
r cegar' a es a capl a seguu a- eira próxima, dia 24, o· exmo.
sr. dr. Nerêu- Ramos, více· presiúente da República, e o exmo. sr. dr. Aderbal R.
da Silva, governador eleito de· Santa Catarina. Os eminent2s homens públicos terão
festiva recepção por parte do P.S.D. e do povo em geral, que,mais. uma'vez aproveitará:
a oportunidade para testemunhar seu apreço aos dignos e prestigiosos cQnlerraneos� .

I RIO, 20 (A. N.)· - Até as 17 horas de ontem, deram en-

;.. ---------- traria na secretaria do Tribunal Supertor- Eleítoral, 28 recursos

IN, 9983 I interpostos pelo PSD do' Rio Grande do Norte, visando revo

gar a deliberação do Tribunal Regional Eleitoral daquele Es·

Buuos Aires, 20 (U. P.) - U forças rebeldes qu= atualmente rlo- base naval da Bahia Negra, acaba
Pa ol.ido Comunista argenínno faz minam parte do Paraguai. Heco., de rcurler ás forças rebeldes -

pa- LONDRES, 20 (U. P.). - O Arcebispo de York, doutor
votos .r1e triunfo aos revoltosos .l)a-I nlle<ce-'se, aqui, que a si tuaçüo é raguaias, segundo in forma ;, ewiS-= Garbet, ao declarar, hoje, sua crença de que a crise na Grã

rag'llaJ,OS, Isegundo. r?,yeIOu um CO-'\ g:;'a;'e .

para o go\·e:'11'o. porém, 0_ "ora ele Concl'prJoD. Bretanha era mais moral e espírítual de que mesmo material,
municatto do, cOJ1uLe executivo do bX(\rClllo leal sera lançado em Bl1·Pdl0� Aires, 20 (O. P.) - In- ao licltou ao govêrno que denunciasse como "crímes contra.
meilmo. Acrescerrta : "Br'eve o povo] grandes proporções contra os prtn. ,forma uma transmissão da cmis-' . ". ,.

"
_ _ <.

paragun ío C'staJ';1 livre e es,tabele-\ cipais batuartes dos 'l'pbrld,rs dOl1- sara de Conccpcion que a avi [\C',lll' a comunidade as práticas de restnçao da produção e Iímíta-

�rá um regime democrétíco. [Iro e f'ora da região do Chaco s·e- das forças rebeldes, psi á UeS81J'�H- ções do trabalho,
_-I..úlanle diz : "0 Partido Comumis,ta' (lf'lJ.lll.rional, couhecida como o "m- rieando rorte ofensiva do bommr- ---------------------.---

ll!'grIllJi.no, depois de reconhecer 0lvermliO verde", Ideio contra a",. linhas ela·; Lr?PGtS MOTIM POpULAR· rUM'R ft al J R Ecaráter pojiular ria revolta, resol,,!' Buenos Aires, 30 lU. IJ.) - A. gnvern isl as na arca dr San Pi!llr,). II H" li li .. ..

rali ficar a solidar-iedade ao eJJto .

mnvimentn e faz apelo as torças I --

_ RI�� �O (A. N.), - Informa-se ; de ��a�áus qne a decí-

dElDlOCl',í,Licag progressistas argenlLi- O senadore�· d
mo do lnbunal Eleitoral anulando as eleíçôes da primeira

nas, �rja qual for o l:rtor IPO.!il('Íco S .1 catarluenses aora ecelD zona amazonense provocou verdadeiro motim popular, tendo-
a ou« j)(,I·tpTlle(�111, riem apoio no, RIO: - Ao tomar posse do cargo de Senador Federal, te-l se realizado um comício de protesto, 'comparecendo eêrea de

,_
S�llil Hlo ,de p\1o[m que pleme,ntos nho a grata satísfação' de manifestar 8Q.S nossos valorosos -e vinte mil pessoas e falando mais de quinze oradores. Ante.s do'

�'eacJ(lnnl:"\I)IS Pl'Or'IHcL,':!a,; Pt· ng-cn.tos
I
dedicados eorrelígíonãrtos, ipor Intermédio 'do Ilustre amigo, I comício, seg\nudo o despacho, o povo percorreu várias ruas

Jln1p.prw ll.� as yan ces, 1)1'('5, em aJn:- . .' . .,,'..
, I , "

da a

va.cllan�.e ditadura de M.orU1I- na atuabdad.e presídente do �. S. D.,·o (le�eJo que me

lllSPuâltelltral.s, t�lltando d�Pl'edar a s�de. do Tribunal . Regional, o
go." de bem serxrr a Santa Catarína e ao BraSIl no Senado da Re- flue fOI eVItado por fOl'CMl do exerCIto.

,. POS��d�S,c 20 (T..:. P.) � � emisso-I pública. Sent�r-,me:e� satisfeito se 'puder SeI" util fi, todos os
tU do" lC\O!ll,oso,,., paraguaws anun- n0.8S0S correhg:lOnal'Ios na Capital Federal. Cordialmente. Lú· Foram executlltudos 26 n,·po-esúa qur o comandante errn chefe

..
'

C ..
A fi

.... "l I ld d
.

h'
00 onea •

...0 eXpl'Cl o rc}e e or enara, oJc, .

a mal'c)la da,s Iropa·s sob�'e As'sun- RIO: - Emlwssado Senador pela nossa· tena, eleito pe- nabanl, 2 O(U. P.) -- 26 ni,pões por .ferem obrigado ,soLdados cl1i-

ção. lo nosso Partido, apresso-me apresentar novo �lgl'adecimento ('0]'<11111 PXecl1l�!aclos deYi.elo a pro-I nescs enfermos a escravar sepul-

As,suu:,ção, 20 (�' P.) ---: �evelou- aos nossos yalorosos corl'eligionálios, enviando-lJles vibrante c,es,SOIs co,ntra os eri<mi:ro��s de i tma,s, 0&pa�callelo-OS ao pé das
"'ÜI, aqll'l, quc .0 gal. MürmI,gO a�a- saudação de encorajamento a ·novas lutas, e novas vitórias. guert'a, aqLll, oníle teve WECIO, on·1 mcsmas, ate a morte.
ha de neorgamzar 'flJS fDrças, afIm R f'. •

'

't .. 'd' t d f
A

, I O' d' Irm. li julgamenLo final contra 41' -------------_"ele colo·ca las em conldl'ço-es de to
,ea nmo meu proposl Q envI aI o os es orços pe a �ran eza

f.··· � .

.·L·
.

li' D
· -

d
"

, , - - ,,' , , , I () lCIClI·S {'O CXf'l'Cl' o Japones.
- a

emlsCl ao e
"

ma,r pantc na guerra civil em no.sso Estado e IlOSi'>a Patrm. Democrabco aln·aço. Fl'anCISeo Lambém, 228 CJl'inlin6s'os de guer- &1
grande escala COJ1tra

.as poderosas Ganott:. �ll�.i1;�),01����1��1�l�m�)�'i:�;�ta���: d� comissarios
Grave a situação politica francesa Auxilio à Vorea �:�l:����S ;�:nlll'�,ab�l�\ B�'����a�S ga��l��'�i,CJ1��r,L�-\e;iL -;O�Ci�el��

lYashinqton, 20 (U� P.) -

1i'onle�1 t a ameaça de se mata- Estado' do Rio, de con,formidadePARiS, 20 (U. P.) - A 'g'ravidade da .situacão política fJove.1'naJnenlais 1'evelam que '/'ru-
�Ot1 am-se

...

I
-

a CI·,I'c'·llal' do s"cret'\rl'o d'"
", , •

� .

, l't�r,l tO(j,os ÜS 1)rJS10n'e1ros c 11l1e·ses Icom L '" W ....

fI'ancesa tornou-se IndlscutIvel, clepoIs que o mInistro do Ex- 1/,wn .

possivelmente lJ1'op01'á a:o 'feittl por Hiroil!!o dUi'a,TIlt� um ban- Seg'urança, eXOTherou de suas fLln-
terior em exercício, Pierre Henri Teiten revelou que ordená· C.on�l·esso 1t1n pj'oqrama de auxt-

([U0)'0, no qUiC foi impedido pela çõe,s, todo.s os cümissários de po-

t'd ·d
,- lU" t d lt

lw «( Cm'eu nus bases do qu.e apl'e- . . • . ..

d I' d' t·t
..

d P ,.... I' l',.a a par ,I a .

e um aVlao :para ,�U.osoou, :para razer e vo a a . c' . . ,

T
.

p
marJ.nha lllponJ.Ca; a.ssaSSl11.lo. o lCia, I,Si 1'1 OrlaIS ,e ,e·ucopo JS, e-

" ,
sento1tu ·l'ccUlea .. 'lI,j'({UlO. la. .• -

·t· ,.' I' T" R' P'b dorarIS o sr. BIdault, se a crise polítIca tornar-se ag'uda. soldado ohmes que nao p€'rml lU-. ICZOpO JS, .le. s lOS, aral a
no relativo â C(wea, dizem u(f'Uela� Slhe rDubassem ci,gaorros e também Sul e apuca ta.
esferas, sel'ia no valor de qui- _

1948 nhenlos (( seiscentos Jnilhóes de
50'dolares, uuxiUo eeonôrrâeo e mi

litar. Anl.tl1eirl-se que Marshall l'e
visou o plano em .110seOll e deu

mos de tôdas as espédes fo,rem comp}etameu:be e:x,terrllinados�

'poderá a ci,::il.ização reencetar sua marcha" de.cla,rou o sro;.

Spruille B�andon, assistente do Seoretário de Estado, para a

América Latina, Inum discUl'so pro.llllllnciado na noite de ontem._
llesta cidade, "As maiore:s barreiras ao progl'iesso da humani...

Washington, 20 (U. P.) - Nãc .....
I

' f" -

b nn� 'c' <lade - acre,s.centou o orador - teem sIdo aquelas ergwdas
la con Irmaçao so re as U'l'IIas.

.

.

\'eüm-ladas pela impre,ooa britanÍ-; pelos fascis1Jas vermelhos e partidos que comunistas, naz.istas'
cn baseadas em despuchos oriun- ou qualquer nome que lhes demos, pertencem à mesma estirp�
dos desta,capiLal, s'egum�o os quais t.otalitáJria e todos el,es são igUalmente p.el'igosos.
o governo da Grã-Bretanha havia
informado oficialmente ao dOE OEs.tados Unidos, de que sua re'ser

va em dolares estava se esgolLan- Rio, 20 (A. N.) - Na manhã dei OcideI1lLais e base elas Bermudas,

do e que ha\'leria necessidade de hoje, enLrou na Gua,nabaTa o· cru- aLmirante William Tenant e esta

serem impnstas severas restrições za·do!' bri,banico ,lSheffield" deno- soh ü comando do capi'ião ele mar

sobre a� importaçõ�s de vários ar- minado Delas alemães dur;allle [) e guerra Fawk€s. Es.se navio que

tigos dos Estados Unidos. AM o uILima guerra, wmo o "FarrtlLasmD ajudou a destruição do "Bi�mark'

momellllto, ao CJue se ilJlÍ.orma, não dos mares". O oruzado.r· bri1uanico, logo que a Lracou, recebeu a visHa'

h011ve qualquer comunicação por tro'!.1xe a seu. bordo, o comandante, do l'c,pre·sen(ante_ rio mion i>stro da

.pal)f:c do gov_erno sobre o assunto. em chefe ria esquadra das lnclia< Guel'l'a e oul!ras anlm'idndrs.

.
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Orcamento
,

nacional
.

para
RIO, 20 (A. N.) - o presidente da Repúbl.ica reu.niu, on

t.em, o milnistério, afim de estudar a proposta do orga.mento
pa,ra 1948, que deverá Is,er encaminhada ao Congresso Nacional
até o. p!róximo dia quinze de ma:io. Nesse de:s:pacho . coloetivo,
além das providêqdas de ordem geral, foram' adotadas medi
das de compresso das despesas, inditspensáveis ao equilíbrio 01'''

çamootáJrio.

npl'01Joçãn 0.0 mesmo.

Noticia sem

confirmação

França
MOSCOU, 20 (U, P,) (Urgentissilillo) - O sr. Bidau1t exi

giu como preço para o aCÔlrdo 'econômico da Alemanha a ga
ra.ntia de que a F,rança receberá carvão das minas alemães,

A ,.,

. carvao
(

.0 que a ftlemanha pod�rá pagar
MOSCOU, 20_ (U. P,)· - Funcionários norte-americanos

revela.ram ,esta�em conve�lcidos que o m:áximo drus re.parações
que a Alemanha pode pagai', é a importância de três biliões de

1'iólares isto é, menos de um S€xO da importância p€dida pela
J)nião Soviética, ou seja vinte bilhões de dólares.

Homenagem ao interventtlr IId9 De�ke l;
E t

-

l' d d
_" J I " l:t

I
ncon ra-se nesta redaçao a Ista. e a esoes 80·lf.I.

ien te» de despedida a ser oterecido ao intervêl'l·t..or
�

Udo Deeke, que dentro de. breves dias deverá deixar
o Governo do Estado.

fOlIAM INTERPOSTOS 28 RECURSOS

tado. Dezessete desses recursos teem por
feita que o 'I'ríbumal Regional anulou numerosas urnas po�
falta de garantias eleítcraís no ato da votação, faltando aque
la corte meios de assegurar a plena liberdade do voto.

