
Ludres, 18 [DP) Círculos oficiais declaram que será enviado·. aovo protesto coo
tra as "interferências soviéticas em assuntos internos da Hungría". lambem a

deanlam os mesmos círculos que .Londres cogita de enviar uma nota de ·protest.
ao lovêrno bülgaro pelo fato' de milicianos desse país terem invadido· os es-·

crjtórlos da ·missao britânica de Sofia.
--;." a DERROTA DOS TRABALHISTAS',

SYDNEY, 18 CU. P.) - A derrota do governo Lrabalh ista na Aus__

'Irália ocidenlal é agora considerada quasí certa, segundo ínrormam

d:�S1pa,oh_Q,� oe Penth. De acordo com os u�tim()s resuttados os trana-.

lhísías teem assegucadas 23 cadeíras, ao passo que a oposição já con-.

seguiu 24. ,O' Part.ido 'I'rabalnista tem sido majà.r,'ilário na AU'srtJl'alla.,

ociden lial. desde 1924.
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FlL.HO 'O chefe l rebelde não ;compareceu
Tlll��SALONIC,.\ 18 (U. P.) -'U' A_ 'Comissão de iuquéaito das Na.

çõcs Unidas para os Balcans "af'im de evitar qualquer �mal..,entendi:do"_"
ordenou o imediato retorno á cidade d'e· Salonioa, dos oricíars de liga-·

ção da Iugoslava, Bulgária € Alibina, os quais haviam pe.r-maneci.dO'
em terrítór io dominado pelos rebeldes gregos, juntameme com os de-·

legados g.(j)viI0Licos e poloneses, OS" demais membr-os dó grupo de i-nves-·

Ligadores, paotiram do Q. G� dos guerr ilbei ros, em Kastan Ofilon, on
,tem, em víntude de não ler o chefe dos rebeldes - general Markos -

comparecido á reunião convocada pela Comissão.

A-DO _X_XX_I_II_I FI_or_la,,_O_PO_1is�_Q_u_a_rt_a_-fe_i_r'i1._,_t_9__.:.d_e_M_à_r(-;-O__d_e_l'9_4_7 _..::_I_M�·,_9_9_8_'_

,A atit,ude da Fra.nça
MOSCOU, �il (U. P.) - Os ohservadores politicos eSltão aguardan

do ail1ciosamemrte as decla,rações que ser�o feitas pe'lo l'ep'resenl.a.nte
franoos ao Coms'elho d·e Ministros do ExteriO!l'" GeOl�es Bidaulit, a res�

peito de sua confer�ia com íJ g.e'l'l,€;rtJl;li-ssimo Sta.li.n. Bidaullt doe·vcra

definir a posj.ção da França em r-el'ação á delicada questão da Unidade

E-co'n(@jcn da Al'2m:anl1il e do probl'cmv. das repa,rações d,e guerra.

Ag�ava-se
'

a
.
situação 'do Paragusi

o'

Assl.L�ao, 18 (U. P·L� j(Ur-1 CT,edlt�� que �sua capital está i noticia recebida de Assunção, C

gente) - �oda .a ;reg'lao 'Dorte1s,ob sema ameaça de se trans-I mO\'in.}e-n.�o l'evo.lucÚJIlál'iO no 1).ade Coneepcíon acha-se eontro- formar numa postção de linha raguaí "tenoe mais a amp liar.zse Prejulz
..

§ e mortes causados
�ada pelos iI'�beldes, ex�eto 0lde .frente: Despachos recebidos do (que.a d�mjnulr". Acrescentou

O!

o�ca� ,denommado ,BahIa

Ne-,hoJe aqui, revella,n:: que tre- que a situação do governo do ge-
.

pelos temporais
� !to 1 -, quentes choques estão se regis- neral Mor inign é "efetivamente .

.

x x x trande na .capíeal uruguaia. dalicada," Não foi possível até
Itio, 18 (A, N.) -. Os víotentos o mesmo, demolindo-o rragorosa-

Buenos AIres, 18 (A. N.) _ :-x-x� o momr-ní n cnnf'Irmar a
.' e sucessivos temporaIs .que desa- mente. Os vizinho-s, alarmados,

Informa-se que as fôrças revo- \co
- 18' U· J)) O g'o- 'Buenos .,': . tíci

qUI ou em baram cm Lodo o DIstrito Federal acorreram ao local, chamando o

1
. �. -

"":,,,unçao, . ( ... ,
- ,� .tLles a llO J.CI-a de qUe '08' J' d

.

M'
,-- C

uoionarias estão atacando as vemo paraguaio coní'irmou a lJO- rebeldes 'i! f.. .

e nos -"sla' OIS do RIO, mas e ::3ao arpo de Bombeiros pana remover-

.' • '.'
c .

" "s . .1·U" C p,'l.IJ'aram, na f'rontena ,
. , ' ,

'.

tropas Iegaís que tomaram PO-ltICla,g. J)roced.entes do Brasil do P.rdro J'. C" b 11 '

. Paulo, causa.l am nesta capieal, la- os escombros, Ludgero e sua es-

_ _ , •

'
. Il-â Il "t a CIO. ,

.

d t di t
siçoes proximo ao territórío do que as cidades ele Bela Vista ,e Ca- 'Rio '18 (.\ N') O

.

mentavers esas r'e·s. Em iversos posa apenas apresen avam con-

B'1 .".
" -"'-.. - vespertmo b

.

L" B t f t
- . -

raSI. e que g,ran.�e _numer.o de; p ítan Bald?, se encontram em po- "O Globo", publica a seguinte nota
an'1"O:8, como ai-anjerr-as, a a n, lliS08JS e escorraçoes generalizadas.

propríedades br��I},eIras flOram. dei' (l.o'" rebeldes. Desme'nLiu, en- sdbrc a' r,ebelião do Parwgua i:
g'o, Gávea ·e Madur,eira, zonas mais Dos oi,to fi;lhos do casal, 5 morre

atUll.gId�s € d�lll:fl.cadas pelos i
Leel.a.nto, que Vila de San Peclro "Os ultimas tel,cg-ramas sobre a

ating-idas ·pelas chuva's, veTifica- I'am esmagados p·elo madeirame.n-

proJe,��:s dos lU!SIUll're<tos naque-llenha_ sido ocupada. O comunica- re,-oll.l(}ão no Paragu�i noticiam
i'am�sc desmoronamentos e desaba- to e tijolos da cas'a, apenas e,ca-

la re� Iao
I
do n'l 'd "'

mento,s de casas e, cm consequen- panda os .de nome Mário, de 10
I:> •

•

.

I . < ü menC!OJ1'ÜU a CI auc de que i1 IlHa entre os rrvblucionári06

B;-tre,nos �I�es, 18 (A. N.) _, Pedro Juan Caballero. e gm'cil'nislas se está verifieandü
cia, morlos e feridos. Na rua Ali- anos, AlZÍ'l'a, de 6 e Gil, de 2 anos

�SI!:a se veNfl-caJlldo um gl'lande i Monúcvi.déo, 18 (U. p ,) _ Uma 'próximo á fron-[.eil'a do Brasil
ce, em Laranjeiras, um prédio an- de idade. Os sO'bl'eviventes desse

exod,o �,a pop�'lação .

civil de I fo,n�e bem ,autorizac]a r,evelou esta com R.éIll€le país. Podemos iníor� tig'o, mina-do pelas aguas, desabou desabamento foram, depoi-s de me

A,ssU!nçao cUJos habItal1t,e,s a- lard,e, aquI, que, ele acor,do com mar que alé o pne,s,en,te momenlto
complotamenc[e e, ainda por cima c1i0a'dos, r,ecolhidos ,ao· Albel'gue da

_ COl"l'eu .sobre el,e uma barreira Boa VOllitJade, onde pass·aram a
nao s,e v.erificOu nenhum iucideni'e �esle pl'édio morava o mo,torista noite. O g,eneral M.endes de Morais,
que pudesse alterar a nos·sa sobe- Ludge-ro Pereim BOIVelho, por Lu- que é padrinho do menor Gil, um
rania ou, mcsmo, a nossa neutra·-

. guês, e sua familia, composua de dos sobreviventes da tremenda ca-
lidacI·e. ü minislro ela Guerra e o

, _
. es[}osa e oito filhos, tendo o mais tasbrof,e Joog'o que te,'e conhe"l'

Itamarall es·luo acompa.nhando o 11 d I 16
' '.

v
-

ve 10 ·e es, cnm apenas anos menta da mesma, c1i,rigiu-se á as-
dcsenro,lar dos acol1l,ecimentos já d 'd 1 P t d

. .' . 'e I a{,e. . OUiCO U;lli es -a meia si'stencia e, ali, deixou com os-
tendo adotado as pr(jvldel1ici,a\� lle- .

.'

ce ' " " O C I Olá'
.

. nOI'Le, uma banell'a, sItuada no.5 seus inf,elizes compadres a impor-
ssal IaS. ,e, . ., VIa Manano! fundos do pré.dio correu sobre tancia de mil cruzei,ros, co,mo au.

d'f; Castro, comanrlalnle do 1-10 He-
. , .

..

't
I xilio, promeuerudo-lhe,s ai·nda ar-

'glmem, o, .aqLl'a'n�ela-U'o em Ponta ....._••_-�._.........._................"1
, .. I ra,njar�lhes nova casa. Ainda na

1)orã, cid.ade fr()ll)jteill'a li localidade:'� �* P
. .

d E mesma rua Alice, uma barl"eh'a
paraguaIa de P·edro Juan Cavalle·! * * enslonIsta o s-

I
1'0 â I t t· ti' tado é quem recebeu os •

COrl'CU sobre o prédio 348, onde
.

, on e a Ui a s·e os ana ravan- i" 'li l'esidia o comerciário Antômio Ca-
da com maior iml}eto, comunicou. � cobres da Prefeitura sob �
ao mini'stro (].a Guerra, que as tro-I.. o compromisso de certa �

],ar,es Braga e sua esposa. Ambos

I.. .,
.

N- h • i'ioal'am sOlCl'mdos, tendo morDe
pas ·Que têm atravessado a frontei- .. retrIbUIção. ao ouve 'I

______
.

I � 'b
. -

• hOl'l'i've·l. Os seus COl�pO.s, tOam c

l'a, são imedi,ao[ament,e desarmadas, essa retrz UIçao e os �

M 1
I - 1 .. auxilio dos bombeiros, faDam en-

« Q. o'toV »
e inlernadas, conJo-rme as norma,

I �
«arames» nao vo taram

"co.nlL'ra-dos muitas horas depois.
é1e neu.i[Ta-HclacIe, não havendO' até, I" aos cofres m unzcIpais. �

I:J
• >;, Além des'ses, que foram os mais

o p.re&en�e momenlo .nenhum in.'. Provem que cumprzram "i
..

I!
graves, ·i!l1umeros outr-os desaba-

C-id

..

'e..nle ou ,dcs'acato ás nossas au� .. o contrato e vo tem ...

.. mentos v-er_ifi,cal'am as aLlJÍioridades
tondades. O comandante da Região � querendo. policiais em quasi lodos os distri-
Militar, g,eneral P'aes L'eme com.'

'

ofic'iails de s,eu Eslado Maiol:, vem ;..-.- - - ",' lO'5 da Clapilal.

também resguarda,nelo a nossa si-

tnação tenritO'ri-a.I, pro.ce.de�d,? '(j'G
.

Gl·gantescos 1-nCendl·OSaco!1do -com os nossos p·nnmplOS e 'Inormas i'nleI'l1'acionai's. Os revolto- LAH.oRE, '18 (U. P.) -' Gigal1LcsCQs incêlldios. devQ,ra,ram c.om-·

s'os ou governi.�jt'as que atravessam ple,ta:rnenLe t'l'cze estabe!'edme,ntos no quaD[,eirão Wazir Kha!l1 Ghow,

a fl'onLe'ira, são, as,sim, desarmados p'róximo a. esta ci,dade, ás' priifileiras .llo,ras de hoje. Os incêndios io

e i:nl'ernados, evitando-se q.ue o de- ram abeados PI'opo:si{aclamenLe· e acal'retaram prejuizOs em mais de

�,enro'].ar da hula "nlLrap-asse o t.er· �.250 liIbras e,sll'erlinas. além de outros danos.

rilórío paraguai-o." ----------.---------------------
- C I t Escola Politecnlca

pequenas naçoes . onge amen o Salva,dor, 18 (A. N.) - Foi co�

MOSCOU, 18 '(U. P.) - O embaixador amerjeano Robert Murphy, I representa"·o dos préCOS memorado o cinquentenáTio da

lançou um !(l,pelo, l1la l1Cunião dos assistentes doi'> mü1islro:s cID ];X-Lm-iÜ'r, fi . \18 •
- fundação da Es'cO'l,a PoH:téc.ni.ca da

para uma par1liúpaç,Üio ampla das p.equenas naçlielS, na elabo,ração do I pess d·,sta
Bel,em, 18 (A, N.) - T'endo a Bahia, ocor.rido a 14 d'este mês. A

tr.a'Lado de pae; oom a AIejffi,anha, iuoh.1-sive o ,MéxlúoJ Bolívia, _P.ersia c e Comi'Slsão Gentral de Pr-eços d'eter- efeméride d'ei:X0ll de 8'er comemo-

Foe!i:ptnas. A propÜlsla recebeu .oposição de Vi'S'hinsky, o qual disSD que I
minado o cong\elamento dos pr·eços rada no mesmo dia, devido ás r'es-

l1ãà fazia objeções á pal1tici'pação da P'ensi-a, mas dJesc�ava quoe cada Bel-em, 18 (A. N,) - Falando �'. Lab.elados em ,tooo o piais, será tivid-ades oomemOl'ativilIs do cen-

nação .a apr-ovas'sc e qtl,e apl"e-senú8Jsse a sua JiISIGa, imp'l'0nSa, o d,e,putado peSis'edi,sta' r,eorg-aniZla,da ,a Comissão IDSttaduaJ temário de Castro Alves.

SilV'io M,ein, lider dia rrl:<üorili na de Preços, deve.ndo fazer partlte el,e-'ICâmalra Estadual, fez i'nteressa,n- mentos de. d.esltacrue dOIS vá�ios �'a- A �f·osa no
l-es decl<al1a'çõ'ElS om .tOnHO da atua- mos de atIVIdades, aos ·quals 1in- •• I

ção da bancada pessediiSíta relati. cumbirá o illOVO tabelamento dos Ue' l-CO
v,amente ás necessidades do Est'a- g-êmn'os, Até o momento o pl"ef'eito 1"'.1. X
do. F-OClalizou vári'os as'pectos im. desola capi,tal não r,ecebeu nenl1tl- WI3!shington, 18 (U. P:)\ -

Cilusiv,e o probl'ema do ensinQ, di-I:n� COml..1il1ioação, lendo, de?laradc Ei'Ua.l'CiiOln:ãrios norte-ame,ricanos

zendo qUle, no .selar da sau-d-e,

'osl
a Imprens'a que, por a,to 'ultlmo do 'rev:elar:a,m que se'I'ão nleoessa

d'rputados médicos ajudarão ao governo, encontram-se liberados ['iüs peLo menos dois anos pa,ra.

govel'no para IIcsolver as queSlt'õeJ:: todos os gêneros' de primeira ne- externlinar a aftosa no re]ja�

que ,se apres'entarem. . I oessi·dade. _ __

nho mexicano.

