
o,. �

.."
�� .._-- amara os. epll a os, em sua sessão

-

de·
-

onlem, elegeu' presidente dos trabalhos, o deputado. Samuel Duarle,·
representante pessedista da Paraiba, nome esse . indicado pelo sr.

Nerêu Ramos e apoiado pela U. D. N•.
----------�--�--------------------�--

Plenos pOderes contra1
O'S' extremistas

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

WASHINGTON, 19 (U. ,P.) - o governo dos E.s1ados Uni-

dos, armado de autoridade Sem precedentes para demitir 00"

muntstaa e simpatizantes das folhas de pagamento fe�rais;.
tornou claro em uma decisão do Supremo Tribunal que poderéé

'
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A lastOra-'se'
'gral'uülade do ensino secundário em lodos os estabelecimentos de en-

a revolução ne ,Paraguai sino mantidos pelo Estado.
.

Assunção: 19 ·(U. P.') - O so- na de guerra.". ,ReS,ISl.C."!lCHl., e�pil�al id,O, tm'l'iMll'io. A resposta do Brasl·1 a Londresvemo do general Mor-inign procla- O, ob d
.

j ,

� . serva ores consrueram que argcu r mo cio Chaco, mturma que
mau oficialme-nte o estado de a I

-

d tproc amaçao o os ado de guerra o rúdio rlOrS r-ebeldes paraguaios Rl0, JS (A. N.) - O vespeuí.ínu "A Noticia" assevera que somente-
guerra em todo o Paraguai, como geral com de uua ni

.

o uma prova e que pio- anunoíou haver sido formada em ontem foi enviada a resposta do nosso governo á nota do governo j.]1-
a ultima medida de Mori.ni;go em r

.

t
-

'

ou a sr ,uapao para o governo IH! Concopcíon, lima J urrí.a Gover-na, glês em q ue se esclarecem os verdadeiros propósitos elas ultimas me-
seus esforçais para sufocar o mo- I ,- d. zona onoe estao opr-ran 'Ü as ror. mental, com a parf.ícipação dos didas tornadas a respeito da suspensão da compra de estc,rli[l00s. ES't'0&
vimenlo sedi-cioso que se propa- cas rebeldes. t'd I.

. pa.l' �IJ os Febi'eiista, Comunista e e,sclal'c,cimenrl.ors oficiais toram ,coOI.'dernadros nelas. I.ni,nirstros C.oQ'J'êa e-

gou rapidamente por t-oda a re- L .'

i�

II)e) a!. Castro e Raul Feimandes {' se iusprraram no esplnto de cOl'dmlldade_
gião setentrional do país. I,' B ,\' '1" (I'J P

,

�

llCJ10S Aires, '" . .) -- U A noticia, entretanto, 11[[0 'I:em af'im de ser criado um ambiente propicio ao êxito das negociações.
O Paraguai eslava em e'o,' ado ue j t d P

i

,,"w corresponc 011·e e "La rensa
' em coní'ironaçãn em ou trns fontes

.

���� ��:d:gOl�:�����:�'�e ap��:;��i Quer reflunCI'ar ao PO�l�;I;��a.����'es, '19 (U, P,) - (_) O'esdobramento MI-nl'ste' r-I·o-s-
imedíatameute próxima a' cidade

dos
.

- COl'l'espondenle de "La Prensa" pm
de Concepeion, baluarte dos re-I. dti'

HIO, 19 (A. N,) - O vesperbino "A Noite" publicou, hoje, em sua

I mau a o 'l.esisLeuc.ia, capbtal do território
volíosos, havia sido declarada "zo- .

ult.ima edição, a seguinte nota: "O projeto da divisão dO,5 milJ1islé-
argenr�Ji,no do Chaco, informa que

Po....to AI 0-1' 19 t'A N)'
rios ou cr íncão de outros, 00m denartameníos desmembrados dos mi-

'(>'
. eo e, .. o radio dos rebeldes de COl1cep-'

v!,

Dle'sposto a renUDCI'�r
Comenta-se nas rodas polfticas cion annncíon que as unidades

nlstérios existentes, não saiu elas cogitações oãíciaís. Pe'nsa-se, por-

U que o deputado Olícerío Alves, navais pai ag aia
.,

exemplo, ría 8,uLldoE', que seria um desmemhrameruto do atua,1 ela �du-
'" 'e li 1 S se recusara.m a _ " '

.' .

Nankin, 19 (U. P.) - O mi- dia bancada dó P. S. D. na Câ- auxiliar o governo na repressão I caçao
f' �auflc e o sr, Morvan ÓJe Flgucme.cJ.o, üit<l1lar da pasta do Traba-·

nístro do Exterior da China," mara Federa.l, il'enum.ciará à ca- do movimento.
. ,

lho, Industr ia e Comércio, tem considerado, desde que se eQl{ronll0u;

Ang Shig Chí en, mostrou-se deíra. o.s mes'111Ios circulos di- -Em Buenos j\.i,re" d _

mais (],emol'adamenle dos neg'ócios ela pa.�la 'em' propor.u divisão em

d""
.

" on e se en U' .

l" .-l 'I' b II P 'd
'

S
.

1 M" t·· I ('
. .

ISpOSruO a renunciar, depois z-em que d Hder da bancada, sr. conlram fund:>.adas,.� ·i.·' �
ll'JlonIS ena u'o ra. a 10 e revI enma ,ama e J.llIS erJO (O �omercliO'

d
� a� can 1011elI a�

I l' d
. i'\ I' "L"

' .

d 'I t
'

que. wm grrupo o comité Exe- So,usa C�Ysta, f,ez um a/pêlo par��'uaias "J-fumaiLá" e "Pal'a� e, ,11 llSln:i: uS, (01\ ml�lls_e:JOos,:-UiS'Sl'm ,0n�·a'l1lza. �s a:n: a , �l'lam urna,

CUÍlVlO Gentra� do Kudmintang àqlu!ele reprresellltanÍ!e para que gUaJ', os seus coma.ndantes decla- gr,u,nde 801)1 ecarga ele funçoe", Nao nos fOI pOSSl\ el \,er, ante,s do 1.ér

desifleohou furnwso ata,que con- p,er:manecesse int-e.g,rando a ram que o presidente Morinigc
millo da ses'são legislaüva, :mte-oDllrem inaugurada., o QOlngressO Na-

.

tra slUJa pessoa. O referido ti- bancada pessedista, estando, ainda ntio solic.i�ou os seus servi� CÍonal OCLlipa,r-se desrtes assuntos."

tular fOI aousado de adotar porém, o sr. Glic:erio Alves ill- f;O,S.
uma política debil e impotente tman'Sigent:e no propósito de O cOl'l'eapondenLe de "EI Mundo" EM BENEFICIO DOS PRACINHASem faoe da União Soviética. debrar a viida parlamenm�. em PosU!das (Argentina) diz qUE' « II »-

cida,dilos paraguaios - todos ad-

Resposta a M O I O t O Y
veJ;'sários de Morinigo - o in for- RIO, 19 (A. N.) - O goVel'na.dOir do Estado do Rio assinow

ma-ram de que a unidade de Nlva- o seguinte deereto:

MOSCOU, 19 (U. P.) _ Falando hoj� na Conferencia, o
lal'ia de _'\'ssunção e o des'Laca.men- "A isenção do imposto sobre tr,run'smiss� de prÜ'priedade:-

JJ chanceler Errnest Bevin respond'eu imedi-atamelllte a Mo,lotov
lo de artilharia ,�e Parag'uaria estabelecida no de0reto-liei 'D. 1.490, dIe 25 de o1lll:iubro de 1945�

, "não desejam aux.lhal' o gov.e,rno..' .' .

1
.

d'
-

I
"

declarando que concol1d>ava oom Mlairshall quando dizia que aS
flOa esten.diId� pe .o prlazo e nas CÜ'11: lÇoeS ne e preVIstas, aOE;

recriminações deveriam ser evitadas, mas que não tinha reg..
Ao,snnçilo, J9 (U. P,) - O co- oficia;i.s e pDaças da Marinha de Guerra.e da Força Aérea Bra

, , _

f'onel Federic·o Smi'úh saiu de Sua . . .

d t'
-

t ...

posta proprIamen,te a's -acusaçoes do s""u "'olaga .... ,,"so po,""'ue' l"d I I f" f
slleIra, que haJam to.ma o ,parte .a,. lVia em OIPe,l'açoes no eaU'o>

, , v U 'V. >'Ui", � "'- rna IVV 'ae c (e o Lelal re or,mado
'

"e� não �� verdadeiras", O g,eneral Ma.mhlall, elllcerr,ando aI vara
as.sumir o comando de todaE da guerra da Itália e em com�i?s e patrulhamentos con,se-

flessao, emI'IDíU uma declaração oficial sobr.e as repa.raçoos" a,s fOl'ça� do gover·no, O mesmc quen,t'es da .guerra em qu.e o BIasII esteve empenhado,"

conforme a eXiplicração dada ao assUIllto por 'l'ruIllIfl-n e Byrnes,
decreto qne nomeou. Smi,lll para c

E' acrescentJou " . -

d El d
" -

alto pasto, anunclOU que todos Os

• _ �ue a pOSlçao os sta os Umdos com rellaçao oficiais participames da revol'La

O
·

I
·

II I-as :r:e'pa,raçoers e que o apord'Ü de Berlim s-obl'epa�ra ao aCürr- estão sendo- e:xrluidos Oo.s quadros S· ·"."comll.nl�S r9S, 8'UI·la,m·-{, a a la
do p�elimina:r anteriormente firmado em Ya.lrta. Declarou do Exór,cilo. .

111m li

MaJ!'(Shall: "Não acompa'nharemos a retirlada d/e Mor. Molotov Po:nta Parti, 1� (A. N.) .- 'r,endo
. �oma, �9 (U .. P.)

- O ass!a�-, de vialenci-a �ontra. os depuia-'

de Be,f'lim 'para Yalta".
adenda ao �nov1melllto Irrompido g,IllllO. do JOl'llJallsta Franco ue I �os do pruNldo" llbeTal e d,()o'
em Con-cepclOn, o tenente Cabriza, A�ZlO por -elem-entos comu- homem comum ,nos coml-

(' urgente o 8UXI'II·0 a' Grec,"a g�Iiro da gue�riIheira BaSHiza!nistas,. está. agitand� a Irtá;�ia.. c.ios d,os ,refrerido� pa.rtidos rea-'

DJCg.o, a.lra,"eSlSOll a fro,nteira, indo o.s JorrnalS dos tres partIdos lizados no dommgo e contra.

un.ir-s>e aas compa1nheioro.s em anrti-.oomunista,s acusam o Par- alguns líde,res partidários que

WASHINGTON, 19 (U. P.) _ O secr:etarrio de Estado in- P,edro Juan. Quando prélltiocava esse tido Comunista de estJa.r ins- invadiram a Prrefeitura de Ma

�r t€rino, sr. Dan AQheson, d.eclarou à imp'l'ensa que qualquer a;to, encol1llrou-sc com um so1dadc tituinrlo 'o I,eg1ime do teNor na tigliano, a 10 de ma,rço, obri

atra.zo consid1e-ráv,el do Oongrresso, drepois de 31 de março, em
leal Mori.nigo, que proc'urava in- Itália, ameaçando o' paí,s com gailldo .o prefe�to a se retira·r_

l'ernar-se no Brasil carrle.gallldo uma a ditadum e a .gUleiN'a civil. Os O co,mUlnicado anunciou a pri-
relação ao prog;mma de Tif'llJman de ajuda à Grecia e à Tur- melralha,do.l'a, T,raVOLl-,se luta CQ.l'- liberais e a' frente democrá;tlca' são' de dois illldivíduos e ac'l"es

quia, poderá ser dersastrosO. Aor-esoentou qUie especialmente o parai, co'ni5·eSlllindo o tenente arre- liberal do "homem comum" loentoru que a Polícia está em

auxílio à Gr,ecia é dB grande importância. Disse confiar eni balar a arma do soldado ,e COm a enviamlID ao miniSltro do lnte-I bUlSCa de 'ourtrros 29 implicados:,

(JUJe o Congresso atuará com a ceLeridade requerida pela si, mesma se uillIiu aos r-ebeldes. rior, Mário Soelba, do furtido

I
nlOs inoidlenltes.

inação.
P<1nta Porã, 19 ,(A. N.) - Dentre Gri.stão DemoC'l"ático, p,rotestos .' '

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

os e-hefes. rebeldes' de Pedro Juan por esorito do.s ataques contra.
Destacou também Acheson que a ajuda financeira britâ Caballero, d-e.sta,ca-se a antiga!os seus oradior,es e anunciaram a colheramnica à Grecia t-errmina,rá no dia 31 doe ma-rçoe que o f-radaSsiO guerrilheira do Clla,co, Basiliza a intenção de encaminhar o lt

,

com.
no:r:tJe-ameriClall'o d'e conceder auxílio, a paror dre:ssa data, te, Diego, a maior fl1anquis,ta desta aSlSlUlllto paira a Assembléia entuS·18SmO
ría serias consequências ptalra a G-recrila. ,Se não auxilia'rmos ft'o,nr[leÍira. puranbe 08 acontec.i- ConstitlUinte. Os jornais mo-

í.1quele país no devido tempo, ,salientou o dtrigente noroo-ame-
rilentos do dia 16, data da queda nail'quistas tamhém se reuni-, Tóquio, 19 (U. P.) - Os ja:-
de Pedro Juan CabàJrlero, a heroÍ- riam aos liberais e aos libe.rrais-I pOIlJe<SleS, em gleml, acrunelfam-

rlcauo, l"eSrulta.rn. muito mails custoso voltar a situar a Grecia na, dig!lla expressão de bravura de'demoaratas para censurar nos com entursiasmo a declàr.ação
Rôore sews prÓ-priürs. pés. Disse que seus comentámos sôbrre a mulhler paraguaia, tomou parte cristão.s-demooI18JtaJs a timidez do genernl Ml3,c Arthur, '110 sen..:'

atulação do Conglrrel"rso não quer dizerr qu'�. soe o pode,r legislati sabente nas c(}nquiSllas da cida'de, em fooo dos comUlnistas. Um tido de sre fazer em breve o tra-'

\'0 dos Estad'O's Unlido.s abster-se de at,uar, ..o desastre ocorra I R,ia, .19 (A. ,N.),
- A, i�pr�nsa c?rmuni?3-do do prim�iro mi- tado de paz com

_

o Jap��, le

imedJiatamente. Mas, áCr'escentou haverá' um desastre soe o l�e,,'ela, que toda a, fron,telra pa- nls�o, entretJanto, afIrma qu.e vantar a ,ool1pa� mll.üar &-

'"
� '.á

'...' .' .ra.guala .com o Braslll fOI ocupada. estao sendo estudadas medI- enItT'ega.r a:s Naçoes Umdas a;t

""tre.zoQ for consIdel" .veI.
.

