
Descoberta uma
,

mina de niquei

.: . A-S. Extia� dr� Aderbal Ramos da Silva, governador eleito ,de
.

Santa Catarina,
.

que hOje retorna aos braços do s,eu povo para
. . .,

IniCiar uma grandiosa· jornada de realizações· administrativas em I

prol do progresso e do·bem . estar
.

da terrJ . e da gente
. barriga,..·· -

.....
r

verde� a nossa vibrante saudação em .nome de seus ·coesfaduanos.
---------------- -----------�------------�--------------------�--�----------��----------------------------------------�----�----------
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ft guerra contra· a carestia

Ano XXXIII

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprletarto • Diretor-Gerente: SIDNEI N('CETI _ Diretor: BARREIROS FlLHO '!'AUELADOS 14 P1WDU'I'OS AGRíCOLAS
Diretor de Redação A. DAMASCENO DA SILVA tRIO, 22 (A. N.) -- Em reunião de hoje da OCP, foi apro-

_����������������._�������������__���������_ vadaatabcladepreçosde 14 �o��sagricclB� Atabcl� que

I I .deterrnina uma baixa nos atuais preços daqueles. produtos, se-Florianópolis- Domingo, 23 de Março de 1947 H. 9985 lá submetida á aprovação da CCP, devendo ser aprovada, pois
os estudos .para a sua organização foram teítos nas fontes

de produção.

I RIO, 22 (A. N.) -- O presidente do Conselho Federal de
Comér:cio Exterior comunicou ao p-residente da GCP que pos
sui dados precisos sôbre os preços do custo da produção em

nosso pais. Assim, formccerá á sub-oomíssão que está estudan
do o tabelamento dos calçados, relatório a respeito e colocará
á disposição da OCP técnico especializado no assumo.

22 NAVIOS AGUARDA1U CAIS PARA ATRACAR NO
POWfO no RIO

RIO, 22 (A. N.) - Anuncia-se que se encontram no pôr
to desta capital, a espera de cais para atracar, 22 navios a

maioria dos quais conduzindo gêneros alímeritícíos que estão

apodrecendo a bordo. A imprensa denuncia que várias compa
nhias estão sendo protegidas na atracação, pois os seus na

vios descal'regam com a maior preteza.

�ri a o Iv�rno·�· orini �

Uma «blanne»
inglesa
Londres, 22 (Uníted) C

NEGOCIAÇõES?

se:��:��d��!E�e 2�u�U'g:;�rni5tasH: MOeda. h'ras ,-Ie 1&1 ra b loqueada ���l�,c:�����,�bl��t�r,��j:_
rebeldes paraguaios estariam realizando gerindo a 'maneira da Ingla-
l1ego.ciações para por fim á guerra cio terra [conseguir um novo em-
v·il. Segundo se afirma, os rebeldes esta· RIO, 22 (A. N.) - De ucõrdo com dados oficiais divulg'a- préstimo norte americano:

':�:�ist:';: su'peribridade militar aos go·. dos aqui, a reserva-ouro ,e cambiais do BI'asil no estrangeiro basta;ria mandar o.S comunis-
• asce?de. a ,cêr.ca �e _meio milhão de dó}�re,s. Parte dessa im- tas britankos para o norte da

o GOVER-NO DESl\IENTE pOl'tanCla e constItUIda de moedas bloqueadas, que o nosso go- Escócia onde se dedicariam a

POSADAS, 22 (U. D.) - Parece ter· yêl'no nAão 'pode dispor livrement�, 'apesa� dos e.sf?rços para luta de' g1uerrilhas. E, então, a
�e esta,belecido uma tregua entre o go- converte-las em moedas de curso InternaCIonal. Ate o momen- Inglart;-erra pediria auxílio eco

vnerqno et os revolucbiOntal'iOS ndo Paraguai, to sómente a Argentina, no mês de janeiro, atendeu aos de.se- nômico e militar aos EstadoEe. uan o corren1 oa os e conversa- • ,,_. •• •

ções de pa:;:. Esses boato�, .aliás, são des- 'JOS do governo b�a�Ilelro,. lIbera.ndo a nosso favor considerá- Unidos, seguindo o exemplo da
,plf.nhlOf pejo governo, mas nas ulti.j -reI parcela dos credIto.s alI cong'elados. ,Grécia.

POS.4DA-S, 22 (U. P.) - Infoma- mas 2-4. horas, não se teve noticias de

I
Nos ultírnos dias foram detidas mais Õ-C

ções de ultima hora recebidas aqui, di-

I'
hostilidades'. l.OOO pessoas, por motivos políticos. En·

zem que a guarnição de San Cosme su- ,., . tre estas está um filho do coronel Rafael
blevou-se, aderindo aos revolucionários. XOV,\ FRENTE F'ranco, que foi torturado afim de
Por outra parte, a "Voz da Liberdade",

BUENOS
' revelar o paradeiro de seu pai.

apeõ:ar da interferencia da estação go·. .

A1RES, 2.2 (U. P.) - N�ti. i Tambem soube-se, que as tropas pro
vernista, pôde ser ouvida, anunciando coas recebidas das Cidades paraguaias : cedentes ce Concencíon em direção a

que as tropas rebeldes sob o comando situadas ao longo da fronteira do Pa- Assunção prosseguem na sua 'marcha
do coronel Alfredo Ramos, iu lciaram a naguaí, Br-asil e Argentina, Jndícam que sem impecí lhos, encontrando apenas -di
marcha sobre Assunção, chegando ás os re,bels'.1es a.bl'iram nova. frente me- Hcuj.dades nos terr-enos pantanosos.
ultimas horas da noite na local-dade de rrdíonal com a adesão da guarnlção do Pai' sua vez, a aviarão' que aderiu
Balem. Diz' também, que o pessoal da Pflcomayo. As mesmas notícias dizem aos rebe.Jcles, vigia a marcha, eretuan-.
Bahia Negra, que aderiu, iniciou odes. quee os rebeldes estão realizando amo do vôos' de reconhecímen to e atacando
Jocamento rumo ao sul, a fim de refor- plas operações militares e ataques com as linhas avançadas comandadas pelo
çar as posições das unidades comanda-

a infantaria, "artilharia e aviação con- major Ortiga. Indtca-se que o messmos

<las pelo tenente Galeano,
u-a OS objetivos governistas. aviões atingem a 15.

�
• Os mesmos viajantes informam que

Ji1ROl\"TEItM. A�ENII1INlOlPAlRA..
P.-\NíCO NA CAPITAL 'a' marinha índentífícou-se com o moví-

GUAIA, 22 (U. P.) _ A radío de Con-. FORMOSA, 22 (U. P.) - Viajantes pro- menta subversivo, mas ainda não pode
cepcion anuncia que õ batalhão de pon-

cedentes de Assunção dão conta 'da de- participar das ações em vírtude da fal-

toneiros estacionado em r�m Cosme, na
Iicad.a situação que atravessa a capital. ta de munição. Goiania, 22 (A. N.) - Noticias precedentes de Uruaissú, neste Estado

i"igião de Pilcomayo, aderiu aos rebelo informam que foi descoberto importante mina de niqueI e aluminio no lugar
des bem corno todas as· tropas daquela denominado "Serra", fato que está despertando grande interesse por parte-
regtão, surgindo daí consideravel amea- Recepcl·ooados P 010 seoador F. 6allottl-

das companhias nacionais e estrangeiras, muitas dai quais ja entraram em

-ç'a pa-ra Assunção . .A!firma aquela radio U entendimento com ospropítarios daquelas terras no sentido de comprar as

que após a conquista de Bahia Negra, jazidas. Diversas amostras do minerio ali extraidas já foram remetidas ao

os rebeldes continuaram avançando. O RIO, 22 (E.) _ O senador Francisco B. Gallotti recepclo- Departamento de Produção de Mineral do ministério de Agricultura, para
-estado maior rebelde declarou que as Id

�. f'
- serem submetidos a analise e determinação do consequente teor metalico das

suas forças convergem para San Pedro,
nou em sua resi eneia, o erecendo um jantar, os senhores dr. mesmas.

O comandante rebelde Arturo Ramos Nerêu Ramos, Vice-Presidente da República, e exma. 'esposa;
anunciou que os rebeldes marcham dr. Aderhal Ramos da Silva, Governador eleito de Santa Ca- A I d P d t

'

I-"com destino a Assunção", acresceu- tarína ; senador Lúcio Corrêa; deputado Joaquim Fiuza Ra- pe O O .apa ao mun o ca O ICO
tando que "após o triunfo da revolução, A

dserão convocadas as eleições constí-
mo.s e exma. esposa; eputado Aristides Largura] dr. Clóyis CJ;DAlDIE DO VATICANO, 22 (U. P.) ra que contribuam para a restauração

tuintes depois do restabelecimento da ortes, diretor do Departamento dos 'Portos, -e exma. espôsaj I
- o Papa Pio XII 'd1rigiu uma carta daquela abadia tão breve quanto seja

ordem pelo governo d'emocratico". dr. Proeõpío Carvalho, chefe, d.o Pôrto d.o Rio de Janeiro, e
encícíca a toda a Igreja Católica, na possível.

BUENOS ATIRlES, 22 (U. P.) _ Infor �

f�"" J quaâ fez um apêlo para que se reunam A encíc.lica, que tem mais ou menos
cxma. esposa; pro. j.'.LanrIClo oppert e· exma. espõsaj dr. fundos destinados. a restaurar a abadia 6.5-Q(} palavras, leva o nome de "Ful-mações procedentes do Par-aguai atra- B '" �

vés de pessoas que transpu5'eram a. uarque lvIacedo e exma. e.sposa; drs. Ruy, Odilon, Antônio, de Monte Cassino, destruida quase total- gens Radiatur".

fronteira, adiantam que c(}meçou a imo A.chiles 'e Pedro Gallotti e exmas. espõsas; dr. Hugo Ramos mente durante a guerra..
'

peral' o panico em Assunção, sendo Filho; dr. Demétrio Bezerr� e eXJna. espõsa; ""ários amig'o.s Amanhã, comemora·se Q 14.0 cente·

grande o numero de fam<ilias que sedI'
.

t
-

d P� to d R· d J' E
nário do falecimento de São Benedito,

a ,a( lllInls, raçao o OI.! o lO e anel'ro e da strada de fundador da referida ordem.'
preparam para abandonar a capital, F C t I d 'B ·1
procurando refugio nos pontos mail; se.

erro en ,ra o' rasl. A encícHca expres'sa que o g-uerra

guros. De momento a mmento, as auto- ocasionu a ruina e a destruição dessa

Tidades de Assunção tomam medidas Os COmUDI·s'Ias po·
- santa casa de ensino e de pied,ade, que

mais violentas, visando assegurar a ar·
,

. a la·rao havla sobrevido ao torvelinho dos sé·

demo ·culos qual t:ma t�oh.a ·que lt.isS"�)ava a es·

O coronel Arturo Bray, que canse. Paris, 22 {U. P.) - O bureau ,político do partido comunista encerrou át curidão e que praticamente nada se li·

guiu fugir do país, decLarou: "A cruza. dez horas de hoje a sessão extraordinaria sobre a ,situação francesa. Cum. vrou da destrulçãO, excêto a cripta sa

<la redentora do exercito paraguaio es. pre notar que quando os deputados comunistas tomaram assento na assem- g'rada, na qual se con8ervam as teli·

tê plenamente vitoriosa, 'porque ela ê o bléia nacional, hoje, o cQmunicado do partido dizia ql�e os ministros comu- quias do santo patriarca.
grito de todo o povo ultrajaôo e opri. nistas votariam com o governo, embora, ténhàm s'e opas'to a dar seu voto Faz, depois, um apêlo .a todos, espe·

f· 'lt· áb d
_. . cialmente aos ricos :'e aos generosos, pa·mido, reduzido á servidão". Acrescentou con lança no u· 1m os a o.

que Morinigo. é responsa.vel por todos Paris, 22 (U. P.) - O chefe do grupo parlamentar comunista 'frances�
os males que ·ocorrem no país:, e que os Jacques Duelos declarou ontem durante o decorrer dos debates sôbre a po
soldados paraguaios cumprirão a pala· lítica franctsa no Extremo Oriente que a Minh das colonias e outros ol'adQre
,'ra para libertar o país da opressão em tinham dito que nenhúma proposta para cessação das hostilidades fôra feita
que vive. pelo govêrno de Vietnam. Entretanto sabemos que o presidente Ao Chi Minh

acaba de formular novas propostas nesse sentido.