Novas acusações dos E.E. Unidos
:BUDAlPEST, 18 (U. P.) - Os Estados Unidos, numa segunda nota

no espaço ele 12 ,dias ás autori,dtaodes I'LIssas em Bl..1Idap·e,st, plI'ol'elslaealll
c-ontr,a o falo de que OIS grupos minoTill,ários chdiado.s pelo Partido
'ComunisLa da Hungria es-lão "ümtanclo lSe upode.t·.ar do podm', <ü'i'aY'�s
d'e l'eICUII'ts-oS ·extra-consÜLuCÍ>o,nais."

A nota é aSisilomla' pelo ·,brigadleiDo--!generr.l,l 'G�'orge Woems, l,�pre
sen.lanle nonle-americamo no Cdfll!selh@ .de IGonlI'ole A.JiucIO, para a

Hm1g'l'Ía e dirigida ao ,tellE'IDll'e-genül'al so-viético V. P. Sviridov. _b;x,pres_
sa ela que as táticla's co:munisrLas eslã'o am,e;açando "a sobl'eviv,cncia d'a
(j,emoc,racia na Hungria".

o plano
MOSOOU, 18 (D. P.) - o chaüceler Moloolov 'BXligl'Ll da CO'l1'fCl'en

cia do.s Minils'uros das Rc,]açõ'e,s EX"le,riol',es :a ·a;pnovação de Ull11 plalIlJo de

r'e[l.amções, 's'eg'u:ndo o qual ,a AIIGm3Jnha P3lg-aI::á á Uni'ão ::3ovÍ'éLlCa,
llum praz'o de vil1ll'e· anaiS, .o mo:n(ianLe d'o dez .blliô,e,s de c101ares. Molatov
pediu o oollibrole do território do Ruhr, pela,s '.q.uatro ;potencias P, exi�

giu o .cance.l'aiffi0ll1ito ime-diruto da fL1lsão das zonas de ocu!paçã,o america

na e brirtamca. Pediu, da mesma forma, a, ,l1emoção, da Aleman'ha, d,c

capitais, mN'carclol'ias e produtos da produção oor.rell�e. Disse que o

prazo de vi'Dile anos terá come�o na data da assinatura dos .acordos de

1945. Di·siS'e qUie a produçã,o alemii de aço d'eYia :ser I,ev,an;tada, ao ponto
de pa85a1' de doze milhões a vinL,e milhões de 'Lon·elarlas anualmente,
afim de que fossem pag'as tails l'epara.ções_
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Res�nha�orens
sessões de 27 de fevereiro, 7 e 12

de março de 1947 I
Habeas-corpus n. 1.668, dá co-'

marca de Itajai, em que é impe
trante o dr. Fr'ancisco Rangel o

paciente Silvino Batista Neto. He

Iator o S1'. des. Alfredo :I'l'om.
powsky, decidindo o 'Tribunal, por

unanimidade, não conhecer do pe
dído,

Habeas-corpus n. 1.669, da _ CD:

MOTOREs
INDUITRI_IS' INTERNACIONAL-

"

lm(d�iittJaijnrm
TELEFONE-S MAIS NECESSITADOS
Bombeiros ...... ;................ UU
Polícia ....•.....••......•••..••• lO�'
Delegada O. P. Social............ 151l
Maternidade ...•......•.........• 115'
Hospital Nerêu Ramoa UI
Santa Casa ...............•..•••• lOli
Casa de Saúde. S. Sebastião ...... U).
Assistência Municipal .........•.• 166-
Hospital Militar ns
14· B. C. ...........•.......... l�J •.
Base Aérea ......•••••...••••••• 7tl
i· B. L A. C. .... . ......•. ,... 159,
Capitania do! Portoa . . . . . . . . . . . . •. 1311.
16" C. R. 1601
FÔrça Policial 120.
Penitenciária "11
"0 Elltádo" lOJA
,.A Gazeta" 165.
"Diário da Tarde" 1571
:r.. B. A _ '01 .•

EDJIt). P'1&ner.ri. UrtJa. .. Ifr-

FARMACIAS DE PLANTÃO

Eslarão de plantão, durant'e o
mês de março, as .seg·uIntes 1'ar
má:cias:

10 - Sábado - Farmácia Mo
cerna - Praça 15 de Novembro.

2 - Domi'ngo - Farmácia Mo
derRa - Praça 15 de Novembro.

8 - Sábado - Farmácia :::lanto
Antônio - Rua Joã@ Pinto.

9 ._ Domingo - Farmácia Santo
Antônio - Rua João Pinto.

15 - Sába'do - Farmácia Ca
tarinense - Rua Trajano.

16 - Domingo - Fa1'mácia Ca
tarinens� - Rua Trajano.

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

23 - Dl�mingo - Farmáci'a Rau
liveira - .Rua Trajano.
29 - Sábado - Farmácia 8anto

Agostinho -- Conselheiro Mafra.
30 --Domingo - Farmácia San

to Agostinho - Rua COl'lselheiro
'Mafra.

O s.erviço noturno será Meluado
pela Farmácia Santo Antônio sita
á rua João Pinto.

'Laboratório

RETIRARAM SUAS CANDI- •

. DATURAS
Tôd�s as bebidas, �nclusjvl:' li!!

fabricada8 em outros Estados.
retiraram suas candidaturas.
t>ara reinar nos lares catari-

J nenses, - em vista da certíssi
ma vitóp.ia do aperitiyo KNOT.

Resenha dos julgamentos da Cama,
ra Criminai, realizados em sessões

de 11 e 14 de março de 19H
Recurso criminal n. 5.2ô2, (Ia

comarca de Orleães, em que é re

corrente o dr. Juiz de Direito e

recorrido Raul Silveira. Relator o marca de Caçador, em que é un.

sr. des, Guilhenmo Abry, d'0cidi:n- peí.rante o dr. Zany Gonzag'a e .pa- .

ao a Câmara negar provimento ao ciente Oíacilio Granemann Costa.
Relator o sr. des. Guilherme Ahry,reCUl1SO, para oonf'irmnr a s\)'nteol1-

-ça recorrida que decidiu com acer- decidindo o .Tr ihunal, preliminar.
to, mente, converter o julgamento em

Recurso criminal n. 5.261, da díligencia pana q�le sejam soli�j-
comarca de 'I'ijucas, em que é 1'€-

Ladas doo sr. dr, JU.IZ de Direito, m
corrente

-

o. dr. Juiz dé Díre�to e I
fonmações a respeito,

recorcída Genoveva Schrnid.t Hei. Habeas-corpus n. 1.670, da co

mann. Relator o sr. des. Hercilio marca ?e Lajes, em que é impe

Medeir-os, decídindo a Câmar-a Cri- trante o dr. João Bat ista 'I'ezza e

minai dar, em par-to, provimento ao
são pacientes Abilio Manoel da

COIS/ta, GWSlpral'inro Costa e AJni Ido

'I'ramoní.im. Relator o sr. des, Luma

Apelação criminal n. 7.615, da
comarca de Campos Novos, ('m que
é apelante a Jusr�riça e a.pelado J,O
sé Alves. ReLator o sr. des. 'Gui-

(/: 4·

�
.

.,_
1"

�-��

. �""1il"

(..
E:�

..;.
.�

Freire, decidindo o Tribunal, pre.
liminarmn0'nLe, converter o julga
mento em dil igenoia, pua-a que se

jam solioitadas im,formaçõe,s U!O

sr. dr. Juiz de Direito.
Habeas.corpus n. 1.667, da co

marca de Palhoça, em que é impe
trante e paciente Ruy Gallottt
Koerioh, Relator o sr. des. Osmun,

SNRS.
ASSINANTES I

Adquira a sua própria fonte de eletricidade pare:
sua fazenda clU sua indústria. Os Motores Indus
triais Internatit)nal Diesel equlpcdcs com geradores..
Palmer soluciol1am s�tisfatõriamente' o problema do
falta de eletric'idade' em lugares desprovidos desso
comodidade.
Existem conjun os International - Palmer para várias.

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

voltagens cpr oximadas da 120, 220 e 440 volts
sem auxílio de transformadores, reguladores de
voltagêm ou quadros de contrôle.

r->.
_J

P.�a-nol folhetos descritivos sem compromisso
Díspornos para pronta entrega em

Flerícnópolís conjuntos de 15 e 20 KW

C. RAMOS & cu,

/

Rua João Pinto 9 -Florianópolis

Ihe[�il1e Abt'y, decidindo a Câmara
Criminal co.nhe·cer da ape,lação e

negar-lhe provime.nLo, para cnn

fim'n.ar a seLença absolutória.

Apelação criminal- n. 7.619, da

comarca de Xrapecó, em que é ape·
lante 'Valdemar Pinheiro e alp-ela
da a Justiça. Relator n SI'. des.
Guilherme Abry, decidindo a Câ·
mara Crim�nal dar pl'ov1men.to :3

apelação, para anular o· julgamen-
to e maIlldar o l'éu a novo pO;r de.
feito das respostas dos qnesil!!o's.

IApelação crirnünal n. 7.602, da • ....

cOlmama de Caçador, em. que é ape- ,

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

lante Celso Furtado Ramos e ape·
Illida a Jus-tiÇia. Rela,tor o sr. des.
Luna Freire, decidindo a Câmara
Cr�minal neg'ar provimento á ape
lação, para confirmar a sen.Le.nça
apelada peIos seus fundamento's.
Ap'eLação criminal n. 7.608, da

oom31'ca de Lajes, em que é ape
lante a Justiça e apelado Diocle-

, Radio-Tecnico-Electron ciUlno da Silva Ribeiro-. Relator o

Fundado em 1935 sr. des. Luna Freire, deci'diThdio a

Montal1�m de rádiolll, Anlpli- Câmara Crim1p.al negar pro'vimen-

I
ficadore.-Tranlmi..orel 'Lo á apellação, para confiIlmar 3

Mabrial importado direta- sentença absolutória.
m-ente dOI U. S. A. A I

- ..

I 7613 dProprietário pe açao cnmllla n. ; , ti

Otom;'Jr GeOrges Bõbm
comarCia de Campos Novos, em que 'Ir,.

Electre. Tecn.ico - Profi..ioJ'aJ
são apelUlntes Vidal Meim de Ga-

formado na Europa mango e oU'bros e apelada a Jusli·
- Florian6poU. ça. Re,Lator Dr sr. des. Ferreira Ba's-
�ua loão Pinto n. 29 .- Sob. tros, decidi,ndo a Câmara Crimmai

....-------------- )_l1'lgar de,sel'tas ás apelações.
Apellação criminal n. 7.606, da

cQmar·ca de Caçador, em que é ape�
lante Jorge Salim Sales e Flpe·la-
ela a· JUIS,uça.. Relator o Sl·. des
HerciJi,o Medeiros, decidindo a Cã
mar"a OrinJi,nal ju Igar deserta á

apelação_
Resenha dos julgamelll('os realiza.-
dos pelo Tri'buna.I Pleno, em suas

recurso.

Apelação criminal n. 7.607, da
comarca: de Tubarão, em que é
apelamte Otacilin Lócío Rosa e

apelada a Justiça. Relal1,1(,r o sr.

des. Guilherme Ahry, decidindo a

Câmara Criminal dar provirnentc
á apelação, para auu.lar o julga
manto e mandar o réu a nDVO por
defeito do questíonárío.
Apelação criminal n. 7.611, ds

do Nóbrega, decidindo o Tribunalcomarca de Jo inv ile, em que é. ape- . .

Ianlo Luiz Gonzaga Ai rbsn Sohrí- P?r unanimidade, cO:llh�c.�r do pe

nha e apelada a Justiça. Relatar o
dído e ne-gar a o1'dem Impetrada.

sr. des. Guilher-me AbTY, decidindo '

• •

h t-a Câmara Criminal dar, em parte armln OS em Iras
provimento ú ape laçao, para con·., '

t f t f-dr-nar o réu a pena ,:Ir c-s 200,ü'O 6' ar e a os a lOS
de multa.

).

Como -é de vulto, entre n6., o

comércio de arminho e afim de
�.cJarecer os interessado. infor
mamos que, para exportação ou
comercio del.e artigo. o imposto
ad'valarem debitodo na Nota Fis'
cal é de 6%. para tiras de armi
nhOI, e de 4% para plumas de p6
de arroz, etc.

Reclame.m imediata
mente qualquer irre
gularidade na entrega
de seus ;ornaes.

Tr ansportes regulares de cargas do pôrto de

SÃO FRAN61seo no. SUL
Inform ações CErro os Agentes

Florián6polis· - Carl.:>s Hoepcke S/A - CI - Teletone 1.<n2 (..
'

End. teleg.
São Francisco do Súl-Carlos Hoepcke S/A - CI- Telflone 6 MOO�EMACK

para NOVA VORK

11f
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.'
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o ESTAOG- Quarta -feBra' 19 de Marco de 1M7 3

eocial -�-RE-P
.....

RE-�-NT-tA-ÇO
.....

E-S-NO-,-R-lo�1
A CASA MIRANDA, de Ba�ros & Romeu ·Ltda.

estabelecida. no Distrito Federal à ovanida Rio Bronco, 33 --

2o, c;ndar -- Balcu 2 e 4 e, com dep')Jit" à avo Pcaaiden_:e
Vargas, 1331 -- lo, andar .' fone 23,4836 .. aceita representaçao
por conta propria ou a corn iasdo, Financla'ae. a propaganda. de
produto desconhecido. Qu.adro d. habei. van jedores na Ccp rto l
e ,viajante. n01 E"tados, Cartas com deacrimina.çao dos produtos
e amoitN'" à.quele endereço,

Vida

-marcineiro .

gica
Almejamos-lhe pront; re.tabel.,

cimento.

\Considera-se
«depuradil»
'Rio, 18 (A. N.) Chegou

lwj:e de Natal, onde assistiu o

.l\I()vimento de passag'eiros che-I plei,�o de 19 de jan.eiro, o S,r .