I pelos rehélde:s paraguai,os.
.

: das enérgica.s, de.pois dos atos' orientação futura d'o país.

,
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truído na Grã-Bretanha, vemos na fotogrufla acima um pe-
F:\.Ri\IA,CIAS DE PLANTÃO queno aparelho ',para UIS'O nas forças armadas, pouco maio'!' do

Estarão de plantão, durante o que um maço de oiganros. Há muitos USos civís para o mesmo,
mês 'de março, as seguintes tar- como na polfeia, em comícios, etc, Suas minúsculas válvulas
mácias: ' .

10 __ Sábado _ Farmácia Mo- toram adaptadas dos controladores de radar usados durante a

derna -- Praça 15 ele Nov�n:bro. guerra. O nome comercial para invenção é Tele-Rádio. .Na to-
, 2 - Domingo _ Farmácia Mo-,. ' '.

'

. .
',' '

.

cerna _ Praça 15 de Novembro. to acima. O Sr. Michael Kasía, Inventor, do mesiffi2. .Brãtísh
8 - Sábado � Farmá-cia Santo News S�rvice.

Antônio - Rua Joãa T'ínto. __

'

_

9 ,_ Domingo - Farmácia Santo
Antônio -r-' Rua João Pinto.

'

15 -:- Sábado - Farmácia Ua
tar ínense - Rua Trajano.

16 - Domingo - Farmácia Ua
tarínensa - Rua Trajano.

22 - Sábado - Farmácia Rau
liveira - Rua Trajano.

23 - Domingo .:_ Farmácia Bau
Jiveira - Rua Trajano.
29 - Sábado - Farmácia Santo

Agostinbo -- Conselheiro Mafra.
36 - Dbmingo - Fql'mácia' San

to Agostinho - Rua Conselheiro
�afrn.

.

O serviço noturno será efetuado
pela Farmácia Santo Antônio sita
á rua João Pinto. Cadastro Social do «O 'Estado)

Rua Felipe de Oliveira, 21 -
8° andar

'

Te). 2-9873 - São Paulo
ASSINATURAS
Na Capital

Ano . Cr$ 80,uo
Se,R1estr� . . . • . . Cr$ 45,00
frimestre Cr$ 25,00
Mês •...•••• ;... Cr$ 9,00
Número avulso.. c-s 0,50

No Interior
Ano Cr-$ lOO,o�
Semestre CrS 60,oõ
Trimestre

-

Ci$ 35,00
Número avulso .. c-s

O,GOIAnúncios 'mediante contrate
.

Os originais, mesmo não
publicados, não -serão

devolvidos.
'A direção não se respoa

sabiJiza pelos cenceitoa
emitidos nos artigo8

'

assinados

o ESTADO
Redação e Oficinas à rua João

Pinto n, 5

Diretor: BARREIROS FILHO,
'Proprietário e Dir.-Gerente
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Tel- �2-5924 - Rio de Janeiro

TEl.EFONES MAIS l'IECESSITADO:l
Bombeiros ,................ 1.iI.
Polícia ,,' ,............. 10&(
Delegada O. P. Social •..,......... Ull
Maternidade """ .. ,., ".... 115,
Hospital Nerêu Ramal ,.... e$1
Santa Casa "" ..... ,'........... lOJI
Casa de Saúde S. Sebastião ...... l.�.
Assistência Municipal ........••.. 166.!
Hospital Militar , .. ,............ lia.
14° B. C. 1".1
Base Aérea ,., .- • .. 7!;l
i' b. 1. A, C. ",. .,' .•.•.. '... 1��,
Capitania dos Porto" . . . . . . . . . • . . • . l,;il�
16- C. R. . , .. ' .... ,......... lólll
Fôrça Policial '............... UOl
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L. ,B. A... '................... .0.,
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.

Laburatório
R8d io-Tecn ico-EIectron
Fundado em 1935

Montagem <ie rádios, Ampli
ficadorel-Transmi.seres

Material importado direta
m,ente dOI U. S. A.
Proprietário

ütemsr Georges Btihm

I
Electze - Tecnico - ProfillllioTla)

formado na Europa
Florlan6pólil ,

�uu João, Pinto n. 2.9 .- Sob.

• RETIRARAM SUAS CANDI- ;
DATURAS

Tôdsa as bebidas, inclusrve il�
fabricadas em outros Estados,
retiraram suas candidaturas,
para reinar nos lares catarí-

f uenses, - em vista da certissí
ma vitól'ia do aperitivo KNOT,

'.'

I
i
t

I
f
!

;'

..

J:

Federeçêo Espírita C,aCarinense.:
CONVITÉ

o MENOR ,TRANSMISSOR DE' RÁDIO DO MUNDO

..

.-\ i;J�.:�G'l=,ordo corn os
. Est.<:ltuto. 6 de ordem" dó irmão Pr8l1idente�

e.tãci" c'órr,i'iâ odo,lI todC\1l os lenhore. Del egodcú!! d'o•.sociedodell ode&D'"
�bem- COTn-o ':�,'rl'rembro.' dó.' COl'ls-êlho. ' Delibêrf3Úvo e Federativo deltlJi.

re.deroção·., para uma reu'nião. ,na sua séde aoelaL orovisoria. à ruo.

Mcuecbal Guilherme, 1'10.29. desta Capital. às 19,30 h relS de 20 do"
COrrente, quinto-feira prôxima ,

E;.m B(' tratando de c saun toa de interêese geral à serem r,elol
vidos esta Se�feta·ia. espera' o e o rrrprrr-ec i rn-e n t o de todos,

'/
• F'Ior-io n.ópol ls , 14 de Março de 1947

THIAGO VIEIRA DE CASTRO -. Se;OT8tário
_______________________________________________•__.a__..�

J
�IIO_l:Schmidt 22 - Sobr sdc

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

�UfR 'dSTlR·Sl COM CONFORTO E ElE(iAHeIA?

CURSO DE MOTORISTA

PROCURE A

ftlfaiataria

Serv ço de Pronto
e

Socorro de Automóveis

Rua FeliíJDt>

TilD
CONFERE

DIFLOMA

Ensina-se a dirigir automóveis

Amador, e Profrestonat
Teoria e prática - conhecimento do motor.

Atendem- se chamados para reparos de urgência.
., Auto-Escola '·47 ..77
GARAGE UNIAO -;··PRAÇA GAL. OSÓRIO. 40.

.Peddmos
.

aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

compon abaixo e, remele-lo á nossa Redação afim de completarmos
quantoiantes, o nosso n9VO Cadastro Social.

Nome ...•......•....

,

..........•..•...•.•.•

'

•.... '<;'" ..••.••. : •.••••. I
Sexo ••. "......... Est. Civil ...••.•....... D. Nase, . ••.... ; ..•..

Pais .................................................................... 1.

CORRESPONDE�CIA
COMERCIAL

lDIREÇÃO:
AMELIA M. PIGOZZI

�ETODO:

f�ODERNO E EFICIENTE':

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

•..••..

Emprego ou Cargo .•.
, ...••...•..•..••••••.. , .•••.... � •..•... , ••.•.• ,

Cargo' do' Pai (mãe) : ,.,

'

, ...........•.••

Observo .........................•...•.••••........••..•• _ ...•• , ••••• ,

............... , _ �

Agradeceríamos, também, a ge:n.tileza de notícias de nasoimenloa,
casamentos e outras, de parentes (lU de pes-soas amigas-.

��.-;;;-�p-;;��(;;;
.....

;��gC;-;;����;

APERITIVO -«K N O I»'

RUA ALVARO DE CARVALHO,65

CON 'l'A CU!X.l'ü!..l� Ti!.. .Pur'LJ�lI.R
juroa 51/2 a. a. - Lirmre Cr$ 30.000,00

Movimentação cem cheques

B-anco do Distrito federal S. A.
CAPITAL: CR$ 60.000,OOO,O()
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Rua Trajano, 23 • FloriêlnõpC)Us

MOTORES
INDU.TAIIUS INTERNACIONAL

,
..

Adq'ulra a sua própria fonte de eletrlcldcds par�
sua fqzenda CU sua indústria. Os Motores Indus
triais Internati(,nal Diesel equipados com geradores.
,Palmer solucior1am satisf_ptõriamente o problema do>
foltÇl de eletricidade em lugares desprovidos desso
comodidade.-

'

Existem conjun os International - Palmer para várias.
capaCidades, desde 5 K. W. �té 50, K. W. com

voltagem cpr oximadas de 120, 220 e 440 volts
sem auxilio, de transFormadores,

.

reguladores da
voltagem ou quadros de ccntrõle,

-->;

_j -
,

P.�a.no5 foU letos- desCI!itJvos sem compromlslCl'

Díspomoa para pronta entrega em

Flerícnópolís conjuntos de 15 e 20 KW

C_ ,RAMOS &. cu.
Ruo loQ.o, Pinto 9:' -Florianópolis.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o FSTAno
�------------------------------------

í.próspera comuna.

À4 s. s. apl'f'.Slentamos nossos YO

·tos de feliz estada em nossa capi
.tal'.

NASCIMENTO:
JOSE' CARLOS

Com mais um rcbuato qarota
·_foi enriquecido o lar do • r. Fra�
,cisco da Silva Cardoso. antigo II

·dedicado fllnc';onóriõ do Cabo
;Submari:'lo, II d. da. E'vira Maria
'Cardoio. c corrido a 18 do corrente
:na Matllrnidad .. de FlorionópGlis.
<que na pia bati.mal re::e:'e ..á o

.nome de JOilé·Carlo•.

Francisco da Silva Cardoso
e Senhora

participam aos parentes
e .pessoas amigas Q llas
.clmê�!}to de seu fIlho
J O S E' C A R L O S

Matetnidadê· de floria
nópolis,

.

j 8 dlJ Março
de 19"1,

Previsão do tempo. até 14 hora•
.do dia :tO na Capital:
Tempo: bom. sl:ljaito Q lilaira

:instabilidú.de.
Temperatura: e.tável.
Vento.: elo quadrante sul fres,

·

·.co•.

T.�peratura. eJetrama. d. ontem
· rmázima 2" 3 o'· mínin;.a 2& O .'

,

.. E\'ITE ABORRECIMF..NTOS
·com IJedidos que podem s.er evit..
·dos. Contribua para a Caixa de Es.

. molas nos Indil!'entes de Floria.l,ó;;

o ESTADO e"COI1-- IIra-se à venda na

banca de

jornais. t.«Beckj)'
I

3Qui".ta fetra 20 de Marco de '947
---- ._--_.,-._----->----- ' ..

.\·a ..�iljngton. 19 (U. P.) - Em
um projeto aprese.ntado ao Con

g-resso NOl'�·f'-Americano, destinado
'10 plano ele dcf('sa dos ESltadOf'
Unid'ÜS contra a bomba a,tômica

-

Mais um passo na cura do cancer Elog�os ao 8ra,�ilBr�_1 V.ence� os oa-
Moscou, 19 (U. P.l. -'o "Iz- Acentuando a ímpontância Parrs, 11) (U. P.) -:- .0.,:, - ci8D-afl8tasvestía ", órgão do govêrno so-l ão "KR", o "Iz.vestia" diz que síl, eoneíeute da sl!a. pOS.IÇa9 de

B.

d t te li e Nankín, 19 (U. P.) - O general

I:Viético, anuncio'II que o Ins- "êle fOI' .descobe....o antes de vanguar a no con men m -

ANIVERS 'RIOS ., Ui �,� v

t b Ih b I d Gheng Ohen, chefe do Estado Maior", A
. títuto do Cancer .d!o .Míntstérlo .haver surgtdo a atual teoria pcano, ra a. a"so o e�a a

das Forças do Governo da China,Dr. Antenor. 'I'avare
.

.s' da' Saúde' vai desenvolver e dos arsti-bíótdcos. O J'orna I ofi- sua ba,n,deira, Orde_m e Prro.a-N d ta dh.,,, j do e na declarou perante o Exeeudivo dea a., �
.

oje co�e.mÜlra. o aperfeiçoar os estudos SOAbre Q cíal aerescfinta que "o que há gresso ", es orçan S. .x \

'1'
tu ""-'vi UIV

I "d J I m Kudmérutang' e com itês assessores!,' ,:.sedu :ntlv,e'I1SarTIO nata ICIOb�' sr. "serum ant.l-canoer ", denomí de mais notável é que Ü'S cíen- reso.vder °ds a.. uos tpro )': ::,; que a contra-ofensiva naciorra.listar. 'nl enor. av:�r�,s, SU -snre- nado "E:R", resultante de pa- tistas sovléticos provaram a. nasc� os o mümen.o a ua.!.. tor da Penít do Esta J," disse o general PIerre Jum dos ultimes seis, meses r-esultou
i "

.
.

. . encIa�Ia .
-

cíentes e prolongados estudos pOStsibilidade: do tratamento
-

. .- .

'
na reconquista de todas as grandes�. "d.O e de�Ultado ellelt� pelo Par- de cientistas -soviéticos. médico das Inteções malig- chefe do

•

Estado MaIor da De-
cidades e de nada menos de nu-,tIdo Bocíal DemocratIc�. I Agora a rádio-emissora des- nas.", 'e que o novo .método p jes� �acIOnal, dnrant� a con-
zeritas localidades ímporfantes,:

..
, .... Pela� .S'Ulas belas qualidades ta capital cormmícou que esse de ser equiparado aos já con- jerencIa, ,que pronunciou .sob que s,e encontravam sob domlUloi ' de

... espírtto soub.e sempre gran-
.. soro é extraído do "schízotry- sagrados processos de cura do 0.8 ausprcios (la �re�se Latíne.

d t d I J.' C I R bl pe 'a comunista.
_. ge,�r·_amIgos ,e e; o os .e es

pamum ", que nada mais é do "oaneer " pela cirurgia ou pela!no erc e epu rcaan,
.

r ,n- Oheng Oh81n, em Q'elatório apre-.que receberá hoje, efusivas
que um parasita mono-celular, rádío-terapia,". Diz finalmente t� numerosa e seleta assístên-

sentado a urna reunião. conjuntamanifestações de aprêço. d f '1' d
- ,

r ld
' ela.