Para eles, tudo é imperialismo'
, MOSCOU, 22 (U, P.) -- A "América está se esforçando

par� obter 'Posição estratégtcas no Mediterrâneo, Oriente
Médio e Oriente Próximo, que servirão. de cabeças de ponte
para os diplomatas do dolar e monopohzadorss do petróleo.
sendo que a Grécia e-a Turquía desempenharão papel de fase
intermediária. nesse designío "escreve hoje, o periódico sovíé
tieo "Novos Tempos".

Nada d.e luxo
Londr,es, 22 (U. P.) o

"Daily \Vorker" informa que os

trabalhadores estão protestan
do !Contra Icertas reformas no

paláJCio de BU!ckingham para
tornar mais .confoliavel a fa
mHia real. Entre êsses .melho
ramentos incluem--se

-

a insta
lação :de asseritOls da preciosa
madeira de mogno, semelhan

. te ao ja;carandá brasileiro, nos
lavaJtórios. Os 150 operários
empregados nesses traballlos
sustentam' que tais modifica
ções não, devem 001' feita.;; en
quanto per.siste a escassês' de
casas na InglateTr'a.

Ta relas soberbas
Tóquio, 22 (U. P.) -- o che

fe da missão da I1gação do
Reino Unido, Isr. A. F. D. Gas
coig:ne declarou a lmprensa
que Mac A'r'thur ,cumpre '·aE
tarefas soberbas -em terras 'do

Japão."

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Solu�'ionado o incidente fronteiriço
Uilng'uaiana,. (E.) - Foi solu- nr-ral, ()- inspetor geral do litoral

clonado o ligeiro incidlenle havido l argcníímo, da Pai icia Federal, que
na í'ron.í erra, quando um fU11Cio- ve io, em ,110me do g('�lf31'al coman

náiio rda Policia Federul ,de Passo danie ela. Policia Feel'el]�al de seu

de los Libres, aciotosameate, re- país, informar' U (jolllrul1ldant'e da
visí.ou 'úma caminhonete do Exer- Divisão Brasileira, sobre o íncr.
cito hrasi le i ro, pentencenle á guar- dente e as medidas tornadas pelas
nição ele Alegrete, que transporaa- aul,ol'ildade,; argentínas, a fim de

'

va oficiais e que resultou no en- que os excessos ostensivos de zelo,
vio de um enérgico protesto do' que tornam cei-tos fuucionál'ios
general Cor-iolano de Andrade, co.! sejam repr-imidos, excessos esses]
mandaní.e, m ilitar da Seguuda Di-

I abusivos, em .f'ace da sempre carí
visão de Cavalaria, ,entregue ao nhosa e fidalga acolhida, que as

consul argentíno, nesta cidade, a autoridades hrasile iras dispensam
fim de ser encaminhado ás autori'j aos argentinos. .

" .

dades de Buenos Aires. '. O' Ministério da" Relações j'_;xl.e
, Esteve (lm visita ao Ouartel ae-I ríores dÍlri.gi'u�se, também, ao ge
--

,

- neral Coriolano de Andrade, mm

as expiícações necessárias, tendo o

Cabelos Bronoos , general se mostrado sa'Lisfeito com

as medidas, de imediato, tornadas,
ficando, assim encerrado, da me

lhor forma, urna, questão que pro
metia tornar um rumo, que pode
ria estremecer a amizade réinan
Le entre os dois países, neste ponto
da fl'ODlbeil'a.
Acompanhado de 11m emis'Sáric,

da 'P,olicia Federal, esteve no ga
., bínete do general, o consu I argen
bíno, A�lIl(;nio R l1iSS io, que declarou
á repontagém :

.
. �, .

- "A atitude de um sim]:I"e,f,
funcioarário, que deseja ostentar

aulür.i'dad'e, sem saber o que razia
em torno da nossa amizade, não

representava o pensamento do .po
vo argentino, s'emp,lIp amigo dos

brasilebros, neste ponto ela frontci

ra, como no coração de Bueno

Aires. "

Apurou a reportagem que o fun
cionário cansado)' do incidente
acaba de ser lr-ansf'erído de,s!te

ponto dia Jronteira. Fala-se. ,tam
hém. na cidade, que a Policia Fe
deral será, hneve, ,s,ubs-Li,tnida

. mi
Pau te Internacional, pelas gendar
mes vindos de Buenos Aires, 1'<1-

mosa guarda argentina, devídamen .

te ínstruida e r.spf�·cializada em

sorvícos rJ.p Ironteiras.

Sinal de velhice
A Loção Brilhante faz vol

tar a c&r natural primitivo
{caetanha, louro, doirada ou

negra) em pou.o tempo. Não
é tintura, .Não mancha e não
.uja. O ,eeu u.o é limpo,
iacil e agradável.
A Loção Brilhante extingue

o. caspa•. o prurido. a _bor
rhéa e t&da. a. afecçõe. pa-
,ralitárias do cabelo, ol!lsim
como combate a calvicie, re

vitalizando as raize. copila"
res. Foi aprovada pelo Depar
tamento Nacional de Soúde
Público.

��------------------

Camisas, Gravatas, Pijames,
Meias dai melhor es, pdo. me

Dores preço. 16( Da CASA MIS
CELANEA - RuoC. Mafra. fi

o

NAO DEIXE QUE O EX
CESSO DE' TRABALHO
DEBILITE O SEU OR
GANISMO, PORQUE O
CANSAÇO PHYSICO
E INTElLECTUAL O
LEVARA', FATALMEN.
TE, A' NEURASTHENIA

, "

' ..

;.

uÉ adorável o delicado fragrôncia
que Lever deixo em minha cútis"

Apresentado no Brasil exatamente como em

HollYWOOd, Lever é ultra-econômico, pois foi feito

especialmente para produzir espuma com rapidez

e por Isso dura muito. E como é fragrante e delicado I"

Adote-o e compreenderá porque Lever é o sabonete

preferido por 9 entre 13 estrêlas do cin ..ma.

I ra� (:�la:.or#:��:iS-II Rio\ �.. (A. N.) '- Meses I

após a irrupção da guerra na

Europa, chegou a esta capital
o Industrialista Jan Bata, co-

nhecido cO'mo o "rei dos cal- '

� _

çados''', que procedia da Tche-
coes.Jováquia.
Em entrevistas en.tão conce

dida aos jOl'lnais, declaTlou . a

quele capitão de indústria que
'aquí pl1etendia se radicar e es

tabelecer várias fáb-ricas de

calçadrOs, nos 'IDstados de Mato
Grosso e São Paulo. Acontece,
porém, que o conhecido indus
trial 'está sendo processado pe
lo "crime de colaboração' comio inimigo, dUl1ante a ocupação
de seu paíls pela AIe lllIanha "

segundo infol1ma um, telegra
I ma procede.nte de Praga, hoje.

----------------------.--__ aquí divuLgado.
.

A legação. da Tche.cÜ'eslov'á
quia p.esta ca,pital, procurada!pela reporrtagem, declarou, en- j
tr'etanto, não ter nelnhuma

co-,Convocação da Assembléia Geral- Ordinária.
, , j,municação orficial sôbre o as-

São coulvocados os Srs. Acionistas desta Companhia pa- ,s�Jto, sa?·e'l:do-se apenas
.

que

A' bl'" . , .
'

., lo IndustrIahsta Jan Bata fIXOUra assem, ela Geral Orrdmana, que se realIzara na séde' ·dA• S- P I., -. 'reSI enlCla e·m ao au o.
SOCIal, a rua Sao FranCISCO, nO 31, na cidade de Itajaí, às
10 horas do dia 31 de março corrente, a':'fim-de deliberarem

•

sobre a seguinte ordem do dia: I Visitarão a Orecia1°) Ex�me, �Lscus'são e votação do relatório, balanço e Atenas," (D. P.) _ Em
contas da DIretorIa e do parecer do Conselho Fiscal; fonte informada grega se diz

2°) Eleição dos membros e suplente's do Cons'elho Fis- que doze navios de gueI'Ta a-
r'

mericanos, in,clusive um por-
ta-aviões, em bl"eve visitarão a

Grecia. Na mesma fonte se

soube. que o ministro do Exte-
Irin�u ,Bornhausen, Diretor, rior Tsaldaris enviou um me-
.João José de Sousa Cabral, Diretor. morial ao COI1Jselho dos Minis

--------=---�----------------- ._- tros do Exteri-or, reunido em
VENDE-SE

. I Ap�oxime-se mais de seus'l Moscou, dizendo que a GreciaO barco TARZAN �ara passeIo amIgos e parentes enviando, e outras nações pequenas es
coro 7 mts. de comprImento por

21'111es
um número da revista O

I p�rav9.m ser convidadas .parade laTguDa e 7,50 de m�stra: VALE DO ITAJAí, edi(ião de" participar da Conferência, pa-Ver e tratar á rua Joao Pmto 5. dicada a Florianópolis ra observação.

IGELO?
I ECÔflOl'i1ico e f()rnecido actomatics.mente P - Somente com

o' "Cuberador 40CC", a rnai s m rdet na maquina fabr icadora
de gelo em cubo i e o maior econorniz a dnr de dinheiro
desde o CJ:IleÇ I da r,.frig�raçã) m�cwica. Um produto da

PANELECTRIC CORPORATION

De grande e real utilidade em Hoteil!. R�staurantes. Bares,
Hospitais etc. Tambem de grande conveniencia no lar
modernc. - Não despediça e não derrrte! Não ha o

prob!em'.l da e-ntreg'.l! Produz 1400 cubos àe gelo por dia!
CONSOME SOMENTE 5 KILOWATTS EM CADA.
24 HORAS DE SERVIÇO! ENTREGA IMEDIATA!