Crise moral espiritual

quando os t()tôlifarismos
deSilpareCerem

N. YORK, 20 (U. P.) - "Sómente quando os totalitaris-

Fan·tosm.o dos Mares;
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RETIRARAM SUAS' CANDI
DATURAS

T�d!ls..as bebidas, inc)usYvl; 11'1
fabrIcadas em outros Estados
retiraram suas candidatura.;
para -reinar nos lares catari�
IllensCs; - em 'Vista da certíssi
ma vitóp.ia do aperitivo KNOT.

I I-VIDA·
FlEMIN

lH E RECOMENDA

FRACOS.
ANÊMICOS

TOMEM

Uin�D (nOs�ta�D
"SILVEIRA"

Grande Tônico

.,; ..

Srs•. Sócios do' Clube' dos Funcionário�
Públicos Civis' 'de Santa Catario'a

CONVOCA(ÃO
.

De acôrdo com a. di.posiçõe. e.tatutari�s, tenho o prazer d68
convocar par'a a assembléia geral que elegerá o. novos membros de'
Con.elho Diretor, em aelsão que ae .ealisatá no SA8ADO� dita 22 do
corrente. àa 15 horcs, na .ede social.

Não havendo a easa hora numero )eg�i. a olsombléio Funcío->
nttrá meia hora OPÓII' com 08 IlÓCiOil entãcj ple.'entu

BATISTA PEREIRA .' Pruidente'

DATILOGRAFIA·,
CORRESPONDENCIA

COMERCIAL
CONFERE

DIPLO�A '

VIVERES EURO PA

Empresa ({Construtora
A maior Organiza�ão Predial

AVISA

Univers:aln.1
do Brasil.

COMPANHIA -ALIANÇA DA BAIA"
,..datla Ia 1171 --, Sé•• : I A I A
IlfClllfDIOf4 II 'I':aA.R'SPOBT:t:1

Cifras do ,J3aI8nço de 1944:

-..c: R_..W__"_""III'__ _,_ r.-._ _w _ __ --I:t""�'_.

I
1
I

"

I mundo com belos dentes para

cO-I 1-.'1.mel' fmtos e para rir. A mulher QUa VESTIR-SE. (OM (ONFORTO E ELECiANClA 1
(CoPY1oiyht do Ser-oiço i

foi pusía por Deus na terra para PROCURE A . 'li
Francés de Informaçõe«) t.

1�
perf'umar; o ambiento espantar as,

BII·
·

M II
�;

"rancés de Iutormaçãoç t'nuvens oorn ,.'eIIS dedos finos, para ala arla e o fPor Lise DEHA1UiE I servil' ::mlepuJ'o ao raio e trernn-:
.

'l
�eSde que os homens nüo são

de prazei'. A mulher foi posta por' /
mais obrigados a sustentar as mu.] Deus na tei-ra, para marcar o pó Rua Felippe Schmidt 22 - Sobrado !
lhe1:'es, amam-nas é falo. Icom sou passo, para afastar 03 ra-'------------------------------ "

Oh! bem sei qu'e vão arnaldíço.,
mos I' os ü-ansrormar em ramalhe

�l'. O trabalho i.nlensivo do sexo
teso Para at-rancar os espinhos das

fraco faz par,te cio progresso 'como
rosas (' dos dedos das crianç,as.

a fome, a desgrac:a dos temoos o' A mulhr-r I'ni nos!a pn.T' Deus na

honror das cousas e a bomb; �tõ- terra para que afluí se inventasse
mica. I o leque, a sombr-inha, os perfumes,
Perfei.Lo: mas o diabo é que. os! os espelhos, o pó, as poltronas, a

homens não goslam clisso. I
renda e a liberdade. .

O homem gosta ele voltar para '

----

·lcu,sla á nojIL,>, exausto e alí encon-I�· O' DI"Nll'a.l' .i.lclOnh-OI
e

.e.nc.anol,ado.ra pe-I � .

I (:�[("�la megera l1Ol'J'LlíIna.dla, que 111e, �;" �'/...fJfJl,reprove, bat,enclo 0,5 pés, por não
' � ., ,. V-�:-IIh' dar :.aviar Lo-elas as manhãs.pa_1 _ JJ?-I a a pl'lme1 ra l'ej"ei.rão-, Ria ou I '

zl)]ú]Je, mas (; assim, não sou eu i
(1:1(' "nu poder m(]clifj(�a:r isto. Osi
l!U!nPllS, d('srle sempre, gostam!
d,,:; mLllh(,l'es quo 1110.s cusbam oa-I'l'P, qUl' tóm ca·vfi.chos loucos, rRln
la�Ia� ru inusas, rai'vas j'llCX.PliCá-1
YP1� c q l1'e ri claro sabem arrumar IEst.u-ão de plantão, duranbs o admü'<1l'p!mellle S'l'U al'mario de'

mês. rie março, as seguintes t'ar- l'Dnp('.�. O .Iiomem gosta dês 'f' per-!rnácius : �n"'"o'('m ist
se I

10 __ 8l;ibado _ Farmáoia Mo-I' ""' b', m 1S PTIOSO, provocal1Jl!e e'
derna - Praça 1'5 de Novembro.

divc rsn, que o perturba, ocuipa e1
2 -- Domingo - Farmácia Mo- liIn]J(', il' eh) pensar dcmu i , em cerolderna - Praça 15 de Novembro. tas cousas.

.

8 S' J d I"
' comcn 'fERIDAS l1€cenreS ou AnTIGAS

,�,.aJa. o - �arma:cia 8anto Essas 111ll],herrs qll' S'" d IAntônio - Rua João Pmto
_. I, unem an-

9 ;-, Domingo _ JI'aJ'mácia' Santo sa.]·, cantar, rir, chorar, queJJr'.ar I
AntOnIO -;-: Rua Joao Pin;bo: p�alos',S�nhal', oalar-se o a'l'rumarl�r,;HU�hOrda O1.5 - Sabado - F�rmaeIa Ua- 0'" a,rmarlOS d'e roupa _ essas mu- ! 'U,�U
tarmense - Rua TraJano·. lheres são a� "f '. o'l'" I T

•
.

16 - DOIi�ingo - FaNllácia Ua- ,_.
� a\OD as . ·amlsatarinens:� _ Rua Trajano. Sao as eLerlllas Dia,na de J'oiti- -

. 2� - Sábado - Farmácia ltau· 81'S, bJ'anca, sem'cta e poderosa. I LOillidil'es, (U. P.) - A
hvell'a - Rua Trajano., A,s Ag-llPS SareI, as PO'l11iPado1ll' as

I chuva e a neblina estão au-
23 - Dl\mlllgo - FarmáCia Rau- laIa 'VI t·

,

'

dliveira _ Rua Trajano. �.e ,OH PS, as Pa1va. Não é de- mentam o a ameaçl3. de, os rios
29 - Sábado _ Farmácia Banto llClOsa Made.mols'c:lIe cip LaVJ::lllié_! t'l'IansbQrdruntes e x p u 1<8 a·r e m

Agostinl1o _O. Conselheiro )'v�a1'ra. l'e, 11ão, é tambem a Ü'diosa e legíLi- mais alguns milhrur:es de pes-
30 - 1?ommgo - Farmama S�n- ma Mmnl�'cnoil1, nem es.sa J)o])11e Ma- SO�l:; de suas ca,sas e de atinO'i-

to Agostmho - Rua ConselheIro r'a L' S- .

_.

b

Mafra. .1 1.1Ilza .. , ao sempre as Marion de n�m grandes s8Icçoes de pe-
O s,erviço noturno será efetuado Lorme, as Ninon de LenClo·s as 1'0 menols trinta dos quarenta

pela Far�áci� Santo Antônio sita l'alLien, as Jo.s,en.nas e fadas' as condados da linglate,rra.
á rua Joao Pmto. MariJ1effe cio diaho, ,lodo.s os demô- O T,amisa wirida está subin-

nios do todas as lHeraüwas do do e os fluuciOll'ário.s auto.riza
mundo, Mas aí está: si As favori-!dos informám que não há in
Ias,.. , diCiação de a quanto chegait'á a
as mulheres tomaram g·osl.o em maxima. As águas se espalham
g;a&tal� ?S .C�tovélos num e,scl'i('Ório rapidamente peLa. Ing1aterra
de mImst.eI'lo, os dedos nnil11,a má- oddentaL Grnrudles 'áreas oen
quina d'e escrever, OÜ os olhos nu- trais dos Cio.'nJdados de Sta.f'Ord
ma porção de CO,uISfl!S, não sabem shilre, Warwicwshire e North
mais se ea11ipenhar por sedUzir os Alme:ricanshire estão. inUinda
homens.. Conheci, c011'�udo, a,Lg-umas das.
,deoss:as herói,cas mulhel'e;; falais o.s ohsiervrudo.res do. BUl'leau de
I suburba,nas, �'Ue, mal volltando do Metere'Ologia declaram qu.e o.S
linaba llho, ao 1U1ves (i,e i'rem para a ri.os da costa de Lincoshil'le e
c()sinha, passavam muito tempo na em três condados ol"ienltJais es
p�:mtealdeira. São raras, pa.ra não tão. sub/in!do. Centenas de pes
dIzer quas·e imj)o,�,síveis de encon- so.as têm sidio eV1a.cua.das em
t.rar � sOilllente estas pod'orilam con- baTcos.
jura'r a sorte e cvi'üar ao mundo as

10uc'U�as definitivas da bomha atô-
. mÍOa,

As mulheres foram .Dosias por
Deus na teTra, não s6 para fazer a

COisinha 8 ter . filhos, não só para
lustrar os 8apa,tos dos hflmPlls ou

I
para 811'1' rival nos. Sf'US llPgõcios..

I A mulher fo.i posta por Deu's no

/

I

METODO:

MODERNO E EFICIENTE:::

CONTA Cukl:<.J:!.,NTE PUPliÍJAR

I
Juros 51/2, a. a. -:: LI.·mlte .cr$ 30.000,00

�

Movirnentação com cheques '

Banco do Distrito Federa! Se A.,
t

CAPITAL: íR$ 60.000,POO,0(]

I"RESERVAS: CP-$ 15.000.000,00 ,:'
Rua Trajano, 23 • Flori&&tõpoUs

(Alemanha todas os zonas, Austria. Hungria etc.) por intermedia da....
.

Hudson Shipping' Co. Inc. New York.
Dir.etamente dos dellositos na SUiSilO ••. Entregas rapida. egarantidas,
podendo lier telegraficas, •• A melhor organização no genero, fundadc.b

em 1893. _. Variedade de sortimento••

PEÇA INFORMAÇÕES' DETALHADAS A:

ORGANIZAÇÃO SULINA DE REPRESENTAÇÕES Ltda,
.

Rua Felipe Schmidt, 52 (loja) ., FLORIANÓPOLIS'.

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

legalizar seus títulos, afim de obter o reembolso de acôrdo COf.O:<.

o Dfcreto-ki nO. 7930 de 3-9-45.
'

favor dirigir-se ao escri--
rua 'Felipe' Schmidt s/li,

Par& maiores esclarecimentos, ê
tôrib central nesta· Capital. f.ito à

Florianópolis.
NB. Não faça sua inscrição em outra empresa, congênerer

sem primeiro conheoer nossos novos Planos de "vendass'�

Cr. 80.90o.606,3tl
Cr$ 5,978Aál.755;91
" 67,.053.245,30
" 142.176."663;80

li) anal 98.68�.8'16.3o
• 76.736:40! ,3ó6;26

BIREÇÃO:
AMELIA M, PIGOZZI

RUA DE CARVALHO,65ALVARC

CAPITAL E �SERVA.s
Responsabilidade.
Recets
Ativo

Sinistro! pagC.8 nolt- últimoli
i Responsabilidades
I
I
I
I

I
�
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o ESTAIJO - sexta letra 21 de �1arco de ,'.1
,----���-------�----------------.---------

J
,_

-

A. L

PREMIOS EM LIVROS ,\.1\ e�", 11l::;laldC!O llL'o',U ca�)jlctl, 3 na

Por todo êste mês "O Estado" l'UU Deodoro 3�, comll'lNa' ;1Oj.e u

;.iniciarâ a distribuição de livros, j S'ê Ll p rime iro ano cie cxisteucta.

.ânclusíve romances,' entre as pes.I' ��·ga,DJozadO a 21 c]e marçr, de Lei ror!

,:soas que constarem, do seu cadas_,:19 lG, noticiamos a sua insta tacão, anais. "Ta.gess,piegel"
'

diz qu� mais Caraotertstica das mais curiosas

tltro social.
'

I
recomendando ao nosso lJUfJlico os casos pessoaís tiveram certas partes e evi-dell'l,es do movimento espe-

Assim, QS que ainda não tenham seus serviços e adiantando, num enregelamento. ranóísta, !lO Brasil como em todo o

.-,preenchido o coupon que dia ria-] dos tóp icos ele nosso art igu : "Ul'H' ---- mundo, é a conrrutemízação que

'mente publicamos, devem 'fazê-lol ças ao Escr ítór'io nnobntaito, o: B
'

de ...... 'd-t' P I efetua entre elementos de classes

�\quantO' antes para concorrerem ,-aI senhores proprietúrios de ímóvcís
• anco" e \.ire 1 O' opu ar e diversas, professores de relígíões

"ttão Interessante . iniciativa realizada [ não mais têm necessidade de S(

A I d SI' C
· distintas, partidários de ideologias

",.sob o patrocínio da "Livraria Rosa I preocuparem com a comp ra. venda grico a
,

e an a . atarina cdoil[l·ecle·e..pnç..to�eSs· A.des'�"'a.pdalr�Ve'_ccreSnildaedICl;l'e d'("'SlS_
,3 rua Deodoro, n.,:l3, nesta CapitaL! avaliação, hipoteca, .Ieg'alizaç'i'io e suuar c

_ I
sobretudo, com a arlrniu isl i-açá: ($0(. (oop. de Resp. Ltda.). penmlistas, vísto que tõdas elas

ANIVERSÁJUO,s clt' seus ,bem." Agora, passado (. Intenreftzecãa d'e If'epl4al almejam. justamente aquilo que

MARLY,MAURI\ prime iro ano de atdvidadcs, pode- .

