
1 a. encontro entre os' Presidentes:

•

. ,
O dr. ftderbal Ramos da Silu, GoverRldur eleito de Santa Catarina e que de-
verá chegar amanhã, via lérea, a esta Capital, tomará posse. no próximo dia.

Z6, quarta-feira" ás 16 horas.

o MAIS ANTIGO DURIO DE SANTA CATARINA

Pro.netarl. �.-Dtre'or.('..ereBte: SIDNEI NC\CETI - Díreter ; BARREIROS FILHO
Diretor de Rdeção A. DAMASCENO DA SILVA

f
"

MONTEVIDEO, 21 (U. P.) - Uma fonte extra-ofiCial'l

bem Informada revelou que em fins de abril próximo será»

realizada a entrevista entre OB presidentes. Dutra e Berreta;
do Brasil e Uruguai,' na cidade de Artígas. O general Dútra>

chegar-ia àquela cidade entre os dias 22 e 23 de ab-ril, acom-:

panhado de uma comitiva integrada, por varíos ministros e

rovernadores...-Acre$Centou que o presidente Berreta já deu

instruções com respeífo á recepção que se se tributará ao pre

sidente Dutra, com quem eonterenclarâ sobre problemas', CO&
muas ás duas Nações.Ano XXXIII , I K .. ,9984
--_-----:-----------_ ---------------�

Procissão do Senhor de'sós dos Passos

.Com .as mesmas pompas e o. mes- plcs da antiga Destêrro. Recondu- água ...benta, as faces, 'as mães e os A Imagem descerá velada em ri- o prestíto ,estarão profusamente-
mo ,(l�p,��ll'dor dos anos anteriores, ziu-e, prccessiorralmente, para hor- pés do Senhor dos P'lliSSOS, em meio co, biombo oítavado, de seda rôxa, ilhmuinaidas e alcatifadas de Ilôres, ..

realíeam-se, hoje e amanhã, nesta do, com a alma angustiada, porque '10 mais comovido respeito dos que e será iPreced1d�a de sua luelda e por ímiciativa dos seus moradores."
CapÍJta�, .es soleníssímas festivida- talvez, me parecesse ser essa de- a-ss,i;stkam.. ., numerosa Irmandade, formada em

I
.

Após a, procissão, a vener,al_ldadei> de Passos, que há um século monsh-ação de júbilo e respeito, a Durank o dia [iouve rornarra dos, duas 'alas, e empunhando tochas c Imagem fW3!ra exposta para V1SltU
empolgam ,e .c:omOVlelll a ahna sim- pr irnebra e úlltima:, Encetada a vía- fiéis à, igreja do M(lI(Ú'llO-D-e,l�s, em

Ivelas.' I Cão dos f'icis, guardada 'por turmas'
plés e hôa do povo cataeínense. I gern, e sernpne que divisava as C08- busca de água-benta, o mesmo su-I, O granç�e Guião, deitado e ferra- de Irmãos, até às 23 horas.

Acontecim_enlto dos mais notáveis tas do Rio Grande do SLlII, o navio cedeluàl, du!'a�lr!Jc o "dia, de ontem, do: SCl'ê1 conduzido p-o-r quatro 11'- I 'Nu s'UJcrisLia, da ,CaJte'dr�l !lle'I?
.1'OS fastos da história rel'igiosa da que a conduzia, enrreníava fortes sexta-ferra. Hoje, sábado de Pasv' mâos, tomando PaI'tlC no grandioso bros da: Irmandade estarão a ,dIS
ilha, estas festividades em honra temponais, o <]l1e o f.aÚ'a 'retro,�eder sos, a nota Ílmp'l'eS,s'ifl!ll!alI1te dia ma.] préstito sacerdotes _do clero regu- posição do "públioo, p�ra o recehi-.
ao SeIljl1O'1' d,Q$ Passos ganharam e arr-ibar a este ponto. DepOIS da, nhã é a chamaõa "Proei -

d [lar e secular, alem ele oenl.onas d,e mente 'dle promessas".
fama fronteiras aí'óra do nosso Es- tcrcelra térntativª resolveu o co-'.',, ,,' I'S�al() a

I acompanhantes com círios acêsos Nossa Senhora das Dô res
tado, e a elas, acorre, como é tra� mandante (h�embaroar, com gran- i Mu(!al1Ç3 , que se re-al'lZ3 as 8 ho- em oumpeimenío de !'promessas": Ainda hoje, eêrca das 22 horas.,
dicional, gente Id,� outras, terras, de alegr0 do povo b?ll1 'e sianples I,ras: .Centenas ,de h�lll�n>s, mulheres o ql1;e �lá inllYre'Ssiona�te aspecto à, será. tra1dadadl� de sua Capela, na
que vem comangar com a g�er,o- daqtrelo ,epoca, ii (}itlcnd!l Jmag�m, \ � cnança�, apos '3iSS!sih.r:ell'l n� Ig-re-'\ procissao, peha profusão de luzes, I Igreja do Memn,o Deus, para a Ca
sa. gente cata'rinense. o mesmo r�,�� que aqui permane!e�, ate 0S IIlOSSDS 1.J�do Menino Deus, a missa conven- i

Na trasladação de hoie tomarão tedral Metropolitana, a ve!n'crani!�p.eaÚ>� .9 ,:rn,.e:smo �lJJi'i:l1ento_ de !e e dIas. �
, ' "lon�l, _transportam ' em l'espeÍitosa· part-e, empllJnihl�ndo toohàs, o sr. In,",Im-agem de Nos-s'a SeillhoI�a, Id,as Do

a nJJe.siWa ;v:e:I;leraçJI,9 gJJiC sao tnbu.. r:: sem con.ta o, ro,sano dos seu:> plfÜ'CISS3e, para a 03ltedral Me�rn_ j terV't"lI1ltor Federal- dr. Udo Deeke Ines. ES'Sla Iima�em tomara parte�,
tados, gerações s,egui,cfas. à mi}lagiro- mi].agres, e Id'aÍ a fé í.mellisa que poIi,tam:�, t-odols os móveis, petrc-ISec:retá,rios "dle Es�ado e a'11'as. al1�lamla,nhã, na procissão do Bncon.
S>� rm�:g�,��l. . ,seUI,pre elllpo�g:O'll ,e emp�l-�a o po-: ohos e, �bj,et'O's sacr,os.que sle fazem I t'O'l'j.dades ci.vi,s e milj1J::!-res,_ esp(�- i tiro. Na, ,�rasladaç�o wande númc-
Nunc� ,e d_el]:).3J;s l'el'e.lpb.rar-se que vo desta C,aIP'ltaI.; que hO,Je � ama-I n�oossail'los 'n�1S' soIeDJ.c1ades de r}l._ cialmt\ll'te" c()Jfl,vi(�,ad()s: Ir? �e flel's tomara parte, en�()a!l1d()o'

a veJll'{ifJlnrla Jlllag�m cla:q!JIele ,que nhlí Ilhe tnbu:balra as IDftLS comov, .. mmgo die Pas,�os. O cortejo s,era abr1'l113In,tado pe-, cantIcos sacr;Üs.S,ofreu PQl' R\lp:or dOS hom0nlli fICOU das hOlll.en'a:gens. I A trasladação Ias aIinadrus ,bandru; lUus'icais do I
Dommgo de Passos

l;.es'Íla encaum"dpra ilha por vonta- !�" [e"tívi'!ÜH'ks de Passos tíve- Hoje, ao anoiltecer, dar-se_á a {10 B. C, e Policia l\Imtar. Às 8 horas será ceLebrada missll<'
de dos (i�).I.s. Embarcada fia Ba[a ','am início quinta-feir,a úlfÍima', CClm i!lllllJO'lliente traslladação da veneran- Ê o s,eguinte Q i.ti:nelfári'O: Bua lf.esHva, em -altar fronteiro à 1111a-
f'Om des:tirl0 ':i Porto Alegre, -- :-\$-' a .llavação da Imagem, a'Pós â missa I da Imagem do Se,nhor dos Pa,sso�, Menhw Deus, rUla Dr, BuJ.cão Vi,1- gem do SCinhor dos Passos, compa--
6,im fla,rram, Q� histQria,dQTes, �

I
cOIn vencio'nal fla!s 7 horas, Essa ce- da sua Cap:ela, na Igreja do Menino na, 'ru� Tiraàeultes, Praça 15' de! r-ecenl.;:o. rcv'estiifl'os de ha�andraus�,

UfIIl! �plwt{)l! �i'm dia. O pOV!O �QS-l !'ímô!1!�a, trad;1cíonal,. foi �xec;utada I Deus, para a Ga'tednall MetrlOipQliJ Nov>omoro (la/ll,o da Pref'ei1-ura), e os membros cl�1 Irman,d:a,de e Irmãs.. ,

fieolMl" I:'Ofl}Qy)rJ0/ pellª� HH11$ ,5)))1" PQ,r tI'c/! j)J1t,'nw'aS, que unglram c'Om roDa.
..,

I
. . _'"

j Grul'erl:ral. As rua's por onde paSS'Ui ft
I (CO ntmuana pag 3)
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R e S 5 ur 9 e 'a�.� H"j'l'1 '�'a Srs- :St�ll}s ,d.o,.mqbe' �dlls . FUnc�ij'�árlo�
Enquanto os dele g ad às têncías e;conômicas equívalen- PubllcDS CIVIS de Santa Catârlna

dos chanceleres tratam ele te- tes em um país" elas lutam fa- CQ,NVOCA(ÃO .

.: ;�'.solver as, questões' .d.e regula- talmente. 'para .conquístár a De acôrdo cóin 'a. di.pasiç5e. eltcítutaria.,' tenho. o prazer d�
menta tão diferentes das �11Jbs- supremacia, Mas neste caso eonvocor para a afissmbléia geral- que elegerá o. novOI! membro. de
tancíads, para o desenvolvi- havia outro motivo para ao lu- COrlE.lho Diretor, em sellsão que' le ,eali8ará no SA8ADO, dia 22 dd
menta das discussões sôbre o ta: o carvão do Ruhr '

que o corrente à. 15 horda, na .ede social,
..

-
'

, Não' havendo o e••a hora numero legai. a a.,15....rn':Jlé;a Euncia.r
]00,00 .. problema alemão, produzem- "Trust do Aço" controlava e 'nará meia hora após com o••ócio. entãQ pr eserrtes
60,00 se acontecimentos que passam que os químicos necessitavaan BATISTA PEREIRA .- P••• idente
35,00 despercebídos, apesar de gra- para, desenvolver o programa _..........
0,60 vissimos para o fUituro da paz. de siutétícos. \

I OU�R VESTIR·SE COM CONFORTO IIFaz alguns dias publicou-se I A batalha econômica teve E ELE<iANCIA 1
rAniíncios mediante contrat. breve noticía que dízía.: "Jâconsequêncías polftícas na- PROCURE A .�

Os originais, mesmo nio
foi 'assinado o primeiro con-jturais. Durants algum tempo,

ftlfalltatarelH Melltl li
puhlicados, não' serão trato da ,HAgência Comercial a partir de 1931-1932, a "Far-. '

devolvidos.' Anglo-americana" com a "No- ben " financiou as fôrças po-
'

. '

A direção não se respOD" rak Alumíníum de Oslo". A lítíoas iíberais, em oposição .;sabiliza pelos conceito. simples vista trata-se de uma ao "Trust do Aço" que man- Rua Felipoe Schmidt 22 - Sobrado
,emitidos nos artigos .'

assinados noticia com menos importân- tinha O'S elementos reacioná-
da que o antagonismo entre rios. O Dr. Duisbe.rg, presí
os delegados Auetín e Grorny-" dente da "Farben", foi eleito
ko sôbre o contrôle atômico.' presidente dos "Comités Hin
Mas, examinando-a com algu- denburg Unidos" le do comité
ma atenção, é possível desco-: para a eleição de Hindenbur-

CORRESPONDENCIAbrir-Ihe a gravidade. j go à presidência da República, COMERCIAL
_

DUII"ante a ocupação alemã,' ao mesmo tempo que von

li "Norak Ahnmin.íum " tabri- ThY1SiSen, o magnata do aço,
cava hidrogêneo pesado, in-' entrava em negociações com

grediente essencial da energia Hitler. Como todos sabem, foi AMELtA M. ricos ZIatômica. Nos modernos relató- Hindenbua-g quem triunfou.
rtos d.e espionagem e até em I A ascensão do Marechal à
filmes refletiram-se as faça": 'presidência pTOVOCOU um acôr
nhas dos comandos que assal- do entre os magnatas do a.ço ----------C-'O-N-T-A--C-O�R-R-E-·-N-T-,·,t:;-�--p-u-p-U---i:.-'-�R-.----taram a costa norueguesa para e os da química.. Por ele, foi

Juros 51/2 a. a. _ Limite Cr$ 30.000,00destruír misteriosas Iábríoas.. dividido o carvão do Ruhr e a
Movimentação com chequesAssociando essas proesas com

." Indústria Químioa" começou
as informações oficiais e com a partdcipar diretamente do H·anco do Distrito Federal S. A.os documentos exibidos em "T,rutst do Aço". Não se fize-

I Nuremberg, percebe-se que a ram esperar os resultados: Hi
-------......

----1Norak esteve mais de uma vez tler nome-ou o diretor do
F.\Ill\1ÁCrAS DE PL:\.NTAO exposta á sabotagem aliada e "Trust", Herman Schimitz,

Estarão de plantao durante oJse adquire a certeza de que1paTa integrar a lista eleitoral
. mês ele marco, as seguintes rar- nela se fabricou hidrogêneo

I
do Partido Nazista, e o profes-

mácías : pesado. Mas há .algo mais: a
I
sor Karl Bosch, o famoso in-

1° - Sábado - Farmácia Mo- "No'J'<a,k" não é uma empresa ventor do nitrogênio sintético V I V E R E S.derna - Praça 15 de Novembro.
norueguesa, mas ;'ertence a. I. declacou-se publicamente na-2 - Dorn ingn - Farmácia Mo- <, 'l"

derna - Praça 15 de Novembro. G. F.arbeni.ndustrie, isto é 10) zbsta. Daí em diante, contínua-
8 .": Sáb3Jdo - �arm�cia Santo qUe contraríamenm ao que se ram unidos, para a conquistaAntol1lo -. Rua Joa@ Pm�o. ãU)PUíllha, a "Farben" não foi de me·rcados. Ora is'so era im-9 ,- Dommgo - FarmáCla Santo, l'�d d' ° ..' .,

Antônio - Rua João Pinlio. ly_u"" a a, 2 ) que, o prImeIro paSSIveI sem uma gu·erra. E,
15 - Sába.do - Farmácia Ga- contrato da "Agência Comer- uma V'erdadeira chuva de ouro

tarinense - Rua. Trajano. leial Anglo-nol"te-americailla" caiu sôbre Hitler.
1.6 - Dor,:,ingo - F.armácia Ga- foi oom uma filial da 0Tande Após a trem<e.nda conflagra-tarmens,q - Rua Trajano. .

