
Kea izar-se-a, hoje,
-

Estadual, eleita pela

....

as 10 horas, Assembléia Constituintea selene Iastaleçãe da
vontade soberana do povo ealarínense e cuja

presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Guilherme Abry, d.d, Presidente do -Tri-
bunal Regional Eleitoral e contará com a presença de altas autoridades civis, mili
tares e eclesiásticas. Congratulando-se com a coletividade barriga-verde por tão aus-'

.��.picioso acontecimento político, O'Estcrdo saudá os novos' constituintes, almejan.·
do-lhes �m períod'o legi�lativo

-

cheio de sabedor�a e trab'alho em prol do nosso progresso .. ,

Estaria no Rio um emissarie secreto
do govêrno do Paragu�i

Rio, 24 (A. N.) - o "Diá- uma emissora de ondas médias tes, percorreram a fronteira, O t
.

C A • -.. •

I:rio de .Nottcías "traz a seguin- de 50 metros e de prefixo ZP':7. de Sa:nga Puítan até Rincão ,por una. '. prOVloenCla mlnlsterlBte nota: Essa emissora está irradiando de Júlio, e entre Pont.a Porã,
Fot noticiado com cert.o QS comunicados dos rebeldes,' Estrela, Colônia de Penzo, até It io, 21 (A.. l\.) - O }\hnirs(iro da' de ser pedidas ao Congresso Nacio-

.sensacionaJismo, que estaria dando conta do desenvolvi-I a cabeceira do Apa, sem en- Agl'ilcll'1l11t'a reconrenríou aos díre- nul, elaborando em seguida os an

nesta capital, recentemente mento das operações. Quase centrar novidades. lOl'('IS 'C' chMes de repantíções que (,e�projétos de lei que, acompanha-
chegado, um misterioso repre- todos os comunicados proee- Ontem foram ouvidos díver- esóudem ou raçam estudar as pro- dos d-e sucinta justtí'ícativa deve-

sentante do general Morínigo, dem de Concepción. sos dísparos de metralhadora vidências que julguem neceseárias rão subir ao seu gaJbi,neLe alé o

do Paraguai. Os objetivos de ., do lado de Pedro Juan Cabal- aos s(',J'yiços a seu cargo e te.ri!h'a!Il1 dia dee de ahrbl próximo.
sua viagem, segundo as ver-

COlU O, TSI��BOI,O DA Ierc ; . porém, tratava-se de * De.-modo especíaí recomendou o
- ;a, " IToRIA Depoís de um pleito eíeí-
sões círcularstes, iriam

'

desde .;' . _ ex.ercfcio de tiro com aquela * *', .

.

_

sr, Daniel de Carvalho que leiam
. Pouta Pora 24 Os avioesi tOl,aI que ,enobre.ceu, pe os '.(}'PI·"O·S "ta mens ..agem presíden-ás simples gestões junto ao .

,- '-arma que fora apreendida aos ' '- Ul u v - u ti""

que hoje desceram emPedro', la Sua lIsur_a, e honestldad.e, a 'cJ''''1 de JUl',! novecentos e quarentagovêrno brasileiro, no sentido
. ,.' ,

I legalistas, . ja quase ao passar I I'
UI U

de este intervir amistosamen-
Juan Caballero, aderindo aos, a 1i1nha mternacícnal no dia

cu tura, P? ítíea �le ,nos,s,a ' ter- ,se;ve sôbre a reforma agrária e
rebeldes prosseguiram imedía- t d ad d 'dad' 1 I,'a, assIs_tIremos ]loJe, _a•. solene propcnham em seguida as C!I',SPO-te para a 'cessação da luta que .
'.

.

, .

a tom a a CI' 'e pe os re- - .

.se desenróla naquela repúblí- ta:merute VIagem para Belal beldes, l?st�açao da Assemblma C�ns- síções q:ue devem figurar 'na lei
'\ VIsta, para onde levaram o títuínte de Santa Catarfna, deslimada a efetivá-Ia cada qual\Y

ca, até á 'missão secreta' e re-

I SA'rISFEITOS OS SOLDAI.OS' t
-

1 't'
,

proeminente 'políti>Co Gugiarí. ' '." cujos componen es sao egr 1- denero de sua esféra,provável de aqui adquirir ar-
Esses aparelhos, que trazem. PAR�GUAIOS mos representantes dá vontade Os dieeíores e eheíes de

mas, e ate bombas, para as
em suas asas o V da vitória I Ponta Porâ, 24 (A. N.) - POpUIUI'.

trOlpas governtstas paraguaias. regressarão, amanhã, a Pedro] O.s soldados paraguaios _

refu- Vencemos, assim, mais uma
Localiz;aido, af,inál, pela re-

Juan Cabal1ero. I glado'S
n�sta cldad,e, estao alo- etapa na estruda da redemo-

por,taJgem, o presumido envia- jados no 11 R. C. L, recebendo cí'atiza,çã.o do Est.udo, de ifianto
do de Morinigo, que Se revelou PATRULHAIUEN'.rO DE tratamento condigno da nossa Illaior significução quanto é
ser o sr. Máximo Duarte Bor- FRONTEIR.A hOSlpitalidade. certo f_iue ela deiine u firme
don fêz este decla;rações, dos,,; Ponta Porã, 24 (A. N.) Palestramido com a repú:rta- decisão do nosso povo de mau-111e�tindo rumbas daquelas hi- As Fôrças Motorizadas do 11 g,em, aqueles refugiados se ma- ter-se iiel ás tradições do pas
póteses. Não es.c1a.receu, contu- R. C. L, $ob cujos ombros de's- nif'est'alram satisfeitos com as sudo e de assegurar para o fu-',do, de mOQO 'saU,sfatório, a r,a- crunçam aS responsabilidades atenções dispensadas, pelos ofi- turo, um .reg'ime de paz ·e h'a-
zão de sua estada entre nos, da segurança da nOs'sa vasta dais e praças brasileiro·s. balho COml)at.ivel com us ínos-
limirt;a,nrlo--lSe a a;tribuí-la ao froruteira seca, sempre vigilan- (C"ntinuana pag 3) .sas aspirações de liberdade e
desejo de visitar aqllÍ pessoa com a n'ossa dignidade de ci- São Paulo, 24 (U. P.) - lnfo·r-

Crl'I.,·cas a' POII'II·ca· brl·laA·o I·ca dadãos brasileiros. ma-se ·que já foi 'cOIIlseguida uma

Dispensa flue se ponha em co.nciliaç,fio enLr·e- o P. S. D. e o' g'o-

destaque ·a enOI"me responsa- vêIlll'O Ademar de Ba,rros, no ca,s,o

SAN ANTôNIO (Texas), 24 (U. P.) - O senador Owen Brewster ata· bilidade que neste momento dos prefei,los pesrse.díslt.aIS. kssina
cou a política exterior britânica na Palestina e perguntou C€lmo podem os t.omam sôbre si, os (}ig'nos re- la�s,e a propósiLo, que de.sde ontem.ingleses dizer que se sentem incapazes de manter dez mil soldados na -

Grécia, enquanto mantém cem mil na Palestina. O senador Brewster fêz um presentantes do povo. nao, úcol'l'e nenhuma exornel"acão
apêlo ao govérno britânico, de encerrar a sua política de erros e lágrimas Ain(la que diferençus doutd- de prefeHo,s nolS Muni:dpiÜls onde
na Palestina, estabelecendo um Estado judeu naquele pais, "pois esta é. a nárias se interponham -entre o P. S. D. &e cO'�sidera majoritário,

PORTUOAtsi' PREiiNEi'éIJNTRi"ÃãoÓUERR4 ��i. �;::���: ::F.:E'p4utoD�mia de
LISBOA, 24 (U. P.) - O primeiro ministro Salasar propôs ao Congres· supremo o,s liá. (le n:l?roximUI' orlo 'alegreso Nacional a reorganização da defesa nacional. Destaca-se que o premieI' nas horas. das resoluçoes a 'se-

português se mostra bastante preocupado com o rumo que estão tomando rel)l- toma(las em cumprimento Pôrlo Al.egrc, 21 (P, P.) - Se
os acontecimentos mundiais e propõe a criação do ministério da mobilizá-- de su.'t dig'uificante missão. .. gunclo se observa aqui., iodos OiSção civil. Êsse ,ministério, c[j,so uma guelTa envolva Portugal, estaria em'

condições de mobilizar e proteger a população contra os ataques do exte. . .'Juntnulellte com a carta pal'l.i,çlos (',stão i'D.c!ilna,clüs a dar wu-

rior, prevenindo a possibilidade de que a agressão exterior se revista de COllstitucional cumpre-Uies ou- Lonomi,a políüoa a Pôrto' Al'egre,
guerra bacteriológica, gás, ataques aéreos e outros. Ao mesmo tempo mo- torg'ar uo po"o catarinense, con fel'i,ndo-lhe a fa,c.uldwde de e.s
bilizaria a indú,stria dos trabalhadores da economia, enfim tôda a vida na- um exem!}lo de .ahnegado es- ,cQ1hcl' o prólPrio p-rMe-Í'llo. lncluecional para a defesa do país.

forço e (le uma g'l'snde' com- i"1"1 'elT.JLre es,sels pal�[ii:dos o P. S. D ..

preensão (la -realida(le reg'io
nul em' consonância com a ret.1-

lidall� nacional, l}arn, que se

solidifique a confiallca 110 re

gime democrático, ao� redor de La,ke Sucoess, 24 (O. P.) - A

cujas fronteiras já Ise ag'rupam U)/ <1'IJLtIlicion que llicei{'arll oriüj'al
as fôrças da tirania extremis- mr-11I1c a oferGa, de 8.500.000 dóla
ta, à espera 'de uma,' hreclla l'es feilt'31 pOIl' John D, Rockefefle�'

para 'investir c'ontra o monu- Jiuni-or p.a'ra a comp.I'a de sua se-

mento da, liberdade. de pe'I'mlaiIle'l1!t0, em Nova Rork.
Foram êles 0.8 escolhidos do O allo s,e da:r,á na próxima terç.a-

povo e é neles qúe o povo 'c�m- f·eira; primeiro ?niViensá:rio da reu

fia para. a defesa' da família, llião da lJN nos EE. DU., quando
da s'ociedade e (la P<'ttria, ,mais Rocke�ener e o �'ecre(ál'Ío gleral.
do que nunca ameaçadas e,;m Tryg'Y,(' Lic ai�;silIlaTão o conlrato
seus alicerce.s morais pela ava� ne.SRe SPI11Li'clo, na sérlr pro'visória
lanche do materialismo. tia PX, io�l'UI,3(!a no Empin' Stalt'13-
A êles, a nossa saudação! Buildjrng.

1,.,;.,.- 0'0

..

..... '
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amiga.
Adimite-'S€ de qualquer for

ma, t1�atar-se de alto funci'oná
Tio do gov'êrno paraguaio; e

SUJaS declarações a respeito da

JuJta re,vóludo.nária são todas
inteiramente favmáveis ao ge
neil'ál Monnigo.
DIz o ·sr. Bordon que tem ha

vido muito -exagero nas nofi
·das Sôbre a -rev.oluçã.o para
gru'aia e· que o general está se

nhor da situação, dispondo de
"25.000 'll'Omans, enq·uanto a's

fôrças reveHuci'Ü'nárias contam

apenas com dóis mil. Quanto
,á tomada de Juan Pedro Caba
lera, jUll1to da fronteira brasi
leira, atr_ibue a 'mesma ao dese
jo ,(los revóliUíCÍonários d.e pre-

i)a�ful��i!'u::� �·sclareceu. 'QUeriam apossar�se da- Grécia
."ES'I'IVAll....EN·TE 'RECEBIDO

WASlIINGTON, 24 ru. P.) - Nlt1n dOCltntento claclo a conheceI' do-
se " :I.

.

. mingo à- noite, o Depal·tamertto ele Estado deola1'a categoricamente que a
() CORONEL FRANCO j I1tgoslrívia, 'a 'Albâni.a, e a Bulgár'ia não se apoclera.mrn do telTitól'io da

J300lta Porã, 24 - ViajandOj Grécia com receio unicamente de entm1' e1n choq'ue contm as tr'opas bl'itâ-

a. ·bord·o de um hiâro-avião da nicas. O clocumento também- retere-se á Tlwquia. Fl'isa qlte ésse país acha

Ma1:"in'ha paraguaia, chegou:
se numa lJosição extr-ernamente (liticil ante a União Soviética,

hoj,e, á tard.e, a Conce--pción, o; ATE' QUE ENFIM 1coronel Franco, chefe supremo _.
.

.-.
,do m.ovimento revoluC'1ü:n.ário I' ,

e qUJe ali foi festLvamenté re-·. Rio, 2�, (A. N.
- Em virtu.de das enérgicas providên·

cebiclo pelo povo.
: cza� �o governo centra�, contra a carestia' da: vÍda, está se

. . I verzfz:,and_o enorme baz»a nos preços d,?s. tecidos. Afim
ZF-7, A NOVA EMISSORA i de nao fItarem com estoques nas pratel�1tas, os comer-

Ponta Porã, 24 (A. N.) �
I cian tes estão fazendo sensiveis r.eduções em todos os arti

Os revol'ucionár,ios, dominado�1 gos de vestuário, numa conGCrrencia que muito está bene
res agoTa. de Pedro J.uan ca-lt;�Íê.n ia o povo. Breve todes poderão adquirir tecidos a

vallel'o, acabam de Íustatar ali preço.s realmente populares.

• •

cenmoma
,

sera

o Partido Social Demoáatico tem a honra de convi
dar a s autoridades civis, militares e' eclesieeticee e o povo>
em geral pata assistirem às manifestações em homenagem
ao er, dr. Aderbal R. da Silva, governádor eleito do Estado ..

no dia de sua posse, às 20 horas de 26 do corrente.
Bsse« homenagens serão prestadas a s. excie. após a

passeata que se reeliser â; no mesmo dia, à fren te do
Palacio do Gov êtno, de cu:/a sacada principal se farão
ouvir diversos oradores.

U��!��!!, 24�? p�u!p�!�� que���lt"��r,���o?�
Departamento de Estado, comparecerão hoje, ante a comissão das relações
exteriores do Congresso, para fazer o apêlo de ajuda' llrgente dos Estados.
Unidos à Grécia e a Turquia. Cnmo se sabe o govêrno norte-americano.
está empenhado em intensificar a luta para obter a aprovação rápida da
parte do Congresso do plano do presidente 'I'ruman, para enviar dinheiro.
e armas àqueles países.

servi
cos que nada tenha ma pedíe ao

Congresso, para s'ua,s repartições
ou a propor para ,a reforma agrá
da, d0Vierruo del}J.ará:"'!o eiX.pressa
mente flJO gabi'Dlcte do mÍ>nÍ's-tro.