'9·,s.do "O"" t ri, " f Iíeít
"

a amura os trlpanozomas, qua "não eSltJt excnn a a pos-
.

n 'd " de dois comitês di� que 70.000 ,s01-.c..S' aoo
'

e icr am- encontrado lliO' sangue. do tatú síbiltdad., dia aplicação combí- tldã
epois � edvo�,a.r com .gra-

dados cOtmunistas chineses toram, no ! b '1' O
' .' .,

( 1 I ao e sauna es a sua recen-.. .

.• I 1'8JSI erro. trutu, mUlto co- nad.a da Ibl'OtJerrupla p e o
t .·t B 'I I capturados e que 113.000 outros

I m'lllm, sob vá-rias esp€CÍ'es, nas "KR)" oom a cirlLTgia' e a rádio- e VISI ,'} aoI. ra�I, 0. �en:ra r.endteram-se no Clmso de combatesFaz�m an'o.8, hoje:
S

matais dio Bmsil, plelrtence à 01'- ternpia". P�Is.�ou ,'I. ana IBM at P08tIÇUIO jl:a-I as.si,naladQs JlJest.ets ul�.imos meses_- o Sr. José Newton po- d' d X _, -" '1' SI eIra no momen o a na, a Ir-
. .

. em -os enaLl)l'OS, �amI la .'
d B'I" n

IndiCOU ta:mbem o gelnel'al Chen,·'gamcz.
R' l' T

.

:

dos dasip.odid�s.- Pertencem
àl mant o {jue ° rasll sje ede- que de 210.000 soldados naClüna-·

.

- a s.vta ose 1 ereSilnha . rI.�· con ra. agül'ft em p ooa ase . . .

-d S'I f"lh d· M'"
mesma cm�m as pregmças e. COMERCIANTE: Dá um li, . ·me to" lIstas a serem desmoblhizados ape-.' �. 1. va, 1. a o sr. r ano os tlamanduás. CleSCI n •

nas o foram 80.000, a-té aoO'01'a, poisCamdldQ di Sl1 nt d d vro à Biblioteca do Centro Aca-
'Estado

. a va, co a or o A d8lsoobe<l1ta Se dieve pr.inci-' démico XI d'e Fevereiro. Con- O p ro'ce ss o c o'n que os demais se 'lJOl'naram neoes'
--

,',
"

:
. . p.a1mente aos. trabalhos da . �ál'i(}s pat'a combate aos coonunis-

� _. ,� a srta
.._.Mart-mha Mana cientista .N. G. Klyueva e seu

tribuirás, assim, para a forma·
. . tas ..

, SetU!bal.,.. .. m-a.rtdó, G. Roskin, tendo sido �!Óa·����:11 dos calarinensCI

t P C 8� a meUll1a, E��s Sll�las.. adotadas pam caracterizar o ra O .

nereS8 contra a.

-. o sr: Jose Dlao _Flguell'a, l1!Ovo' "se'l'lum" a;S iniciais desse
("Campanha pró-livro" do • •• '.

I

.-
:funcwnárlo dos Correlüs e Te- ca,s'al de sabios.

C. A. XI de Fev�reiro). Rio.19 (A. N.) - Após eOn:'bnmj ba.a·· to"mic'l, legrafos. __ .". _ estudos pedidos de vista. � • (I
- b sr.' Darcí Lopes, funcio- B d B -I SIA trega de pareoo,r pelo prociUra-

�,nário da Casa Hoepcke. ancO O raSl dor ,e outras' providências es-
- _a menina EliZlabeth, filha

C • '. p.eciais, como diligências, vis-
;,(}o sr. Dino Atanazto

.

Gouvêa oncurso para escrituráriOS tarias, etc. deVlerá chegar à su.'t

';'
.-e exma. 'sra. d. Albertma GOU-j , fase final, no próximo dia 26
-vêa. .

A Aqência do Bo.nco do Bra.il S/A avia0 00. condida10. in., ou 27, O proce.sslo que tI,ata da em uma futllra guerra, o repl'es·E'n-
x x x r:ritc. no con?urso pOtQ ,escriturário•. oua o. prova. para o referiJio oassação do registro do Pa,rti- tnnte Robert Tripp Ross propôs

VIAJ! wTES
cc·uéuno te.ão nnlizoda. no edifício da Academia de Gomércio de d,o Comun'l's'�'- d,o Br'asl·l.

.

I't C'
-

1·0·rmadaA1.-' :bnta Ca:arina, nos dia. 22 e 23 do carrente, como seque: l)(1. s('Ja e eJ, a uma 'Om1'8SaO .

DR,
.

ORTY M. MACHADO Relata:ram tO feito no Trlbu- de 11 membl'Ols. para delinear @s
,

Aoompanhado de sua' exma. e·s- DIA 22 - SA 'BADO l1!aI Superior Eleitoral o pro- planos .sufi,ci,e,ntes nara compl,eta
;1)osa, via aérea, ohegou a esta Ci.- Pcrtuquês - do. 14 à, 16 hr ra. fessor Sá Filho, . funci.onahdo mobi.liza-ção econômIca civil e com-

:pital, hn"pedaor:lo-se no La Porta Adtmétic:1 - d�s 16.'30 às 18.30 horas os mini.stros Ribe,iro da Costa, pleta p,rQ,teçã.o das dependencias. Francê. ' da. 20 às 21 hora.·

.Holel, ondoe tem recebiito muilVos desembamgadores Antônio No- govername.rut'ais.. Inq ê. ' dto. 21. 30 ClI 2 & .:30 horas
.{)UmprimenLos, o dr. Orty i\'laga- gueira, Rocha Lago e Ca.ndido ---------

.lhães Ma-chado, deputado eleito DIA 23 - DOMINGO Lobo e o dr. Pinheiro, Guüna� O regtPme-I P S D Contabilidade - do. 8 à. 10 hora. -

A
.- ,

Iwe O . . . raes. reUimao tera uglar com

IDatibqrafio - da. 10,30 em diant..

pa m otarx x x a Ip,l�sidência do ministro La- r a e .

PREFEIT.O HILÁRIO BLEYER O. candidatos deverão comparecer 15 minuto. ante. da hora fal·.nte ,fie Andrade te'ndo o 81""
Aéha-se em FlorianópoJi,s, pro- marcada. munidos do COrta0 'de inscrição. táboa de logarítim-o. (no AI:e'u BU b d'

.
, '..

Rio, 19 (A. N.) - O Deputa-
.

d "t') ..

I 2.... a,r e o como r:e:presen- do Raul lll'I,a, '.l·.bertador ·ga.u-Fcrova e aJ'1tme Ice. caneta-tinteIrO com tinta azu comum ou
.

ri, -'cedenLe ·de São Joa'quim, O sr. Hi- tanl·te do llll' II I'ster'1'0 pu'bll'OOapig tinta roxo-cópia comum (pão sarvindo 1apis e tinta de outras
.

.
,

.

cho, :tial,ou á imprens'a anali-,;dári-o Bleyer, prefeito daquela côr�. Não forneoeremo� tinta
.

.

<' M -t-I b zanrlo as demaxches que �e

FloriQ�6po!is. 17 de março di 1947. U I ar·am a aD- r,el3Jliz3J�a;m no Rio Gnande do

d
· . Sul para a realização de um

. eira amerIcana govêrno p.axlamentarista 11a-

Madrid, 19 (U. P.) - A Em- quele Estado. Disse o sr. Pil;.t
baixada Americana pediu ao qUe se hOThves-semos chegados
govêrn.o espanhol a punição de a UJm acôrdo com o P. T. B.,

I um grupo de jovens de menos estaria '3Jssegurada a inovação
de 20 anos q'ue, no sábado" mu- poi,s a repl'leSEmta,ção liberta
tilou uma bantdeirla ame·ricana dO'Ta e a de,le oonstituem a

num automóve.I -pertencenrte à maioria da aSSlembléia. Tal
Embaixa,da. maioria· seria reforçada pela
No seu protesto verbal, a ba,ncada comunlÍlsta. Mas go-

Embaixada considem esse ato rou a combinação. Nem poris
um insulto a.os Estad.os Unidos so está perdida a possibilidade,
e conta que a bandeira de me- pois no própri,o P. S. D. há de
tal de u.m Carro particular, es- puJtadiOts pal1tidários da idéia,
taciolliado nas vizinhanças' de acentuando: "Suponho que Ü'

um CÍilliema, foi amassada por próprio governado'r Jobim não
meia duzia de ra;pazes conhe- lhe é infe.nso, pois bem sabe

As re.meSS3$ de valôre� •. parE! ,t�t fim, deyerãQ ser .feit�s cJdos, 'n�:s l'ledondez'as, como ek que além dos seus m€nitos
Jirétamente á 00-998 séde. á rua Traj ,mo, ·numero 16, em Fló',' allQelLtes. s.ÍqljP3itizantes dia Fa- irutri'n�leeQs, :e p.er:mJarientes,
ianõpolis. lalllge. tem a formula a' inesrt.:im:ável

.

'Florianópolis, J2 de MCJ ço de 1947. \ Um policial surgiu na zona. vantla,gem. d� "ada.ptar-se per-

C t· mas nada fez. feitamente á a;tual sit41ação pa-

i
p. Ba(lco de Crédito Popular e Agrjco'a .de SaD'a a anna

o.

lítica do Estado, p.ermitindo-
CeI. Pedro Lopes Viejr� ( I

lhe te,r um govêrno tranquilo
.1... .______

LQurivaJ Almeida (DiJoetare. 11 questão do de- e proficuo".

SERViÇO D,�
METEOROLOGIA

Pelo BANCO DO BRASIL S/A - FloriQn6p�li.
José Pedro Gil-Gerente

João-:José de Cupertino Medeiros-Contador

Banco de Crédito Popular
Agricola de Santa

(Soe. Coop. de Resp. ltda.)

Integralização de Capifal
Devid2mente autorizados, pelo Ministério da· .Agricu 'tu

ra. a efeliv-:ir $) nOS9a tranlforoi3çã), já em andamento. em

.ociedade anôlim�. relOlClamo�, h,oje, a inscrição de novos

,cionistas. para integralização do capital de Cr$ iO,OOQ.OO ),DO
.DEZ MILHÕES DE CRUZEIROS), em ações de C,$ 500.00.

e

Calarina

A PRONTA
AUTOMÓVEIS

,
'

.

-

sarmamento .

ENTREGA \Ya.sl]ünglon, 19 (U_ P) - O se- R 'It t. nadol' 'l'ydi,ng1S declarou no Se.nadn evo ao e. as-
CAMINHÕES qne o pl'.e.siden.'t;e T-l'uma.n cleve�'ia 8a'88'··08tOcOIlvoca,r, I'medla,Lament.e uma Co<n� I .

.

.

f'ererucia Mundial de Dcsarmamen- Rio, 19 (A. ·N.) - Foi des-
to, por oausa da "im.potencÍa das.' cobe·rto o assassino dos dois
Naçõe,s Unidas, tais como pl,esen-Ioperários encollltt'ados mOU'tos
temente consliLuidas

.

p.a�'a Mar I �elrto {lo porto chama-se Amé
efIcazme,nLe' c-om os nego-cws lITl- 110 Rosa, o qual declarou:. Fer
tehla-cionais." . . r·ei os dois e fui d01"IJl:ir". Amé-
'l'ydings propÕ.s que o Congrcs- lio tem villlte anos. Foi traba-

50· autorize o pl'esiden't-e a Lomar Ihar no d�a seguinte e co:ntou
a iniciaItiva da CQnfel'erWia, de- o crime aos companheiros. De
clarando 'que as Nações Un.idas são cla;ra" não e.sta!r • attepeniQ,ido.
"no momento, apenas um cal'tucho Adiantou que não conhecia as'
vazio. .. uma eminente sociedade vítimas e confessou tudo_ á po-
de debates." licia.
A r�soluc:ão Tydings propõe

desal'mamen.lo mundial até 10

janeiro de 1950, exoeto para
forças de ocupação nos países

! migas..

o
.

de CASA MISCE�ANEA distri
as

I buidora
dos Rãdio8 R. C. A

ini- Victor. VálVulas e Disco!!.
t Rua Cl)nselhe�ro Mafra

NOVOS E U�A.DOS • (recondicionadps)
IMPORTAÇÃO DIRETA DE NORTE AMERICA
AUTCMÓVEJS: «Buick» .CadiUac» «Chevroleb .Oodqeltt «Ford»

«Lincoln» ... Merc.u�y» «Na.h» <,;Pacltard»
'.' «�lYiJiolith» ·PQntiac·. . , ...

CAMINHÕES; ·lnternacional� '�ord" "Chevrolet".
V.E.ÍCULOS USADOS; Todo. os veiculo. usados sao recondicionados e

.

qarantidol por ·"Certificado de In.•pe!:,ãoH em que
atesta qué o verculo está em excelentes' condiçõ..

. de .furcionamentQ· e aparência, "

Ao. 'interes·lados. amplag informações. queiram diriqir:.e ao

representante para o· Estado de Santa Catarina.
N. L O P E S V I A N N A

R<.prelentações Nacio naia e E,tranqeiras
Agência Geral de. Sequros "A FORTALEZA"

Aqente Maritimo
. Rua Felipe Schmidt. 2 .' aob ... Caix-a Postal. 172

Te!eglc mo: EOLlDE.Z e VIANA •• Telefone: 1102.
Sub-Aqentes e viajantes no interior do IAtado

Florianópolis - S.l.nta Catarina - B R A S I L

.)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Tpi�u�Clj �����1l��
APURAÇ)\O FINAL DO PlfEITO DE 19 DE JANEIRO DE 1947 50 Waldema r Rupp ,,>••.••..••

Número d€ mesas receptoras . , , , 1.111 60. Walter Müller .- . .

,NÚI1llero de eleitores distribuídos .

Número de urnas apuradas '.' , , .. , .. , , . ,

Númer-o de urnas anuladas ,.

o l

Número de votantes' ... , , , , , . , • . . : : : �: :
.

;
...

Francisco Benjamin
Lúcio Cor-rêa
Aldolfo Konder

APURAÇ,'\O
SíENAlr:;ORES

Gallotti

, _

,

(
\

João Bayer Filho
J., .•.••••.. , •..•...•..•....•

José Vieira da Rosa •

Eugênio Augu sto Miranda Monteiro de Barr-os .

SUPLENTES DE SENADORES
Agripa de Castro Faria , .

Orlando BrasiÍ . , ..

Ernani B1t1tencourt Cotrin
.