Preços especiais para revendedo'es especializado!'.
Possibilidade de concessão de exclusividade para deter
minadas areal! - Consultem o distribuidor exclusivo
para 09 estados de São Poiulo, 'Paraná, Santa Catarfna e

Rio Grande do Sul: TRAJANO REIS,
Av. São João, 108 - lo. andar - sala 7 - São Paulo.

Companhia . Cafarinense ' de
,

Cimento PorJland

cal.

Itajaí, 19 de março de 1947.
Otto Rell8ux, Diretor-PresIdente

l

COMERCIANTE: Dá um Ii- ...._·...w.,._................_............_..�

vro à Biblioteca do Centro Aca- �

�démico XI d'e Fevereiro. Con-

I CA S 4 � u TERGENOtribuirás, assim, para a forma-
'

.

cão cultural dos catarinensea C�:!;I�:s:u�e�o�:saa�:rade amanhã I �("Campanha pró-livro" do CR$ 1'50.000,00.
c. A. XI de Fevereiro). .. Ofertas com informações

� detalhada, por obsequio,

� para CAS.A ou TER�EHO
� Caixa Po!tal 139 - �polis. '

Ner-'-v"'OS- Debl·ll· � Compra-se, também, ter-

,

.

'.

� reno, medindo pdo menos
•

tados 'Provocam �.....:_�_._=.:�_��:.:.���::�:�.-_._-...
,� Neurasthenia !Aber.o or'

Os primeiros symptomas da
neurasthenia são geralmente a

insomnia, pesadelos, irritabili
dade, dôres de cabeça e ner

vosismo. Ao sentir quaesquer
destas manife&'tações previna
se contra as suas consequen
cias. Trate-se immediatamen
te, com um remedio de' effeito
positivo e immediato. Não
tome drogas perigosas. Vigonal
é o remedio indicado para
qualquer caso de neurasthenia.
Vigonal revigora o organismo,
restituindo ao fraco as forças
perdidas e :.t energia da juven
'tude ás .pessôas exhauridas.

forHI � ICA e oA sé, ú ÓE
Lc�ratQ,,03 AlVIM 8, .fREITAS - 5. Paulo

-_'
------_ .A''!!..!-

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

IVolun'ariado
I O Diário Oficial do ESitad()
está publicamdo edital estabele

I cern.do aS ba;s'es para a a·ceitação·
de volnn.tários na nossa Polí-
cia MiUtar.

Os inlteressadQs poderão ob
ter os esda�ecimelJltos n'eces

sários paira a inclusão naquela:
corporação, diariamente, das
10 às 12 e das 14 às 16 horas.

I IDntretanto, podemos a;dian
tar aos íntere'ssados que os'

: velncimentos variam entre ...

'Cr$ 574,00 ('s01da;do rese,rvista
e vohllD.tário) e Cr$ 2.240,00'

: (2° tenente, primeiro posto do'
,

oficialato). Além desses ven

" cimentos, todos os elementos

casados,
.

sejam pI1aças de pré
ou oficiais, percebem mais

Cr$ 40,00 por de.pendente (fi-'
lho.s').

VENDEDOR
Escritório de representações nes-,

ta capital necessita de ..m ven

dedor ativo e Bem relacionadO"
com o comércio em geral. -- Ease

•

a cortrbinal". -- Cortas de proprio
l punho cõm fotografia dirigidó (t,

ESCRITORIO neeta. redaçao.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO-Domngo 23 d,e Marco a."941 3
----------�--�--�------------ --------------------------------------------�

PREMIOS EM ,LlVROS .
::'eu o. seguinte telegrama ela l"LORIA:\TÓfJOLfS, á rua, 'I'rajano

Por todo êste mês "O Estado"
Comissão. que, junto ao Exmo. 36 (Curso de Humanidades). ::)erão

"iniciará a distribuição de livros" Sr., P�'e-sielemte d.a República, aclmilli-dos .aluuos de ambos OS'

-íuclusive romances, -entne as pes- pleiteia mel�?na. d; .

venci- J sexos, A ,nl�t,l'lCllla s�erá límíaaua

-soas que constarem do .seu cad as-
mentes - aliás, justíssima, -- sendo qU'2 10 vagas suo reservadas

ttro social. para a classe dos telegrafistas aos. candidatos que Lenham Ourso

Assim, os que' ainda .não tenham
do. Departamento. dos Correios Ginasial completo, ou semelhante

,preenchido o .coupon que diaria-
E Telegrafos: "Os' agradecr- (aeadêmicolS, normalistas, nacha-

"mente publicamos, devem fazê-lo
mentes da classe telegráfica réis, médicos, elc.) e 15 a maior-es

-o quanto antes !para concorrerem a
de Santa Catarina, pelo.

eX-j
ele 18 alJos,' com curso pi-irnár íc

-tão interessante .iriiciaríva realizada plêndido artigo. publicado no. eompl,elo.

esob o patrocínio da "'iLi.v'raria Rosa,
seu c:_>l1?eituado jo.rn.al, cujo. ,!"'E'!'ãO 1'000J:ecifJ.as Iodas as ínror,

,3 rua .Dendoro, n, "33, nesta Capital p!Seud�l1l,mo. VAPE fo.� bastan- maçoes aos interessados, ás segou-
_ ,

I
te feliz nas suais afirmações, I�a�, quartas c sextas, das 19,30 is IJ· Banco de Crédito Popular '8 Agricola de Santa Catarina

ANIVERSÁRIOS motivo campanha que enceta- �0,30 horas c aos sábados, das 15,00 I CeI. Pedro Lopes Vieira (
.... "

as 1600 1 d d ( Lo u rive l Alrneida (Diretores
-Cap. Timoteo ,., �

..
'
"

I mos, JUSLaS reívíndicaçõss nos- ,:, ioras, na SE', c o ';Iube.
Braz ll'IoIeua sos direitos. Esperamos con-] O curso será gratuito e June io-

A efeméride de amanhã, as-itar com o. unânime apóio. da'nal'á aos sábados. das 15,30 ás -17,00
r Uma vergonha para.sínala o. antvensárto natalício. imprensa barriga-verde tazen-] horas, em duas aulas, uma I['córioo, �.�.fl (1;g�"r

'i?�do. sr. C1!_,p. 'I'hímótso Braz' Mo- do 'co.m que nossa ca�pa,nha I outra jn-ática. As quarta-teu-as, elas '_�J U
-

,_, 1J_L'2 .ii cidad�'
.reíra, bríoso oficial da Polfcía seja coroada de pleno. êxito..- 17,00 ás 18,00 horas, havei-á aula Com êste título, em nossa
Militar e ativo. Delegado. da A Comissão." prál,ica Iacultativa. edição de 20 do corrente de-
.Ordem Pol ítica is Social, em Registrando. esse agradeci-] .

O in ícro elas aulas se fal'á a 19 N0 6 nuneíamos às autoridades as
.cujo ipo.Sto. se vem revelando. mente, reafirmamos o nosso

rle alu-il, sábadn, ás 15,30 horas 23/3/47 vergonhosas cenas que se re-
.uma autoridade serena e solf- Iruteiro apóio. à laoor íosa elas-: Os exames serão realizados a ti de Leitor!

gístram nos lupanares de nossa
. cita. se, colocando as colunas ele I

novembr-o. o. aprendtzado do Espen,nto, .a.tual-

O. .

1 TJ
' -

I' mente, é necessidade cultural a que não cidade.
s seus mumeros amigos 11e nosso jormal à sua int.e í

ra dis- L .'a,1'-'so-ao O� ,Jvros: P den ]" fUl" devem fLllgir aquêles que, pela atrvida- O elnOS lOje ln ormar que
:prestarão., amanhã, expressí- posição, posto que reconhéce- Manual cumpk-l o ele Esperanto. de a que se ded ícarn ou pelo desejo de medidas preventivas estão sen-
vas homenagens de aprêço, às mos justíssimas as suas rei-! ({ram. át ica elemoular (iesurruda.j maior expansão, cultural, p:eclsam mano .10 adotadas pelos dI·S. Edson
"quais "O Estado." Se associa. víndícacões. Livrn de exercicios. ter .contacto direto ou epIstolar com ....T 1 .' C� ,

- 'H J I" d b I paíse, estrangeiros, ' a ente e Flanclsco amara
__ I

\'oea _lll al'lo 'P li SOo ,-,,- t
.

Espera'ntistas há·o&'em t&las as

rc,,)
l' e 0, respectIvamente, secre-

:Ji'azem anos, hoje:
. I ,Histór'ia do movimenlo f'sp,eran-

_ '

. .

. Os ,�omens 118t.a,
,

giões do globo, e_ serv�m como magní· tário da Seg'uran<J-a Pública e

D I C II
fica rede de Ilgaçao e mfOl'maç6es para Delegado Reg'ional da Capitala ex�a. sr�. o.tI l� a� -

i' . I A ,t'llUlll de !)l'(llpagancla, esses as partes elo planeta, •• • -

'

idoso. AlbamI, espo.sa do. sr. LUiZ
I
Ha qu

c I! n 'speclf"" rie ho nens. livros se,rão v(>dJd1dos aos mall'lCl1- o. cinema falado, ,nor sua caracterís· relatIvamente a extInçao des-
Alhami Jo.r., industrial nesta 1° Os qüe

_

nada sabem e lados, pelo pr,eço taLai de Cr$ 25,00.
tica internacional, e, 1ll1dubitàvelmente, ses focos de perversão moral.

praça. I sabem que nao. sabem nada; \ FInelo (l Cur.so l)al':1 princil)ian-
das indústrias humanas, li qc'e mais ne- A soluf}ão definitiva do proble-

H T M'lt P
. 20 O b I cessilda(l� tem da, aplica.ç'o do ;à;�i:l" � ma - dis$e-nos o dr. Edson

.

-: o. s.� e lO. " I �on. el'el-". s que ,�a e.nl a.lgum.alles, 5(,1'ão IlOssibilila-eJo.s aos alu- mternaclOnal a-uxl'lJar, Ess, nC�2esKla'l
'

.,r::, �nitelI",ente .

aCademICo. de, Co.ISa, � procuram alguma Co.l- 110S a,pro\,'a,dos o aperfeíçoamenLo de \'em sendo reconhecida, t':lLl(') a Valente - depende de uns

,dIreIto e apreCIado. redato.r e8-' sa maLS saber; 1 no 'manejo da lingua e a pal'licípa-
pouco, .e em vários filmes cint:��tográ· tantos fatores. Entreta,nto,

.po.IÜVio. d.e "A -Gazeta ".' a quem,! 3° Os que sabem um po.uco. C'Í:Ío do moyil11ienLo da língua ínler-
ficas têm sido incluídas cenas faladas

I

continuou - não esmorecere-

I r
�m Esperanto ou com legendas neste InOS enquanto esses obstáculos

� os seus lnll!mero.s amo19O5 e-I'
e pensa,m ,que sahenl tudo.; na:ciona,l auxiliar. Idioma, Ainda na semana finda exibiu- -

f id-va�ã? h�je, os seus abraços de 4° Os que sabem muito. e F.Joria,nópolís, 23 de ma-rço dE se nos cinemas da capital o filme "Se" nao orem remov os e nao

'fehcltaçoos.
. Isabem, 'Porisso, que Po.uco. sa- 1947. reias das lloas", o qual apresenta uma llOUVermOs- dàdo uma solução

a exma sra d Cella AI bo.m I festivi,clade indígena na ilha Kaigoon, definitiva para o caso.-,

.. , . . .

