Figuel- embú; dia 28 - Exercício índívi-

<las vistas (Ia mater, esses heróis se-iam melhor para a forra, na rense, ALléüco,' Paula Ramos, Bo- dual; e dia 29 - Jogo contra o se-

-do Interior realizam per iõdica-] próxima. cai uva, Caravana do Ar e Colegial lecionado m-ugua io.

mente as suas competições, com I,. OS es,tabele.cimenlos de ensino x x x

i.nvulgar sucesso esportivo e técní-: superior e técnico possuem mate- NOTAS ESPORTIVAS

A dco, evidenci·ando-se a.ssim· o pro-Irial hlllmano de primeira . ordem Continuando os pt'eparativos
:

posse o ·sr.
:gresso em que· ali se acha o remo. Está aí a fonte dos 1'u;buÍ'os re- para o próximo, certame citadino

M·
.

CNão oontaiffi com a.póio de espé- ma.dores. Não se recordam do su- o Carava,na do Ar realizará, hoje, IlloU ampos
Ide alguma êsses clubes" para a 'cesso do páreo de estudantes da mais um ensaio wb a direcão do Bé'lo Horizonl·c, 17 (A. N.) ,.b;ntre

'efetivação do seu programa de ['e,zata de animação? E foi p.repa- "coaeh." Manoel 'rourinho. as mamUe,s(ações de jubilo, foi di-
cOlnpe(ições. Dispõe.m exclusiva- ra.do em tempo lTIuito C�lrto. - O Olária, o ·�ben.jatni'm"· do plQnlado nes,ta capirltal o sr. Mllton

...............................•

.

ment'e da boa vontade aos seus di· Reali'zadas essas regata,s, a motel' Campeqnato Carioca, pediu á F. M Campos no ear's'o de go.vemaelür
IMPERIAL

:1'etores e as.sociado.s, cada qual" de- orga,nizaria competições em Joi'll- F. o passe do gllal'di-iio Alft'edo, do eonstilucional do Eslado. t.e·ndo o
As 7lh horas

h d
.

'n'p "'I
. 10) - Visões _do Brasil n. 20 -

s.empen aln o com o malQlr I ·e.- ville ou São F.rancisoo, Blumeml'U r umJllense. presidente do Tribunal RegiÜlna!
rêsse a sua parte na direção do 0t1 Itajaí, e finalmente uma grande - Pelo América, do R ia. foi 1)e- prol1Llnciado expressivo discurso

Nac . .cooper.aüva.

1 b f d •.�r1 • f'd d
.

B '''''' lo 2°) - A. Cal�'ed:l'al de 8. Paulo
<C u e, orman o um 'cvuO cUJo rc- l'e.ga,La nesta capital, com a pre- II o o passe o al'quewo OI ".�, ( t.e.l'minando: "Congratulo-me com

:sultado é a caminhada para a sença de lodos 0$ filiados, dentre LIverpool, de Montevidéu. a Ol'dell1 dos Advogadas do Estado \

30')

- Short.

i -l O FI' fe' Q 1\' L'
- Be.la Lugosi - John L:ar-

-

ren ·e. os quais .escolheria os seus defen- - 'umll1'ense z a r. >
• .1.'. dE' Minas, pela inv·estidura de um

.

A t:lü'i,gente máxima estadual sares numa provável competição o p·edido de pas.se do zagucil'o He- homem ele €.nyet·gadura moral e I
l'adme - Gcorge Zucco

Tealizou, há dois anos, u.ma l'egata inler-.esladual, dig'amo·s de gau· gliornini. ex-i'l1I','e<granLe no selccio-

intele.ctual de Milton Campo� no I
- em:

...I ., -

I t d l' l b'·l··
.. , < -, A VOLTA DO HOMEM .GORiLA

>ue ammaçao, na qua ornaram chos e catari1nenses. na o pau IS· a e l.aSI ell o. aJ.to PO'cl�'O de goveenador de Mll1,as
.

:varte os três ,clubes J.ocai.s, .os dois A concl'eti'zação clêJ5se pro2:ra.ma - Na primeira quinzeTla de abril

I
C' . '. ,; 4°) � Ralph BYI'd no 15° epl-

.
� rPlalS. ócl' é

.

de Joinville, um de Blu;menau e e.stá intimamente ligada á boa von- próximo, o l"jumine'nse, exibir-se-á
- s '.10 da s r.lC:

"Um (le Itajaí. Foi um sucessú o cer-
.

(ade dos "donos" dos clubes, á SU;! em Santos, enfl'etando o SaCltos

T
DICK TRACY, DETE'1'LVE

lume, gra:nde assis'Lência e muito disposição de fazerem algo de F. C. rem-or de terra Prços: - Cr$ 3,00 -,2.40.
t.. .r1 I

-

eh
.

.
Censura: - Ate 14 U'llDS-

en u-Slas.mo, apesar "-la ma,n la u- a.provcifável em beneJíeio dos seus I'.'II·g]·!1, 11II·110].S, 17 (D. P.) -

.Ke-jO BRASIL QUER A PRESENÇA DU
'vasa em que se realizou. dirigidos. DRÚGDA[ NO CERTAME gistrou-se ligeiro trcmor de telTa "E

•

Pois bem, o público ignora os Alguma coisa deve ser feita pe- MERICANO DE ATLETIS��·:\.- que afe.tou vál'ias localiaades nLl- �se� mOSCOVitaS.,.
()bslácUllos que a mate?' tev·e de lo remo.

j
-

j 15 1-m n v'lb elo B l' 15 (U P) U
tCOnt01mar a.nte o escasso interê.sse Rio, 15 - Cientificado de que \) ma eSlOJl.3aO (e ,s. o ,c, I' e.r 1m, ..

- ma.

É prcoiso jusbifioar a subvenção UI'uguui, por motivos financeiros Rio Fox, 'a 66 kms. a oeste de fonte nortle-americ:ana inif.or-
demnnst.rado po.r ceI1tos diretores anual que o govêmo dá a cad,a um

.

d I e tI' os f'
,

não se .faria representar no cam- ChIcago, causan o a arme n e ma q'we OIS unlClon'arios SOVle-

1ocais, que compareceram uma dos nossos olubes, que e&1.ão arris- peonaLo Sul Amel'icano, a re,1l1- habitantes do n?rte. .'.
ticos aleglam que o Exército de

Ulllca V·8Z às reUllloes preparató- cados a perdê-la se não demons- d l
"

<:::aliVacão é m
.

0\ .' -

rias e ainda a",sim a custa de mil tearem que rea.[mel1li'e es'lão lraba-
zar��e em nosso país, Nu ro em Complêianiente � � r� a mi�i,ta�, �i�n��:ç��

instâncias. 11 '"' I tla,n"o pe o {'1S'l)on e. .

-d
opõem à Sua ativruade fila Ale-

Dm pouco ,de compreensão da W. u. �UNGUENTOPAZO destrUI o manha. Adiam:tam que a Sec-

NAS MÃOS DOS ,CA:RIOCAS U
O �,_\,,;, . COMB'ATE. AS . JE.wusalem, 17 (D. P.) - O sa- ção juridica sovi;ética. expres-

AMÉRI,CA DERROTOG O· "" � I '1'- d
.

CAMPEONATO BRASILErRO DE
. ,........ Ião de imprensa da agência,' .in- sou a opllllao e qu�-a, o�a.m-

:--ZUTEBOL DE 1946 .
RENNER

�,,1 �,_.,;:_·�,,{,/,�.f./ _��MORRÓIDAS.! daica nesta capital, foi comPleta-I' zação
é pafla.-'nülitar _potrque.

Na CU/pltal da República, foi rea-
Pôrto Alegre, 17 - O América,

1:'..
'- "'

, mente destruido, hoje, 'pelas cha- se·ua me·mbros USiam umfOll'!mes

lizado ante-ontem, no Estádio d.e
do Rio, fez a sua apresentação. on- �/' � mas provocadas p'Or uma bomba e têm t1tUllros mi1lita;res._ Os rus-

'São Januário, a terceira e última lem, nesta Capital, frenle aO Ren- -I: _ informa-se oficialmente. sos, segundo se sabe, citam.