As
.

prefeifuras
paulis'as

A séde da U:N_ .

/
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TELEFONES MAIS NECESSl'l'...DO�
Bombeiros 1'U
Policia .•.....•.•••.•.••••••.•••• 10,\.
Delegacia O. P. Social ••.••••••••. 151,
Maternidade ....... _............. lll�
Hospital Nerêu Ramoa __ • Ul
Sallta Casa ,. _ lOJa
Casa de Saúde S. Sebastião ••• ,.. 11"3.
Assistência Municipal 166.
Hospital Militar 11�1
14" .8. C ; _ -' t�J.'_
Base Aérea .-... n,.
'lo b. I. A. C. .•••.••••••••••••• j$JlI
Capitania dos Portal . • . . . . . • • • • • . • Ua.;
J6' C. R. lflOI
Pôrça Policial _ ••

-

.. , .. , 120J
l'enitcllciãria 15U
.NO Estado" lU.J
-A Gazeta· 1651
-Diário da Tarde·' ". 157s
·L. B. A. • . • . .. • .. • • • .. 1641
J;IJII). PlUleTiri. 00;.. .• - -

. .. . . . I ...

FARMACIAS DE PLANTÃO

Eslarão de planta0, durant'e o

mês de março, as seguintes far
mácias:

1° - Sábaelo - Farmácia Mo
·�erna - Praça 15 ele Novembro.

2 - Domingo - Farmácia Mo
derna - Praça ·15 ele Novembro.

8 - Sábado - Farmácia Santo
Antônio - Rua. Joã@ Pint,o.

.

-

9·- Domingo - Farmácia Sanlo
Antônio -. Rua João Pinbo.
·15 - Sábado - Farmácia Ua
taririense - Rua Trajano.

16 - DOú,ingo - Farmácia Ua
tarinensil -- Rua Trajano.
22 - Sábado - Farmácia Rau·

Jiveira - Rua Trajano.
23 - Dl'mingo· - Farmácia Rau

liveira _ Uua Trajano.
29 - Sábado _ Farmácia Santo

Agostinho -- Conselheiro M-afra.
30' - DOll'J ingo - Farmácia San

to Agostinho _ Rua Conselheiro
Mafra.

.

O &erviço noturno será efetuado
pela Farmácia Santo Antônio sita
á rua João Pinto.

-

Laboratório
Radio-Tecnico-Elect:ron
Fundado em 1935

Montagem de rádio., Anlpli
ficadore.-Transmi.soll'e.

Matarial importadt\ direta
menta dos U. a. A.
Proprietá.rio

Otomu Georges Bõhm

I
Electra - Tecnico - Profi.. ioJ1o)

formado na Eu·ropo
Florian6poBs

qua João Pinto n. 29 - Sob.

RETIRARAM SUAS CANDI
DATURAS

, ,

Bom binóculo
Grande

.

O TI M·O EMPR.EGO
(NA' CAPITAL NO INTERIOR)

Precisamos de pessoas de ambos o.s aexoa, ativas e emprencledoro ..
, relaciona

das e ar:npiciosaEi. Otimas condições. Mesm.o na" horas vagas. Em qualquer

1_ .'. cidade, Esc,ever à "Edifico'oro· Ruo São Ben to
, 260 � São Paulo.

10 novo partido de t A08 SENHORES Mais veloz
Hugo Borgbi I DENTISTAS _ !que;� (, som
Rio,

.

(i\. N,) - Segundo Ouro Americano'- Recém-
i a imprensa daqui, o sr. Hugo chegadO dos ES. UU. Londres, (U. P.) o Visão maior e mais perfeit&!o
[Borghí tem mantido contacto Com uma. simple. corto podem ministro da Aeronáutíca ciw.\ que a de um bom binóculo-

1 com o sr. Vitorino Freire, re- agora o. liennóra. dentiJt�. com- acaba de am�ncial: que a··part.ir alcança quem' tem sólida
centemente eleito senador pe_ prol' 'P.elo man�r preQo o o.uro q�e· de 10 de abril fara experiencra instruçâo.

i lo Maranhão pela legenda do
necessItam

.•.16la
em Ildamlna, dtl.- I

aéreas sobre o Atlantíco, vi- Bons,' livros. sobre' todolos·.' <N, CDS ou em .10, em so a poro O· _ I _'._

0'601
Partido Proletário do Brasil. doa 011 quilate•• tudo no seu titulo

I
sande ultrapassar a.,vel.oclda-,. . assuntos:"

.

-Desses entendimentos resulta- exacto, recorrendo à uma co.a de d� do som. As experiencias te- LIVRARIA /?OSAAnúncios mediante contra. ria a função do P. P. B. com o reconh�cida seriedade. For�ecemo8 rao lugar ?'�rante s'Ci;� meses I Rua Deodoro, 33 - Elor ienôpolrs.
.:

.

I c .

•

hltas de pregos do dla, com o aUXIlIO de avioes sem Io
...

I P. T. N. ASSIm, o P. 1. N. pa:s. Pedidos pelo Reembol.o Postal ao . . -

R t.
s !I:b�f;:�::�, �:s:e�ã: O

saría a contar tão somente DEPOsiTO DENTARIO MASEfTl pIlotos. � que -evol.mrao num_a_ epa rlamentodevolvidos. com. elementos do SI' Ruge d co":"· i 131' 135 superfície de mais de 11 fiI-1.. ,Rua o "",minar o, •. e
Ih te d S'" os d

·A direção não se respo... Borghí de São Paulo, com os Rua Marconi, 44 __ C. Postal, 291 �� a oe� e ICIJ.ly.. � e Japonesessabíliza pelos conceito.
quatro deputados federais oue São Paulo avioes estao sendo ,construIdo.� 1'6' (D P) _ O Q

. d"'-emitidos nos artigo. .� �. "1 •

d t t t quJO, ..
-

. \ t. C
assinados .assínaram a declaracão de - _ .. , .. - .•. - no !ma�or sel?fie o e a en a 1-

M A Lh '

.

cjnano ue-. .,- "

VENDE SE' va sera realizada sob os aU3·· I- ao l� ur anuncIou. :romprmento com Q propno sr,
. . .

A r-epatriar cinquenta mil JapO[lt'S:3S'R· B rghí C /_, ,'. com
- p�CIOS da' Casa Wíckers rms-ugo o 1. .onrana I, que no momento se encontram na';

os deputados Jarbas Lerí Men- ror motivo de viagem, uma trong.
Sibéria e' em l{,arafl1.lrllo, estando o-_:

donça e Henrique Mata e com confort âvel re sidência. de recen Id'!U8trl� � I' l' t� 'i! !IDO governo japonês i'1l'SlLrui'do no sen-
os elementos do P. P. 1.1., 1_10- te construção, c: m dois quartos, ltin u. II U Lido de reabr-ir um centro de l'eCell-tadamente os srs. Vítorínc se la-de-jantar, ec z inha , dispen- ruo,1 .

(A .N.) - Chegou a esta ção em Hakoda,t, ilha ele Hokkaido,Freire e Jo�é Neiva, senadores sa, tôdas as inats lacõer, gara capital, a bordo cio Almirante Ale- no próximo dia dois -de abril. �1-
do Maranhão, com deputados gem e 360 m2 de ter re r o. xandrino, pentencernte ao Loiele multeneamente o Q. G. aliado ln--
desse partido na Camara e Tre tar com ALMIRO Brastlaíro, o sr. Giusepp JulJam formou que vinte e seis mil e se-
com o próprio governador do CALDEIRA - Te I 1616 proprtiotánio de diversas fá.bricas tecentos e um japonês foram re-

Maral1!h�o, sr. Sebastião Ar- .'. . ,...... de tecidos na região de Betuno, na

I
patriados ele Dairen e Pm't Anthur,

cher, eleIto pelo p, P. B. Senhorita! H.á!ia, e que veiu e,Slluel.al'. a possi- Sabe-se que quatrocentos c ses--
Ao escolher seu perfume werifi- bllIelade ele tI1ansf,enr sua rnelusü'la sleruva e quatro coreal1OS tenta�'alll'

que se trás a marca da perfumaria para o IlJOSSO país, visto o quac[r,o entrar Heglalmente no Japão, maS"
"Johan Maria 'Farina" que já era europeu não Of'eI'le0er pres()jn.te� I

foram re-embal'cados para a (.;orea
preferida pela corte imperial de meJ1lve glaraDitioa.s de trabalho ncm __...;;.._......:..i__�-+__�__

D_._p_e_d_r_o_I_I .

__I_b_O_aS_'_p_eI1S1_)e_cti_v_as_e�_0_'DÔn:.i��_s._ Grátifica:se
CARLOS HOEPCKE S. A. COMÉRCIO E INDúS'l'RIA

. quem achou,Â.ssembIéia Geral Ordinária
'.

CONVOCAÇÃO Perdeu-.e .no trajeto entre o",k
Na f.orma dos estatutos s'OcLai.s e de acôrdo com a lei em Ca!egio Coração de Jesus .. Ruo

vigor, convocamos os acio.nistas desta Sociedade para a asselll- Visconde Ouro PI eto. Pr�çQ C?uj�ze�'
bl'éia -goe-ral ordinária, no dia 28 do correIljte, ás 14 hora,ls, na e Trajano, umt.

a ctaonmetpaa bGn!C;::i�". ,. .

-

sem a re.pec 190 •eede SOCIal a rua ConselheIr,o Ma.fra, n. 30, nesta Capital, com, fico-se bem a pessoa que a entre-
a segui'llte ordem do dia:

'

gar no Hotel La Porta. ou nC1

a) - exame, discuSsão e apro.vação das contas da Dire-, relioção deste jornaL.
, toria, do balanço e do. Parecer do Conselho Fiscal, I
r,ed'erentes ao exercído de 1946; I Tela para. fecularias,

b) - eleição de cargos vag'Ús na Diretoria; hronze.fosforose.
c) - eleiçãJo do COInselho Fi,scal.
Florianópolis, 20'de março de 1947.

Rudolfo Scheidemalltel
Acelon Dário de Sousa

Diretores-Gell"entes

E

a

Teil'gr.: MARILEY
Cbixa Po.tal - 5756

Tôd'gs as bebidas, inclusn',j ali .em demora ao conhecimento de quem
fabricadas em outros Estados, de dir.ito. recehe"do v. I. uma inform,,·
retiraram suas' candidaturll3, ç�" do resultado embora em algun.

C&.,para reinar no� lares catariA eoe não sejam ;nblicado. nem • recla

J nenses, - em vista da certissi- i I
mação nem a pmvideneia tomada.

ma vitória do aperitivo KNOT. I _�
'

-

CARLOS HOEPCKE S.' A. COMÉRCIO E INDÚSTRIA
Rio, ,(A. N.) - O Conse- As,sembléia Geral Extmordinária

Ilho do Com1éI1cio Exterior, bai- CONVOCAÇÃO
xou por,taria baixando o preço Na fo'rma dos e:statllltos sociais e de acôrdo com a lei em
teto para o automovel ne vigor, convocamos OIS acLonistas de,sta Sociedade para a as- •

P-T8 dBraJSiIl, at€ nova divulg2çan sembléia g,eral extraorrdtnárÍ'a,-no dia 28 deSlte mês, 'ás 16 .ho- a crise no eElslses preços variam: Ford, de ras, na sed'e social á rua Conselheiro Ml1fra, n. 30, nesta cida-

Sa-0- Pau'lo'Cr$ 39.300,00 até 56.:300,00; de, com a segmilllte ordem do dia:
.

Me.I1cury Cr$ 62.000,00; Lm- a) - aUlmento do capital social; Rio, (A.• N.) � Em São PaulQ,coln de Cr$ 76.000,00 até -b) - co.n:seque.nte reforma dos estatutos; at'ingiu a fase cnlminante a àise-'
125.000,00; Ohevrolet de c) - assunto.s de interêsses dl'), sociedade. petebisla, pois é forte o O"upo do ;Or$ 41.450,00 até 53.000,00; Florianópolis, 20 de março de 1947. JJar·tido ao lado de Borghi enquan-Pontiac de Or$ 52.000,00 aM: Rudolfo .Sclteidemantel to que a ala de Ped,'oso Junior'
64.300,00; Olrlísmobile de Cr$ Acelon Dário de Sousa 'manteve-se fiel ao S1'. Vargas. Ou-73.000,00 até 75.000,00; Bu1ck Diretores-Gell"entes

I
trás elementos passm'arn-se 'para (;.

Cr$ 84.000,00; Ca,dilac até Cr$ - - - . -

P. S. D. e P. P B. Acredita-se que:146.000,00. Todos OS preços S€ FÁBRICA DE RENDAS E BORDADOS HOEPKE S. A.
a intervenção sení atendida ainda .

I
ref.er.em a moercadoria posta Assembléia Geral Ordinária I esta l,se'Y/wna. O diret6rio central!'
no arma2íem vendedor.

. CONVOCAÇÃO clevel'á nornear o S1'. F1'ota Morei_·
Na forma do;s e,sta-tutos e de acôrdto com a lei em vig?r," ra e Pedroso Juni01'.

convo,camos os adonLstas desta .sociedade para a assembleia
_

geral o.rdinária, no dia 28 do .co'rrente: 'ás 15 horas, na. sede so-'O aVI-Ei.O desacial á ru� Flelipe S.chmidt,· nesta CapItal,
.

com a segmnte 01'-, .

lU -

dem dodIa:.
. I pareceua) - exame, discussão. e aprovaçã,o das cantas da Dire-

I

.

toria, do. balanço e do Parecer do Conselho Fiscal, I T8Jerã, (D. P.)
. -. Um

aVlaoc'

refereDrt:es ao exerciC'i-o de 1946; I de tl'al]]spoT!,e do- e-Xffi'CltO amel�JCa-

b) - eleição de cargo vago na Dir,etoria; I no o'esapareCleU, quando v,oava
_

de

c) _ eleição do Conselho Fiscal. I Kerman para Da!llaran. A ultIma

Florianópolis, 20 de I,Ilarço de 1947. I mensa?,em re0eb.tda do .aparelho
Acelon Dál'io de Sousa I a,nun�clava que cInco .trlpulant'es
Adolfo Beckmann e&La,am abandonando o avião uLi--

Diretores-Gerentes 1. I lizunoo paDaquQclas.

REDUZ�A
(!ORDURA
Põi Um Novo Método
Ao atender ils' Estr�las de Cillem!l de

Hollywood, um médico desC-0bri l� '_.:!l

método seguro e rápido de removf-r :,

t":ccrJ';so de feia gor:dura. Comece.3 'j:\;
der pêso na primeira. scman.a e m�].J.: 3

(Juilos\ ao mê�. Basta tOITw,r � past!lh:iS
.� yezcs por dta. tste novo ;::.etodo, Cb,1�
mado ForJD.ode, traz llfJ"� vitaiidâ
de saúde e ener[l'in com0 tambéol uma

ap�rência atraente. ao dissolver a got
. dura. V. não só se sentirá corno p�rec�á
l' anos mais jovem. Não é nccessáno .

fazei" regime alimentar., nem usar droga8
drásticas ou praticar exercícios em excees.o.