_
'"

_
A

22 - Sábado - FarmêÚlia Rau· empresa alema:. çao pil'-ovocada por essas for-
liveira - Rua Trajano. A "I. G. Farbenindustrie" ças ttelllebrosas supunha-se que

. 2� - DL\mingo -. Farmácia Rau- era a segunda potência indus- havia.m morrido os dois teI''l'Í-
hvelra, -, Rua Trajano.

.,
t,ria,I alemã. VleiH "toolsts". MaiS ... pelo con-29 - SaJ'ado - FarmáCla Santo
. A

. .

t
' . t" t b IhAgo&tinlJo �- Co.nselheiro Mafra.

_

p,nIDelra e.ra o "Trust �rarIo, con llluam a ra, 'a ar

30 - Domingo - Farmácia San- iAlemao de Aço" que emprega- de novo.
to Agostinho - Rua Co'nselheiro va mais de 200.00 trabalhado- Estão pois de .pé as fôrça.s do
M:gra.. t

.

l' t dres, l.ancava 110 mercado imperiaUsmo alemão. Ao pe-
pela S;����cFao ����o S��tô�i� u:it� 10.000.00? de toneladas de' �ç� dir a i�ternac�onalizaçã;o do
á rua João Pinto. e prodJuZll1a a met·ade do car- Ruhr" poe, asslm, a França o

vão da Alemanha. Num só dia dedo na v.erd3!deira chaga.
o "TlI'ust" 'extraia de suas mi� . '-

nas 100.000 toneladas 'de car
vão. A "I. G." dispunha de
um exército de 175.000 t:naba
lhado'l'eis e eSltava organiza.da Ide tal maneira que. sua produ
ção, venda e propaganda, a-Ibalrcava 'Para todo o mundo. A

I e:spe��alidade do ,!rust da Qui
ml.ca eram os pr.dutos si;nté-,
ticoo: nitrogênio, textis, com
bustíve.is e borracha. Os 'siste
mas empI1egados para a sua
obtenção produziram verda
deira revolução. técnica na
Alemanha e criaram numero-
Sas indústrias que .g.e estende

• RETIRARAM SUAS CANDI-. ra,m por pi'ovincias inteiras,
DATURAS I

COl11Ó'as de lieuna e Oplpau. O
ve:rtigi-nÜlso orescimento daTôd9s as bebidas, inc]us,'H\ a!

fabricadas em outros Estados, potência de Leuna, fê-Ia com-
retiraram suas candidaturas, petir com a potência do Ruhr,
para reinar nos lares catari- isto é, o "Tru;st da Química"

I nenses, - em vista da cerhs"i- t "T t
.

A"m& vitória do aperitivo K�OT.
con ra ,o rus ao ço.
Sempre que existem duas po-

TELEFONES MAIS �ECESSITADO�
Bombeiros •.••..•..•.•••••••••••• nu
Poíícía ......•.......•.••....•••• 10U
Delegada O. P. Social ..•••.•••.•• 157&
Maternidade ...................•• 115�
Hospital Nerêu Ramoa •••••••••• Ui
Santa Casa .............••..••••• lOJa
Casa de Saúde S. Sebastião ...... 11'),
Assistência Municipal .••••••••••• 166�
Hospital Militar ..... . .. . •• • • ... ll�J
14- B. C. •.•.....• .••.. ••••.••• USO
Base Aérea 1C6
i' b. 1. A. C 0............. lSgl
Capitania dos Portal .•.....••.•••• 13.11'
16' C. R. •••...............•..•• 160.
Fôrça Policial 120J
Penitenciária ..•..• :.. • . • . • • •• • •• . 1511
"O Estado" IO��
�A Gazeta" 165'
-Diário da Tarde" ;.... 1571
1.. B. A. •••...••••.••.•••••••• 161J
Emp. FWleTária O�a __ , , 10;0,

Laboratório

.". -�;

;1

DATIL.O.GRAFIA
CONFERE

DIPLOMA

BIREÇÃO: METODO:

Radio-Tecnico-Electron
Fundado em 1935

Montagem -ie !'udio., AntpU-

I
ficadol'ee·Tranemi..ore.

Mahrial importad.. direta'
mente doa U. 8. A.
Proprietário

: Otomilr Georges Biihm
Eleche - Tecnico - Profi••ioJ'laJ

,formado na Europa
FlorianópoH.

�UC1 Joéi'o Pinto n, 29 - Sob.

MODERNO E EFICIENTE:

RUA ALVARC DE CARVALHO,65

, Rua

CAPITAL: IR$ 60.\)00,POO,OC
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Trajafto$ 23 • FlorlélinÕpOlls

para EU'RO PA.
(Alemanha todos 08 zonas, Au"tria. Hungria etc.) por interrnedio da"

Hudson Shipping Co, Inc. New York.
Diretamente deis deposito" na Suisllo ... Entregas rapida. e Jl'arantida8.
podendo ler, teJegraficas .•• A melhor organização no glmero, fundada',

em 1893. •• Variedade de lIortimento.,

PEÇA INF'ORMAÇÕES DETALHADAS A:

OR<iANIZA\ÃO SULINA DE REPRESENTAÇÕES Ltda.
Rua Felipe Schm:dt. 52 (loja) ., FLORIANÓPOLIS:

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

Empresa (Construtora Univers:al»�
,A maior Organização Predial do" Brasil

AVISA
A todos os portàdores de títulos desta conceitiuada emp·;esa"

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

o Decreto-lei .no. 7930· de 3-9-45.
Pera maiores esclare,cimentos, é lavor dirigif-se ao escri-

tôrio central nesta CapitElJ., sito.à rua Felipl' Schmidt ,s/n.
Florianópolis. ,

NB. Não faça s,uà inscrição em outra empresa" congênere.-I
sem primeiro conheaer 'nossos povos P1anos de· vendas.,

7 'I bjl••n t.Fll,r td .me " .. II"'!QI�

'adaela .. 117. -, Sé•• : I A f A
mmuon08 • 'i'BA.NSPOBT1!:8

Cifra� do 6�alaDço de·1944�,

Cr.
Cr$�

80,900.606,30
5 .g'l8�4ê 1.755.97

67,053.245,30
142.176.603,80 ."

.

-�.

,.

CAPITAL ,E RESERVA-S'-:
Respons9bilid8d�"
Receta
Ativo •

Sinistros pagos nolJ. últimOtt· h',' I,H10&'

RespoO':lsbilidadea

.

98;68S'.816.3o
.' 76,. n6:401 306,20

.

I Diretores:

I Dr. Pamphilo d'Utra Frei-re d� Carvalho, Dr. P'rBocisco

f de Sá, Anísio !v.1ss11orre, Dr. Joaq'l:1im" Bárreto d�' ArB'ljo
.

I) e José Abrwi� :�_.""""",,,,,,,,,,__T..,pr:,,...._"__"......,,,,,,,,,,-.... =._........,.. .....� .. ....,";i"'�,,="w_� ;€

-.;

I
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ANIVERSÁRIOS

Proc'issão do Senbor Jesus oos Passas
Conclusào Vieira; Mordomo dos Expostos

ostentando estas as insígnias. iÁlvaro Soar�s de Ohveir-a ; Mordo�
.

Dur-ante ° dia de domingo ser:'! m� dos Órfãos, Na:btl�co DI!arye S11-

. ACÁCIO DE DEUS CARDOSO)enol"mc a anuência de fiéis à Ca_,va, Consultores: Jose Lupércio Lo-

•

- 'teóral, pura vi.Slilta e osculaçâo da pes, An Nicorncdes Lentz, Pedro
No. dia de hoje transcorre vencranaa Imazem

c
,

,'Duarte Silva, Afonso Lígórno t.e

o. aniversário. natalício. do. cUS- A tarde, às 16,3Ó horas, terá lo-j Assi�, Mw:fl'edo da Silveira Leite

tinto [ovem Aoácío de Deus gar a procissão do Encontro, sen-. e Jaime LlDh�rcs.
-C d Ii

.. do a Imagem do Senhor dos Pas I Escalão das turmas
ar oso, competente inotípís- sos conduzida cm belo andor o,rlla� Para montagem guarda à [ma-

ta da L O.E.. .io de cedr-o ar-tif icial, por membrus gern do Senhor elos Passos, no do-

. potado de excepclonaís qua- �Ia lt'l:nanda.cl-e, a qual acompanhará I
mmgo .l)l:oxlmo, escalou

.

a �fes�
Iidades morais que d tornam I � vestida 'ue balandr-aus e condu- Admímístr atr, a as segumtes !L111na,�,

. zindo tochas. cabendo entretanto aos Inrnãos cu-

.a;�llll'adO pelos que c�m ele Associações religiosas, numerosas ;JOS nomes tiveram sido omitidos,

p.nvam, o. presado anrversa- f'igrn-as de anjos, santos e virgens, I montar guarda e-m qL.I,a"quc.r� hora,
:nante devera ser muito felici- c sacerdotes do clero regular e .se- i o, �es'l1_lo acontecendo as Irmãs, que
tado pelos seus Inumeros ami _ culla.r tomarão parte no préstito', :'I

f roam 1ndepe:ndJe,�,t�s de hO�'aTIO�:
" Clllj.@ frente ir-á o Guião zrande es

DAS ti AS , HOHAS
...gos, �os quais nos associamos tandarte com as inicia'Ls'" no dn{;. José Urbano Hell
. prazeírosamente. S. P. Q. R. (Senatus Populus Que 'Alvaro Soares ele Oliveira

,

x x x Horuanus - O Senado e o Pov» HeiLor Dutra
Fez anos ontem o jovem Hoenano). 'JIL N b 1

V 1" G' .'. .' Serão guias do Guião os 51'S.: An-
e. j ar a Barbosa

.

a erro ram�, apllcado, �lu- tônio Soarés, João Paulo Guima- Agostinho H. da Itocha
no. da Aca�e�la do. Comércio. r ães, Reinaldo Bicochi, CeI. Sílvino Gregorio Borja

EgldlO Amorim �IelvÍJ::Jo �ameü'o da Cllnh� e P1il'- DAS 7 AS 1/2 HORAS
'I'ranscorra, hoje, o. aníversá- J?r,es Jose AUlgUSlOO de Paria, Ari Yolando Campos Garofallí

.. ,

.

t 1" d
" Cabral, Oswaldo Lobo Haberbeck '.' IS

.:no. �.ai a ICIO
. 0., �r. Egídio e Trajano HO!nOl'a-t1O Leite. -Manoel Freder-ico da Silva

Am?nm, f�nclOnan� d: cate- Sob o pálio, cuJas vm:as serão se. Mm'cos Manoel de Cordeiro
gOrlla da CaIxa EcO'nonuca F'e- gl�J',�; por .al�tas aU1.lQri,d,ailes civís (J Hei,tol' Veiga ele Faria
"meral tnllih,ta,nes, 1,na sUJa Excl3. ReVle.relll- Da·' J.

'

O·'. , . .. no e.remlas urrques
lThteliO'ente de co.raçã b _ dlssll1�a" don: Jo,aqll'un DC?mIngu(:'s -,'

, ,

,'.

,.

""
.

e
. .

o. o de OlIvcu'a, VI'rtuoso Arcebispo Me. OlSm M-amoldI OI tIga

n.Ls,slmo., O d1-stI:nto. amveTsa- trhpoli�no, qUle conduzi.rai. o Sar.- DAS 7 1/2 AS 8 HORA�
�rHlJnrte conta 'co.m numerosos to L�nho.

-

De". Alocebia,d!es V. S, de Sousa
,:amigos os quais lhe levarão., I

Abrilhalntarão o co�'fe.io as b,al.l' Des. Henrique ela Silva Fontes
-nesta data o. seu abraço ami- das. musI,cas do ,140 B. C, PJIICia Dr. Paulo d'e 'T. d'a LlIZ. Fo,ntes

:, ". l\hlltar, "Amor a Arte" e "União -

:go.. Os do. O Estado desejam cos Artis-1Ias". Des. Edgard de Lima Pedreira
,:ao sr. Egídio. Amorim. inúme- A comovent.e cêna do EncontN 'Des. Erico Ennes Torres
-Tas felicidades. dar-se-á defront,e à Catedml, pro� Glls-tal'o Adolf.o ela Silvei.ra

Fazem anos boje·
fe,rilnáo eloqliiente sermão o no.[ú- Ademario (I,os AnJ'o,s da S'I'I\'a. ,

, .
., I'el cij'ador sacro, Fr,ei Elisiáno ,'"

a srta. Manha Carvalho.. Schnüd<t, O. F. M., sendo SIta ora, DAS 8 AS 1/2 HORAS
srt.a. Léa Ma.ria Lamego..,ção re-transmitida por ?M'ós-.f'�I<Jn- Jonas Oariolli
o. sr. Luiz Gastão. Dinlz.! leso Dl'. 'Oswaldo R. Gabai

- o sr. Patrício. Borba. j' ,O itin�1:ário... Amaro Patrocino Co,eU\oÉ o s,egulIlit,e o· ItI'nel'al'W da pl'O.
_ .- o sr. Em�n�:l. da �o�h:a cissão de domingo: sa iDa da Cate- Gelulio L'elis. Ponles
_Llnhare-s, funcIOlllarIO pubhco.. dl'al - ruas T8iIHmt,e Silvei'ra, Ál- Ari Nocomeldes Len,lz

- o. sr. Rodolfo.' Wickert, di- varo de Carvalho, Felipe Sch:mi�lt, Hewmann Be-ck Juni.or

_ligente gerente da filial da fir- Pra9-a. 15 de Nov�mbf\o (lU«io do F'eI'nullJi'lo Faria
", .

PalaclO), raça ln de Nov,embrG
ma Carlo.s Hoepcke, em Lagu- (Iaelo ela Pref.eilura) Tua.s 'l'i,rael'en-
::na. les, BulcãD Vi,ana, M'enino Deus e

a SIta. SantilIlha Moura. La-d;eJ'ra.

o. sr. Emídio. Limongi. Á el1l:l"ada da.procissão na igreja
, . . do MCJnino Deus, pr'Oferirú o como-

_,
o sr. Acaclo. Ca�doso. v.Clnte S,e,rmão' do Calvá,rio o Hus-

- o sr. Artur Duarte Silva, trado liacerdo!e e orador s'aJCl'G,
"-funcionário público em São.

i Padne VendoNno Sddle.

'�Fl'ancilSco. I .

,.

As figu.ras
. Albe t M

A VeronJOa sera rcpl'ese.ntaü�
. .

- o sr.
A

r· aya, co.mer- p'�la gentil s.enllOlrinha 'Celillla Mo-
. Clante em Porto. Alegre. II'itz, ql1'e ·canbra à said'a dJa prOCiS

- a srta. Teresa Garo.falis. são e defronle dos Sete Passos ar-

-Fialho, fillha do sr. dr. Henri_imad?5 em diversas .�:u<as 90 h'aje�().
. . MarIa Madale,na e Sao Joao estarao

".q;t� Abreu FIalho, engenheIro repl'es'enta,diOs pelas senhori�lhn'>
• ..CIVIl. Orion C�l11isão e Canne'il Côrte

R.eal, pespecti..namen,tc. Farão o Pt,·
pel das tres MarIaS Beús. as senho-
rinha/s S-o,lang:e Guimal;ãcs, Jan-

I
di'ra Gllin}'a�'ães e Zilma Lea Pire,.