Roberto Oliveira
.

Otacílio Vieira da Costa .-: .. � ..

Plácido Olímpio de Oliveira : .

João de Oliveira
o •

Cid Gonzaga . . . . . . .. .
'

'.

Henrique Rupp Júnior , .

Arnoldo Luz
.

Altino Cor-sino da Silva Flures o • _ •••••••••••

Jo.ão Bonifácio Cabral __ o ••••

Luiz Magalhães Medeiros .

Cássio Medeiros " , ,., ,.,.

Emílio Alexandre Sada , , ,." ,. ','
.

Votos em branco .,'"
_ ".,.,., .

Votos anulados .,: .. o'; •..•.• , • : .•.•
'

..••.. o ... , .• .' .. , .
Sobrecartas a. menos .. , .... ,......... . , . ' .. , , .

SUPLENTE DO SBNADOR ELEITO EM 1945
Carlos da Costa Pereira , " , ,.

Rogério Vieira .. ", , , , . o ••••••

Hans Jordan . , , .

Votos em branco ,. . ,..... . , .

Votos anulados
.

�"

)

•

Sobrecar tag a menos
"i .- �
1'1."-- .Ô

'

a \

CÁMAlRA FEDERAL
Legendas PartidárJas

Partido Social Democrático ., " o •••••••

Un íão Democrática Nacional ..........•................
Partido de Representação Popular ., ..

Votos em branco , : � ..

Votos anulad-os .........................•.... , .

Sobrecartae a menos '". .
, .

DEPUTADOS FEDERAIS·

Joaquim
Aristides
Leoberto

Partido Social Democrático
Fiuza Ramos .........•........

'

.

Largura' , .....•.......•.. , o •••

Leal : , .. , ,., o •••

União Democrãtíca Nacional
Afonso Outíherrn.no- 'Wander-ley Jor. . , '.

Brasílio Celestino de . Oliveira
'

.•..... o • , ••••••••

Antônio Gonzaga , " ...........•.......

Partido de Representação Popular
Jorge Lacerda , .. , , , ,.

GOV'ERNADOR
Aderbal Ramos da Silva , : .. : .....•...•

Irineu Bornhausen : ,., : , ...•........

Carlos Sada .........................................

Votos em branco , ,

'

...•... '" .

Votos' anulados ,
.

,

Sobrecartas a menos
, , ..

LEGENDAS PARTIDARIAS ESTADUAL
Partido Social Democrático , , .............•

Un:ão Democrática Nacional , ...............•. , ..

Partido Trabalhista Brasileiro ,
.

Partido de Representação Popular , .

Partido Comunista do Brasil , ' ......•.....

Votos em branco , '

Votos' anulados :.,...... . , .. , , .

Sobrecartas a menos ,
.

QUOCIEN'I'E ELEITORAL
180.976 -;- 37 = 4.001

DISTRIBUIÇÃO DOS DEPUTADOS ESTADUAJB
Partido Social Democrático 17 + 4 "'"

União Democrática Nacional , , ......•...

Partido Trabalhista Brasileiro .'
.

Partido de Representação Popular .•..•...............

25fq85
1.102

9

185.087

9.3.288
92.99<4
7Ú)80
74.576

3:713'
3.484

93.053
. 8

9�.988
3
3

62.5G8
4.022

7.909
56.6<33
13.3-53
4.367

3.642
5

3.410
2

14.301

3.838
12

89.453
21

63
92.757
2.781

12

92.345
74.763.
3.9-15

10,928
3.124
i2

82.$93
5.778

a.soi

6.1.231
10.957
2.528

3,915

95.740
81.313
2.538
2.202
3.282

12

86.377
68.318
11.615
7,068
2.544
5.054

4.099

12

21
13
2

1

Total........ 37,
ASSEMBLltl'A LEGISLATIVA - DlEiPUTA<DOS PRlEF,ERENOI-AlS

Partido'Social Democrático
1 ° Pedro Lopes Vieira

.

20 Rui Cesar Feurschütte .. ' ,
,.

30 Armando CaiU Bulas , '
, ..

40 João RibaS' Ramos , : , ...•........

50 Biase Agnesino Faraco , .

60 Protógenes Vieira ... , .........•....... :.•...•....
70 Heitor Paeira Liberato o • , ••••••••••••••• , •••

80 Gasparino Zorzi
, .. , .•.....•

90 Cid Loures Rib�s . .' o : .

100 João Estivalet Pires .

11 ° Felix Odebreeht ..........••... , ...........•
'
...•.

120 José Boabaid ....................... _ .

13" Antenal' Tavares
, •.. � ;>•. o •••••

-!j_' Orty de Ma.galhães Macha:do , ,
, ..•

150\Antônio Dib Mussi
'

...

160 AntônIo Nunes' Varela o
.

17° Oto Àugusto, Guilherme Urban
'

.

180 ALfredo Campos ,., , .

190 RauI S'chaeffer '

"

200 Joaquim Pinto Arruda , .

210 Wigand Pershun 0 •••••••• :, •••••••• , ••••••••••••

220 Carlos Otaviano Seár" . ...:, .. , .... o ••••• " ••••••••••

230 Leandro Longo 0........... ..,.: , .

240 Arnaldo Napoli .,............ . , .

250 Ylmar de Almeida Corrêa ..•.....................

260.Rogério 3attar , ....................•.......

270 Antonieta de Barros ,
.

280 Gregório Berkembrcck ,
.

290 Rubens de Arruda Ramos
.

SOO Othon da Gama Lobo d'Era ; .. , .

310 Leônildas Cabral Henbster , ,,; ..•
320 Sí'lvio Ferrara " , , .

33° Orozirt)bo Caetano da Silva ......................•
340 Arno Meyel' I ••••••.•••••••••..•••••••••

350 Frederico Schmidt '

,

36,0 Tiago José da Silva .. , ,
.

3'70 LUIZ Osvaldo Ferreira de Melo
, .

União Democrática Nacional
10 Max João Colin .. .................................

2<> Lu\z Dalcanale
30 Antônio Carlos K��d�;' R���

.. ,
.

o •••••••••• -' • o ••••••••

40 Ra-miro Emerenciano .. , .•...................
, .....

4,523
3.950
3.850
3.783

3.344
3.224
3.148
2.917
2.872
2.791
2,76-8

.

2,619
2.534
2.398
2.374
2,365
2.322
2.304
2.249,
2.154
2.117
2.054
2.052

1.973

�.963
1.913

1,.832
1.749
1.&05
1.'586
1.55-7
1.4<37;
1.446

1427
1.189
1.0€-8
772

5.044
3.803
3.059
2.95.2

70 l"aulo de Tarso da' Ilu9.· Fontes .. "0 ••••••
"

••••.:., ••••
80 Antônio de Barros Lemos . A .....•... : .

9° Artur MUller .... o ••• � ••••••.••••�:: ; ••••••••• , ••• o

100 Osvaldo Bulcão Viana " .

2.952
2.796
2.678
2.615
2.612
2.527
2.488
2.202
2.105
2.095
2.073
1.924

1.9Qr8
1.892'
1.878

,1,821
,

1.768
1.651
1.598

1.487
1.35-2
1.321 ..

i.215
1.0815
1.0&8
'1.006-
872
"556
501
419.
356
129

3'8

1.848
1..182
827
810
776

764
643
591

'481
438
398
395

311

'280
258

2QÓ
183
18,2
180

136
126

lZ2
115

75

&6
58

53

41

19

1.082

967

,814
804
574

358

339
327

205
197
157
141

123
121
107'
101

97

8.0
55
52
44

43
42

38
24
23

:?1
18
4

1

1

450
.

203
187
155
139
137
122

119
116-
91
64
6-2
61
53
53
50
48'

42

40
39
33
33
29
28

28
19

18
13

11

lO

II ° Fernando Ferreira" de Melo .. , .,' . , .. , , ...•.......

120 João José de Sousa Cabral ....', ......... : ........
130 Ricarte ele Freitas
140 Aroldo Carneiro de Carvalho : .

150 Osvaldo Rodrigues Cabral .........•...... , ._ .

J6° Volnei Colaço' de Oliveira , .. , .

17° Ft-anc-ísoo Mascarenhas , .

18° Aquiles Balsini "

: .

190 Acz.cio Ramos Arruda ., ,." .

200 Waltet· Haufe , .. ;.•. , , , ....•.. ,

210 Osl in Américo de Sousa Costã Ó. '.' •••••..• , .•. , •••

220 JO!lé da Luz Fontes '

: , .

230 Evaldo. Lehmkuhl .- .

240 Otávio Celso. Rauen
.

250 Aifredo Diener 0 ••••• • •••••••••••••••••••• ,; ••

260 Aldo Severiano de Oliveira'
, .

270 Francisco Rangel .. I •••.. '.' ••••••.•••••••••••••

28" Boanerges Pereira de M�deir09· o • : •••••••••
290 José Pimentel ..... ,. '.' , , ... ',' " .............•.•..

300• Alzirino Waldemiro de Almeida .' ........•

310 João Caruso Maodonald .' .-.........
320 Zedar Perfeito da Silva' ; .•.........
330 Álvaro TolenUno de Sousa ; ......•...... : , ...•.

34° Watdernar. Farinha ,
.

35° Hercílio Alexandre da Luz ' ........•......

360 Lucas Alexandre Boiteux .•..... : , ..•.

37° Sílvia Arnéüa Carneiro da Cunha �.:.'-
P",·tido Traballlista Brasileiro

10 Br-az Joaquim Alves ..... , ......• 0 ••••••••••••••

20 Saulo Ramos .......•......... ,., .

3" Sílvio Mor-eir-a Filho'
40 Valdem'i°C)

.

Pa lhares ....•......•............. , o •••

5° Manoel . Bertoric in] o ••• o ••••• ;. 0'0 , :' ••••••

60 Otacllio Nascimento .'. :., .....•...................
70 A'belardo Luiz de Oliveira � o ••••••

80 Dionísio Mondardo , ,......... . .- .

90 Laurtudn Tomaz <jardoso '," ; .•...... .'
.

100 José Miranda Ramos : : : . '.

11" Osvaldo'<Dutra ". ':.,. , ' :' , , .

12° Jaime Fernandes VieIra .•...

'

: . .- , . oi.
0130 Camilo Níco lau

'

Mussi , .':
140 Dorval Campos' _ ', .............• _, .

150 Rodolfo Mayr _'
... , .. o ••••••••• , ••• ' ••••••••• , ••• ".

1-60 Clito de Sousa Dias .:.............• , .

170 Telmo· Viélra Ribeiro , :, .

180 Ü'gê Truppel ,

'

, .. ' . ' ': ..
19" Fer'mino Conrado de Marchi .' , .

200 Agustino Mignoni , ,..... . .

21 ° .Nicolino Tancredo , .. ' ' , .

22� Anlbal Olivet , ' , , ...•.......

230 Osvaldo Bruno Werplotz .. '

, .

240 Emídio de Azevedo Trilha· .. ,.".. . . , .

250 Fred,erico Herondino Leite .. , ;- .

260 Alfredo' Herkenhoff " ,: , .

270 Carlos Germer , , .

2*0 Wilson Augusto da Costa Schiefler '

_ . ."
'

2'90 João E. da Costa ' ...............•...

Partido de Representação Popular,
1° Cláudio q:..orenzon·j ;'., :'. , , .

2° José Maria CaraOS<li àa Veiga· .. , , .. , .� ,

30 Emi'lio Alex;:Ind{e Sada .. , ,� ..
-

.......•... ,. , ' .

40 Luiz de Sousa , .

5° Euvaldo Schae-ffer
6° Everêncio EJyas '

.

70 José Trento . .-' , .. , .

.,se·Walter Tenório Cavalcante , : , .

9Q_ Carlos GÓes-.Bessa "" ,
, ,' , ,' '

o

100 Alim Graupner , , ' ' " .. , ..

110 Carlos, Rec-h ., ,
'

.

120 João Vicente GO'mes ;
.

130 UvadátOio Nóbrega ,',
.

.140 Tomaz Ohaves Cabral" , ...............•.

150 Antenal' Dovat Batista
o

160 João Heleodoro Barreto ,

, .

�:7° Antônio Astrogilc\o Rodrigues ., .................•

180 Arquimedes Monguilhott . .' .-.
'

, , , ., ,

19" José Pedro de Miranda Lima ,. o ••••••

2úo JU\'enLino Linhares , .

210 Curt Hosang .
, .. , .

220 Jacy Bernat°::!o Soares ' '. , , ', .

230 iErwin Pbssamai .. ' , .. . , .

240 Eugênio Augusto de Miranda Monteiro de Barros .•

.. 2�5° João Bonifáôo Ca'bral ., :
.

260 Lecrpoldino Sousa
.

Zf/.o Max Paulo Bayer , , ;.
280, Carlgs Weinhold

, , .

�,,� An.tônio de Sousa Neves ' , ,' .

.30° Jaéó Vitali , ..
.

:310 Salviana Teodorico Tei��ir;'::::::::::::::::::::::
32° Fortunato Gabriel Melato , , .

.33-0 Leopoldo Augusto Gerent .. ' , , ......•..

J'artid" Comunist.a do Brasil
10 Germano Donner

, , •....

'f ° Alvaro Soares Ventura ,
,.

.3", Oe.sar. Augusto dá Costa Avila , , :: .

4" Ca'l'los Valentim .,. " ._ ..

�,J'()sé. Martins Neto .,.,
, ...........•....••

6D Oscar Manoel Ammon •..................... , .....•
.

'ii./) .JQaq'uim Lopes Corrêa •.......... , , .. , .•.

'S" .sebastião BOlisfieM Vieira .. , ' .�
.

19" Waldemiro Monguilhott Júnior , ......•

Hlo Miguel José Boaba\d .... , ....•...................

11° Raulino Horn Ferro ...........•................ ,

· 12° Jóão Ezequiel de Sousa
, .....•..•...

1.30' Manoel Alves Ribeiro '
'" :. , .

·

1:10 Antenal' Rivaldo da Silva
.

·

1.-5° 'José Gusmão de Andrade
16° Manoel Job de Miranda .. ::::::::::::::::::::::::
170 Nelson Machado ..... , ....•......... , .... , .......•
180 Aurélio Meireles Escouto ..•................ , ....•

1;90 Alfredo Bernardino , ,
, .

200 Martinho da Bi!va
210 João PO!lsidônio Pereira ·c··

, . ,

22" .iJt!ermanC:o Brito .. ', , , . , . : : :
................•.....