• g'ados e desembar�<t,dos no Ae. Jüse V:",rela, deputado fede::al
.l'OpOrto de FlorianÕopolis pelos e ca.ndld�to do PSD ao gover

_ Doug'las De-3 da Pallair do tno do RIO Grande do Norte.
)

Brasil S. A. Logo ao desembi3.trcar, deu
Dia 14: Procedentes do Riolele esta notioia aos jórmalis-

"de JameÍl�o: W,alteil' Gre.gory tas: "Ganhei nas urnas, mas

�Eithof David Coel,ho de Soruza ! estou sendo dep,urado pelo Tri
Dr. MJ�;noel Pedro da SilV'eira: i bUiní�l Re,gional ��eitoral" 01'-' _

_Dr. Octávio Reis de Oatanhede
I
gamzado e, pres:dldo ate as

Almeida, Jacques Bruhl, Emir I vesp�ras do plel1t:o p�lo meu

rde Góe,s CaT<l!oso. OposItor. Espe,ro, pÚ'rem, que
Proced,entes de São Paulo: I esse esbulho seia reparado pe

Djalma. Car:neiro Leão e Aro-IIo 'D�ibunal Supe-rio: �leit.oral,
nrósio .Ariola. que e composto de Jilllzes lsen-

Dia 15: Oom desltino à São tos ele paixão. Só assim o elei
:BanIo: Gastão dos Santos Sea- torad� do meu.partido, que se

'hm, Djal'ma Q::t::r;neiro Leão e cO:IllIpoe de, mal�. de sessenta
lrineu íBeTtO'nsini. mIl, poder'a contInula,r a votai'

CO'In: destino ao Rio de Ja- com confiam.ça.
'n;eiro: ,silv'esltre Blas,zc:zyk, ------..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;=:;;;:
'Hamilton Sigw,àlt e Salvador I I:Poe,ta. O ESTADO eftcon.·

Pro,eed:elnte.s fie PÔl'to Ale-, tra·se à venda na
,

g'l'le: AUI'ea Soares 'TOrTes dej banca de jornais I'OUve.ira,- F'I'ancisoo Luiz Tor-
«Sack»Tes cl e Olivléira -e Mm'Ilo -Soares I

·'To.rT 0'" d-e; '01 ivei'-,a I �• J)J --
� � •

"oe.7OFT
. �,

-IOSCAR SCHMIDT
E SENHORA r

I
!
I

RI'l'Z - .Ás 712 horas
Colossal proçramn duplo

10) -:- No L ícias da Semana
DFB .

Dix Janes

PRE.i\UOS EM LIVROS Dia 16: Procederetes do ruo
Por todo êste mês "0 Estado" de Jianerro : Luiz Fiuza Lima,

,iniciará a distribuição de livros, Altino de Oliveira, Ernaí Gon-
;,inclusive romances, entre. as pes- zaga e José Francisco Régis.
-soas flue constarem do seu cadas-j Procedentes : de "

Curdt.íba :
,tro social. I Ariel Freitas 'I'ranooso e Luiz

Assim, os que ainda não tenham I M. Corrêa F'reyleben. 1 __

ípreenchido o coupon que diaria- Com destino à Curitiba: Jo-
-mente publicamos, devem fazê-Ie sé Alberto' Samtiago, Antônio
.0 quanto antes para concorrerem a Ta'evisan, e Colomoo SaUes.
'-tão interessante iniciativa realizada Com destruo à São Paulo:
-sob o patrocínio da "Livraria Rosa, Hermes Pímho Fons...�t;a, Emí
;á rua Deodoro, n. 33, nesta Capital. lia Hercfl io Daura.

x x x Com destino ao Rio de Ja:
ANIV:ERSÁRIOS neiro : Leomardo Viana Cunha

Faz -anal hoje. a .rita, Pe rene Lima, Senador Dr. Lúcio Cor
Maria, filha ca e>:lna. viuva a". rêa, Amtõnto Pereira Loje,:.Iracema Kafetti. F'lorinda Coutinho Gallindo,
Fez anos, ontem, o 'sr. Va·Jl.:- Maa;ÚL Coutinho Gallíndo, Al-

rdeiI'\lei Berto da Silvetra, hábil tonso Coutinho. Gallindo e Os
mar Severiruo Duarte.
Procedentes de Pôrto Ale-

B' d
�

d P I'Waldir Gl'isal'd gre: Roberto Lebosso e Ma- anco e {"ré ito ' opu ar eA data de hoje assinala o noelFreítas Valle:.aníversáelo naealícío do S�·. Dia 17: Com destino à São Agrt·cola de Santa CatarinaWaldi:r Grísard, nosso prezado Paulo: Dr. Manoel Freitas ;'.oolega de imprensa, redator doValle.' .

(Soe. (oop, de Resp. ltda,)"Diáa-io Oficia], do E�tado" Procedentes de Pôrto Ale-I r _

I.múíco e!�timado pelas s;tIIaS b�-Igre:' Dr. Henrique Rupp Ju- 'Integralização de "apitaJ2JS qualídades, receberá hoje] nior e Lourtva.l Estrella. I Devidamente autorizados, pelo Ministé rio d a Ag ricu ltu.os abraços dos �.eulS muanerosos Dia 18: Com destino à Pôr-:ra, a -efetrvsr 8 nossa tr an sform ação, i
á

em andamento. em.amigos, aos quais acrescenta- to Alegre: Lourival Estrela, sociedade anônima, r eimcramos, hoje, a inscciçâ a de novos_IDOS os' IlJOSSOtS. Walter Reethof, Casemíro Leo- acionistas. para integralização do capital de Cr$ iO ,OOI).OOJ,OO
'1IeUi, Tito Lea,l Sobrinho, Isal- (DEZ MILHÕ'ES DE CRUZEIROS), em ações de Cr$ 500.00.1José de Diniz tina 11ea1, Itamar ,- Carvalho,Comemora hoje. o SBU aní- Esther Carvalho e Susi Karmm.-versário natalício o sr. José Procedentes do Rio de Ja(de Dimiz, sua-diretor do Instí- neiro : Altamír Almeida, Léatuto do Mate e redator chefe Almeicla. e Maria Luiza Souza.

,:dia "A Notíeía," de Joínvlle. P d t d C' bJornalista brilhante e muito salll���t ;:r:i�'a �ei:t€. urtt! a :

I p..·apreciado nas rodas intedec- éom de'stino à Curitiba' Ni-
.tuais, o disti'nto anjveól'sarian- colau Ulanoff

.

-te, que já trabalho.u na l'Bdaçãol Com destin� à Sã.o Paulo:,dêiSlte diário, receberá, hoje,. as Alris,teu Lopes.
-prto,vas de af.eto de seus mUlt�s Com' dieistino ao Rio de Ja-
-am�rgos. A ele aS nossas flelicl-

i neiro: Mauro Gomes, Dr..Joe,taçoes. ..

I Luiz Ma'l'itin:s Golaço, depUitado
Fazém anos, lloje: I estadual, Clá�io Lorenzoni,

___:_. o ST. José BaJtista da lW- Dr. Jose Mana Cardoso da
;:8;;', dentista. 1 �eiga, Ma�loel � L.eocádio da

).
- o sr. Miguel Savas, fiscal Nova, Aly�ma FlOrIano da No-

<do imposto de consumo.

Iva, �oIIlOtrm_!l .Angela da Nova,
- a sra. Adelia Medeiros. AlmIr LeocáJdl:O da Nova, Ma-
- a sra. Edite Luiz Rosa. rilda Fl.oriano da Nova., Marle-
- a sil'ba. Maria An.grelica ne Fl'Orilaino da Nova e Mar1y

:Rila. (Florian.o da Nova.
- o isTo Jo'sé Daux, do nosso 1 x x x

,�omérlCio. Enfermos:
- o dr. Jos-é da Luz Fontes, E"cmtra-sl! ;nternoda no Hot

pitol de Caridade.' apartamento:_advogado. nO. 4. a 9xma .. 'ra d8• Suely Ps-
- a eXima. vva. Elizabeth "eira Cunha eepôsa do n. Osmar

Ayrr"es da Luz, fUI1Cionária apo- Cunha, {!,lncionár o do Banc", do
:S!ellltadra. Brasil. e que hoje 5er:] pacien�e

de uI'pa delicada intervenção círur-
- a sra. vva. Olindina Me-

-!in Firmo.
- .o sr. Jüsé Renato de Sou-

'za, indulSitr.ial prolPriet'ário da
Fábrica de Br�nqlUedos, nesta
cidade.

- a menina COI'ina"Maria,
'filha do sr. Hall'ol1do Soares

. Glavam, repre,s·enlt:a.�1te COffi81'

'ciaI.

Aos 5, 7� e 9 horas
Sessões das TItoças

- Aniversár-io da Escola de

Rezende - Nac. Coop.
- PWSltel e a Casa Mal As

s·ombrada - De.s. 'coI.·
- DoroLhy Lamour - Bob

Hop-e - Bing Crosby
Jerry _

Colona - Judith

A PRONTA Bar;�:
- Ãnlhol1y Uuin

AUTOMÓVEIS CAMINHÕES A SEREIA DAS ILHAS
Preços:NOVOS E �USA.DOS (recondicionados) Sras, e sta.s Cr$ 1,20

IMPORTAÇÃO DIRETA DE NORTE AMERICA Es,Luda,nl'es Cr$ 2,00
AUTOMÓVEIS: aBuick» «Codilloc» «Chevro!eb> «Dodqe» «Ford» Cavalheiro.s Cr$ 3,00

«t..incoln� Mer.:ury» «Na.h» «Packard» - ·Ce,n.sura: _ LIVRE _ Crianças«Plymouth» "Por,tiac·, I maiores de 5 anos poderão- 'BntrarCAMINHÕES; ·internacional" "Ford" "Chevfolet".
(

na, sessão de 5 horas.VEÍCULOS USADOS; Todoil os veiculai usados são recondicionados e

garantido. por "Certificado de In_ilpeção" em que
, , .

atesta que o veículo está em excelentes ccndiçõe. IMPERIAL
de funcionamento e aparência.

Ao. intere..adoa. ampla. informações. queiram dirigir-Ia ao

repretlentante para o E.tado de Santa Catarina.
N. L O P E S ,V I A N N A

GREGORIANO LIVRA_
MENTO E SENHORA

Carter - em:

ALMA SATÂNICA
3°) - Ida Lupino l::lydney

Greenstreet - WifIíam
Prince - Stuart Erwin
- em:

QUE FALTA FAZ
participam a seus parentes
e amigos ° noivado de sua

filha Hilda com ° sr. Ola,

vo Schmidt Neto.

UM MARIDO
Censura: - Até 14 anos,

PI'i€ÇOIS: Cr$ 3,00 - 2,40.

noxy - As 712 horas
1°) - Noticias da Sematna

DFB,
2°) - Paul Hetrre id - Eleanor

Parker - John Gar'field
Faye Emerson - i:lyd.ney
'Greenstreet - ;em:

UM PASSO AL_J{M.DA VIDA

Censura :. - Até f/t anos.

.Pl\E�ÇOS :

I
Sras. e ,s�a3. . .

1F..;I\llda,nl.e� .

.

C:J\"11heiros .

c-s 1,20
Cr$ 2,00
Cr$ 3,00

participam a seus parentes
e amigos o noivado de seu

filho Olavo com a, srta,

Hilda Livramento.

OLAVO E HILDA
Confirmam

Fpolis" 12-3,47.

ODEDN
As remessas de valôre s, para tal fim, deverão ser feitas

dirêtamente ii nossa séde. á rua Trajano, numero 16, em. Fio
rianópolis.

.

Florianópolis, '12 de l\ohrçe de 1947,

Banco dê Crédito Popular e Agricola de Santa Catarina

CeI. Pedro Lopes Vieira {
Lourival Almeida (Diretores

À.s 712 horas
10) - A I[mmdação de Curitiba

- Na,c. Cooperativa.
- De

'

Sa.11-gue na Guel'ra -

Desenho ,colorido,
- Fax Ainplan NeWlS 29x16

- .MuaJIrdades.
- Ray Milland - Paule'tJte

Goddard - Patrilc Kinow-

ENT·REGA

Repreaentaçõas Nacionais.e E.trangeiraa
Ágência Garol de Seguro. "A FORTALEZAQ

_Agente Marítimo
Rua Felipa Schmidt, 2 .- sob. ,- Caixa Postal, 112
Telegrama: SOLIDEZ e VIANA .- TeleÍone: 1102.
Su'b-Agentes e viajantes no interior do E.tado

Florian6polis - Sa.nta Catarin� - B R A S I i.. l·es - Bm:

A FLOR DO LODO

(Iü!ity - A F.eiticeira)
Pt'eoo: - Cr$ 4,00 - Uni.co.

RlGOROAAMENTE PROIBIDO ATÉ
18 (DEZOITO) ANOSTECNICOS

o Brasil para seu

de3en volvimen to

necessita de técnicos

todasem as

"

profissões

Livros Técnicos
em geral

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - Fpolis,
Atende p�lo Ssrvi;::>

R�er:1bol.;o P.,;;�!.a.

KNOT

Melhoramentos
públicos

-

,

Mac.eió, 18 (A.' N.) - o m�

terverutor Guedes Miranda, a-

I companhado
de um.a C/omitiva

compo.sta, dos seuS auxiliares
de O'ÜlvêrTho, viajou eJm trem es-

I p.ecial para a cidade de São J0.
sé da Lag'e e UniãJo dos Palma-

Ires,
inaugurando reS<J?ectiva

mente um posto de saude e a

pOlnte do Rio lVIundau.·
.

\ DOENÇAS NERV'�SÁb
Com 08 progresso� d.· me�liet...

itoj�. as doençM nervosas. !luand.
'tlltadas em tempo. sio male.<! ""M.
feitamente remediáveis. O �nnnd.ot.
�ismo. fruto da ignorância, só po.h!
prejudicar os indivíduos afetados d.
tais enferfuidades. O Ser,viço Na..
donal de i){)�nças mentais dispu,
de um Ambulatório, que atende. lira.
tuftlilmente o," do<'"t .... '!l;wvni>OO ''''''

iUgentes, na ROIl Deodoro U. du =t
t.. 11 01101'118. cb.riollltUJ91..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Noíicios da
Holanda
,MAX EUWE VOARÁ PARA

BUENOS AIRES
S. H. I. - Comunicam de

(AJmste["dam que o famoso xa

drtsta holandes Max Euwe, pre
;t�mdell1lte ao titulo de campeão
mundíaj, embarcará no dia 5 de
!lVlarço em um avião da K. L. M.

I(Re'al Compauh ia Holandesa

de Avião) com detím., a Buenos

!Aires, onde deverá ralízar va

):'iros torneios. A 'not.ícía sobre'
!essa viajem aérea de um dos
inai,o:res xadristas do mundo,
ínã:o acrescerstava Sii está in

�lUlkLa 110 itlnerário uma visita
ao Bras'il; mas a: escala que ta- '

28m os aviões da conhecída
linha holandesa, no Rio de Ja

.neiro, deixa margem Ipara essa

lüpótese.