Direção
A clir,eção da procissão de ama-

nhã está confiaJcla ao Irmão sr.

Roei,lor Vei,ga de Faria, cO'adjmraclo
São Paulo, 21 (A. N.) - No ao· pelos Irmãos s.rs. João Zomer, Deo

roporlJo d� Ccmgonhas, duran�:e 'a dósio Urtiga e Gregór:i'o Borja.
manobra de abastecime'l1'to, rOl A MESA ADMINISTRATIVA

Presa elas chama '�I Ar
É a seguilnlte' a Mesa Admi'ilislra-

IS um aVIa0 (a -

ti<va da Irmandade do Senhor ,Te�
co Jris, que ficou pa'I'cia:lmerrte i sús dos P,asslQ.s e HoS/pi,hll ele Cari-

,'desLnli>dü. O avião sinisl,mdo tinha dade: P'rovedor, des. Jo�o d:(! S(l�
, 1\

.

P
. Fra.ncisco Na.Plli

.'0 pre'fixo PP-AlE. O sini3<tl'O se'!'· I,:a 'Ledejr?s - Fi>lho;. ��ce-: ro.y,eC10rr
'viu 'pa,ra mostl'3.l' que o aeroporto ';'es, AlGebJalt:',e� _Yalcno. Sllvelll'H de' Heínaldo Bi,coki

_, ' Souza; SecretariO, LU.lZ Sanches Alipio Franósco de Ca:sü'o
nao tem equ],pamento conüa lll- ,Dezena Ja. Trinda'de; AdjLJn\tO de DAS 10 A� 10 % HORAS
cend io, s,e.nelo somente a Pa.na i l' C'. Seoretári'l)� José Tole.nti-no de SOLi

,'R Cruzeiro d'o Sul, as em.prflsas que, za; Tes'o'iJlreiro, Rogério da CostiJ

J}O>SSllem ial equipameIito. p.er,ejr�:. :r:roé�l-l1a.dor-Ger,�l,. Ttc.
Cel. Joao Camdldo AIV:l)s Manuho;
Mor1dlomo do Culto, Júlio Pel'eira

eO avião foi prêsa
,Alas chamas

Banco do Brasil SIA !
Concurso para, escriturários I

A Agência do Banco do Brolil SíA (lvisa co, candidato. in._.!
''Critc9 no concurse porn ,escriturários. Que o. provos para e refedrlo I
,conCUrEe (el ãe realizados. no edifício da Academia r!e Comércio. de i
:.·Sónta Ca:oriIla, nos dias 22 e 23 de corrente, como seque: IDIA 22 - SA'BADO

I
r

I
;

t

Português - dó• .l4 à .. 16 horas
Aritmétic';]. - dos 16;30 às 18,30 hores
Frcl1cê•. do" 20 à.21 ho'os I

Ing ês . dali 21,30 às 22,30 heras

DIA 23 - DOMINGO
Ccnlobilidcde - dali 8 às 10 hora.
Dotilog:afi';' - doa 10,30 em diante.

O .. condido'os deverão ccmparecer 15 minutcs ante. da hora
I

'·morcada, rr.unidos d) cartão de inscrição táboa de logarÍtirnoB (na!
-;provo de aritrrét:ca). car,et;I·tinteiro com tinta azul comum ou 2

\

;lar-is· tinta roxo' cópia comum Cr ão servindo lapia e tinta de outras I,�é)re8). Não fornec9remoll tinta,

João:José

!
Pelo BANCO DO BRASIL SIA - Flcrionópoli.ll!

José Pedro Gil-Gerente
de Cupertino Medeirós-Cont 11")f

Floriohópo li., 17 de março de 1947.

Fra,nci,s'co AnLonio de Melo
F!'aooisco l\Iai'ra

DAS 8 -1/2 AS 9 HOHAS
Jo.sé Balista HQsa
G,el. Silvino H. C. da Cunha
Leopoldo Pires
Virgilio Turquim Machado.
Nabal' iulio de O!i.v'eira

Hug'O H, Fr,ey:e:sleben
Arma,IlIe1o H. ela SE I'a
Joã,o Gonzaga
Mal"Ío Luz Machado

DAS 9 AS 9 -1/2
.Tos é Soares Glavan

HOHA3

Haroldo Barhato
Eugenio Yiüohiet.li
ELlcliclle,� Machado
Osca l' Zommer
DAS 12 AS 13 ·lh HORAS

Alvaro 'I'oleul ínn de ::)ousa
Osvaldo Francisco da Si.lva
Vdll'gilio Jo�"é Garcia
Raimundo Yieira
Nelson elo Livrarnenno
Pedro Ribeiro Barbosa

DA,S 13 l/� AS H. HORAS
Manoel Róbe rto Rila.
PedTQ Duarte Silva
Dar-cy Goulart de Sousa
Jrisé Hi,poli,lo Vieira

ti.- Arno
I

De. Biasoe Agúesine
Ad Cabral

FI3l'·aco

Luz de Andrade e

-s e-ribora-
p s r t icrp sm ao s parentes e

pe sso a s amigas o nasci

mento de seu fiiho

José Emanuel
Maternidade d e Ftor ianó

polis, 19/3/47

André \Vendhansen Junior
Alva,ro Maximiano Mafra
Anton ia Gomes Soares

Joaquim Coelho dos Sarlit'os
Francisco Monteiro Zommer
DAS 91/2 AS 10 HORAS

Bi.a,se Faraco
Ü&l1Y Oli·\',ei l'a
Enclildes AII·e.S' Vi'eil'a
Colombo Espilnldola SabiJllo

Coud inno I . . . ... .... .... ...... . ......

'SERViÇO DE
METEOROLOGIA

I .

Pravisão do tempo, até 14 horas
do dia ,2 na Capital:
Tempo: em geral instável.
Temperatura: estável,

]I'llwnci,sco Mota Espezim Ventos: de quadrante lIul fre�.
Alfredo 'I'iburclo Lobo Junior COII.

DAS 14 AS H'll:! HORAS Temperaturas extremai de ontem

CeI. Cantidio Quintino Regis I má"irna, 23 O;
•

minima 18,4.

José 'I'clentínn de Sousa _ ............

��:.. g��a��ã�lü�io:I�':�esMarinho; � e4S A 00 TERRENO lO;Ma,�fN�do Silveira Leite , � 11
'I'eodoro Lígoski I .: Compra-se uma casa oara

UbaLelo Beisig-helli 1 � fam,ília numerosa óté "

DAS 14 lh AS 15 HORAS ! � CR$ 1'50.000,00, 1José Lupercio Lop,e" � Ofertas l:om ióformações
Irací Bit.lencomt ela Sily.eira I> detalh3das, p:lr obsequio, �
Osmar Meira " �
Joaquim das Oliveira.s l\Iarg-al'iela � para (ASA ou TERRENO

IManoel Galdino Vieira
" Caixa POital 139 - Fpolls.

])ua.I1Le Jo.sé FernoU11des � Compra-se, também, ter-

AntOillio I\lfa,ncio da Costa .. reno, medindo pelo menos

DAS 15 AS 151h HOHAS � 12 metros de flente.

Eug1e.Ilio Luiz Beirão':- \
---................................._""�............-............

Dr. Ot.o.n da Gama Lo.bo (I, Eça
J.oão do Deus M-aehado Filho
Nar.bal BOl'll da Si'lya
João Balista Berreta
Osval,do Lobo Haherbe{'k
José Francis.co Glavan
Rosalto Envang,e!i,sta
MaTtinho CaILado Junior
DAS 12 % AS 16 HORAS

J03" Augusto de Faria
'Euclic!e,s Can'eieão
'.rilClw Brahf's Pe rnandes
Homualdo Pil'es
Francisco Dururt.e Silv:í
José de Paula Ribas
Jn�me Linbare,s
Tclelfo,nso Linha.res

DAS 16 A� 16 l/� hora.s

Afollls'o Lig'orio de Ass'is
João Bal'bato

Virg-i.lio Daminelli
Jer.oniil1lo Valente
Alexandr'(l :Vi.1..a!i
Alfl',edo Richter
Coriola,no Malos.

Continuará DO Rio
Rio, 21 (A. N.) ;- Esteve, no Ha

mm·a.ti, onde foi reoebido· pelo seu

t;jjlu.lar Haul Fe,rmailldes, o 8.1['. Lakov

SUl'i'tz, embaixador soviético no

Br'as'i,J. A.l1it:e esse fato cirüu'lou logo
a. noticia de que aquele represe.n
tante el iplomatico regressaria ao seu

p'aís,
1&8.01, poré.m, não se con.fionrnou. {)

embaixado,r da RU8.sia f'Oi a,penas
fazee :uma visita de cÜ'rlezia ao

cha.nc�ler Raul Femandes.

4 liberdade russa ...
Londres, 21 (U. P.) � A Ex�

chan(Je Telegmph informou que o'

Supremo Pl'esiclio Soviético apro
vou o decreto q11.e proibe o casa

mento entre cidadãos russos e alie.

nígenas.

Crédito Popular e

de Santa Catarina
Banco de
Agrícola

(SO(. (oop. de Resp. Ltda.)

Integralização de Côpifal
Devidamente autorizados, pelo Ministécio da Agricultu,

ra, i .�, �fe'tlvé\r Ii,npssa ttan;fQrrp ç� J. i� �m andamento. em

sociedade anônima, niiniciflmos; h1ie. a il1scrição' de no'vo9-
acionistas. para integralização do caoita I de Cr$ 10,OO().OO.),OO
(DEZ MILHÕES DE (RT'ZEIROS) em �çõ;:s de Cr$ 500.00.

As remesS3S d� valôres, p3ra ta fim. deverão- ser feitas
dirétam-ente .3 nossa sédt:. á r�a Traj .no, numero 16, em FI(J.

rianópolis.
I' Floriar.ópolis. 12 de M\Hço de 1947.

I p. Banco de Crédito Popular e Agricola de Santa Catarina
. CeI. Pedro Lopes Vieira (

L()uri�'al Almeida ( Diretorés
----------------------------

Companhia Catarinense
Cimento Portland

Convocação da Assembléia Geral Ordinária.
São. CO>ll'vocados os Srs. Acionistas desta Companhia pa

ra a Assembl,éia Geral Ordinária, que se realizará, na. séde

social, à rua Sãó Francisco, nO 31, na cidade de Itajaí, às

10 horas d{) dia 31 de março corrente, a-fim-de deliberarem

sobre a seguinte ordem do. dia:

1°) Exame, dLscussão e votação. do rel�ório, balanço e

co.ntas da Diretoria ,e do parecer do. Conselho Fiscal;
2°) Eleição dos membro.s e suplentes d{) Conselho. Fis-

Itajaí, 19 de março de 1947.

Otto Renaux, Diretor-Presidente
Irineu 'Bornhausen, Diretor,
.João .Tosé de Sousa Cabral, Diretor�

cal.

De. Jo.sé Hocha F.e,ereira Hastos

TOl'Cjl1'ato MOita Lima

Dr. AI'mando Valério de Assis

Antonio Mal'que,� de Sousa
Tr'aja.n.o Ho,nora.! o Lei(,e
João Balisla Benel.a .Ju,j:1iol'
DAS 10 % AS 11 HORA�

João VIC'ina:n!cio Bi�lllell1iCOILIort

Domingos J(I,s,é da Silva
Gi,lberto Ghner
H,elio Vitor Garcia
Deoclosio Ortiga
Celso Ramos

Aq.uino Lima

Domingos Tonera
DAS 11 AS % HORAS

Al'Ilnr Ramos �E' �Oll$a Moreira'

Luiz Boi.teux Pi'azza

Oswa Ido, Costa
Pedro Evaej.slo Dias
.1osé Simeã'o ele Sousa

.1050 Frangu'lys
Plinio Franzoni J'nnior
DAS 11% AS -12 HORAS

Édio Orliga Fedrigo
Haroldo. Soares Glavan

Nicolau Este.fa,no Savas

Paulo Felip'e
.João José de Sousa Cabral

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Feitos da Fazenda da comarca de

JOiU·n;
.._.-_.__._..- _,..""_ __ ._-.·_-_.·_·_·---·..

�1
v ile. .,. �

Conceder exoneraçãor I· Sill..IRSDecretos de 19 de março de 1!l47
, ....A Léa Estefânia Arlst de Cast.ilhos do

I II
.O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE

cargo de Escrevente Juramentado do. ASS INANTE'"Promover, por antiguidade: Tabelionato de Notas e Escr íva n ia dos' !>
De acôrdo com o art.' 50, do decreto- Feitos da Fazenda da comarca de Joa- I Reclamem imediata- tlei n. 572, de 28 de outubro de 1941: çaba.

. ,. t
. .

e Imen e q u s rq uer ITI-Roberto Mündell de Lacer-da, do 'caro A Lília Pelin do cargo de Escrevente
é

u leridede na e11tregago da classe J da carreira de Estat'ís- Juramentado do Crime, Cível, Comércio, I 5

tico, do QU'adro único do Estado, ao Feitos da Fazenda, Provedoria. Resíduos, 1,', de seus iornaes. f
cargo da classe K, da mesma car-reir-a, órfãos e Ausentes ela comarca de Ibi- !vago conforme consta da tabela anexa rama.

.
"""...."'.........=....__�

ao decreto-Iel n. 109·A, de 31 de janeiro A Artur Woebl do cargo de Juiz de
de 1946. Paz <10 distrito de Cc r tupá, mun iclpio e
Mar la de Lourdes Lehmkuhl, do cargo con ....arca de Jaraguá do Sul. (1349)

da classe F da carreira de Estatíslico· A 'OI'lando Delamaria do cargo d€
'Aux íllar, do Quadro único do Estado, Juiz de Paz ·no d ístr ito de Mararí. rnun í

ao cargo da classe G, dessa carreira, va- cíp!o de Videira, comarca de Caçador.
go e.m "vir-tude da promoção de Plínio De acõrdo com o art. 91, § 10, alínea
Franzoni .Iún íor.

a, do decr-eto-lei n. 572, de 28 de
De acôrdo com o art. 29, capítulo VI, outubro de 1941: ,

do decreto-leí n. 6'94, de 19 de outu- A Oo ra Nunes, <io cargo da classe F Ibro de 1942: da carr-eira ãe Estatíslico·A;uxiliar, do
Luiz Lemos do Prado, capitâo da Po-

Quat;iro único do Estado,
Hcia Militar do Estado, ao pôsto de Ma A Rute Rosa Rovere, do cargo da
jor, Ida mesma Corporação. classe F ela carreira de Estatístico·Au-
De acôr'do com o art. 42°, e seu pará- x

í

liar, do Quadro único do Estado.
grafo único, do decreto-Iei n. 431, 'I'oi-nar- ,sem efeito:
d<e 19 ele março de 1940: O decreto de 30 de outubro de 1946,

Belisário Ramos da Costa, do cargo que nomeou Alberto Maffezzolli para
de Juiz de Dlreíto da comarca doe Ara-

exercer o cargo de Juiz ele Paz do dís
r-ansruá 2" entrância (classe U, da caro .trito de Corupá, município e comarca!reir� d� Juiz de Direito, do Quadro úní- de Jaraguá do Sul.
co do Estado), para o de Juiz de Direito Designar:
da comarca de Canoínhas, 3a entrância, Hugo Amorim, Tesoureiro da Prefel-
classe V, da mesma carreira, vaga em tura M'unicipal de Biguaçu, para respori
vtrtuc e da, promoção de José do

.palro·1 der pelo expediente da mesma Prefeitu
cínio Garlott.í.