Atúa ajudando a natureza. Forrnode
reduz a gordura de um modo garantid_o
como V. deseja. Peça. Forrnode. hOJe
mesmo em qualquer farmácia. A nossa

garanda é a Bua maior proteção.
' Importação díréta da

Inglaterra
Malhas - 60 - 80 - 100·120
largura - ,92 CIl'S. (3 pés).
MARIO SCHAEFER

'1

o preço dos
automóveis

ou queixa pod�rá vir a causar, encami·
n'u'-. .. SECr.;A.O RE;CLAMAÇõ�S.
de O ESTADO. que o r"'o será le"ado

São Paulo � Brasil.

QUEIXAS E REC�AMAÇOES
PREZADO LEITOR': s. o que 'b.

interessa é, realmente. uma providência

l

para endireitai" o que estiver errado \lU

para que al�ma falta não se repita; e

NAO o esc.ãndaJo Qüe a oua reclam,.ç�o

i.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Estaria no Rio•••
Condus<1'J -
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�Vida eocial
f�TEnA�nos PARA GA.
RANTIR A NEU'fR.ALIDADJil

DO BRASIL
Ponta Porã, 24 (A. N.) - O

governador do Departamento
de Amambaí, sr. Marciel Ramí
rez, seu secretário e mais o te
nente- comandante da guarni
ção de Pedro Juan Caballero,

1.186.233,00 aqui refugiados desde a queda
daquela cidade em poder dos

53.864,80 rebeldes, estavam desapareci
dos desde o dia 20. Descouhe-

leiam as autoridade-s b:rasl1ei-.
ras Para onde os mesmos se

3,857.003,10 haviam dirigido. Ontem, po
rém ínesperadamente, regres-
saram a esta cidade, proceden
tes de Bela Vista. Os refugia
dos se faziam acompanhas- de
um oficial do

.

Quinto Regi-
7.569.892,00 mento de Cavalaria Indepen-

dente, o qual fez entrega dos
mesmos ao Comando do 11 R.
C. I.
IDm face do ocorrido, este

comando resolveu remete-los,
imedíatarnente, com mais três
oficiais paraguaios, para Cam-

1 o Grande, sede da 9a Região
::.Iili,tar, onde ficarão interna-

'::0'>, afim-de garantir nossa

absoluta neutoalídade.

. / Fá��;���o�:n�!::!:Ó:!I�:::�:�:�\�·�.���eo�:,�'
ço geral, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 1946,

. F'lortanópolís, 31 de dezembro de 1946.
PREIUIOS EM LIVROS

.

ADO FAHAGO
Por todo êste mês "O Estado"l Procedente de .Gr,e'�ciuma che-

,�!nicia�á a distribuição de livros, gCILl Ú [i']o'rj'U'llÓipo,!j.s, o sr. Ado ·F'a..:
,�ncluslve romances, entre as pes.l raco, OIJelXl:SO pre,J'eüo dàquele mu,
"'soas que constarem do seu eadas- n icfpio.
wtro social.

Assim, os que ainda não tenham CARLOS 1:iEARA
lmobitiecâo

,,;preenchido o coupon que diaría- \'indo� de Crescnuna encontra-se ����e��s'�' casas d� '��;;di;'
, , .,............ 348.233,00

,'mente publicamos, devem fazê-lo
I nf'�lla e idade o sr. Ca,).'.IOI.'i I Seára,'lVIáguinas .,.,.... ,., , '::::::::::: ��i:g��:��

"o quanto antes para concorrerem a' oL'Vncli{lw�'o a deputado estaduad pe- Móveis &_ utensílios .. , .. "... .., " 21.000,00
·<'tão interessante iniciativa realizada

I lo p, S. D.

I"
,

-----

vsob o patrocínio da "Livraria Rosa I _

Ca íxa ..

:.:
,.",.. . ,.

-á D d
'

, ELHS ANGELONI
Realizaoe; a curto -e a longo prazo

.- rua eo oro, n. 33, nesta Capital'
'-' •

Mer d
'

1 06- 884
.

"

I
Desde ontem encontra..'se em Dev��o�;�as ,. . ,... "., , ,.,. .uoa. 00

ANIyERJ�ARIOS: Floriatnópolis, o S1', ELias Angeloní, Obrigações '(i� '���;'�'a' ., , ..". '_ .... '.',
'

.., '._. :::: ::: 2'�g�.���:��
DR. JOAO BONA8SIS presidente do díretorío mundcipal Banco do Brasil, c/depóstto compulsório '. . 15.524,70

BriIHul{nt'e irrleligêneia e grande do p, S. D. de Crescnima, I Conta de cO?;LPensação
· ,.,c,arál<e,r, O dr. João BonUJssis é, se- A

-

'1
t .RÔDOLPO ROSA I

çoes cauciona as """"" .. , ,.. .., .

�gurarmClll' e, uma. das ma'is belas ,' ..
'

,
,

Devedores em c/cobrança ,., _. ., _ .

. expressões' dia moderna g:eI"acão 00-
Es[a entre 110S o SJ'. Rodolfo Ho- Banco do Brasíl. c/trtulos garantidos .

_ .. tarineqs,e. I '':'?'. digmo de,l'e.g:ado l'egiema,1 de po-
.

Prnf'esson-, erudito, soube 'sem-
líc ia de Cresciurna.

It .pre i·mpor'-,,;e ao. respeito e estima P.'SSIVOF v.. PREF. SILYlO SCOZZ
.

f- ••

"-

.' de seus disc Ipulos ,e' como advoga, Vind d R d
.

. ]o. ao ex�glvel
"do se/LI nome cada dia cres-ce com

me � ..e o. elO, onde é opero- Capital . .. '. , , " """"" ., .- .. , _

,<:0 prefeito munícipal, chegou áj Fundo aumento de capital ,.,." , .

, mais v'igol' nos nossos meios ínte-
I -I, .

E
F'lor ianópol is o sr. Silvio Scozz, Conta de reserva , .. ' , .. ,., .,. '," , .

le'C'ulllalrS,
.

'is motivo por que serão. R I
"

d t 1 9
_ I eserva compu sor ia ecre 0- eí .159 ... - , . , .

jnslt'as as bome,nage:n6 á sua pes- A�TONIO HULSE Fundo para móveis & utensílios e imóveis " .

so.a,
h<oj,e, data do seu asriversário

t Chegou ú Elor ianópolís o sr I F�ndo depreciação de máq':linas .

_ 11IUiDf\-líci,0, "O Es,t:ado" abraça- cor-I·' Ióni IJ 1-" ,,' ..

- . F ündo para devedores duvidosos , ,.

• -cli'a;], <8illl'

. O ,.,",-0.._, �l:' J.U "e, lln.nueTIt.e POlJtI�O Fundo para máq�li�las _obsoletas __ .

Ó1 te. I reS�,f'dl::<!ta, e presidente do direto- Fundo para partícípações , ,... . .

rio de Tuba,rão. Lucros suspensos ,...... .. - . . . .. . .

:.1l'IENINA LÉA LOPES 'AB)lEU

He-Iação dO'd pa.::;�agt:j I'OS· que de
�ümbarcaram rnlls.t.a eapittal pelo
ü\ iüo P P-CBT América -do NortE
da Cr'lIzeil'O do Sul Lendo po.r Co

m.a.ndall'iÍe Luci'dio de Lalno \Valls:
Pmced,ellll'e do Rio, de Janeiro:

Al'llahJo Vi,eira, Ge.l'Ll'lH.te Henri

qU'etra, Momm BaYeJ'[, Ua:rlos Go

mes de Oliv-eú',a, WalLeI' Rocha
Nilo Rla.mos, Adel'bal Ramos da

Silva, \Va.lmor \Vendllausen. Ui

ryllo l\Iarlins, Se-basliüo GosLa Cas
'brü.

Pl'oc,ede<l1<tl'ls ele São, P·aul,o: .Ill

raó Mai,a, Joaqui'na Maia, AVI.':i'la

M.aia, Vi.Lor Dequech, Gun�Hi):lld(

SR, llU�EU BORNHAUSEN Al\es 8i[\':1.

Comemol'a seu na:la,[ício, hoJ'e, o Pro()edc1n[e de CUl'i,tiba: Ce'illte

.sr. 'I r i-n-e li BO'l'nharl,se'o, c-o-llc,ei.t lI,a- A:lvaa'o. P�.r'eira. Ca'bo, Na:i'l' SanrboE'

,"do inelusü'i,a,1 ca,(,arinc'llse (' pl'('si- K,a.li.l, Da,l,lon Machatdo Ferraz, t,::

.·dent.e da [lo D, N. ,em ;;';a.nlra Cala- I'(',n<;:<o VaHrich.

l'ina. POl' .('�t.e müllS'O rle,cehel'ú Embê'rt1Cal(]os nesta mesma ,:!clta
• hoJe, s. s' a" manifel"I�-t1I�Õ'E''S O" com cÜ'lsltíno á Por'!o. AJle,gI'e de

';:8iPr-eço ele S{'U,,; nUIlPl'OSO,S amigos F!pc'lis: Mal1cHi·o BÜ'nnla,srs.is de

M,c,lIo, N('�cy Osório ele j\Ie,]]o, Dr

BO!1ifáci,o �hmidl. Jalcy Angelina
SC'hmidt.

'\. ,�-+

\
... Vó par.ssal', mais um amiverlS:ülc

:cna,la'líciÜ', na efeméride que lloj-e
tl'a-nsoo,l-I�C, a. galanLe meni'na Léa

.Lopes A.JJl'eu, enca-nLado1'.a. firlrhilJ1.ha

.··-do norSs<Q. e's'lim'alCllo ,cOlI1lterrâneo sr

Antóniü Bolrc,ulO Abl'eu, dredic,ad-o

,liírroLi,pista da lmpr-erusa Ofici1al, e

... de sua exma,. espôlsra d. iVI::l'ria Lop-es
Abr,eu.
Em 'ltão gT,al1.a efemél'<id'c, Léu

�. 'berá {'lnJ3eJo üe 'Ü<f�r'eoer lauta mesa

,de finos doc,es e guait'a.n.á,s às S'U::\IS

�•. wmi.gui·nha's.

: FAZE�-I ANO;;';, l-fOJE:
- u

.

juycm I,at'Ji.o P:3��..-;()ô Luz

'-.,1:11110 cio SI'. Arllll' Lu!' e i,nlteligCln
;; te aluno. do Cm,;:.o Científico (Ir

y- ,·Cológ·io Ca:131'i,!1<e-llM.
- a.sta. Amazornira Haistfio, re

.. sideIll,c ('111 Jo.i,ll(yi[.e,
- o SI'. Q.uil'in.o P,el'eil'a Bento

,.oapHão l'e['lwmado do Exér,eilo.
- a sra. v"a. d. glelvi,na Luz

:.l\10hl'.
- a ·sl·[I.. Mm'ila ele LOlll'des .Brito.
- O' sr. l\IilLo!1 Bali,s!a ela UUlnha,

.. músilco do 1'10 B. C.
- a p'í:l1la. f;l'a. d. DuJ.cena Viei

ra ,dJa. Cunha, e�pô�a do sr. Mi Ilon

. Ba.li�ta ria C�lllha, cio· 1'1° B. C.

�NASCIMENTÜ :

Es tá em feslLa. o lar do sr. 'Jarr1'e-i

':l'i'HO Cos,kl! e cxma, sra, pel,o naiSci

'merubo do um filllÍlnho quo ree,ebcll

o nomo de Coraoci.

-VIAJANTES:
DR. OLINTO CAMPOS

Aeha-se ne'sta cu,pital o. sr. dr,
· OI in : '1 Oarrnpc,s, irut,egro promot.or
-:públ:ro de Laj'l's.

A.de1·bal Ramos da Silva. diretor·presidente.
Acelon DÚTio de So'!tsa. diretor-gerente.
Adolfo Beckmann. diretor-gerente.
AlvaTo de Lima Vei,ga, contador, reg. sob 11.

48.430 na DEC.
Pl'oc·ede·ntc 'elo oé�le cta�ar1nell<se, PARECER DO CONSELHO FISCA,L

unde Ú !Jl'es[j,gil)�u polí:lico ciJ.egou Os signatáriOs do presente, membros efetivos do Conselho Fiscal da Fá-

á e::Jta cidade (I sr, ,\JLílio Fontana brica de Rendas e Bordados Hoepcke S. A., tendo procedido ao exame dos ne-

111CTIlbl'() cl' C
. -

ri' t·' I
gócios e operações sociais relativas ao exercício de 1946, tém a declarar que

" '. "lt Ü!IOJ��n() J,"X8'CU Iva . . -' -

d P ,

-., encontram tudo na melhor ordem, clareza e reglllandade, por ISSO sao una-

O . 1:i. D. !limes em recomendar à assembléia geral, a aprovação dos atos da Diretoria,
suas contas e o balanço gêral' da sôciedade.

Florianópolis, 10 de fevereiro de 1947.
Emídio Canloso JÚnio1·.

JaY1ne LinhaTes
Alvaro Millen da. S-ilveim

PREF, VITOR BUHR
Encomh-a.se nesta cídade o

Vitor Buhr, dinâmicr, pre,feito
l1'ic1pn:1 de Rio do Sul.

Ade1·ba·l Ramos da Silva. d íretor-présíden .e,

Acelon Dúrio de Sousa,' diretor-gerente.
Adolfo Bectemann, diretor-gerente.

ENCERRADO EM 31 DE DEZElY1BRO DE 1946BALANÇO GERAL,
ATIVO

DR. VrTOR (}["I'IEH.REZ
Está nesta c;idá'f,e (I aCédmdo, me,

di,co SI'. dr. Vitor GU[il{'·['l'ez. dire-
101' (1;). �ra�If'11tiidta'dp d'e La,jc-s.

ATíLTO FONTA�A

PARA RECEBER AMOSTRA GRÁTIS
ESCREVA o SEU ENDEREÇO AO

UBORUÓRIO OOIN $. O,
CArX,\ POSTAL, 36

BI.UMéNAll _ 5ANTA CATA�JNA

30.000,00
2.433.191,10

9.&00,00 2.472.7!!1,10

NOllIEADO eONSUlj PARA-
GUAIO EltI PONTA' PORÁ
Ponta Porã, 24 (A. N.) - O

senhor Ramon Gil Sanchez,
um dos proceres polftícos do
Partido Colorado, aqui refu

giado desde a queda de Pedro
Juan Caballero, foi nomeado
consul do seu país nes.ta cida
de, pelo general Higino Mo':'
rí'lligo.