-'�'-'---'--'" ------_
.. � -:--�----�..._--

1
'

E'51/l A! II r-QU-m:-XA-S--'-E-RE-C.{-"A-l\1-A-Ç-ÕE-S-'n PREZADO LEITolf: s. o 1ue 'h"

_

'

ao,l A
llJO ft, "I.

il'teressa é. realmente. U!lia providenciA I. I",,"
ri lJa.ra. -endirdt.a,., o Ouro t�tivtr ·I"" ...�rlft ,m

par"Zl q.u_e ali'uma €alta oão. sr, repita: t ,

� •

O SEU OQGANISMO '1
'À() r-, �!õlc�nrf"_l{'\ QiU' "" <IolHl "�c:;:tm�H:-.5I' I"Q E Cl SA OE· UM Ao ou queixa pod�!'á "ir a cau�ar, encamj·

LIMPEZA GEOAl fJ""�' S'tC':;.J\O Rl!CLAMAÇ(,��. I

d>!'" () t:5TA {1n 'pP' ú "'�,,('l �eT"!t 1�7a.dc I-«'<n_ 1 ... ...,,(";t·� :j('" f'···lh��r,..� P)�I"' .�' U<1;;'1'!I'
- .

1t' dirr.ito. rece,ieprj" 'fi !\ nm-:o in1orm •.

t;�n d� res,-,.!r;:;dn . "m"·f1"':> "n' ;:;}Q"lln� "8 I
'";{)<:o n;io .,."'!;flTU pu�l;"",vi()� nt'"�· � t""f"{'b

i
m.ac.il' o�� 2 ro ......vid ,on��;.!1 .�rn:n.a.i.;

t
•

-------..-_ .. _--.� ...�_ .._._----

.
'

'VENDE-SE
uma ca'3O de madeira de

l�i à rua Silva Jardim,
nO. 230. Tra";a r na rrt€sma.

Empreza de navegaçao

C t-I F. R

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxima rapidez e garantia para transporte de suas m�rcadoriai

Agentes em FloriBnópdis CARLOS HOEPCKE S. A.

1

I
f

.ac

.;;:,

Doença das Ayes
SOUDas e Plpócas I

CENSURA -CINElllATO
GRAFICA

S. H. 1. lnrfíormam de

.Haía, que 'o premder J. M. Beel
declarou a uma comíssão do

1;1o,vêrnlO, tnstalada para rever

,8, Iei holamdesa de cíeiema, que
o (plonoo' pll'i�ciJpal a S8Ir consí
denado eT'a. 'que a fnmçâo de es

tado na :ae'riiSU1Íá ct:e flime.s .nãô NOVO TRATOR _ Inventado :p-or Mr.-HaJI1ry Fer,gUlsi()!Il.,'-é ex

devia ser meramente. negativa
trernamente leve e manejável e dotado de marcha ré, d,e fór111a'

1IlJaiS sim que devüa possuir um , '"
.

� l'
.

I d assim os
'. t "t' i', O

.

a aproveitar o solo acé a beíra das cercas, e 11111nan. o' .'

<lllJra '€r posa IVO. premier . ,

d
.acrescenbou que o presente ga-· tre-chos desapr.oveitados nos lillütles dOG campos. O trator e 0-

bínete ',e:Sltava
.

convencido de tado de um descanço que funçiona iautoonáUcamenlt,e Ievantan

�ue a lei de cinema exist�nt.e do-o do' solo uma alavanca de oontrôle ímstalada junto ao mo

provou uma grande contribuí- .

t O odem ser mudados para se adlaptaiI'em a
,

-

d ' ,', d tOTIS a. :s pneus p , 'o'
•

'SaK> em emover os perrgos e
. S " ndído ao preço de 343 libras. Bri-

i<'oorta qualidade de Filmes". qualquer tipo de solo. era ve

EMIGRAÇÃO RURAL tísh News Service.
S. H. 1. _. Inêormam de ---------.---------------�

13oolS-1e Duc, que 15000 jovens
ia�end:ei,pos ,agnVooltJore'S' ho
landeses 'encontr3Jm-se frente
-a aJitJelrnlaitiV'a d1e 'muoo,r de p,ro
fi,SIS.ão ou emigJrar em virtl!de
da fa.lita de teJI1raiS' na Holanda,
foi decl�lrado 110 meeUng de

agI'\Íi0L1Iltores dllJtol!icIOIS, P'Üif B.
ifIorsmallllS. Adiant'c)u ainda que
:as melhores probabilidade num
caStO de emigiI'aÇãJo,

.

8!chavam
'Se nais lÍ:eTrals do Bra,si! e do
$ul da França. e- que a ABsocia

ção dos AgI_'i,cullt: Católicos já
estavam e'labQ["an;dlo plalno,s, pa
TIa mll cenJtl'O de ,tire'i:n'O n:o sul
da F:ria/Illça. A pomparaçã;o- de
emig!l'rurrtes ago:"vouiltolJ.'es talll
bem elslt'á s'ellldJo d:nieia,da p.a:ra
;aquel,e,s que se dkpigtkem para 8iH5' ", DO $ 0-'0,

COMO UM" o�s CONTllleüicÕ�"S.cE vlll'.:ll"ll. OO·lA60�Al0C:UO OOtN-

a Arg;entilna" Oanailá e Austra-. 0""0 "'" 00000'0 ,."ou ",o.

lia.
RESSURGE UM ORGÃO
DE INTERESSES LATI

NO-AllIERICANOS _

S. H. 1. - NotiJciam de Haia.

'qu,e o ex-ministro Charles Wel
te;r', piI',eB'ideirite do lns'oiituto Ho
landes I-bwo - kmelI"jica;nlO, que
item como objetivo o intemam
:biIO, de infiarmaçõ8iS CIOlIDercia.is
pe i-ntlwe!sSíels eCQlIliOrrruL00ses
pe'ClialimenJte ,pana a Ameri'Ca do
Sul, ,inlÍormou que o Instituto:
fllincilOmr.t.....SIeIID �minih'Um subsidj.o I
.do govêrn� ,e originariamente Itev,e CJO'lllIO apoio 130 comp'an
hilaS hol!<lnd:e,sas. A perdas das
relaçõe,s cOllwciaJls cóm a Ale
manha ina pl'leslente situação
�bri.gla a Holanda a olhar para
nJOV.olS camplOs oOIDerr'cia.is, 8!tes
i;ou W8Iltell'.· Opoflt'UJnddades exe

,'�e.cj,onadiS piodJem 81elr ofereddas
ti. Holrunda . p'€'J.a America. do I
Sul, es,'PIecial,mleh!t:e filO que se I
Te,fere a- pl"O'dtlltos de qUalid,ade.,

,

:welte,r �visditou a AmBri:ca do

ISul em, 1945, como rep:resen
-ptiIllte do govêl'lllo Holand'eS.

o Mucos da
Asma Dissolvido
Rapidamente
Os ataques desesperadores e violen

tos da. asma e bronquite envenenam

o ccganiemo, minam a energia, arru l
uam a saúde e debilitanf o coração. Em
3 minutos, i'llendCicQ� nova. Iórmulc
médica, começa a circular no ·S'fI.!lgl!C,
dominando rapidamente cs" .ataques.
DÔ�t� o pt-imeirc dia começa ti. desepc
recor a dificuldade em respirar ':0 volea
o sono reparador. Tudo Q que se faz ne

ccseário é tornar 2 paatilhas de Mel1du.:o
ás refeições e Iicará completamente livre
da' asma 011 bronquite, A ação é muito
rápiCl� mesmo Que se trate de Ca..90S
rebeldes c antigos, Mendac:e tem tido
tanto·...êxito que se oferece com a ga rant.ia
de dar ao paciente rc�irnçfi�o _livre e f�Q!l
rapidamente e complãêo alívio

_

do S9,FI
mento da asma: em poucos dias, Peça
Mendaco, hoje mesmo, em qualquer
farmãêia. 'A nossa garantia '"ê "a' sua maior

proteção, "

Mendaeo A�a�:m��m

I
i
I

. Dr.� (LA r.U.O G"
GALLETTI

AD V O G A D'O
Crime e cível

Constituição de 'Socied'lde.
NATURALIZAÇÕES
Titulo. Dealar.ot6rio8

E.c.rit.• - �raça .5 de Nov. 23.
lo. ,andar.

R•• íd, -- Rua Tiradente. 47.
. FONE _. 1468

1 .......... · ........ · .... · ...... ·

I

B RA
Vende-se um. bgm sortidc

e bem afreguezodo
Rua Tir>:1den tes

COMERCIANTE: Dá um li

vro à Biblioteca do Centro Aca

démico XI d'e Fevereiro. Con·

tribuirás, assim, para a forma

ção -cultural dos -eata·rineBses

de amanhã I

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

FRACOS.
ANÊMICOS

TOMEM

Oin�8 CreDsDta�o
"SILVEIRA"

Grande Tônico

Tela para Fecul ar ias,
bronae-fosf'orosa .

Importa-ção di, éta _
da

lngiaterra .

Malhas - 60·80' -100 -120

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

Telegr.: MARILEY
.Caix a Po stal - 5756

São P"u'o - Brasu . I
PataCe-tirll- ven:d-a

-

sito Q lua Esteves Junior N. 93,
ántiga rellidencr.� da fomília

RQulino Horn.
ChacarCl lohada com ,26 divÍ5õea

de 10m. x 40m

o. intereuqdo$ queirom prccurar
, ,

o 'Snr, RauIino Horn Ferro,

Dores nas Costas
Des.aparecem

. Rapidamente'
Se V. sofre de dores agudas ou sensa- .

ção dolorosa nas costas ou
.

nas' espáduas,' ,.
V. precisa eliminar OB� germes em seus

r ins, causadores dêsses sofrimentos. Ou-
tros s.ntoruas de desordens nos r:03 e

110 aparelho urinário são: urina escassa

e ardente, freqüentes levantadas notur-
nas, . dores nas pernas, lumbago, nervo

sismo, enxaquecas, tonteiras. reumatis-
mo. perda de apetit.e e de tmergjs, in
chação dos- tornozelos. etc. Cystex
ajudà a eliminaT 'êstes tianstõrnÓB, re

movendo sua. 'causa. Começa a agir eIn

24 hora.s e acaba com' os tvallstôrnos
rapidamente, Peça .Cysíex em qual-
quer farmácia sob nossa garantia de
que o A.1ivjará. Experimente-o e verá.
cómo se sentirá melbor em pouco tempo.
Nossa garantia é sua maior 'proteção#

Çy.tex· no tratamento de:

CISTITES, J'1E.UTES...f. URIC�MIA •

.
.

Envie iW seu amig'o distant�
uui 'nílmero da l'evista O YA
u:; no rfrLJAí, . edição dedI
cada Il- }<'lorianópolis, e assi.m

estará �outrihuindo para
maior d ifllsilo cultural

de nossll terra

Não viva

i',f�� aborrecido e de
�''<;:, mau humor
ii)porque sofre de

Hemorróidas •••

��,'1:.;m.r--....

�<�.
o Unguento PAZO o ajudará II
obter .0 alívio imediato de que
necessIta para o seu mal. A ação
de. P�O é rápida. Logo após as
pnmeJras aplicações, êste mara
vilhoso unguento acalma as dores,

as fisgadas e a comichão.,

a
Desinfeta, reduz a infla
mação e auxilia a cica
trização das partes

san-.grentas.
- . Comece�a usar ainda

_ hoje o Unguento PAZO.-
Sua aplicação é facílima
com a cânula perfurada
que acompanha a bisnaga_
O Unguento PAZO está
agora novamen te à 'venda
em tôdas as farmácias e

drogarias, pelo prêço
de sempre.
Tenha sempre em casa'

uma bisnaga de

Fabricante e d:strihuidores das afama1aa con

fecções -DISTIN'rA'" e RIVET. Possue um gra.n
de sortimento de ctJsemiras. riscados. brinll
bana e barato•• algodões, morina e aviamentos

paro a!faiQtell. que recebe diretamenb da.
Snrll. Comerclc!.DtiID8 do interior n-o sentido de lhe faze ram • uma

Florian6poHI'I, '-,FILIAIS:em}:81umenau e:Lajes.

I
IfóbricclI. A Ca&lo ·A CAPITAL" chama a aten�(io do.

vhlita ante. de efetuo rem ;!lua. r::on'1pro!l!. MATRIZ Mn

6ilíiiãa;;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EDlTAt·D�EP�:��A��M Pl{A�o!Cbamados ao Quartel Gratif-i�a-se a

co�mb�:.ll'l�[�li���:u���oei,l�a d���� do ·14 B. V. quem achou
rnarca 'de 'I'ijucas, do Estado de

Santa C tar: f da lei, Recebemos e publicamos o se- Perdeu-se no trajeto entre o
a arllna; na Ol'ma, Colegl'o Coraça-o de Jesus. Rua

l guinte oficio, do digno comandoe e. Vi.conde Ouro Pratc , Praça Quinze
Faz. saber a todos quantos o pre-

do 14 B. q.:
e Trojo.no. um�' caneta tinteiro

sente edital de praça, com o prazo
I - Este Comando solicita Vo's- sem a reilpectiva tampa. Grati

ele ° elias virem, ou dele oonnecí-
sa preciosa colaboração no sêuJ;de fica-ae bem o pessoa que a entre

menlo tiverem, que no dia 18 (de-
de tornar pubhco, para conhecí- gal' no Hotel La Porto, ou na

'�d
.

t' redoção deste jornal.
zoilo) de ahril próximo, ás 10 110-

mento os 111 eressauos, que estac

ras, nesta cidade e Comarca de 'I'í-
sendo chamados 110 quartel do 14°

jucas, á ponta do cdif'ioio da Pre-
Ba talhão de Caçadores, afim d(

R" d
-

D-'Feitura Municipal, o pooteíro dos
tratar

-,de seus interesses perante
. a 10 I usora,

o serviço milil.ar, os seguinle,'; ci-audiaor-íos, trará á públ ico pregão -
'

de L�g'una"ele venda e arrematação, a quem
dadaos: U

.

d
.

I f I 0llVI0 Si lva, residenle no muni- Todo o Sul Catarl'nense escutamaIs er ou maJ.Or anço o erecer '.
',.

acima do preço de avaliação, 008 Cl1)IO. de, FIor-iauópolis --:-, JOI'ge diariarneate a Rádio Difusora.
bens aba íxo discrirnínados, separã> Joswiack, residente em. }i Iorjanõ- de Laguna.
elos para pagUlnent,o das custas elpOI,�S -::- Adernar Mano,el de Araujo 970 Klcs, (ondas médias).

dema,is' despesas do al'l'Ola,n,'l�ntol r.esldel1'lte ,em F.lorwnopolls - H�- Horários de irr'adiações: - Das
dos bens ela finada Maria José l\u-

110 Salame Pereira de Melo - Vitur 10 às 14' e 17 às 22 horas.
. " ..' �" "� Manoel - Ganríolf'i re'"ldent m' .

nés ;' Um l.er-reuo silo, lia Jóá ia, nes- ,'. "T .