:veleja eintrc os. selecionados ea-
ner. O quadro carioca, embora des-

• • ••••••••

, Ao '{!H€ infol'mam os ullimos também a Enciclopédia Russa.

rioca e paU'hsta, em disputa do falcado do conc/urso de Manéco que
Não se deixe abater por

•
despachos, a explosão foi se.gu ida d:fllnlindo O Exército de Salva-

CampeÜ'nato Bl'asiJ.eiro de Futebo.l
ontem conquislou 3 le.ntos para a essaincômouadoenca... ! de violent.o e i,ntn'lt'rrup,to fogo de çao Clamo "um perigo à cÍlviTi-

,.de 1946.
F .. M. F., fez magnífica extl'éia, Após as primeiras aplica- : metralhadoras. Embora não tc- zaçãlO plI'iOletária".

Fazendo uma partida das mais ��7�e!������emV�:�l' xO 1�d\'ersárlO. ��fri::n����a!l1s�l�: � nham sido publicadOS o.s .,d,etalh0t·s, I Telegram'as ret·ldos1Jrilha.ntes, os. metropolilt,ano,S não h "d
- 'I

' aceedi"'a <:e que o ocorrido ten la

Amml.hã! ,á noite, o América. eH-
emorrOl as sao S011.31Ve -

g. . _.< "':, .'

.

.

- J' S
J

.

fhveram dificuldade em aba:Ler seus mente atenuados. As fis- I os ataque'" (errÜ'r sta Ifrenlará o Cruzeiro. Es,te. prélio "adasea' c0michãored.em I. Jgaçuo com '.
"

•

Relação dos teleg1ramas l'e,tidos
tradicionails adversários. 4 x 1 o '" d f h d hOJe contr'a os oleo-

es(.á deSipeTtando enorme int.erês- i:lctó<;lo, as dores acalmam- ; es eo a. OB· :'
• ,

'I
na est.ação local dos CQrreios e 'l'e-

're.score. se, a intlamação reduz-se I \dutos desta capl,taL légraf'Üs:
.

Os quad.ros: Cariocas _ Horra· se, vi,sto se:r provável a presença c a cicatrização dos pontos
de Manéco no alta.que americano. sangreutos começo

.

. Emaco - Emiliano Silva - Acri-

iÜha, Augusto e Haroldo; Elí Dam- PAZO ajuda a curadashemor- D nceu sem si,o G'omes -' Manoel Mari,ne
'lo ·e JOl'ge; Pe.dro Amoritn, Ade- róidas,proporcionando confôrto e esapar� Segui Junior - Ray,mundo &lntos

mil', 'Heleno, Manéco e Chico. Pau- ·bem-esL<.:r. Se:'Você sofl'c,dêssemal. -

r •

! . I

passeausar desde hojeoUng'uento del·Iar V.08t10'08
- Nilta�el .Veloso - pl·esid€nle

liSltas - ObE'rda,n. Caic,ira e Do-

SERViÇO DE PAZO, fazenào as aplicações com J r ,
. Assembl'eIa Est.ado - Dl'. Walde-

mingas; O Moreira, Rui e Noro- a mnior facilidade por meio da São João, Terra Nova, 17 (D. P.) � mar R:upp (3) - Ondina B'3rnar-

nha', ·OIU'lldio, Lima, Si'l'dlho. f{r METEOROL'CGIA'
cânula perfur::;da que acompanlia F

.

f t'fe'ras todas a�
b' P U t PAZO -' oram III ru 1 .'

.

dilllO - Licio Anel' - Nidia Lucia

""'o e Tel·x.eJ·!']·.11,]1a.
a Isnaga. ê;;a nguen 0, '

I l'
-

.u .

P d que agora esta nOV3111cntc a v(:nda ten.lativas feila.s para a oca Izaçao
- Senador Luci'o Oorrea - l<'ran-

Os t.erilto.s dos tl'i-campeões fo-
revisão o tert'po, até 14 hora.

cm. tôdos as faI'mácÍ::ls e drogarias, d
'- m' .

do d.ia 18 na Capital: _ 1 Ad' dos tres ,t.'l'ipulantl's um aVIa0' l- cisoo SoaTes Sobrímho.
'TU/m assina·la.dos 1)01' Manéco (3) e Tempo: instável, com ch1:lval pi);v��:osc�;:P:� casa' uma "IHal' norte-americano que rj,esapa- .;;';;;;;;;;;==:::::=====-__:--::
'Chico. O ponto de bonra do quadl'o Temperatura: e.tável. bisnaga Ce r.eceu sem deixar vestígiOS, du-

Cam18el. Grava� Piiame••
've.ncI·do fOI' ,marcado por Servi lho. Ventos: do quadrante norte, com' d C b H rrl'son a'

_
rante um voo o a o a. Meia. dai melhorei. pelai me-

Juiz: João Eltzel - Boa atuação. rajadas frescas, -- !] t� II d
.

Temperaturas extrema. de ontem .'

pt
Baía dos Gansos, no Lavra 01', se-

nores preço. 16 oa CASA MIS
Renda: Cr$ 558.100,00. I máximo. 26,2: mín.im.a .223.' I _ gundo s'é informa. �quL .. _" . .. !...c.E_LANEA .- RllaC. Ml'!frp, 6_

COM íRGIANTES ! INDUSTRfAIS 1 ESPORTJST1�I AnxUMID a GalllvallhR I
Pro'-Construcão do Estádio do valoroso Figueirense F. l:.

biréção de PEDRÕ PAULO MACHADO

',fAÇAMOS ALGO PELO Kt:�tO

SflVIUL l'ANEAMEN'l'E
RITZ RUXY

7�5 e 7%
Sessões das moças

- Noticias da I:;emana
DE'B.

2°) - Paul Henreíd -'- Eleanor
Parker - John Garfield

Faye Emerson
Sydney Greenstreet
em:

UM PASSO ALEM DA VIDA
Censura: - LIVRE.
Preços:

Sras. e stas. . .

Estudantes
Cavalheiros' : : : : : : : : : : : :

Cr$ 1,20
Cr$ 2,00
'(":-r.�. 3,00

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

RITZ - Amanhã - Às 77§ horas
Colossal pl'O(J?'ama duplo

1°) - Rieahd Dix - em:

ALMA' SATÃNlCA
2°) - Louize Albrr üan - �'rrI:

UllfA PEQUENA IDEAL

ri!' ODEON···c·
"Ines IHPERI4L

ODEON
As 7lh horas

1°) - A Marcha da Vida
Nac, Cooperativa .

2°) - De Sangue na' Guelra
Desenho color-ido.

3°) - Fax. Ainp lan News 29x1&
- Atualidades

4°) - Ray Milland. - Pau'lette
Goddard - patric Know
les - em:

A FLOR DO LODO
Preços: Cr$ 6,00 - 4,00 - 3,00_

RIGOROSAMEN'TE PROI�IDO ATE
18 (DEZOITO) ANOS

:1-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



3

?e.cl�ro ���L��s��'{�&ta, recebi Os ' prisioneiros fUlla.USOS v,ood!lva.l·s em lo'odresdas maos do senhor João Seveeo I
- li..u . '

"

'

4
�i,os Sanl os, sócio da firma '·i\.Jves

" ii em aes Londr-es, 17 (U. P.) _ ÁS pr ínne i- e outras' receberam grav-es feri...

\ s: Sarulos", pwpI'ieLál'la da "Sor- ' ;\10;;00>[.1, j (U. P.) _ O general ras horas de hoje a Grã-Bretanha meatos enquanto que alguns ham-
PREi\1IOS EM LlVROS I':'f'tel'la Moderna," estahclecídn nes- Marshall declarou ao Couselho de fot varr-ida por Lerr iveis tempcsta- tantes dê Iocatídadss proxirnas a

Por todo êste mês "O Estado" :XI praça, as chaves da parte térrea j\'bnisltrros, que 80 das 117 fábr ícas des qUE' ocastonararn grande nume- esta capital, ainda se acham soter-
iíníciará a distrib'uição de livros.

I do prédio de rniríha propriedade de guerr-a na zona noote-ameníca- 1'0 de montes e "ferime.nlos e danos radas mos destroços .