I !J U
'..,

.

U "'ú, I o Esperanto intenta conei-etizar : a

Festeja hoje maj� um c.::lÍve'�ário I mos bem avaliar o que prcnu'ne iá, Devidamente autoriaados, pelo Ministério da Ag ricu ltu intercompreensão humana, a n-a-

�a.talício, a ·çplante rnen z n u Mo.f.Y I -amos, pois a organização A. L ra, a efetivar a nossa transformação, já em andam en to, em ternizaeão dos pOVOlS.

:Ma�ra, .filhinha querida do Sr

I Alves,
tem realizadn inc,e".saní e [. socie dade anô a i m a, r einrcramos, aoje, a inscrição de neves Pr-incipnlmente no amb ito reu-

Jose Melra, Ag�nh do Moinho f'
'

.

-'I'oinvl';e d' 'd" pro ICllO trabalho, dentro da fina- acior is tas. para i it egr e liaaçâo do capital de Cr$ iO,OOIJ.OO ',Otv gioso, sente-se o Esperanto a von-
_, e e .ua ex rrr-a , 8sposa, • .

l'vIaria Maira. lidarie a que se propôs. ,DEZ MILHÕES DE CRUZEIROS), cm ações de C $ 500 Ot')_ I Iarl» para desempenhar seu papel
Marly·Mau"a oferezerá a suas I Assim, tivemos a oportunidade 1 1

. - . I de traternizador. Católicos protes-
-amigUinhas guarana. e f:inos do- 'ele verificar qlle foram realizadas

• As remeSS1S de va ôres, para ta fim, deverao ser f'eit , S
tuní , , --' ,·t·· L"'"

,

,ces. I
,I' , , 'd' T' 16 FI

u .. r,., e espira as O"'OIS se soli-

F 'llo'J'e:
inurneras hil!)o.,te,cas, cf'etuadas

diretamente a nossa se e. a rua raj an o, numero ,em O'" 1 ixnc d t I
azem. anos,

'-' . , Ii
uarizum 50) o signo a es re a ver-

a t Z M d f·
muitas vendas e compras de casas rranopo 18. d 'I 1 1 .' t

r - SfI a. unne ace 'Ü 1- . , Flor ianópo lis, 12 de M'H e de 1947.
"c, ,SIm lO o (O movirnen o espe-

'lha d E t M d' e terrenos, adrnin 1 strados cuida. ç rantísta.
·

' O sr. ras o ace o, se- .
\

-cretárío do Consulado dos E.s- :'Iosamenle muitos :)c:ns e valores p. Ban:o da Crádilo Popular e Agrico!a de Santa Catarina! A imprensa l'e.ligiosa não foge a

-tados U 'd '

F l' I
J'\'aclas a efClto varias co·lwa,nça� ; ('.','� cal'aclot'l·istica. Ainda agora

, ,lU· Ao::emC po IS. (Ir alllgllel's e de 11·0·nOI'(�.I'I'O,S exer- C I P d L V" ( I'_ o sr. 'L'LUT osta.. "'.
e. e 10 opes leua

Diretores
q::�:ado o "Bole,Um Espirita" deS/t'a

. C Ub ld C d
CIcios numerosos mandal[ios clc

pro-/
Lourival Almeida ( ,

(:. 'dai inicia a di'nJlgaºão do }l}s-
- o sr. esar a o ar 0- -

.

,

· d C�, I
cLll'a(:ao, enc&mlllhafloas oerca dE fJc'l'anlo em suas colun.as, ·eios qUE:

.SQ a amara. .

I 1 t'
'- ' -

J' . .

rI 1I1n l·e·n as pe lçoes a rcpaI'LIçoes j
;) bem feile! revista católica, "O

- o s�.. ?S� de Sa Frell'e,
publioas. e a eliveI'sas entidades

aU-1
M[:\,r,sTf:Rro DO TRABALHO, IN-

Novo v.-Ce-lI"'el· Eco", ele -Pueto Alegl'c, ap,re,senLa
:alto fumclOnano do I A PI,· '. DT"_"I'R[A E C()"VRC[O -"

·

. 'i
' ,

. . . ., <I,l'qulcas e. enfim, prali'caelos tra· v,C) - " _lU!; também, ·em suas páginas, aulas
:na capIta dü 'paIS. ! ;alhrs em lorlos os sectol'es das IHiR DRLEGACfA REGlO:\'AL DO

da Indl-a do idioma internacional e artigue-
- a exma. sra. d. HéHa Pa· >li\'iclades inerentes á organizaçãc DO TRABM_.HO .

1:l,es em Esperanto.
'

',checo dos Reis Zanini, espôsa ':11 calló'a. E l> [ T A L Londl1es. 20 (D. P.) - O almi- ESllJa é mais uma a se sobrepor
·,do habil guarda-livros Antô- Hojr, [lois, ao noliciar a pa,ssa- O Deleg'a,du RegiO'llal cio 'lh'aba- rante MOlliflt.blwuteiIl deix-ou a Urã. ás milhar'e,s cle outras lJil'Ovas da
::nio Zaniúi. B 1 l' d

�'ern elo primeiro an'iversário dessa lho din!lga para conhecimento

d08�'
l'elal1ila, 10j-e, cOlm esüno á utilidade do Esperanto e de sua

.........................._....................-.............�
f'il'm[l que v'eio bem pree�cher �arentes. i:l,leeeSlsaclÜiS q1..I.e na, I.)l'Ó- In�ia, �fim �!e SU1�S\iltUl.·r o ma�e-,l ef.iciencâa como criador de novo

1
' .

.. sensl\'rl lacuna em nosso melO, é- Xll11a \ laoem do nav 10 Carlo.s chell de campo \\ a\ ell. no po�,lo elIma de compreensão e coüpera-

C 18 ..� OU T I:'D_DmUfi < 11 ..05 grato l'ep'et�r mais um dos t'Ó- Hoe-pcke, f'legUe.ITI d-o Rio. com des- e vice-l'ei da lndia. MOllntbwlJtcIJ' çi10 enLre os homens.

ii li DIfDD-IJlI � piCOS cl>a noücl'a. publICada neste lino a este E8lado. as seguint,es parliu do ae_rO'dromo a bOl'do dd ETULO
.

Compra-se uma CHd para .:

I
jOl'll [I I a 23 de março do ano pa's- i'arylilia:; T'eprulria,das l'ecen:temc.n-te a,parrlho �'ork r('ui" forças aéreas. ----.-.--------

; família nume 0'8 �t� � 8aelo: "E' o "Escritório Imobiliá- fia Alemanha, pelo g'overno .brasi- Exonerou-se o
r� CR$ 15).')00,00. � l'io A. L, Alves", justiça lhe seja lcil'O: A primeira 'g'ua de Colo�nla feita

�-; Ofertas com informações � I frila, uma organização modelar Com cleslldm'o a Plorianóp'oli�: -

nO' mundo fO't\fabricada na cidade d I A
,�_,'.� detalhddas, por ob�equio, � no gênero." Fru,nz \Vicnhageln, espôlsa e clois de Colônia Ile!a. Fábrica 'de Johan prese ,O P SE
_ ., I Apresentamos, por(;anto, aoS nos- filhos. - Com de.sLino a J-lajaí -

Maria Farina.
Rio. 20 (A. N.) � O presidente

para (ASA ou TERRENO .. ,a� felicio(Jações á firma A. L. Al- Li,sherlh Dl'Cssler r ,cinco filhos. -
da· Republica Üissinou decreto con.

':a Caixa POital 139 _ Fpolis. � \'('�. pelo t.l'a,nscurso des'ta data P,prlro Ge,l'aldo Kll.sl,erko, espàsa e c-ecte,nKllo eXOIneração a Oswaldo

.� Compra-se, ta'mbém, ter- :. formulnndo os Tnelhores voltos d'e dois filhos. - Heinriche Edl1ard.O caso da Hungrl'a Mama Brasil do Amaral, cio cargo,

.: reno, medindo pelo menos � cl'escent'e progr'esso para o util es- M'llCltze, e.s'pôsa e clois filhos. -
em comissão, de pre-sid€.nte elo 1.

"l 12 metros de f,entc. .: laIJeleci-menlo. Hug'o �lalngc, espàsa e uma filha
, B�lldas;pesl'c, 20 (D, P.) - A re- p, A. 8. E.

:. .. __ Karl Schilling, es;pàsa e uma Jelçao ela seglJiIllda nota do governo ,

.,...-.-.- -...,,' Waney: Pinho & Cia- fill���rianópolis, 19 de março de �l�;Ci:-O�m�:lc��:i��:O ele:;e���lr��� Faleceu o jornalista
"D' I Recebemos comumicação de 1947.

aliado na Hu:ng,ria, 'exigindo uma Ozeas da ""at8
' 1P Oma que essa conceituada firma Rrml Pel'eira Caldas _ Delegado i·nvElsüg'ação na si>lLlação polliica 1 111

ad:ml',tl"U COIllO 'so'cio solid'áJrio, ma,giara, foi a,pl'esenlada na res-
I

Rio, 20 (À, N.) - Em Caxarnbú
Regional cio Traba1ho.

o sr. Hyndemburg Moreira, e po'sta russa á mota citada e ontem onde se achava fazendo l'epouso,

de qUe aO seu ramo de negócio "OS S�.NHORns publicada nesita capital. A resp06- faleceu o SI'. Ozeas da Mata, f'u.n·

"Indústria de VaSSouras", a- a fi li la soviélica dizia que a poliLica dador do vespertino "A Vangu.Qj·-

nexou o de representações, DENTISTAS ll!n,gara eslá [}l'ovi,clE'Illúiando contra da" e ju.iz do Tribunal Superior do

. . .• • ....• conlsignações, agência maríti-
'

, uma cOl1/s:pieacão, vi,sam!o a quooa 'Tmbalho. O C01'PO deverá chegar

ma e seguros. Ouro Americano - Recem- cio a,tual g'owlm-o lmllgaro e agirá ho.ie, (! esta capital, devendo ser

A 3..ctministração social fica- chegadO dos EH. UU. rig'orosamcnte de canformidade sepultado no cemitério de São João

rá a cargo do sócio Osny de Com uma simple. carta podem I
com ::IS lri,s magiares. Balisla.

agora 08 senhore. dentilta. com-

Lima Veiga. Almejamos pros- prol' pelo menor preço o ouro que

[o
----------

pe,ridad,es. neC9l11itam .•aja em lamina. di.,

�cos ou em fio .• em solda para to"
.

,
OSCAR SCHMIDT GREGORIANO LIVRA-

do'- 08 quila.te!l, tudo no seu titul? "

.
E SENHO�A MENTO E SENHORA

liul freso exocto. reoorrendo à umá -caaa .,dá I I. ,.' , ,

'COB. reconhecida aeriedade. f'ornecamos !' participam a seus parent.e3 participam a seus parentes

Temper:ltutal extrema'. de ontem listas de preços do dia. , '. e.anllgos o lloivadCl de seu e amigos o noivado de sua

.tmáxim'�. 2�'8: mí ..üml 28 3 �E�i�siT&eIOD�HTARllôO'MAtSErTi I 1 �;�:a L���:�en��� a srt3. ��h�c���:t c:�o�
S1', Ola·

", regando a
Rua da Ser"inario, 131 •• 135 e

I
OLAVO E HILDA

Rua Marconi, 44 C. Postal. 291 Confirmam

São Paulo Fpolis" 12·3·47.

41uerr(j civil
">-- Pari,s, 20 (D. P.) j)olc:}'.:,o

Ibal'ruri de Passionaria, 5en[ elúl'ia

. geral cio Pari ido Comunista e_.;p::t
:,nhol, na .B'l'unça, num discul'<;o que

-pronunci'oll na inauguração, terça

Jeira, da confere-l1cia p1el1:il'ia eo·

munis-la cios espanhois, declal'ou:
�'Exis,tem no mundo grupo . .; impe- l

rialisLas interessados !la continua· I

-ção do fascismo na Espanha, semi-I.fascista ,(' ajndal'ão Fmllc·o a mal1-

�er-s·e no poder. - li'l'TZ(lU ({ti'; os

<coml1011i,,;la� e.spanhoJs r_lP,/<l!11 co- I

TIleçal' oll,ll'a guerra l"\·,'; 1"1 ',:spa-I
nh�. i

N. 5

16-3-4.7

•

,SERVICO DE
•

METEOROLOGIA

FOI entregue nesta re la"ã J,
·'um diploma de detilogrdo pef
"tencente e srita. Maria Venan
"da Miranh, a cJja disposição
'S� encontra.

Previsão do tempo, até 14 hora.
..do 'dia 21 na Capital:

Temp-o: b�m.
Temperatura: e�táv.gl.
Ventoi: do quadrante

Palacetrl ii venda

A PRONTA
AUTOMÓVEIS

Paralização NOVOq F U,':A.DOS - (recondicionados)
d "f IMPORTAÇÃO DIRETA DE NORTE AMERICA

.