- "",' Helena ir. SpYl'ides - Chof.e- da I

G'
�

d O d
"

nos mal'es do sul. repi'esent�c1a por 500

I HOj'e considerando que oves arcez espo.sa o. sr. Osny n e esta vo.cê enquadrado.?, Se'cçã,o de CUl'SOS - De.paDlamen,tp f1gunantes, durante a qual e a,presenta· ,', .

,'Garcez" 2° !saI1genlto. mú�ico.' do. Qual das espécie,s a pior? i Cl1Hural. elo em E,:peranto o canto intitulado assunto esta sendo objeto das

140 B: C. _ .... __
"Jen Ia lu,l�o nova" (Eis a lua nova), atenções das citadas autorida-

..

_ a' snta. Maria Helena CARLOS HOEPCKE S. A. COIUÉRCIO E INnúSl'RJA A cloaç'áo do Esperanto no cinema e de,s, vamos aproveitar a opor-
Freitas, filha do. sr. Dtlrgili o. A.ssembléia Geral 0_r(linária

3 apresentaç'ão de películas inteiramen· tunida,de para denunciar a

I
te .fIaladas 1110 id10ma auxiliar consti-

'FlI'eitas, comerciante nesta pra- .

CONVOCAÇAO tuirão, em breve, ·outl'a magnífica vitÓ. existência de -outrQs prostíbu-
, ;;a. .'

Na fürma do.s estatl.:to.� sociais e de acóroo. com a lei em !'ia do movimento esperantista. ,los.
_ ü sr. Oscar Schmidt ha_,Vl'1??r, con,VI8Ca.Il-1üS os aclOm-Sltas desta So.ci,eda<le para a a.ssem- ETULo. I Seg'undo carta que recebe-

bil desenhi'sta e comp�tente bl<8:la g,e:al ?rdinária, ,no. dia 28 do. eorrB'l1Jte, ás 14 ho.ras, na I mos de nm dos muitos leitores

cenógrafo.. - IEede s�clal a rua Co.nselheiro. Mafra, n. 30, nesta Capita.l, com . que aplaudiram -nossa atitude,
_ o sr. Harpe,res da Silva

a segumte ordem d� dia:
_ _

MOLE S T 1ft S n O C E R E 8·R O I solicitamdo a atenção das nos�

Filho.. I
a) - exame, dlSCUSSao. e apro.vaçao. das co.ntas da Dire- E DOS NERVOS sas autoridades, 'Outros bor..

_ a srta. Zule'ida Po.vüas. toria, do. balanço. e ,d? Parecer do. Conselho. Fi·scal, j deis existem por aí afora, mo-

_ o. sr. Celso. Silveíra de referentes ao. exerClCl,o. de 1946; A Neurastenia e o tivo de constantes preocupa-
'So.uza en,o'enheiro. eletricista I b) - eleição de cargo.s vag'Üs na Direto.ria; Sistema Nervoso ções dos residentes nas vizi-

téClIüc'o. ,dia'" l. ,O. E. e mU'I·to. a� I c) -. el,eiçã.o do. COInselho. Fi'scal. .

f' nlIan4>as dos mesmos.
A palavra neurastenia slgni l- :<

preciado. pelo seu caráter. Flo.nano.pohs, 20 de março. de 1947. ca fraquesa dos nervos. É uma Assim, estribados nas infor-
,

_ o. sr. Teodo.ro. FeTrari, dis- Rudolfo S,c�eidemantel doença espalhadissima, Geral- I mações que nos foram millis-
· Unto. eomerciante, n.nopn.'etário Aceloll D.ano de Sousa mente não damos a devida

[tradas,
devem existir casas de

1;" atencão á neúrastenia limitan-
da co.nceituada Co.nfeitaria Dlreto.reG�Gefrentes do-nos a tomar "calmantes", prostituição à rua g'eneral Bi-
Chiquinho.. I que geralmente peoramoestado tencourt, beco Tupy e rua

_ o. sr. Jo.sé Pel�ro.ne, fwne.io.-I
CARLOS HOEPCKE S. A. CO]'[ÉRCIO E INDÚSTRIA dl doença. Fortifique seus ner- Hoepcke.

illário. do. Banco. do. Brasil.
' Assembléia Geral Extraordinária vos e seu cerebro, com: Oportunamente voltaremos

_ o. sr. Renato. Pinto., fun- CONVOCAÇÃO ao assunto, escl-arec.endo aos

cionádo. /público.. ,I. Na fo.rma do.s e.statUlto.s sociais e de acórdo. com a lei em Por-ap_r'OSralos nossos prezados leitores as

Ylgo.r, convo.camo.s os adonistas .de,sita. So.dedade para a as- r4 -.- rt r� li medida.s que foram adotadas.

:Fuzem anos amanhã: 'sembléia gleral 'eXltrao.rd:Lnária, no. di.a 28 dêste mê:s, 'ás 16 ho.- Ionico da MÉMORIA e SIS-IEMft NERVOSO "'Quem extraviar ou inutilizar cJ'

_ I

'

• d M' I'
ras, na s'ed.e social á rua Co.nselheiro. Mafra, n. 30, ne,s,ta cida- Produto do Laboratorlo da certificado de alistamento pagari

, .

a e:lCma. �la. . a Nma de, co.m a se@uilnte o.Iidem do. dia: HEfanU N. S. nft PENHA multa de 10 a 50 cruzeiros, outros-
Vl�lra Vaz, espo.sa do. S!. Joa-. a) _ 3.cUlmento. do. capital social; A Vida do Flgadc sim incorrerá em multa de 20 a 100
qU!lm _Vaz, pro.cer pessedlsta no.l b) - co.nsequente refo.rma dos estatmtos-; Maiores esclarecimentos.e�c'"vam: cruzeiros aquele que extraviar ou

· Esüel'to.: _. .. . c) - as'sunto.s de ilnterêsses da sociedade. Caixa Postal 3 &aI - ! io inutilizar o Certificado de Reser--
- O Jo.vem ErIc_o Vl.el.ra, fl- Flo.rianópo.li,s, 20 de março. de 1947. vista".

lho. -do tenente Juho. V:lelra. Rudolfo SclIeidemantel Tome KNOT (Art. 129 da Lei do Serviço Mm..
- a exm�. Slra. Almlra Go.el� Acelon Dário de Sousa tar).

_

d'ller, espo.sa do sr, Orlando. Diretores-Ge!T'€ntes
· Goeldner, engenheiro. da Fis-

'

,-calização. do.s Po.rto.s, em La� FÁBRICA DE RENDAS E BORDADOS HOEPKE S. A.
, gUIna. Assembléia Geral Ordinária..

- 0 menino. Sérgio. Marcio., CONVOCAÇÃO''filho. do. :sr. Dem�rval Ro.sa, Na fo.rma do.s e,statuto.s e de acól'oo eo.m a lei em vigor,
- a Sl'lta

..
Jandua So.u�a. co.nvo.camo.s o.s adon1stas desta So.ciedaid.e para, a assembléia

- 'Ü sr
..
NIlo. Lall�, ,�s,�lmado. geral o.rdinária, no dia 28 do. ,oO'rrenite, 'ás 15 ho.ras, na sede So.-

farma�e.utIco., propTletarIo. da daI á rua Flelipe Se:hmidt, nesta Capita.l, oom a seguinte or-
Farmacla Esperamça. e 'd d d' .

t D' N
.

f'
em o. la.

- a sr a. lrce ?�ml, 1-
a) _ exame, discussão. e apro.vação. das contas da Dire-

��a do sr. rtte. MaUrICIO Spal- türia, do. bala,nç.o' e do Parecer dü Co.nselho. Fiséal,
mg de. So.uza. _. refere'lltes, ao. exerck-io. de 1946;
- o.

Jo.ve.
m Aylrtor; .Jo.ao., fI-I b) _

el'eição..
de cargo. va;go. na Direto.ria;

l�o
(T

do. sr. tte. MaurIrIo. Spal- ,c) _ elei,ção do. Co.nsel-ho. Fiscal.
.dm", de Souza.. Flo.rianópolis, 20 de março. de 1947.

. -, � sr. AbeDto. Mo.ntz, fun- Acelon Dário de Sousa
ClOnarI� aposentado. da Esco.la Adolfo Beekmann '

_IndustrIal. Direto.res-Gerentes
- a sinta. Luiza Medeiro.s. _.--_--- .. ,-

- o. sr. João. Silveira, fun- Vo.rne, filha do. sr. Pedro. MaY-r - o. jo.vem Enio. Cesar Pe-
�io.!l1áTio do.s Co.rreio.s. Ivo.l'ne, estuda:nte, cursando.

a-lo
reira, aluno. do. Colégio. C3itari-

- a SITa. Blandi!l1la Pires. tualmente a Esco.la Normal de nenSle e filho do. ,sr. Romão. Pe-
- -a s:r:ta. Maria Miriam M;::y- Lajes. .

red.:ra, de Itajaí.
.

4 classe d 08 tele- V curso de esperanto'
'orafl·stas �g d '

o V_Curso de E::l<lJil'1'a,IJ1to paraiu. ra ece Pl'iliCipia,nÍoes runcíonai-a na. seue
A direção. dêste jornal rece- cio ESPEH.A:\I'L'[f-;TA KLUBO DE

Banco de Crédito Popular e

Agrícola de Santa Catarina
(Soe, ,(oop. de Rup. ltda.)

Integralizaç,ão de Côpi'al
Devidamente autorizados, pelo Ministério da Agricultu

ra, a efetivar a nossa transformação, i á em andamento, em

sociedade anônima, reimciamos. hoje, a inscrição de novos

acionistas, para integralização do capital de Cr$ iO ,OOf).008,OO
(DEZ MILHÕES DE CRUZEIROS), cm I:ÇÕ�S de c.s 50000.

As remessas de valôre s, para tal fim, deverão ser feitas
Jirétamente á nossa séde. á rua Trajano. numero 16, em FIa
I ianôpnlis.

Florianópolis, 12 de Mar çe de 1947.

A PRONTA ENTREGA
CAMINHÕESAUTOMÓVEIS

NOVOS E U�ÀDOS • (recondicic-nados)
IMPORTAÇÃO DIRETA DE NORTE AMERICA
AUTOMÓVEIS: ({Buick» «Cadilloc» «Chevrcl� t» "Dodge» «Ford»

«t.incpln» Mercu,ry» «Naeh» ,«Packard»
«Plymouth» ·Pontiac".