.inclusive romances, entre as peso "silo nesta cidado, á rua Co,nse- 'na da' AI emanha, estão cem por em larga escala, Procedendo do Londres, 17 (U. P.) _ Furacões

.soas que constarem do seu cadali-� lhe ii-o Mafra, n. 53, onde se acha- cento liquidadas; que os Estados A:LI-antic'Ü a r:'(),rmenta assolou o pais e ventos até cento ,e sessenta krns.
ttro social. . ,va instalada a ref,erida sorveteria, tl.nid.6-s de momento mantém ape-, de sudoeste a nordeste, acompa, por hora açosturam" á noite passa-
Assim, QS que ainda não tenham chaves que me fÜI'am entr-egues nas 15,103 prisioneiros nazistas nhada de Jurioso vendaval com da, a Inglaterra, ao mesmo tempo

;preertchido o coupon que diaria.1 por livre e exoontanoa ventado dos de guenra a maioria na Idá lia en- velocidade de 98 milhas horarías, que as inundações continuavam
.mente publicamos: devem fazê-lo I localários, 81'S. "Alves & Sa,l1ltos," quanto que 15.873 estão sendo Ú. que, com seus intensos sibilos, tez causando grandes pl'f\J'lllZOS em

.() quanto antes para concorrerem a'l
em vinlude dos mesmos lerem .herndos ma is rapidamente na zona os britemícos recordarem-se dos todo o país. Esta capital vê-s.e ate

ltão i,nteressante iniciativa realizada transferido sua casa comeroia! pa- nor+e-amer-ioann da Alema.nha. Mo- fontes bombardeios a que fOl'am tada pela critica escassés de agua

��Ob,
o patrocínio .da "L,iv,razia Rosa.;

ra

,pre,'dio d:,
sua

peolP, ried�d"e, SItO lotov anunciou que o.s numer-os submetidos durante a guerra.

lnu-,
potável, em con�eq�encia da rup-

.a rua Deodoro. n. 33, nesta Capital. á I na Boca lU v,a, nesita caPllt:al. sobre os prfsionei ['OS de guerra meras, pessoas perderam a VIda tura ou contaminação dos canos
,

X XX" 'I FI�rialnáp-o,ji:s, iii de março dr .manóidos pelos russos, seriam dlS-1 quando seus lares f'orarn arrasados principais,
.

ANIVERSÁRIOS: 11947. 'tribuidos esta noite enbre as de-
.Fazem anos, HOJE: l Vva. Ana Soares legações. p_ a sta. Ar'I,ete Neves Gonçalves, I Os oha,nceleres concordaram en a ra . um-"fl'llla do SI'. 'I'te. Lauro Gonoalves I

DECLARAÇÃO
'd h- t--

.
_ =:'>: Declaro que, nesta druta, como

consi erar a/ma/no a as ques oes das
- o SL �oao Augusto A. Alves. sócio Ida f'inma "Alves- & Santos". pessoas deslocadas e da reorganí- . de esper�nça- o memno AMsio Bento aluno '

'

' zação terr-itor íat da Alemanha.
,

,

" 'por no�sa livre e expontãnea von-
-do G E Getulio Vargas e títho I 'DLs,se, a índu, o ,sool'eltári'Ü nor-.

o'
. '

" I tade, fizemos enll'ega das chaves Washíngton, 17 (U., 9.) - u dos os pantidos representados no«lo 3 Sargento da P Militar- Ar te-ame.l'icano, que os ianques aCl'e-..

, " ,

c ." '-, da pante térrea do prédio de pro- presidente Truman, formulando ; gabjnete de coalizão, estão díspos-.'�;gemlro Silveira I '
.. d:i,ta,m que "o atual co.nt.r.ole da lII .' "pnedade da Vva. Ana Soares, s1110 hoje uma nova declaração sobre a los a coopet-aa- sem reservas cam ()

_ o mell!ilO Alb.e,do MUSSl 111ho Alemanha pelos ali,ados era uma'

"

,

"

'nesla eidade, á rua Com e I'he ira C�l'écia, disse e-st,al' ceÍ'!tü de ·qU-8 "o gov.erno dos Esta;dos Unidos e comcrlo sr Rob81lto Mussi I oporrll\.llnidade unica para demons-' .'

'" M-a fra, n .. 53, onde se achava es- povo grego, compreendendo o sim- o desejo de"l,e Lütimo de assis,tir a
_ o sr'. Carlos Luiz PIsam

' trar ao mundo a sinc,eeidade da'. tabe,lecida nossa casa comercial páltico intelíes-se qllle pOI' ele ma- GI�écia a re",t.a'urar as condicões
_ a sla Silvia Ferrel'ra 1'lllla meta democráltic-il que foi proc-la-'

.

""SorveLeria Modenna", em virtude niJeSlcml o povo americano, agru- hásica,s de sua esLa,bilildade econô-,do sr Dato Silveira mada perante o mundo, na Ca/!'!ac.
., de {'eClmos lIra/rusferido, para pré- pal'á .suas forÇ<ls pam vÍltalizal' ;)! mica e um si.Sltema de olxl/em m-

o. SI' Mano.el BrH'o do ,A:t.la,nlico e na Carta das Narões I-.

, ,

•

,I dia próprio a referida casa comer- vida, nacional, es:queeendo Os

eX-I
Íl'i'IHl qUle pel�mi.ta ao povo gregc

_ o SI'. prof. HeI'clllO .Margal'lda.� .aia!. silo á rua Boouiuva, nesta
Unidas."

cessas do p_:1-s.sado e voltando a CG1',i>tnlior seu fUlllLlt'O em paz e se-
- ti .slr�. M.al'ia Alice, C. Hosa. I ca-pi.ta!. o/nde atualmente estamos olhar para um fuLuro cheio de eS- gl1'l'llinça."
_ o SI. Pascoal AposLolo, do, ('slab::.leciidos. . 'A

• ,-

fé peranças." Essa dec1lal'açâo, fc-la ,-----------,---
.nosso comél:Ci.o e p,esôoa grande-/ Flol'ianópo.Iis, 1'1 "de março d'e VlaçaO, rrea TrLliman ao Co.l:rwn,ta,r as, cartas qu'!? 'O "asamento de.menle relaCIOnada c estJmada em, 19'17, I',eceheu do prImeIro mlnISÜ'o gre- U
:,n08SOS meios so.ciais. I. PaI' Alves {C· Sanlos. João Severo -cearense go e do. lideI' ,da oposição no p,ar- I,'armen II·rao'da'- o SI'. Orlarudo TOl're8, gráfico. dos Santos. FOl'1taJeza, 17 (A. N,) - :FaJa,ooo lame.nto helênICO. ti
,-. o sr., AI'mando Camisão, run- (Firma:" I'('cc.mheciida,s no tabe- á imprensa, o diretor da vede dE "A,s Ic.alltas dos dois es-lalLstas Hqllywood, 17 (U. P.) _ Car-

cClonano íedcl'al aposc'ntado. lião de 20 'oficio Reinaldo d,e ViaQã!o Cearense, di,sse eis'tar em _ prosseguiu Truman _ "�ão a
'men Mil'anda, a conhecida atriz

_ o sr. Silvio Barbosa Born.
BI'I'lo).

'

andamento o proces,so que" permi- d t ct la I brasileira de Hollywood, revelou
prova ,�qu�e o o o pa_!" ,men cO

,I, r d'll"'or DavI'd ::Se-- a menina Marli Miriam, 1'iIha tirá o embar,que de material de gl'ego, lnclumdo a oposlçao 't' lo- que. e a e o p o, d'u _

,do .sr. João de Deus Machado j<'ilhO. O problema do lora,nspOf'te ferroviário deste .l!:slia-

lbasLIIl'
seu assocIa o, se ca,sarao

_ a exma. sl'a. Elsa C. Pereira, do. Afit�mo,u que quinze locomoti- em S. F1ranc1sco, na próxima QUIl1-
,-esposa do sr. Amancio Pereira. babap'uF, Voas "Diesel" estar�o nesta capi��1 ta-feira.

.
, ; - ,.'i ." ,""', ," 'i

_ o sr. Paulo Sami, tEmente da Y a mais tardar, até junho próximo .,'1'5' l"toU O'·' [Trlebuna I
"

., Tanto a atriz como o ator sâo
,Poli,cia Militar do Estado. São Luiz, 17 (A. N,) - A maio- prontas a entrar' em funciona. soH-eiros. Cal'men Miranda 'acaba

Fez anos ontem, o jovem lolando ria dos 'exportadores de babacu, menta, permitindo, assim, possam Elel· tO'ral de 0egressar da Flórid�, onde tra-
:Rodrigues, dedicado artiJiee da mO:I�Ira-se contrária á prorrogação entrar em revisão 'e conserto que . balhou num night.
Imprensa Ofici:::'! do Estado. do acordo que deverá ser renova-

carecem as que se acuam trafe- Bel,em, 17 (A. N.) _ Esteve ne

cio no próximo mês dc junho. A
gando. Dii'se mai,s que a Viação l['ilmnal, em visit.a de cont.ezia, o ConquistaramVIAJANTES: As�ociação ComerCIai a·tendendo 3
Cearense recebel'á duzen:to;s cal'ros majol' Mouna Cal'neiro, go,ver,naclor

Encontru..se em Florianóp,olis, o S,OliCi, h1ção dos ex�ol'la�.ores, peo-/novos já adquiridos. do Est.ado, que se fez acompa,nhar Yabapobe:·sr. Jaime Mar'iano Ferreira, Tepre-I.moveu nma reumao aÍlm de ser .