',.", ,.'.fI C Representante em Florianópo!ls:
ta cidade, medindo 9'2;4 metr-os de

F lot-ianopol is - _Ppdro PeLrOVSKJ. D. F. DE,AQUINO'
trentes que fazem na rua JomvIle residente em Bom Hetiro - Jacob Red. do Jo�nCll «O ESTADO»'
", :' Knaben da Silva, l'esid-c'Me' em Pa.,

com 240 metros" de fundos mais ou
---.... """""".--_'" ao Wlt#.. _ -rnenos, que fazem no ,;alo ela .Toaia; II1:0ça'- Ernandc de Oliv é ira, re-

('{"'MP! l\J I' e'x·tl'';m,c''- ao leste COI�, terras de sidente em Palhoço,a - Manoel Joa-

,,,\_J fii�1llA osALlANÇA UI.. BAlA" Níigl:el "EZequ:,';1 de
,U

Sim�:s e ao
quirn Machado, residente em Ar,

fig43�I!,ca 1:�1t "., UiCle: 3A�/A' � ,

oesoe com herdeiros de João Lu- mação' elo Panlano do SLll'- Joao

J�,C�lnHOIIl '·'''i''fU,N8POIlTl!i1

I
oíano, com a área de 22.176 metros

Paulí.ne SeL'lJbal, i-esidente em PIO-,
Cifras do ,BaleDC0' de c19r44' 8090"'.6,06,30

'quadrados, avaliado por dois mil e rianópo.lis -, Alvino Emilio d3:
-quinhentos cruzeiros (Cr$ Silva, residente em São José -! Cirurgião-dentista
2.500,00) _ Uma casa constru ida de

AlbeIlto Cavalhciroü, resielenle em I
CAPITAL E RE<"uRV" � '-"'ll'aca,11,lI:a, nll1111'CI"I}I'0 cle,'F'lol'J'a'r,lo'_I Ex ;iu-sivomentà com hora

.�&loo .' ..,� madeira, .cobe,da de le.Ihas com 3
,"" '�

I dR b'l'd .... 'e $ 507° 4 1 7�5 97 }01'� 'ld I) 'a ,-'d" marco a.
esponsa I I ,a.ue� , r � o. O • ;} , compo[.e,nle cosinha, a\'aliae!a €111 I'. J",

-

1�'.0 ,\OCd.' le�1 en';'e;m Cartão de hore Cr$ 80.00.Re<:ete· 61'.053.245,30 d,ois mil e quinhenlos cruzeiros RI,o r.avares, mUll.lmp1o de.' 1'lo1'.a,- Rua n." 17A
. ,

2 3
.

I CI d B Arcipre�te PaivatlVO
','

14 .i76.60 .8" (Cr$ 2,')()0,00). Tudo num taLaI de .nopo IS -

, a� I�nor mn, resl-
! 1

cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00).
denle em Flol'lanopolJs - Salve- Te. .427.

Uno ManLins, residente c,m, Palhoça FicrianÓpolis.
Quem elito,s bens.·quizee arremataI) .

_' lnorino Li,nhal'es, l':�sidrnJr' em
cOtmpareça ao looal, elia e hora aci-
ma me.ncionooo.s, :E�, para que cn.:e- Canasvieira,s, mtmicipi,o dr; F'iol'Ja-

'gue ao conhecimento de lOd,os nópo!is - José Albino Ha,mos FI'

lbo, 1',e,si,dElnte em Pül1'te de lma
mandou expedi I' o pt',esenl1:t2, que

deverá ser afixado no lngar dü l'?im, mLL?iciPiO eI� �all1:oça -:- Hi

costume e reproduzido na impren-
lano Jose, ChISto:lo1lIll: .

reslelente

sa de Floria:l1ópo.Jis. Dado e passa-
em BaIXO Sa.llo, �U'l11CIPIO de Nova

do nesta -CIdade de Tijuca,s. aos
Trento -- V Jl'I.��lmo GarcJa,. reSl-

l 1· I ., nla 'no do ano

I'
dente em R I bell'ao, mUl1lC,plO de

l'ezeClaS{omesüe I", . , . .

de mjl 110\"eoent08 e quarenta .fi FlorlanopolIs � Amaro Martms

s8lte. Eu, Rodolfo ,LUIZ Búcl18.1e reSIdente em Capoell'a�, l11L1l11ClplO

I"
.

, ,s"ul:iscrevi (Ãs.) de São J 931' - AI f['edo BelLz, re-
eSlvll\ ao, quo o .

'd' R' S t
. . .

d
Mauríllo ela Costa Coimbra, Juiz ele SI CD;'e ,em ,10 () P, mUl1lClplO e

])' ., E t' f 'me o orio'inal Palhoça - Arnolelo Kem,pener, 1'e-
,11'eJ,,,0. I s.a c.o,n OI. " ". • ,_ •

Cjue afixei no lugar do costume, ao sldenLe cm Chapaduo, nlO dos Bu- -------.--------.

g-re.s, nlltnicipio de Bom netiro _

RA D' lOSqllal me reporto e elou fé.

Tijucas, 13 de marco de HH7. Gel'mino Clcmonte da Silva, regi,

Rodolfo Luiz Búchele dente em Gampaba, municipio de
I Palhoça - i\Ja,nop.! Hercili.ono da

COllceição, r{'� idenle em. Barra de

Sul, municipio de Florianópolis -

San.tino Albedo Hamo'3, l'esidenü.'

em Ponle dê Baixo, municipio elE'

São Jo-sé - Zeferino Daros, resi-.

d.ente em Praia Grande, municipio !-------.-------..!

de Al'ai'anguá - Márió 'l'revisol .' _

residente em 8erra da P,edra, mu- ReCODS'rUCOes
l1icipio ele Ararallg'uá -::-. Jostí da I d cosas' muros telhados '

C d OI" 'd t L: I
e , , ,

�LlZ () Iven'a,r,e,sl el1 e em a�
etc. Tratar com Jorga de

pao A1{;o, mUlllClplO de Lages -I P lo no firma Busch &Cia.
J

-

R "1 t
,au,

1\1a,noel 0<10 osa; reSlC en e em
,

M-eleirv, munici,pio dê Araramguá
- Fniderico BI'andes, resielen�e

I em Perimbó, municj,pio de Bom

neLiro. e, Hideljmo &chus\.er, resi

I
dent.e 'em 'Sorro Negro, munic'ipic

I de Bom ReLil'o. .

II - Valho-me da opol'tumda
de paTa, com meus agraelecimen-
lÜ'�, apresen tal' meus prGte.stas d;e
consideraçiío e apreço.
!\'iI6 Chaves Teixeira - Ten. CeI.

·}·V I V E R E S para E U R O P A
(Alemanha todo8 ei. zonas .. AIi.tria, Hungri'a etc.) poe intermedio da

Hudson Shlpping Co, Inc. New York .

,Diretamente dos depoaitos na Suina .• ' Ent�ega� ropida. e�arantidas,.�podendo Bel' teJegrahcas .•• A melhor organlza�ao no gsnero, fundada
em 1893. •• Variedade de sortimento.,

PEÇA INFORMAÇÕES DETALHADAS A:

ORCiAHllAÇÃO' SULINA ,,' DE REPRESENTAÇÕES Ltda.
Rua Felipe Schmidt, 52 (Iaja) •• FLORIANÓPOLIS

------------�--------------------------------------------

fflopresa ,({Construtora Universal».
A maior Organização Prediól do Brasil

AVISA
A todos' 03' portadores de títulos desta conceituada emp esa.

:legaliza'r seus t
í
tu lo s , afrrn de obter o reembolso de acôrdo com

.o Decreto-lei n"'; 7930 de 3·9-45.
Para maiores esclarecimentos, é lavor dirigir-se ao escr i

-tôrio central .

nesta Capital. sito à rua Felipe Schmidt 's/n
_Florianópolis.

NB. Não faça' sua Olnscrição em outra empresa, congênere
sem primeiro conhecer nossos novos Planos de vendas,

Sinistr,oll pa.go� OOls !Jltl'1I.V"" Iv "r..o�

Rc-!pamabilida1.eli
98. f)87 .816 30

76.. 7364,0' 306,20

DtreWtes,
Dr; Pamphilo d'Utra Freire de Carv-aiho, Dr. P'reocisco
de Sá, Anisio Màssorra, Dr. Joaq\lim Barreto ci� Are'ljo
e José Abreu.

DATILOGRAFIA
,6

CONFERE
DIPLOMA

,CORRESPONDENCIA .

.r COMERCIAL
"

BIREÇÃO:
). AME:LIA M. PIGOZZI

coMETODO:

MODERNO E EFICIENTE

RUA ALVARG DE CARVALHO,65

CURSO DE MOTORISTA
e.

.serv ço de Pronto Socorro de Automóv�(s
Ensina-se a dirigir automóveis

Amador e ProfiSSional
Teoria e prática - coohecimento do motor.

,Atendem se chamados para reparos de ur,gência.
Auto-E scala 1-47 ..77

'GAl<AGE UNIAO _.T'pi�AÇÀ GAL. OSÓRIO, 40.

(;adastro Social do «O Estado))
Peddmos aos nossos distintos leitores, o obséquio de pre�ncher o

"compon abaixo e remete-lo á nossa Redação afim de compldarmo,
,.quanto"antes, o no1fS.O novo Cadaüro Social.

.Nome � '
.....•...•..........•.•...• ,.

.:Sexo ••.. ,......... &t. Civil ....••........ D. Nasc. . ••.••.••.••.

,Pais ................................................. '

.

,Esposo (a) .........•.•.......•...•....•........•..•..•••••••••••••••

� Bmprego ou Cargo ...........•••..•. , •••..•..••.•...•..•.••••••••••••

..Cargo dD Pai (mãe) , •..•••.•..•...•.••..•.••.•...•.•••.•• ,.

<{)bserv..................•....•..•...•.•.••.•..•••.•••••••••••••••••• ,

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

Agradeceriamos, também, a Rentileza de noticias de nascimentos
,casamentos e outras, de parentes ou de pe;;soas amigas.

CON,TA CORRENTE POPU�A.fl
Juros 5'/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S. AQ
CAPTTAL: CR$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Rua Trajano. 23 • FiofifilnópoUs
Vende se no Estreito, na rua

do �õnto do onibus. Tretar
'-�---._----- -��-�-......-�-��-�_,""':"-,,__ ,nes.t..a, recéç.ão,.

Arnoldo Suarez
Cuneo

Ag6bolail. Repl'_ntaçóett em
O."oj

�1Qtl'ilI: F10�iQn6po1h,
Rua 10ão Pinto i n. "

C�ilI:Q PQlltal, 37
êilic1: Oreaciúmo

Rua Floriano Peizoto, ./0
(Ectl�, Próprio),

'

TilleQ'l'omll.· ·PRIMUS
Aq.nt.u, uo. pdncipab
munioil)ioe do E.todo

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

.,

5. 6, 7 e 8 volvulas para
Luz, Pilho. o Acumulador.

Peça catalogo graUs.

Deseja obter
emprego?

Procure então a no!1S3 Ger�.'"
eia e preencha a nossa "'ficha •.,
informações úte�!I", d"ndo tô....
as indicações possiveis, que' te!f"
mos prazer em recomend'·10 <a>
aos interessados na aquilliçio 4.
bons funcionários (as).

\_- j

Preços .em concorrencia!

A V A � importadora
São Paulo, O, Postai, 4063.

PARA RECEBER AMO'STRA GRÂTlS
ESCREVA O SEU ENDERECO AO

LIlBORUÓRIO 00111 S. II.

federaçã'o Espírita Catarinense
CONVITE

CAIXA POSTAL. 36
laLUMENAU • SANTA CATARINA Comandanle,

CONTADOR
Competente e devid8 mente

regiHrado. dispondo de algu
m as h..oras vagas, oferece s�us

3e'rviç�s para escritas avul�as. Da o�or�o com os Estatutos e de ordem do 'irr:'ão Presidente.

'I t
-

e' t Red�ção ectão convldo.ao. todos os senhores Delegados da. SOCiedades o.desa••
n crmaçoes n :s a -c:

.. _,.: bem como o's m'embros do. Ccnsêlho. Deliberativo e Federativo delta

I I \ Federação. para uma reunião. na sua séde sociol. provisoria, à rUa

�Il a,s. Ma,ec�al Guilherme, nO. 29. desta Capital, às 19,30 horas de 20 do

rlll I corren te, quinta-feira proximo
Em se tratando de assuntos de inter3sse geral à serem resal-

AS{I(lllN IiTl1lS
I'

vidas. esto Secretatia. espera o comparecimento de todos.

I
Ll 11 .fi Jj Florianópolis. 14 de Março de 1941,

Reclamem imediata - THIAGO VIEIRA DE CASTRO -. Secretário

mente qualquer· irra- ---�

I gUlaridade na entrega II QU�R VESTIR-SE (OM CONFORTO E ELEGAHCIA 1 Ide seus jornaes. I A� PROCURE

Alfaiataria MelloCasa
Rua Felippe' Schmidt 22 - Sobrado

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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para r.•r
. lJ--\llt ASSTNARA CONTI;tATO UUM

•

81 o FLAMENGO HOJE
Decididamente, a nossa Federa- Campeonatos locais.

'

ção Catar inense de Desportos, não Aí fica a sugestão, pois 't'EliIDPO i Rio, 18 - Foi resolvido at'ínal o

anda mu'íoo feliz nas suas res.olu-! ainda existe muito" ainda mais se
I "caso" do jogador Jair que foi o

ções. Não pensem que falo desta éonside rarrnos que apenas quatro assunto mais discutido destes dois

.maneÍll'a: pelo simples prazer de: clubes d isputat-iam o Cel'tame .l!;S-\ �llimos meses. Sábado o assunto
falar. E que, sempre estou a olhar. Iadual. Em dois domingos apenas, ficou ericer-rado dentro das segum-

t d duma série de três íosos na capi-
_para li' o que iz respeito ao pro- ser-iam escolh.ídos os f'inalistas, ou tes bases : O Flamengo pagará ao

••

'E"V"I"T"E" 'A'B'O'R' ;"E''C'IM'·E·N·T··O··S"··tal 'po11Iugue-sa" tendo como aríver- '"

.gresso e o desenvolvimento do es- seja, num espaço de apenas oito Vasco da Gama, pelo passe ete com pedidos que podem ser evita-

.porte na terra harr íga-verde. dias. Mais dois domingos e no má- Jair, a' importância de 500 mil
sários o SpoI'lÍJng Clube Porlugal. dos. Contribua para a Caixa de Es-

Ddo Clube de Fulebol Belenense e a 1 I d· d FI
-

ano e 46 foi para o esporte ximo três, na caso da necessidade cruzeiros, havendo ainda como .
- .,' mô a� aos ft lI�entes e . oria"3-

!
E�J)odc Brnfi,-'a Em [)l'iücipl"o es

'Úatari_nelns� um verdadeiro fracas- de uma melhor de três, e o' Certa- complement'o da transacão um jo- _'..
- �".u " , " �-:

so. Nao digam que é sxagero. An. me eslaria liquidado. Com a pala- go amistoso a r-sal.ízar-se na Ga-
lao ass�ntadas as datas de I5_, 18 e Senhorita!