CAMINHÕES; U Internacional" "Ford" "Chevrole�".
VEÍCULOS USADOS; Todos os veiculo. usados são recondicionados e

garantidoR por "Certificado de Inspeção" em que

atesta.que o veículo está em exceler,tes ccndi"õe.
de funcionamento e QPQrê'n.io�

Aa. in teresllodos, amplos informações, queiram dirigir-se co

repre.entante poro o Estado de Santo Catarina,

N. L O P E S V I A N N A

Repreaentoçõos Nacionoi. e E.trangeircs
Agência Geral de Seguro. "A FORTALEZA"

, Agent� Marítimo
Rua Felipe Schmidt, 2 .- .ob .. - Caixa Postal. l7a

Telegrcmo.: EOLlDEZ e VIANA .- Telefone: 1102.
Sub-Agentes e viajantes no interior do E.todo

Fl"da.nóp-:lis - S"nto. Catarina - B R A S I lA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PRODUTOS INDUSTRIAIS
ITALIANOS

;,

,_'

* MAQUINAS· PARA TIPOGRAFIAS - NEBI
OlO - SAROGLlA - BRILLI FERRANDO· PER
GOLA,· MAZll - Minervas simples e automa

ticas . Automaticas e semi-automaticas de cilindro
· Guilhotinas manuais e automaticas - Corta e vinca.

* MAQUINAS PARA MADEIRA - MARI &

COLOMBO· VISA,· KIRCHNER ' ERBA ' KAR·
SON - Desengrossadeiras ' Dasemoarvidetrcs -

Serras de fito e circulares, Furadeiras horizontais
e de corrente

"

Tupias . Plainas de 4 faces . Li
xodeircs . Afiadeiras . Resoigadeiras . Serra de
fita para toras

* MAQUINAS OPERATRIZES - VISA . GP.A.
llOLl suzzr . ROSA.: IM ' LARIO -- Ternos
paralelos leves medias e pesados . Frnsadeiras
n. 1 e n. 2 . Furadeiras de mesa e de caí una .

Plainas limadoras pesadas.

* MOTORES ElETRICOS TRlfASiCOS - PElo
lIllARI TECNOMASIO SANGIOi\G:O,
CGE . de curto circuito de 0.6 a 15 HP . de anais

de 10 a 40 HP.

* MOTORES HETRICOS MONOFASICOS •

AES ' para boml.os de 1.'4 a 1/2 YP

* MOTORES A GAZOllNA - SLANll - LOM
BARD!NI de 1.5 o 12 HP

* MOTORES DIESEL - LOMB/\RDINI . OM .

PIGNOI'�E . maritimos de 45 a 180 HP _ industri
ais de 4,5 a 40 HP

* GRUPOS GERADORES - OMIC . o gazalina
de 15 o 19 kvo Diesel de 15 a 75 kva.

* CHAVES A OlEO - SCARPA e MAGNANO
· 15000 vclts 350 amp.

* AMPEROMETROS E VOLTIMETROS - CGS
· de 10 o 1000 amp . 150 a 900 volts.

* MACACOS HIDRAUtlCOS, MACACOS E
TALHAS 'w EMANUEL . TAVOLlERI . macacos

hldrculicos de 4 a 11 tonslcdcs . talhos tipo Yala.

* MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR E
CALCULAR - OLlVETTI STIATTI . POllr.

* BINOCULOS PR1SMATICOS· SANGIORGIO
_ 6 x 30 8 x 30.

Em estoque
COMERCIAL· EXPORTADORA SILVEIRA LIMITADA
SÃ'O PAULO - Rua Alvates Penteado, 184 - Phones 3.4028 e 3-9396
RIO DE JANEIRO • Aven�da Rio Branco, 18 - 14.0 - Phone 23-1491

Dr. vendaHenrique
Rua Felipe Schmidt 2 l , sobrado

,(Altos da (CASA PARAISO) - Florianópolis

�lodieck' Palaceh� à
ADVOGADO

aito a rua E.teves Junior N_ 93,
antiga relidência da família

Rauli1'lo Horn.
Chacara loteada com 26 diviaõe.

de 10m x 40m.
O. interell9odol 'queiram . procurar

(���...��

�(, ...

,
.

. ,

?
,

:i

MOTOR ITALIANO'
C�RCUITO E DE ANEIS

.s:
,

em,��
COMERCIAL EXPORTADORA SILVEIRA LTDA.

5. Paulo· Rua Alvares PenTeado, 184 • Fones: 3-4028 - 3·9396
Rio de Janeiro _ Avenida Rio Bra"to, 18 - 14,' ando fone: 23-1491

MOTORES
INDUíTRIAIS IN-IERN-ACIONAl

'
..

Adquira a SLC própria fonte de eletricidade para

sua fazenda cU sua indústria. Os Motores Indus
triais Internati,)nal Diesel equipados com geradores
Palmer soluciol1am satisfatoriamente o problema da
falta de eletricidade em lugares desprovidos dessa
comodidade.

.

i'-

Existem conjun os lnternofionol - Palmer paro várias

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

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

'') .�
'.ça-nõ, tou re to s descritivos sem compromisso

Dispomos para pronto entrega =m

Flerícnópolís cor-junto= de 15 e 20 KW

C_ RAM:OS & ClÃ.
Ruo João Pinto 9 -Florianópolis

A V I S O:
Sociedade Anonyola. Comercial Moellmann

Acham-3e à disposição dos Sn rs, Acionistas o.

documentos de qu s trata o Decreto Lei r,O, 2.627, de 26
de Seterr.bro de 1940, artigo 99.

Florianópolis, 21 de Março de 1947.

SOCtEDADE ANONYMA COMERCIAL MOELLMANN

HUGO MOELLMANN - Diretor Pra! idente.

N. <> I: Regros abundantes, ?10-

\
�Ol1gC;jC$i .:repet�dcS, h�.=m'o[,ia��jc<)
e suo s consequências..

� N.o 2� Fai!a de �egro3, ;''''1fC�

.

orrozc do s s�sp:::nS�$, derninui :JC"i
e sue. cons c quencrcs.

\
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._r
Heseuha ell)S Jutsamentos liJ

'TribrlilWI Pleno. J'Cali:-:�düs na ses
.são de 19 de marçn de. 1\:).17.

HabeltIIS-CO!:'�;llS na 1.6G9 ela co
.marca de Caçauor, ern que é impe-]
tI1aIIli�'c dll', Zan<i Gonzaga e paciente
Otacího ll-l'a,nemann Costn. Helator

�
,·0 sr. des, ("u i�herme �\]JI'Y, dec idi n-
. .do o Tribunal, lJOI' nuãnirn íuaríe,
· nega.r a ordem impe·[.1',ad<a.

Habcas-cor,pns na 1.6'75 da co-,
· marca de Xapecó, ern que r impe-I· ��'a,�:la Pl'Ol:lOJtor PúlJli!co e paciente
I ereueio C. Bunito. n,elalül' o sr.

· des. GuHhcl'me Abry, decid i'ndo o

"I'rrbunal, llf'e'1iminaQ'rnenlc, con
.- vede!' o ju-Igamelttu em ri iligr-nc ia,
,para que sejam sol-citadas i'nrur
mações do SI'. dr. Juiz ·de Direito I<em que- estado se encontra o pro- i

· cesso que responde o paci,e-DItu. I
Habl'as-C01'PL1S na 1.570 Lia ccmar

.ca de Lajes, em que é impe-t.l'an,te
,dr. João Ba lisrn 'l'ezz» e paciente
_Abilio Manoel da Costa, Gasp,al'ino I-Cosla e An ildo 'I'ramoml.in, H.c!:llol' I·0 se. des. Luna Frnire, decidindo
o 'I'r ibuual, por ll'nânimirlade, ne-(
_ga-r

.

a ordem impeí.radu.
Habcas-eumus na 1.(\71 da eo-I

�marca de Lajes, em que (; impr
llia.n�le e pacirllLe Eslc'rallU \\"0-
,jeik. Relutor o sr. de;" ;"f'ITl'i I':t
,BasCos, deci'�hillldll li 'I'rihuua l, 1\['('
Iimi.nasneu l e, co·])\'('I'[I'1" o julgtunr-n ,

to em d iligõncia, )Jara CJ"e seja (l

vcondo o p'l'ÓCC,,,o uj"igiL,ál'i.o.
Habeas-corpus na l.G77 (Ia ('U'

'mal'ca de Araranguá, em que ,', un

petraule ivIois('� Borges Flwlallu e

são pacientes Paulrnn 'I'urari. C<Ü'-
10·5 Fondana. Angelo Isopo, Peru-o
,João e Franclseo Ouar-tiero. Rela�

· Lar o sr. dcs. l�el"rei ra Bastos, rleci
diudo o Tribunal, prelírnínarmen

, te, converter o julgamento em (li

ligônnía, a rim de sol icita r-so cio "r.
o dr, Recl'elário da 8egL1l'unçn, Pll.1J11-
ca e do S1'. Juiz de Direito- ria co

marca in l'Üll'm,ocões soln-c a vc rncí
cIade das alegações dos paCieJll:'('�.
Habeas-corpus nO'j ,G72 da �V-

marca de Tubarão, em que é [m

petranl.e dr. Antônio Asl.rug ildo
Rodrigues e pa,c'ie.ntr Fernunrt»
Woíousk]. Re,I'a.tm o sr. eles. Flávio

'I'avares, decidindo (l Tribunul, P"('

Iimínarmennlc, converter o julga
menLo em dil�gência, para que seja
avocado o .processo o,l'igiiná'riO e se

jam soliejtadas in fonmações do sr,

·JL1iz· de Direilo sóbre o motivo oa

demora na rormacão da culpa.

�REJUVENES(A
,

enriquecendo
o sangue!

>.�.#���I'� '- l_ �;.

" t. r:.- "
í I

_ Os sintomas de es-

\'\, �, -- gotamento e debi
bilidade que você

, -� vem notando, e

�� que O fazem pare-

" CEr dez anos mais
� � velho, derivam,

provavelmente, da pobreza do seu
sangue. Não se dé,ixe levar, portanto,
pela depressão! Basta cuidar da saú
de e üitalidade 00 sangue, tomando

't Vinol, e a djspcsjç}�, a alegria de
,'" viver e a resistênc.ia natural do or

ganismo voltarão outra vez, Vinol
en�;quecê o sangue de glóbulos ver
n1elhl�r:. E' uma verdadeira "fonte"
de vitalidade! Em sua c.)mponção
se encontram, perfeitamente equili
brados, ferro, cálcio, fósforo, vita�
minas e outrps componentes ée que
seu sapgue pode necessitar, Com C
uso regLJar de Vinol, às refeições,
e em c;ualquer época do ano, depres
sa você St sentirá rejuvenescido!
Vinol é a saúde do sangue! Cpmece.
.hoje mesmo, a tomar Vinol.