' de "árias deputados estaduaIS
Se,llItalli�e comE'l'cial do Laboratório

1
discutido o assunto com os re-

N
•

I
Por es,sa ocasião foi entregue a! Assunção, 17 (U. P.) _ Oficial-

eQuimico Bamel Ltda" de S. Paulo. presenlantes do gowrno do EE/tado,j OVO J'O rna em ,moção de congra.tulacões, votada I
mente se anun?ia qlle forças do

unanimemente na ses'são de insta- govemo, conqUIstaram Yabapobe,

I Assunção lação de assembléia estadual. U locali'da�e silÍlUada a �inte- k�,s. de

-

17 (U P) A l)l'esidente do lll'ibll'nal, desembar-:, CO,n"epcI�n: A ,nota dIZ que foram
Assunçao, "

'_ ,nun-
f I

c.ia-se que apa['coerá breveme,ntc gadol' Nogueira Faria, ag.radeceu a el'LOS pnswuell'os.

aqui, o maLntino "Larazon", órg-ão visita e declarou que dita moção

TOME KNOT.oficial do pa['lido colorado, aluaI· "será um clarão de luz no mode,s-

mente no govemo, to al'qui,vo daquela cOl'-l,e de Jus-

liça EI,eitOl'al. '" ME,LMOR APERITIVO

futuro cheio

Banco de Crédito Popular e
.

Agrícola de Santa" Catarina
(Soc. (oop. de Resp. U�a.)

Integralização de �apifal
Devidilmente autorizados. pelo Ministério da Agricultu

:6a. a efetivar 8 nossa tran;form:;ção, i á em andamento. em

:.sociedade anônimól. relmClamo�, aoie, a inscrição de novos

:acionistas. para .integralização do capital de Cr$ 10,001).000.00 I
(DEZ MILHÕES DE CRUZEIROS), em &ÇÕ�S de C,$

500.00.1As remessn de valô eSc, pH8 tal ,fIm, deverão ser feitas'
,dirétamente ii nossa séde. á rua Traj>:tno. numero 16, em Fio, I

;t'ian6polis.

.A' PRONTA ENTREGA

Homens Rejuvenesddos
porTratamentoGlandular
FreqUentee levantadas ou micçõe" no

turna.!:!, ardência, resíduos esbranquiçadoA
na urina, dôr na base da espinhe. dorl!l\l.
nSr ingua, nas pernas, nerVOl!li8�O, debj
lidade•. perda de vigor, podem sey cau

sados por uma enfermidade na. prostata.
Esta glândula é um dos mais importantes

.._

órgães ma"ctó.linos. Para con.trolar êstes
transtôrnOB e restaurar rapidamente a

!sú-de e o vigqr. �igB; o novo tratamen to

,,�.,ient;nco chamado' I.og.na. Meemo. que
..,

seu sofrimento· seja antigo, garantlmc.
que Rog."a o aliviará, revigorizllndo .�ua

glândula prostática e fazen�o com que

V. se sinta muitos anoe mais .Jovem. Peça
Rogena �m qualquer farmác�a. NossB gR
rantia é a sua melhor protecao.

R-indicado no tra

agena tamento de mo-ta-

titest uretrites e cisti'es .

Florianóp:>lis. 12 de M�rç(') de 1947.

�1I. Banco de Crédito Popular e AgricDla de Santa Catarina

CeI. Pedro Lopes Vieira (
(DiretoresJ;.ourivaJ Almeida

II
II participam a seus parentes

e amigos o noivado de seu

I
filho Olavo com a srta.

HUda LlvNlmento.

\
OLAVO E HILDA

Confirmam

----,-----

OSC�EN�ó':iD'f '-';��iI��EN\;'Ú;� I
participam a seus' parenteS

Ie amigos o noivado de sua

filhá HUda com o sr. Ola-
vo. Schmidt Neto. !

IFpolis., 12·3-47,

Banco do Brasil S;A
Concurso para escriturários

A Agência ,do Banco do Bra.iI S/A avisa ao. candidato. in.�
éi'itc. no concur.o para ,elcriturários. Que a. prova. para o r.fel'ilio
concurso lerão realizado•. no edificio da Academia de eomércio de.�
Santa Ca!arina. no. dias 22 e 23 do corrente, como aegue:

.AUTOMÓVEIS
NOVOS E U3ADOS • (recondicionados)
IMPORTAÇÃO DIRETA DE NORTE AMERICA
AU,TOMÓYEJS: «Buick» Iil(Codillcc» «Çhenolet.» Cl!Dodqel> «Ford»

«t..incoln» Mercu\ty»' «N<uh»" «P<ickard»' ','

«Plymouth» ·Ponti,oo·.
CAMINHÕES; "Interna.cional" "Ford' ·Chevrolet".

-'VEÍCULOS USADOS; Todos o. 'veiculo. 'usados são recondicionado,s ti

garantidol por., "Ce�tHicado de Inlpeção" em que.
" n,tuta que, o veículo .Itá em e-xcelente'il candiçõe.
de funcionamento. aparência. ,< ,

Ao' interelladol, amplos informações. queiram dirigir·s. 00

reprelentante para o E.tado de Santa Catorina.

N. L O P E S V.I A N N A
Repre.entações Nacionai. e &.trangeira.

Agência Geral de Seguro. "A FORTALEZA"
'Agente Marítimo

Rua Felipe Schmidt. 2 _' lob, .• Caixa Posbd, In
Telegrama: ECI<IDEZ e, VIANA •. Telefone: 1102.
Sub-Agentes e viajantes n,o interior do E.tado

_Florianópolis - S - nb Catarina_ - B R A S I L

'CAMINHÕES
Monumento ao

E d-
- , - DIA 22 - :SA'BADO

xpe ICIOQarlO Portuguê. - das 14 à. 16 hera.
Rio, 17 (A. N.) - Foi i,n.augu,m- Aritmética - dos' 16.30 às UL30 }:loras

FraJ.'\cê. -, do. 20 à. 21 horoado .em Petrópolis, o mOn1múmto ao Ing':�. _ dai 21.30 à.' 22.30 horas
Expedicionário Petropolitano, com

a presença do governador do Es- DIA 23 - DOMINGO
tado, coronel Edmu.ndo Macedo Contabilidade - -da. 8 à. 10 ho,a.

SaGres; repl'esentante do presiden. , DatUografia - daM 10,30 em diante.

te da Republica, general Zenóbio' O. candidatos deverão comparecer 15 minuto. ante. da hOfca
da Costa, comandante' do. primeira marcada. munido. do cartão de in.crição, tlÍboa de logarítimo. (na

,

d d prova de atitmétiea), caneta' tinteiro com tinta azul comum ou 2
Região Mil-itar e ex-coman ante a

la/pi.,tinta roxo-cópia comum (não servindo lapi. e tinto de outl"G8
lnfantar>ia Bra,sileú'a no.s 'cam;po,s céir.. ). Não forneoeremoM tinta,
de batalha e outras aut01'idades

civis e milital'es, Após palavras de Florianópo!b. 17 de' março de 1947.

orador, o genel'al Zenóbio da costal Pelo, BANCO DO BRASIL S/A - FiorianópoU.
descerrou. a Bandeira Nacional que José Pedro Gil-Gerente
cob1'ia o 11lOnumenlo. João José de Cupertino Medeicos-Contador

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.,

�oDfereDcion -com" I
,0R�,i�!s(��ON.) Rocha I
[F,Uirt3Jdo,

.

governador €leito do
�Pia:1Jlhi, conrerencíou com o mi

�istro dia Agrdcultura demora
damente.

� China .recusou,
MO'.scou, 15 (U. P.) - A Em

baixada Chinesa transmitiu ao

galo Marshall e ao sr, Reviu, a

l.'ecusa oficial da China de to
mai' parte na conferência dós
chanceleres dos quatro gran-.
�es aquí reunidos.