Ta, enquanto durar a Ilcença coucedída
(Reprodusido por ter saído com .ln-

ao respectivo Prefeito.
correção). Exonerar:

Promover; 'por merecimento: Epaminondas Cava1Jleiro do cargo de
De acõrdo com o art. .. 51, do decreto- Juiz de fPaz do elistrito de Xanxerê. 111U'
lei n. 5,72, de 28 de outubro de 1941: nicípio e comarca de Xapecó. (1360)

Artur .tsu2S, elo cargo da classe J da Homero de Linhares Ribas do carga
carreira de Estatístico, elo Quadro único de Juiz de Paz elo distrito de Xanxerê,
do Estado, ao cargo da' classe K, da município e comarca ele Xapecó. (1360)
mesma carrelr-a, vago conforme consta 'l'ransferir:
da tabela anexa ao decreto-Ie

í

n. 109·A, De acôrdo com O art. 31, alínea b,
de 31 de janeiro ele .1946. combinado com o art. 34, do decre·
Lúcia Vitória Speck, do cargo da elas- t o-Ie! 11. 1.29D, de 20 de março de

se F da carreira ãe Estat.íst íco-Aux.ilíar, 1945:
do QU2'(lro único do Estado, 800 cargo ela José Carlos de Moua is, 10 cabo da Po-
classe G, dessa carreira, vago em vlrtu- tíc.a i\Ii1itar do Estado, para a reserva
de da, promoção de José Sobierajskt, remunerada, percebendo o vencimento

Nomear: anual! ele seis míl, quinhentos e cinqu en-
De acôrdo 'com o art. 15, item III, do

ta e 'dois cruzeiros (Cr'S 6.552,00), cor- -,

decreto-lei n. 572, de 28 de outubro resncndente a 26 anos e 26 dias ele ser-
de 1941: '

viços prestados ao Estado.
Marta Springmann para exercer o caro Tomé José Coelho, soldado-mústco da

go da classe F da carr-etra de Estat ístico- Polícia Militar do Estado, para a reserva
.

.Auxiliar, do Quadro úrilco do Estado, remunerada, percebendo o vencimento
"ago em virtude da promoção de Lúcia anual de 'dez miL trezentos e cinq;uenta
Vitória Speck. e nove cruzeiros e sessenta. centavos
De acôrdo C0111 o art. 15, item II, ·do

(Cr$ 10.3'59,Go), correspondente a 25
decteto-Ieí n. 572, de 28 de outubro

anos, 1 mês e 3 dias de serviços presta"
de 1941: dos ao Estado,

-

Maria 'das Dores Ferre+r» para exer- João Fernandes Maciel, 10 sargento
cer o cargo da classe F ela carren-a ele músico da Polícia MilHa.r do Estado, pa·
Esta.tístiao-Auxiliar, do Quadro único do

ra a reserva remunerada, percebendo o

Estado, vago 'eI)'l virtude da. promo-ção .de vencimento anual ele treze mil, cento e
Maria. de .i..o.i.trdes 'LehmkuJ:tJ.. setenta e um cruzeiros e vinte centavQs
Anita 'Medeiros ,de Santiago para (Cr$ 13.171,20), corres'pondente a 28

exercer o carg'Ü da classe F da carreir.a anes. 4 meses e 13 dias de serviços preso
de Estatístico·Auxiliar, do Quadro único tados ao Estado.
do Estado, vago em virtude da exonera·

ção 'd€ Rute Rosa 'R-overe.
Lindóia Garcia do Livramento para

exercer o cargo da clasõe F da carreira
lÜe Estatístico·Auxiliar, do Quadro úni·
co elo Estado, vago en, virtude da exo·

,nerãção de Cora Nunes.

De acôrdo com o art. 15, item IV, do'
decreto·lei n. 572, de 28 de outubro
.(i,e 1941:,

Cora Nune� para exercer, interína·

mente, o cargo da classe J da carreira
de Estatístico, do Quadro 'Únieo Ido Es·

tado, vago em virtude da pro.moção d:
Artur Boas.
Rute Rosa Ro�ere para exerecer, inte·

il'inamente, o cargo da classe J da cal',

reira de Estatístico, do Quadro único
do Estado,-. l'ago 'em� 'virtitde 'da prOmO'
çã,o de Roberto Mündell de Lacerda.

De acôrdo com o art. 100,.. elo decreto·
lei n. 431, de 19 de março dé 1940,
>combinado 0.0111 o a.rt. 32°, do decre·

to·lei.l1. 614, d€ 2 de março de 1942:
Edeltraud Brückheimer para exercer

c carg'o ele Escrevente Juramentado da
2a E;scri';'a.nia de órfãos, 'Ausentes, Pro·

vedor1a', Escrivanias d'o Cível e Comér·
cio e ,20 'l'abelionato da comarca. ele BI u·

menau, com a atribuição ,ele faz,er reco·

nhecimento de l�tra e .firma, celjo ser·

ventuário vitalícip é João Gomes da

Nóbrr:ga.
Laurlta lVIartinL Ribeiro para' exercer

o cargo de Escrevente Juramentado do
Tabeiionato ele Notas e ,Escrivania dos, Escritório d!'l representações neD
Feltos da Fazenda da comarca de Joa· ta. capital n'ecessita de um ven·
çaba, cujo serventuário vita,licio é Ma· deder ative. e .bem relacienado
110eI Octávío Alves Ribeiro, e com a

com o comércio. em gera!. -_ Base
atribuição de fazer reconhecimento. de a combinar. -- Carta9 de proprio
letra e firma. (1352) p unho com fetegrafia dirigid� à
De acôrdo com o art. 169, do decreto- ESCRITORIO nesta redação.lei n. 431, de i9 de março de 1940:
Orestes Zibetti' para exercer o cargo

tie Juiz de Paz do distrito de Xamxerê,
�,1Unicípjo e edma'rca de Xapecó.
ALberto lVIaffezzol!) para exercer o

caro-o ele Juiz de Pa.z do dístrito de Co·

rupã, munic;.�pio e comarca de Jaraguá
do .su].
Carlos Colet para exercer o cargo de

.Juiz de Paz do distrito de Mótrarí, mu·

l1idpio de Videira, comarca de Caç·ador.
Alfredo Langer para exercer o cargo

de Juiz de Paz do di�ito de. Corupá,
munIcípio e comarca de Jaraguá do Sul.
Alvacyr Rosa para exercer, vitalicia·

mente, O' cargo de' Escrivão. padrão F,
do Crime, Jú.ri e Execuções Criminais e

I ����:sa �a:j !ó��� I
111.\,

Ensina- se remédi() ex-

Itraídc de 8; VOI e muitc co
---------------

�i mUal, medi nte Cr$ 30,00
� ca�tas rara

�I LEONEL LEAL Pindo

II t:'ba-Mun. de Odeam.
li

Gratifica-s e a
j ..,a!a 4_Ut'" ij.l.,l�lI11a .t'-1.Jtél H_O "e ft"pIt.a; c

h II N AO Ú t='sctul(jaJIJ Q ue a �jlla reclam.'iç.ã,Oa c () ?J. . ou queixa �d>!ril V!r a caU3ar T encamt·

I n!lt"-a �l;;C/;A() RECLAl\1f.. çOe�.
de O eSTADO. Que O ,.".0 será Je7ad�
�i-rü .1\·rTiOfa. n(J �,._lheclmentD dI! t,Juem

de direito, rece�tr.ldo v. 8. uma i!lform�·

ç� do resultado, embora CID algun! ca-

80S n�o Reiam publicados nem a recla

mação nem a providencia tomada.

8ovêrno d-o E�tadt)

VENDEDOR

quem"
Perdeu-s.. no trajeto entre c

Calegio Coração. de Jesu.. Rue_
Visccnde Ouro Preto.. Pr"ça Quinze I
e Traja.no, urna caneta tinteiro

Isem a resp€cti"a tampo. Grati
fica-se bem a pessoa que a entre'

Igar no Hetel La Perta, ou na

redoção deste jornal. .

I Rádio Difus�ra I Arnoldo Suarez
1------: de taO.O.Dõ . CunéO

Todo o Sul Cat8rinense ef cuts
.. _ .

'

diariamel.'lte B Rádio Difusofe (Iru�glaO-c!entista
de Laguna. I Exclusivamente com hora

970 Klcs. (ood!,s médias).
.

marcada.
HOlários de ir�adiaçõe9: - Da

I
Caltão de hOf& C�$ BD.OG.

lO às 14 e 17 às 22 hora�. Rua Arcipre,te Paiva n.n 17
Rfpre,entante em Fíorianópolis i Te}. 1.427.

D. F'. DE AQUINO F (',"" 0D' lis
do Jorn.., I «O ES'fÀDr \ .----"'� \l.":i'�"l:].-::

00;
p/yi/ltlt

,J J:-;; í · nN
.. "�ít,l� .

t,,wv·

G.c-. CLrt�NO
GJd,..��T"n

ADVOG�.DO
Crime., dv«l

Constituição de Socledode.

NATURALiZAÇÕES
TítU!CIIi Dec lo rc t ór-ios

-_._------�--

23.Elcrit.·-Proça 15de Nov
la. o'1dQ�.

Revir!. -- Rt:o Ti.,,,dAntes
FONF. L.q68

47. !
_".�

CAIUBRIDG'E DISTIXGUE J�ÍnERES DA GUÉI{R�\.. ALIADOS
- Em recente cer-imônia, a Universida:dp, 'de Cambridge confe
riu ruo gen. Eisenhower; supremo co:mrun,dante _dOS exércitos alía-.
cios de invasão na recente guerra, e ao marechal Lord Montgo
mery, vencedor dos alemães n.a África do Norte e atual chefe

do Estado-MaiüT Im:peri�l Britânlico. O gráu henorífioo de

Doutor em Dire.ito. A fotografia mo.stra os· dois fa:mosos cabos

de guerra deixando a Uni'V<er.sidàde ,rupós a cerimônia. British
News Serviüe.

Tela para Fecular ias,
hr onze-fosf'or c sa .

Impo-r e cão di ê

t a da

J r-g Ir-terrR

Malhas - 60 -::50 Li) - 120

l!',Jgu.a - 92 (rN .. (3 r-és).
MARIO SCHAEFER

Te tgr.: MARILEY
C;,ixa Po. tal - 5756
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COnTlIA f€RIDAS DEC€nleS ou Rnll6AS
Mi) ii ._ •

São Pbulo - Bras!l.

MACHADO 1:' ru.

DOENÇAS NERV��SA.b
Com os progresso" da medici.ll&

IOje, lL8 doença<!! ner!osas. qnao1lh
tatadas em, tempo, 811.0 maleJil per·
'eitamente remediáveis. O .:nr·mdoi.
�ismo, frnto da ignorância, só pode
;>rej�Qjear os indivíduos afet�d08 ch
t&is·�nferinidades. O Serviço Na·
'íonal de l)oenças mentais dispG4
tie' um Ambulatório, que aten<!� era.
taltamente os doentes ner1l'0808 !�

iiigent�. na Rua Deo::loro !%. dai. !
�Il' 11 flor... ·darla.ent..

A(1&Dcla. _ Repr8llfmtaçêes "m

Gorai
Ma.triz: Florian6poa.
R ...a Joio Pilllto i n. "

Caixa POlltal, 37
fUicl; C.N!llIciúrni)

fhlO f"!oriono F!&i:cto. a/o
!üd)l. P;,óp1."iu!

T.IGqramall - ·FRIMtJS· ,

AO'''nt... "'''II pl<'incipc'!'
mun!ch1it::,. 1')" F.ato'::c

lH E RECOMENDA

�iJ!iI'iQ4 a&3 9
CONTA·DOR

Competente e devict�mentC"
! egistródo, dispondo de algu
mas hores vagas, cferece seus

serviçcs p2fA e�critas avuJ"8s.
1:--.1 rm- ções rede Be:'}; çà ...

LEIAM A REVISTA
O VALE 00 ITAJAI

i{
;
� A' C A SAM I R A N D Ao de Barros &. Romeu Ltd .....

estabelecidas no .Distrito Federa! à avenida Rio Bronco. 33 --

20. ct,do.i:' salas 2 e 4 e, co ...'). depolita à avo Pre�idente
Vargas. 1331 -- lo, andar _. fone 23 4336 . - aceita representação
por conto propria o'; a comissão. Financia'se a pr0p.0gandn de

prod'l:to desconhecido. QUQ�ro di ho.b".is van ledores na CapItal
e viajanteli no. E"todos, Cal'toil corn descL'iminaçéio dcs proJutos
e omoatrau aquele E}ndereço,

l

]I.

lHJEfXAS E RE(;'LAM.AÇóE�
PREZADU LEI 'fUI{ , S< o ,ue 'h,

interessa e, re�huentr!. uma providencia.
tyóra etlJireitp.r o que e8tlver errado ..lU

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�.EDITAL. J)E CI'l'AÇÃO COM O do represo do Domínio da
_PRAZO I}E 30 DIAS DE IX- União na nessoa de' seu dire
'l'ERESSAnOS AUSENTES E tor, por pl'�oatórila

v

na cidade
DESCO�HEC�nOS de Florianópolis; do represen-

. (AÇÃO' DE USOéAPIÃO') I tanto ?o.Ministério Públieo, e

O Doutor Mauríllo da Cos- por editais de 60 dilas dos inte

-ta Coimbra, Juiz de Direito da,res!�>a,dos ausentes e descomhe

Comarca de 'I'ijucas, do Estado' cidos para acompanharem a

de Santa Catarina, na forma I presente ação de usocapiào
..da lei etc. i depoés dos editais nos termos

Faz saber a todos quantos' do art. 455 do Código de' Pro-
ínteressar possa e o ÍJrésente! cesso ,Civil, por meio da qual

, €dital de citação com o prazo 'I deverá ser reconnecüdo e de

-de trtnta dias virem ou dele � clarando o domínío dos supl l
. ,conhecimento.; tiverem, que por I' ca1).t�,s sôbrle. o reefl''i.do terre-
parte de JO'AO' GUALBERTO no, ficando citados, ainda l�ara
DF.J SIMAS, e sua mulher, lhe I no praz-o

_

legal' apresentaeem l
: foi dirigida a petição do teor' c.ontes.taç,ao. e para seguírem a

.seguínte: PF.JTICÃO _ "Ex_lcausa ate fmal sentença, sob

-mo. Sl1T. Dr. Juiz �de Direito da I as penas da lei. Dá-se a pre-
Comarca. João Gualberto de I sente causa ° valor de ... , ..