.

O tra ego AUTCMÓVEJS: «Buick» «Cadilloc» «Chevrolet» «Dodgelt «Ford»

Rio, 20 (A. N,) - Em conse- «�incdr.-" Mercury» «Naah'> «Packarci»
.

I eI cI «Plymouth» ·Pontiac".
qUElncJa (a que a as baN'cil"a,s no

CA'''4'INHO-ES', 1lU
W nternacional" "Ford" "Chevro1et" •

quilD.mel.l·o 176, en.l'l·(' a.s estações VEÍCULOS USADOS; Todos C<;I veiculos usados são recondicicnados e

cle Ribeirão e Bulhõe-s, Us trens garantidcs por HCertifícado de Inspeção" em que

pa llli"ta,s eslão, ·em g-llande aLrazo otelOta que o veículo está em excelentes condiçõ84I
Pelo meOimo mol.ivo o noturno mi- de funcioncrnen'to, e aparência.
neil'o e o tl'em 56 l'i-cal'atn relidos

Ao. interessados, amplas in'formações, queiram. dirigir-lIe ao

representante para o Estado de Santa Catarinã.
em T,rês Rios. COlJluini.ca(:ão reCe- N. L O P E S V I A N N A
:licla da Central informa que a Ji- R&presentações Nacionais e Estrangeirali
a11a elo centro es:tá ameaçada lam-! Agência Geral de Seguros nA FORTALEZA"
bém pela queda ele uma, grande Agente Marítimo

ba;'J'eil'a na aHura elo qLlilometro Rua Felipe Schmidt. 2 .- lIob .. - Caixa PastaI. 172

.140. Caso se verifique o elesaba- TeJegrcma: E.CLII:fZ � VIANA _. T-elefcne: 1102.

mel1�.I, todo' ú ramal sel'á preju- Sub-Ag.-.ntes e viajantes no interior do Estado

ú MELHO� APeRITIVO Florianóp.,jis S'ot:l Catarina - B R A S I L
_' . dic3do, -:_i

graças ao saboroso c PÓ Digestivo
De Witt > que, desde a primeira dó·

te dá alivio ás dôres agudas da

tI1á digestão e faz desaparecer o

peso e os ardores (ausados pelo
excesso de acido no estomago.
0« PÓ Digestivo De Witt > corrige o

mal no. seu inicie, �stirLulando �I di·

gestão, pIote ger.úo as mUCOS3S g'lS'
tto intestil"'ais c neutrBlisando a aci

dez exce,siva. I.emb,e·se q,ie com o

• PÓ Digestivo De Witt. não se de·
ve ter re,'eiõ dos gostosos prat09
da a' te culinaria l3rasileira.

'

..

Peça na farmaeia o

CASA MISCELANE.I\ distri
buidcra dos Rádios R. C. A

Victor, Válvulas e Disco9 •

Rua Conselheiro Mafra
ENTREGA
CAMINHÕES

,sito a rua E.teves Junior N. 93
a,tíga re.idênci<l da família

Ra ulino Horn.
'Chocara lQteoda com 26 d;vieõea

de 10m o;:1l0m.
p,ccurc.r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



APURAÇÃO FINAL DO PJ,EITO REAI,IZADO EM 19 DE JANEIRO D!:; 1947, APROVADA PELO TRIBUNAL REGIONAL

. ELEITORAL, EM 11) DE MARÇO DE 1947
'--------=-----------------��------------����----- ----------------------------------------------------------

N'- de N I 1
votantes

. ue N. de N. de
Número GOVERNADOR 1 L. E G E N DAS

1
Vetosdos

mesas
urnas urnas d. receolo-
epure- anule- e

�b�ll'i-I I I I I
em

6u:�I:� ras' da
ce s des volentes Rerd: B'��_u I �a"rl�s ID. S. D. U.D. N. D, r. B. P. R. D D. C. B. bronco

das zone Silva nheusen] ! 1 •

------------------------_------'------- - ---- o __ o

ELEITORAISZONAS

...... , I -I 321 321 -I, 5325'1. 272011 2423\ 761 2290 I 2583) 103\ 100\' 42\
;: = ���.:�:au.. �

..

G��pa� .:::::.: :: .. ::.11 =11 �;I �;II =\ 1��!�1 !���II ���!II 22�11 ����I 4:��1 9��11 6��\ :�1
4" - Bom Retiro ............•........... I 1191 21\ 201 11 32171 16271 14511 12/ 14781 1419\ 35 82 11
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DEPU'I.'ADO l'EDERAL
Prn-t ido Social Democrático

SEXADOUES MAIS VOTADOS

Joaquim Fiuza Ramos . 82993 votos
5 77.8 votos
3 301 votos

'74 703 rotos

Partido Social Democráttco P:rtido Social Democrâttco fl2 3�.j vot o sAristides Largura '

.

Leoberto Leal
.

f
União Democrática Nac.cnalFrancisco Benjamim Gallotti "

.

Lúcio Corrêa .

93288 votos

92994 votos
. Un

í

âo Dernocrrittca i'íacional
Afonso Guilbermino Wanderley Júnior
Brasílio Celestino de Oliveira ....

Antônio Gonzaga ....

61231 votos Partido qe Repr-esen taçâo Popular
109.5'i\ votos.
2 528 vo tos

J3915 votos

3 915 votes

União Democrúttca Nacional

Adolf0 Konder '�""""'. 74880 votos Partido de UellreSen(açiío Poputar
João Bayer Filho :................... 74576 votos Jorge Lacerda 1.'\007(1 -:-:i7 = 4 8�>1 - (V.lo('�ente eleitoral

. i 4' memória de um

lIlsãOlg[�!�e�,. ato�B N. s.:
Apesar da neve e do vento
Ci8.1 que varrta Charing Cross I
Road, em Londres, há poucas
semanas atrás, várias figuras!

. teatnads de Dellome reuníram-l
I
se para honrar a memória do I

I grande atol' Henry Irving, que
I

i se tornou famoso nos palcos da

I' Grã-Bretanha na época da rai
nha Vitória.

I
Serviu de ocasião para o ato

a retirada da estatua de Sir
Henry de sob camada de tijolos
e cimento que lhe serviu de

I1 proteção durante a u 1 t i m a
I .

guerra.
O notável ato'r Ralph Ri- .

cha�dson, reoentemenlt,e. dis-I
. tuinguido peLo rei George V I

Visão maior e mais �er,relta I com o titulo de cavaleiro, foi
-que a de um bom bmoculo 1 quem descohriu a estatUla de

alcança .quem _tem sólida ISi-r He,nry, qUle se, achavia e.n-
lmtruçao. vollta numa O'rande bandeira

Bons HvrQs, sobre todos os' britâJnka.
b

assuntos: Em seguida, Sir Ralph Ri-
LIVRARIA ROSA chla.rds0ln p,ediu a todos os pre-Rua Deodoro, 33 - Florianópolil sentes um minuto de sUeneio

em homenagem ao ator faleci-

DOENÇAS .NEBV�SAb do.
.

Com os progressoq da medicla-. ffintre OS qUe as·sisUám ao
Iboje, lU! doenças ner!,osas, quantli iIl.tO figull'avam a sra. Sybil Tho
"r�tadas em tem�?, �ao males per. rndikJe e sra. EdHh Evan"!/eltamente remedlavels. O �ur"n4et. '

"
"',

sismo, fruto da ignorância, só pollt MarcoiUlrt Wllha.ns e Alan Her-
;i)r.ej�. .uear os. indivíduos afe�dos ie I bert.
UIS ··�nfermld8des. O Ser.Vlço Na- ..
donal de l)oenças mentais' dispa. �--...;...--_._-------

-de um.Ambulatório, que atende ..ra- Arminhos e t·-tuitamente os doentes nenosol! R. Q miras --------------------....----

iIIigentM, na Rua Deodoro .2%. flu : I I4. 11 boru. daria••Bt.. ecomoarótedfe8vtuOltoS. en3tJ'einI16S., o .' l"� \T ) ,� ] -) ')' ",�'1
1 .•i\.) (u ..{

..\, ,(_ ..

to--'
Senhorita! comércio de arminho e afim de 1

Ao esêolher seu perfume verifi.
Elclarecer

.

cs interess(l.do� infor· 1
momos que, para exportoção cu f

<Que se trás a marca da perfumari& comercio desle artigo, o imposto I·'Johan Maria 'Farina" que já e.ra ad-valorem debitodo na Nota Fis
preferida pela corte imperial de cal é de 6%. para tiras de ormi· I
:D. Pedro II nhos, e de 4% para piumas de p6 ,.de arroz, etc.

Bom binóculo
Grande

naveuaceo
R

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxima rapidez e g'Hsntia para transporte de �uas m'!rcad:>ria9

Agfnt(i! em FloriaDópdi3 CARLOS HOEPCKE S. A.

AUTOMOBILISTAS 1
. Afenção

PO"o o seu dír\C.mo ou

motor de arronco

OFICINA· ENALDA
Rtp" Cor�t'lheirt) Maff!�

fle g1

Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. ]. J. DE SOUSA CABRAL

EECRI'!ÓRiO: Rua FelipP! Scrmidt;.',S€ -- Saio 5

Edifício Cruzeiro - FlorioI16poiis.

."

A história da
aviação
'Liata-si, ue uma excelente rea

Iizuçâo (la Ll';OJ:>OLD18 l!'lLM.I!}S.
rü-ina estabelecida com studios em

Porto Alegre li que tem reaueado
excclcn Ies Irnbullros de difusão de
aS5ul11,Los brasileiros.
Desejando realjzar algn de pro

vei LQ,�u, para esclarecimenuo da

pulilico em matérra de aviação ca-

I mercia l, a I�EOP.OL_DlS FILME�:
pl'OCUl'OU ·a SOCIEDADE ANONI
MA EI\fP,RESA DE VIAÇÃO AEKK>\
n rOGRANDENSE " VARIG ", PaI'
ser esta a PIONEIRA DA AV lA

ÇAO COMERCTAL NO BRASIL e.

.
LIma modelar organização, lIél>ra a

rcal ização do seu íntento.
Francamente apoiada pela Dire

toria ela "VARIG", que lhe ahr iu
as pontas ele todas as dependencias
que formam sua ín í'ra-estrutura
e auxiliada pelo Dcpal'.[a.mellluo de

Pr-opagunda da mesma empresa.
poude a LEOP:OLDIS E'fLME8
rnosl.rar aos brasileiros o quanto
fi" organizações bem ínl.enciouadae
lúm realizado n021Le Irnportante
setor do desenvolvimentu da ecO

norma nacional e veiculo de pro

gTl'8S0. quo nos legou o grande
Ill'u",i.leil'o SA.:.\'TOS Dl1l\lONT.
"A H rSTóRIA DA A'i' f.-\ç.\.O CO

�JEHcrAL :.\'0 BRAS [L ", foi clas

sificaria pela censura como "Eclu

cai'·iyo cle boa qualidade."
O filme acima, passou na sexta

feir[1. ro Ci'm' Rilz..sáharlo no Cine

!1.i'X�·. !f'J'ca-feira no Cilol' Ritz e

quai-l a-í'erru no Cine Roxv.

o V.\.l,E no IT.A.L\.t
Procurem n» Ag'êncill

Progresso,
LrVIlA RIA 43, LIVRARIA

ROSA

I i\ �8l8'1 êncía
i Municipal

FUI LI seguinte (I movimento da

Ass: .... :<c\ncia :\luniüipal, em reverei

ro) llÍ.·.tirno:

IJ.Oé'Dtl'-=' mau-ioulados e
,_,_., •

t'onsultas:
Cbn'iC:l médica .

Pe.lia lria .

Op. uum. e Iamilias .

203

6\")5
429
198

TüT.\.L 1.::l22
+isitr:»:

:.\'{)<3 D: ...;ll'il(JS . <1

92

TOTAL 96

Intervenções cirúrçicus:
��, /l.i=:�i�l�iênc.ia 0." •••••

No H osp il.al .

1S
20

'TOTAL 38
I hl.",pecões de saude:

I �\t�Sl.adOS
.

de sanidade .

I
TOTAL .

'Gabil1ete dentário:
C lH'a.(,Í1\'os •••••••.•••.••••

ExLra�õf.'s .

20

20

255

277

532TOTAL .

Apli caçües f isiole'rápic(!s:
L;ll.l·u-\·iol'elas .

InIra-vel'melho .

S

19

27TOTAL .

[.,a/)omtório:
Ex" TIlI'S de urina .

Exam('i' de sangue .

Exame:; ele f8zes .

Exames ele pllZ .

Exames de escarro .

27
56
25
2
2

TOTAL .

Enfel'lnagem:
Cm'a I h'os comuns .

ljnjeç.ões in tra -ffiU"·.cU la res .

Injecõt'& endo�\'enosas .....

284
750'

92

TOTAL 2.13;i

8'12:TOTAL .

[i'cl1'1nâcia (fórmulas):
FOl'llCcilela.s na ,<\'ssi.stênciu .

Ell'\"iarlas para o "Centro de

Ptw.rilClü[·u,ra Beal.riz Ra-

lnos" .

1.683

447
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* Brasil afora, em qucilquer cidade ou aldeiolo, e qualquer que se]o o sou ramo

_ONDE Madrugada, meio-dia ou noit(t denso, -sempr-e ,& -AoUe --em------

NINGUEM quase tod� a Floredo amazônica... f o seringueiro, herol de alpercata

T.-R"BALBa e pelte semi-nú, pôe a tiracolo a winchestar, a carrega os Instrumentos

SIM SIR de trabalho, um do') quais inseparovel ': a lanterna de querosene.