YIN'fE 1l10RTOS E TRIN'.rA
E DOIS FERIDOS

Ponta Porã, 24 (A. N.) - A

situação nesta f<r-onl:eira conti
nua calma, estando prartioa
mente normalizada a vida na

cidade vizinha de Pedro Juan

Caballero, em poder dos rebel
de�. Assim, a travessia da fron
teira vai sendo possiveI como

dante·s.

Viajante chegado ontem de

ASlSumçã.o, informou-nos que
no assalto 'á Chefatura de Po

lícia, no dia 7 do (!orrente, per
deram a vi.à.a 20 pessoas, entre
oficiais e praças, fican.do 32
ou.tJr3JS feridas.

DETIDOS TODOS OS PA
DR,ES, FREIRAS E O BISPO

.

llE CONCEPCION
Ponta Porã, 24 (A. N.)

Na Queda de Goncepcion, oS

rebeLdes assaltal'am o Ban.co

Agrícola daquela cidade e

prenderam todos os padre's e

freir3Js, inclusive o bispo da
é

.

<üdade; segUtndo notícias que
a.ca,bam de ser divulgada's pe
lo jornal "A FroIllteira", que
Se edita nesta cidade.

NOVOS AVIÕES ADEREM A
REVOLUÇ_�O

Ponta Porã, 24 (A. N.) Aca
bam de atel'rissar cm Pedro
Juan CabaUero, dois grra,ndes

. aparelhos pel'Í.encentes ás fôr�

ças de Morínigo e que assim
aderiram aos rebeldes.
Nesses aparelhos viajarrum o

majo,r Agu,in'e, qne enca�beçou
o movimento em Concep.ción
e o sr. Bernardo Ozuna, forte
comenciante naquela cidade,
rulém de outros passageiros
cuja. projeção no. movimento
deseonhecemos ainda.

90!U,00 ,00
450.000,00
750.000,00
33.499,70

4&2.233,00
358.100,00
260.000,00
283,100,00
10S.500,Ç)0
5!U83,80 3.664,816,5c

Exig'ível a curto e a longo pmzo
Credores . _ .. , , . , .. , .

Contos ele compensa ção
Credores em c/caução ., .. ,. ,I. ..,... .., ,.

Títulos em cobrança .. , .. ,., , .. _., .

Titulos em garantia

1.432.284,40
sr.

mu- 30.000,00
2.433.191,10

9,600,00 2.4B .791,10

7.5G�.2-92,oo

Vbegou a CODcepcioD
HLlel1<O_'; Ail'C." 2'< (U. P.) - J!;x-

j)ia!tl'i·nldo::, paliaguaios informaTam

Nova Delhi, 21 CU. P.) - Esta que o c.omnel Rafa.lel F'l'anco ell·e

cidade eslá colo'Daela sob o lóque gml a Cal1cc'l).cion, onde está 1'01'

ele. l'ccollhc-t' cltes'de .as vi'lllLe e tr'ês ma,nelo (l g'O \'(\.r·üo revolucionário

h01'(I,S, dUl'a;nle a. 5'emaR1Iu, apó.s o's pnrag·unio.
l'eiiel'·a·cJo.s clis.[úrbio,s Il'C1IS COtnIl11a,S -:7Q;;;-.;;

...·_..

e

...

x-t
..

ra-v-i
.....

a
..

r-o
..

u-í-n
...

u
....

ti�'1i;;;-Cl
cle;;:,[:a. manhã, as quais um inspe't-ol' certificado de alistamento pagará
da polkia füi modo numa locali-, multa de 10 a 50 cruzeiros, outros
d-arde I�uç'1.1Imall'a \:iúnlla. Est,a cl-l sim incorrerá em multa de 20 a. 100
el,a,de IlHO fOI pI'oprwme.llll,e a.leta.da. I cruzeiros aquele que extraviar ou

inutilizar o Certificado de Rese!'-

Toque- de recolher
na (ndia

(Art. 129 da Lei do Serviço Mili·
vista" .

-KNOTTome . tar).
"

Representações para' ó,"Rio
Aceita-.e . qualquer bom. produto por conta pl'Opria para

d'i•.tribuiÕão na. praça do Rio. \

Oferta. para F. Arando & Cio: Ltda 'Caixa ,Pestal;. 3.523
RIO DE JANEIRO.

.

.

A PRONTA ·ENTREGA
AUTOMÓVEIS CAMINHÕES

NOVOS F. U�ÀDOS • (recondicionados)
IMPORTAÇÃO DIRETA DE NORTE AMERICA
AUTOMÓVEIS: I/(Buick» «Cadillac» «Chevrolet» «Dodge» «Ford»

_!lLincoln» Mercu,y» «Nash» «Packard»
«Plytnouth» ·Pontiac·,

-

CAMINHÕES; ·Internacional" "Ford" "CheVl'olet" •

VEÍCULOS USADOS; Todos oa veiculo. usados são recon.dicio·nodos e

garantidos _por "Certificado de Inspeção" em que
otestd que o veículo eatá em excelentes condições

.

de funcionemento e a�arência.
Ao. in tereuadoll, amplas informações. queiram dirigir·ae ao

representante para o E.tado de SÇ1nta Catarina.
N. L O P E S V I A N N A

Representações Nacior.ail e E.trangeiras
J4rência Geral de Segurol "A FORTALEZA"

Agente Maritimo
Rua Felipe �chmid't. 2 .' .ob, ., Caixa Postal, 172
Telfgrcma: EOLIDEZ e VIANA •• Telefone: li02.·
Sub-Agen tes e viaj:intes no interior. do F.todo

Florianópolis - S J:'ih Cctori',a - B R A S I t.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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E ELE(jftH(I�llsEr�TEf�CI4DO O �IINISTRO DAS COL9NlAS
PARÍS, (U. P.) - A Côrte de Versalhes sentenciou

II
hoje, Henry Lemery, antigo ministro das Colonías do govêrno

, de Vichy a cinco anos de indignidade nacional, perda dos di-

e o reítos civis - mas resolveu a seguir suepender a sentença le-
vando em conta os serviços prestados por Lemery ao movimen.
to de resistência.

;

Estuculrno (Yia A,Óreap- EOlrel1a Suécia e a Russia firmou-se 1'e- I
ceulemence U1l1 acordo relativo á I
expedição de encomendas postais
assim como ao transito deste cor

reio, através da Suécia, que ,se

gundo se espera adquirirá pro-Iporções consíderaveís. VárIOS pa í-]
ses, entre eles os Estados Unidos, Iiá mani restaram o s,eu intm'ess'e �
�m sel'\'il'-SC desta po,ssibibdade I I
di"s{' o sr. Gunnal' Lag'er, Delegado

-.11

Chere da Administmção do' COIr

reio d'a Suéc.ia, ,em .sen regTesso
eI,ú neg'ocia(',ões em Moscou. Da

Su(\CÍ'a podtC['-R'f:'-iam mandar tam

bém rncomcnÓtas pO�lt'ais a[.ravés
ria nu�sia para a ,China e o lran

ALVARC DE ,C A R V A L H O, '65 NA-O É NOÇIVO AOS ANIMAIS OO);;STICOS
�

HeS!)llha dos julgamentos do

:Tribunal Pleno, realizados na ses

são de 19 de março de 1947,

Habeas-corpus na 1.673 ela co

marca de Currtibanos, em que é

impeórante o dr. Waldyr Ol'llgarJ
e paciente Cesla u Marra da Silva.
Relator o sr. eles. Hercil io "'ledel

ros, decidindo o Tribunal, prali
rnmarmente, converter o julga
mento em rl iligencia, para soí íci

tal' inforrnnções do sr. dr, Juiz de

IDsí-ci 1'0, sobre 'o motivo da demora

na f'ormação ela culpa e o estado
em que se enconír-a o processo a

\.
que responde o paciente.

IHubeas-corous n. 1674 da co-

marca do [l1Ic1laial, em qLle é

1m-Ipeb'ant'e o dr. Salvio Cunha e pa-

ciente Inácio Corrêa de Melo. Re- "

1

Jator o sr. eles. Osmundo :'-lóbl'ega,
-deódindo o Tribunal, pr-el írmnar
mente, converter o julgamento em'

,diligencüa, para que sejam solici-

tadas mforrnações do sr. dr. Juiz CORRESPONDENCIA
.de' Dir-eito, sobre o motivo da de- COMERCIAL
mora na í'ormação ela culpa e caso

',a demora haja sido consequencra
da expedição ela precatói'ia a data

.em que foi expedida e o prazo AMELIA M. PiCC,21
.marcado para sua cleyolução.

Recurso ete habeas-corpus n. 70

da comarca de Mafra, em que é)
rooar,r,ente o dr. Juiz ele Di re il.o e!--------------�---------.;------
roool�rido Al1tdi'é Rocha. Re lator c I
sr. eles. Guilhel'me Abry, elecl(li�1-1
do .Q Tl't�lmnal negar provirnenão

I

'ao recurso para cül1<firmar a SCll-!
,tença relcorrida que decidiu com

I

acerto.
,

Revil&ão criminal n. 114 da co

marca de Ca\:,ador, em que é rc

qneneDlle José Figlle.roa. Relator o

sr. does. Flávio Tavares, decidindo

o Tribunal, dar, em parle, provi- V I V E R E o
-

mente ao pedido, para desolassiri- ,. .:>
car o crilme para o art. 12'1 e re-

(Alemanha todas as zonas, AUlltria, Hungria etc.) por intermedio da
'duzir a pena a, 5 anos e 10 meses Hudaon Shipping Co. Inc. New York.
de reoItusão, Vencidos os 51'S. des. Diretamente dos depositoll na Suissa .• - Entregas ra.pid.a. e ,J'arantidas.
H8tl�0ilio Meeleiros e Guilherme podendo ler teJegraficas .•• A melhor organização no genero. fundada

Abry. Antes -do julgamento decla- em 1893. •• Variedade de sortimentos,

rou-se impedido o sr. des, Ferrei- PEÇA INFORMAÇÕES DETALHADAS A:

ra Baslos por ter fUIllCi'Üllaclo na ORGANIZAÇÃO SULINA DE REPRESENTAÇÇES ltda.
apelação como Pl'oriuradol' - Gera Rua Felipe Schm:dt. 52 (10;0) •• FLORIANOPOLIS

dOR::���10� elos julgame.ntos da �à=!Em'presa ({Construtora Unl·ve',rs�I»mu ra Civjl, nealtzadotS nas ses!.soe� I
'

. Ih
de 17 e 20 de março de 19'17 A maior Organização Predial do Brasil
Agravo n. 1.627 ela comarca de .

,Cre &C i uma., em que é agravanle I AVISA
"Brasil" Cia. de Seguro,s Gerais e A todos O� portadores de títulos desta conceituada emj)'-esa,
�gravado José Crispim Co,sltla. Re- legalizar seus títulos, afIm de obter o re('mbolso de' acôrdo com

.lalor o S'l'. dés. Guilherme Abry, o D,ecreto-hi nO. 7930 de 3-9-45.
dlecidi,ndo aCamara Cilvil, preli- P. r I maiores esclarecimentos, é ravor dirigi 7se ao esc';·
:rrüna e.rn ente, COfive,rlér o julg,�- tôrio central nesta, Capltól. sitO' à rua Felipe Schmiát s/n
,rn('nlo em dilig,etOlcia; par'a que as Florianópolis.
parle's intereStsadas sej�m ill'li'ma- NB. 'Não faça S�I� iQscriçào em outra empresa, congênere
das do despRcho, que reforrmou a

sem primei.!'o conhecer nossos [l')vos Plar.es de vendas,
,sentença, em part,e., _ ..... , '"'. ,._._. - ,',

Ape,l.ação de desquite ll. 1.50 da

C>nJ�n aJ�Cla cI e BI tlm oE'aU, prn ,"l '!1 ' (

ape.Jante o dr. Juiz de DireiLo e

são apeladols Emilia'no Julio dr,

'Ü1i�eira o s'11'a mulher. RelaLÜ'l' o

sr, c.es. Guilherme Abry,' decidin
do a t;a.mara Civil negar provimen
to á a,peJ.ação, para eClnfil'mar a

setença homologatória do desquite, } Responsabilidade,
I Receea e 67.a53.245.Jo j (irurgião-d,entista

_uu ... !H.Jri� .N �UH <��Ab I Ativo 4? 76 603 8
�

'Com 68 prugr""l!8f'" da medlcl&

II
1 ....1.. 7 U i O 'DOV'o' V'I-p.e-rel·. Exalusiva,mmear:.tc8adcao.m hO:c'Cl

lhoje, 8.8 doenç'aa nel'V'Ú8t!.S. qUiIIiH!i ! \I 6

«ratadas em tempo. eio maleR �\\f. Sini,stto! pegos no" últimolJ li) aoo$ 98.687.816.30 � Londres, (U. P.) - Noti- Cartão de hor!) Cr$ 80.00.
feitamente remediáveis. O' <:ur'lntllli, Responsabilidades • 76.7'36.401,306,20 i elas de Nova Delhi dizem. que Rua Arcipreljte Pa'iva 0.0 11
Idsmo, fruto da ignorância, só poli. I T '] 1
pr-eju:w,ear 08 individuos afetado!! �e i LaI'd MOt�tbatt chegou áquela e. .4 2 7_

iais '�nfermidades. O Ser,vi�o N", Diretofes: I cidade. O ex-comandante das Floflsnõpolis.
eioflàl de Doenças. mentais dispàt Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Car\1alho. Dr. Francisco í forças aliadas no suldoeS'�e da •............... ,

,-
.

de um Ambulatório, que atende ar..