'.Simas e Sua mulher, lavrado-I CT�� 2.500,00 para efeitos 1e- ::VOVO TIPO DE eOZINHA EJ_,Ê'1'IlICA - Na foto acima vê-

re8, casados e residentes no gal,s. Protesta-se provar o ale- .
"

. 'L • •

"Sertão de Pôrto Belo, "destalg?od.o com .os depoimentos pes- S: o "nov'O ,tlJ::o de cozmha e�e.L.nca apr,;sentado na EXpOSI-

Comarca, por seu assistente 'e I soais dios Interessados, de

tes-I
çao O' que poda fazer a Gra-Bretanha , em Londres. Suas

· vêm expor e reque.I'I8'I' a V. F.Jx�: t�n:-unha,s e vtstorías, se neces- prtncípads oaracterísticas 'são a stmplícldad« de manejo e l im-

da, o seguinte: 10 _ Há mais: sarias, ? :Sig!laJtário desta, tem peza. OOlllSltll.'uido por Milner Gray e VV. Vaughan. Brjtish News

-de 30 anos, os suplicantes pos- i
sua residêncía

. ne�ta cidade, Service,

: .suem, como seu um te,r-reno onde recebe citação. Nestes
· situado no referido Lugar, com' têrn::?,g, p. deferimento.

20 metros ele frentes e 500 'Ji-I, ,TIJucas, 20 de novembro de

-tos de fundos, ou sejam 10.000 :;�4.G-, (aseíarado ) - Cláudio

-metiflos uuadrados fazendo Caramurú de Campos ". Em di-
_ , ti, "ou outros s

í

n tornoe p r c ve n ie n tes da impureza e do e-nt'cD'l'cin1en'.c

frentes no Travessão Geral e
ta petição, foi dado o seauinta
D�Q

� do so.nque . ieml,ne'sa que durante um Géeub o

- fundos com terr-as do suplican- ,.I..:.J ...2A9HO': Apresentada ho-

te; extremando ao sul em ter- je. A. a conclusão. "I'Ijuca s, SALSAPARRIL BA D E; BRISTOL
·

ras de José Manoel Ferreira e 21/11/1946. (as.) Maurillo

CO-I· t b d f I' ...
.

, br f"""1 • .... em o e r t o 0-1 p o r to s Q '6 lCiOO,-e8 o. ounn t o t" t·.'
· ao norte ainda corn ditas do 1111)1 a. bllhll1.ao os. autos á 0011- depu ar e "estourar s eu scn:u F

·_8 AO P.ffi o m c; l.
' ,oorc I

. 1 's" .f· . f .,.
- "e. cço ,"oce o meGmo CO'IH ..

· sUiplwa;nte; extremando a,o sul c li· ao 01 pro 'eTlG,O o segmnte .

t d J
' DT<'CPA' rn_T(l· " '. ',c' I Geralmente uns poue 9 'd t d d ' d

".em erTas e ose lV[anoel Fer-, _�,J \JJ:.LV, rEl.,ra a

JUS.l.lillca'l
. o Vt rOli. o�na Cll a oeor o com na in >truçõ'7�

I'el',..., e t' d d' çãJo d'e"'io'n o rlia .� c'e d
no vidre, b.stam par.:l c:>rrigir êstes sintomas

'1li3. ao
. �l'Ür, e aln a com l- _ .' ,:".::;: 10

,

" •. 0.).1 eZ-8l1l-

-trus do supncaJl1te e com Tibur-,br,o prOXI1l10, as 10 horas, na SALSAPARRILHA DE BRISTOL
'ccio G1e.r!aLdlinlo. 20 Seu p'ai Antô-' sala das audiências, ciente o dr,l
'1lÍO dia Silva Sima,s aIltes de' Prol11Jotor Público. TijuCG,s,
:faLece.r já o possui,a em comum 22/11/1'i146: (ass.) .

lVIaurillo

,com o· suplicante e, por oonse- Coimb.:i8.: Ouvidas as test,eulU

-,guinte, sem i,nooI'lrupção n01n nhI3.s, rol da..da a seguiln.te SF.JN-

úplO.siçãio de peslslOa alguma, e, TENÇA:, ViSit.oS, etc. Julgo
'f3JlecidJo sleu pai, há 12 anos, o por. sle'J?-t;ença a jUlstiflcaçã'Ü de Prllo. o "eu ,:H .... � 1"-.:10

.slllipliClantle vem continuando fls., feIta por parte de J.oão
moto! de :1L anco

1>ella me,sma manei,!'!a, na pos-
GUlalrbelrto de Simas e S.ua mu- b� ..

-

r.-f.\cp O�I(tN� ENA�OA
�1;e pacíf,ica do meSill10 te,rreno. lher, para que 'produza os efei- cl-,.o_ Rad\O�'\e,.. . fúv Const'\heiro' I'.""",fr&
- 30 _ Expõe Carvalho Sa:ntós, tos. d·e direi,to. Citei.Il1-!se, plOS- I ne. 94

.em seu Código Civil interlPre- soa�mente, para contestarem o! -------------- ---------

.' tadJo qUe o "uls,ocapifW", póde pedIdo, ThO prazo de 10 dias, ,osl_----.�---�--�.",
';se'r i'llIVocado: a) - pelo pró- cO,nfT!Olllttaí1ÍJes José MlanoeI I f U,o,,' eíü t bter
--prio adquirente. e na falta dele I�er:reira e Tiburcio Geraldino, Aceitamos agantes e

�.� �. i..
-por seus herdieIPC's etc."· ,Ie'sld1entes nesta Gomarca e o correspondentes no

I pmpr<-Q"ª
?

V.VIl, pago 430 (art. 162 e Dr.. Promotor Público; por interior. II
L/ p;!cúre "�lã'o • n:Sbl\ GereI.!>

496 do Código Civil). E O "rt. preüatória ao M. M. JUIz de Di-
w

ci<.i t }Jfet!H�bls i1 Il.OS;o,� fh-tu,�,

552 do Códi�o Civil aSrsim ex_/'ei�o d�a �a vara de FlorÍlanó- Os interessados devem ' informações iltei�", ctJ\udo u)d�,

- põe: "o possuidor póde pa,ra o pol��, o DIretor do Domínio da apresentar reiereni;ldS. !.
as indicações possíveis, que_te:r.

· fim de OO'Iltar o tempo exigido Unlalo, e, .por edital, cüm o pra-
mos prazer em recolllf'ndá-Io (a,

d
a.os intl."rl:ssados na aquisição II,

.. pelo art. 3Jntecedente, a,cres-
zo e 30 dias, publicado uma loo""" fo;nt'ionáriol' (AFI).

'eemJtar a sua p.osse 'á de seu vez no Diário O'ficial do Esta- �--------------------..;_.

anttec'êSSOT, contando que aJ11-
do e três vezes no jornal. "O'

·

bas sejam co'ntínuas' e . })aiÜífi- �Slta.do", de Florianópolis, os·.
, (las". POTtJamlio, como o,s supli- IIlfter�ssados ausentes e desco-I
· caIltes por s,i e seus anJtecesso- nhecIdos; tudo na forma e sob

'r,e,s, plÜ's,suem pela. maneira a"lu-, as p,en:as da' lei. Tijucas,
dida, o dito terreno, há mais 19/12/1946. Tijuc.a,s, 19/1.2/46.

",de 30 anos, ma,nsa e paci.fica-' (as.) Mamillo da Costa C'Üim

'mente, quer legit.ímar a sua b:'a, Juiz de Direito." - E, pa
pOSise nos têrmos do al�t. 55 do ra que chegue a notícia ao co

'<-Código Ci,vil. Para o dito fim nhecimento de toà-os, mandou
·

requ'eI' a designação' do (lia .expedir o presente edital que
·

nora, e lugar para a ju.stifica� s'erá afix,ado no lu.gar do cos.

ção ex1gid!a pelo art. 451 do' tume e publicado na forma da

Código do ProceslS'o Civil, na lei. Dado e passado nesta cida-:
qual deVlerão ser i'nquirida,s as � de e Comarca de TijllClals, aos

I

'd d' d
A I

testemun'has Pedro Dom.ingosi OZ'e las o mes de março do

IIda Silva, Man:oel lVIaçaneirro e I él.IlO de mil nov,ecentos e qua
, Sebastiã,o João da Silva, todos. re.�ta e sete. Eu, Rodolfo Luiz

I·

liavrndores, l1atU/Tlais dês<te Es-I Buchele, Esc!'., que o fiz dat!-
· tOOio, Qasados, resid,entes no re_!lografax e o subiscreví. (as.)
fe'r,id.o lugar "Sertão de Pôrto!Mawrillo da Coslta Coimbra,
Belo", ás quais compa.rec.erao

I Juiz de D1retto. Isen.to de selo

,.em Juízo iJIldependerntement-e por s,e tratar de justiça gmt.ui-
d:e citação. Requer mais. depois ta.

_

de f'e�to a justificação, a cita- CERTIDAO'

ção peoooal dos atuais con- CertifiClo, que afixei no lugar!
fronta.ntes José Manoel Ferrei- do costume, um edital de igual Ira e Tiburc10 eGraldino, resi- teôr. Tijuoas, 12/3/1947

.

r� n�':.t��ug,r, bem can:: Rodolfo Lci� Bii.lleieEscrivão r

t�

I

� .. -_.-...
>') , ,EDITAL

Florianópolis - Car\0S Hoercke S/A - CI - Te'done 1.':'12 ( E d� n . te!eg.
São Francisco do Sul- Carks noepcke S/A - CI- TeielGne 6 MOOREMACK
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CUTISA SUA ESTA'

o repórter' e o

milagre
Apenas para conseguir um

"furo", o famoso .repórter fez
se passar por um médico e

auxiliou uma senhora deses
perada no nascimento de seu

filhinho. Mas aconteceu alzo
que êle não esperava. Es�e
drama, publicado em Seleções
para Janeiro, conta como ocor
reu a um rude jornalista ca

lejado pelos sofrimentos e' tra
gédias da humanidade, um

milagre que alterou tôda sua

existência. Compre Seleções
hoje mesmo .

Também neste novo número:

CANDIDATOS A COLAPSOS CAR-
OfACOS. Como se desenvolvem

as doenças da coronárla e que
se pode fez2!' para evltá-Ias r
Leia, nesta útil explicação, co ..

mo os altmcntos podem ser um

fator. decísivo na dur ação de
sua viua ._ e veja ouaís são as
t rés importantes e ·sérias per
guntas que deve fezer a si rnes
lTIO, para o seu próprio bem.

•• ·'·.�" •• �-c-� ••••••• I

o MAIOR lÔGRO DESTA GUERRA.
Corn o consegutrarn os aliados
apa: h:ll', os alemães despreve
nidos e Invadir a Europa com
tania p.xit?? Aqui, pela prirnet
ra V( Z, na Interessante conden
sação de um livro a ser breve.
mente pub.tcado, está a história
cornp le ta cio ardil maís enge
nhoso de tóda a guerra.

�'''O'6�<> •• ·�'' ••••••••

í L:Sní�OS A FAfÚllA EM POLVO-
i.OSP.. R:ecén:-chega�a dointerior,

ela jamais ouvira falar em
"Teatro BUi lesco", mas precí;
Sf'':'a rr ujto de um ernprêgo,
Le ía Esta CG.!1d - nsacão de urn
livro divertrdo e irreverente
sóbre as z.venturas de uma mo
cinha, d esde a alegre adoles.,
cência até a vida detictosarnen
te ag itada na grande cidade.

",b���.� •••••• " ••••

SE

POR ESPINHAS

ESTAMOS DOMINAiWO O CÂNCERl
Está a n';ed:cina j:rogredindo
eln seu conhecimento das cau·
�as e po�,siveis preventivos do
(;f.\ncer? O que é necessário para
e={t0I'rT;lná lo? Leia êste recente'
l'..:!latório sôurc o misterioso
causac!{jt' da mcrte d =- uma en
tre cada oito pessoas somente
nos Esta(�03 Unidos.

ESTRAGADA

São ao tod) 26 interessantes
e estimulantes artigos, mais a

cO�.(L·Il' ação. de um divertidís
simo I. \'ro, neste novo número
de ;:;c;eçõ'�s .

-- ...s.-
....1

I

"1iIY

SELEÇOES
PARA JANEIRO

CO/APRE

A venda agora!
A REViSTA INTERNACIONAL
ll!éllCADA EM NOVE IDIO'MM
••.••• � o .

Represenlanfe ge-ral no Brasil:

FERNANDO CHINAGLlA
I ue do Ro,úrio, 55.A, 2.· andar - Rio

•••••••••••••••••

• ';: v�.i:f _. ".

,':
..

',.
�

pôrto de

Informoçces cem os Agentes

NOVA fOBI(
Tr ansportes regu'ot'tiS de ca.rgas 'do

SÃO FRAN CISCO ·�iTi
lHJllfiO para

I
I
li
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COMERCIAN-TESLJNDUS rRlAIS t ESPORTJSTAS! �uxiliem a CaIDD� nua I
Pro'�Constrll�ao do Es tMio do valoroso Figueirense F. l�;

!

Direção de PEDRO PAULO MACHAOO

, I:UTí:

1°)
""S ,,5 e 7% horas

Nol.iclas ela t;emanll
DFB.

2°) - Cbarles Laugiunon
Maureen O'Hara - Tho

mas Milchel Alan

Marshall - em:

O CORCUNDA DE NOTRE DÀIYlE
Censura: - Alé 14 anos,

Preços: Cl'$ 3,60 - 2.40 .

...... ,. ..