-'í Tiros para Q ar.
Buenos Aíres, 15 (U. P.)

jViajante chegado de Assunção
declarou que as fôr�as milita-

.
l'es leais ao govêrno A9 g'�ne�
:r-ai l\lorinis'ó, estavam díspa
rando tiros de metralhadoras
para o ar," afijiI de evitar -qu� o

:povo .saisse á rua.

�burchin aUlaude
Londres, 15 (U. P.) - Wins

ton Churehíll, comentando o

apêlo de Truman no sentido de
ser cóncedido auxílio à Grecia
e Tnrquia, declarou: "Nenhu-

.

ma medida, ao meu ver, toma
da ultimamente,

-

aumentou
mais as possibilidades de ma

nutenção da paz e da Iíberda
de mundiais".

Bem armados os .

revolucionários
Buenos Alu-es, 15 (U. P.)

O correspondente do "Lia' Ra
zon"

-

n.a fronteira argentino
(l)aragUJaia informou que os re

beldes estão bem armados,
com canhões anti-tanques e

anti-aéreos, 500 metralhado
ras, 10.000 fuzis e regular
quanoídade demunições. Acres
cemta o correspondente que
'Moríarígo ainda não remeteu

tropas regulares
.

de Assunção
para Concepcíon.: afdrn de não
enfraquecer a ca'p,iltal e deixá
�la à mercê dos seus inimigos
políticos.

o ESTADO e"con-· IIra·se ii 'venda na

banca de jornais I«,Beck»

·-------1
BAR

Vende-se um, bem sortido
e bem afreguezodo

Rua Tir':ldentes

o SEU OQGA�ISMO IPRECISA DE UM� '.

LIMPEZA GERAL' I

o mELHOR tios mELHORE 50

Mi. iMjijiiIj I.:IC CNS �o'o!> _
'COMO UMA OA� COIl{I<IeU1CÔES OE GUE�IlA OO-lABOPATO�10 00IN�

:f

,
(J Pl!ECO Of.!>'� PPODV"TO SA'llOU 20"h

o

.•.. ,.. , .....
..

"'!.�t..
..""�

••• .,'/!!J ".

-GAN-HE
MIlIS,

0·1 N· H E I R O

. ..",.._-

... 41•

• .. �II•

equipando o seu atual caminhão com

ELEVADOR ,HIDR:ÁULICOum
,

,�
�

A Int�:rnational Hervester oF�'rece um etevador hidráulico que' pode ser montado
em quelquer caminhão, cOlwertendooo em unidade .basculeníe. Maior economia
com c' descarga mecânica do 'materi�1 transportado.

procure o distribuidor ou concessionário International
mais próximorque terá em breve êste equipamento p.ara colocar neseu cqminhão.

,
.

.

INTERNftllONAL
RIÓ DE JANEIRO

Av. Oswaldo Cruz. 87

uma casa de madeira de
lei à rua Silva Jardim,

no. 230. Tra�ar na mesma.
.....

O 'vAiE' DO' i�.\JAi"·
.. 1

Procurem na Agência
Progresso,

LIVRARIA 43, LIVRARIA
ROSA

VENDE-SE
o barco TARZAN para passeio

COIr> 7 mts. de comprimento por 2
de largura e 7,50 de mastro.
Ver e tratar á rua João Pinto 5.

I
Reclamem imediata-

mente qualquer irre
gularidade na entrega
de seus iornaes.

SNRS.
ASSINANTES

----------------------------_._---------------

VENDE-SE

Reconstruções
de ca.sas, muros, telhados,
etc. Trotar com Jorga de
Paulo, no firmo Busch &Cia.

RADIOS
5, 6, 7 e 8 valvulas para
Luz. Pilha o Acumulador.

Peça catalogo gralis.
Preços sem

- concorrencia !

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

HARVESTER MÁQUINAS, A.S .

SÃO PAULO

.Rua Or18"le, 57
PORTO ALEGRE

R'ua Gaspar Martins, 203

o Brasil para seu

desenvolvimen to
n .ceilsita de técnicos

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

todasem as

profissões

Livros Técnicos
em geral

Dr. Henrique . Stodieck
,ADVOGADO

.

Rua Felipe Schrnidt 21, sobrado

(Altos da (CASA PARAISO) - Florianópolis

I

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

Ir

1 Dr.' eLA-IlNO �.
GAtLETTI

ADVOGADO
Crim9 e cível

Con.tituiçõ,o de Sociedadea
NATU�ALIZAQÕES

.

Titulo. InQlarat6rios

E.crit. 00 Praça 15 d. Nov. 23.
lo. Qnda.r.

R••td ._ Rua Tiradent611 47. I.

.

FdNE -- t458 .

.

�.

OOMEltCIANTE: Dá um li

vro à J;Jibtioteca do Centro Aca

démico ,XI. de Fevereiro. Coo

tribuir1Ís, assim, para a forma

ção cultural.
. �dos' catartnenses

de amanhã I

._.(·.·.c.a�anha. _pródiY..to�· _ da
C. A.. XI. de Fevereiro),

Ensina· se
I
remédio ex

traídc de a�/"ore rnuitc co

mum, inedi"nte Cr$ 20,00
car t as para

LEONEL LEAL Pinâo
tiba�,!vrun. de Or l e ans ,

Tela p ar a f'-cu lat ias,
bronze fosfore sa .

Irnpo-ve cão ai éta da

Inglaterra
Malhas - 60 - 80 - IOD -120

largura - 92 crrvs , (3 pés).
MARIO SCHAEFER

silo a >ua f:"teves Junior N. 93,
antiga Teeidênchl da família

RQulino Horn.

I
Chacato loteada com .26 divilõea

de 10m x 40m.

O. intaTe.sodou queiram prccuroe

I ::. "O:�N:::n��:�,;:.::: ...
Com os pregressoa da me!ltd.�

hoje, as doeneae nervosas, qUllIiUhl
'ratadas em tempo, são maleA ,tlf"w
feitamente remediáveis. O enr.mdét.
sismo, fruto da ignorância, só podl
prejudicar os indivíduos afetados 4.

• tais enfermidades. O Serviço Na"
danai de .l)oenças mentais disPN
ele um Ambulatório, que atende 1':1'''
miiamente os doentes 8et'l'0801!1 ,..

tligentt:e, na Rua Deoeloro %2, ti... ,
UI 11 obor... dilria.ent...

Envie ao seu amigo distante
um número da revista O VA.
LE DO ITAJAí, edição dedf'
cada a Florianópolis, e assim

estará contribuindo para
maior difusão cultural

de nossa terra

APE..3IJAS Cri I,H
Com essa infima quantia V c,._C

eatá auxiliando o seu pró:r:ime.
Centrf,bna para a Caixa i. EIImobf
a08 Ind�ent_ d. FI1»riallló"oUL.

"Quem extraviar ou inutilizar G

certificado de alistamento paga ri'
multa de 10 a 50 cruzeiros, outros
'sim incorrerá em multa de 20 8 100
cruzeiros aquele que extraviar oa

inutilizar o Certificado de' Reser
vista ".

(Art.' 129 da Lei do Serviço MUi
tar) •

• • • • 9 .

EVITE ABORRECIMENTOS
'-"m T"�dirlos que 'podem ser evit&l
dos. Contribua nara a Caix� de F,c;..

. molas aDS lndil1'�e.s-.-de Fl.()J.'ÍJj!lá.. - ..... -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o E�TAf)O-Terca feira '8 de Mar�o de 'M7 .

DR. A. SANTAELLA '

, (Diplomado pela Faculdade Na,
tional de Medicina da Unlversld.
11. do Brasil). Médico por concur
10 do Serviço Nacional de Doem
!lU Mentais. Ex Interno da Santa
Caea de Misericórdia, e Hospital
P&lqul!trloco do Rio na Capital .. e

deral '

OLJNICA Mt::DJ<:(\ - DO�NÇAI
NERVOSA!'!

- Consultõtrto: Edlflclo Amtll•
NETO

- Rua Felipe Schmldt. Consulta.
OaB 15 ãs 18 horas -

ItUldênc!a: Rua Álvaro de Cana
lho na ,-18 - FlorianópolJs.