5

81ROI
Esso leva os seus serviços aos mais longínquos meandros do Amozonia.

Trab alhando

com Essa,
Brasil afora

da produção ou tr:lbalho -- agriculturQ, industrias ou transportes -

Esso está sempre opto a servi-lo.

i.i

'�'1
I

� Na Amazonia, ou onde mais que for Bras;; - para as

máquinas.Je seu trabalh., ou para o seu carro, caminhões ou

_ ônibus, o roteiro certo, em comb'lstilf�ds e lubrificantes, é o Oval Esso.

1

Gil.. OF BRAZIL *
McCann

*STANDA D

\
j

rio, com sede em Tubarão, o Interventor federal, tendo 'em vista

Io que consta do processo n,,9/1947, da
Secretaria de Estado dos Negócios da

Justiça, Educação e Saúde resolve
1

Ap�en�r: I

De acôrdo com o art. 188, item JI, do I

decrete-lei 11. 572, de 28 ide outubro 1

de 1941:

Justiça Trabalbista! Govêrno do Estado Concede.' exoneração:
De acôrdo com o art. 91, § l0, a1inea

a, do decreto-lei 11, 572, de 2'8 de ou

tubro de 1941:

A Henrique Cássio Nunes Abreu, do

cargo da classe H da carreira de Oficial

Adrninistratbvo, do Quadro único do Es·

tado, que exerce, interinamente, no Te

souro do Es�do.

Decretos de 18 de março de 1941

O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE
Exonerar-;

Fernando Osvaldo de Oliveira do car

go da classe K da carreira de Médico,
do Quadro único do Estado, por ter si

do' nomeado para exercer outro cargo

público,
Arrssldo Bonatelli do cargo da classe O INTERVENTOR FEDERAL !RESOLVE

E da carreira, extinta, de Contínuo, por Promover, por merechnento:

ter s ido nomeado para exercer outro De acôrdo com o art. 420, do decreto-

cargo público.

I
lei n. 431, de 19 de março de 1940:

Nornear': Belisário Ramos da Costa, do cargo
De acordo com o art. 15, item III, do de Juiz de Direito da comarca de Ara
decreto-lei n. 572, de 2·8 de outubro ranguá, 2R entr-ância (classe U, da car

de 1941: reina de Juiz de Direito, do Quadro úni·
Arnaldo Bonatellt para exercer o car- co do Estado), para o de Juiz de Direi

go 6e Porteiro, padrão F, da Diretoria to da comarca de Cario inhas, 3a entrãn
de Obras Pública" criado pelo decreto- ela, classe V, da mesma carreira, vaga
ler n. 415, de 13 de março do corrente

I
em virtude da promoção de José do Pa- !

ano. trocínío GallottL . I

Decretos de 17 de m31'ÇO de 1947

O INTERVENTOR FEDERAL RlDSOLVEPROCESSO EIU PAUTA PA-
.

RA JULGAMENTO
MÊS DE MARÇO

pia 21, às 14 horas:
PROCESSO N. JCJ--45j47
RECLAMANTE: Severiano

-Cardoso dos Reis.
RECLAMADO:

Beruovei-:

De acordo com o art. 71, item I, do
'decreto-!ei n, 572, 'e 2-8 de outubro

de 1941:

Juventino Machado, oc-upante do car

go (11 classe I da carreira de Oficial
Adrníntstrattvo, do Quadro único do Es

tado, ca Coletoria de Guaramirim para
a de Inda ial.

Nomear:

De acôrdo com a art. 15, item IV, do
C�8cl'eto-le: n. 572, de 28 de outubro

de 1941:

Joni!C:o Gonçalo Zacchi prorra exercer,
inter lnamente, o cargo da classe H .da

carreira de Oficial Admtmstratlvo, do
Quadro único do Estado, vago em vir
tude da exoner-ação de Henrique Cássio
Xun e s Abreu, para ter exercício no Te-

José Júlio Diogo no cargo de IEscri
vão do Crime, padrão F, Júri e Execu
ções Criminais e Feitos da Fazenda da
comar-ca de Joinvile, COIU o provento
anual de dez mil novecentos e vinte cru

zeiros (Cr'S 10,920,00), por contar trinta

(30) ianos de serviços prestados ao Es-
tado,

'

Calvy de
:Bo<uza 'I'avares.

OBJETO : Aviso previo.
F'Ioa-ian ópol is, 15 d€ março

,U€ 1947.
Antônio Adolfo Lisboa, Se

-cretárto.

Decreto de 1!) de março de 1941

CONTADOR
souro co Estrado.

Com peten t e e devidamen te Aroldo Borges da Cruz para exercer,

registrado dispondo de algu- interinamente, o cargõ da classe J da

h' f
carreira de Médico, do Quadro único do

mas, oras vagas ".
o erece seus

Estado, vago em virtude da exoneração
-serviços para escrit as avulsas. I de Darkles Tellespires de SOUSI"a Brasil,

1._l:Jrmações nesta RedEção. I para ter exercício no 40 dlstrfto-sanítâ-

CONTRa SARDAS'
,,} E MBNCHIS

I.
r
"
\

r
,

PARA RECIlal!R AMOSTRA GRÁTIS
ESOeV", o SEU ENDEREÇO A9

t UfHHHUÓRIO ODIK S. I.
r CA1X" POSí"L, 36

(i3'l..UM'J;ioN--"'lI _ SANTA CATARINA
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Sess{io Alô Amigos!

Pa Ime i ras / Chocola te será pa!llarameose po r mais ::; = �::r:,,:: SNn"'�""e
_

:
. uma. temporada Bishop _ eUorge Dolenz

O empolganfe cotejo que Blu- "P'2rmaneN'rpi, no Paula Hamoej t ícando o f'utebol, revelando-se - em:
.

mais um ano:', CIS o que nos decla- em qasi lodos os jogos 'o principal UMA PEQUENA lDEAL

menau assistirá,' dia 27 I�OU Osmar de Oliveira. o popular p laver
'

no geamacio.' Ceusura : _ Até 14 anos.

Ohocolaúe, um elos mais prusl.ig io- Preçós :
Em Bhimenau é Indescr íuvcl o Botafogo <de .Fulehol e RegaLas

I
sos elementos do f'ulebol de san- Começou a jogar Futebol com -51'as.-;-�t:J.s. e -P'C,'$Oas --sin-�'

entusiasmo reinante pela exibiçãO cognorniuado o "glorioso ". ta Catarina. uma bola cle pano, como Lodo ga- dic: 1"1 - C '" 1,�(}
C

ICc1 1zac a,,, ,.... r", -

do vice-campeão do "Super" ca- xabe-se que N<tiio sendo ol'gani- O granrie "IJi\'I)!" elo scíocíonado roto do seu tempo. omeçou em E t
'

L C <li' 2 O'"_ ' S u!o un lIS •.•..• ,..... r,� ,tT
r-ioca do ano I'indo, marcada para a zadoas em diversos pontos do l!;s- cataiínenso falou duraulc quasi 1927 pelo Tamandaré, passando em

C Ih' C .:, "00
id Jend

ava P11'08 .•.. , .•. ,... ,r,; oJ,

.prúxima quirsha-feira, f['lente ao taclo, Jl'umerosas cara\'ana" E'�·POl'· meia hor-a, l'ef,er-i-nclo-se sernnre aos SE'gl11' a a de elllU'er o Iri.s, Attét.í-
, , ,., .. " .

Palrnebras, írí-cempeão local e can- 'üvas, que J'.[Jlma·l'i"to para essa avan- bons tratos que tem recebido da co. AnÍ, Eigueirense e Paula Ra-
RITZ _ DOl\nNG8

didato ao LHll'l'o de oampeão do Es- çada cidade do Vale elo I,tajaí, her- d.iretoria, associados e "Ians" de mos, Sagrou-se vár-ias vezes cam-
UMA V1DA ROUBADA

lado I co de tantos ciaques de ínconru»- Paula Ramos. desde que ingressou I peão da Capital e do Estado e de�
com

Grandes preparativos esUiQ seu- dível "alar.
•

J no' clube há um ano, ,concluindo fendeu 11 vez�s o selecionado caea-
Bette Davis

do -l'ealizados para receber o clube O Palmeiras vêm realizando ar- estar sat ísreito com o rt!é(mtco Pra- rinense em Jogos do Carnpcona
de Heleno que tão hrilhante e co-' duos ensaios, preparando-se pu ra zeres, que ele considera o melhor Brasileiro De Futebol, tendo s·em

meneada Figura fez no Campeona-to! o cotejo que, sem dúvida, mar-eara preparador de <conjuntos, admítrn- pre destacadas atuações.

;lIl'etropolitl3IlO.. f época nos anais da história l'S- do que êste ano o Paula Ramos A noí.ícia de que o cenu-o-médio
O denodado e benquisto eSP0l't,is- \ pOI'! iva de Blurnenau e de �:Hl�a apresentará um possaote esquadrão "colored" .irá renovar sua incrlc·ão 'Ita Sebals:tião Cruz, devotado Pl'eSi-: Catarina, com enormes probabilidades de naturalmente encherá ele saüsração

dente da Liga Blumenauenso de Também o sr. Irajá Go:mide, pr(,.- COnqUistar. o cetro de campeão. os numerosos torcedores do Paula IIDespontes não poupou esforços 1 sidf'llItp cio Paula Ramos, cont.nua f� êle um dos mais antigos jOga- Ramos, que assim verá mais uma

para concretizar uma das maiores! tentando comunicar-se com 03 pa- dores do Estado. Conta atualmenrt!el vez fortalecida a sua Iinha in,tel'me-

aspirações dos blumenauenSles,ll':"(]I'OS do alvi-negTo carioca para 31 anos. Há 10 anos que vem pra- diá<l'i'a.
qual s'eja a de trazer um dos mais

I
realizar uma partida nesta car'!"al ----�----------

famosos grêmio.s do COlntinoote, o após '3 exibição em Blumenall. Mm porque nunca foi feitto antes �
be do Brasil um I'cpl'e�Cloltallte ela

_ Dent.ro de alguns dias inicioal'iemos f'3brLca, que llreiemJe 'trazel' ao.

REUNEi\I-SE HOJE OS MEMBHOJ:-! de maio, a Guraçau, dOnQ'e �e.gl1l-1 esse tra,balho, que merece s'er visto. nos::;o pais cerca de 25 Cal"l'OS iguaIs .-------,
DA F. A. C. I rã logo para a Vel1Jezuela, Cuba e x x x .

10U melhor, ela mesma força. Cmco do, seondo que esLe s,erá ,-também

Afim d� orga,n,izar o oalendário
I
Nova York regressando a su:J pa- ArMENTADO O PREÇODO<S sel'virão pam t.reino._,; e sobl'essa- c(Jl[Dipl.el,amünlle remodelado.

aLl�tico pa:'a ,o cor:e�'tl 3iI10, doe- fria nos- meiados do mês de maio. INGRESSOS, IlenLes e os vil)li'e restantes para São Paulo, 20 _ Teve uma solu-

� eJ'ao l'el�llll'�.s:e, hOJe, as 20 horas
x. x x Na reunião r.eali,zada dom.ngo seeem dJ.stl'lbmdos, po-r �ortelO ção bairtantc satisfatória o ca.so dos

om sua séde social, á rua João Pin- AT['['CDE ELZG,-\NTE DA FEDE-, último, na séde da F. C. D., ficou para os cOlTedol'es. a't.letas convocados pa,ra formação
tU, os airigent·es da E'ederação Atlé- RAÇ.\.O PinfÜS-1'A DE 'RGTEBOL I deli,bel'ado aumentar o ,pl'eço rt,o�

I
x X x I da repl'csel11Lação bl'asile)r-u ao ce1'-

fica CatarinensB. A F-edcrar,ão Paulista de Futpbol. ingresso para os jogos ofi.ciais, que ?lrrn.ljI FOr Ei.\lPRESTADO AOI �':nne ::illl-amel'l'cano e que estavam
x x x ,numa atitude de elegancia e d� ent.rarão em vi'gor 10,gG 'qu� seja; BONS(_:CRSSO I cumprindo obrigações miliotares_

:,..;SCALADOS OS URUGUAIOS lJA_' espoetivida.(le, e.nviou, ant-e-;ntem ini<ciado o certame. A nova tabela Rio, 20 O FluminenSE' ['osol-/ E' que o J\hnistro, da Guerr,a. num
hA A COPA RIO BRANCO um tele81r'ama., à Federação MetrO-I ti a s,rglli1:le: Al'ql1ibanCa,?a:�: Cr$ "e'll eil11,pl'es,!ar, ao Bo,nsll�:esso. Oi, �,pst(l: a�tament; s1g.l1lf�catIYo 0010:

i\lontevidéo, 20 (U. P.) - Os Cll'- poli.tana de Fu.tebol, felicitando-a 5,00. (tpral$: CI'$ :3.00; M1,llLarps e centl'O-medlü !'l·sel'\'a i.\1_1[ 1m. por cou <l (i1SPOSI?,tO d,t C: B. D. todos

culos espol'LivOiS IOcails demo,[),siLram pela conqllÍ'sta cio I.ri-Campeona-! Criancas: Cr$ 1,5.0. 'I
uma temporada. ! iY;, m,I'IJtal'PS Julgadas Imprescmdl'-

grande otimismo quanto á. atuação to. x x x x x x ' I veJS �1 n03sa equ1pe. O� aUe�a!S be-