:s.olut�m:ente. Basta que analizemos

I
vra a F. C. D" enquanto há tempo vea ou em campo neutro com ren-' 22 de Junho para as eXlblçoes do Ao escolher seu perfume yerifi-

as atividades 8SpOrLWas desse ano para isso. da dividida, pagando os sócios dos I onze cru:-m�,lüno,. .

que se trás � marc.a da perfumaria

de 46. Os Campeonatos foram

I
A. NEVES dois clubes o seu ingresso. .rair· l� al�sCnCta da equipe \'asca,lua_11

"Johan Mana 'Farma" que já. e..a

r-ealizados dentro de um tal riti- (Da "A Noticia", de Jqinville). issinará contrato amanhã. I es a calculada para quatorze dias. preferida pela corte imperial de

mo, que chegamos ao terceiro mes,'
- I A dclegnção que será Integrada dc . D. Pedro II

do corrente ano, sem que 00 anOjEm grande aüvídade o C" r.::.
l vin!e e clnco pessoas, viajará eml---·--·-------U UI _ fi . u· avião especial que deixará esta ca-

A primeira .Agua .de Colônia.feit,a.
esportivo anter-ior fosse U1lltimadO!

- d f f b d

d' pi,lnl no dia 10, reP1re:ssando a 24.
no mu� o. OI a r�ca. a na cidade

Que teria aoontecído? Falta de I va-a o Ar fj "d C 1- I F -b d

tempo ou de ação? Creio que ai � ii Os jogadores do Vasco pleitearão e. o om� pe li. 'a rrca e Joham

;ultima hipótese é a mais plausível.l O Caravana do Ar vem pe; de do Sgto. Manoel Tourinho. o recuo da tabela, se necessár-io Maria Farlna,

A L. M. D. e a L. J. D. consegui.-! exercitando com afinco para os' Est�.m'ÜS certos de qus ele sa- por uma semana, para que possa
•.••...•........................

ram levar a bom 'vermo os seus jogos do Cannpeonato Amado- bera T!CSOlVie'r 'o problema, sa- a equipe atender ao honroso con-. O VALE DO ITAJAí

Certames, suegindo, respemivaanen-' rista do corrente ano, tudo in - tístórtamente. I vite dos clubes portugueses. I Procurem na Agência

1e, o Ipieanga de Canoínhas e o
I
dícamdo que será, u mdos üavo- . ---.o .. --.

, � • •

------- ! Progresso,

I E t d t dr
LIVRARIA 43, LIVRARIA

����::,!���r��;:I;:t:�:::a '::,::�::1��ad\;��nt���� morno. a prox�ma VISI a o I···· ..... VE:::�SE"""""
se,rvll� aos responsáveis pela orga-.melh:or preparo teC!llCO� ,�ra- 8otafog.o a S!lnla Catarl11H I o barco TARZAN ara asseto
rnzacao de nnssa rracassada �e- ças a boa orâentaçào do eu- U

7 t d'
�

t
P

Z.

'Ieção Estadual, conseguiu, logo tradnetrr" Mamoel Tourinho, Há dias, o sr. Ia-ajá Gomide, di- devendo em seguida .rumar para o, Cdo.lPl m s. e7 5CüOmdPrlment o por

, .
_

t d d
.' ',,1 t d PIE'

.

' e ,31rgura e, e mas roo

-apos, ultimar o Campeonato sur- que na.o em 'escança o para namlCO pre51uen e o aUi a Ra- nos'so 'S'ca.do, onde es'la compro.! V t t á J
_

.

p" t ..

. .' _

_

b
'.. I e,r e ra ar rua oao In o OI_

gll1do o PalmeIras como campeão. apresenJtar um esquadrao em mos, endereçou um cabogI1ama ao metIdo pam Jogar ,em Blumenau'

."0 Marcilio Dias é o outro campeão, organizado, dotado de excelen- BCI�'af.ogo, elo Rio de Janeiro, COIIl-
I
frente ao Palmeiras, bi-call1lpeãoIS· . -

.Do Vale do Itajaí. I
te estilo de jogo. vi,dando-o a l'ealizar uma tempo-' local, cujals negociaç,ões foram en- ��SA MI CEL�NEA dlstn-

Na Ca,piltal do Estado, apenas, Gom la, saida dOtS guardiões rada nesta GapHJaI. I cerradas sat�sfa,�óriamen[.e, gl'aça's oUl�cra dos RãdlOS R: C. A

um turno foi realizado, e. apesar
r

Ari e p€.ixoto, o "plaY'er" He- Várias v'ezes entramos em con-· á boa vontade de grmlde número VIctor, Vãlvul�!I e D1SCOI.I.

,ile ter sido anunciaào, o reinicio lio, que úlUmamente vinha t,uc,lo com o dirigenle-mór do clu- de ,espolltisLas blume,nauenses, len-
Rll" CtJnselhelfo Msfra

,'(io C eDÍlam e, até hoJe, nacÍa 1"01 atuando na linha média, está bc do Jal'dim Lauro Müner e até do á 1'1'eote o &1'. Sehas,vião Uruz
••••••••• •.•• •. .... .... ..".

,fe�to', Naturalmente ,encoolirarãÓ S8lndlO submetido a rigorosos o mo,mento em que acabamos de incansh,el pr'eside,nte da Liga Blu

;;apoio �l'SPEmsão impos'ta' pela: exer:cidos na árdua pOrSição de redigil' esla nOLa, o Bolaro,go, ai:oda menauense de De,spol'·tos, es,lanelo

,C. B. D. à F. C. D. Jus,Lo e digno' gt1JaI1da-Vlala,s, esperando estar nüo r,e:;,pondeu ao eonvite, propa- esla pllgna despertando desusado
I

.

esse g8!sto de- a,caLamento . 'ás 01'- em cOlmpl€Jta forma dentro de lando.-se já pela -&ap.jtal t'8J.'em -f-ra- i,ntercêi>se- nos - c.fnculos -esl)Ü'rLiv.o,s
dens ema,nadas da Entidade diri· dUlas semanas. Recorda-se que cassado as negoc.i1ações. des�c{ bela e oI'deil'a cidade d{l

gente dos e1>POl'te,s no país. Mas o Helio, há tem.pos atra.z, foi Não vamos com css-es boatos sem Vale do ltajaí.
.que não é justo é que agora a 1<'. co'nlsidJel)."ado pela crriitica como nenhum fundamento, po'rqu8 am'e- Como ]X>den1O'S obs,ervae, a para

;C, D., devido não, Ler ulil.dmado o um goleiro de grand€ futuro. di,lamos sirncera.me,nte ser ainda da ainda não está de todo pel'dlcia
ICel'tame da Capital do ,Estado, eli- Adão, o inteligente "pivot" vO'ssivel a l",ealização desse gran- para o Paula Ramos, que pDderá e

mine 'a po.ssibiHdade da realização. do Figueil"elllSe,
.

está siCIldo

I
dios'o inLcl'e,stadual fLlt'ebolíslico, muito bem faz'el' com que o clube

do Certame Estadual. Seria mui,to aproVleilDado com sucesso na O viCle-campeãü do "Super" ca- de Heleno dê um pulinhO até a

n:ais _lógico, desde que FI�rianóPü.-1 meia eiSqUEliI'd!a� ,�,nde figurará ri'oeJa de. 19!16 está r'e,aliza.ndo uma n,os�a querida Florianópo!i,s.
hs n30 tenha um campeao classl- ao lado de Le'Ollldas, Samford, wmporada no vizill,ho E"lado do S-e é cl eye I' de Lodo clube pugnar

ficadQ, embora fo.sse qua,si certa a Hazanl e Lebetinha. Para.oá. em pagamento elo passe do pdo E'11g'l'ande.cimeJlil'Ü do Iuü'l}ol

vi,tória do Avaí, campeão do 1° Gaso o player Gato não zagueÍl'9 Fedalo. Domingo úKúmo favürecendo o minguado públicl;
turno, r,ealizass,e a Federacãü o abandone a pr3Jtica do futebol, o alvi-'neg'ro melropo.Jillano enfren- Clsporüsta da lerra d,e Dias Y,eH1G

'Campeonato' Estadua.l, com a par- a linha médi.a do Caravana do tau o 31guerrido es'quadão do 1<'er- c,cm' gTa,ncles pal'lirdas (gr<:\ndos
tic!ipacão dos oU't�'o.s quatro clubes Ar s€rá a mes:ma que brilhou r'oviário, do Curitiba, terminando mesmo), onde o entusiasmo é ,eno['

classificados. Não seria nenhum no ano passado, ou seja: Gato, o. jogo empatado por três tentos, me, será bom e acons'elháYel que

'desdouro para os clubes da Uapi- Haroldo e Vlerzola. Hoj,e s,erá a vez do vice-campeão. j[ratem imediat.amente de ajudar o

ta.!, que não disputando nada te- O maior pl'obI:e,ma da equi� cmiüba.no, o Coritiba F. C., med,tI o'eu c-o-il'mão, le!Íllirando-se d,e quo I ---------------
riam a perder, e seria uma o'por- pe 0a11av.aneicr-a é j3<llcontrar um f',lrç,::ls com o "Gloriaso" que en-ll!l!TI dia, Quando eslivB�'em em di-j ti'nhos, nos próximo's dias prese'l1-

tunidade que se daria ao'S ouü.o.s oOill]}a.nheil'o para Moracy, na cenará a ,&na t8!lDIpoTada com um 1 filculdades, o Paula Ramos sa,berá
I tearemos os espoI1t<ils.las com a re

clubes de outra.s Ligas, que annal zaga, p'o:i1s o zagueiro WaJdir I confronto com ü A!!.tIMico, campeão i desempe'l1<har muito bem o pape! 11acã'0 de todos os jOgOS di,spuLados
fie conla,s não devem gostar muito "voou" parra Pârto Alegre. paranalémse, a realiZl3Jr-s:e, po,ssi-I do "bom Samaritano". no ano passado pelo gloriüSO Bo-

de limitarem ...se a di!sputa dos Mas, confiamos na capacida- I velmente, no próximo domingo l Por hoje, é só. Se ficarem quie- tafogo de Futebol e Regatas.

\COMERCIANTES! INDUSTRIAIS! ESPORTISTASl Auxiliem a CampJnhí
�Pro.' -ConstruCão do Estádio do valoroso Figueirense F. C.

( -

. ,

Direção de PEDRO PAULO �1ACHAOO

o Riachuelo toma H_

.-

Onde Iremos

f

" v

canlQA FERIDAS R€Cem€S ou f+nnSAS
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c o ""� res "do Domínío 00·,Em"l'AL-J)'Jg-°C][TAÇÃO OM' UJU._ :OOpT •

.

.'
, ..

_PRAZO DE 30 DIAS DE IN- Umao na pessoa de seu .furei TERESSAD08 AUSENTES E tor, por precatória na, cítíade! '.

d€ FllorianópoUs; do .repreeen-i DESCONHECID()S
_ tante do Minnstérto Público, eI Londres, 15 cq ..P').- Gl�n-,; (AÇÃO DE USO��IAO) por editais de 60 dãas dos inte-I vil Hall, secretár ío fmancel:o, O Doutor MaunL,o. d� Cos-

ressados ausenteis e descomhef do 'I'eso.nro, decIaro'�l na Ca-
ta Coimbra, Juiz de Díreíto da

cídos para acompanharem )1".� U1J::LnB, dos Oornuns que a Ar� Comarca de 'I'Ijucas, do IDsta,do,j presente ação de' usocaezâoi gemtína exigira e l'<€cebe,ra, (�a de Santa Catarina, na forma,lde'POLIS dos editais nos termos[Inglaterra os restantes (lOIS
da lei etc.

do art. 455 do Código de 1>1'0-
------�,;;.,..;.,;-....�-�------------'"!!"'--rmil,hões de Libras, .em == da'

Faz saber a todos quanyoSlcelslso Civil, por meio da qual'i
promessa de embarcar oitenta

i interessar possa e o presente I deverá ser reoonhectdo e, d�DR. NEWTON D'AVILA � e três por cento de seus �XC�-! edttal de cítaçã-, com o prazo I clarando o dlomí'nio dos suplfOperações_- \1las Urinárias - Idientes de oa,rn� exportavels;de trinta dias virem.ou dele -Icantes sôbre o reefrído terre�:::n.�s J��0������.08Tra�� I
para o Reino 'Unido,

.

durante loonhecimento_ tiverem, que por I

no, ficando citados, ainda para.
to da coUte amebíana, 'o ano de 1947. Ex.IIJIlCando 0lpar"e de JOAO GUALBERTOI

prazo legal -apresentarem:
Fisioterapia - Infra vermelho,

"t ilhõ n de l
.r t.

,

.

•

lh lhe: no I
.

_
,

.
.

Consulta: Vitor Meireles, 28. pagamento de 058< e mi OcS --::DE SIMAS, e sua mu 81',
contestação e para seguirem a.

Atende diariamente às u.so Ila.. ,

A tí O qual fOI .

"'d ti ão do teor , .

1 t ob

., • tarde, das 16 hs. em dlant. líbras a ;rgen;_ ma"
,

i fOI dírlgt a. a pe l�a . ,,' causa ate tina sen: ença, s
Resld: Vldal Ramos, 66.

crutícado na Câmara na sema-I' seguinte: PETIÇAO - Ex-
S PI""'] as da lei Dá-se a pre-

. 11'0]:1. 1067
I '

• � .

.'..

d a vOÁ I "" •

.
' . 'jÍl:a paISI3�3.da, declarou ele que almo. Snr. Dr. }UlZ de Dll�elto a

sente causa o valor d� .

DR. MAD�A NEVES trausaçã., .tora completada de- Comarca. Joao Oúalberto de
01'$ 2.500,00' paTa efeitos 1e

MMlco eSP�g�lô�':õ'5 DOENÇAS; pois da revisão dos

pr:ços·11 Simas e Sua mulh�;r, lavrado- gaís, Protesta-se provar o a1e
Cura0 de Aperfeiçoamento e Lon-I'Hall explicou que O governo 11eS casados e re,SUdentes nOigado com os depoímentos pes -
Ifll Prática no Rio de JanelJ!o

.

.

f' ovér' A

B 1 "desta I

�, te

ConeuitclI diariamente da. argensíno .izera v�r ao � _

-

"Sertão de Porto e�, .. �, 1 soads dos interessados, ue s-
lO às 12 e do. 15,30 I IlO britârríoo que cinco I�llJ,h<:>es I Comarca, por seu- assistente .,�e I temunhas e vi-s'tOlrias, se neces-

em deante

Ide ]}eIEWS era uma quantia m-ivêm expor e requerer a y;. E�- SaT'l'l1S. O sígnatárto desta, tem.
__

o CONSULTóRIO: suííoíente. Os representantes cia o sezuínte: 1° - Há ;m.aIs'sUia resldêncía- nesta cidade •.

RUII Jollo Pinto n. 7, sobrado -

'. A • _

,
' ! ',b ,

.