DR. BIASE FARACO
Médlco·chefe do Serviço de SUl/h,'

do Centro de Saúde
DOENÇAS DE SENHORAS -

SíFLLIS AFEcçõES DA
PELE - RAlOS llNFRA-VER·
MELHOS E ULTRAS·VIOLETAS
Cons.: R. Felipe Schmldt, 46 --

Das 4 às 6 horas.
Res.: 'H. D. Jaime Câmara, 46

FONE 1648

7

lOS russos querem impor seus pontos de vista
MQS00U" 15 (U. P,) - Ao ter- métodos devem ser deixados aOi: .e momento. Afirmam que os l'US-,

minar a prírneira semana da con- administradores, não interessando sos querem impor os seus pontos
íerencía dos quaí.ro ministros das I isto aos míníetros das Relações ele vista, a fim de provocar reper-

'Relações Exteriores, verifica-se Exteriores. cussão maior do <tiVl si fossem ele,1';'

que o Conselho de chanceleres, até Veteranos' diplomatas, p,essimi,s· trocados com OIS 'aliados' pelo.s ca

agora, ·se tem preocupado mais com tas em admitir, qualquer acordo nais díplomáticos C()Il11U/I1S. Dizerm

a repercussão puhlic itária das con- subsóancial no que toca ao proble- os referidos .díplomatas que en-

vereações do que .pnoprtamente ma alemão, dizem que os russos quanto se proceder d.este modo,

DR. NEWTON D'AVILA
com a íncumbenoia de redigir OE nada conseguirão também em tra- nada será conseguido Ete PfáMco na,
tratados de paz com a Ausbrta e a zer á baila o problema chinês nes- conreneneía, J,()peraçOes _ �Ias UrlnArlas -

, Doençaa àps ".!I!tj!st1nos, 'réto _. .Alemanha. Um fllncil�;�rio ame-
DU.
;; d!_le:�f{:I��éb�a�en- ríoano, que Ip.a:plic�poU de quase

"1s10.!-j!rapla - Infra vermelho, todas as reuniões da conf-erenciaCõnsulta: Vitor Meireles, 28.
Atende diariamente às l1,� ba declarou' que ela se encontra no
" a tarde, das 16 hs. em diante

Reald: Vldal Ramos, 66. momento, no seguinte estágio: tudo.
,.-� '_..,...."'_O_D_• ...,..106_7_..__--;. � barulho e Juria. Até aqui tem

'DR. MADEIRA NEvEs
i

<acbJlUecidà simplesmente ísto : as

.Hleo especialista em DOENÇAS pcóencías ocidentais ou vem as ton

Cut-IO de l:�e?;��:nto e' Len-, gas exposições do sr, Molotov. A
ga Prática no Rio de Janeiro estas,' usualmente, o sr. Bevin C011-

Consultas diariamente doa testa também longamente.10 às 12 e do. 1530
em deal'\te Os quatro ministros das He+a-

CONSULTóRIO: ções Exteriores estão- ouvindo em
Rua, Jolio Pinto n. 7, sobrade , :\fo'scou, os mesmos argumentos"one, 'lA61 '- Residência: RUI

PresIdente Coutinho, 58 sobre a desmiliLarizaçã-o, a desna.
zificaçãQ e a democra-l,ização qu-e
já foram publicados há meses pela
imprensa conórolada sqviética de
Moscou e da zona soviéLica da Ale
manha, e debaí.ídos no Conselho
Aliado de -Conlrole com sede em

Berlim. São também os mesmos'

argumentos debaí.idos nas capí tais
elas grandes potencias. O qus se

verifica é que as acusações não se

modificaram nesses seis meses e

nada fo-i desmentido. Pode-se mes,

mOI dizer que até as expressões são
idênticas. Tanto o sr. Bevim como o

general Marshall têm discutido o

assunéo nos seus detalhes. Na rea

lidade, en trotanto, não existe di

ferença fundamenlal entre os pon
tos de vista das quatro potencias
sobre a desnazificação, desmilíta.

ri�ação e demo,craUzaçã,o da Ale

manh[1. Todos os qua.tro desejam
cumprir com as obri<gações assu

J;:nidas a respqito 'deE'[!es tema,s·. Ma.E

11 Ru-slsia não. cnncorda com, a ma

neira pela qual as potencIas oci

dentais qllel'em resolver o proble
ma. Marshall e Bevin dizem qu-e os

DR. SAVAS LACERDA
CIIIde& médlco-<l1rúrgtca de Olho.
<� 0u""P9/!., N.-IlJ'� -::: GlITganta,
.' Presoriçã.o cfe len teá de

contato
tlOlf8ULTôRJO - Felipe Scbml

ctt.. 8. Das 14 às 18 boras.
'�.NCIA - Conselheiro Iü

,',' -:Ira, ,77.,
'

TELEFONEs-1418 e 1204
/

Ause:'fttlf�"'!

,DI. 'ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

_ 8ervlçQS de Cl1nlca InUUlUI l2a
'

A.ulstêncla Municipal e de
Caridade

fJLflOCA IIIil:DJCA DE CRIANÇAJI
ADULTOS

tJOli8ULTóRIO: Rua Nunes ....
....0. '1 (�dIHclo S. FrandlMlO).

, Consultas das 2 às 6 hol"lls
ItZSIDltNCIA; Rua Marechal Gul>

lherme, 5 Fone 783

DR. ROLDÃO CONSONI
a:a.URGlA GERAL - ALTA CI·
alTBGIA _ MOLll:STIAS DJl ...
.... NHORAS -o PARTOS ...

•ormado pela Faculdade C:e Medi ..
eíana da Unlversidadé de Slo

hulo, onde foi assistente por 1'fI·
ItÕl anos do Serviço' Clr1l.rg'iao a.

Prof. AlIplo Correia Neto
�Ia do estômago e vias �
.u&.'"eB, Intestinos delgado e gr08",
tlrólde, rins, próstata, bexIga.

4Kero, ovários e trompas. Varico
..te, hldrocele, var;..es e berna

CONSUL'fAS:
_. 2 às 5 horas, à Rua l"eLpe
IIcbmidt, 21 (altos da Casa Pa

ralso). Te]. 1.598. .

all8m:eNCIA: Rua Esteves JU·
nlor. 179; Tel. M 7M

'

DR. POLYDORO S. �THIAGO
JlLédico do Hospital de Caridade lo

Elorianópolis
Assistente da Maternidade

CI,INICA M�DICA EM GERAL
'Doenças dos órgãos internos, copecl»

�

mente do coração.
BLBCTROCARDIOGRAFIA

Doenças do sangue e doe cervo•.

Doenças de senhons - Part....
.coulultas diàriamente das 15 ii. 10

horas.
Atel"ie ohamado. a qualqucp hon.

inclusive durante a noite.
CONSULTóRIO: Rua V,tor Meir.

les, 18. Fone 70l
IlJ;SID�NC:IA: Avenida Trom""walC.

62. Fone 766

!!;�MtRJ�pj!E_��!!AP..!J
CL!NICA MtDICA DE ADULT06

E CRIANÇAS
eonlult6rio: R. Visconde de Ou",
!'mo, 2 � esq. da Praça 15 de No
'reabro \altM da "Belo Horiz<lDte")

Tel. 1545
CoIl.ulta.: das 4 ,. 6 horal.
Ite.ld�ncia: R. Fel-ipe Schmidt. II

- 1I'00e manual 812

DR. LINS NEVES
Mo!éstias de senhora

Consultório - Rua João Pinto n. 7
_' Sobrado - Telefone 1.461

Residência --:- Rua Sete d'e Setembro
- (Edifício I. A. P. da Estiva)

Telefone M. 834

DR. M. S. CAVALCANTI
Clínica exch.slvamente de crianças

Rua Saldanha Marinho, 16
Telefone M. 732

-----

DR. .pAULO FONTES
Clín,lco e operador

Consultório: Rua Vitor Meireles, 28
Telefone: 1.405

Consultas das 10 às 12 e das 14 às 18
Residência, Rua Blumenau, 22

Telefone: 1.623

FA,RMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS

,
Hoje 6 amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopátias - Perfu
marias - Arti�s de borr"-cha.

Garante-se a exata obse�vância no receituário médico.

AI)V(JGAD(l:'3 I
Dr. OSVALDO B'VLCAO VIANNA
Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe! Schmid,t�se - Sala 5
Edifício Cruzeiro Flor�an6poli•.

',1'I

PARA RECEBER AMOSTRA GRÁTIS
ESCREVA b SW ENDEREÇO AO

laBORITORIO OOIM � L
CAllIA POSTAl,.36 '

SLUMENAU·. SANrJ{cÀTARlNA

AUTOMOBILISTAS I
. Atenção '

POl"a o seu dínamo ou

motor de atranco

lZ. ...