2-3° Flan1arion Leite
' '"

24D Rita da Costa Ávila Malheiros··.·.·:::::::.' �.' : . .'.' ::::
25° Ataliba Caruoso Vieira ".

2-60 Eugênio Paulino Viana :::::::::::::;:::::: :.:
270 'An�ônio Szy-galski .' ,.,

.

28° Severiano Le:te Sampaio .' , ' ..

2-90 Paulo Bernardino de Borba _ .

3-(10 José Pereira La'poli ......... ::::::::: .. ::::::::: � :

Gratifica-se a
.

quem achoa
'Peràeu-s'll no trajeto entre o

Colegio Coração de Jesua.· Ruo
Vi.conde Ouro Preto. Pr."ça Quinze
e ·Trajo.no. uma caneta tinteiro
ae'm a reapectiva tampa. Grati
fica-.e bem' â l)etlSoà' qU'e' C1 ·eittr.&
gOl" no Hotel La Porta. ou na

redoção «;leste jornal.

Rád-I·o Düus,ora
"de Laguna

Todo o Sul Cats rmense escuta
diariameate 8 Rádio Difusora

de .Lagu ne.
970 KtC8. (ondas. médias).

. Horários d e ir radiacõ es: - Da!l
10 às 14 e' 17 às 22 horas.

Representante em Florianópolis:
.

-

D. F: DE AQVINO
.

Red. do Jomlll «O ESTADO»)

-Amoldo- - Suares
Cuneo

Cirurgião-dentista
Exclusivamente com horG

marcado.
CQltão de hora Cr$ 8').00.
Rua Arcipreste Paiva 0.° 17

T(l. 1.427.
'Ffcrranôpclis.

MACHAJJO I tlA
Aq_d.:uo a Rapr..en"'lçS. .. !CD

• �.Fnl •.

�..Gtri., -F'{ofÍan6p4 1.'
Ruo Jodo Pinto i a. "

C<UXQ Poatal , 31
êUicl: Cresci6mo

Etua f'loriano. Peixoto. ala
(L<I.�.&. p�óp,ri ... ).

T.l.gl'Oma..· ·PRIMUS"
AO'ant•• uo. principal.
tn1.U\f.ct-oioa do E.tod·o

Continúa na Sa. página

5, 6. 7 e 8 valvula" para
Luz, Pilha o Acumulador.

Peça catalogo graUs.
Preços
AVA

São

.em concorrencia

importadora
Paulo, C. Postal. 4063.

Recuns'ruções
de' cosas, murós, telhados,
etc. Tratar com Jorge de
Paulo, na firma BU8ch &Cia.

Deseja objer
emprego?

. Procure então
.

a nosn Geri.·
ela e pre�ncha a nossa "'ficha 4•
informações úteis",' dJ\ndo tô4..
as indicações possíveis, q�e _ t.!!'..
mos prazer em r:ecomendá-lo (a)
aos .intel'flSSados na aquisiçio ' ....
1)ons funcionários (as),

PARA RECEBER AMOSTRA GRÁTIS
ESCREVA O SEU ENDEREÇO AO

'laBORATÓRIO OOtH S. il.
CAIXA POSTAL, 36

el-UMENAU, .. SANTA CATARiNA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Notícias dá
Holanda
o CONSUMO DE CARNE .NA

INDONESIA
S. H. L - Informam de'

Malcassara ,que' Se espera que
.em breve ..melhoram as -condí
.ções do consumo de carne na

.Indonesía Oriental como cou

.sequeneía da Inauguração de
�uma nova, linha de navios da
Companhia- Real, Holandesa de

'

.Navíos. Farão escala duas ve
zes por semana em Bali, e tres
'vezes semanalmente em Lom
.bok afim de carregar o gado
J>ara outras partes da Indone
.sía Oriental.

Tribunal Regionol Eleitoral
3-10 P

- Continuação 'da 4a. página
=1'0 Generoso Costa' ....... """".:""""" 9

32° Nicolau Komar
33° Ary Custódio de' 'ÓI'i��il:;

.

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
34° Benedita Vieira Gonçalves , ............•

LEGENDAS ESTADUAIS
Partido Soc lal Democrático '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86.377
União Democrática Nacional t. .. . . . . . . . . . . . . . . . • . . 6R31S
Partjdo Trabalhista Brastleh-o .: '. . . . . . . . . . . . . . . . . 11.615
Partido. 'de Represerascão Popular .

Partido Comunista do Brasil
.

VotQS em branco ...............•................ :... . 5.054

8
5

4

7.008
2.544

QUOCIEN�E ELEITORAL 4.891
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, 15 de março de

1947.

180.976

Solon Vleh'a, secretãno.

QUANDO O FIGADO ESTÁ DOEN
TE O ESTôMAGO E OS INTESTI

NOS TAMBÉM SOFREM

Fígado doente, dol<orido, cresci
do, gosto ruim na boca, fastio, ner
vosismo, insônia, gases, má diges
tão, prtsão de ventre, manchas da
pele, icterícias.,., que horror!
Você já verificou se o seu fígado
está com 'saúde? Não se esqueça de
que o fígll!do doente produz tudo
'istõ

-

e--mais alguma coisa: Hemédio
para o figado SÓ remédio vegetal e

remédio vegetal só a última des
coberta que é a alcachofra. O He-.
pacholan Xavier : tem por "base '3
alcechofra e

:.0
utros medicamentos Isó para o fígado. O Hepacholan ..

Xavier combate com eficácia e

afasta definiti varnen te as moléstias
do fígado. O Hepacholan é fabri
cado em' liquido e em 'drágeas.
Atenção! O Hepacholan agora se

apresenta e,m dois tamanhos e a

novos' preços: Tamanho NORMAL:
- 30% maís baoato que o antigo e

Tamanho Grande: - o dobro do
normal e a preço inferior ao dobro, .

60% maior que o antigo e apenas
20% mais caro.

,

Nem se pergunid�;<

*********
*

.

*

Só uso Kolyno:s!
. diz .

**********
..

..

..

Lynne Pwberts
famosa e-dre/o da Re.pub/ic Pr.-,ducti )n5, que ooarece em

"rHAT'S MY GAL"

*
*

*

*
*
*

*

*
* Por

*

*
*

na rua

Tntár

..

..

*

*

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

VENDEDOR
!

.

Vend e se��!t�itO.
I·do por to do cnibus
n·�t" • t'n, Çã0

. ,

pôrto de

NOVA rUBI
Inform ações com os. Agen tes

Florianópolis - Csr!0s Hoercke S/A - CI - Te'tÔtone 1.212 ( End. te'eg.
São Francisco do Sul - Carlo,s Hoepcke S/À - CI - Télelcne 6 MOOREMACK

B A R"

MAIS _UMA EXECUÇ_1.0
S. H .. L - Informam de

.Rai�, que. H. r. M. Bartelsman,
'traídor holandes acusado

.

de
-enoregar 40 judies holandeses á
Gestapo, pelo preço de cinco
.florfns por cabeça, docan1€ a

.- .ooupação, foi exeeutado naque
.la cidade na qulnta-fedra, de
.aeordo com a recusa de seu pc-; .rlido e clemencía endereçado à
Rainha Gutlhermína no dia
.anteníor. .

VOLTA:\NDO Á NORltU.Li
'DADE

S. a. 1 L· - Comunicam
.

de
.Palemhang , qU:e essa impor
-normal. depois. do oleo, retorna
.ao normal depois dos acidentes
-dos dias de Janeiro. As utíltda-
-des publicas voltam a .funclo-

d 'f I
urn o. c e so de niadei,,� d�.nar

, e orma regu ar no cen-,
-.11'0 lllI'bano, enquanto que -os Jei à rua Silva. Jardim,
.poços situados nas

.

cercanias
nO. 230 Trotar na ,mesma.

1<110 mesmo, nos terrenos 'dé pro- ----. iJI IKI _

príedade da Com� Ho
=l,3JMesa' de Petroleo começam
,'a produgír satlstatorüamente .

.A maquinaria e o equipamento Encontra-se no Posto de Camiss.. Gravata.. Pi]�me.-estão sendo reparados e cedo Venda da Livraria Rosa

I
M�ia. da. melbores, pelo. me.

í,elllOClalVro,r-Be-ão em codíções de 110 Mercado Público. nores preço. t6 Da CASA MIS
funcionar outra vez, enquanto ������:::==�=��=��C�E�L�A�NiEiA�ilRiiu�aiciii'�M�8�r�ra�,�6sas relações entre OS índonesaos
',e

•
os administradores europeus _

��. cordiais.
-

SELECOE5
RETARDADA A PAR'fIDA

t de JA�EIRODA DELEGAÇÃO .....

S. H. L -' Informam de
.Batavia, que o porta-voz milí
<tar holandes declarou que
-os desabamentos doe terra, per
'to de ãajoetanan, na Sumatra,
jmpediram que a delegação in
-donesía deixassem aquela oi-
-ríade na quarta-feira, com des-

.
-tino à Padang, onde seriam dís
-cutidas com a delegação 110-
.Iandesa os detalhes para a im
plantação de uma trégua míll
tal' em Sumatra. Adiantou ain
-rla que a situação militar na

"Sumatra é de U:Q.1 modo geral
-calma, quebrada unicamente
-por um ou outro incidente de,
menor ímportancía. O'ito ter-I,
-Toristas foram presos no nor

'te de Bali.
CONDECORADO U11 OFI ..

CIAL CANADENSE'
. S. H. L - Informam de wa-I:.g·eningeh, .que o Tenente-Gene

:ral. F,�ulk'as, comandante do I.PrlInJetll'O E:x;ereito Canaoons,e,
lj,.·que-em Maio de 1945 oooobeu
i;-a l'Iendicão dos alemães na Ho-

·

lamda, foi feito oidadão hono
Tarjo daquela cidade. As cha-.

·

ves da cidade lhé serão entre
::gUtes durante 'a sua proxima
·

vi.sita á Holanda, em maio vÍlh
douro. O general Foulkes foi I
'condenor.ado com o. gr:ao de!·
grande oficial da Ord.em Oran-I

, I

ge-Naissau, com espad?s, .numa"
I

'tlM. 'U:}O rua 'Up--eS'!I'B<'l.I --eluowaJ:a;)
no ultimo àominpo. !

VENDE-SE

o ESTADO

E.crit6rio de representações nes
ta capital necessito de um ven
dedor ativo e bem relacionado
com o comércio em geral. -- BClSe
o combinar. -- Corto. de proprio
punho com fotografia diriqid6 à
ESCRITORIO ne.ta redação.

Tr a'nsportes 'regulares de cargas do

CONTADOR
Ccmpetente e devidamente

r eg i s t r a do , dispondo de algu
mas horas vagas, oferece seus

serviços 'para eserit as avulsas,
Intcrrneções nesta Redação.

DOENÇAS NE�V'<)SA.�
Com os progressos da. m�le�

hoje, as doenÇ1Wl nervosas, quani.
'ratadas em' tempo, são malell ,.....
(eitamente remediáveis. O �ur.ni."
sismo, fruto da ignorância, só po4_
prejucUear os indivíduos afetados ...
tais enfermidades. O Ser,vi�o N..
donal de Doenças mentais disp"
.te um Ambulatório, que atende Ir..
tuftamente os doentes- llervOS08 1..
tigen_...·l". Rua Deoioro U. flu.•
10 U' "'ror... 4.àri.........·

.

'S40 FRANCISCO DO SUL

I J Ven�ê-se um, .be-m sortida

f·
e bem

-

afreguezado
Rua Tir'2dentes

:

para

".,:,1. L��I·.A\.'. i,I·�;., "tatf' re�:��cSa�beIseTt�s;��:i�;v�;Q�o���':��8g;��� �'I_

•• dê sortimento d"8, ca<Jemiras. riacados., brins
bonl e ·barato•• algodões. morin. e aviamento.
pCU'a alfaiate., que recebe diretamenta da.

I�I..

· m"lhor... fábricos. lA Caso ·A CAPITAL- chama a aten;ao do. Snr•• Comerclant•• do 'interior no sentido de lhe fazeram 'uma

vi&Ho Qt'ltu de tofotuorem lua. compra •• MATRIZ em FlorianÓP9li., '-iFlt.IAIS!em�;Blumenau e Lajes. -"'Oi
. �."

'�e&�em"�"&m�'�u==mm',�@dm'3��4W&&�'�m*me®�·�·r�.M.-��Ma'�·e�%�M*�cmmmSERSZD�=n.4�ft�mge..ma..�àm ss � .a"BR ���mmaaE·�&&E--��Df�'�Mm*=-SDBBDaa.

'1',"
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Os abnegados dirigen'tes da Liga Blumenauense de Desportos,' afim, de' dar' m�ior
�rilbo ao sensacional cotejo futebolístico entre Palmeiras e o Botaf0p'u', do' Rio
!fie Janeiro, a· realizar-se em Blomeo8u' na próxima quinta-feira, ..ílcabam,' de
'i�oDvidar, para': presenciar o jogo, Os srs.

'

drs. Udo 'Deeke, Interventor,::fêderal e ,"

.

. &lt6fbal Ktlmos tlíI'-8�va, governalWf éleHo de �aDta -Ga���l:
"

'�=.;;,;r�lL'W'#l"':EN'�Eo �,."

aOlafogo versus Palmeiras!São P aUh'Jl·c�����.'!!!!�CI.i;.J �.:): �:::;;',':::',s�nan,Blumenaü, 19 (do oorresponden- tando com u apô io do Palmeiras,
..t

' ,'�.. '.'." �'.'

,t':" "":,,' 2,1,-"CM�Ie.S', ' �at�:hon1e) - Está detínitivamente resot- irá proporcionar ao público blU-1 ' um es agJIO,�'�.x :,.,'C":·,,.. iVIanr'eén o �ar� � A!an
'vida a vinda do Botaf'ogo, vice- �e.nauense uma pn rt ida i'neS,quc- RIo, 19 _ O presidente da Fed-e.:..' to 's,eÍlJ�d;-��h�tte'�'�,ssa ajL�clfQ��'�' - ;Ma-�'��a��-:-:-' q�dr1C Har-

.carnpeão carioca, a BIUlIlle,nau, on- cível sob todos os pontos de vtsta.t
; :-' , ,

....
" ,

."", ,_ ... '
.r , ". {!wwk-e em.