'Prêso um general
Paris, (D. P.) - O Ministé-

rio d,) ln[e.riar anunciou, hoje, que
age.nlf's ela 8111'clé N-a('l ona le detI
veram o brigadeiro geDel'al Fran�
çois A:�1mic]Jel, l'eforma·do na arma
'aél'pa l' acusado de traidor.

•
I
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,FORD

I
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Por isto, há mais FOROS em uso, que qua;quer outra ,marca!
Os fatos provam ... e os motoristas comprovam: para maior tempo

de serviço, escolha um caminhão Ford! A duração média de todos os
caminhões Ford em uso é de quase 9 anos e milhares dêles ultrapassam
de muito esta cifra, mantendo sempre sua tradicional economia e elevado
desempenho.

Nenhuma outra marca, em sua classe de preço, pode competir com
êste recordo E, agora, os novos caminhões Ford apresentam 32 importan
tes aperfeiçoamentos técnicos e novos característicos desenhados espe
cialmerte para assegurarem uma durabilidade ainda maior!

I
l

Antes de adquirir um cominhõo,
procure um estabelecirnentc F._ rd 1

�õmente os caminhões Ford
oferecem êstes característicos
de resistência e durabilidade!

Motor V-R ele 100 cavalos, .. Pa
redes dos cilindros de micro
acabamento.retentoras de óleo ...
Eixos cIe comando das válvulas
de liga de ferro fundido, resís-:
tentes ao desgaste, com meca

nismo de clistribuição da ignição
de alta precisão, feito de alu
mínio, .. Conjunto de válvulas
com folga regulada com preci
são ... Fios de instalação da igni
ção, revestídos de "neoprene" ...
Eixos dianteiros 'de aço forjado,
tratados a calor... Armações de
longarinas duplas, extra-sólidas,
nos modêlos para maiores car

gas .. , Breques extra-grandes de
Ierro fundido, com maior super
Iíoie de freiagem ... Molas fortes,
super-resistentes.

f
I

MAIS, DE 31 MILHÕES DE CARROS E CAMINHÕES fORD fABRICADOS ATE hOJE.
• •

700 metros CÚbleos
Rio, (A. N.) - Sabe-se, ago-

ra que a barreira caiela na linha
do centr-o da Central, na �erra do

jl\Iar, foi na boca do tunel oito,
ocupando cincoerita mepros d:e li

nha, senelo calculada em cerca de

setecentos metros cubicos de terra 1
deslocada, Muitos passageiros que I
viajavam de Minas Gerais para o

Rio, de;;is,liram cle p1'ossegnír via
gem, vo.l[a,n,r1o ao 1)011ot'0 ele partida.
Outros segl1ilmn de ônilm" a ex

i),ensas ela Cenlral.

Envie ao seu amígo distantf
um número da revista O VA
LE DO ITAJAí, edição dedl
cada a Florianópolis, e assim

estará contribuindo para
maior difusã-o cultural

de nossa terra

-

NAO MANDE DINHEIRO!
Pague só quando receber

Grande alcance!
Bela aparência!
Preço nunca visto! y.o;««- +.• ,.-..:o:�"�<:>:t""""���,

�

'111°1\
fl"�'1

Ã"mA AMOROS�
DE iUIRU\N GRI11

Anistiado pelo
Govêrno
Varsóvia, (D. P.) - Anun-

cion.-s,(:' oficialn'lt'llLe que 10.40C
nazistas e OLLLl'qó ('!rm'0n'tos (los

bandos sllbtenan-p().'; ('oram anis-

I i icicl()� 11€'10 go\'('l'no, sp,nelo postos
e-m lilw,l'dade, após l'c-ve.larem a

locil.lização dos depósilos de< armas

e muniçõe!i,

Compre agora êste magnífico binóculo!
.. Amplia até 5 \'êzes o tamanho dos

ebjetos! Todo de metal e de inteira

precisão! Tôdas as partes metálicas

protegidas contra ferrugem! Tado

-reforçado! Roda 'moldada para focali

zação imediata! Uma oferta sem prece

dentes! Aproveite enquanto é tempo!

Um li \'1'0 profundo que arre

bata e empolga, conquislHlJ('O as

mais altas expressões no gf''',-r)
Galante! .. Uma narrativa (� mple·
ta da vida do irriqllielo boêmio
em suas viagens pelo mundo e

dos dias terríveis e fabulosos vi
vidos nas mais excitantes aven

turas nos bairros baixos de P��rís ...

ESToio de genuino
couro granitcdc, fai
to aspeeja!msnte pa
ra resgucioc:r o 8ip
nócu!:.J Vis-O-Mctic!

Haviam sido
prê.§os
Vallsóvia, (lI. P.) - o sr

Mikolojczky, lideI' cio Pa't1.ido

Camponês, revelou eSlba noife, em

palestra com os jornalis-tas, que a

maioria elos meombl'os diretores cio

I
seu pal'tido foram pl'eso" pela po
licia ele "pguranca polonesa, antes

das eleições de j::tnniro ultimo, I

Fazemos remesz.as para tDdo o país pelo Serviço de Reembôlso

Pcs!al. Prc;üs espeCiais para revendedores

I �!SiR,I ii U I O li R li C O tA E 'H C I j! L
, . c...onselhalro Furtado, 742 - Tel. 6-3376 ex. Postal 206 ,

��=��.�$&"mR.mmaS_ã_O__F.a.U_IO....�..__.m��"_�

Em tôdas as livrarias ou

pelo reembolso Cr$ 60,00
O. ARAUJO CAp';a:..lIEIRO

C. POSTAL, 1426 - RIO �
-

S. S. Publicidade

I
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COMíRCUNTES! lNDUSTRIAIS I ESPORTISTAS! Auxil-iem a� camp�nha
Pro '-Constru�ãO do Estádio do valoroso Figueirense F,

"

I
I

'.

ODEON r'

!

uma.
.

cQ'a de madeira da
lei à rua Silva Jardim,

230, TrQ� H n J. m c srna.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Decretos (le 20 de mm-ço (le 1947 , lei 11. 413, de 13 de marro de 1947:
Q INTERVE�,'TciR FEDERAL RESOLVE ,: Volte a ter exercício na Secretaria da

. Nomear: "

" Assembléia Legislativa Estadual. Luiz
De acôrdo com o art. 169, do decreto- Osvaldo Ferreira de Melo, no cargo de.
lei 11_ 431, de 19 de março de 1940: Diretor da mesma Secretaria.

Pedro José Hoffrnann para exercer, Noml'ar:

vitaliciamente, o C3l',g0 de Escrivão do De acôrdo com o art. 15, Item III, do
Crime, ExecuÇ'Ões Criminais, Júri e dos decreto-lei n. 572, de 2<8 de 'outubro
Feitos da Fazenda, padr-ão F, da coma r- de 1941:

ca de Biguaçu.
Waldeck Aurélio ,sampaio para exer

cer, vitallciamente, o cargo de Escrivão
do Cível e Comércio da comarca de La

jes, à vista da opção - feita pelo serven

tuário João Guall:Íerto da Silva -F'Ilho,
em requertmento de 13 do corrente mês.

Waldemar Gregório Empinotti para

exercer, vitaliciamente, o cargo de Es

crivão de Paz do distrito de Jaborá,
munícípío e comarca de J'oaçaba,

De acôrdo com o art. 15, item II, do

decreto-Ieí n. 572, de 28 de outubro

__ de..J_941:
Lindóia Garcia do Livramento para

exercer o cargo da classe F da carreira

de Estatístico-Auxiliar, do Quadro úni

co do Estado, vago em virtude da exo

neração de Cora Nunes. (1404)
An1ta Medeiros Santiago para exercer

o cargo da classe F da carreira de "Esta-.

tístico-Auxiliar, do Quadro Único do

lEstado, vago em virtude da exoneração
de Rute Rosa Rôvere.

Conceder .exoneraçãoe
A Leopodo Cassubí, do cargo de Es

crivão de Paz, vitalício, do distrito de

Jaborá, mun icípto e comarca de Joaçaba.
Decretos (le 21 de março de 1947

O lNTERVENTOít FEDERAL RESOLVE
De acôrdo com o art. 20, do decreto-

,/f' ,

,

)- (,-/�
\

XAROPE
S. JOiO

Combate a tosse, a

bronquite e 09 resfria

dos. João O Xarope S,
éeficoz no trotrarnento

das afecções gripais e

das vias respiratórios.
O Xarope São João
solta o catarro e faz

expectorar fàcilmente.

CUTIS
CANSADA

.

m �sS!�d�I��
gas na testa e ao

redor dos olhos,
as sardas, man

chas, cravos e es

pinhas, são traiçoeiros inimigos da
beleza da mulher. Quando surgem
estas imperfeições, lançando nu

vens sobre a sua felicidade. con
fie nas virtudes do Creme Rugol.
Rugol corrige rapidamente as cau

sas do envelhecimento prematuro
da cutis. Este famoso creme em

belezador , usado todas as noites

em suaves massagens no rosto,
pescoço, e todos os dias como

base do "rnaquillage", remove as

impurezas que se acumulam nos

poros, fortalece os tecidos, dá vi

gor e mocidade à pele. Com ape
nas uma semana de uso do Creme

Rugol a sua cutis poderá ficar ma

cia, limpa e acetinada, aumentan
do os seus encantos e protegendo
a sua felicidade. A felicidade
de amar, .. e ser amada.

"i
I- CREMEI "

f.RUGOL
Alvim & Freitas, lIda.-C.P. 1379-5_ Paula

Nazaré Costa para exercer o cargo de
Redator, padrão G, da Assembléia Le

gislativa Estadual, criado pelo decreto
eí 11. 4.1�, de 13 de março do corrente
ano.

De acôrdo -corn o art. 15, item n, do
decreto-lei 11. 572, de 28 de outubro
l1e 1941:

João Pio Pereira para exercer o car

go ele Técnico-Operador, padrão G, da
Assembléia Legislativa Estadual, c-riado

pelo decreto-lei n. 413, ele 13 de março
do c-orrente ano.

]>lestor ce Deus Cardoso para exercer

o cargo de Porteiro, padrão F, da As
sembléia Legislativa Estadual, criado

pelo decreto-lei n. 413, de 13 de março
do corrente ano.

Remover:
De acôrdo com o art. 71, item I, .<]0
decreto-lei n. 572, de 28 'de outubro
de 1941:

Aily Gomes Mendonça, ocupante do

'cargo 'da classe F da carreira de Arqui
vista, do Quadro único do Estado, do

Depar tamento das Municipalidades para,
a Assembléia Legislativa Estadual.

Portadas .de 19 de março de 1947

O INTERVEN1'OR FEDERAL RESOLVE

Designar:
Antônio Lopes de Quadros para exer

oer a função de 20 Suplente do Delegado
de Polícia do município de São Joaquim.