_ , U'. _
,

'J'one: 1.461 - Rel!idêncla: Rua, Or.ltaThICOS na.O, c:o.ncordara�\ de 30 anos, os supucantes p.os ) onde recebe cItaçao. Nestes;
Presidente Coutmho. 58

com' isto, a princí,pio, te'rmI-'! sue'IÍl, oomo seu um terrr8no'i têil'\lllOIS p. dJeferiJmeuto.
'

.

DR. A. SANTAELI,.A I nrund'O-, porém, p{);r ,cancord�-! S/'tttlJado no �eferido Lugar, co�1 Tij_u�as; 20 de, novemb�o (�e
(DI.plomado pela Faculdade Na, ! rem e'm pa,glar OS OUU'os . dOIS 20' metTos de frentes e 500 dI i 1946. (a;slstiJniado) _ Cl'ruudlO

,'c1onaI de Medicina da Unlversld·.,
. _ .

'd' I
d ]'am 10 O 0'\ "

.

"E d'

a. do Brasil). Méd;co por concur mlllhoes eXl;gl, lOS.

Ito:s
d.e fl.l'lli OSO, OU se· "

\CMlamU'l'u de Campols. m. 1-
'lO do Serviço NaCIOnal de Doen

.

A' me'I�los quadlrados, faze, do.
ta p'etl'ça-Io '''0'1' dado o S'eg-ull'lü�'

iIIla Mentais. Ex Interno da Santa

C ncurso para oeo
Ui

_ _ : ,;. ('1 ( ,

, 1',' b

CUa de Misericórdia, e HOSPItal Il
-Ifrente.s no Travessa.o GerrJfI:e'IDFJSPACHO: Apres,entada ho-

l'alqulitrko do Rio na Capital.... v

d ",� cau- o

_ ..

dera!

t M l·cl·pal o"e lfun,d'Üls com teIiras o Sl..p '9" -I je. A. á OOilliClhlSl310'. TIJu.cas�
VLt..�ICA M::J��sÃ8 �ENCA' e UO te; exil:lremando ao sul e

. ter-, 21/11/1946. (aIS.) MauriUo Co-
-

COnRUlt6!r�iDT�dif!CiO Amfllll

E t t· t· !'Ias de Jos� MaIloel Fe.r.Te'�a1:i?' i;mbra. SUihiaLdo os autos á �on-
- Rua Felipe Schmldt. ConBUlta. 8 a IS leH ao nont.e alinda com dItas <)

clUJSão foi p,l"lof'erid'o o S-egUl-nte-tuldPn��/5R�! �lv���a�ecarva Eslão abentas, até H de aJJrÍJ sUlplioonte; extr.emando a.o sul
DESPACHO: P:aTa a juSltilfica-

lho nO,18 - f.'lorianópoliJIo
próximo, al:J.. .,ede da íns:pell!o.ria em terras de José .Manoel Fe�-I 9ãJo, de'slignlÜ o dia 3 de dez,e.lll-Reg-io,lJ,n[ ele Estatistica (Rua Pa- mima e a.o nlQl�te alllda COr:1 dl-

\ briO próximo, ás 10 hmas, naMédICO���f:I:aS�e��!A�� Situil.. dl'e :l:li:gu0)inho. n. 15 - altos do taJs do suplica:nte e com.Tlbu�-!salla das wudiênlCias" deI1;te o dr.do Centro de Saúde Ci,ne Roxy), a's ins:cl'ições. para. cio G;eiI"�al,dlilllo. 2° Seu: �aI Anto-, Promot.or públLclo. TJju.iCJ&.s�DOENÇAS DE S'ENHOJl,AS -

lrês c-o-ncur.SOil desLilnados ao pro-!nio dia �i1'Va Sim�s ant:es de; 22/11/1946. (-ass.) MtruurillÜ'
SíFILIS AFECÇõES DA

vimen to dos car,gos va,gos no Qua-
I faLecer ja o pOSSltlla enl comun1. CoiilYlbTla. Ouv.idas as :ve.st-emu-

PELE - RAIOS l'!NFRA-VEP.-

I LU.j
MELHOS E ULTRAS-VIOLETAS dro Nacional ele .-\:gc'nLes Mü!11ici- com o suplitcante e, p�r conse-; nhas, foi dada a segillilIlt€ SEN-Cons.: R. Felipe Schmldt, 46 pai,s de Est'aliSiLica.

. guiJlte, sem i,nt,eI11"'1.lJpçao nem
I TENÇA: ViSltlos, etc. !�lg()l

Das 4 às 6 horas.
Chamamos a ai e.nçao elos ll�te- oposição de pesoso,a" aigUlIlia , e,'

po,r slentVença a justificaçll.iQ d_e
Res.: R. D. Jaime Câmara, 4H

1 L I 'f1S h 12 anos o
J

FONE 1648 rc&sarlos para o C( I a que, a]" -, faleeido· 'seu paI, a
. 'fls., fleita por parte de oaD>'-------- [)c·i1t'o, foi ])llblicado no "DIárIO s'l1Iplioante vem contlll!llando

.Gulalhe1rto de Si:maJs e SUa :rIm-DR. LINS NEVES oncial doO EsLado", edição de 13 pella mesma maneti,r!a, n:a, pos- lhl6lr, para que Iptl10duza ()IS efei-do cOITe.nte. 'se piacífJca do meslIDo te.rreno.! tos de dJireito. Citem-lSe, p8S-Segundo .(} rdcl"ido ediLal, oe, 3° - Expõe OarV1a�llO. Sarntos,: soalme1nte, pa.l"la cont,etsta,r'e,m oconcur.sos seI'ão real iZ[l)dO� .

para! em seu Códig!Q CiVI!. I�,terlP:'e-1 pedido, no prazo de 10 dias,' osséries de classes de três Dlvels d.l-I ta,dio qUe o "uiSoca,plao , po�e i CO:n'ÍIl'IOIllJtallltes José Mau'oeIDR. M. S. CAVALCANTI ferenL.es, compree,ndenc1o, r0specLI-!S/e'l" ilIlIVocado: a) - pelo pro-jFerreira e Tiburcio GeraldillO,.CUnlca exclusivamente de crianças \'al!11ffitle: .! p'l'iO adquiTenlte e na falta dele I re'sidlentes nesDa Comarca e o
Rua ��reaf��! :.a7�2ho. 16

Nível elementw' - Agêncla,s das

I
por seus hel'dleÍ-nos etc."

162 IDr. Promotor' PúbHco; p�r
- - cllasses:

,V.VII, P�g· 43.0. (art. e'pr8'ootória ao M. M. Juiz d'e D�-
DR. PAULO FONTES A - CI'$ 700,00; B - Cr$ .... '1496 do COdlg'O C�V'�l). E. o a,rt.jreito da la var,a de. Floriano-Consu1tórr����ae�fg;a��ireles, 26 800,00; C - Cr$ 900.00.,. 1552 do Códilg'O. ClVll ,assrm eX-'poo-lis, O Dill'etor do Domínio da

Telefone: 1.405 '

Nível médio - AgenCIaS das põe: "o ploss'lild1or pode �T� o'Uniãlo e, pOil' ed�tal, com o pra-
con��;���nd���: l�t�: ��u��;�J,4 2� 18

class.es: fim de OO:lltar o tempo eX'logldo; Z'Ü de 30 dia.s, publicado uma.
Telefone: 1.623

D - Cr$ 1.000,00; E - Cr$ ..

pelo art. runtecedente, acres-iV'ez no Diário OfiiCÍlal do Esta-
------:-----------------------

1.100,00; F - Cr$ 1.300,00. cem/Lar a SiUia posse á de

seu'ldo e três vez,es no jO'l"ual "OF'ARMACIA ESPERANÇA Nível s1lpel'ior' - A·gêl1JCla,s das
anlte-c!eiss:Ü'r, 00m�a1lJd:o que a;:r:- Estado", de FI,orianóploHs, os:

. classes: bas slejam contmuas e paplf�- inlt,8lre,ssad-os ausellttes e desco-G - Cr$ 1.500,00; H - Cr$ ..

oas". POIl'trunoo, como 'O:S SUPll-[nheCidtOS, tudo na forma e sol>1.800"00; I - Cr$ 2.� 00,00. ca'ntes pO'l" soi e seus an�ec:esso- as pe.n.a.s da lei-. TijtUoas�
- As i,nscrições s�r�o facul,tadas

I r,eis, p:os,suem p.ela manel!'a alt�:J 19/12/1946. TijucalS, 19/12/46.aos CUll1ldilda:Los bra,sllell'os, do sexo; dida, o divo teT'l'eno, ha .n�al;:' (-as.) MaUlri110 da Oosta CoimmasCiulino, que cOl1tar�m, l_la_ data
de 30 anos, mansa e praCI[lCa-, bra J'wiz die Di,reito," _ E, pad,e ·ence'l:ra.l11eIlIÚO das mscrll;oes, '�imlernte, 'que: l'egitimar a s�a ra que chegue a notícia ao co-----------------.-�---- ;-,

'idade maxlma de 3g anos e a mI

I poSs:e nos termos do art:, 55 .dO nhectmendJo de todos, maln(iol.[

!i!! -

nima de:
,

Códi:go Ciivil. Para o dIto f.�m eX:J)iedi'l" o pl1eSlen:te edital queA. 'r-)VOG I\. ']_')O,·S· a) - 18 anos, para o nível ele-Il'e:quler a delsignação ?IÜ . �la"s'erá afixladlo n.o lugar do cos-
'

� ""- mental';
. Ihlora, e lUlgal!' pla:ra a JustIflca-

tUlllle e publicado na forma da.,b) - 20 H-nos, para o lllvel mé-
I ção extgidJa pe10 llIrt

..4�1 d? lei. Dado e passadio n'esta oida-dia;
. ,.' Códigío do _PI10Cesi�'Ü C�,�ll, na

die € Oomailica de Tijudals, aosc) - 22 &110S, para o·uIvel su

IqU<3JI devlerruo ser l!nqUlrad?,s as
d021e di,aIS do mês d.e IDIairço doperior.

_
> test€mun/has Pedr,o DOJm�ngos ano de mil lltOVíecenltos e qua-.Os in tereis sal{] ois IP'oderao tomar'
da Silva, Manoel Maçanellro (' I reIlta e sete. ffiu, Rodolfo Luiz;�onlheci�nel1to dos �l:OgI'[l)mals e ���,SebfuSltiãO João da.Silv�, todo�:Büohele, Esor., que o f,�z datimp,trLlçoe·s regl�ladQ.l as do� cR, _

i laV'l'ado1�es, naJttlllí.als deste Es
1'Ü�rafa,r e o SubscrevI. (as.)C1H>S,os,

na sede. d� InspeLo·rra e

I tadio, aasadios, ,;resld�ntes nOA re- l\lfIalllr'iHo da Cosm COimbra,..,gioDal de EstatI.stwa.
f,elr,id:ü lugar Sel'tao de Por�o Jud,z dle D1re�to. Isento de selo-_....V·ENDEDOR' IBelo", á;s quaiS oom;pa.recera,o. pOJ.' s'e tratar de justiça gratui-

.

em Juízo Íll1dependelIltemente
tde citaçãJo. R.eq.lUe.l' n:ai:s derI�o.iS a'OERTIDÃOEllcritório de reprellentoções nes-

st f a CItata capital necessita de u� ven- d: flelÍt� a JU � l'Caçao,. "= Ce:rtifi,Cio, que af,iJrei no �ugar:dedor ativo e bem relaCionado çruo, p!80SiSloaJ dbs atualS OOr: dio Ooslt1ume, um edital de Igualcom o comércio em geral. -. Ba�e fro'Iltruntes Jo:sé Ma;uo�l F,e'l're�- teôr. Tijlll<cas, 12/3/1947a combinar. -- Cartas de. ?,,?prl? ria 8 'IiÍ!bur·c�o ,eGrald:loIl'Ü, reSl-
Llll.Z B" hele Escrilvã(j

punho com fotografia ddl�lgld� a

d1Emtes no dito luga.r, bem como Rodolfo . ue
, .E SCRITORJO neBta re ooao.

DR. SAVAS LACERDA
,.eDUca médico-cirúrgica de Olbo.
- OundoB. Nariz - Garganta.
o' Prelç:riçéio de ·lentell de

contato
IJOllSULTóRJO - Fellpe Schml.

dt, 8. Das 14 às 18 horas.
-.ntNClA - Conselheiro Iila.

fra, 77.
TELEFONES 1418 e 12{)f·

,'oAuse.ftt,e
'

DI. ARMANDO VALtllO
DE ASSIS

.

..,.. Ilervlç08 de Clínica Infantil 011
AlJ,!rlstêncla Municipal e de

Carldad.e
IILIIQCA III1!:DICA DE CRIAlIiÇAJI

ADULTOS
-

eolf8ULTóRJO: Rua lIiUJUl1I .....
..ao. 7 (Edlffclo S. FraDdtIco).
Consultas das 2 fls 6 horas

.-:6ID1tNCIA: Rua Marechal ()ut.
lherme. 5 Fone 783

DR. ROLDÃO CONSONI
IIIIlUBGJA GERAL - ALTA ()).
IWRGJA - MOL1!:STIA8 D1II as.

NHORAS -o PARTOS. .. .

�do pela Faculdade de Me41·
c1nna da Universidade. de São

Paulo onde foi assistente por .....
l'1Õa lÍnos do Serviço Cirúrgico do

o Prof. Alfpio Correia Neto
.ClnIrgia do estômago e vias, b.·

lIarea Intéstlnos delgado e grouo.
tlr61de, rins, próstata, bexiga,

e;ero ovários e trompas. Varlco·
_e 'hldrocele, var:zés e hemo,

CONSULTAS:
lIaa 2 às 5 horas, à 'Rua Fel.,.
I1chmldt, 21 (altos da Cssa Pa.

ralso). Te!. 1.598.
ID18IDfllNCIA: Rua Estevell JIJ·

, nlor. 179; Tel. M 764

DR. POLYDORO. S. 'THIAGO
.blico do Hospital de C.aridade to

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLtNICA M1:DICA EM GERA�
"Doeuças do! órgãos inte\ nos, cape(!;.)..

mente do coração.
BLECTROCARDTOGRAP1A

Doenças do sangue e doe J.::crYOI.

Doenças de senbo{"�9 - P
..

artoa.
ColUlulta. diàriamente da. b ih \8

boras.
.&talde obamado, a Qualq,,!cr hora,

inc�usive durante a nOite.
'O>NSULTóRIO: Rua Vitor Meir ...

les, 18. Fone 70�
••SIDI!:NC1A: Avenida Trompo... Icl,

62. Fone 766

DR. MARIO WENDHAUSEI
Dit-�tM' do Hospital "Nerê'H Ramos'"

CLfNICA MJ!:DICA DE ADULT08
E CRIANÇAS

eonlultório: R. Visconde de Oaro

�eto, 2 - eSQ. da Praça 15 de N.,.
'_bro laltoa da "Belo HorizoDU:")

TeI. 1545
Coo.ultas: das 4 áa 6 borao,
Jlmdéncia: R. Fe�ipe Schmidt, II

- FODe manual 812

Moléstias de senhora
Con'sultól'io - Rua João Pinto n. 7

- Sobrado - Telefone 1.461
Residência - Rua Sete de Set�mbro
- (Edifício I. A. P. da Estiva)

Telefone M. 834

do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje 6 ama�hã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopátias - Perfu
marias - Artigos de borrAcha.