ROXY - Às !Ilh e 7lh horas
1°) - Noticias da Semana

DFB,

r e p Ú d i 0'\ ���,��au�·I"e;.ÜI,l"'l'c:;,�aldo em obter o seu

,'Ias vara lal terá o Madur-eir-a que

Seba�tl·a-o f1ruz, um dos baluartes d-o esporte blumenHuen'se
,-f" t�nl,elll!flel' iun o Coritiba, por

I) U Bastinhos. Dembro de POUCo.s dias

tdA.
' te.nos certeza o clube caréoca se

, merece o o o nosso apoIo pronunc iará sobre a questão do

Blumenmu, 19 _ (Do correspon- passe daquele futuroso elemento e

dente) - O jornal "A Nação," em
I 'I'rabalhado« íncansa vel, honesto I�il rnen i'çl:lnÜS, ,[iaml!rrn, o falo o "decano", ternos eeníeza, não s,e

sua edição de hoje, publica umal simples e af'avel, sempre pronto a porque seria mais interussanle e recusará em negocia-lo, pois Bas

nota, a,[,a.cando a pessôa do sr. Se-, a l('lI(jcl' a sugestões que vízem c uí il pua Blurnonan, se o jornal "A' Linhos quer queira quer não, terá

.bastião Cruz, Vre'sidente da Liga! rle.�E'nvol\'imcnlo 'E'�porli\'o recai. Nação" procurasse nol.iciar a "inda que. Ipe,rmnne.cer pelo menos um

.Blumenauense de Despor-tos, pr,o-i soube () SI', SE'ua"tião Cruz se im- (lo Bot.a í'ogo. (I que l:'(,p\'(,5(>1IIa um ano afastado de nossa capital.
vocando séria repulsa 1)'0'[' parte PO'1" á admiraçâo dos despoi-tistas .grand« acontecimento. 1!�n.lre,I::mlo .--------,

-dos despootistas hlurnenauenses. II b,IIIOlpn;wenses. que se mostraram a sle respeito, nada se 1(\ pelas Cal�,Hda em mauDe falo, não S'E' justifica, em sinceramente revoltados com a colunas do maeutíno de Chatcau- Y
absoluta, a referida publtcação no!n em apreço. .briaud. esta do
uma vez que o sr. Sebastião Cruz I i
tem trabalhado com ardor para o �a'Jliial. do interior do Estado e do f.L\.::iTI:'íHOS TEl\r THErNADO

. I Que em ruas mais afastadas

desenvolvimento dos espol1t<es em país. I MADUREIRA
.NO do centro, as calçadas se m05�

Blumenau. A Liga Blurnenauense Além de 'eoslur r-ealizando nego-] NffiC8SSf'I'A DE PASSE PARA
tram esburacadas,' desculpa-

de Desportos pode SeQ' considerada ciaçõos para trazer a Flot-ianõpolis AlTAR NO CLUBE CARiOCA
se, .ai1�,: que essa desculpa se-

como um modelo de orgunização c (I� conjuntos do Amér ica e 1)ollaro-1 I ja Justificada. Porém em �le.lla I ODEO�
dentre os inumel'os, trabalhos" go. fiO' Rio ete Janeiro, o grêmio su-1 .

i) aDiaria ela ?',Hl1de", de Umiti-' praça �5 de Novembro, e lll-: Às 4 e 7% horas
prestados pelo seu presidenl e, po-' pel'iomn('lnl'c or-ientado pelo jnfa-j ba, em sua ,s'ecçao esport.tva publr-. conceblv:el.,

" ',.,! 10) _ Brasil Jornal n. 1
demos de�laüar os seguintes : a t iguvel despor-hista IruJ'á Gomíde, CJ)U o seguinte : I T.odavIa há varIo.,s meses Ja. 'I

'. _

. d t d I d Nac. Coolperali\·a.
par,tJ.clpa:çao e,la IreApl�es'enlt'aç,ao ,há dias entabolou negociações com Ba,sLilJl,llOs, o maguiíéco avante que U{r�la. as P�? .as a ca ça. ,a_I A

. fronteira ao prédio n 13 pIO 20) - Michael O'Shea - nu

atlética desta cidade que fez uma os paredros do. S. Luiz e Caxias" catarinense, apontado pela cl'itica., '..". Shil'ley - cm:
Uuda figura na capital do Estado, I dEl Joivile para duas exibições na- daquele 'Estaelo, como a revelação ximo a Delegacia FIS��, caíu]

t d ... "

t' O flOMEJJ FE.VOJJ;E,VAL
os torneios de futebol, a "inda de quela cidade 110S dias 5 e G do pró- ele 16, como é do eonhecimersto e, nesse es a o, se .malhem.a e

30) "'o'b
Q d t t .

- DoroLhy Lamour - J>

figur.as r,epresent.alivas na Mlmi- ximo mês de abl'il. ge,l'al, estE'y,e ,em nossa capital por agoira. W<lln o. mUI, o, re H'a-
C b

, da d d t' Hope, - Bing ,ros y
nistração catarinense e :finalmente As 'fjlemar-C'bles fm'am enceeradas jongü� dias, {IElnc!o assi.nado um.

raro ps pe ços e pe ra e 1-
.

1 b'"
. Je1'l'Y C(}lonna :- em:

os esforços l'ealizados pa'ra a ,exi- anle-onl,em, l'e.llId,o '()Js dois clubes cClmIH'omisso com o CÜ11iü]Ja, que JO o.s qUe procuravam o. Sd'UH·
A • A SEREIA DAS ILHAS

bição do Botafo!!'o Fulobol e Re- J'O'I',n'v'l'lle1ll�es_ a,n'eitl()' o COll\·.jI'n, es"m'aYa contar com O seu COlncur- o traJIlIslto. L'� ,o. V "" ,� 40) _ ,Dick purüell - 0l'n3

gatalS, fat.o esle que coloca Blu- 'Pela 11Jrimeira vez em sua his{ó- �o para a tcmpomda ele 47. l Mas já faz muito tempo. Já
, Grav nos 1 ° e 20 episõ-

menau_ oem sil1l'a�ão eLe c!esf�aqne ria, 'o Pa-ula Ramos excursÍjJluar,ã Acont,ece. porem que Baoünlius,' esta na hora de remediar o "

1 N "1 d .." dios (5 pal'tes). da série:
entre o.s àemais cenll'os espo,rü"os' ao j'nt,ewiül' do Estado, onde t.el'á alli''i.'r.,lou-sc da nOS'&3 capilal e'ma. '<:ssa ,sa a

-
e VISItas ,

O CAl)TTÃO kAlJi;H.IC:tt:
de SaJl1lta Catarina. enscJ'o' de dlemol1l:s,lra,r as exce.pcio- quando {l "{leCa,llo" prO'CUl'(lU saLJ,E'l' agol1a tao prilmorosame:nte tra-

Oensuramos, por este motivo, o nais qualidade.s de seus "n}laJ'el's" d� seu paradeiro, vei'o a saber que' çada, não pode fica,r com essa O Vencedor
'1

h p'
.

'1 Censura: - Até 10 anos.
auLor do infeliz arligü, pois, c 11'0 manejo Ida esféra. e.nt,re êJ.es o mesmo tinha ,fugido pam a Capi- mame a. reClsamos tIra- a.

ilustre presidente' da L-. B. D. pro- OhocolaJte Ari. l\Hnela. FonInN'olli, tal F-eciJe'l'a.l, a fim de cumprü' o, Apelamos para os responsá-, Preços: ,

, . .'

'd t ,\' 4 horas ,.' Cr$ 3,00 2/10 1,51}
cura sempre se cercar de uma ex- Oal'ioni, La7Jaro. Ma,ndi.co, Hlenl'i-I, ser\,j�,o militar. !VeIS nesse senti o e cer os es- . "

t t d'd
.

.\5 .7'12 horas .. , .. ".,. Cr $ 3,oa

ce.SSi\.'a modestia, d,ei:x�,n?o que ou- que
..
Cali:d.o e outros eJ.ementos quel :"ia lClTa cal'�o:ca, BasLinhos

não\ ,amos
que seremos a en 1 oS'I" IMPRRTAL

tl:�\,�oz,em OIS �l:IVlleglüS que de c",[fio, na." cOgÍ'LRCÕE'S dO' clTvbe. der::on o �l1IL'el�ol. P'e,lo .C()llJtral'i� I Às 7lj� bor'as
(lH!'l,O lhe cabC'1 mm, I. x x x I F.�;al�OLl� :,_'nsalOl�, em \ Rr�o= clu- A primeira .Agua .de Colônia. feita, 10) _ A Inundação- de Curitiba:.

b,C" E ,,�i{'l:>unc10 mf.o,rmaç.'�,e� que
i no mu�do. fOI fabr�cad,a na Cidade I _ N'ac, Coolperativa,

O SÃO PAULO DESllE�TE I GRA:\'DE CORRIDA CICLrS1'lG...t\. no", chegam ela Cap1llal Feeleral, o

I' de Colôma pela. Fábrica de Johan 20) _ De Sa,ngue na Guerra -

S, Pal�[.o, 21 _ LnteI1pelado pe-' l11E'smo par,ccle que "la:�leint.QU o pé" Maria Farina.
'

·De.senho colorido.
EM BLUMENAlJ f" l\1d'"

.

la repol'la,glelm a nesp,eilo cios iJoa-
I e

.

Irara no [j, l�l'elra, que es'ca.
\)0) _ A Voz do Mundo - Alua-

�O�ai�OIr�e.��e� �;u1�a�. S��Ll:��a['�: m(�<�o ��,�;I�COl':�:n�.oB�1.���:���� ! COn f I- rmad o'
.

40) - ���de��'i li anel - PauleIfJte

;,>\."""do "elo ""CU"''" do< lamo- me nol, oI 'eia I que """bemo" fi-' . O assass inato G oddocd - Pal,'i. "" ""'-

sos "cl'acw�" al'genüll'OS Mo.l'eno ,e cou a�.sen;Vada as segui,nles base,s I Ies - em:

Pederne,ra, o Léc.nioo sa.n'llpanlino pa,ra Ia oOl'l'ida cic1i.slica que eSILaj ATENAS, 21 (U. P.) - O Ministerio da Ordem Púi}Uca A Ji'LOR Du UJDO
Joreca desmenliu ca[,egoricamenle ,enticlai(le fm.>á r,alizu,l' em pl;inci� f> Informações üÜ'nf'irmou hoje que' o lider COIDwnista grego Prc(;o: - C\'$ ',,00.
tais bo,a,LooS, llã'O' s'ornenLe quanlo Ü pios dp abril próxLmo. cm lHume-!Zevgos foi assassinado e que um dos suspeitos foi preso. RTGOROSAME�TE PROIBIDO Nl"E:

.exisLe,ll'cia de l1iegociaf.:,Ões. wmo o 18 (DEZOT'fO) ANOS

ifl/teresse de seu clL1'I}e pelo� 'l'ere
,nau:

. ,_ ",

lOS
detalhes são escassos, mas declarou-se que a poEcia está a:

-

-I
1 - A mSCl'l\<10 é 111l11J.la.ela; .',

I

tidps joga.cIore� x � ", . Ila� ele ��,�����m conCOl'l'er biclCle- pro.c:a
de

.dO�S o,utro:, suspeltos� .

.' S�, ã fi e�Ddec�r����
MOS11RAM-<SE omVIU.AS

os

I 3 - Haven.� Ll'e,s claSis'e.s: Nao ImpllC:3ra .em guerra
.IlW, 2/ (A. I'.) -,

P07 leI ln

� URUGUAIOS adnHos, jUVlenís e foeminina; . U' ,opcl'lldo no esfm ço de guenu

Montevideu, 21 - Os circulos
I II _ Na peova de jnve.nís toma- WASHINGTON 21 (D. P.) _ O sub-secretário de Estado! do HI'asil. fomln agr'acwdos com

despol'ti.vos 1010ais m05Lram-se ba:s- l'ão panle os menOl"e,s ele i 'I a 18, ,

'

,
.r _ • -

'
.

a "'Medalha de Gner'ra" nmne?'os�s
íanle o.limiSl�'a3 com re;pci'lo á

anos, exigindo-se comprovação dle! A011e�nn, expres,s�u. a convwçao. �e que a mlterveuçao nort:- üntoJ'hlades civis e militares" 0[1.-

wluação do scralch lVru.guaio que, I d N
-

f)' 11') "on'a I�menca;na-na. Grecla"e'-na -TurqUia, para-bloquear a -expans,ao cil'is' cslTanoeiros ·e jornalistas
_,

. , lC a e, a prüva e,n n ,[ a. 50 " .,

-I
.. I

" ' '"

dis'lmlará a "Copa Rio, �mlUCO'! rão Ipa.nl1e, maiOI'C,S de 16 Rnos; do comunismo, não. levará a uma g;uer,ra. InteI'Togado neste
I figu1'a,mlo �nlr'e os

.

condecorados

:com o .sellec10llado brasllell'o, no 5 _ O custo da inscriçflO inc!i- fentido peJoo repiI'e,sentante, Mansfield, demo.crata de Montana,' os brl,gaderros Edt�€f1 do< Gemes e

Bea,sil, em fins deste mês" em Vil'-I vidllal é de ,cr$ 5,00; IduraJnte uma reUlni-ão do Comité das Relações Exteriores' da Amilcar' �ell,e1'l1etrlil's> ,da F01'ça

tnde da, eX'oelente pea'io:rmance, ti _ Ha"erá "ahosos pr'elmios A ,
.

, "
Aérea Bl'(ISlle!rEt: telmtl,'I'mte

,

Aze-

""l]riJ.pr'l'da p'eln", ".scraotchmen" Ol'i-I 'lo Camara dos Re,presentantes, Acheson heslitou por um momen-
I 11lil(lne� da A�'m(lda NaclOnal"

... ' � , " I
aios yeolll(';edor,e'5, em 'cada cla'5se, a""" , . " .. _,

. veco.. '�,

t'lliLai:s ao de,rrüLaJ'iem o s.elecioiUaelo as tlE':l'ce:iws colocados; !to e, a segUIr, respondeu solen�mente: 2 DIreI que nao ha ne- bl�'igadeil"o H'igfno Barata,. g_eneral
de RÜ!saTio. na Argentina, pOl' ::lx1,

II 7 _ A.cha'-g.e abel,la a iu,s,cl'içãü nhuma possibilidade de que ela (a intervenção) leve a uma: José de llfw;cw'fmlws e �apltao Au-

til t C' 'miro Ferreu'a Gomes
on em. na srele da Li.ga BILlmenauenf'c de guerra". gns o aSt

d L" 't d� Porlugal' general
x x x ,DespoDtos, eliaTia.ment�, das H à,g

; o L>xctCt o" -'

't-
EXIBIR-SoE-A O PACLA RAMOS i 17 11o.['as, excelo aos domi,ngos; A V � S O

James Hess \J,:"a[kel', e. cap't ao
EM JOIVILLE NOS DTt\,S 5 E fi

I 8 _ O pel'clll'so das provas será i· !iii I Lou.is C. 1'101:1, cio Exc'I'c110
,
dOS,

DE ABRIL '

1
.