,do selecionado uruguaio, que x x x 10 SANTOS PRETENDJ� }\D()UI- CERTAME SCL AMERlGAi\OI neflCI:Jdos. com a me.cllda, sao os

dispulará a "Cop,a Hio Branco" ne OS CRLJG(;A[OS ESCOLHEHÂU RIR 08:'1i I DE ATLET[S�IO

I
segu·hllte,g: aspirante' Armando VI-

B:'a,sil, baseados na belíssima at,ua- JOAO ETZEL.
I :::>antos, 20 _ Descle que mgr'e-s- Ri.o, 20 -. A_C. B. D. l'C'c:be.u lar, da Vl'o;-a ele salto, l:'iP10: do

"'ao, elos uruguaIOS frentes �os 1'0- \ Rio, 20 _ DeYido as suas 110la-1 sou de sua yi l-ol'io�a exclll'são ao uma

c.O-�lun lOaçao {la F,e�,el açae, Vasc.o, d� Gama do, RlO, s�� geruto
sarlllOS (Argen.Lma), ao·s qU-aJs VCll- \'ei's atuacõe,s nas pelejas pela "Co- norte cio país, que o Sa.n.t,os vem Chilena. ll1fo.rmando que· J<t mar-,Osmm Can alho Bluno, ela" pro

eeram por pai' 3 x 1. A delegação, pa do AUantieo", os tll'uguaios es- realizando esl'Ol'ços no st'nlido ele cou as claltas de 20 e 22 J?ara o,s em-. vas :le 100 e 200 metros rasos, de

uruguaia que irá ao Brasil não 1ii.o propensOos a escú.lher o al'hiLo co,ns,e.guir do Amél'i,ca cessão de-' baeques dos al.lel-as clhllenos q:le, 't1.opa; SOlidado Geraldo� Ca-eJ[.ano

<contará com o pl'e,sidenLe da Asso. pauli,s1ua João Etzp,l para dil'igil' fi,niti\'a elo g'ual'dião OS'lJi, que Já ,p�wt,i<Ci.parão cio CampeonaLo :::)ul Ft'lI [re, cla prova' de 1.<>00 melrOlS

ciação Ul'l1g11aia de F1]'t,obol,
,

sr
o "match" 110 1 da "Copa Rio BI'an-\ hayia s.ido cedido, por emprésllimo, "Ameri-cano ele Atletismo, :J se re:�I- de JUIZ de Fora.

Cesal: B3Itlle Pache�co que ,dC's1stlU co" na Pauliceia. .

lpara a ''<t,oUI'née''. ,li.zal: no est:::diO eI? FlLl'l11lllen,,'e, ,E,nqml'lJIto j·:;so, nada eslá 1'esol-

Da Viagem pai' razoes pantlCulares. _. x x x I - RlO, 20 _ Pos.slve,lmente· amda \'1(10. ,,,obr'(' os atletas que perte>n-
Em sua, sl1bsLi,�uição, viajal'á o ,Vl- O ,nHAl\'IADO xDO x FLUMINEN:;I�1 JOE LOl3IS YAl DEFESDER U esta semana s'e1'50 _inici\ados ,os tra-ll c:m a Força Polici�l

.
eI�_Estadl).

cee-pI'esldenLe JUllO Cesar de b-re. SERÁ ARRANCADO E DEP01� SEU TITULO I balhos dle ada'pLaçao do est.a.cllO elo Sao elBs: Paulo S,�bastlao� Joa.-

góri'o, ,a[.endendo ao convite que REPLA:\'TADO Nova YOl'k, 20 (U. P.) _ O "Ma-' l�lumi.nens,e para o campeonato, qUlrll Gonçalves da Sllva e Seb�s-
1l1e foi feito pela Gon.f'ecleraçâc Rio, 19 _ O campo elo },lurni- nagel'" de 'Jae Louis,' Mal's'haLl ;';lIIl All1Ie,rka,no de }-\,i11eLism{]., I lião Alves Monleu'o, todo� tunclls-

Brasileira de Despo,nlos. nen"e, como se sabe, será palco do .Mi'lrs, anl1l111Ciou qué ° campeão A>'isim é que serão l'elll'adas I tas.
Conl�'uldo. espel'a...s'e �ue isso

São os seg'uintes os .iogaeloU'e,� campeonato ;-';ul }..me,ricano de mundial Ide pesos pes'ados deJen-1 as geades que rod1eiam o gl'ama- sE'oÍa l'esolvido dentro em 1'e\'e.

uruguaios que ieão ao Bra�,il pac�, a;Uéti�mo, a eIetual'-,se brevemen- deu "eu titulo pela 24a av,ez, a
8 dispuba da "Copa llio Br::t!1co": te. TI'ala-se ele um gTande aconte- 27 de junho pr.oximo, em luta li-

M'\spuli" Pereyra, Natero, Raul cimellll,o eSpUl�tÍ\'O poeqll'e -cle rOll-, \1I·e. ao ar Hue, no "Yankee ::;'tadi-
Fini, Loren_zo, Tejena, Cambeta llÍ-l'á, em nossa" pistas, aUelas ele um", ele,sta cidade. .

Luz, v.'a,s'l1ing;[,on, Gomez, Ubclulio ql1aSI' <Lodos os IJaísc.:; do c-ontin.en-! Di�_<;e ,não es':'::lr c,edo cle .quem
'Var,efla, Caji-ca, Erne,s·t·o Casltro (c. nU<I!, duelo ernpo,l.gante ele f1· sel'á o adyel'sario de Jae LOUlS'1Barsal'es, \Valte'l' Gomez, ClavariE's ])1'<1, ,de muscllb� e de DOl'alg·'em. Todavia, Miles adiantou prel,e'rll'la .A Ag&ncia do B�nco do Brasil 'S'A avisa 008 candidatos in.-
.Medina. José Gae-cia, Juan 8cll1a1'. l.'alanelo á iml)llensa, ó' presi·den- enü'ellit::J'l' o vencedol' ela luta e;nll'e critcs no concurso para,escrituráriOIl, Que cs prc'I.-oa parn o l'efedrlo
'fino e GodarL te Ri'\'udavia Correia' lVLeyer clecla- JoP Baksi -e Bl'uce \Voodcolck, a ser concurso Ferão realizadas, no edifido da Aco.dnnia le Comé'cio de

x x x rou O seguinle: cli,3j)u;ladla em L-ond1'e-s a 15 de abril Santa CQ�arina, nos dias �2 e 23 do ccrrente, como seque:

:NA AFLGE;'-ITINA UM DOS "NIJ:;:;- _' As proYi.dôncias já e5'tão Lo-, des{le quP :J luLa seja ajus-lacla pa- DIA 22 - SA"BADO
TRES" DO XADREZ MUNDiAL madas e a, execuçã.o da obra es,tá Ira a.(juela data e sejam f.eitos "Qcor- Portugu�s • dali 14 à. 16 h ra.

Bueno,s Aaie,e.s, 15. (U. P.) - por dias. Vamos l',elflÍra.r Locla a dos ',r10ne,Larios saLisfaLm'ios". Aritmétic'], - d�s 16,30 às 8.3J horc�

Procedente de MonLevicléu chegou gTama do C8'r11;po, por um l)rocpssol A lul.a en[:re Bal�si e \VOO.clCO"Ck', Froncê•. doa 20 à.21 horas
, _ Ing,éu' dali 21,30 às 22,:0 hc,ras

a Buenos A1res, o ex-campeao 111nn_ especial e coloca-Ia, co-m raiz e

lU-I foi suspensa por três "eze:, deVIdO i
di·al ,de xadrez {!r. Max Ellwe. U do. dentro fie

calxot,es,.
cle manB1- a enfel'midades do cam�wno brILa-l· DIA 23 - DOMINGO

mestre hola,ndês que participará 1'a (jue, termInado o certame,

1a-1
ni-co. ' Cont�bi1idc.de - doa 8 às 10 horas

>do pl'ioximo Tonneio In.terlllacional remo'� a replantação: O campo fi- x x x ,Datilografia - dali 1030 em diante.

ele Mar dei Plata pr,e-lenJele p·e1'ma:' cará em terra viva, c.omplet.amE'TI- NOVOS TIPOS DE CARROS D�\ 011 candidatos deverão comparecer 15 minutoi! onte1l d:l hC'(l
necer 'quall'o sema.nas na Al'genti- t.e o qua.ndo clwgal' a época cio l�e- CORRIDA YIR.\O CORRER NO marcada, munidos do CQ�tÕo.. de inscrição tóboa de logarítimoSl Ir,a

na, de acordo com um convenio plantio poderemos adubar me.lho!' BRASIL I prova da aritmética), canet<:1,tinteiro com tinta azul COIT,um ou Z

realizado c()m a Federação Argen- t· 1 e' a f Tl a R' 20 Y'
-

co 1'e dentro lapis,tinta roxo'cópia comum ("ão servindo lapili e tinta de outros
O Ool'reno. C e man Ira < aol:' ar

. 10. _ l1'ao ,1' ,e
, côrss). Não forneoeremot tinta

.

tina de Xadrez, Em seguiela empre- tarda da germinaç'ão futlll'a: O em pouC·'), no' B�':)sil, nO\'03 tipos I'enderá uma vag,em ao Uruguai € queo E1lL]minP<l1SP vai fazer é coi- de cal'ro-s dp COI'riclas c.o"1StruidOos FloriaI16po!ia, 17 de março de 1947,

-depoiS ao Brasil, -onde jogará va- sa vel'da�eir!lment'e e,sp�baoular, s,e na Halia, �].t'nommnados "�:sitalia" II Pelo BANCO DO BRASIL SIA - florionópcli.
rias pan�,idas. E a 30 cle abl'il, CllC- me permlte o termo, nao sómente -

A respp1'[o do a,ssurnto Ja e,srl'eve
. JOS3 Pedro GiJ-Gprente

garâ a Guiana Hola.ndpsa: em i:l pelo ytlll.o do trabalho, como tam- pm conta!o com o AulOITlovel t:lu- João�JQ.sé ele C'.lpeltino j'v1edeie013-Co!11>l,Lr

COM�RGlANTESl INDUSTRIAIS! ESPORT�fl�-!-��xiUem ii Gam\}aHhli
_Pro'-Construcão do Estádio do valoroso, 'Figueirense F. O.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Botafogo x

RITZ As 7Y:: horas
1°) _. Noüci�,s ela Semana

Dl?B. r

2°) ,_ Nol iciár io <Universal
Jornal.

3°) - Char-les Laugtrion
Ma ureen O'Hara _ Cedric
Hurdwicke _ Alan Mar

sbal _ e)11:

O COnCL':YDA DE NOTRE DAlI1}!;
Censura: � Até 14 anos.

Preços: Cr$ 3,60 _ 2,40.
ROXY _ Às 7Y:: horas

.�-------------�-------------.

Francisco da. Silva (erdcso '(
e �enhora

participam aos parentes
e pessoas amigas o nas

.
ctmentn de seu filho
J O S B' C A R L O S

Maternidade de Floria
nópolis, 18 de Março

, de '9lt?

Banco do Brasil SI A.
ConC11rso para escriturárius

l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o �·-(rA O-Sexta felr. 21 de' Marco de 11947

(,U_ P.) - o AI-.I
mírantado reconheceu que a

Orã-Bretanha já não pode 'rei-
víndíoar à supremacia 11.008 ares Teoria e prática _ conhecimento do motor.
e que a construção naval britâ- Atendem se chamado s para H'p'HO'! de uq�};! i.
nica deve se subordinar às pes- .. A E 7 77quisas cíenttríoas sôbre a ener-

uto... �c( Ia -4 •

gta atômica. GA1<·;GE' UNIAO - �RAÇ�_G_A!--_:?_S�,.R-�_�_��:_ )i. ARMANDO VALtlUO
John Dugdale, secretârlo n-

C dnaneeíro do almirantado, (18- ii astro Soclat do «O Esrado» DE ASSIS
I

IlOI �rv1çoe de Clinlca Infantil 'la
elarou aOS Comuns: Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o ABIIlstêncla Mun,icipal e de

" J
' -

od
. Caridade

a nao p €<mos ter a maior :ol1Jpon abaixo e remete-lo á nossa Redação afim de completarmo. JLlNICA M1I:DICA DE CRIANÇA'"

Ma:ninha do mundo, mas pode- 'Im11l10 'an+es; o nosso novo- €?d-astro Social Jo!f18ULTóR1g�R-r::.S Nunes ...

mos ter a mais bem equipada, I
.

....4o, '1 (Edlffclo S. Francisco).

� n E' Consultas das 2 às 6 horaa
como certamente temos a. mais ' o I _ .•.........•. _ _ ..........•..••.....•...• - •.•• , U:SID1!lNCIA: Rua Marechal Gul·

bem trhpuâada, Nã.o nos empe- <exo
. _

Iherme, 15 Fone 783

1 I
. _ .. .; - _. Est. Civíl ......•....... D. Nasc. ..........••.

D�. R·OLDÁO CONSONIn taremos em nen iuma nova

obra lmportaaute de construção Pais _ , " lDtURGIA GERAI, - ALTA CI·

e de desenvolvímento, êste '�G�1fORA�O��Sll��o�lIl,�
Esposo (a) •..•.•.••••••• _ •••••••••••• _ • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 'o>rmado pela Faculdade Ce Mool

eínna da Universidade de SAo
'aulo, onde foi assistente por ..a·

tOa anos do Serviço Cirúrgico d.
Prof. Al!plo Correia Neto

!1rurgla do estômago e vías b.·

tares, intestinos delgado e gr0811O,
tlr61de, rins, próstata, !>exl!!,!!,

ttero, ovár-Ios e trompas. vartco

ele, hidrocele, vartzes e hlM'lIJI
CONSULTAS:

sa. 2 às 5 horas, à Rua l"elpe
tchmldt, 21 (altos da Casa Pa

raíso) . Te!. 1.598.
1I.ID8ID:1i:NCIA: Rua Esteves JiJ

níor, 179; Te!. M 764

,''''.