Garante-se a exata observância no receituário médico.

Dt. OSVALDO BULCAO VIANNA
Dt. J. J. DE SOUSA CABRAL

I
ESCRITÓRIO: Rua Felipe! Sphmtd.t:5B - Solo 5

Edifício Cruzeiro - FJoriart 6poli•.

I

o Sabão

"VIR(iEM ESPECIALIDADE"
I �f&//.. (' J A WETZEL lNDUSTRIAL-JOINVII.JLE (Mu;, regls'.....�/I&rI)L' TORNA A ROUPA BR\NQUISS1MA:, P���LVJ.'��_:____:':��__;:....____;___;. _..::_=

'AUTOMOBILiSTAS I
Ajenção

Para o seu dínamo ou

motor de orranco

·OFICINA ENALDA
Rue Conselheiro Mafra

ne. 94 -

--�A-1Dglafer-ra
'ceueu

·i

o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Berlim, 18 (UP) Na cidade de Jean, na zona de ocupação fl1ssa, foram descobert�s:
DO laboratório de um médico da- cidade, os corpos dos poélas alemães Goethe e Schíl- -f

ler, os quais teriam sido transferidos P1lf8 lá nes últimos dias da guerra. Os mes-
.

mos foram reconduzidos a Fuerstengru(t," onde estíveram durante mais de um século.
38 anos de serst- Dr. J oão ��. Ramos O lillcapé de
ços prestados à Remadier
Polícia Militar

ACb}:,a de ser, pelo G<lvêrnQ_ .do
E.tado. trol\sfe'l'ido �pa�a a re

.•erva do Policia. Mllilar, o se

gundo sa.rgento Manoel La�
rindo do Silvo. o qual. há 38
anos,

.

vem, pre,tondo .ervi9O.
àquela corp·:m:i�ão.-··

. - .

c .-'

O feSta merece regi.to e.pe
Cial. em... atendendo que'
aquil. militar tem na sua fé
de oficio OI campanhtls de
"Canudos". "Acre" e "Conte.-·
todo'" o. revoluções de 1924.'
30 e :32. lempre te havendo com
_broyuro,

O Sal'gellto Laurindo vinho.
atualmente, exercendo' as fun
ções de chefe da guardtl milj
tal' do Palácio _

do Govêrno do
a.tQdo. 'endo, o recente dto,
prêmiJ a querr:. come; êle••em
'pre scuba fte� o 'verdadeiro mi
littlf na ac&pCão do têrmo,
honrandO' com 011 aaus feito. a

farda da n088a briola Policia
Militnr.

Florl.-nõpolls, 19 tie Marco de 1947
, I

O NOVO ,CORETO DA � PRaça 15
Será Inaugurado quinta-feira, sob.a regenda do maestro
Fernando Juteux, pelá Qanda de Musica' da Policia Militar
Em virtude do máu ternpo, a inauguração do coreto da Praça 15,

ficou transfer.ído para 5a freina pnóx ima, dia 20, com um ,progrn,rpa es

pecialissímo de obras do consagrado comoosnor e aramado maestro
Fernand Juí.eux, executados pela 'banda de musica dia Policia Militar,
com o concurso de escolhidus musicas do 140 B. C. e sob a impecavet
batuta do pr,óprio .a�ltOl', atualmerue em F.lori'anÓlp!)lis,.

'

O programa que será irradiado para Lodo o país, pela Hádio Gua
rujá, ás 20 horas do .ref'er iêo dia, consta dos seg'ui;nltes numeros :

, 1°) - Marcha Nupcial; 2°) - Arias Sudameses ; 30) _:_ Hino 'a
Cnsto Redentor; 4°) -� Dansa Chinesa; 5°) - Proerssão de Santa ue.

eilia: 6°) - 'Iu-eohns (la grande ópera "O SenNio", sendo : a) Ua,te,re,tê;
h) valsa nostálgica: c) Baiano - cena oarmavalesea; e d) :Sarabanda
dos Punhais (Os Jagunços.)

.

'Será, pois, uma belíssima festã de arte a que teremos opo·l'I.unida
de de assistir, não só pela �naUJguração de um melhoramento publico
dia admin istr-ação Lopes', Vieh'a, corno 'pelas obras e pela regencia do

grande maestro Fermand Juteux.

baleias foram apanhadas
LONDRES, 18 (D, P.) - O "Soviet MonÍl!,or" anunciou, hoje, que

a primeira f1o,tiLha soviléUca de pesca da baleia, olperalldo em agua,g

an.l'á['liDas, apa;nhou até agora, duz'enia.s ·e cinquenta e seis bal'e,ias, ob
tendo .das mesmas, mais de três mil t{)ne,Ja,das de produ.Los ele aHo valor

econômic'li, A f10ülha pm ques;(iio csrlá sob o coma,nelo elo comanrJante

250

'-,

,
.

Aspecto apanhado por ocasião do cÍlumbamento dos canos

da adutora de a�ua' para- Florianópolis. Veem-se no

i;liché os srs. Interventor federá I, Secretários de
- Esta'do-fi demais autoridades-co!'!vidadas

....�, ',_.

Londres, fevereiro .A:_

Frunça está conhecendo des-
de dezembro do ano passado.
uma oonsínuidade administra-,
tíva tanto mais digna de aten-

ção quanto as flutuaçôes polf-
i

"

tÍ'tia's., já .penmi te" maior estabi
lidade nas medídas de cunho,
admínístratívo, e daí a ener-,

gt.a, a tenacidade, com' que o'

primeiro mimfstro Ramadíer:
le-va para "diante, com uma in-
siatêncía admirável, Ois seus,

projetos de esuaoílízação da,
vida econômica e financeira do:

país. Contudo, torna-se ínte-.
Proce c en te de La ie s, che- ressanre tixar que essa polítí

�ou a Florianópolis o sr , dr aa não foi Instaurada pelrn
Jóão Ribas Ramos, proprietá- atuml. govêrno; ela vem de ad
rio' CIo CorreJo' �ageano e mitnLStiraçãm anterior. 'da vi
deputado estadual àleito pelo gêncía, de caráter . provisório,
1\ S. D. do ,g;t'frinetíe chefiado- pelo sr..

';

ILeon. Blum, De onde se rCOll-

• cluí, rorçosaanente, que sendo

Festa de São José ExtraD�a' 'VIDgan�a l�,�n���a���'����' .uo�ie:�;e;:�,da "uPldo 'llIao se afasta das linhas mes-A Igreja Ca�ólica comemora, V. li , . tras inuprtmldas pelo seu ante-
na ;Iata de hoje, a testa d,e, s.1 RIO, 18, (�. N.) - O '],rIb�� cessor Blum, i, ualrnente socía
JO,se,_ o padroeiro das tamílias

I
nal (lo JUl"l

.. ,_conden,ou, a SeI�llista. Quer diz! isto que, o que,cristãs.
_ . ! meses de prrsao a SIlVIO Ba�-I se fez na França, bem longeDevoção das mais Claras �o l'OS de Vasc?ncelos, que no dla] de si n.lf'icar uma. aventura de'

n?sso po,��, tO,dos os atos, rell- 9 d� fevel'�n'o do !11�O pas.sad�1 gOVêi�n;o, uma trernltartiva sem

g:osos temo g::ande. aS�lstên- e�lVlOu pala um üfImal do Se�-i maiOtI'1es po&s�bilidad.es, ruo sen
Cla, embora nao seJa dIa de VIÇO Secreto ,dos Estad�s U!':I-I tido de .altingir a melhoria da_
gua,rda.

.'

dos uma. bomba de dmallute, S'it'UiaçãJo em q.ue se. debate (}No G.'l"U!pO �g,colrar,Arq�.lldlO- que fabrICOU? e colocou dentro país, tmadu:z, 310 cOlntTário, umaoesano S._ Jose hav�'ra' hÜJe co- de uma: cal�a: de,. cha�utos. diretiv'a, doutrillliária perfeita
memor�çoes alUrSIvas a dat�, Q�ando o ofICIal fOI _abrl�· a

melnte definida. O sr. Rama
que regIstna, a festa do padroe�- caIXa, houve a, explosao, flca�l- direrr aplioa, na 'I1eaJidade, ao
ro daquele m�delar estrabelecl- d? �le c�m �O.lS dedos da .1lao: organismo doenibe, aqueles re

ment,o de eniS.mo.
. .' _

d!l'eIta n�lltJhzados_ .��gU���' médiro� de
. fato, �con'Slel'had��,Ale:n da mIssa que ser� �e lI.COU apmado na ocasUlO, ,..,II piela lmha Ideolo.gIca e doutn

z�da aiS 8 hora,s, com assIs�en- VIO Barros,de Vasconcelos �o- nári,a do s-eu pa.rtido. E o mais.
Cla do �xmo. Sr: ArcebISpo nhecerR,; ha tempos, �uma JO- cu�ioso, no meio de tudo isso�Me�ropo11tall1o, tera .lugar, no ve�, Izo}da Ros�, por quem �el é a ctr.cunstântCÍa de que êssesalao d�, �es.tas do

Jmp(}rt8J�t�1 apaIxonara.
MaIS tarde, !e!� mesmo partido, do qual estãO'

�dUica�d:arlO, uma sessao 11te- I;oIda a conhecer o capltn� I emananrdo os princípios, dire-
r1o-rehgIo:sa com .a prres-ença �e; F rede Henr�, Pathel', que I fOI tOl'1es da re,srtraU'l'Iação e da reD
.. JOIi;l,qmm DOl11lUgues de 011- um dos hel'OlS (la g'u,erra pas- construção nacio.n.ais; não ob-

V8'wa.
. I sada., atuando na Ohma e Ja- tevle nas e�eições do ano l)aS-P b A't d

_ , I

ara.o om eXI o o progra-. l)ao.
• _, . ,

. sado, selnão um modesto t'ercei-.

�� mU,Ito. se .tem esforçado, O! U,mu-se, .entao, a el�: SIlVIO,11,0 lugar. Oom efeito, ninguém1 e,sp;e,�tlvo DIr�,tor prof,essor Ch�IO _

de cmme�, fabncou, a poderia PTeVie;r q!U!e aOS sociã-.
A:�era00 Ves'PU_ClJO Pra,tes, au- : maquma destru�dora, envmn- lisrt3is e.stiv.esse reserrvado umXIh3ido p.elas dIgnas prüfesso- do-a pelo Corre!o_ para o 'ap�r- papel de tão predominante im-
raso t�men_to do ca.pltao Fred�.,SIl- 'portância nas :tJalrieflas g;oV'erna-

N b
no nao teve, a :r:tenor dIfIcul- meJDtais, após. o fracasso elei-

en uma nomeação da�e ,na fabl'lc�çao da .b?mba, toraI, frente aos comunistas e

B0J.em, 18 (A. N,) _ O gOVaI'- p01S e eng'enIlell'O eletrIcIsta.
ao M. R. P., dian.te dos s:afrá-

IJirud{)!r Moura Cal'vaIho a,ssinoualo. gtols. Ramadier prossegue - in-
determill1ando que U1té uI'lerior d'e- Arrancou os olhos flexrvel no pl�rio q�Je traçou,.
Ii.beração, nenhum exame ele no· I pal�a deter a lllrflraçaO dos p'I'e-
meaçã10 ou promoofw de funcio- do pai ..i "1 Ç�iS e, a oOIl',rida aOls altos salá-
nal'l,OS tSej,a pr?ces'sardo, ·ex,oeção Rio, 18 (A. N.) _ Informam, nos: ,li:l� ,pil'leltrendre alca�çar o.
elos .que ,se r,eferem a �arg'os d'e de Recife que na cidade de eq,u1lIÓlno elljtre a pro��,çao e Ü'

COllllfllllnloa c daqueles CUJO prOVl- Aliramca vivia O' serralheiro AI- consumo, e o conse'guIra certa-
roem,Lo seja jl11djStpensrav�el, pa::u fredio

�

Batista, que Drabaihava l11�nrt::e. Mas, daqui até',�á a' lu!,a:funcIOnamenLo da urdrmlll1lslr.açac em oomUlll com seu filho Val- V�I_ s� dur�; e os efeItos' nao'
publirca, .

P{)r O1]ÍJro UiVO, reslabe-
de-llljar. E/ste sofria das faculda-

VII'!W Imed,1atra,me-nte. MaiS a�

Iooeu as' audi,encias purblic,us em
des melIl!tais, já tendo sido, de F'r'ança se J'le'ergu€irá".

p,alá,cio. uma feita, internado no hospi- --------
lcio. Orrutelm, achavam-se Alfre-
do, SiUJa es,pôs1a e Valdemar to- Dr Joãomarud:o café quando, em meio

•

da conveírsa., o pri.meiro r1efe- De Concórdia, chegou a.
rirUrse a DelUs

.. Valde.l11a� fe- esta Capital o dr. João Esti-.'
chou a ca!a, dlze�do. . Nies�,e valieti Pires_, eleito deputado.
hom:m nao se VIve fal�nido� , estadual pelo PSD, no pleito'
e Isam ex-abrupto. em dl.reçao de 19 de janeiro último,á oficina. Ali aguard.o.u a che--
g,3ida de se-u pai e, armado de
afiadi.ssima faca, vibrou-lhe

Dr. Sau·)'_"'·. ti:;.:vários golpes, até matá-Iro. O' "
pob�e Vielho gritou, mas inu-

Rtilmente. O rapaz, mais furio- amos'
so ainda, com a ponta da faca avisa aos seus clientes

liarVall!00iU ,os Glhos de sleu

Par,! que reabriu: definitiva-- ;
que

.

v:eiu a falrec:er ÍnSltalIlte.s' I mente a SUil clínica. .:rdepOIS. Ao apalI'reüe,I'1em os pn- ,

meiros socoriros., Valdemar caiu;
em g,rande estado de a,bati-ITOME K" Of'men[to, erntT,egando humi.lde- .

.

lJliente a faca com que pratlc-ou.: .,
.

,

lo horriv;el crime, á p.olicia. L :;1; MilHC R� APERSrflVO;

SERVICO DE
. .

METEOROLOGIA E. Pires�
Previsão do tempo, até 14 hOl!'al

do dia 19 ntl Ct,pital:
Tempo: instável, com chevas e

trovoados.
Temperatura: entr03rá em decU'

nio,
Ventos: d. sul a oéllte com ra

jnda. fresctls.
TemperatluCI.-e«tremtli de -ontem

I máximtl. 28 3; m·ínima 22.9.

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
C O C E I R A S,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