-

'I\�O OfiCINA ENALDA
'ec,1'o. RaoiO ..'\e_1 Rua Conselheiro Maft'S'·

I ne. 94

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

o Sábio

MOTORES'
'INDU,STAIIUS INTERNACIONAL

Deseja obler
emprego 1

Procure então a noS8& Geri.·
cla e preencha 8 Dossa "'ficha 4,
informações úteis", d"ndo tê....
as indh,ações possíveis, que te!!'..
mos' prazer em recomendá-lo (a)
a�!I interessados na aquisiçio .....
I)oos funcionirios (ali).

""-- <l
�

'.

. .-
','

�

f
""'"

,.
.. /#

....

(t,..

Adquira a SLO própria fonte de eletricidade para
sua fazenda (lU sua indústria. Os Motores Indus
triais Internati()nal Diesel equipados com ge;adores
Palmer solucior,am satisfatoriamente o problema do
fàlto de e!etric'idade em lugares desprovidos dessa
comodidade.

Existem conjun os International - Palmer para várias

capacidades, desde 5 1<. W. até 50 K. W. com

voltogens apr oximadas de 120, 220 e 440 volts
sem auxíljo de transformadores, reguladores de
voltagem. ou quadros de c�ntrôle.

_./
.'- P.�a.nos foltletos descritivos sem compromisso

Dispomos para pronta entrega em

FIQrianópolis conjuntos de 15 e 20 KW

C_ RAMOS & CIA.
Rua Joa� Pinto 9 -Florio'nópo}is

VIVERES para EUROPA
(Alemanha todas a. zonas, AUlltria. Hungria etc.) por intermedio da.

Hudson Shipping Co. Inc. New York. '

Diretamente dOIl depositoll no Suina ••• Entregos rapida. e garantida••
podendo ler telegraficas, •• A melhor organizaçQo no genero. fundada.

em 1893. -- Variedade de sortimento.,
PEÇA INFORMAÇÕES DETALHADAS A:

ORGANIZAÇÃO SULINA DE REPRESENTAÇÕES Ltda.
Ruo Felipe Schmidt, 52 (tojo) _. FLORIANÓPOLIS

SE A SUA CUTIS ESTA'

ESTRAGÀDA PO,R 'ESPINHAS

oq outros sintoma. proveniente. do impureza
do sangue. lembre-.. que durante

e do empobrecimento
um .éculo o

)

. SALSAPltRRILHA DE BRISTOL

tem aberto os portos da felicidade o quantos' Q tA.rn to-mado pare
depular e re.tourar seu sangue. Faça você a melma coi.a!

Gerolment'e, uns pouco. vidro., tomado. de ocôrdo com __08' instruções
no' vidro, ba.tam poro corrigir êllte. .intomas,

SALSAPARRILHA DE BRISTOL
------------------- -----

Tenha sempre em casa uma garrafinha d'e

'1 P E R ITI VO «K N\(}I»

"VIRCiEM "ESPECIA-LIDADE"
('lA': WETZEL INDUSTRIALIlÍ!JOINVILLE (M1JfC1

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Tomaram posse, ontem, o s�uador Francisco B. 6allotti e os deputados federais drs., JBaquim FiuZíl�!
--

ram'os�-'re-spectivameDte, do- PSD e PT8, sec�õel de Santa�CatariDtl, ele'itos--no -pleito de--19 dlrj31relro:'-�
D�:�EDOp!.:e���t����! A experiêncie da nova

1

usina elé,trica
cargo de Juiz de Direito da
la. Vara da Capital, para o

qual foi recen temente no-

meado, o dr. Arn::> Pedro Segundo havíamos noticiado f�i feita expertêneía, no eír-':
Hoes chel

.

culto do centro da cidade, com o novo conjunto Diesel Elétri-·

:c,lOr •.anóPOlit,'.18 de Marco de �947 ,. o ,�to realieou-se perante co, tendo-se constatado pleno êxito. '

-------------------------...;..-______ 'O exmo, sr; desembargador I !l')'
- '.

( Urbano,Mü}ler Selles, di8nís- ••
I 1}_m]�açao publIca, da Praça 1ó e da Rua Felipe Sch-

-I
,-

a'pu� raça-O'· "fl·D·al d,as e·lel-ç''0-.,e�,.'
simo Preeiden te do TribuIllI111Rldt esteve õtíma, estando, pois,de parabéns acíâade pelo-

_ • de- Jus liça. ,'novo e Importante melhor8Jllento�' _.
.

Em virtude de" termos publicado em nossa edição de .. do- "

. '.

'

.,

Denteo de breves dias o benefício se estenderá .3 tôda ac

mingo úlitlimo, com lamentáveis íneorreções, reprodustmos hõ:":-'f10'm':'ar:'ca de' �lt'a·1·íI·1·' '

.. \I�ap�tal �' e:�tará ��lyido satísíatêrfamente, um, dos grandes>
je a apuração final do pleito de 19 d'e janeiro último relativa- " . . ,.

. problemas da nossa cidade, cujo' andament-o 'eíréunstâuelas es-'

mente aos deputados eleitos.
'...

, , Na Secreí.ar ia do ,Tl'lbuual dr peelals haviam retardado contra a melhor boa vontade do nos-
, Justiça, acha-se correndo o p,razo '.'

A
••• "

DEPU'fADOS ESTADUAIS de 15 dias, para o preenchimento
so governo,

Partído Social Deriiocrático do cargo de Juiz de- Di:reito da É mais lima prova de que a admiuistração -públfea esta-

10 _ Pedro Lopes Vieira ...•.:.............. 4.523 comarca de lLajaí, tendo concor- dual não descura dos 'Interêsses do povo, ·.dalld9-Ib,e solução'
20 R,l/Íi C Fê hütt 3.950

rido, até a presente data, os se-, ainda que 'graves imotívos se Interponhamjis vezes entre os:.' - t � esar urso ue............... gmint.es candidatos : drs. Cantídíc I •

"

.....
3° - AT�ndÓ Calil B�Ilos' ,�. . . 3.850 do Amaral e Silva, Ami lcar Lau, p anos governamentaís e a respeetfva �xecuçao"..:

'

10 - João Ríbas Ramos •••............. ', .. 3.785 rindo Ribas, Euclides de Cerquei- Os melhoramento oro. em.experlêncía e. breve transforma->
5,0 _ Bíase Faraco ......•.•.. .....•...... 3.344 ra Ointra, Eugênio 'I'rompowsky do em esplêndida realidade, não envolve, como é bem de ver,._

60 P oto V·
.' ,

3.224 Taulois Filho e Ary Pereira e nenhum objetivo político. Envolve; unicamente, o. dese]o eons->� r genes leLra.. . . . . . . .. . .

70 _ Heitor Pereira Líberato .. ".......... 3.148 Oloiveira. d' . _ " .

tante (lo govêrno em atender as -aspírações do .povo.'
prazo a inscrrçao nermma

8° - Gaspartno Zorzi .•...... ...•......... 2.917 no dia 22.
I Belo 'ue'5tO da na d. Z'I',t!! , Cafa- o9° - Cid Loures Ribas 2.872

" U10 - João Estivalet p'iJ� ••• � . . • . . • • • • . . • • 2.791 I J bi 1
'

B
_. m .ntu ra, na semana passada, cia médica, com a doação da Am-

11 - Felix Odebrecht •• ,..... • . . .. 2.768
.

a Ixaram as teve o prazer de hospedar a se- bulânola que, dentro de breves dias..,
12 - José Boabaíd ••• o:- ',' • •• ••••••••••••• 2.619 nhora Gabriela Benzanzoní Lage, d. começará. a atender os associados
13 - Anterior Tavares ••••.... 2.534 aguas 7.ila Catão e sua ilustre. comitiva. do IAPM.