. ,1i1II Estados Umelos: tenente-cm anel
o i"{'iO'1l1 01,1' : '

I
� •

'SÃO ,LUIZ E CAXIAS SERÃO US
o

,I S
·

d d A C
·

I M II
'

dr. Jor'ge de Toler}.o Doclsuror-th, de

ADVERSÁRIOS DO GREMrO DO Palra acluIlos: - Partindo do i oele a e aDonyma omerCIH oe m a no! Corpo de Saude do Exército. e ,jO'r-

JARDIM LAURO l\IULLER mOlllumento do dr. H, Blume�all! : nalistas Mário Nunes, Fausto Gui-

O Paula. Ramos EspOl�t.e Ol�lbe, defwnbe ao Cine Bu,gch, s,e-gumdo! Aqhom-:õe à disposição' dos Snl'P. Acionistas os I marãeS de Almeida e Lopo de Var-

jovem a,gl'emiação do, jal',elim Lau- pelas Rmas 7 de ,SebembTo, paulo, documentos de qu 1 tl'a ta o Decreto Lei r 0. 2.627, de 26' valho ICoelho. A entrega dessas

ro Müller, a:lualmenLe um do,s mais ,ZimE'rmann, Süo Paulo, 15 di' NO-j de Setembro de 1940, artigo S9. condecorações vai ser feita pela

lJr,esLigioso.s do E'sladO', f'stá Jirma- vembro, chergamdo no local da pal'- I F1orion6polis, 21 de M�rço .-le 1947. minístr'o da Guerra. general Van-

mente deoi,dido a realiza,r. êSlle ano, JJida (3 voltas);
SOCIEDADE A.NONYMA COMERCIAL MoELLMANN l'ober't Pereira da Costa, em sole-

'Ü maior núml'ro po,ssive,l de p,el,e,. PalIa juvenil ,e feminina: U ni,dade aue será oportunamente
,ias amiSllosas, ltanlo com clubes da mpsmo percUl'so (1 v-ollta). ,HUGO -MQ-ELLMANN _._ D-he to r P-r-e-. i-d�f\ t e. ';'(1S!i,�f'i�;' rw p;;iJ.Jic.iD (!a Ex·<Itd{f),

Endossamos 20) - Tex RiLler Johnny

o Mac Brown - em-:

VTNGAl\"ÇA SANGBENTA
30) - Jess Baker Julie:

Bishop - em: .

UMA PEQUENA IDEAL
Uma delicicsa cDmédia
romãntica . e musical r:1)T!l

belas lçanc,õ,€s.
40) - ConlLü�uação do sensacio

nal seriado:
BRENDA STAR, REPORTER

Censura: - Até 10 anos.

Prcços :

Às 4% horas Cl'$ 3,00 2,íO
Às 7Y:! horas ,.',.. Cr$ 3.00

•

l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INTERNACIONALMOTORES
INDUSTRIAIS\Organização mundial

Id�j()��o�!.e:,\.) ., o p7e,;ldentc
.ia Rel1ublj,c.a a",;IIIUU dl'crelo.- no

I .m e.:Jn:l o II prof, <ieralclll Horús ir
I

e o dr. Paulo SOl1-a, para repre

sentar o Brasi 1 sern on us para o

Tesouro �\faciQ.nal, na terceira ses

são ela comissão iutr riua rla orga.

nízação mundial de sande, a rea

lizar-se em Gene,bl'a, J 1(II'inta e um

elo cOITenLe lYl(1S.

'.

DR. NEWTON D'AVILA
Operações -- \'las Urtnârías -
Doenças dos íntestínos, reto e
mUI -- Hemorroidas. Tratamt>D

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

..tende diariamente às 11,30 til
,_ ii tarde, das 16 hs. em dlant.

Resld. Vldal Ramos. 66 .

Fone 1067

DR. SAVAS LACERDA
I t1lJ:r.jca médíco-círúrgtca de Oihol
.

- ()uvldos Nariz - Garganta.
-.

Preacrição de lentes de
oontat.,

"JOlW8ULTóRIO -- Felipe Schml
dto 8. Das 14 às 18 horas.

....uDtlNCIA -- Conselheiro "a
·!ra, 77.

..�rr��4�t�1204

ç ,,:
; --...

.
..

. ,

Queda' de barreiras
Pe[,l'ópolis, 20 (A. N.)· - Em

consequeucia elas chuvas que estão

caindo, há dias, sobre a cidade

Lem havido quedas ele barreiras e

postes de ítumínaçao de vária"

Jáhr icas tocais que se pl1tconLram

paral izadas em sitas aLiVidades)por f'all a ele onerg!a ('létrica.

.. ,

� -

"",.�DR. MADEIRA_NEVES
Médic." especialista em OOENÇA�

DOS OLHOS .

Cur89 de Aperfeiçoamento e LOD
f18 Prática no Rio de Janeiro

Cortsultoll dia.riamente do.
.

10 às 12 e da. 1536
em deorte

CONSULTóRIO:
Rua Joao Pinto n. 7, sobrado -

Fone: '1.461 -- Residência: RUI
PresIdente Coutinho. 58

�I. ARMANDO . VALtRlO
DE ASSIS

.

� 8eTV!ços de Clfníca Infantil 'U
ÂIIB�Dcla Municipal e de

Caridade
anoCA Mfl:D1CA DE CRIANÇAJI

ADULTOS
iJON8ULTóRJO: Rua NUDes ....
......tlo, 7 (Edlficlo S. il'raDclsco).

Consult.as das 2 às 6 hor�8
'tESID�NCI.A:: Rua r:lare-chal Gui

lherme. 5 Fone 783

Adquira a suO própria fonte de eletricidade'paro
sua fazenda CU sua indústria. Os Motores lndus
triais._'nternati()nal Die�sel equlpcdos com geradores.
Pcrlm-er solucior1am satisfatõriamente o problema do!
falta de eletric'idade- em lugares desprovidos dessa'
comodidade.

Existem conjun os ln+ernoflonol - Palmer paro vérlcs.

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

voltagens cpr oximadas de 120, 220 e 440 volts.
sem auxilio de transformadores, reguladores de
voltagem ou quadros de contrôle.

Sobem assustado- I
r���oD�� N) _ ,Infol'mam dJ!Penedo, Alagous, que as aguas do

r-io ::-;ão Fr-ancisco estão subindo as

sus·tacl-ol'anll'nle-, ameaçando inun

dar várias povoações ribeirinhas.

Em Penedo está em perigo o po

puloso suhurbio dI' Camanlelo.

DR. A. SANIAELLA
(DIplomado pela Faculdade Na
eional de MedIcIna da Unlversid.
�. do Brasil). MédIco por concur
10 do Serviço Nacional de Doeu
._ Mentais. Ex interno da Santa
eu. de MisericórdIa, e Hospíta
!"alquátrJ.co do Rio na Capital �.

deral
OLLNtC'A MJ'����sÃ8 POENCA�

- Consultõtrto: Edlf!clo Am.li.
NETO

- Rua Felipe Schmldt. ConsultaM
Das 15 ás 18 horas -

�dêncja: Rua Alvaro de Csrn
lho nO 18 - ·Florlanópolla.

ORo ROLDÃO CONSONI
ViIlt.TRGIA G'ERA I. -- AbTA Cl·
.UhGJA -- MOI,,;:STIAS DJIl �

.. NHORAS -Q PARTOS
"'armado pela Faculdade Ce Medi·

eínna da Universidade de SAo
'1"'a.ulo, onde foi assistente por .....
"rtÓI anos do Serviço Cirúrgico ao

Prof. Allplo correta Neto
'CIrurgia do estômago e vias bl
\Uares. Intestinos delgado e grolllO.
tiróide, . rins, próstata, bexiga,

(luro. ovártos e tromnas. varrco
....,1•• hldrocele, var�",es e bem.

CONSULTAS:
oi.. 2 às 5 horas, à Rua "elp.
lIrhmldt. 2) (altos da Casa Pa·

raI80). Te!. 1.598.
CBl8IDt.:NCIA: Rua Esteves JlJ·

níor. 179: Te!. M 764

_./

'eça-nos folt letos descritivos sem compromissCII

Dispomos para pronta entrega em

Flericmópolís conjuntos de 15 e 20 KW

C_ RAMOS &: CIA.
DR.. BIASE FARACO

Médlco·chefe do Serviço de Sifllls
do Centro de Saúde

DOENÇAS DE SENHORAS -

SíFILIS 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

Visitas ministeriais
Rio, 20 (A. N.) - o ministro

1 da Guerra, Pl'oss,e�'l1inelo em sua E

visitas a e�tab(>l('cllncnlos de cor

porações mi litares, e.slev13 na ma-ln115 de hoje, lia Policia Militar do,
Exército.

olt. POLYDORO S. �1'HIAG{)
"""d'co on Hoenita! ne Caridade ...

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLíNICA MJl:DICA EM GERAL
iOoen.;a8 dos órgãos inter nos, cSpe(\a).

mente do coração.
", PCT1?nr 41?nT"r:RA PI.4

Doenças do sangue ti doa I!et'l'OI.

U6c:uças ue seuocras - c dn03

CmI.ultas· diàriamente das 15 li II
boras.

-t.tehde -harnados a qualquer hora,
incmeive durante a noite.

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meir..
les, 18. Fone 70.

<tltSTDF.NC:A: Avenida Trompo",.'"
.;;? "'r,", r c ,

Rua Jop:o Pinto 9 -Florianópolis
._---_. _--------

MOTORISTADECURSO
e

SSfV ço de Pronto Socorro de Aufornóve is
Ensina-se a dirigir automóveis

Amador e Profrssronal
DR. LINS NEVES
Moléstias de senhora

Consultório - Rua João Pirite n. 7
- Sobrado - 'I'cleforie 1.461

Residência - Rua Sete de Setembro
- (Edifício r. A. P. da Estiva)

Telefone M. 834
Os tratados de paz I

LOlnclil'('iS, 20 (U. P.) � ,A emís-]
sora de íVJü�eOlI lil'\'clou que o de

legado soviético Wish imsky presi-

diu a ses ...flu UI' hoje, lflhS 1'('p1'e-Cd' S·
-

I d O E 4 d,sentanie,s do� minisll'OS do Exte-I a astro OCI8 o « sla o)
rior, para l'sLnrlar os LraLaclos de I Pedlmos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

paz COlIl1 a Alemamha. O sr. ]:<'edor compon abaixo e remete-lo á nossa Redação afim de compJ.etarmo!l
Gusey,. OCLllp'ê1 a presidel1tcia elo quanto"antes, o no!fSO 'uovu Cadastro Social.
gTUpO que Itrata (lo fuluro acordo

com a AnsLl'ia.

Teoria e prática -- conhecimento do motor.

Atendem se chamados para rep aro s de urg
ê

nci a.

Auto-Esccla �-47.77
GAkAGE UNIAO -' PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40.

OR. MARIO WENDHAUSII
DJy�t(j, do Hosbital Çf;Ncrê" Ramo.·

CLfNICA MJl:DICA DE ADULT06
E CRIANÇAS

eonlultório: R. Visconde de OU1'O

"""to. 2 - esq. da Praça 15 de No
.e..bro ��Ito. da "Belo HorizonteW)

Tel. 1545
Con.ultas: das 4 á. 6 boral.

Re.idência: R. Fetipe Scbmidt, J.
- ]!tone manual 812

DR. M.- S. CAVALCANl'l
CUnlca exclustvamen te de crianças

Rua Saldanha Marinho, 16
Telefone M. 732

DR. PAULO FONTES
Clinico e operador

Consultório: Rua Vitor Meireles. 26
Telefone: 1.405

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

Telefone: '1.623 Nome •..... , _ _ _ ............................••• ,

Sexo Est. Civil ....•..... _ D. Nasc•......• , ..

F"ARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NIJ.,O LAUS
Hoje 6 aman hã será a sua preferida

Drogas nacio'nais e estrallgeirl\s - Homeopátias - Periu

marias - Artigos de borrQcha.

Garante-se'a exata observância no re.ctlituário médico.

Energia atômica
I k co

C(,S� 90 (U P) A Esposo (a) - '.' ..•..... - , ..�a e ,"'LW. ''''_, � ... --'"

CÚ'Dusao de energia aL0mica C011-

conloll. onlem. tom a propos'la do Emprego ou Cargo - _ - - _ "

s·pn pl·r�id('.LJ1[.(" :\'11Ie1r'Ó G:Tomyko Cargo do Pai (mãe) _ _ _ ..

paI'a que o próximo passo ne •

c.onlrolr da energia alómica 10ss€ Observo _ _ - .. - .

Pais .............................................................................................................................. 1IIt

Henrique
ADVOGADO

Dr. confia{lo a doi,s Wlnil.és.
• e ""

Agradeceriamos, também, a genmeza de noticias de nasoimentost
casamentos e. outras, de parentes ou de pessoas amigas.Dr. Saulo

Ramos
avisa aos seus clientes

Ique reabriu definitiva-
mente a· sua clínica.

Schmidt 21, sobrado

PARAISO) - Florianópolis
Rua

(Altos da
Felipe
(CASA

ftPER'ITIVO «KNOT»
,
I

CUMEtlCIANTE: Dá um li·

vro à Biblioteca do Centro Aca
démico XI d'e Fevereiro. Con·
tribuirás, assim, para a forma-

ção cultural dos catarinenses
de amanhã!
("Campariha pró-livro" do IC. A. XI de Fevereiro).

----

Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr, J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRI'IÓRIO; Rua Felipl', ScJ:;mld1:� - Sala 5
E:iifício Cruzeiro - Florian6;>olis.

�A-O É NO'çIVO AOS ANIMAIS DOMESTICOS
fi @,4WkNY *&& ....�

o BahAo

í'V tR6E'M ESPECIAlIDAD'E"
-_.,->.

\"ETZEL lNDUSTRIAL-JOINVILLE (Mar.;}

TORNA A ROUPA BR"NQUJSSJMA

I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A revolução não'é co'munísta
REFORÇO PARA o::; REB_b;LD1�::: 'jur, 110 ,�cu dizer, vinha "f'ml(

1 ,hctqll,1;
ti Juan Pedro UabaJl.ero .. <\

H,IO, 21 (.\. ;\I.) - Inrorma-sc e�!Jf'Úil!:a(jo pel:) j)['(':;i(Jcutp :110-,; u,ão !',Ji realizada pr-lo grupo de
que -as !'I)r(;,as rebeldes de Pedi-o l'Íinigo. t

,'h:,onhecillll'IlLn di\ jslonário esta
Juan Caballero estâo

'

recebendo re- "O" oíic ia is do exército - acres- cionado em Cerro Co!', 'onde se

forço,s dp Concepoiun e distr ibuinon centou - eram destituídos do ,"CUE »ncontra o turnulo de ,RolallO 1.0-
algums delps .para d cidade' de Ba- postos sem qualquer processo 'ou I)/'Z. O movimento atingindo Jualll
dô, 'o_nde as tropas de l\loi'inigo, se- Jórrnula legal e en,dados para OE Pedro Caballero, 'oi apoiado pof
gundo s,r espera, dpvel'ão �!,ilC�.� presidies Pa,l'a as suas .vagas eram elemern.us civis e pOI' todas as

pl'imril'-amell'l'e, em \'Í'SL1, d'3 l'sta- nomeados of'icia is rerormaoos, íi- classes. Os :a'l,aqu'es çonlra a g·uar-·
rem ali .as d,eJ'f':;as mais !':'"n:t;l liados ao Partido CI)JOJ',ad'o, numa niçüo legalista 'furam dirigirlos pe ....