, de Sá Anisio Massarra Dr. Joaquim Barreto c1� Ara'üo Asia assumirá o posto de vice- EVIT� ABORRECIl\o1EN'IOS_
tuhamente 08 doentes Berl'OSOll Ua-

J'
• ," -'

W eom pedIdos que podem ser eVltlll'

:!'��':�r:.R&t�:':::,r: %2. tlu: ,__;.::s�"��e��"", "_ .... _._ "Ih'""' ..__ ..?_........._ ;:�I�mSUbStltUlçao,a 1000 a-I�o:ia�o:::i���i::��e: �!i�l���a!::
--- ----------------�_._----

----------- _,........,_....., .... .....__........... - ......*""......."..,,-iI3�"""'_"""!-"'!!.!!"-....- ...... �..,.. ...._--

-----, Rádio Difu§ora
:SNRS. I" de LeguneASSINANTES

. Todo e Sul' Catarinense escuta
Reclamem imediata- '

diar iame r.te a Rádio Difusora
.znert re .q ue iquer ir te- de, Laguna.
gularidade tia entrega 970 Klcs. (ondas mêdias).
de seus iorn eee. Ho ários de irradiações: - Das

io às 14 e 17 à� 22 hera!'.
Representante em Fror ianópo lis:

, I
UM ACOHDO _ SOBRE E:'-lCONIEN- D. F. DE AQUINO
DAS POSTAIS, .FIR:\IADO :ENTRE Red. Co Jom!:;! «O ESTÀDO»

,
'

QU�R VESYlR·S� COM CONFORTO

Arno luz 'de Andrade e

SenhQra _

PROCURE A

alfaiataria
Rua Felippe Schmidt 22 - Sobrado

TILOGR ·FIA
CONFEFE

DIPLOMA

DIREÇÃO: METODO:

MODERNO E EFICIENTE

RUA

CONTA . CORRENTE POPU""AR
Juros 51/2 a. 8. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Rua

I
t !
! i

Banco T�O Dls�rUo federal S. A. ! i
CAP '1 AL; l R$ 60.\:100,000,00 ' I
RESERV�S: CR$ 15.()OO.Ooo,oo I,

Trojanos 23 • FlorlánópoUs í

f
para EUROPA

A SCI!:CIA .1': A RUSSIA

RA DIOSCOMPANHI.A
'4tulilaE. t. tl1t -� �4.! � A I /#
[NCEIrnl0� I. T'iU.. Jt§P�H1TloI�

5. 6. 7 � 8 volvuloa �ora
Luz. Pilho o Acumulador.

Peça catalogo gri\tis.
Preços .em concorrendo !

A V A -- importadora
São Paulo. c, Postãi. 4063.

Cifra·, do ,'3ahulçc (!� 1944:

C!',PITAL E RESERVAS Cr.
Cr$

Bo 90o.6o_6,3I)
5.978Aol.755.97

o Sabão

\VETZEls lNDUST11IAL-JOINVILL}� (M�r_;"
�

,

�
�

TORNA A ROUPA BR -\NQUISSIMA

participam aos parentes e

pessoas am ig as o nascr

menta de se u fiiho

José Emanuel

Maternidade d e FIo: ianô
polis, 19/3/47

AgtlDciClII. Representaçõ1MI .m
0",,0)

Matriz: Floria.n6p, l�

�ua loã4 Pinto i n. "

C6ixn POilt«l. 3'1
i'Uicl: CTecoiúmo

'Ruo Floriano Peixoto. ./G
(Edti. Pl'úpl'1u)

Telegra1l\!1II' ·PRIMUa·
Aoent•• Voos prin.cipal.
muniotoloe do Ea1;o.o!o

Ar��ld'�"
-

S�����
Cuneo

� St>-\)AZ��ROtl!frl ESPECIALIDADE
����;.. :... :, ...":.",,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Tr o ns por tea regu1art's de ca,rgas do pôrto de

sio FRANCISCO no SUL para NOVA rUBI{
Inform ações com 09 Agen tes

Florianópolis - Carlos Ho er cke S/A - CI- Telefone 1.212 I End. teleg.
São Francisco do Sul - Carlos Hoej cke S/A - CI - Telelcne 6 \MOOREMACK

r��-----------------------------�--------------------------------------------------------

Deseja obter
.empreqo 1

Procure então a nossa Gerlll
cía e preencha 8 nossa �ficha e.
informações fiteis", dando tôdti
as indicações possíveis, que, te:!'..
mos prazer em recome�dá.lo (a)
110S mtcressados na aquisiçio <ii.
"lflng fHf1t'ion�.rio� (as)

Cadastro' S r�ci'al do'(�O Estadt»
Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

cornpon abaixo e remete-lo á nossa Redação afim de completarmos
quanto 'antes, o DO�O novo Cadastro Social.

Norn« ',' , : .. _ .•.•...•• ", _ ....•••...•• , ..• , " _ ••••.

.. ' . ,

' Est. Civi,l ........•..... D. Nasc, . ........••.. :

País

'O avião caiu ,ESI)i)SO la; "." "

; .

'I Emprego ou Cargo , ". _ _ •.. ' .••...•..•..................••......

Cairo, (U. P.) - Um '. �

.

.avíão do exército dos l!:stados Cargo do PaI (mãe) .• " ..••.' _ .

tInidos que voava entra Addís Observo ..•...•.•......•... " •....••....••..••...•....•.•.•••.•••••.•••

..Abeda, caiu ontem á noite.
Acredita-se que o acidente vi- '

,. -

"
.

"�mo� dois
t func�nários do 1 Agradecer-iamos, também, a JZeD-tileza de noticias de nascimentos,epa a!llen O de stado

:r:or-I casamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas.te-amerícano e quatro trípu-
.lantes do aparelho. ------'-,'---------------------

,,·=------�l Empreza de neveueçêo
Doenva das Aves I'C t-I 'E R E M
Boub a s e Pl pócas

'

'�Ensina- se remédio ex

tr a idc de s r vo-e mui te co

mum, medi nte Cr$ 20,00
car tas para

LEONEL LEAL Pindo
tiba-Mun. de Or le ans ,

Aguardam ii

, ,manifesfaçao
Londres, (U. P.) A

transímíssão da B. B. C. de
MOBCOU revela que Bidault f

Molotov esperam na tarde de
boje, a manifestação dos de
mais mínístros sobre a futura
estrutura politica d,a AI,ema
nha.
••••••••• ••••••••••••••••••• e •••

Dr. CLARNO G.
G�LLETTI

ADVOGADO
Crime e cível

Constituição d9 Sociedade.
NATURALIZAÇÕES

1
Título. Declarat6rio8

,

E.crit. -- Praça 15 de Nov. 23.
, l0. andar.
,

Resid.·- Rua Tiradente. 41. I'

FONE •• 1468
._I'P"I:Ji\.��""""........ '"
........................................................

',Prisão de
.

terroristas
Jerusa}:em, (u. P.) - In-

formações não cODjf!lrmadas
dizem que cinco terroristas ju
de.us foram detid-os à:urante 8'

"busca efetuada na manhã dE

"hoje, --·elas autoridades milita
::re.s britanicas.

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maXlma rapidez e garantia para transp:Jfte de lluas m�rcBd,rias

A�entes r:-m Florianópclis CARLOS HOEPCKE ,S. A,

--------------��

MOTORES
iNCUITAIAIS

� INTERNACIONAL

AUTOMOBILISTAS I
A'enção

Po,'O o seu dínomo ou

motor de orl anco

ti. -

_.

ef-cP OfiCINA fiNALDA
(}c;,.o, Rad\o;\er Rua Conselh�iro' Mafra

I ne. 94

-----�-

A V I S O:
Sociedade Aoonyma Comercial Moellmann

Acham-se à disposição dos Snr$. Acionis'tag Oll

documentos de que trata o De�reto Lei no, 2.627, 'de 26
de Setembro de 1940, artigo 99.

Florianópolis, 21 de Março de 1947.

SOCIEDADE ANONYM?\. COMERCIAL MOELLMANN

H JC O ]\[0 :::LI M '\l\'N - Diretor Pz:eddel1te.

Adquiro a Sl,o própria fonte de 'eletricidade para
sua fa;:enda ç'u sua indústria. Os Moto�es Indus
triais, Internati()nal Diesel equipados com geradores
Palmer soluciol1am satisfalõriamente o problema da
falto de eletricidade em !1Jga;es desprovidos dessa
comodidade.
Existem .conjun os Inlernationol - Pal�êr para várias

capacidades, desde 5 K. \YI� até 50 K. W. com

voltagens cpr oximadas (I:> 120, 220 e 440 volts
,��m auxílio de trcnsfor c-cdores, reguladores de
voltagem ou quadros de contrôle.

,I

I
I
I

_J

P.�a-no$ folt re f o s descritivos sem compromisso

Dispomos para prono entrega =rn

Flericnópolts cor-junto- de 15 e 20 KW

I C., Rt� '10S «: cu.
I Ruo Joâo Pinto 9 -Florianópolis

ITPõIOmi-e-TLllierdâli'e.'
Nova Yorque, M.�:�·o (S.I.P.) Igada pela derrota do totalíta...

-- o. semanário Esquerdista ríamo,
"The New Leader" publica um I É ridfoulo - escreve ele
.cidro de correspondências do OCUSi3Jr os cardeías Hlond e Sa
I Listou M. Oak, correspondente píeha ou a híerarquía católica
o qual encontrava-se na Polô- de aneí-semítãsmo ou tascís-
nía durante as eleições. Publí- mo. Muitos dos padres tem
camos aquí em resumo a pr.l- pontos de vista progressistaa,
meira deSD3JS corresoondêncías, nem menos porém está ele
a qual apareceu no dia 15 de certo, de que os comamístas
Feveredro. 'ó correspondente nunca conseguírão afastar a
antes de deixar a Pólônía Igreja até representar um obe
mante uma longa conversa, diante instrumento nas mãos
de tres horas com oMikolaj- do govêrno, tal qual acontece
czuk, oaraoterlsando o como a na Russia ou na Iugoslavía.
personífícação de esperança, I

de independência e democra
cia da Polônia, Mlkolajczuy re-

13JDOU os fatos relativos a sua

IlUJta para impossibilitar a com

pleta dominação da Polôn ia

pela mímor idiade comunista,
servindo a uma potencia. 80S

trs..ngeira. Oak conversou tam
bém em Cracóvia com Zulaws
ki, sôbre o qual escreve, que é
urna das grandes persona.lida
does d:o socíahemo na Europa.
Zuil'a'wlski .desafiou o totalita
rismo e declarou aos corres

pondentes, que nunca oapitu-
11lará, pois não vale a pena vi
I ver si a gente não possui Ii

I beil'dade. o. único crime destes
'dois lutadores pela liberdade
escreve Oak - é a sua decidi
da oposição oontra a invasão
tanto hitloel'isrta como bolche-

Levãnfadas Noturnas
Envelhecem os Homens
Freqüentes levantadas ou micções no ...

turriae, ardência, resíduos esbranquiçado.
na urina, dôr na base da espinha dorsal,
na ingua, nas pernas. nervosismo, debi
lidade. perda de vigor, podem ser cau

sados por uma enfermidade na próstata.
Esta glândula é um dos mais importantes
órgãos masculinos. Para controlar êstes
tranatôrnoa e restaurar rapidamente a.

saúde e o vigor, sir-a o novo tratamento
cientffico chamado Rogena. Mesmo que
seu sofrimento seja antigo, garantimos
que nogenG o aliviará, revigorizando sua

glândula prostática e fazendo com que
V. se ainta muitos anos mais jovem. Peça
liogcne.l em qualquer farmácia. Nossa. ga
ral.Li::\ é a sua melhor l':cteção.
'n --- indicado no tra

.J."!lrogena tamento de presta
'; ..��. 'lr"h·it.C'<:; e C'i8tites.

VENDEDOR
E.critério de representações nes

ta capital necessi.ta de um ven-

vista. dEdor ativo e bem relacionado

Ambols esoolher:wm um ca- cem o �omércio StTl geral. -. ra�ÉI
. . . .

. . ! a comblnar'. -- Cortas de prOprla
fillllhoo dlflocll de lu� pela ,h-,. punhG com fotografia dirjgid� à
be·rdJade e democraüla. Refe- ESCRITORIO neita redação.
r,em-:se aos poloneses no es- .. .. .. . .

ltramgeiro �u� não querem ":01- CONTADORtar a PolOllla, com res,pelto,.

oomo também comb3Jtent'es pe
la sua liberdade. o. correspon
dente foi também recebido pe
lOis ca.rdeais Hlorud e Sap.ieha
{l,omo também visitou vários
üorr,esptoThdentes católicos. De

................................
conve�Sla com e1eS, deduz que
e !l1 t ,r e os' verdadeiros so

ctalistas;' membros do Partido
Oa1TIlPolllês, .os libemis católi
co,s há U1naruimid,ade de pensa
mem,to sôbre aS questões d:e· in

depemdência e liberdade e ve1'-

1 dadeira, democracia, ora esma- Nesta.

de um3 moça para serviço de

escritório. que saiba escrever

a maquina. Exie;f-se referencias.
Cartas a Caixa Postal 149.

Competente e devidamente

registrado. dispondo de algu
mas horas vagas. cf�rece seus

serviços para esclité>s avulsas.

Iníormações nesta Red�çãQ.

PRECISA-SE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I OuElOI\' - Hoje ás 2 horas

I Matínés dás Moças
I 1) -. Br-asil Jornal nO 1 - Nac.

lüoop.; 2) - Paet el e' a C1LH mat

Direção de PEDRO PAULO MACHAOO l'al�'Sl)!lnll11ada - Des' Co,lorirlo.

"""'===========================================;",,===============�""'"'''''''', 3) - EI15 o que v: a 1�::t;11IIlll!) da

Em dois turnos o Ca,llIpeonato de Amadores da 1a. Divis�o '::;;2�c:t�;j:�:i:;r�, de

• • • ; 5 - A SEREL!\. 1),.1..3 lLHAS

«IDltlum)� - i Com.: Dorothy Larnour, Bob Hope
. .

•
.·e Bling Crosby.

'I' !
,

Precos: Cr$ 3,00 (unico \ - Ue

\
mI - 2,00.

Convocada pela F. C. D., foi. rea- Cal'1lo\'á,na do Ar. Piguoireuse, A\'O,í dois turnos, o Ca\l11,p-e0'll'a,lo amado- 30 jugo - Clube AtléNco 'x Ca.- I
Livr-e - Cr íanças mairn-es d: f.'

liz3Jda, ante.ornem, ás 10 horas, e Col'egicl,1. ]��t1\'e'nam presentes i r ísta, cujos Jogos serão 'Í"fc:�n'ados ra,\OaITIIa. do Ar. anos poderão entrar.

mais uma. reunião dos clubes da a íuda, representantes doa impre!l}'sa aos sábados e domdngos. 40 jôgo - Figue,iTeIlllSle·x v.e.n_i·
1 a Drvisão, soo a presidencía do osport

í

va e l'oeg'ul3'l' Hlllmm'o de I 10' •

I ceder do 1° jõgo.
. .. I. J!Jm segrnoa l'tli' procedddo o sor-

�1'. FlláVIO Fe.r1'alI'I, comparecendo �,spQ:nhlls·�'as. .1' d' I 'I'
' .• Ini 5° jugo - Vencedor do 2°, jôgo

O
"-

d
-

J'
. ,mo os Jog'e,s (O orne-o -

"T di",(JS S11S. svaldo Varejão a Fonse- Aberta a ,;eS'S<1O, O'1'.<1lm díscuu-
l' "

. o

t ' amos ,x
vence OI' C·O 3° Jogo. _ Sessã.o Popular _

. . . .