/l supremdci�
dos mares

CURSO DE MOTORISTA
Serv ço de Pronto

e

Socorro de Automó.veis. Londres,
Ensina-se a dirigir automóveis

Amador e Prof.vsronal

ano".
Sómente dois dostroyers, que Emprego ou Cargo

incorporam ímporatntes alte-
..

rações, serão l-ançados ao mar. Cargo do Pai (mãe) , '

"Devemos gastar dínheíro
em pesquisas, eepecialmente

Observo ' - ....•...•••••.•...................•..•....•. '

sô�re 0AS efeitos da bomba atô-I _ .. _ , _ " .

mica sobre a guerra naval". .

O orçamento da
.

Martnha I Agtadecer-iamos, também, a "entileza de noticias de nascimento!

Real para 1947-48 prevê ....

casamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas.
192.665 homens a despesa de .-......��--.._._...._...,.--........,..,.

196.700.00 Iíbras, em compara- Tenha -ernpre em casa uma gcrrraftnha de
ção com 492.800 homens e ..

255.075.000 libras 110 orçamen
to de 1946-47. aPERITIVO

I Clube . Bola Preta
H.ece])('l1lO,,3 c ag'radcccmos a se

gu in
í

e comuuieacãr, :

IImos, srs.

Levo au conuecímeu Lo doe VV.. ::1s,
quo vern UO ser aclamada e cm

possada a dírctoría que .dír-ign-á
as dest.mus deste clube em 1947,
bom como organizará o carnaval d�
1\:11.8, u 100 desta sociedade.
Foram aclamadas também as

comissões d,e j'e,sl�as e f'irranças, as

sim como u COllselLJo Fi'sca.l, que
discrimino alJai'xo pa1':1 que Vv
Ss. estejam cienLes.11 denúncia está IRádio Difu§ora
A direlol'ia acha-s·e as'shn cons-

sendo apurada ,de Laguna Lit����iclenle de lJOolll'a _ Dr. 1'aul0
S. Paulo, (A. N.) - Pu- :'od� o Sul Catll�in.ense .e�cuta Carneiro.

blicou um jornal desta cidade I Qlanamel'lte, a RadIo Dtfusors Pl"e,silfl,p,nLe - Alccu "\Iecleirr'o's.
a s'eguinte inf.ormação proce- í oe Laguna.

, . Vice-pre�jocleole -- Hal'o](lo Can-

dente do Rio:
.

I
970 Klcs. (ondas' medIas). clemil.

"O minio8rtro da Fazenda, sr. HOI áf�O:l de ir�ad�ações: - Da� 1 ° secl'elál'io - Osmar Cook.

COI'J'leia e CastIlo, inform;üu a081 10 as 14 .e 17 as 2� h�ras .. J 20 secretário _ Ah'aro Sil\'eill:a
jornaIlistas credenciados na- Representante em Flortanopolts: J Junior.
qu'eIe ministério que a denun- D. F. DE AQUINO I 10 Le,soureil'o - Jesael P. Benlo

cia �edJvadta adO 0Ronh�Clbil.l�Lento do ���'...��. ��.r.n.�J..«.�. ��::��?): I R 2° Il.lesourcil'O - Oswaldo A. da

preo8'l e/Il e a 'elplU lca, se- osa.

gundo a qual 17 fi'rmas e com- MACHADO li elA. Ol'ador - Waldir Dutra.

panhias e.strang,eiras que se AgiDciwr. Repr••entaçõ•• sm Biblioi[,ecúl'io - JUl'andill' Ros- f
dedio8Jm a eXJportação do algo- Oera) lrudo.

dão teriam l!esado a Naçãío em Matri.: Florian6po'le

500 milhões de CTu:zeiros, 60- Rua Jolio Pinto; n. II
C�ixQ Postal, 37

negando a cober.tUlra de calll- êUicl: Cre.ciúma
biais e ex.portaçã,p, que a d,e- Ruo f'loriano Peixoto••/a
nun,cia 'esltá sendro a,purada. (Edil. PI'Gprit,).
Aoredita-ise que a fisooliza- Telegramal' ·PRIMUS·

Agent ..s '!lC. pl'ino!pail
ção banoaria de São Paulo te- Inunlc!.1)lo. do E!!totlo
Tia sido burlada' pOiJ.' aqueles . . .. .. .... ...• . ....•..

comerciantes de algodão. O sr.

Corveia e Castro afiançou que
lliroviCLeIl!cias ,seViel'as foram to

madlas, destinada:s a examinar
a grave questão. A fiscalização
de São Paulo será solicitarla a

prestai!' esclarecimentos urgen
tes sôbre o fiato a fim de que
se tenha ulm ponto de partida
p.ara os passos s-eguip.tes.
Logo que o caso estiver e's-

clla,r-ecido, a imprensa selr'á in-
.
Florianópolis.

formada, segundo prometlu o •...•........ , � .

mini,s>tI'b da F'a.zénda".

, José Paulo Al'anl,es, José F,erraz,
Ci.d CO':3lla, l1e,nrique FOI"Les Filho

João Lopes Gazzola.
COMISSÃO DE FESTAS

JIanocl Bes.sa, José.de Brum

\Valelemar Paoheco, Walclemal.

Arnoldo Suarez
Cuneo

MaMos.
COiVIISS:l.O DE FINANÇAS

João Ezequiel de Sousa, Eli Cae

tano, A.s>drulJal Alcarntara, Djalma
Araujo, Remi ]!lermilllo.

Esp,erando mel'eeer ele Vv. Ss. a

me:sma aten�'50 dispensada ás di

i'eLonias alecede,Il!t'es, agradeoo, em

nome da rec1em-empüssada.
Osmm' Coole - 1° secretáMo..

La,gll'na, 14 de marco de 1947.

Ci rurgião-denti sta
Exclusivamente com hora

marcada.
Cartão de hora Cr$ 80.00.
Rua Arciprebte Paiva n.O 17

Tel. l.427. COMERCIANTE: D'á um li·

vro à Biblioteca,do. Ce.mro Aea..
démico XI d'e Fevereiro. Con-

VENDE�S.E tribuirás, assim, para I;l forma

ção cultural dos catai-inenses
de amanhã I

APENAS CrI I,H
Com e!õsa infima quantia V.e.

. � .. t" 1loxillando .. Ileu pr6J:hlllo,
t"nntrfbOIl para • CafIa ele Falll.�
.08 Indiaente. ti. FI1trlnó.ou..

uma caia de madeira de
lei à rua Silva Jardim,

no. 230. Trotar na mesma.

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

'r

do

7.

DR. NEWTON I)'AVlLA
Operações - \'Iás Urinárias - '.
Doenças dos Intestinos, reto •
anuI - Hemorroidas. Tratamen.

to da coUte ameblana.
'isloterapla - Infra vermelho,
Consulta: Vitor Meireles, 28.

atende dIariamente às 11,110 lUt.
.. ii tarde, das 16 hs. em diante

Resid: Vldal Ramos, 66.
FODIt 1067

DR. SAVAS LACERDA
l:Il.búca médico-cirúrgica de Olho,
- 0u'Vldos, Nariz -, Garganta.
Pre.crição de lentes de

c;:>ntat ..
'lOKSt:LTóRIO - Felipe Schml·

M. R Das H às 18 horas.
\MlDtlNCIA - "'''nselhelro lia

fra, 77.
TELEFONES 1418 e 1204

Ausente DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em' DOENÇAS

DOS OLHOS
Cur80 de Aperfeiçoamento e Lon

ga Prática no Rio' de Janeiro
COl1sulto. diariamente dCil.

10 às 12 e dOI 15,30
em deante

CONSULTóRIO:
Rua Jolio Pinto n. 7 sobrado -
Fone: 1.4:61 - Resldênda: RUI!

PresIdente Coutinho, 58

DR. A. SANTAELLA
(DIplomado pela Faculdade Na·

t:1onal de Medicina da Ull,lversId..
4. do Brasll). Médico por concur-
110 do Serviço Nacional de Doen-"
•• Mentais. Ex Interno da Santa
CUa' de Mlserlc6rdla, e Hospital
P'llq'uãtrk!o do Rio na Capital ,'..

deral
OLINICA Ml!:DICA - DOENÇA"

NERVOSAS
- Conaultõírto: Edlflclo Am61lll

NETO
- Rua Felipe Schmidt. Consula.t

Das 15 ás 18 horas -

'Jlea1dência: Rua Alvaro de Carva.
lho nO 18 - Florian6poUs.

DR. BIASE FARACO
Médico-chefe do Serviço de Sífilis

do Centro de Saúde

DOENÇAS DE SENHORAS -

StFLLIS AFECÇõES DA

PELE - RAIOS INFRA-VER

MELHOS E ULTRAS-VIOLETAS
Cons.: R. Felipe Schmidt, 46 -

Das 4 às 6 horas,

Res.: R. D. Jaime Câmara, 46

FONE 1648

)1(. POLYDORO S. �THIAGO
..édico do Hospital de Caridade ...

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLíNICA Mt.DICA EM GERAL
10enças dos órgãos inter nos. c5per\a).·

mente do coração.
8LECTROCARDIOGRAFI.of

Doença. do sangue e dos "er"OI,

Doenças de senhoras - Parto•.
Conlultas diàriamente das 15 ih 11

hor-as.
\!ende chamados a qualquc- h.o�

inclusive durante a noite.
:ONSULTóRIO: Rua Vitor Meir...

les, 18. Fone 70.
t:l!:SID'€NClA: Avenida Trompowseí.

�2. Fone 766

DR. PAULO FONTES
CUn,ico e operador

Consultório': Rua Vitor Meireles, 26
Telefone: 1.405

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

Telefone: 1.623

DR. LINS NEVES
Moléstias de senhora

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

ResIdência � Rua Sete de Setembro
_ (Edifício I. A. P. da Estiva)

Telefone M.' 834

OR. MARIO WENDHAUSEI
Dfreto, da Hospital "Nerê« Ramos"

CLINICA M�DICA DE ADULT06

E CRIANÇAS
»n!ultório: R. Visconde de Ouro

'reto, 2 - esq. da Praça 15 de No

'�lDbro \altos da "Belo Horizonte")
Te). 1545

COI).ultas: das 4 ás 6 horas.

�e.idência: R. Felipe Schmidt, J8
- 1I'0ne manual 812

DR. M. S. CAVALCANTI
Cl1nlca exclusivamente de crianças

Rua Saldanha Marinho, 16
Telefone M. 732

MOTORES
INDU5TRU'US INTERNACIONAL

'.

_',j."

\.

Adquira a sua própria fonte de eletricidade paro
sua fazenda c'U sua indústria. Os Motores Indus
triais Internati()nal Diesel equipados com geradores
Palmer solucior1am satisFalõriamente' o problema do
falta de eletric'idade em /t;gares desprovidos dessa
comodidade.

Existem conjun os Inlernalionol - Palmer paro várias

'capacidad/es, desde 5 K. W. oté 50 K. W. com

voltagens apr oximadas de 120, 220 e 440 volts
sem auxilio de transformadores, regul(Jdores de
voltagem ou quadros de contcôle.

"-'"
_..I

'.fo-n-os foUlelos descrit'lvos sem compromlsto

pispomos para, pronta entrega em

FIGlrianopolis conjuntos de 15 e 20 KW

C_ RAMOS &: elA •

Rua João Pinto 9 -Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PARA

E C Z

n recital de Magda Mara

F E R I DA S,'
E MAS,

lNfLAMAÇOES,
,e o c E I R A S,
FRtEIRAS I

ESPINHAS, ETC,
I
J NUNCa:a EXI5T�U IGUI=IL

... '

o na

daquele-

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

Rio, 20 - oticia-se que OIS mil ecmcos

Argentina para resolver o problema da bomba atêmíca,
país estar envídando ingentes esforços no sentido apossar-se

do segredo dessa po'derosa arma dei guerra.