Dispensar:
Júlio Nunes Mattos da função de 20

Suplente do Delegado de Polícia do mu

nicípio de São Joaquim.
Decreto de 13 ,de março 'de 1947

O I�TERVENTOR FEDERAL RESOLVE

Promover, por mer-eelmento:

De acôrdo C0111 o art. 51, do decreto
lei n. 5'72', de 28 de outubro de 1941:

Alcino Aniceto Silva, do cargo da

Iclasse C ela carreira, extinta, ele Con

tinuo, do Quadro único do Estado, ao

cargo ela classe D dessa carreira, vago
e111 virtude do falecimento de Manoel

Antônio Pereira (Grupo Escolar "FLo-

'!
iíano Peixoto", de Itajaí).

Decretos d.e -,17· de março 'de 1947 _

lo INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE

I
Conceder aposentadoria:

De acordo com o art. 59, do decreto
lei n. 298, de 18 de novembro de _.

1946:
A Ana Otilia Schlíndwetn, no cargo

dé Professor (Escola mista ele Guabiru
ba Sul, distrito e município de Brusque),

I
com o provento anual de c-s 7.560,00
(sete mil, quinhentos e sessenta cru

zeiros) .

I
A Carlos MaffezzolH, no cargo de Pro

fessor efetivo (Escola mista de Alsãcia,

,'(,listrito
e l'Ilupicipio de Brusque) , com o

provento anual de Cr$ 8.400,00 (oito mil

e quatrocentos cruzeiros). ,
.

A Cristina Albertina Montlbeller

Klann, no cargo de Professor (Escola
mista da Nova Itália, distrito e municí

pio de Brusque), com o provento anual

de Cr'S 7.560,00 (sete mil quinhentos e

sessenta cruzeiros).
Concedei' 'exoneraç50:

De acôrdo com o art. 91, § l°, alínea

a, do decreto-lei n. 572, de 2'8 de

outubro de 1941:
A Aurélio Machado Garcia, do cargo

da classe F da carreira de, Professor

Normalista, do Quadro único do Estado

(Grupo Escolar "Dom Joaquim", d'a, vila

de Braço do Norte, município de Tu

barão).
Remover:

De acôrdo com o art. 14, alínea a, do

decreto-lei n. 317, de 6 de dezembro

de 194G:
Jucira Oci Tôrres, ocupante do cargo

da classe F da carreira de Professor

Normalíst.a, do Quadr'o trníco do Estado,
do Grupo Escolar "RuI Barbosa,", de

Joí rrvíle, para o Grupo Escolar "Profes

sor Honório Miranda", de Gaspar.
Emília Guedes Mlgiuel, ocupante do

cargo da dasse G da carreira de Profes

sor Normalista, do Quadro único do Es

tado, do Grupo Escolar "Prof. Vence,.

Iau Bueno", de Palhoça, para o Grupo
Escolar "Lauro Müller", de Florianó

polis.

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LElTOlf: Se o que 'h.

interessa é, realmente, uma providencia

para endireitar o que estiver errado -:JU

para Que alguma falta não se repita; e

NAO o escândalo Que a sua reclamação
ou queixa poderá vir a causar. encami

nhe-a á SEC',;.'\O RECLAMAÇõES.
de O ESTADO, Que o r.a.o será levado

sem de-mora ao cc-ahecimento de quea

de direito, recebendo v. 8. uma informa

ç� do resultado. embora em alguns ca

BO! não sejam publicados nem a reel.

Imação nem a providencia tomada.
,

: I

- rvdo Isso resvlta do contágio. Siga a meu conselho:
faça o barba em cese, para evitar essas infecções ...

- E aí estó o ove é a vida: fugiam de mim como o dia
bo da cruz; agora, que entrem ·no fila, se quiserem .. _

GARANTIA PO:.ITIVA: Compre um pacote
de dez Iílmina. e use duas. Se não ficar Sa

tisfeita, devolva as oito e será reembolsado.

-Gillette
Caixa Postal" 1797 - Rio de Janeiro

Teoria e prática - conhecimento do motor.

Atendem se chamados para reparos de urgência.
Auto-E�ccta '.47 ..77

GARAGE UNIAO - PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40.

A liberdade de
informa�ão

.

Lake "Success, (U. P.) - .Ai

Fi-ança recomendou que a proje
tada Oonrerenoía dais Nações Uni-:""
das, 8100re .a. Liberdade de Lnfor.

mação, elabore um programa de
üalhado para a Iiberdade de ím

prensa, que compreenda a unítor
mízação anundial das leis de im;

prensa e o estabelecimento de uma.

Organização Internacional de Im

prensa.

I v-CCM/4,r AUTOMOBILISTAS I

I
�

Pc ro�t�e'!��!o ou

motor de ar1 aneo

b.
.

-

. (,0 OFICINA ENALD,.
'eel,.o. R�\o ..'\e?'1 Rua Conselheiro Mafra

-,__________________________ n_e_.__94 .... __

Maternidade de Flo: ianô

polis, 19/3/47 I

A Pomada Mau Zan lhe dará o alivio desejado,
combatendo as dõrea e os pruridos, descongee
tionando as dilatações. Graças ás substancias
de real efeito antiséptico-bactericida que entram
em sua fórmula, a Pomada Man Zan previne as

infecções e o aparecimento de outros males aín
da mais graves, decorrentes das hemorroides.
A venda em todas as Farmacias em bisnagas
com c:áDula especial para facilitar a aplicação.

(U_�De WUt)

Arno Luz de Andrade e

Senhora
participam aos parentes e

pessoas amigas o nasci

mento de seu fiiho

José Emanuel

MOTORISTACURSO DE Feijão mineiro
.

Rio, (A. N.) - Em viróude
de determinação do coronel Mári�
Gomes da Silva, presidente da

Comissão' GeIllLra.! de Preços, estão

sendo transportados de caminhões

de Caral inga, Minas Gerais, vinte

mil sacos de( feijão preto, para c

Rio de Janeiro, mercadoria essa

cuja falla aqui é quase ausoíuta.

e

Serviço de Pronto Socorro de Automóveis
Ensine-se a dirigir automóveis

Amador e Prof.sstonal
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nosso povo sa e unpnnur
liturgia caíélica, realiza-se;

comovente lerá lugar
do Evangelho, Freí.

cena
,

voz

Relativamente '8
uma exigêuc'ia

COQl a, tocante imponência que o sentimento religioso do
às íestas magnas de sua devoção e em .acôrdo com a

boje, às 16,30, a solene Procissão do Encontro, cuja
defronte à Catedral Metropolitana, 'quando falará ao púvo na

Eliziario Schmídt, O ..FII 1\1., notável orador sacro.

Florianópolis, 22 l)e Marco lIe 1947

/

Diversos proprietários de ba
res nos tem comentado desfa_!

,

voravelmerue uma exigência
da Delegacia 'de Ordem Polí

.
cia e Social, quanto ao regis-
tro naquela repartição, de seus ----�--.....-----------------------

A', COO'f·ereAne·ll.de Moscou' estabelecimentos comerciais.
Alegam eles que pagam os

'Moscou, 22 (U. P.) - Foi a parado para falar hoje, porque d�v.ido.s impostos para o' nece?
seguínte, em síntese, a sessão tinha se tratado também-. da s�rlO tuncíonamento do nego-

de hoje do conselho de mínís-] constituição. Concordava que
CIO, send� que os seus emlln:e- Paris, 22 (U .. P.) _ Depoíss

:

tros do exterior dos 4 grandes, eram assuntos que podiam ser gad?S estão l�g�l���te regts-
. , , . diurna reunião de emergência

e cu.ja sessão foi a l1.a. Presi- tratados conjuntamente, mas,
trados �o Ministério do

_ Tr�- Eis Flol'JaIJOIIOh.'. a escura FIOI'Janó· . I.,'
balho Nao bstant Ih' polis, r+sonha e iluminada! da gabinete um �os mmístroa.

dêncía: Molotov. 'Ordem do corno na-o se-preparara .para '. '. .0 e,
..

es e. eX1-
d E tad

.

t 'd '
'\0 "

d rt 1 I 1
Nossa Callital, jda 'llH11 um dos tra- e s aao, ln erroga o peios

dia: audíêncía do relatório da falar sôbre os dois, falaria a- g.I O' o regis 1:0 P,?' iciai, me .u- ÇO$ mais caraterfstteos e comentados jornalistas" respondeu: "A si-
sessão dos suplentes encarre-Imanhã.

'

s:,ve a co�umcaçao da admis- era a permanente semi-obscur-idade no- ·tuação enelhorou muito. Os:
zados do tratado de paz da sao ou ret1:l::�da de e:mpr�g.ados, turna, sorr-iu-se em luzes, �plen<len em
� de t b to claridade, embelezou-se sob .a ação da comunistas-darão ao 10 minis-
Auetría: ex'posI'ça-o dos pontos a.no açao. .0 rtgao rra na

t R �,-'I' t d'Ul

t f 1 iluminação �u'tificial, e renunoíou de oro ,aJIllauler seu VO O e con-'
de vista das ipotêncías aliadas Osvaldo Mel'o

ean erra pr? I�SlOna. _, vez ao triste e SI'JIIIJl'e Iembrado quatl- fiança..Os comunistas resolve-
sôbre a organização provi86- T�l exigencia. que nao e ex- ficalivo d<> ";da,le em poi-ruaneute ram também assinar junta-
rta da Alemanha durante O tenslV,a a outros ramos de co- "bldr out". A�ora foi o centro cít àdíno, 'mente 'com os demaí , deputa-

,

do d
-

-

. = Por decreto de 21 do corren- mércío e renovada "todos os amanhã será tõda '" extensão m-bana, S

peono 1 t� .ocdupaçao·l t A te, publicado no Diário Oficial anos" só-lhes acarreta perda
Os f1ol'ianópolitan<>s l'ej�bilall1 com es_ldOS.as ínstruções que serã<:> e::c-

re a orro os sup en es Su- d E tad d t'
.

.

sal' sensação JIOVa e diferente de uma pedidas ao novo alto C0Inll3Sa--
bre o tratado austríaco foi le-

o, s <:' a mesma da a, _tm de tempo e despesas, embora iluminação que efetivamente "Iumina. rio francês na Indo China" _
do

á

l'
A.

M I
reconduzzdo ao cargo de Dire- pequenas sem quaisquer vau- Plor-íanõpotts antiga - escura i<' Im- t

. .,.

�� °k a ca� 'e�ell'Cla por aI r .tor da Secretaria da Assem- tagens r�ais para o�' interessa- p<llletrá,·,,1 como a alma dum homem
aerescen OU ü ministro.

,ar , IS�Pt en e amlericano. 4- bléia Legislativa Estadual, o dos ou pana a polícia Adrní-
mau - será, denÍl'O cm breve, apenas

pos a er ura, reso veram os 7'0 d f d
.

.

uma tecor-dação ele coísn passada e que
d'd

.

iosso presa o con ra e, iorna- tem 'por isso haja uma erro-gran es COnVII arem os repre .
." , não volta mais, Isto, pelo menos, � o.

t t trf
.