"

. i.mm [jae, com'o JU 110.1'\:1 'e

I
., . .

ca, Silvio Ney SOI1JCIIIU, Ranulfo dos drversos asenntos reterentes
t

'

I
'.

j' 13 de 6° ,Jogo - Fjnal - Vencedor do 1) MISTERIOS DA NOl'l'l<:
'" \'.' > ", "0. ,"

·81'11 ·ug'ur no Pl'OX1IllO era

""l o·' , V 'd, d 40"
- J

••SClusla, HelIO Smll1le;nlto �atlles, 10- ao próxjmo certame eií adrno dia
I, '1 f' I

.

1 bel 1 3 Jogo x ence 0.1' o Jogo. I Com' John 'MI'IJa,n Irene Ware e,
.

. . _ ' .. _, . H')l'lo., .wu'nc.o ,WS1J11 a. '·alco: ._. . ,.,
..

maz Ch::li\'es Ca.broal, Arnaldo Dutra ia DrV'IIS::l'O e da Divisão de ASP1� Eneenrando a reunrao, o sr. Plá-.' Noel Madíson:
� Ahllicm de Oljveiea, representan. ramles. 1° jógo - Cnlcg iu.l x Bocaiuva, vio Ferrar.i f'onueceu aos clubes os 2) _ O CAPITÃO AMÉRICA
tes, respectivamente do Clube Ficou deliberado realizar, Bill 2° jô.go - Avn

í

x Paula Ramos. registros, íosccíçõcs ,e tra;l1sf8lrên- Com: Diok PUI1ceU, torna Gra.y
Aolilr't.ico, Bccaiuva, Paula R:amos, cia.s dos, jogadores. e Lionel lUwilL

'0 Botafoqo
por. uma exibição

ficariam ainda a cargo do Paula Ramos as despesas de
.

estadia e transporte.-Enviada uma contra-proposta.
O Botaf'ogo de F�l,ebol e Rega-j Irajá Gornide tmdoor-eçou lliO\'O

te-,
para resolver mais claramente o

tas, do RIO de !a,O,E'H'O, respondeu, teglI'wma" proponrío a quarrtia de assunto, havendo ainda esperanças
.sábadü, ao convite que lhe cHrigiu 115 mil cruzeíeos e despesas de es- de que Ftnrianópo lis seja brinda-
o sr. [l1ajá Gomkle, 'pre:si>C1enLe d,ol hl.rli-a e tmlllSlpolite s'Otrnelnte atÉ da com a, e:..rbição cio ''.,glorioso'',
PwU'ba Ramos.

I B-kllmenau. C>l11 cujo es·qmuürão militam Hele-
F.�calm�s deYe·r.aLS e6!])anLadüs

I ,A Flederaçã,o Caloal'irrlem-se de no, Tim, ·1'ü:.,.a.[·; San1JW Cri.sto, Ari.
com a proposta ·eillvi.adJa pelo. vic,e-I pc,,,ponlns, [j ue es·lá viva>mBnLe iu- Jm'(\na,l, Bl�a,gJt1 inhao. IzaUimo, Ne-

lEIAM
_ ......

·--R-E"ISTA.caJmpoe,ão do super"-c'3l:iooa de 46. [,eor.es,slald�,. neBsa 1l1'(lil}ume.p:Lal l}el'e- grinhão. Gelün.lloO. O ,,'vaklo, Focl,a,[o I A J' '-

Nlald'a menns de 30 mll eJruzeu'os,

I
jla iml.e,re61�'adn!a'l, pl'et.enc1e a'vislar- "eralel,!s" de l'e.eonhcci'do v.alar no O VALE no ITAlAIdlelS1l'eSaiS de eSltádia e transpo�'te 's{' WD1 o emis:Eário do Bo:lafogo "soee,p,l''' naoional.

���. 1;�g��10::��0 �eed�l�Hao aB�'��>;�� r----,-----------------I Varlos -Umpcke 8.4. Comp,rcio e Indústria,
Por uma uniea partiela em nossa

p Ó � t
-

d Er- 'OU" rU"80 n lád· do' -'I
' .' . "·REI.;Á:TóRIO DA DIRETORIA

.

ca,pÍlLrul, no próximo domilngo. I ,'. 8 \I U S 10 Senhores acionistas:
Rieoalmen,te é mm pI�eyo dernasia-

F.
. Temos o prazer em apresentar a vv. ss. o balanço gel'a� e o parecer dO'

damenll,e aHO', em &e tnai1alndo de Iguelrense I conselho fiscal referentes ao exercício de 1946.

!tlim uni.co jôg.o, CInja r.e.ooa e·stá,
.. BALANÇO GERAL, EM 31 DE DEZEMBRO DE 1945

I
�ro

:muit.o lo,nge d� cobri,r a imporl::ln- Nos Salões do Democrata Clube, ontem à noite foi Imobilizado
(lia memc i'Üilla(da.

.

ol'nanizada a �ova Comissão pró-Construça-o' p' d d5 ropne a es .

Nã:o sa.tilsfleHo com ao re,spOisLa do
I do Estádio do Figueirense. Embarcações , ..

,;a,lvi..Jne.gl'o. mebrü!])ol iÜlno·, O sr

·I----r----------- _

Jogos aos
.

sábados e domiDÚos• ..;_OrgaDiza�a a' tallela do Torneio
Abertas as in�crições.

30 mil
nesta'

CASA MISCELANEA distri
buidcra doe Rádios R. C. A

Vktor, Válvulas e Discos.
Rua Conselheiro Mafra

pediu cruzerros

ccpitol
E UMA DOKNCA
MUlTO PERIGOSA
PA,.RA A FAMÍLIA
E PARI A RAÇA
-

.A UX1L1E A COM-
BATEL-A COM o

I [ffi]1IJ�ílljIUl;'J

ODEOK. - ás 7,30 horas

1 ° e 2° Episódios.
NO' programa : 1) - AI.i\'i{!·actoo

Escolares - l\'aoc.; 2) - Arbe de

Cr-ianças - ShOl'ft'.

Pl\E'I(:Ü'S: CI'$ 2,40 (uníoo).
ral - 1,00.

"Imp. 14 aluos".

Ge-

L\IP.F"RTAL - ás 7,30 horas
ESTA NOITE CONTiGO

Com : Ingr.id Bergrnam.
No programa: 1) - Bamdeiran.,

-tes da Téla nO 80 - N<1C. COOIP.
2) - Ja.Dclins da IÍlgltatlerra

Short Co·lorido.

3) - Fox Airrplaln News 29 x ia.
- Aituarlidaldes.

Pl1eoolS: Cr$ 4,,00 - 3,00.

2.918.104,5·)
3.029.747,90 5.947.852,·ló

Di3pon'Ível
Caixa: em moeda corrente e em Bancos , .

Healizável a curto e longo prazo
Devedores . .. _.. •....... . .

Mercadol'ias .

;
.

Matéria prima :.,... . ,..... . .

Diversas contas . ,. . .

Partiêipações, Bônus de Guerra e Apólices .

-0-
"

HAVERÁ CA,_MPEONATO DA �a -- O Camp.eomalt'o Sul Amel'ica.:ll)
DIVISÃO cJoe B:nis(!ue·l'e,j}oll Se.rtl realiza-do na

PrOi)a,larndo-se pela .Cia!piILal qLW Gal}irll811 F'e.cle'ral, na· 2a quilllzem1. lie

€.Sit.e alno não será I'ea,liZoHrdo o maiu próximo, eS't.ando c.el'La a

03!D1pe'Üln�Lo da 2a Di.visãOo doe p,res.ença du Bl'u,s,irl, Chile, ArgeEli-
Álma([loners, a 'llos'sa rep'Ül'I�agem na. '('rL1,guai, Pf'il'U, Bo·li\'ia, Eqna-
procur.OL1, amee-ollloelll1, o sr. FI�vio clOol', ])31ragiUlaü' e ColomlJioa. O p1'e-
F·el'I'\ari, p·edilndo €lsclaI'ecimentos I�eil.(), elo Disrl.d,to li'o2 r!.("r a I, sr. Hll-

sob1'e Q caso. debna,nJdo de GÓi.s, prometeu ;, uxi-
O 'S'e.cretárrio ela F. C. D. decla- lira:r finalnC€Lna:ment.e ;),u'a ·JlltJ o

reJlU-'nos que tai,sl noUc'Ías são des- oonbalme ÍJl,l'erJ.1Jalcional alcance o'

�Htniirdals de qU3IlqUJe:r flmdamento! ll1Ia'DOII' srucessü.

uma v,ez que existem clube,s in�
ter.eSisaldlols �in pa'rU,cipilT .do ref€- _ O call11lp,eão mumldial de box, ]<]xig'ivel a curto e longo p'razo

l�ido OEmLame, It(!ndo, mesmo a. en- Jo'e Louis, dieolar.ou que 8sl.á cstu� RITZ - HOjs ás. 5, 7, ,e 8,30 hrs, CI:edores·."..... ..,... . .

t'd d " t" d s.
-

cI 1\1
DIversas contas . ,.,... . .

'II '3. € ma ,e1' lllIa:Dca b uma 1'00- dlalooo uma segumdJa viagefl, por "eS8'Ües· :a;s ' oç,as

I
Dividendo .•...... . .

nião cios clrubes, a S\,er Nl<allizada no' pUillI'OIs paí9Bis da América do SuJ. Ya!ll Johi,wn, Glori'a de Ha"en -

pl'óximo d'omi!lligo, �s 10 hü.raIS. Foil o que 11I0IS inf'ÜIImou um Lele- J\1a,ri:I�'n Ma.x",ell e Keena.n 'Vynn. Conta de co?npensaçáo
-o- gl"'irunlla da U:niíted Presis. BEIJE-l\1E, DOC1'OR Caução da diretoria . .

VENCIDO POR NOCAUTE APóS 65 Ce.nsum: Liu·,e.

'I1RIUNFOS _ NOIticias vindars do Uruguai No Ipmgmma: Cine·j·uillidi,a J'Ül1'llal

'San Juan, POl'lo- Ri'co, 2i (U . .1:'.) dão C.Olutra. do q.U3Idl'O orienta'! pa:'a
- DFB. Florianópolis, 31 de dezembro de 1946.

- O campeão. da Espanha, . clDS a "Col])la Rio BD[lonW", o cru aI d-e- P1'C'Ç.CJf;: 1,20 - 2,00 'e 3,00. Aderbal Ramos 'da Silva, diretol'-'Prr,3idente.
.. Acelon. DÚ1'io de S01�sa. diretor·gel·ente.

:peSlOls me ioO..Jmléd i os, José GarcIa v,erá ail}l'eSeml[,ai1'�S'e ·arSl.;:im fürrnadQ: . .

Rudolfo Scheiclemanfel. diretor·gerente .

.A:I,vaY'e.z, vetnceu Kid DinaJll1ite por Moas:pO'li\, LOl'en:w e 'Dejera; Gam-I
nOXy - HOj,,, á,s 2, e 7,30 lll's. Heitor de Sonsa Lirno., guarda·linos, reg. n.

:m,caul,e Léenilco. Di·naJll1i't,e que é o beUq., Wa.slüng·loll nomez (ü(!Ql1ic IJII:lilma,s ��x.irbiçõ·es , 22.037

vil(le-oalm!pe,ã-a da R,e:pnbl'ica. de São V,al'ellra,) l'. Cajiga; Ga,s!I.]'o, G\li::l![[.ei' 1° - NcHclUlS ria s'ema,na 47 x

81'
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Domilngüs. foi cÜ'nSli,(:h�l'a;do vtencido (Gomlf'z), Claxarés. .T. (;'a'I'ci'a c - Dli'B. Os ahaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Carlos Hoépcl,,�

,"os 67 ,f;,eg\'l,nldos cio 40 a:s&a.lto. A Goda,l'.t. 20 _ r.l·J�"I.ec L"llo01t.ll.ro',11 e. lViaoLl_ S. A. Comércio e Indústria, tendo procedido ao exame do.s livr_os, do balan-
ou • u " '" � n.,," '-"

ço, inventário e demais documentos apresentados pela DIretona, tudo rel'e-
Juta foi suspeIllsa pelo árbilVro, I -0- .J'{:'('·n O'Ha.lI:J Nfl: I rente ao exercício de mil e novecentos e quarenta e seis, declaram ter achn.-

quaIlldo Dinami.be, não otJstante Buen�s AÍ'l'8:s, 2� (U. P.) O O CORCUNDA DE NO'I1RE DAMEj do tudo em pel'feita ordem, clarez� e .regularidade, pelo que são �e pareceI."

'Várias adveI1[,eooia,s, Íllllsi,stin em
I

.e.nxald'ri&la. pOlonlês NI3.j.do:rf, nallu: 30 - Richaoo Dix e Ja'I1es Cil!rter I sejam a�rov.lldQ� pelos senhore� aClOllIstas, balnnço e con.tas da DIretoria. .

'evi,tar o rudvers,ário. Est.a ti a pri- I�a,livado argentino .. ve,uce,u hoje o ALMA SATANíCA • FlonanQ.\)ohs, 1(1 de feYerel�'o de 1947.. .

.

I
Joao Battsta f;onasns

mei.l'1a d!OI'rota de Dinamite após fa.mo-so jOg'ador do Bl''Usi l, Eli,ska- CffiJsura: A.té 14 a.nos. Ariste1� Pô:,'o [,r ',",

'65 Lutas. se�, Nn 48 l.:.Jjllces, aneba;t.aindo as- PJ:'BÇO unico: - 3,00. "
\

... :
. •

ilclolfa B;:c/-;;mo nI, .�.

O PAULA HAMOS OBTEVE DIVERSAS NOTICIAS
LfCENÇA 1 - A delegação LLr'�'L�ata, que a

A F. C. D. oonÜ'erdelU lioemoÇa ao 29 do CüQ're·u;le e 3 de- abl'il di:spu
Pa!ltloa, Ramos [para ·exi(mn"ioIllwr a I ta'rá, com os br3Jsi.[.eiros a "Copa
Joinvile, onde jogar.á nos dias 5 €1 Rio B1·a,nc.o", c.heg'ar.á ao Rio- na

6 de a1bri·l próx�mo. com o �ão próxima quinLa-feoi'lla, s.eguindo
Luiz ,e o Caxilals. i,med'ia;l,ailll.eillloe paTa São Paulo.

sim o 1° post,o, jUlnlame.ntIe co'm

o :nor·'t,e�l[llill'el'ic'ail1ü �ll!a-hlheI'g, que
det'l'ol'Ü'Ll !\fmi,ni, em 2� IWDüC\s.

Os demai,,; jüogOS tiveram os se

guint,es l'e':,uMa,dos:

Pi1nik Y€llCL'Ll LL1ckj6. em 32 lan- Conta de cOmlJensução
ce,s; Piílzl Y1}J1.C'l'Ll J'a,cobó Holbo- Ações caucionadas .

ohal1l em 54 aallll(';e�; Fleucl'quin de.r-
l'-aLOU Max Euwe, em 52 la,nce,;; c

emp'fllla.l':1,m Gnima:l''C! e, Madler-na

Sangui'lllt'IUi
•

e RO'o,eHo; Júlio Bo·lho
<c'hil'll ,e Vn>llt,el' O!'lHüelo Cnlz.