Adianla a i n l'oranaçiin que i.'elJr:, evidente manobra para conseguii los tenentes Salinas, Zeücríno l!:s
Juan Caballer-o está pl'ut'�g:rlo na o conorole lolal do exército .pelos quevel, Vtoente Galle, Vitor .1:':1-
retagus roda pelo .. Passo de :";h1' I. }'dep'l os do general .\1m' in ign." nrago e pelo sUl'ge,n,to l'ad io-l.ele-·
guello" r vrlas rOl'til':(�:l(,i,()s d.- O comandante da praça de Juan gratistn, ,Sindulf,e Beuítcs.
Cerro Corá, As noticias distiibu i- :ledro Caballero fez questão (ü ""';FMEHOSOS FERIDOS
das por algumas agencias, segun- ,l'epi:õal' o caráter n it idarneute mil i- Assunção, 21 ([J. !l.) - O go
do as qua is 0;5 aviões cio g\", t�l:n:) lar da revolução. Depois adnztu : \'(.WTlI) paraguaio rovelnn que "nu--
haviam bombardeado nove.mente "A revolução conta, hoje, com a llWl'OSOS Ier-idos'' chegn raen a est.<tl

Conoopcion, Ioram desmentíuae simpal i a e o apoio' dI' toda a na, capital, procedentes do f-rOUlI:'(\ se-

of'icialrnents. Um pOl1la-voz elo go- cão, C:;[.llilli(!>J a ditadura agonízan- Le:nü'iolloal, onde os ínsurrctos CO'I1-

vemo panaguaio declarou em As {te." seguh'am dominar ampla área,
sunção, segundo despachos daquela, O exército quer res,ulhe].rOf!r as durante as duas semanas que jêÍ:l
Cll!pill�l, que as not icias do Q, (j, garaml ias coust ítuctonais e IiI)Ü,!'-, dura a l�evolução. O c()rl�es'P0ilden-,
legalisl'a de quP as forças leais dO; ,d a,d e absoluta para lodos os par- te do diário "La Prensa," por sua�

governo haviam bOll1Jbar:dea:elo com II ido,s dterncc,J'Micos c pa.ra a im- Vl0Z, i'nJorrrwu que os !'Hbeldes es

êxi(o um .comboio ele caminhões e ])re,JJ'sa. QtWl' l'ealizar elr.i�õcs li- Ião a,y.ançanclo para o sul, 1'uma a

navios fI.uviai,s são "exMas. vres e imedialla's. O capi,tiio Daria Assunçã,o, da qual es'!ão dislaTl(le·s:
Acre';ij;;rllllla-se quI" os a1viadol'cs falou ela amizade dos paraguai(}� 130 milhÇls apL�nas, Um pOTlLa-voz::
re,beldes l'p.::llizaram alg;ulll'S vôos para COIl1l o Brasil, afill'ma'IlClo qne goyrlma,mrnlal tlesmen,liu a nooi-
sobre o lel'l'itóri'O ,govel'IlÍ'Slta. mas o 1ll0vimeJ]lto nada Linha dr llostil cia dr CJne o� rebeldps se ,junt.aram
s'em oeasiÜna,l' (Ianos, e\'ide'nJ[emen. pm'a com o nosso país. O Exér.ci· ti g-Ual1nici'io .-]" Cerro r.Olrá. Os eo-·

Nov-A do Bras.-.
[,e em i'll'rlll1SÕrS de reconheci- :'0 r o l),')\'0 do Para@llaides,e,jammnnicilidüso.ficiaiscOIntinuamin·

It.JI' representante menta, contiol.luar mant.endo él mais e,stl'ei- ,sj.,j[,i'llIdü' rm que niio OCOI'J'cram, até-
LAKE SUCCESS, 21 (U. P.) - ° ,s'r. Os.valdo Aranha de- Os cir'Cinlas pol-iticos COInl'irmam ta amizade COolll o Brasil. Finali-

I

agora, elJ1conll'os ,(k� maior impor-
dar,ou que o embaixador João Muniz atualmenlte represenltan-I

as nOllici,as I),Tocrdenbt's ele

po.nta.
za,ndo Sll'a r,nlrrvis:la, !1 chefe in-I la,lllcin, ape.;;ar ria. rpyelação acima:

. ._ .', POl'ã, de qu,P o C()Illlg�re.sso bra�ilei- ':;lll'IX'CtO rlrsc['f'YCU como f'f' <l,ru () (la vinda ele f'cl'ir!os a e'sia capi·tai.te do Brasll na UUI�O PaiIl-am:enca:n�, sera o s�u sucess.or �o I
ro ,l.Il'ansrol'mal'á aquela regi�OConselho de SeguiI1auça a partIr de Cll1CO ou SeIS de abrIl. DIS- fronl.ell'lça noyalnWllle 'em Cernto.

--

!3e Osvaldo Ara,nha que Muniz ,p1assará, -eiIltã:O, a ser o subsltitu- rio Jedeml, em visla ela lievolução
to efeüvo do sr. Pedro Leão Veloso, recentemente falecido. pal'ag'llali,o ter a,Ling'ido a frontei-

ra. A ál'l'[t roi tol'ansfo,rmada eml\crescent,o!U que João Muniz é "inteligente e fino represen- territól'io feflrraJ há alguns ano,s

t(�ndo re.tornado ao Estado de "�.>1a·

Hio, 21 (A. N.) - De seu cor-

LONDRES, 21 (U, P.) - A emissora de Mo-s'cou anunciou rc,spOlllirl€nl,e eSlprüial em Ponla 1)0- Reducã no preçfiue Molotov solicitou 3Jdiamento por 49 hora's dos debates dOE rã a Agencia "ASb. Pres,s" of.er,e- ,
O

. O
qualtro grandes em tôrno da organização política da Alema- cru essa i'Jlile1'es,sanlt,e repO[1La�eillJ RIO, 21 (A. N.) - Na reunião de hoje, a C. C. P: resolveu

sobre o movimento re\'olUClOnarlO q 'e em e d p 1....a·· par t bel"ooo dos tecid'Üs de-nha, marcada para hoje. Simul,ta,ll'eamente aqUiela difUisora
no PlélIrag'uai:

u
_

v z e u�a o � na a o a, w '

'. "

.

l3,nunciou que os quatro grandes pa,s:saram a debater o tratado I "Já inr'Ol1ll1w.mos. �.·obr,e a ll.ossa I algodao e casenura, fo-S'sem elaboradais dUlas. FOI Iesolvldo"
de paz com a Aus-tria. \'isiLa ao Cjuartel -elas fo'rças l'e'\o, ainda, que as porta,rias já pWblicadas permanece,riam em v:igor�

lucioná!'ias rm Juan P.ccll'O cabal-l Quanto á casemira estabel,ecia-,s'e que os fabr!icante,s deveriÍlO'
loe1'o, onde fomos l"c'c'ebidos com a a pa'rtir da publicação de'srta, colocar nas peças os preços da
máxima disHnção pelos paraguaios venda. Qwanto aos e'stloques exisltente'8 nos varejistas, te,rão
TmV!amos 0IljLão, conhecimentc

lucro�eles trinta. dias para a etiquetagem sendo a margem de
,

RIO 21 (A N) Adl''''nta s que ,a comiss<í,o encarrega-
com o' capitão Belisario Daria.. ,.. . "",,,,ri 'l

-

t,, �'-'.. ' •
-- ui, - e '"

" he1'oi fio Cl.laco, que se .distinguiu lJO maxlJm'o, CIncoenta por cento. SeóU/uJUo a reso uçao oma·
da de preparar o an,t'e-projeto de ref-orma da lei bancaria esta 'na batalha de El Carmen, onde

I
d.a pela C. C, P., haverá o tabelame:nto do baoal,hau norueguês,..

com sua tarefa pratica,mente te,rmi.nada. As'sim, a redação fi- pel�cl€u a per,na ciiI1ei{'a, Por SeltE bem COlmo dina;marquês, canadense, inglê's e da Terra N'Üva. Fi
nal já est'á sendo feita e, uma vez concluida, 'será o ante-pro- fei.tois o wnheciment�'s, foi di,stin.

COU e,stabelec:ido que -o preço de venda d:o atacadi,sta aO vare

jeto enviado ao presj,dente da República para encaminhá-lo ao gmdo pelos seus che1(',s ele COillce-
i iista :será de dezoito Cl'U'zeiros o quiilo' deste ao consumidor",

("I E t l.j. 1 b -'t'· pci'O'l1 co.m o ca,rgo de comandan· J
",\'ongres'So. rmpr,es aram 1'e evanLe co ,a oraçao a ma ena os

te da pl]:a(',a de Juan Pedro Cabal- de 24 oruzeLro,s. Quanto ao bacalha.u especial, ou filet, ficara.
deputados Souza Costa, lider da bancada gaucha e presidente l'ero.

'

fora da tabela.
da Comi'siSão de Finanças da Câmara, Mári'Ü Brant e sena.dor O capitlão Dor'ia, Í'l1!Lel'rogado con.

1\,17'0 d'Aquino, lideI' da maioria no S'enado. se,ntiu em l·ransmHir para a im-
"

--------------------------------- prensa bra;;j].eira e pam o mundü .

O caso das, ferrovias inglesas ��d����ss�l�'i�����':dse����,:n���:i�i,S�u= O tratado anglo-russo
RIO, 21 (A. N.) - Chegam de LonJdres novas noticias sô- r'espei,to elo movimento em Jua11 MOSCOU, 21 (U. P.) - Um porta'-voz oficial br.itânioo'

bre a !pII'ojetada compra pelo nosso g'Üvêrrio da Leopoldina Rail Peàro_ Cabal,lero, Inicialmente, Jez declarou que a delegação britânica advertiu o CQmislsário das
qucstao de a00ntuar que a al&uall - .

d URSS .'1 t- d' ,....way e outras empresas ferroviárias inglesas existentes no revo:lução Ipa'l'la,guaia nada tem d'E. Relaçoes Exter>lQres a que os mg eses es ao lS,P,O"'LOS"
Brasil. comuni,sta, corno tem ·propalado a a discutir a rev,isão 'do pacto amglo-russo de 1942, fora da'S ne

A p'ropóito, ó Ministério da Viação, entretanlÍ!o, declarou propa,gla\nda do general Morinigo. gociações regulare.s do Conselho de MiniSltros do Exteriores ..

que ali nada eXIÍ'ste. de pOSitivo s�bre a refeTida olperação, Tu E'. um movimento do exér.cito - gociações reglUilares qUle esta ill'otifica:ção foi feita ao as-'

do ainda e.Sltá no terreno das conlVel'Saçõe's. A aquisição da Leo-
fl'l'SOU -:- que se s,e.n�e eleshoma·

si,stente do l11illlh�tro do ExteTi.or russo' Vishinsky, com o pedi-·elo e fendo em seus brIOS, p,eIo ho
poldina, como se ,sabe, liga-se ao dle:scongelameIliOO de nossos mem que Sie proclamou ditador, ha
créditos na Ill1glaterra. Assim, sómente de-pois de terem o Ita· dez anos."
marati· e o Minístério da Fazenda deHloorado sôbre o assunto, PergUllltamos, então, qnal a 1'l-

Ó que oobeJ'á a in.terferência do MinistéToio da Viação. nalid.ad,e do movimento., lao que
reSipo�leleu o el1l'r,evi'sLado:

A d
-

d "A reyoluçiio libel'lt'adO:l"a tem

Prova a a moçao e, censura como p,riFlci-pal obj,eLivo reililltegrar

b-LONDRES, 21 P.) - A Câmara d'Üs Lords aprovou
o país 110 regime de:mocráüco. ;';;0- Convife ao Gal.· Cesar O IDO,(U. mas aJpoiados em nossa lu,ta pelos TI'" •• �' d d

'

I'uma moça-o d'e c"n""'ra c,onrtr'a o govelr,n'o tra.bal,hl"s,ta b'''I',rtaAnl'- . RIO, 21 (A. N.)' - J:' bmo,s· ln�OU"nlaJ o.s e que' o'genera '

V1 "'u • pantidoiS Febreri,sLa e Libenal e por
co, por cento e. dezenove votos oontra trinta. Todavia, e'ssa elementos democráticos do Partido do Exército, SaJyador Cezar' OOino:. chefe. do Estadb Maior das,.

moção não implica na queda do govêrno. A votação foi fei- Colorado, que perLence ao g0nenrul Fôrças Amnada:& d;c)' Brasil}' a:caba: de: receber genUf oemvite' do'
ta em torno da moção apresentada por Lord Rennel, que di- :\1orini,g'0". govêrno argentino para realizar UlUla visita aquele país. Acei
zia: "Es,ta casa d!epl-ora o carat-er ina:dequado das medidas

O ;ca!Pit�o �o11i,a .cOl1lti�'UO�l,
1

cilS- ta,ndo o. COl1,viJte, o' gaL Obino; que'regres'Üu há pouoo dos Esta-
I ser,Lanelo ,,�bl,e a �ltt,!açao lm,lema

d,os Unidos onde esteve' a' convite" do güvêimo"·y;:tnkee", de:ve�até agora tomadas e propostas pelo governo, no sentido ge
I do seu pais. Pl'l.llClpa.]il11€H1le a '

.' , .' .' _

remediar a situação econômica do país. .

. respeito ela pos'ição do cxércit( j rá viajar para: B.ueno.8_ Alres e:m a1)rl!. vLudcmrü.

l'IUSCOU, �-l�-(U .. -r.J -
lufaram contra Hitler, o direito
tratade de paz com a Alemanha.
papel nesse particular, dada ,8

:1:;

'lorlanópoUa, 22. de M�trco 4. 1�47

I Procissão do S. 1. dos Passos
CONVITE

Realizando esta Irmandade a 22 dó corrente mês, às
19,30 horas, a transladação da Veneranda Imagem do
Senhor Jesús dos Passos da sua capela, no. Menino Deus,
para a Catedral desta cidade, e, no dia seguinte, às 16,30
horas, a Procissão solene da mesma Imagem, da Cate
dral para a referida capéla, convido, de ordem do sr. Ir
mão Provedor, os Irmãos e Irmãs para tomarem parte
ness'es atos, revestidos de balandraus e fitas.

Oomunko tambem, que, no domingo, dia 23, às 9,30
horas, estarei com o INlli() Te'soureiro, no Consistório,
na. Catedral M,etropolitana, para -o. recebimento das anui
dades.

Consistório, 21 de m� de 1947.
JOSÉ TOLENTINO DE SOUZA. - Secretário.

ta:l1Jte da diplomacia brasileira".
._--_------_.--------------------- ,-----------

A �onf9rência de Moscou

A reforma bancária

ou

, expor seus pontos
Está, pois, reservado ao

sua 'eficiente contribuícão
•

conce eu a o os

de vista na

Brasil, um Importante
para a derrota do «eixo» ..

os paises
elaberacãe

,

que:
de)

Homenagem ao interventor lido Deeke I
(

Encontra-se nesta redação a lista de adesões ao

;antar de despedida a ser oferecido ao interventor
Udo Deeke, que den tro de breves dias deverá deixar

o Governo do Estado.
[l,J i"ro,s'Sü
1916.

J)('la ComLiltuição de

dos tecidos

do de que ele se pronuncie SÔbre o melhor método de tomar'em'

consi.deração o a!s'Sunto. ° porta-voz negou categoricamente
que Bevin tivesse enviado uma nota' a: re,speito a Stalin, con

forme fôra a/llunciado,

l
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