14 _ Orty de Magalhães Machado , . .. 2.398 Barra Mansa, 17 (A. N.) Depois A ilustre dama, após percorr-er O Delegado do IAPi\f' sr, Lou->-

15 Anr
A •

Díb M
. de meia noiue cornecaram a descer as diversas instalações dia Ui a r ildo Humber-to Sabóia, mui to d'es-

- uiLO!nlO 1 :US-Sl •. , ••••• , . •• • • • • . •• 2.374
as águas do rio Paraíba permu.ín- Docas de Imbituha, Cerâmica Hen- va.necido, nos fez a comunicação:
do o trafego ferroviario. Nesta ci- r ique Lage e outras, inaugurou a dessa honrosa oferta, enviando por
dade ruíram vinte casas, não ha- :l1.a:Umüda,de "Gabrie-Ia", com a nosso i'rutermédio, no seu nome e

vendo vi limas a regisLrar. O gover- presencoa do l'epr,esenlamt.e do no cio S'1'. pr,e.sidenle do 'referido'
no do Estado de'leI'!minou provi- exmo. S:1'. lntel'veruvor Federal, e Insti,tJll:Lo, sr. Milton SanL'Ana, 08'

dencias Ul'g'enles no s,en[Ílda de aUas au'lloridades civis e midital'es, agl'adec1menLos do InSltituto de

amparar a população desabrigada conforme já nolieiamos. A,poscntadoria ,e Pensões dos Ma

ExislincIo �laquela ci,dade, o Am- ritimos, á S1'ít, ZiLa Calão, bem co

bL]latól'io cio Instituto de .AJposenLa- mo a sra. Gabriela BcnzanzO!ni Lag'e'
daria e Pltnsões cios MariILimo.s, qne e dr. João Rimza, dire,tor da Cerã
vem servindo aos empr·ega.clos da mi·ca Henrique Lage, que vem em

Cia. Doca,s ele Irnhituba, Cerâmica .prestando o seu máximo apoio aos;·

HCil1l'ique Lage e outras depel1clên- serviços cIo Ll1stilJUio de Apo:s'€n
cias· ela Cia. COSlbeira, como sem t'aclorila ,e Pensões cios Mari:timo&,'
associa,dos, a .sra .. d. Z�t-a, num gesto naquela localidade.
que bem revda o seu espirita
doou ao Jn.s.titnto dos l\IaMSimo.s

flongres� lã dena. pessoa do seu Delegado, sr I U au,
L'Olu'ildo Humberto Sabóia, um Tuberculo�,.ea'u(.omovel de marca "Isota Fras- i'l
ehini ", completamente novo, c

qua.! ser,á tra:nsformado em Am

bulânci'a, pa'l'a atender os ma:ri:tJi
mos e suas familias ali resid-en
(es.
Está d,e panabens, pois, a labo

riosa ola.sse maúlima, que conta

agora com a mais ampla assis:t.en- rente.

DOI apêlo 'ao' sr. Secretário da
Segurança 'Pib"ca

Florianópolis, já pouco divertimento tem. 'É no cinema:

que o. chefe de família procura divertir-se e e.squecer a crise"
a infla�ão, .0 tamanllo do .pão, o qual, seja dito de passagem"
muitas vezes em sua casa é diminuido em razão mesmo do'

próprio cinema; e outras muitas atribulações da vida de um

cidadão do nos.so século.
. Cada um procura divertir-se, m�s nem sempre o conse

g·ue. Há outros que vão ao cinema não para recrear-se mas}

para mostrar em público que não tem educação, soltando pia
das de máo gosto e muitas 'Veze.s até termos de baixo calão ...

t-------------- Resultado:· a pessôa compenetrada do enredo da fita, em vir-
Belem, 17 (A. N,) - Surgiu o

Saulo I'
tude (la intempestiva e .inoportulla piada de úm mal educado"

mercado negro do fósforo, que dia Dr. volta do mundo da fantazia onde estava em espirito, ao mundo
a dia menos apaI'ece á vendlfl. O

intere'ss,ante é que aparf;)cem em Ram'os da realidade, e perde completamente o gosto pela continuação'
toda a cidad,e, enormes qua:nlida- avisa aos seus clientes

do filme, saindo do cinema mais envenenado-do que quando ne-'
des de ,is.queiros, enqua'Il,to que' a

qUe reabriu 1iefiniiiva- II� entrou.
oaixa de fósfor·o é vendida a mzão I A solução, porém, é facil e, é no .sentido de que seja raipi-'
de um cruz!,lÍ>I'o e cinquenta cen- mente a sua clinica.
lavoso ....: (la e seg'ura, que vários frequentadores do Cine Odeon, por-

T,OSSO intermédio, apelam ao Dr. Édison Valente, DD. Secretá-
rio de Seg'urança Pública.

.

Basta que S. Excia. deterllline a todos os fnncionários de

sua secretaria que frequentam 0.8 cinemas com entrada livre,.
cujo número, segundo nos informam os .proprietaiIios das Em

prezas Cinematog'l'áficas, é suficiente para; um bom policia
mento, que não perdoem os mal' �ducados e os conduzam ime-·

diatamente ai Delegacia, logo que 0.8 mesmos ousem manifes-'

tar-se.
Com um remédi� tão.' símples san:ar"se-ia um grande ma.l..

16 - Antônâo Nunes Varela .

17 - Oto Augusto Ouilherme Urban .

18 - Alfredo Campos .. ,..... . .

19 - Raul Schrueffer . .

20 J'Oaquilm Pinto Awuda , .

21 - Wigand Pershun . .

União Democrática Nacional
1° - Max João Colin, .. : .

2° - Luiz Dalcanal1e ,.. . , .

3° - Antônio Carlos KOinder Reis '

.

4° - Ramiro EmerenciaJno . .

5° - Waldema,r Rup.p . .

6° - Walrer Müller . .

7° - Paul'Ü de T.a,rso da Luz Fontes .

8° - Antônio de Barro;s Lemos .. ,., .

9° - Ar.t'l1T MüHer . .

10 - Osvaldo Bulcão Viana ., .

11 - F€,rnando F1erreir.a de Melo , .

J 2 J.oão José de Sousa Cabral , .

13 - RicaJI'te de Fveitas .

Partido Trabalhista Brasileiro
1° - Braz JOIaqui:m Alves ., ..

2° Saulo, Ramos . .

Partido de Representação Popular
Cláudio LOI"enzon� . , .

LEGENDAS ESTADUAIS

2.365
2.322

2.304

2.249

2.154

2.117

5.044
3.803

3.059

2.952

2.882

2.7-96

2.678

2.615

2.612

2.527

2.488
2.202

2.105

1.848
1.182

1.082

Partido Social Democrático 86.377
União Demoorática Naciohal 68.318
Partido TrabalMsta Brasileiro 11.615
Partido de Representação Popula'l'..........• ' 7.068

Partido Comunista -do Brasil 2.544

Votos em brau<:o 5.054

TOTAL . . : .. 180.976
4.891Quoci-ente EI€liJtoral . .

Manobras de guerra
Paris, 17 (U. P.) - O ministro

d'a Aeronáutica ,francês, André lVI,a

roes'selli, pal'iLiu, hoje, desta capi
Lal, com desUno a Dal�al', na AIri

ca, para assis:Lir ás manobras de

guerl'a, que ,estão sendo realiza

das pela Força Aérea li'rancesa
naquele Lerl'i,l,ório.

Lima, 17 (D. P.) - Chegaram l

a esta cidade, todos os homens,'
ci·enListas que assistirão o sétima

congresso p,anameri.cano de Tuber-·

culÜi�·e, que súá inaugurado, hoje;,
sendo president.e o sr. Bus'tamante.
O conclave durará até 2,2 do co1'-

A conferência
de Moscou

Mo,s>cou, 17 (D. P.) - Os chan

celere.s das qUaJtro grandes nações
daTão inicio, hoje, ás discussões
em tonno do vilal probl,ema econô

mico da Alemanha, referido no re

latório ·e.Iaborado pela comissão de

controle, aliado. Oi? adjuntos es

peciais para a Alemanha e Ausiria,
já princi'pial'iam os debates .sobre

várias ques·tões pendentes nos tra

Lados de paz <com aqueles paíse-s,
devendo, em s·e.g-uida, subme'!Je'l'ew
s,eu

J rela.tório ao oonseLho de mi

nistros. Ao que sle informa nesta

capital, o ministro' do Exterior
italiano, conde Carla Sfo.rza, en

caminhou, hoje, uma menSlagem
aos quat.ro chanceleres, l'eaHrman
do o desejo da Itália, de sel' in

cluida entre os países paI'licipan
tes da conferlEmcia.

j pianista 'Ouiomar F6sforos a

Novais 1 cruzeiro '!
Nova York, 17 (D. P.) - A pia

nista brllis·ill'ei'ra _G�í'oma1' N'oyais,
aeompanhada do marildo. tomaram
aviãio com deSJtilno 'ao Rio, hoje. A

, sra. Guiomar 'Pretende 1'·eg·J:le&sar
aos EstJados Unidos, 'em outubro,
para rrüniciar as suas atividades
antisLicas em terraS, norte-ameri
canas.

NUNCR EXISTIU IGURL

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
�NFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
RJEIRAS,F

ESPJNHAS, ETC.

f •Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