PASSIVO

2.758.867,OQ

35.841.235,60
34.912.480,80
1.298.224,20
1.300.609.60
1.7�6.786,60 75.149.336.80

80.000,00

Cr$ 83.936.056.:1;)

Não exigível
Capital .

Resel'va . .

Fundo de previsão ,.... . .

Fundo para flutuação do ativo , .

Fundo para depreciação de imóveis e embar-

6.800.000,00
6.700.000,00
4.500.000,00
8.400.000,00

tines RITZ
�

•

o

• : IRoX.I

cações , : .

Fundo para participações . .

Fundo para contas duvidosas .

Fundo de auxílio . .

Lucros suspel1f;;o,s_ '.' , '.' .. , ,-_.•..

5.947.852,40
1.976.785,60
3.400.000,00
500.000,00
.J80672,Jo . 3:S.123.Zll,7u

..

43.565.677 ,50
1.351.067,00
816.000.00 45.732.744,5u<

80.000.uo

Cr$ 83.936.056,2'30

_ , .J.'
(628)
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Não necessita de
eapital ianque
México, (D. P.) - o SI'. An-

tônío J. Bermudsz, diretor admi
siislratívo da Petróleo-Mexicã (Pe
mex) manifestou que o México en-

1Jaboilt�J' negocínções para obter

,o capidal necessário afim de dar

aumento á produção petrolífera rio

Ipaís. Ao lado do, líder ,Lraba'1"l1,,�'3
Vic�nbe 'I'oledano ínsmuou que
pos-sive1meJl1te o governo f::lrá, ne

'gociaçõe,s com oorrspanh ias extran

geiras, No discurso pronunciado ]
Imr motivo do nono aniveesâr-io da I
-expropr iação das empresas de pe-Itróleo .extrangeiro, BeDmudel, dis_-
'Se que a (Pomex) está

prOCl.ll'an'10! ,o rrÚ"lHOQ c, os m E LHO.R.E S

-eonseguir 15 milhões de dolares """"'"., ...e, .'
&C"IIIO \lMA DAS COJ<Tr>t[!\IICO�S Of:GUf.PI1H OO-.II.6O,"a.70'UO 001"-" .,.

que empregará 11'a e.x;pk1l1ação e

I
..." . ..,,, ,,'O"'''O''''''V'O�

perfuração de novos POÇOS,'J;, •

------

,-aJt�J orç�rrwThto é �'e quatro �l- u810 na emboscada
lhões e oitocentos mil dolal'eó:. 10-

Atení (U r) _ S-
ledano arguiu : "O Méxi-co não ne- gUnd�n��fOIiInaçÕes 'PUbliCad!s,oessjta do "capital yankee" para
desenvolver a riquesa do petróleo. pela imprensa 'desta capital

ainda não confírmadas otícíal-l
Qua,�qu€r quantia que fizer falta

mente, um destacamento daipoderá ser obtida dentro do país '

por meio de empréstimo. policia militar legalista caiu
numa emboscada, armada pe-

A primeira Agua de Colônia feita los guerrilheiros em Laríssa
110 mundo foi fabricada na cidade Tessáãía, sendo quasi dizima
de Colônia pelá Fábrica de Johan Ido. A unidade legal perdeu de-

Maria Farina. zoíto homens.

o !5E U OQGANISMO

DR. 'SAVAS LACERDA
� médico-cirúrgica de ollio.
- Ouvidos. Nariz - Garganta.
Prelcrição de lentes de

contato
'OONSULTóRIO - Felipe Scbml

dt, 8. Das 14 às 18 horas.
'''fHlID1!iNCIA - Conselheiro ...

fra, 77.
TELEFONES 1418 e 1204

Auserue

,DI. ARMANDO VALOIO
,DE ASSIS

;,001 Serviços de Cl1nlca Infantil da
A.s.sIstêncla Municipal e �

. ,Caridade
flIdNICA M'1l:DICA DE CRIAN()48

ADULTOS '

,.ooNSULTóRIO: Rua Nunes ..
....0. '1 (Jildlffclo S. Francisco).
Consultas das 2 às 6 borl\8

aJlSIDltNCIA: Rua Marecha6 Gui
lherme, 5 Fone 783

DR, ROLDÃO CONSONJ
CllaURGIA GERAI, - ALTA (,'l.
.1JBGIA =e- MOLll:STIAI!! DI! D
•••. NHORAS -o PARTOS .. ,

Warmado pela Faculdade C:e MOOI,
c1nna da Universidade de S10

J"&ulo, onde foi assistente por \'a.
ttõa anos do Serviço Clrtlrgloo do

Prof. AUplo Correia Neto
IlIrUrgla do estômago' e vias' b!.
1IU'eII, intestinos delgado e grono.
tiróide, rins, próstata, bexlga,

atera, ovãríos e tromnas. VarJ.co.
MIl, hldrocele, vartses e berna

CONSULTAS:
UI 2 às 5 horas, à Rua ,.etpe
.bm1dt, 21 (altos da Casa PIl·

ralso) . Tel. 1.598.
..uD1!:NClA: Rua Esteve. JII·

nfor. 179; Tel. M 784

DR. POLYDORO S. �THIAGO
IIlédlco do Hospital de Caridade b

Florianópolis
A••istente da Maternidade

CI,fNICA M:tDICA EM G1!RAL
Doenças do! Órgios intel'Do.. capeeI»

mente do coração.
BLBCTROCARDIOGRAPIA

Doenças do sangue e doe ce"".
Doenças de senbon. - Parto•.

Coa.ultas diàriamente da. 15 à. 1.
boras.

AteDde .�hamado. a qualque� bona,
inclusive durante a noite.

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meir..
les, 18. Fone 701

llRSIDl!:NCIA: Avenida Trompo",.Id,
�:I. Fone 766

DR. MARIO WENDHAUSEI
Di"t"" do Hos�tal' "Nerê.. Ramol
CLINICA M:tDICA DE ADULT06

E CRIANÇAS
eon.u1tório: R. Visconde de Oara

l'ret4. :I - esq. da Praça 15 de No

"-bro leItos da • Belo Horizonte ")
Te!. 1545

CoD.u1tas I das 4 á. 6 hora.,

Reaidência: R. PeJ.ipe Schmidt, JI
- Fone manual 813

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - vtas UrinArias -

uoenças dos tntestínes, réto t
.nus - Hemorroidas, Tratamen

to da colite amebíana.
J'tsloterapla - Infra vermelho,
Consulta: Vitor Mp.lrelpo. �8

A.tende diariamente, àa 11,30 bit,
., l tarde, das 16 hs. em Q.!antt

Resid: Vidal Ramos, 66.
FOl>. 1067
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. -'
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Diz-se que o organismo muda completa
mente de sete em sete anos. O certo f:

que com o passar do tempo a saúde se

modifica e em muitas pessôas de mais de
,

.

40 anos começam a aparecer .disturbios,
muitas vezes de natureza séria. Entre es

tes o principal é o disturbio da bexiga, uma
fraqueza cujas exigencias, que se manifes
tam principalmente á noite quando sé está
bem quente na cama, são muito irritantes.
Essa' debilidade da bexiga é um resultado
de disturbios renais e si fôr desprezada,
poderá tornar-se perigosa, transformando
se em calculos, pedras ou cistite (infla-
mação, crônica da bexiga).

.

Compreendendo-se a causa da fraqueza
da bexiga, poder-se-á saber porque pode
mos prometer aos sofredores um remedio

1

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS -

CUrso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prãtíca no Rio' de Janeiro

Consú'Itas diariamente da.
10 às 12 e da. 15,30

em deante
CONSULTóRIO:

Rua JoAo Pinto n. 7, sobrado
J'one: 1.461 - Residência: Rue

Pres!dente Coutinho, 58

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na·
danaI de Medicina da UniverSld'
'e do Brasll). Médico por coneur
10 do Serviço Nacional de Doen
AD Mentais. Ex Interno da Santa
c... de Misericórdia, e Hospital
Pa1q,uátrk:o do Rio na Capital )'.

deral
OLtNlCA M�DJfl{\ - OOlilNCAI'

f NERVOSAS
- ConRUltólrlo: Edlftclo ÁlJl*l1,

NETO
- Rua Felipe Schmldt. ConJrUltaa

Das 15 ãs 18 horas -
a...tdêncla: Rua Álvaro de Csrn

lho nO 18 - Florlanópol1a.

DR. BIASE FARACO
M'édlco-chefe do Serviço 'de Sill/III!

do Centro de Saúde

DOENÇAS DE SENHORAS -

S1FILIS AFECÇõES DA
PELE - RAIOS J:NFRA-VER
MELHOS E ULTRAS·VIOLETAS
Cons.: R. Felipe Scbmldt, 46 -

Das 4 às 6 horas.
. Res.: R. D., Jaime Câmara, 46

FONE 1648

DR. LINS NEVES'-'
Moléstias de senhora

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

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

Telefone M. 834

6
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eficaz. Essa fraqueza que o aborrece e

irrita, envergonhando-o muitas vezes.'

quando se acha fóra de casa, é resultante
das substancias toxicas no sangue. que
atuam corpo irritantes sobre os nervos e

as membranas sensoriais. 1t 'por isso que
mesmo sem necessidade alguma, a bexiga.
é

.

constantemente chamada a funcíonar..
Liberte o seu sangue: dessas substancias toxi
cas e terá certeza de ficar curado. Não ha,
meio mais rapido e eficaz de conseguir esse
resultado do que tomar urna série das afa
madas Pílulas De Witt para os Rins e s'

Bexiga, conhecidas em todo o mundo,

ITT
o vidro Ilrande de Pilulee De Witt, confendo due« 'I'elfeB ti meia a qUl.ln- ,

tidade do tamanho pequeno,
-

custa psoporeionelment« muito meo·ooS.

Maquinário para
a lavoura

se: SUA ESTA'CUTIS

ESTRAQADA POR ESPINHAS

DR. M. S. CAVALCANTI
Clfnica exclusivamente de crianças

Rua Saldanha Marinho, 16
Telefone M. 732

DR. PAULO FONTES
Clínico e operaoor

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

ou outros aintornal provenientes da impureza e' do empobrecimento
Rio, (A. N.) - 'I'endo sido do sangue', lembre-.. que durante um .éculo a

rostabelecidos os símbolos e as

SALSAPARRILHA DE BRISTOL

tem aberto a. porta. da f.licidQde a quantos a t';m tomado parca
depurar e re.taurar .eu sangue. -Faça você a me.ma coila!

Geralmente. unI pouco. vidro•• tomado. de acôrdo com a. in.truçõ••
'no vidro, bastam para corrigir iistel .intomas.

SALSApARRILHA. DE BRISTOL

A

bandeiras de todas as unidades

Iedera tivas, o vere-ador Ari Barro
so .encaminhou um. requerimento
de urgencía á Mesa da üamara

Municipal local no seutido de ser

colo-cada no cdif'icio da municipa
lidade, a bandeira do, Distrito Fe

deral. O presidente. João Alberto

declarou que serão tomadas pro

vidências imediatas para atender

o requerimento.

Companbia Catarinense
Cimento' Portland

'

Convocação da Assembléia Geral Ordinária,
São convocados os Sl's. Acionistas desta Comi>an�ia pa

ra a Assembléia Gerál Ordinária, que se realizará, na sMe

social, à rua S�o Francisco, nO 31, 'na cidade de Itajai, às

10 horas do dia 31 de março' c.orrente, a-fim-de deliberarem:

sobre a seguinte ordem do dia:

1°) E:xame, dtscus'são e votação do relatório, balanço a'

contas da Diretoria e do parecer do Conselho Fiscal;
2°) ;Eleição dos membros e suplente's do Cons'elho Fis-

Itajaí, 19 de março de 1947.

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

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

Drogas nacionais e estrangeir�8 - Homeopátias - Perfu

marias - Artigos de borr"cha.

Garante-se a exata observância no receituário médico.

Dr. Saulo
R'amos

avisa aos seus clientes

I
que reabriu definitiva

. mente a sua clinica.

As Bandeiras
Estaduais
Rio, (A. N.) - o ministro da

AgTicuJ.l,nra d�].egou compet.ência
aOE chefes das secções de fomenl!!o

agricola, insLaladas no Pará, Gea

rá, Pernambuco, Bahia, Rio G. do

SLl.l e Rio de JaneÍl'O jU'IlIto ás ins

pelorias da·s alfandegas desses
IilsLados para ['equisitarem desem

.baraço de direiLos de impontação
e demais ,taxas aduaneiros das má

quinas agl'iüolas, tna.tores, arame

fa.rpa'do e material des'tinado .

ao

fomen Lo de produção rural.

cal.

de

I ��A� C'A'�JTAt.rillriiIII
Fabricante e dlst:rihuidores d::18 afamao:las cano

I'
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'11 '11 fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um grnn.

�
de sortimento de cogemira8. riscados, brin.
bons e -barato., algodões-, morins e aviamentos

pal'a alfaiates. que recebe diretamel'l.tfI daa

I
melhore. fábrica.. A Caso 9A CAPITAL- chama a ateng50 do. Snr.. Comerclant•• do interior no sentido de lhe fazerem' urna

visito ante. de t'JIetuorem IUOII comprei. MATRIZ em Florian6poli••
··

_�FILIAIS:emJ;Blumen:J.u e Laje••
...........

I
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FlorlailõpoUt,'2� �e Marco de; 1947

HOMENAGEM no -OR. UOO DEEKE
Os ami�os e admiradores do ilustre en�enheiro,
Dr. Udo Deeke, estão promovendo um: ierrter <de

homenagem a lhe ser oferecido dentro em breve, e

cuia lista de ade�ões 'mantemos nesta redaçãq ao

dispor dos interessados.

Organizado o novo govêrno gaucho

Seg'llIndo ,corre, o del,egooo' auxil
lÍ1);]' SPl'á o' sr. Luiz Mor.eU, a,tura,l
menl'l' [lroclwa/{for fisClal da Faz·eu
da do Rslrudo. A Deleg<a,cia d-e Or
dem Polít.i·ca e Socilail será o.cupa

pa p.elo sr. Hélio Carloma.gno, al,ual
pl'ef.ei-lo de São GilJhl'i,eL O Pr{)rf'oo-
1:i'Ü1l' Jo-ilo B0;l1l1má,

..
0ªt.edrMico da

F3Jwldlade de Dir,si,to, será o su

bsLituto do sr. Abdon de M'e,lo na

pl'i)CJUl1adolria g'el'all do Esrt.lado; o

Aviso ao

�ellador Ivo
D'�quino

U maior Ulrurglao
do cérebro

alig U 1It:IIUllI illJur- ma urrdJ� ,

Jo'sé Boabaid, do PSD, para a presidencia da Assembléia Constituinfe. Uuao,to aos,
demais c·argos da. mesa, nada se _sabe de definitivo, acreditando-se, ent,retanto, que,;�

a vice-presidencia caberá a um representante' da HON, segundo'
O crHerio adotado nos demais Estados.