,

'
"

,

. I raçao Paulista de Futebol, dr. Ro- ta pr incípalmenter,da 1il':np'i:eQ.Sa, sem D CORCUNDA' DE iI�OTRE DAMEde enfrentará, dia 27, o conjunto Rema grande espectativa em I['oclos
I berto Pedroso, acaba de lançar um o que nada :será Deifo.: ,,.:; ;

,
__
'"

. ".,
' f.'

d P·"
,"

Lri
-

d' 'I
'

é

I
.. , :", ,-.'''-0é.IIsu-ra: ::_;_ Até 10 anos.oo a meiras, ri-campeao a CI- �s c,I:r-cu os" que .marcara poca nos

"SIOg.an", que, pelo sentido- de un.i-' Tamhem : o gOVel'.nadÔl-'.. , :.'el. e,.i,t.O.�
"

'Preços: I ..dade,
,.

jonaisda CIdade, Trens espectais dade, tende a. obter a maio'!' re,per-' Adernar de Barros, teve opcíi,tu.Í1{":. '.Deve-se este aconteoimenao, sem deverão, Lraz,e.I: ,LoI'oedores de todo cussão em Lodos os cenda-os ciespor-
I
dado de externar seu pensfum�,�L� alA� " RI,tz.

igual na hi�Lór,ia" es.pol�:ilva de o, ':ale do HaJa.:" eE'<pel'�ndo-.se, as-

LÍvos. do país, I respeite da' idéia.. ,Fala,ndo, há ÁS �y�O���'a�'" ,', .. ,��: 3,60 ;:!�Blu,m:na:l, ao e8�lrllto,:..em�I e.nd�or slm',ulma assistência que _compense Pede o dr, Pedroso a colabora- dias, no Estado do Pacaembú, (t�-. Roxy :

' , ...

:-e dtlll&mI,OO de Sebastião Uruz, dllg- as- grandes despesas realtzadas 11'e- ção de todos os "spm�Lmen" para: clarou que a 'inícia,tj:va do "dr, Ro-
3,60. no pr-esidente da L. B. D., que con-Ila L. B. D,

, que trabalhem para os proxímos I berLo Pedroso, não. podia .ser mais ��',:�" I���'�,� , '. '. '.
"

'. '. ,��.� , .. , .. , , .

umecampanha- "b,rãhante
compromissos in.ler,naci'Üilai,s dOife��z e adiantou ,que o Estado de

, Bra,S'il, E' o 'seguinte o "slogan". São Paulo jamais se afastaria de

Paz e unidos para ° ca'rnrpeonlllto -proj,etos como esse, que \'isa, al.e:rnl'Ul\-1A CAMPANHA BRILHANTE rica.' do mundo.
",

do mai,s, o fOI'Lal'eci:mento do espi-
'COInúl<l'rne prometemos" damos Decisão ao Campeona,lo: venceu Falando á I'epoJ'tagem de "O Glo- nito b1'3iSli.leÍlro.

abaixo a relação dos jogos di,spu- o América e o Flame,ngo, eluas '\'e- lio", na capita.l bandeira,nte, Pedro- S. S., que assist.iu o jogo entre
tados em 1946 pelo ,Bota fogo de �es, e pendeu para o FIlLminense so a.(iü1mo.u que a entidade que ca.l'iocos e pa!ulisLas, parcC'e i'l1cli-

FuLe�o,1 e Rega:tas, vice-campeã� I
na·s .eluas p'elej.as.,. '

[Jl't'o;j-de não medirá s,acl'i1'iciols pa- nado a det..el�mi'llar a construçã.o {Ir ODEON
I(}o "Super" carJ.O.ca: "Resllmo: 22 "llÓl'ws, 8 cmpa11J:s l'a prestigiar em Loda. a linha a ini- um g'rande estádio naquela cidade, As 5 e 7% horas

Torneio Relâmpago: V'enceu o e 9 derrotas. .

ciali,,,a da Conliederação Bras:ileiQ'a
I
A idéia inietal é o

atprov€Ji.lamen.to� 1°) - Aniversánio da Bscola.
FI.Lliminense, empa,ton com o Fia-I AI'ti<lh1?iros priTlcipai�: Heleno 4e l::;.e;;pot1tos, E faz, ,ainda, um YC-C-' da ft1ttu'ra· praça -d'e �Sflel't-eB ptlor-a MilHar de RezCJlde
meo,g:o 'e o Améri-ca e perdeu para 35; Nilo, 15; Geninho, 13 f' Bra- 11el)<le apelo a lodos os j.o rma Ji,sLas, : os jogo,s da "Copa do Mu'ndo"" Nacional.
,o ValSCO e o São Cri,S!tovã,o. g'uinha, 12.

, I
f t C'. 11 '" I 2°) - A Fá.bula de Esopo. - U

J3a!���'e;on�:�:;�,a,l�a��n�:u RiO� 23�t:����i�r;O;S�r�S�-:�d�oi�� 2;��eo�� ren e ao rUZ,elro, o Hmerlca, 30) � �O���i�� M-U�:S'_C�'tlla_
J\1adureira, Amértca e Flame'Ilgo; tos)

h·' h b
lidades.

;:;ru������r:n�'ev:'s:Os:oP���s��vi�� tóji�gO�aa;�����:��s�o::;���] O(S::= buscará, o)e, a re a ilUação 4°) -

�!Ja�I:�il!����-pa�:���:
Campe.ona:to (1° tUI'lno) : Venceu vadoe), Baía (Sa.Jva,elor), !\1rlalúI'- Poeto AI,egre, 19 - A segunda i-r Vicente e Gri'La, que, por força Go-tida,rd - €m:

;n0 Bangú, Bonsuc,esso, Canto do l:t1O gi'co (Niterói), Mogiatna (Campi- exibi\,ã,o do �meeica, em nos'sos
I
maior, nã,o participaram do com- A PORTA DE OURO

'e Flumi'nense; empat.ou COIm .o ,nas), ESPOl't� (Juiz de Fó.l'a), l\IÍ-
C3Impos, dar-,se á, amanhã, à noite, I

promi,sso de estréja. I PI'eços: Cr$ 4,00 - 3,00 - 2,U()
MadpreiTa, São CeiSltovão e Fla- ra,cema (Miracema), e Relecio'nade freave ao Cruzeiro, à luz do's reHe-' O Cruzeir,o também tomou as . Censura: - LIVRE - Ceianças
rnengo e foi eleNotado pelo Améri- (Miracema); Empa1t'ou c.om o ,8s- tores da Montall1h'a, suas pl'eCaLl�Ões, devendo atuar, maiores ele 5 anos podc'rã.o entrar-
lCa e o Vasco. porte (Juiz de Fóra), Goitacaz ,To.da gente espe�a ampla e in-, qllÍtnta-feira, wm todos os éoiUllla- na �es&ão de 5 horas.

Campeonato (2° turmo): Venceu (Campos) e Combinado (Lima)' te,gral reabili'Lação do onze que noS res, em condi,cões ele lular de i'gual DfPERIAL
'Ü Bangú, BO'nísuoess-o, Cooto do Pel�deu para o Palmeira,g (S, Pau- v-i,si.ta, cuja a.presentação lJlão c.or-I p.ara ig'ual, com o quadro rubro Às 7% horas
Rio, MaduI'ei,ra, São Cristovão, lo), Co,rinlti-a'ns (S. ,Paulo) Univer- l'ElSpOnilell á espeeial['lva do'pUbIJCO'1 metmpoli!tano, 10) _ A Inundação de Curitiba.
.Fluminense e América; effi;pa,u>u I si,lário (Lima) e Municipal (Li- Os ,cariocas, amanhã, já deverão, A'l1LETAS DO EXÉRCITO POSTOS _ Nac. Coope.ra<li,va.
<com, o Vasico e pel'deu pa,ra o Amé- ,ma),

conva.r ,com, o s'eu excep�i,otllal ata-I' Á DIS,POSIÇÃO DA' C,, B. D. 20) _ De ,Sa.ngue na Guelra -

ca'nle Maneco, que dom�ng'o fOI a 'Ri,o 19 _ O Minis,tro da Guer- Desenho colorido,

O 80' ca-t"u'va tet"l/l dl·retorl"a gl'u,ndte fi,gurá da ca'Mha, 11'0 cotte-
ra e�l recente det-erminação, ma,n- 3°) - F-ox AiI1plan NeW1s 29x16

vu nova jo sensacional en:tl'e carioea!S e 'jdO'u colocar á di,sposição da C. B - ,MlUalidades.
Camtp-O-S. GI,ál�di,o de Vi1cel1ici, Val- paulista,s.

.

'
D" os alúléLas requisitados pa,ra c 40) -- 'Ray Milland -' Paule,tte

dir Cal'�'ei.rão, Osvaldo GOUllar!b, JO-j Só li presença de Manéoo é maIS l,roinamento da equipe brasilei'ra Go.ddard _:_ Pat,ric Know-

sr EUas Adalbento da LuiZ Andra-l do que snf.i,oi-e:nte para que a CO:lll- que concorrer-á ao cam�eonaLo le,s - em:

dle, palUlo Olanda, Arno da Luz
I
na Mela,ncólica receba gea,nd-e a!5SI'S- sulamel1ican,o doe aitle;Lismo. A FLOR DO LODO

Andl'ade, Edison Murilo .pint'o da I tencia, porque, além de se apre-
.' . . preco: Cr$ 4,00 -unico .

L A t'
'

S I,. N d peI'ron,e
I ciar as diabruras i'nm'iveis de um "Qnem extraviar ou Inutrllzar o RIGOR'OSAMENTE PROIBIDO ATE.UZ, n onlO a um, e ,

·f· d d 'I' t t
•

G 'd TI'��t" Nr I M
I grande J' ogador a nossa gente ,te-I certl lea o e a IS amen o pagar. 18 (DEZOITO) ANOSumel'Cl'll o o OmluL) I, ey OQ' e-' "

,

.
_

I V I.t �'I
'

Il'á OI)onLunidac!>(' ele aplaudIi' um, multa de 10 ll''Sil Cl'uzeuos, outros-
O e aI' 0.1' "USSl. <

••• 41
De'patI'll.amEmto de Pl'opaganda: elemento que acaba de_se sagra:, sim I�correra em multa de 2.0 a la

Ernasto D TI' S N I D' mel�ecidamente campeao brasI- cruzeiros aquele que extraviar ou,
v al�cy rerelra e r. e soo. 1 ' ,

., , • •

d D_

B ",' leil'o de ful'ebo!. inutIlizar o Certificado e .....,ser-
·el'narul.

Acresce que, os vi'sitalnl'es �Ia,m- vista".

b!\m t'sp,m'am a chegada de Jorji- (Art. 129 da Lei do Servi�o MiJi.

nho, assim como pl'etend-em in'CIll- tar).

6 "

COMERCIANTES r INDUSTRIAIS! ,E�PORTlST�SJ �uxiliem a CHIDD1nha
Pro'-Goustruc,ao do EstáGio do valoroso Figueirense F. e.

______------L----- � �� __

f'
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.
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Direção de PEDRO PAULO: MACijAOO

R9cebemos: "Umo.· Sr. Di,l'eltor

.eSIPoI'Li.v'o de "O lDSltJado" - Nesita.
Cordiais saudações envia o Bo

�ail1va Esponte CI'ube, Tem este o

.fim espe,cial Ide comunicaT que
;:aos 27 dias de Fevereiro p.p., i'oi

_.�leila 'e _e,mp,?-,ss-ad'a a s,e,guilllte Di-
.l'etoria ql1-e r'egoerá os de-si[.i,nos do
<Clube no período 47-49:

Pl'esidente de Honra:
Riggenbach. ,

Presidente: Cap1tão de Corveta,
"FI'edorico Guilherme de Oliveira
�Sampai,à, d. d. Coma>ndatIltle da Es
,-coia dte ApI'endi,zes Marilnhei,ros.

Vilce-PresideruDe: Dr, Vilvor da
Luz Fontes,

1 ° Secl'E�tário: Sylvio Ney �Q<n
,cini .

. 2° SeCretário: Rubens Vitor da
"Silva.

10 T-esoul'eiro:- Oscar Pereira,
2° ']lesoUl'siTO': Albel'to Riggen

bach.
Conselho Admi!ni·s<iralivo: Dr

1:1hi'ers de Lemos Flenüng José

'Torres, Dirceu ]}ome.s, Hemique
Loulreiro Filho; Rube'ns Pin,to Vi!
lar, Osmar Nascimento, Milton

Sem mais; a,proyei<to o ensejo
que s'e me apl'esenta para lest1emu
nhar a V. S, os no�!sos protesto,s
de elev·acla estima e real cOlllside-

Só USO ��OS!
diz Jane Greer

�

�fcmosa�strelCl do R:KORadio Pidures qu�
apCtrece om "lHE""WON'T BEUEVE Mé

ração.
A!t'enci,osame.nte Silvio Ney Son-

cini; 1° Secl'etáeio",
,

Gratos pe,la comun'ieac:ão, fOl"l11U-f
lamos á nova dire-lorin os' melho
res vokJS de felJ.cidaod-N;,

Senhorita!
Ao escolher seu perfume .verifi

que se trás a marca da perfumaria
"Johan Maria 'Farina" que já e,ra

preferida pela corte imperial de

ID. Pedro II
McC

i

NOTAS ESPOR'1'IVAS
.

Rio" 19 (A. 'N,) - A C. B. V.

comunicou á F, l\1. F, ,qllC concedeu
Ú;âtn�rel'encía do -ce.lL_l,r�-médio Pa

pel i, cio Botafogu, riárá o América
de .Belo H9i)�.ol1'\'e.' ..

,.

Hio, :1'9' (A, )\,) - ínrormam de

Buenos Aii'eó', que .o Yªsco l'ea11-

ZOLI ',e'(lt,enclimenLo�'
,

com o RIVN'
Plate pat-a' contratar

'

o centro
avante Pedernera,
Rio; 19 (A. N,) - Os jogadores

ganchos Tezour inha e. Nena, re

quisrtados para 'a formação do se

lecionado hrnsileiro que' disputará
â--''''Copa Rio' Branco", comt ínuam

par-ticipando �IQS treinos. Os joga
-dores paulistas convocados chega
rarn hoje ao Rio. A concentração
dos' jogador-es ío íciar-se-á hoje .

.

Amwnhã'á lloilVe será reatizndn trei

H,C!: de oonjunt.o.,

Ci�es 'RI,TZ:
ROXY

,,- .