-

lista Omoalâo Melo. .

nea, ínrerpretação da lei qU"ll-sem. nn es aus r
9"'" Il.,-v w ()ue .asl)ir.ullos" sincera e profunda·'C.t/ . Iacos a vITenl a Tal' n

-

I' f't '.
'

Moscou, para seDem consulta-( , o,meaçao �01·,�i,.!: uzu do eXIge aquele regi,s,tro dos mente, -a luz !lo ,sol qu<", <lm'ante o

motzvo de 'ntensa sahsfaçao no h t
. -

'« t t dia, ilumina 'esta simples e g.'aciosa Cdo .

l' l
• .v. O eIS pensoe" e res auran es hena "o,'e a esta CapJ·tal•.s e exa;mrnareln as c aulSu as '

ld'
"

. A

., callital }laITiga.vel'<1e, 6 II
,

do seu tratado CZ!CU o e s� am_zgos, que. OS Grude o Interesse policial é o sr. Waldemiro Palhares,
N t t· , . -

sao em gra e numero, vzsto obvio em virtude db movi- * vice-presidente em exercl'cl'O,-o ocam e a orgalllzaçao .

t" 11"
'

. ,'.
d AI h f I

que JUs zsszmo pr",mzo a quem men,to de hospedes e forastei- o encantador e tradido}.al jal'dim- do Partido Trabalhista Bra-pf\OVISOna 'a eman a, a a- não tem poupado esforcas no . aleg.'e e formoso em sllas linhas
ra,m Bevin e Marshall, cada sentido de contribuir a prol do ro� 'f" "" I modemi;..adas - Já se não l'ecolhe ii si/eira, secção Santa Cata-·
um dêles 3Jpresentando uma es- engrandeciment d t _

qUI .Ica. o caso, �a cer; �olllbl'a tfto logo a noite desce, como
rina.

péci,e de projeto para essa or- Ta J'á atrave's da
o

'mep�eonsssaa oenr _ tezt� fdet ,q�e a SUa soluça0 ser'a até ago.·a ·sucedia. C(l�no virgem »udica Os seus. coz'religionarios:
. -

B
.

d' 'd'
, " sa l'S a, orla. a ocultar seus encantos quando a cscuri- preparam-lhe carinhosa re-galllzaçao. .eVlIl IVI lU O seu de ,milita há longos, anos em- dão cobre a tena. Os psbeltos coquei·

em 5 p .... cepção., a"Les
.. _ prestando o brilho de sua es-

.---- ..

-.-.---------.-.- 1'08 e os "f1amboyents" florielos conti·
_

1 - repartIçao �os poderes plendorosa pena, já através Parti-do Trabal'bl·sta
ul1am a expÔl' sU"'S ramageus, noite em

Desastre 'de treme�.tre os Estados lIdeI' e o go- das múltip7rrp. at';vidades fun-
fora à luz <las lâlllpa<las· elétricas_ E

�

t 1 d 1
;.-u.:> " agora os IJarezinhos amorosos que 311·

verno cen ra a A emanha; ci(mais que lhe têm sido atri- BraSI·lel·ro tes povoavam os recantos de nosso hôr· .'
2 - aplica�.o estabel'ed'men- buidas. to se \'iram substituídos pela aL.tcrida-1 Ca:mden. CarolIna Sul, 22":

to d'e um governo. celIltral com- C(1,ráter sem jaça, dotado de
de simpie; e ruidosa dos baÍldos de (U. P.) - O trem de luxo da.

P?�to de um .presldeinte e duas invejável capacidade de tra- SegUJIldo tele�rama recebl- crianças que se vêm divertir em <lerre· linha Nova York-Flórida so-·

ca!lla.ras, .uma eleita pelo su- ba�ho e de apr'morada ';ntel';- do. pela .Secretarla. .

do Parti�ro
dor dos canteiros. freu um desastre no ponto dis-

_
�. ••

._ Quinta·feira à noite, qúando a .ades-
fraglO Ulllver.saJ e' outra com- gência, Oswaldo Melo é bem a

Tí:rabal1hlsta �r::sIlelro, Secçao tra<la batuta <lo maestro Juteux desen- tante vinte k!ms. daqui. As3, pri-·
posta d: r,epr.esenrtantes dos pessoa. indicada para tão ele-

de IS�_n.tJa Cat�nn_!1,. em r.e�entE: l'ola,'a M 31' a melodia da "Valsa Nos· metras informações, indicam,

ES,tados,.. .
.

vado quão espinhoso cargo. re?-lll� doO DlretorlO NaCIOnal tálgica", veio·nos viva a Icmbl'ança dos que quatro carros da compo-
3 d t d fo I t d tempos em que 'f) centro da cidade er:, sl'ça-o r la 'b

.

abal'-. 'IreI os que. ev.e_m ser Reg'strando. I�'.'a nomeaçÃ�" O'
1. e el a e .e�posa__a a .se.. . o ram fI ancell'a -'

_

• S\.< uu _

.. ,
periôdicamente alegrado lIelas �lotasga·rarutldos na C?n�tI�Ulçao ge- enviamos f1.0 nosso brilhante bUlI�te ComIssao ..t!..iXecuitIva festi\'as da "Amor a Arte", das Bandas

xo.

Ta:!
.

e nas consütUlçoes esta- colega e presado amigo o nos- NaclOn�l: T'
da Polícia, do Batalhão e outras, que '

dUaIS; so abraço de parabens. PreSl?ente, �aulo Baoeta Ne- vinham, 'de ooutinlCo, trareI" à lUassa Nova .York, 22 (U. P.)
4 _ etapas Ipara o estabele- ves.; VIce-PresIdente, Salgado popular um pouco da arte de Cados Um pol'lta-voz da SeaboTd RaiI-·

.

S
·

d d d F'lh S'
Gomes, Era um hábito IOll\'ável, provei· lI"oad manifestou que dois:Clmelnto do I�egime con�titu- ,oele a e e

1 o; ecretario Geral, Se- toso, magnífico, êste :das· l'etretas -

C· n I O'a"a VI' n' 10 S
.,. carros da ,composição que liga"110 a ; b ti. S

.

a a; ,. eCl'etano, concel·tos populares ao ar line, gl'atlti.
5 - medidas que devem fi- "ultura' Musl·cal Landulfo Alv,es; 2° Seeretário, tos e fi'ancos. que povoavam de satis· Flórida ;a Nova York, descar-

erur sendo da competência do U Ilacir Pelfeilra Lima; Tesourei- fação � euforia os recal}tos sinuosos e rilaram nas proxim�dades de�

11
. S d f' d' 24

..

G 1 R agradáveis <lo "Oliveiro Belo". E agora, Camden na Caroll'ha do S··Jconse 10 alIado, sobretudo as egun
.

a- eua, la ,lnl- ro era, om6U José Fiori " ,
, lU

. quando o novo coreto se apresenta con- De acordo com o funcionáric'�'relações exteriores". Cla-se os exames dos alunos 10 Tesoureiro, 01lhon Silva So- cluído, por'lue não as ;repetimos?
Marsha.1l resumiu o seu pro- �atrieulados para a promo- qral; 20 Tesoureiro,

.

Máximo Voltem as retretas semanais "7 eis o
da ferrovia, não houve pass:i."'·

jato em três 'POlltOS: çao ao segundo ano.

Izaruon;
Conselho Fiscal, Ca- que desejamos - reapareçam as "ban· geiros feridos.

1
- O I 1 d 'd r t R'b D das", e se distribua ao po\'o um pouco

- -_._.

- eonsltItuir-se para a Ale-
.

oca os exrumes e m.?- e IX, o I eiro uarte" Vivaldo de míisica e algumas horas de distra- LEIAM A REVISTAlllaJllha um govêrno central e fUlI1JClOna a escola, no prédio Li.ma e José .Junqueira. ção sadia e ,agradável, corno lenitivo às
um ,colegiado composto de che- da Cruz Vellmelha Brasileira,' O 'Senador GETúLIO VAR- agrul'as cruéis da vld" de hoje.,. I'O

.

VALE DO ITAJAtfes dos governos dos Estados' á Rua Tte. Silveira, devendo
f

GAS, coIlltinúa ,como seu Pre- (OIIING)

2 - l'edação e aceitação d� os i!lteressados es'tar presen-I dente de Hon,ra e prinCipal
------------------------------

uma consU,tuiçã,o d,escentrali- tes as 19 horas. jorielIltadol'. Represenlara-O Crescl·umatZrã.a�,lapeela��c:o�nCst��I�+t'u�l.oçaa.!eo'r.no cen-

Aml·zade franco I�tall·ana'
-'

.

.

u CRESCIUMA, 22 (E.) - (]lo Correspondente) - Os se .. ::.;
Como Se vê, nâJo foi tratado ,- nhores Aldo Caldas Faraco, Prefeito Municipal, Elias Ang'e"'-

sómen.tJe a. oI"iganização da Ale- ROMA, 22 (U. P.) - "Após as dee1arações do ministro lo,ni, presidente do diretorio do P. S. D. local, Carlos Seara,�
ma.nh.a, . :_na:s ,ta�bém a sua C�o�zat, f�mos a firme es.perança que, as r'elaçõels da França e J?sé Portela. e dr. Állg'elo .Lacombe, .represe�tarão o lIlluni�.í.·
cons,tIrtmçao naCIonal. It'alla serao 'marcadals por maior ,compreellsão recíproca" es- pIO de Crescmma nas solemdades de lllstJalaçao da A.ssembleIR;
Em vista disso, Bidault, que GreV'e .o órgão monarquista -Uália Nuova", salientado a iIIl(Por- e posse -do dr. Ader_bal Ramos da Silva, no Govêrllo Constitu·

ia expôr o pon.to de visita da tâllcia dó acôrdo franco-italiano :sôbroe a imigração. Como se ciona� de Santa Catarina.
França, sQbre' a "organiza- sabe, Cr:otzat, mi,ni.slÍJro do Trebalho, veio aqui' assinar em no-

ção", disse que não estava pre-,me do g,ovêl'no francês o ref&rido acôrdo.

HOMENAGEM AO DR. UOO DEEKE
Os

. amigos e admiradores do i. ilustre engenheiro,
Dr. Udo 'Deelce, estão promovendo um ie n tar de

homenagem a lhe ser oferecido· .âeritro em breve, e

cuia lista de adesões rnerüetnos ':nesta redação ao

dispor dos in'teressadoe.

M�lhor()u
situação

Waldemiro
Palhares"

o embaixador despede-se
MANILHA, 22- (U. P.) - "É meu último .ato oficial nas �

FiUpilnas" dJedarou Macnllt, Embaixador dos Estados Unidos
após a assinatura do tratadü de assistência miUtar entre as Fi-
liptnrus e Estados UnLdos, adu.zindo. "A'Prov,eito a ocasião pa
ta realçar a amizade e união' dos nossos dois país'es. Sinto-me
feliz de haver participado de Vlossa jovem República Inde,pen-
dente". O presidente Roxas respondeu. "P&I'a wm. Estado co-'

mo o nosso, o a.pOIO Rmericano é ine,stimável. A partida de"
Macnut faz-nos perder um: amigo insusbstit,uível".

"

"(t'.
)
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