Dizem "quem dá o pão, dá o castigo". Fazendo uma pe-Iquena alteração, pode-se dizer q'llJe "quem louva, pode orítí
car ". Desta some, cabe-me êste último direito. Tenho gabado

.

as excelências da ilha que me dá hoj:e morada, a benignidade
elo seu clima, o sortilégio de seu luar, as belezas de seu litoral,
(I fascínio do espetáculo sempre 1l10VO de um mar, eternam�m
te casado com a montanha, ambos cheios de sedução e quelmutuamente se realçam, tudo isso eu exalt'ei cheio de entu- Reeebíâos
síasmo, quando, mas detidamente, pude admirar os tezouroslde dons com que a NatJUJreza presenteou esta ilha. no (atete

Seja-me permítído agora. critioo.T. QIUialquer aglomerado Rio, 20 (A, K) - Esteve no .Pu--

humano precisa de policiamento que coíba os abusos e des-
lác io do Cateíc, sendo recebido pe-··

bordamentos da ordem, porque é fóra de dúvida que a grande
lo lJl'p�idellte da Republ ica, uma;

I ;,comissão de mernln-os do P, S. u-
malorda das criaturas se mantém dentro dos quadros da medi-I do Eslado do Ilio, ,spc\:üo de l(;U-
da por respeito á fôrça coatora e ao coepo de sanções que, ..... I peruna, que veiu a. 081a eapitas
aguarda o transgressor. Uma cidade com tóros de civilizada, I I para assisl i!' á posse do senador'

G.ntão,
não ,pode di-spensar OIS vígtlantes da l-e.i que ass,egureml . Ret!ficalldo � nossa notícia de ontem sôbi<� o próximo

I
Francisco 'I'inoc».

a tranquílídade das famílias e impõem a todos regras d borriI'ecltal ae canto ue Magda Mara, cumpre-nos adiantar que a
!\

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

viver.
e

!consagrada, cantora chegará a esta capital dia 30 do corrente, 1-&8 reivindicaçÕes
A l.'b d

'"

,

. :pl'iocedent,e do Rilo, d: Janei,ro. , , di· I'A.I er ad� índívidual, P?r, ampla que seja, deve enlCon-j A noitada artíetíca terá lugar dIa 31 nos amplos e arrsto- OS te egra Jstastrar pelas na liberdade do próximo. Si cada um tizesse o que 'crátícos salões do Clube 12, com selecionadíssímo programa, • '

:nttmdess,e, não ha��ria Iíberdade, e, sim anarquia. A l.ibe:l'da-!, A �a.ma de que vem. possuída Magda M�,r,a já est� �l1lteres-le postallstas
ue dev� estar cond'l�lOnada a uns tantos fatores sociais, entre.�ando 01 andement� os nossos �1elOs cultu�aI:.: SOCI�IS, dor::! Os telegrafistas e postaüstas.
os quais se conta o irnterêsse e bem-estar individual }. ti lae a certe�a ,de termos na �efAerl:la data, um b:a�1de ac?nte,cI l federa.is. de Sa.nt Catarina

. ."
_

, � cO,e vO'llllento artístíco, com a assistêncía da nossa distinta elite m- .,' .

a
,.'"

Tudo o que o conturba ja nao se pode chamar de açao livra e telectual.
em conJtlllto, com os colegas de..

sim ação pertuebadora. .

I"
todo o. Brasil, acabam de eu-

,.
caminhar ao sr. Presidente da

O que quero saltentar no momento, é a formação em pa- O t áf N d Repl'lblI'C' t 'do d, r ego úm ome.::ll o p�r�
. a por lU 'erme ,lO O·

ca.tas ruas bUirgruezas, bem ao lado das casas de família, de \J U U UI 'nos'so ilUistre conterrâned dr•.

,�erdadeJ:as SUClas de malandros, de calças curtais e compri- Flor.anópolis ii C.C_P. [Nell"êu !Lamas, bem elaborado-

aas, va.nando dos 10 aos 18 anos, a faz,er arruaças. dando R' 20 (A N) FOI' I
. memonaI em que fazem as,

. ,

J 0, ,,- nomeac o '

st ", d'
_

d 1
gUIncho,s e dIzendo obcenidadies 'em altas vozes, paria esc:1nda- C0ll1l111ica-llo,s a Inspetoria de o Si', Olimpio Flores pal'a as l'u'n_jJU

as .relv:cn IIC�ç<:es a c asse __

I d f '1'
. , \; .. I' 'I'" "·t 1) I I· -

IDllrtIe as alega,çoes com que-
C' as an11 las qUle tem de recatar seus pImpolhos de tais ewu os c 1 an�l I) U) ICO que çocs rI.e membro da C, C, p, como· 'f' A

a pal'll' l' (Jp-'ta (·Iata po' 11eCe"
. ,Jus,tI Icam o apelo ao Supremo·

€:xe,mplos e liçõeS
e , ',,, L,. I

"::iSI-II'e,pre,senta'l1.le do mLnisLro da !·'a- M'
. -.

.

d d d "
. "d 'd

. aglstrado da Naçao Importa
-

b
A

. -
a e o scn IÇO e consl er a o aln- zenda Por oUILros atos foram no.

,.

As oas, e mesmo com admo-e.staçoe,s severas niio se reti- da o moyimElnLo de yeiculos � d'·. ,te. . ; de.stalcar O Isegui,nte tópi.co de.'
, 'd' . d', .

. _ ..' . , , I
mea os no\ c agem 'es da economia extr d",' 1.

A '-,
ram os, V'� lOS, que po, Iam procurar os te,rJIenos baldIO.s e nao pedestres, Jllca prol))ldo o trafego I popular, f .. aOr,1naTla e oquenCla,. ::e-
a p,roxlrnldade das casas. POiJ.'t.anto, só re!sta a ação rep;res'Sora em dias uteis, elas 13,00 ás 14,30 i Ilativo as 4� �lOTas de .servIço·,
d 1,

. A hora� das 161.5" 92 l' , I
fsemanal eXIgIdo por leI'

a po l'Ola, po.rque esses grupos de garotos desocupados a im- ::i, ,I as � 10'1 as, na I ". ., ',.
,

1'.
A. Praça 15 de Novembro lado elo pa O grande Ilou"e t

- EIS, pOIS, e a prropna.
pedI'r o 'lVilr: tr�ll'Ento nas calçadas e a sol�ar palav:�e�, a�eiam l::íJcio, do GavCI\nO esquinas da,� I U li r o i �'ei "q�e obriga o trabalhador"
o as�ec:o c�tad.mo e ate.llJtam contra os foros de clvllrzaçao de ruas Conselheiro Mafra e Tenent.' de ontem i ll1dustrI�1 do Est�dO, ,a um, ex--

Flona.nopohs. Silveira, e, das 18,30 ás 22 l1Qras I
i ces'so, sobl'e os demaIS servi-

na Rua Trajano parte cOilIlpTeQJJ-JSd l
' ,

dor.es, de onze horas semanais;

dida entre as n;as Ten Silveira e! ,egull � e:'J I�\'a �l'UnCWd�, f'deadh-de trabalho. E atendemos que"

Felipe SchmidL"
ZOll-s'e, 0,111 ,em a nOI �', o e,� en I o essas 11 horas semanais exmo__

, con:cc"lo com que fOI ),naugurado o .

"

Em domingos e feriados das··'" . l I P' 15 b
SI., repnesentam, nu,m ano, 572

830.' 9' I '

'lI>OSbO COI'(>' o ra I af)a ,com 'e- hOiras, e, em 30 anos tem o'
, as �3 101 as, na Praça 15 d. lissilIYlv programa dc obuas elo con- ,. '. 1? ,

J Novembro _ lado do Paláci do ,.
mIlllmo 'para a aJpÜlsentad{}l"la;�o

I ;;:,agTaclo macs�ro lranoes Fernand
Gov'erno - esquina das ruas Teu., T t I B d·

sem d'esúontos, 17.160 horas,.
"

,
,+' UI eux, exec.UiDado pe a aneLa c a

. .

18)'lvell'a e Conselheiro Mafra e na·�I' 1 P I" U'J't
JS quaIS eqmva em a nada me--

, 'iV llSI'ca (a no,ssa o lC!la lu') I fcll' d 520rua 'Íl'aJa;no pante oOlIlJll'eeudida I d: 1 II
' ..

'nos e· semanas de 33 ho-�
, ,

.

; coa Jllvac a por ,eSCI)' udos . mUSI-
e.n.lr,e a rua Ten. SIlveIra e Felipe ;;:' 1!. B C b j t t d

:cas, que correspondem espan--
Sohmidt. I

COe rJ'� '1 , e 80 re a )a u o o tosamente, a mais d.ez ano:;.
, '

I
Pl'Gll'l'lO autor. Id' ,

S

Bera permiti,do o acesso ao Pa- • '
.

,�." "

, ,.,
. I

e servIço par,a OS seUlS cole--
I', d G

- EnOl me ,as�Mte,ncJa. encheu aque- gas da part d" t t' "

amo o ovemo para 0,5 automo- I I I 1 11"
e a mm'IS ra Iva .

veis de Represeutacão Oficial Os le nd·üsso al,mPd ,od Ogj:ra.lt OUI'o. '

pu L) laco, ! ,Depois <1e outras O,portullas; f
" _ _' ,rm, 'Ü ap au I o aD a,m'0IllUe o.oS 'd

- •
....

demaIS veICulos nao poderao' Lra- ,.

d ,00n,sl ell'açoe's, o melmonal con--
, ,

.

03 numeros ,o programa, Ulb t·" , .-

feg-ar nom estaclOuar nos trajetos II' ,[. '" L E ' ('·1 IS' s' anCla as aJs!');nraçoes da_'
,

d'd
.)s,eH' PlP�,elli·e o 'x,mo, SI. -,c. ·cl s 7·,j. d"Impe I os ás horas de'Vermilnadas V'·' d'· ·1"L

a se em 11�enS l>stmtos, to--
'Lo'}ws leH'a mamlC:O prei CI o d 1Nós, que conllecemos bem os esfor. A -carga e d·e,sCiarga d'everá rea-

'
, l··· L

_
os e I6!S envolVlendo uma pro--

Acha·se nesta cidade, onde ç'os dis'pEmdidos para que a vitória lhes Jizal'-SlJ Inesse Lrajeto, fora do ho- t�llmilCill)�I'd em C_llJa atc mtI'l1lS l'alhçao I vidência de ind.iscutível jus-
tem recebido inúmeros cum- sonisse, I enviamos aos rapazes da " , OI l'pa Iza, O O ImpO/L'l un ,e me 0- t' b d

_

primentos, o dr. Raul S-:;hae- ZVJ-7, muito especialmente iJ, Ivo 8er-
ral'lO �clma eslabelecido, l1a,J11!e<I1rl-o, e a quem O E�tado apTe--1 Iça .ad em 'e ta?_ abnegados,

rão IVieira, Acy Cabl'al Telve il Durval Os lrlifratm'es serão puniclo,s de t· L.I
_ ,- b 'Ih t··

s-e,rVl ores da Ulllao.
fer, deputado eleito pelo S'l

SBn a co.ng:ew u 'açOBS pera ri an ej T
.

) va, o nosso :mui cor.dial abraço de fe. acordo com o ([ue dispõe o Uódig'o ,_ emos certeza que o 'apêlo-
P. S. D. licitações, Y' I r' Inauglll'aça-o. .

t �..:I·d
_, .--� --:- �_�._:.:,a::.:C�I=On:.::,c=-a:_�(:..:Je:_:.�rl�'a=n:s::_l�lO�._____ sena a, 'em,tI o pelo pleclaro'

E."nernil"as pro-
presidente da República, e pa-"

� II4J - ra isto contribuirá decisiva-

vl'de'"nc,-!:lI.s
meIite o interês'se do sr. dr•.

lU\! Nerêu Ramos, digno vice-lpre-·
R>Gcifo, 20 (A N:), - Ante a sé- sidente da RepúbUca que, sem"

ri'El de desastrBS de' automorvei,s tq.Uia;i:�qller preocupações- par
ncsta capilar,. aoresci.dbs de. mais i tld'anas, foi ,�scolhido COIDOJ'

de um por impl]�llidencia do cha\.lf-1 patil"ono dos. interessados.
feUl', onde p'e;rd er.am· a· vida seis I·

'

pes,,;oas, a Inspetoria de Transilo J,EJAM .

A REVISTA
vem t.omando �)l'ovid'e,ncias PUniU-! (); VALE DO ITAJAfivas aos motoTlslas· l01p_rud,m[.es,· :J

Flortaftõpolh, 21de Mar�o de 1947

Apelo às autoridades

l

Livro Azul
do Brô�HI

VAPE

o novo presidente 408 da ZYJ 7-0
da D. O., N. nosso abraco

Em reunião ar; tem reali
zada nesta -Capira/, o sr,

/rineu Bornhausen foi eleito
presidente do Diretoria Es
tadual da U,D.N, tendo, por
este rQotivo, recebido os cum

primentos de aeus correligio
narios. '

A .lata de ·ontem foi sobremado �rata
a esse pugilo Ide abnegados moços que
t.'abalham na, iRállio Gcarujá - a mais
popular, !É que ontem !tiveralll eles co

nhecimento Ide que seus esforços ba.

v,iam sido cOl'sados de pleno êxito, A par
til' :das 13 horas de 20 de Imarço a Gua
,'ujá {deixou de irradiar em caráter ex.

pedmental ! para ser defenitivamente
Incorporada lá gigalltesca lI'ede de , J'a

diddifusão brasileira, com o prefixo
ZYJ·7,

Titlh/iof; oport u nidiulr: de manu

seia}' 11m e.rornplo r ties!« uti; in--'
d.irrulor prcf issíona! r.i:e nos [tn
apresentado pelo seu. lI(fe11te lw1'u;<
o Estado de Santa Catarina, SI'

, Jaime Jlal'iano Ferreira.
Entre outras u: ilidades notamos.

o texto completo da Constituição
de 1945, o I endereço de todos 08-

deputados, �a lista e' endereços ae

lodos os diplomatas 1 !ucl'editado�
iunto ao nosso qooerno e endere:

'ços de quasi todas as firmas co-·

merciais do Brasil,
E' assim um (/lIÜI ut.ilissimo pa

ra todos os comerciiuu.es e in-·
dustriais que precisam ter a mão»
11m trabalho deste porte 1)(1'/'(( con-

suluis rápidas e seauras, 'razão

porque recomendamos a sua ttq'l.d--
sição:

........
'

..� :;. .

Dr. Ra'ul Scbaefer

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