OD'�O'W'
,

",';." .:�." 'lei '"tines IH'PERIAL

o SEU OIlGANISMO
PQECISA OE UM.

lIMPEZÁ GE QA�
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outro." gigante da índústria 'Arm' -,ob,o' S em nras'química suíça, fabricando. ani- �

linas, em assocíação com a ci- lA -,3'rtefatos �f·ID·S'�·ba e Geigy, acaba de dar a co.- U U

nhéeer uma posição particular
mente favorável quanto. às re

servas' bem: corno melhores

perispe'ctivas de exportação pa
ra os S8,11'S .,pi:no.druto,s 'farmaceu
ticos e anilinas, apesar ,de t:jE'1:::-

_______________________;...;,·ÍI'. O grande surto das indús- tias dificuldades a,Í'nidla não 'lQ';';

DR. NEWTON .o'AVILA triàs químicas" suíças ríos últ.l- talmente vencidas no. tocante:

Operações _ vías UrinArias _

mos anos toí apoiado por uma ás matérias primas, J. R. Gei-

--------------�IDoenças dos intestinos, réto e magnífíca posição financeira, gy,< A.,;;G., também, de _Ba,s-iléa, ,_
InUB t(;"' d�e:�ffe°l�eb�:_amen- já que uma das maiores garan- embora não. sejá o.Qrigàtlo. a SNRS. ',:,',',.l?������rlavito/n'�:lr�f:s�e��?, tias de desenvülvimento para emítír um "relatór!o anual; já 'AS.SIN·'"A,NTESAtende diariamente às u.so na qualquer índúétría é uma sóli- que é propriedade coletiva de
I, , tarde, das 16 hs. em dlsnte

Resld: Vldal Ramos, .66. da base de finanças, sem o. que urna só família, informou
-

en- >Reclamem' imediate-

I,,;
Fop. I 0<"7

a excelência dos quadros téc- tretanto . desenvclvtmento ta- . -:tni.ri1f!: ,qualquer irre-

DR. MADEIRA NEVES .: níeos e grande poder de orga- voráveis êm�: OO'tlS': 'h\ig'ooIo:S; i''g'firEiifiistte-':; ha enttel1a
Médico especialista em OOENÇAS nízação têm á SUla importância acsntue.ndo ospectalmente as ,

.. .de seus iornees.
DOS OLHOS zrandemente-reduelda, Por ou- vantazens déCOil'r'8Ií.tés (N�'. umaCurso de Aperfeiçoamento e Lon � � H�

ga Prática no Rio de Janeiro tro lado, se as ,o.rga,uizações grande produção de' D. 'D."T. Õ!--_----�._-----...:
COllsultas' diariamente da.. suíças desejarem, como é sua Quamto a Durant & Huguerrín,

- 10 'às 12 e. dos 15 30
.

em ·deal".te intenção, tirar o. máximo pro- de Ba,siléa,· sómente de 1944
CONSULTóRIO:

. veíto do desaparecirnemto ou para 1945; duphícou seus lucros

���e:JOf�6rin� nRe;id���f::dOR;;; pelo menos grande redução' da de 423.888 trances piara .. , ..

Presidente Coutinho, .58 influêncía germânica nos pró- 858.930 francos, com distribui-
ximos anos, sôbre os mercados ção de dividendos de 10 por
consumídores, terão que con- C811;to.. Além disso, está empe
tar 'com poderosos l'eCUl'SOS mhada na construção de uma

econômicos, Sem o que não. 'se- grande fábtrica para a produ
rá possível levar a efeito a pla- ção de algumas de suas maté
mejada politica de audaciosa rias primas básicas, com o. pro
expansão da produção, bem pósito de Iognar maior índe-'
corno de ampliação de suas 01'- pendência neese setor.

ganiZl3.çÕeS comerciais em todol F. Hofflnann-La Roche é,
o. mundo. A ess'e l"-espeito con- Cda., A. G., de Laus<anne, a I' ivêm focalizar alguns a�p'ecto.s maio.r empI'e,sa farmacêutica

Ifinamceirüs das indústrias quí- da Suiça é uma diaS de maior
ll'ficas suiças, para que m8<lh01' rell1JOme 'em todo. o mundo, 1'e-1
818 po[ssa julgar de suas possi- v,elo.<u igualmente vár:ios de!
bnidad1es futurais. s'eus novo.S pllaluo.s dé ex,pan- I
Que a estrutura finlaruceira são.. Em.bora re,cno.e1edncho e C

das indústrias químicas suiças ainda a eXlstência de escrussez

nada deixe a dJesejar no que tJiz pe1ativamente a alguma,s ma

l',espeito ao,s lucros e reservas, térias básicas, o.S abastecimen
acaba de ser evide/ndado pela tos co.meçam a ser recebido.s.
reoente publioação. dos lielató- agora em quantidade cada vez

rios a,nuais da,s principais co.m- maiores, procedern.tes do.s tel'ri-

Moléstias de senhora pan,hias da Suiça: A Ciba (80- tório.s que estiveram f'echados
Consultório - Rua João Pinte n. 7 cied.ade para a In!dústria Quí- à Companhia em cons<equên.cia Tela para fpcularl'as,

- Sobrado _ Telefone 1.461
�

Residência - Rua Sete de Setembro mica), pOIl' ex,emplo., qUle conta dia gulerl'a. AJpesa,r das dificul- bronze·fosforosa.'
- (Edifício L A. P. da Estiva) .

rt t f' b
.

d d
.

Telet::me M. 834 con}- _ \:rnP9 a[l\ 'e..&
.

a rlca,s em J3i 'es rellaÜv'ameillte à tranISre- Import!3<;ão di. éta da
. - Bastilea e MOInthey, a,ssim como rência de fundüs de suas sub- InglaterraDR. M. S. CAVALCANTI no exterior, e que sê c1edieá' a sidiwrias em várias partes do. .

.

Clfnica exclusivamente de crianças ., Malhas - 60' . 80 - 100 .120
Rua Sal�anha Marinho, 16 lllUmer'OS setüI1es dia indústria mUllldo. p,a.'l'a a Suiça, os lucros

Telefone M. 732 - químka, tais como. anilinas, líquido.s somaram 3Al0.uno lalgura - 92 Cl1'S. (3 pés).
pI1o.dutos farmaceutioos, 'Plá.s- fran:co.s em 1945. A Companhia MARIO SCHAEFER

tico.s, resinas, co.las, etc., BVl- di,stribuiu ainda 40,50 fmuco.s Telegr.: MARILEY
dendo.u em seu relatórió um pOIr ação., a.lém de uma

bonifi-I II,Csixa Po�tal - 5756
IUlClro. líquido. de 9,2 milhões de éação. n'Ü mesmo v:alül', po.r mo.-
francos suiço.s em 1945, distri- Uvo. de uma data especial da São Paulo - Brasil.

buindo dividend.os de 15 pur empre.sa. -------------....

cento. Por outro. lado, a Ciba A úl1Jica e,mpresa a manifes
poude refazer o.S s,eus esto.,ques tla,r oerto pessimIsmo.' foi a

de matérias p,dmas" tBndo ain- Chemisohe Fabrik, Vormals B.
da no.rmalizado o. mo.vimento. Si'egfried de Zo.fingen, que
de erutregas no. deco.rrer do. a.centuou o. fato. de que., embo.ra
ano. passado.. Outros fato.res fa- as impÜ'r,tações pro.cedentes ua
vo.ráveis a esita Companhia fo.- Bélgioa, Es,panha e ultra-mar
ra111 o. acôrdo. CUIl'Tie, em mar- te.n:ham contribuido. para r,e

Ço. de ·1945, que pe,I'Imitiu ace- mOVBr certas dificuldades, a

llerar a reconv'ersã:p, e a sus- elimiI'l.lação. das impo.,rtações
pensão. dos emblargo.s de tem- germân1cas elst'á acarretando
po. de gU'Brra. Uillia séria escass'ez de produto.s '

A Sandoz, A. G., de Basiléa, inw'l'medliári9s.'
,

DR. SAVAS LACERDA
flIbljea médico-cirúrgica de Olho.
- Ouvidos. Nariz _' Garganta.

Prelcrição de lente!! de
contato ,.

1I01'8ULTóRIO ,..:.: Felipe Schml
dto 8. Das 14 às 18 horas.

I1181DtNCIA _ Conselheiro 1Ia
fra, 77.

TELEFONE::! 1418 e 1204

Ausen.t. '

DI. ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

J)oa Servtços de Cllnica IiifanUI !la'
laJrj!is�nc!à Municipal e de

Caridade' ,

CLtNICA Mii:DJCA. DE CRIANÇU
ADULTOS

OONSULTóRIO: Rna Nunes 11141-
....4o, 7 (Edlflclo S. Francisco).
COnsultas das 2 às 6 horas

'ItE&ID1!:NCIA: Rua Marpchal Gul.
lherme, 5 Fone 783

ORo ROLDÃO CONSONI
VIaURGU GERAI,' .: AI,TA (J).
.URGI.4- _ MOL�STlAS DlIl _

, .. NHORAS -o PARTOS ..
"

.orIllado pela Faculdade de Medi
cínna da Universidade de São

lI'':Aulo, onde foi assistente por 'fAo
J'fÕ. anos do servtço CirúrgIco d.

Prof. AUplo Correia Neto
Cirurgia do estômago e vias bl·
alares, lntes11nos delgado e groll..,.
tiróide, rins, próstata, bexiga,

.>ero, ovários e trom�as. Varlco
wa, hidrocele, var:zes e herna

Co.NSULTAS:
U. 2 às 5 horas, à Rus l"�!pcI
IJebmidt, 21 (altos da, Casa Pa·

ra!so). TeL 1.598.
>fililiSID:li:NCIA: Rua Esteves JI1·

nlor, 179: TeL M 764

Ui<. POLYDORO S. :'THIAGO
Védico do Hospital de Caridade t9

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CI,tNICA MÉDICA EM GERAL �
Doenças dos órgãos intel nosJ cspecw,.;

mente do coração.
BLBCTROCARDIOGRAPIA

Doenças do sangue e doo cer'Vua.

Doenças de senhor�s - Partoo.
eoll..ultas diàriamente das 15 ih 111

horas. .

,iUende obamado.· a quarquc� ho....
indusive durante a noite.

f!ONSULTóRTo.: Rua Vitor Meiri!>
les, 18. Fone 701

!ltZSIDÉNC1A: Avenida Trompo...Irl,
,

�2, ,.�one 766

DR. MARIO WENDHAUSa
Oó...t.r do Hospital "N""ê .. Ramo.�

,�INICA MÉDICA DE ADULT06
E CRIANÇAS

Conlultório: R. Visconde de Oarõ
Pmo, 2 - esq. da Praça 15 de NOo
w_In-o \oltos da "Belo Horizonte")

Tel. 1545

Coneultas: das 4 á. 6 bor...
Residência: R. Felipe Schmidt, JI

.
- Fone manual 813

DR. A. SANTAELLA
(D1plomado' jieta Faculdade Na
cional de Medicina da Uníversícs
as do Brasil). Médico por concur
.eo do Serviço Nacional de Doen
l1li1 Mentais. Ex Interno da sanu
Cua de ;Miser.lc6rdla, e Hospital
iPslquétrko do Rio na Capital Jo.

deral.
CLlNICA MÊTHCA - DOE�ÇM

NERVOSAS
- Comrultó!rio: Edlflcl::' AmêH>

NETO
- Rua Felipe Schmldt. ConGultu

Das 15 ás 18 horas -

auldêncla: Rua Álvaro de Cal"'"
lho nO 18 - Florian6polls.

OH. BlASE FARACO
Médlco·chefe do Serviço de Siflllo

do Centro de Saúde
DOENÇAS DE SENHORAS -

SíFILIS AFECÇõES DA
PELE - RAIOS INFRA,VER,
MELHOS E ULTRAS-VIOLETAS

A 'lndústria q,Qí-,
mica suíça ,

(Da "�g'ência Intema-
'cic'ual' Bornes" - Exclu
sivo para" "'O ESTA'DO"',
no Estado de Santa Cata
,rinaj/.

Cons.: R. Felipe Schmidt, 46
Das 4 às 6 horas.

Res.: R. D. Ja'i:me Câmara, 46
FONE 1648

DR. LINS NEVES

DR. PAULO FONTES
.

Clínico e operador
Consultório: Rua Vitor Meireles, 26

Telefone: 1.405
Consultas das 10 às 12 e das 14 às,I8

Residência: Rua Blurnenau, 22
.

Telefone: 1.623

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

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

Garante-se a exata observância no receituário médico.

A. fJV()GÀDQgl
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA '

Dr. J.]', DE SO<ÇSA CABRAL

ESCRlTÓRIO; Ruo' Felipe: Schmiclt:5t! - Sala 5
Edifício Cruzeiro - FJoria�6polis.L

.
'

.�
'/

AUTOMOBILISTAS I
A'enção

.

P01'a o seú dínamo ou

motor de arranco

OfiCINA ENAa.Dp.
Rua Conselheiro' Mafra

ne. 94

NA-O É NOÇIVO AOS ANIMAIS DOMESTICOS

Como é de vulto, entre n6e, OI

comércio de e rrn iriho e afim de.
'alclarecer o.. interessados infor
mamos que,' para exportação ou.

cornercío deSDe artigo. o imposto
adc�olorem debitado ,na Nota Fis
cal é de 6%. pára tiras de armi
.:nhOI, e de 4% para plumas de p6-
de arroz," etc,

.
,

"VIRCiEM ESPECIAUDA E"
A" \VETZEL lNDUSTRIAL-JOINVILLE

I,
J
,.

• t

TORNA ROUPA
(M,r.,; ,

, BR-\NQUISSIMA

.É·_ mi:!. DOENÇA,
���o f����Rtt ,

E PARA A RAÇA. ':

AUXILIE A COM- i
llATEL-A.' COM. O,

mmlllilIOO ;
" ••• OI ••••• " " " • " .... " " ••••• " O

G.,

A

!

Dl. CLARNO
GALLEiVI

ADVOGADO
Crime e cível

Constituição de Sociedade.
NATURALIZAÇÕES.
Títulos Declarat6rioe

Elcrit. -- Praça 15 de Nov. 23.
l0. andar.

Reaid.. - Ruo Tiradentes 47.
FOrJE -- 1468

QCEIXAS E RECLAMAÇOES to:,PREZADO LEITo.R:' Se o que '.he
it&tere.�sa é, realni�nte. uma providencia
para endireitar o que estiver errado \)b

I
,:ii

para Q.ue al.,uma falta não se repita; e
NAo. o esdl.udalo 'que a sua reclamaçlo
ou queixa pqderá vir a causa:, encami·
n!le-a t. SECÇÃO RECLAMAçoeS,
de O ESTADO., que O �".o será levado
sem demora ao ·.wnhecirnento de que.
de dirr.ito, recebendo v.• ,' uma informa·

ç'" do' resúltado: embora em alguns ca·

80S náo ,ejam publica�o. nem a Tecla:

t
maçlo nem a p,1"ovidéncia tomada.

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

Doenca edas.Aves ,.Boubas Pipócas
, Ensina- se remédiD ex

: II tr;íd.o de arv�r� muitc co·
!

�'
mum', medisnte Cr$ 20,00 i

J::,., ..lf!:i_LIIIE..O_N.EIlICIII�.r.t�.S.E.�.aL.r.a_.p_in.dIllO._.'_'I _

tiba-Muo. de Orlean�.

�

. St>.\?'Ã���ROfAt
ESPECIALIDADE
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Rio" t 9
"

rossegue com p enos aprausos o povo, a campan
da vida, sob a energlca direção de Tte, CeI. Mario' Gomes.

-

-Segundo' declaracões -0&
-

mesmo, a ganância dos exploradores atingia limites absurdos, pois o Iustâo, de 14:
cruzeiros o metro, na Iábrlc li era vendido a 4,8; a triculine iabricada no Rio, custa
.t 6; .cruzeíres o metro na sua fonte de origem .. Entretanto" uma camisa dê' tricoline

custa aqui 1 �'O cruzeíres ..

o - Corr'e'io' Pà'uUstano 'lo, :absulvlAn 'tim� "ve,rgonl1j-, pa,ra�
S PAULO, ]9 (A, N.) - o "Correio Pauliatano" toí ab a cidade

solvido' pelo' Juri IDsp�ciaí de Imprensa das acusações contra Há muito que os' residentes:
de formuladas pelas Ind(lst,rlas' Reunida:� 'F'rancísco Mataraszo nas �I,tediaçt)�s dos lupanares,
S. A. Pela totalidade dos votos, o Tribunal Especial de Impren existentes na avenina Mauro'

Ramos, trecho compreendido'
sa tomou essa decisão, que teve a melhor repercussão em to' entre as praças da Bandeira e:'
(�Os os meioS. galo Osório, bem como nas ime-

díações do Açoug'Ue do POvo,

O POVO lanvadl·U OS armazOns
se vêm queixando contra a aI.;.'

M I N H A C RO N I CA, I �� r:��';a�s ;�!u::�t!r::�,���:-
Belo Horfzonte, 19 (A. N.) vadiu os esta.b.elecime.n�os

-

de boletas,"
- Informam de Ponte Nova venda de gêneros, depredando- Inúmeras vezes temos ape'"
que o povo daquela cidade, ar- os e carregando o necessario lado para as autoridades com

mado de pau, pedras e outros para a sua subsistência. peteutes, lIedidas têm sido"
ínstrumentos de agressão, in- A síouação surgiu em conse- adotadas, não podemos negare

quêncía dia elevação constante Entretanto urge UJD-a solução-
A guerra da paz 'dos preços das mercadorias. Os definitiva do problema, Nãõ'

J
-

F
" negociantes, auxiliados pela podemos conceber que em ple-oao ramer

I'
. . .'

n
-

d ld d dPld' t l po icia, tentaram restseír ao o eoraçao a CI a e se esen-
e o ,que .nos ��e�l os e eqra- assalto, regtstrando-se verda- volva, assustadoramente, uma-

m�!s, ,lia mau pessinusmo âo, que ti ir batalha' fi al filial do "man 'ue" d tr:- t '

otimismo sobre li conferencia de
e a , que, no n,

, ,
g, ,e as e

�i apresentava 2 mortos e 20 fe- memoma para 0,8 carroeas,
l' oscou: , , ridos. Afirmamos que urge umaContinuando SIIa politica de I

- " .

conf
-

1')
, "' -

d
Tudo nasceu do aumento da so uçao defínítdva (lo problema'

, US11O, a l'USSl-a Ja nao escon e . . • • . ,

o p10pÓ'[ l ') íae banha, veríüíoado sabado últi- porque os moradores nas rme-,

si

,ol
c e lInp( r s�tas �1 et�.I1 mo. Os' operáa-íos realizaram diações da "filial do mangue'"e os seus p anos, os ouais nao suC ' ,

t 'A' T

outros senão o dominio soviético
uma passeata pelas ruas e �o- ja esgo aram a paerenera, :Na'

alisoluto em toda a Buropa meçaram a apedrejar os prm- m�dru�ada de terça para' 4�a_.

As discussões l'ela;iva", cipais estabelecimentos comer- feIra a baderna atingiu o au-

estão se tmnsformando :YS[�1 ��� cíais da cidade. ' ge. Das 2 às i) horns da ma-
" < , n, Adíann ,f' , . drugada ning:uém 1 i Iverdadeira auerra entre o comu. _

manra-se, sem. con lIma-, na ,s pour e

nismo e a democracia çao, que alguns prédios foram dormir, Os palavreados das�

O mundo. en{relant� está [arte
incendiados. A ordem, a muito "borboletas" aliado à uma ín-

de tirania.
' ,a ( J

custo, foi mantida, o que se I
fernal ,serenata, com violões"

A humanidade i já lião su-porta conseguiu c<:>�.a chegada
. d,e cavaq"!-mhos, reco-reco e f!u.. ·

grilhões e o sal1(Jue que generosa- reforços polícíaís dos mumci- tros Instrumentos, formaraur
mente C01'reu em p1'ól da civiliza. pios vizinhos. um, verd,adei�o pandemô�i,� ,! •

ção cristã, não pode se)' profana.
'IaI ,sl�ull;çao _ atenta:�or:ta I)t

do.
' moral publIca nao pode, e,i�-

dentemente, continuar.
Apelamos para as autorlda.,

des competentes e estamos CtT'
tos que, dentro em breve, po
deremos noticiar o saneameu.:...
to daquele seto-r da cidàde�

Salvo raras lôas, levantadas por um homem isolado a um

ou mais dêsses humildes obreh'os do bem coletivo, a maioria
dêsses heróis anônimos morre á mingua de compreensão e es·

timulo da,s classes a quem serviram e favoreceram.

Assim, os teleg'l'afistas, toda 'esta vasta classe, desde os

estafetas aos manipuladores. Não sei de nenhuma que simbo
lize tão bem o que acabei de afirmar a respeito dêsses desco
nhecidos operários do 'prog'resso, que levam a cada mão uma

]la.rcela
.

do seu esfôrço e dedicação e nãO' rece'bem, em troca,
nem simpatia nem encorajamento. É uma classe de sacrifica
dos e desestimulados que, mesmo em suas faltas, tão gritadas
pelos prejudicados, têm a 4e.sculpa no pouco que recebem pe
Jo muito que dão.

llal nutridos, mal remunerados, mal compreendidos, êles

vivem, ao sol e a chuva, ou á f�nte de um manipulador a re- Continuam, por isto, a se1' a es

ceber e transmitir mensag'ens, vencendo distâncias e aproxi- pemnça do mundo, conb'a as in·
. vestidas dos inimigos ,da liberda-

mando interêsse,s, e entendimentos, levando, ás vezes, a ale de. E' caso a Russia persista em

g'ria, out,ras, O lut-o aos lares, onde batem. fugir á voz do bom senso e quei1'a
A alegtia ;�hde' cgíititr lá, fóra, .

O niido dos' prazeres pode pe1'l'urbal' .

a 'necessária harmonia

t\ntrar Por suas janelas, mas êles lá estão, firmes nos seus pos- dos trabalhos relativos á ,1'eestr.u- Contra
tos, na monótona e humilde _tarefa de receber e levar recados, turação soC'ial e econômica do gê-

n�ro ;lIumand" seja leia posta de
�ão r�ro, ansiosam,ente 1 esp.erados,

.

e determinados, "tantas ve-' lado.
'

zes, de profundas modificações nos destinos de quem os rece

beu ou mandou.
O telegrafista, como o carteiro, se'rve como um símbolo.

Portador de recados de vida ou anúncios de morte, êle acende
fi chama da alegria ou o círio da tristeza. Al11eio aO' resultado
dO' seu trabalho, êle entrelaça destinos ou d.esfaz ligações e

:põe no coração humano todas .as emoções possiveis, a ansie
dade e a dúvida, a felicidade e a paz, o prazer e o desengano.
Num pequeno' quadrado de papel que o e}'tafeta nos coloca ai
mão -pO'dem se conter as sentenças Mais várias, e delas pode
sair a !ruina de um lar ou a jubilo.sa seDiente de uma felicida- -----------------------------------------
,de.

Ag'ora, pleiteia essa classe um reajustamento de s'eus qua-j(1ros de vencimentos e padrão, de tralialho. " .

Parece justissima a revi,são proposta. O telegrafista não I

é um boneco mecânioo e para êle, assim eomo para nós, cres
.(leu a vida em exig'ências e ,perplexidades. Ele tem a própria

<

pessôa e, quasi sempre, mâi.s, outras a sustentar.
Os sinais :illorse, palpitantes de vida para aqueles a quem

f;e destinam, também tê�n de ser fonte de vida para aqueles que
ps manipulam e carregam.

Florlan6poll" 20 t1e Marco de 1947

VAPE

O bem estar de que gozamos, as vantagens e prazeres, que
Il civilização nos oferece se apoiam, muitas vezes, em Ignora
dos sacrificios, em humildes e anônimas dedicações que não
têm nem esperam compree� e reeonheelmento, porque vi
vem e morrem deseonheeíâos,

Há casos típicos de que. tranquilidade, a vida, a felicida
de e o confôrto de dezenas, centenas e até milhares de críatu
ras dependem noção do dever e da exaltação profissional de
lima só. Um cochilo apenas, uma pequena neglígêncía ou íal-
1 a podem acarretar desastres e perdas de proporções vastíssí
mas. Os faroleiros, os sinaleiros de estrada de ferro, os maquí
nístas de locomotivas ou de navios, sempre a postos, vígflam
pars que cheguem a bom termo destinos que nunca se cruzam

com os seus e que, possivelmente, nunca se cruzarão.
O homem moderno, geralmente, com a sensibilidade anes

testada pela trepidante vida atual, nem se apercebe de que,
debaíxo.úa terra e, no fundo dos mares, sôbre as nuvens e na

vástídão dos campos, outros homens por êle, sfleneíosamente,
trabalham, erguendo, tijolo por tijolo, em tenaz e paciente ta-

, reia, o prog'resso que' se expande de mil formas e em mil efei
tos beneiicos.

SopranoMagda
Mára

Depois da era negra âo totali
tarismo nazi-fascista, ; w'ge que
nos defendamos encal'ltiçadamente
contra o totalitaJ'ismo vermeiho.
As potências democ1'dticas, e sl

elas, tive1'am força suficiente paro
dest1'tlÍ1' a cidadela nazista, incluo
sive, P1'op01'cionando a Moscou (tj'

mos e munições com que pudesse
refazer-se das devastadoras de1'l'o
tas sof1'idas antes as h01'das hitle
l'ionas.
Essas f01'ças nã() enfmqueceram

com os longos anos do segundo
conflito mundial. Pelo contrário
dele saimm mais poderosa.s do que
n'unca.

Florianópolis hospeda, desde
ontem, a consagrada cultora do

bel-canlt,a, soprano Magda Mára.

DI·vergeAnc,·as do PTDMag'da, qne é mineira, "em rea-

li�a.ndo uma vi,Loriosa tommée pe·
103 Estados do Bl'a.sil e, após per- S, Paul,o, 19 (A. N,) - Sob &"

correr Santa Catarina e Ri,o Gl'an- p'reside-ncia do sr. Salvador Gullzim,
de do Bul, aj)l'esentar-se-á em l'ealiz'ou, olÍltem, o Dir'etórüo Esta
Bueno� Ail'cs e, po,,,sivelmente em dual do PTB, uma prolongada reu
Montevidóu. I nião, sendo após, dado comheclÍlffien:.!-
No velho casarão da praça pe-I ,t,o á impr'ell'sa, que os srs. Pc<1ro

l'eira e Oliveira em a noite de :H ,Jü'H'ior; Fr,oL.a Moreira e, outros 00-'

do corJ'enLe, ás 20,30 horas, Magda nhecidOis' prócere.s g'etuiJi.stas foram
realizará um recHal de canto em suspensos por ato,s de' i,Ii;discipUnw.:
homenagem ás altas aut.oridades devend.o a próxima conv,enção,' dOl
de nos,so Esbado-, partido, julga-I'os em det'1ni,U,vo
A consagTada cantora, os nossos eSlp,emnoo-se que sejam expulso�

voLos ,de boas vindas, da's f;illeÍJras tr.abalhi,slas�

o problema da paz não

o recurso dos comunistas:

pode

S. Paulo, 19 (A, N.) - ."'Lrav é" (dor que ele' não l diSipuLou e q,ue'
de seUls advogados Air'8S Martinf ,foi, para ele, "1'as' inter alios"
Torres e Sebastião de Medeü'os, o !Quanto ao mér1to, é evidente que
P. S. D. entrou ontem, no '1'}{J!; 10 recurso do PCB não passa de"

'com, uma oontestação ao recúrse !uma; LemerarT;Í!1 a-ve11ll!ul'a' polttico'
do PCB conLra a eleição do sena- 'judiciária, pois o delegado de--<)
dor Roberto Simonsen, O PSD te- .PCB liíniitêm"-s8" ai fÚIndar seu re

vantou d'e inicio três prelimil1areô 1curso em do,cumento,s em8JnadoE
entre as qllu,is as ses'uintes: "U 'd'O seu prõpnio pa:cti.do, isto é, bo-'
candi.dartJo Cândido Por.tinari í'üi let.iIlls de infôrmações o.rganizatdo.s
reg'i:strado pelo PSP e no entanto ,pelo5� COnllltes municipa-Ís, Que, co-

quem corre para def.ende-Io em mo s,e sahe, fino podem produzi:I'"
juizo é o POB, partido que nada fé em júi'zo; e muito meDOS elidi,r'
t.em a ver com o pleito para Stena- os J'esuItados oficiais da -"leição. r.

continum' a me1'cê âas manobras
11W1'xistas,
lri1,períoso que os beneficios da

liberdade em ,seu sentido amplo se

estendam ,'também ao escl'avizadc
povo nuso, pelo alija:mlento do

seu governo de opressão.
E' préciso most1'(l1' à' Russia que

sem ela o mundo se entende e con

fràte1'niZa' nos ensinamentos da

úoa vontade e da coope1'ação.
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