Notlcla' au�plU108il
J cão FI�a Í11el'

o Tl,e. Cel. Murio Gomes, pl'e·si-·
Rio, .U (A. N.) - O [anioso 1)1'0. dente da Comissão Cenlral de .I:'1'e_·

(essa I' de cirurgia cerebrai ar, Hei'. ços no Il.io de Janeiro, em decla-·

. r bert Olívn.cI'01;a, ,cheaa hoje ao nto. ea,r:ões á imfJl'en.ôu ll'o'lIx'e ao co-·
. 'P"râ aqi'i conTin'êr:J.C·ias·. em que uheciauenín público 'l1'I,gLlJlKl,S das,

I exporá seus ,t'l'abr,lhos sOb1'e a ci- razões que tornaram Ião aguda aJ

I,tl'l'lj'io de alçias O'U dores assunto clul'eslj'ia da vida no Bl'3IS1i·1. Assim..
mais. recente no terreno da cirur- l'ef.el'i,ndo-,s'e aos Lecidos, irní'ormou:
(jia cerebrol, As interoencões 'nes- que o fusíão sai ela Jábríea ao pre
ies CIISOS compreendem, o seccio- ()O fie 11 cruzeir-os o me,t.l'o e é ven-

, . I .

namento das libras lIervosas que dído no \,-aTlc,j,o a. 48'10. A t:1'i:eolinc'
associam os receptores da sensibi- é fOlmecida pelas r:íbr'iüUls ·ç·a.l'ioc-as-,
lidude doloroso, truzendo como a 16 cruzeiros o melro I' ('nll'IC(,an,

consequéncia r: anulação lio sOfri-lIa o preço de uma carrusa d-essw
menta (J,u: acomoanha a doença. Le�cido aLi:),ge a extruvegancia de.'

As condições do paciente se moiti- 160 CrUZEllTo'S!

ficam radicalmente, Ele se
. forno Por ,aí 'se vê que o saque á bolsa, -;..

otimista desaparccenaa todo o seu. do eonsumídnr é S implesmente- I,

estado de inquietação c preocupa- vergonhoso.
ção, O Proiessor Olioacrona ele- Como remédio a essa explora,...
monsirarâ, também, SUl), técnicll cão, estabelece o digno mHi,Var:
de operação nos menirujeomns 1)(1- uma esoala de lucros razoáveis pa�

POR'l'O ALEGRE, 24 (A, N.) I sr. Adernar Kruel será presidente I'a saçitais, espécie de tu.mores be- ra o fabric<:muc e para os ínterme-
- Pa!l'êUndo a reportagem o sooborrdo Instituto de Ournes: o pr-ores- numos localizados no cérebro, diár ios, e pela qual caber-ia aos,

\Vaftor Jobim declarou que o atuat sor Anmamdo Câmara coní.muará ocasião em que exibirá 'nln. filme rebalh istas, uma ,pooc-e.nl,a'gem de-
diretor da Viação Férrea, enge- como reitor da Uruversidade ; o sr. colorido I [ocalisondo t!ntrt destas 50 por cento,

nheiro Aimoré Drumond, será en- Francisco Jurema permauccora na Chegará h.o ie, a esta Cep i- operações realizados na suo clinico A prírneira vista - explica o'

carregado de esbudar o planeja- Chefia do Depaetarrreruo dss Pre- tal, o senador Ivo d'Aquino, em Estocolmo, Melhores resuitados '.DLe, Oe.! Már-io Gome,s � parece'
mento completo das medidas que í'eiburus e finalmente o sr, HaJael que vem eseiet ir à posse do teeni sido obtidos com menal' nú. exagerado esse 111Cl'O par-a. o vare-

110 terreno económico e' social e8- Pires B011g:e.s será o ondall de ga- dr, Aderbal R. da Silva, VWI'O de obidos no niundo, . Ate g·i,s(.a., maLS não- ha La.1 exagero se·

tão s'I'!llldo nr.g'enbe.moote recliamu- bineltc d,o SI', \Va,!lel' Jobilm', agora .o 1J1'ofess01' Olivecrona, que ·a,tenl.a.rmos ipa,l'a, os UltnaiÍs preç.os:
do,s pelo R. G, do SuL Com sua a,lta Pôrto Alegr,e, 24. (A, N,) _ Sã- Telegramas conta' C'incoenta e 'cinco anos ele dos al�Lig'os. Com e1�eilo, sümwndo-

c,alpalcidade de tnabal·ho, declarou o b d
'

"f' 1"
' idade, l'ealizou c'inco m'Íl ope1'a(:'{ics.SC O!s Il1C1'·o·8 di,slribl1i.do's por aque-a o a J10Jiõe leou de 1111l'bÍlV1aJIne'l1- '''d

'

sr. Jubim, o seu pr.of,undo conlheci- I' re I OS do sistema nel'VOSO, f[ilS qu.ai.s' três lia (),sca.Ila, {'e-remos um talar de 10'"
·e org1all1nado .0 novo govêrno do

.

.

" U'

m(mto de t.ais probJ.emas, o enge- Rio Grande do Sul. O Secretário e t The-la'ção dos le.legra:mas retidols
mü e trezentas {o'mm exclu.siva- por "r:)luta. no máximo. Or.a, SI8 O'

nheil'o .A1moré Dru:mood dará ao demais po-st.os d.e conrfia,nça do go-, na f'st.ação lo "alI dos Correios e 'l'e-
mente ,tUln1'es ce/'ebrais. iA titu[.o fus'l.ão cuslla 14 cruz'e.ir·os o metro;.-

govê!1l1o do Estado halse.s para a vêrno do ISr. \Va.J.t,er Jobim 1'iCla- l,egnafos: de compw'oç{io pOdei'ia c'Íla1'-sc (. eom o lucro de 100 por Mnto sairá:

31J)lj'C'i1çãil do,s pri·ucípio.s q\.lle nos l'am cons'ülni:do-s p'elos S,l.'IS. OtacÍ- Antônio doe Andrade Ca'l'neiro.
Q.lnel'icano f{(I.J'vcy iCusrnina, ('on- pam1 o cO'nsumidor a 28 'e Dão a 48'

hão de norbear P.,a "c'dmI'nl',stra"a-o
.

sl'dc?'ado 1'( v epoc I d f te non),o () p "16 ))a""am'-"o �"'11Ialmm1te'w .\{ Ijo '\Iol'ais, s,ecJ'elário do InlerIOr; Alia ide· 8'aNlú AmOI'irm, Iblwl'eza M,e-' .1 s ,a, 'O, (la ti ()" ,-" ).' L< • ",. u cUc.·' '0" •

110 S0!1üdo de a;tend<er as neoessi- I I d He1,I'el't OlivaCl'ol'O o eXIJOent do A lnesma l'P.rj'l},C,:'iO ..O.'e \',eI'I'i'l'car,OÍ>
(epu 'a, o f.edrra,! Gas.[on Engleb·ert lo Rodl'ig'\les, Sp1.1adol' Lúci,o C01'- . u''. • , '., c . .u., ..

dlajr]ies l)úl}li,c'�'s,' fazendo O,b,I'.a SI'S
., , b' l ' nos den1'ruJ"S "1"'0' J .,

u . -

da Fa:zenda; eng:ed1hei'l\O Jo::;.P Ba- rea, Kl'ei[l1él�cio, Francis-co Veloso cU'UI'gla cel'e 1'0, qUie ao i nW/'1'e1 ' n' ü,;o.s, (·e mOfiO q17ó'
í.,p'll1áli'ca e e.fi.ci'CJn(.e pana o be,m e�' 1";l11) e enio l' I o p�s(." ('1m P'I""tl'l�a a medl'dla' tere'

li'cl:n P,el''Bil�-a, daiS Obras Públicas; Mlall1'oe:l de .'\lrlll'eida, AbelarDO 'l'a- H'. 10'. .( V C .

, se' 'l'm. a e n oe v· , '<A. . ui u .

,
.

-

e.s.tar ela pon.UlI.a,cão, ',' d d t tI' /. mos lLma baJ'xa ele lua' d 50 porlJ _ Elói José da Rocha, ela EdfllCH('ão e l,a,ri, JOlSé RCIli:JItO' Souza, Dair UIi- na 1ua e e se en a anos, w.Vl,a e e. " I IS 'e
.

Cull.lle.a; Ba.Jbino :vrUlsc'a,r,elll'hlUs, da veira, To.ninha Ber.n,a;r{]in,e, Exs'll- tlwdo cluas m.il operações. O pl'O_ CC,l1'to no a,LllaJ cusi(,o do vestuário.

Ag;ricuJ.tura e Comél1cio; enge- la, Nery R:ilbeiro Vi'e.i-ra, Exsu'la pa- f�sso1' Olivacrona, convidado 21clas E isto seria um cJ.e-sa.fog,o, Ullll ver-·

nrheil'o Gaibriel Pedro Moacir pr.e- ra &J,ratfi,m João da Mola Lang
dwersas Univel'sidades e socieda- dlaidei'ro golp.e de m,ort'e na crise.

feito clJa. Ca'pital; col'onc.1 Da,�oher- 'lleQdorQ Hr�emi.ng, Odilon 'Chaves, lles de ,medicinas da Ame1'ica lati- P01'qUC é lógi·c.o que i'e baixrum os'

i'o Gonçalw:,s, Ohef-e de .P,olicia; Dr. Damsig, Ra.ymuncl'o Sa'l1Los e na, visita1'á, dnmnte sua 'Viajem te'cidos, () "agricultor poderá forne ...

eJ1lg'enhúro M.a:nuel Pal'a.lnhos, di- Eduatrdro Lins. de dois meses alem do ,Rio de J(/.- OC1'-nOlS g'e'Dcros alime.ntíci-os ma:i·g:

l'B[,O'!' da Viação Férrea; engenheiro
neil'o a cidade de ,8. PaliTo,

"1-Jonte_11
baNI!LQs e lu.do voH.a.rá\ á

nor_,mali-Egídio Sousa, dir,etor da DAER; l1ó"o de mosqul·tos videu, Bttenos Ai1'es, Córdova, San. dtCllde.
( \J liaao elo Chile, Lima, Bn.l1otá, Ca- TJina solnção tilo' simples �'jO'l'nal!ilsta Adiai I MO·J.'Iai,s, se,cr,eolário Mo d el b' l'd"

1

I
'

1'0 ol'es o awro con WCt o
racas e ,a cidade elo Mexico. .

CU!'il.ou l)al1 to a Plnconlt,i'á:"J.a:
do govê,llIlo 'e Emílio Acioli, sub- por "Chácam do Espanha" recla- Mas que não fique a,pe,l1ia',s numa'
secDCltári,o do g'ovênn.Q. 11'aI1' cont?'

'

t'
, _J

•• a a exts encw ue u.m anspi-ci019a '[lro.mC-S83 ...
foco de mosquitos existente naque.
la l·eg'iáo. Seria call.sa um terreno

baldio, com extenso ,matagal e

aguos estagnadas. Além disso, o

terreno em questão e�tal'ia 1 ser-

, � :As.sociação Comercial de Florianópolis, informa ao co- vindo -pm�a despejos e, também

mer�lo .,em. g'er�l qU!, tb.ôje1 dia 2;), Não .é Feriado; :por isso, o de mictório para os operários que
comerCIO funclo.na,l'Ia nOl"mah�enW. O:u.tross.n, ique ,amanhã trabalham nas construções daque
dia da posse do primeiro !Governador Constitucion�l !embor� le bairro.
não seja feri�do" o c.omércio não funcionará ,no p�ríodo dn Segundo nos informaram, 1ne

tarde, numa Justa e merecida demonstração. de aprêço e didas saneodoms já tel'iam sido soo

llomenag'em da Classe ao Exmo. Snr. Governador ADERAL l'icitadas ao Departamento .de SalÍ.-
-

RAl\lOS JJA SII,VA.
�

, � >_ l' � t -;"'. #::f;� de \sem que, entretanto, tenham Si-IIdo atendidas,

.""

SERViÇO DE
Lei marcialMETEOROLOGIA A�ena.s, 24 (U. P.) - o: govêTllO>

Previ.ão do tempo, até 14 hora, d " I' .' I P
,

do dia 25 na Capital: ,:c[,ecou a 81 m:WClla na r�'Vm-
Tempo: em geral instável. Cl'a. de Laco,ma, ondo fWUim Sllt'lllll-

Temperatura: estável, das [lIS cidaJd'e,s de Ciut.hi.on e Mana-·
Ventos: de lIueste a nordeste, di, cemúrio dos mas·sacres reoente-·

frescos. , 111o.nt'" erla�,u,,,,'d,(}s pelc)O ""lerl'I'-"
Temperaturas extrema. de ontem.

. ·u. I Cf l''J'l 'v
.

," "C

máxima, 28.S; mínima 20,2,
. Ihei:Dos,

� R. H. BOSCO S., A. !Capital: Cr$ t.200.000,00 '.
, A G.erência de R. H. Rosco Ltda. comunica, aos seus '<

seus cliente,� e amig'os que na \constlituição' da novel so
ciedade R. H. Bosco S. ;.Il., foi, inicialmente, alvitI'ado o

capital soci'al d,e Cr$ 1.000.000,00. Dada ia r:a:pidez com

que foram ,subscritas, sómente /em Italaí" .séde de sua

Matriz, as ações ,correspolHleutes áquele capital! ,resroh:e
ram os Incorporadores de R. H. Bosco .S•.A. ,aumentá-lo

para CrO 1.200.000;00, de maneira ra ,per-mitJir' ·que outros

possiveis :interessados i�nham facilitada. a: subscrição
d��s ações que desejarem.

Esta resolução Pl·ovem ,fio interesse de torna,r R. H.
.Bosco S. A. uma Org'lllnização de !Vendas c..'Sel":viços emi�·
nelltemente popular, formada com fo apôio dos clientes

e amig'os que até hoje tem dispensado sua valiosa prefe-
l'ência: a R,. H. Bosco Ltda.

,

Para a subr:;crição do rest.ante das· ações" de valor

nominal de Cr$ 200,00 podem ;08 ,Íntm'essados dirig'irem-
se aos Escritórios Centrais de R. 'H'•.Boscos Ltda., á rua,

:Felipe Sclunidt s/no (Edificio Iapetec) 10U á e"Jua Secção
de Vendas á Praça Vidal Ramos n. 25; na cidade de Ha

jaí, ou por correspondência, :Caixa. postaln., H7 - Ita-- ,.

jal - S. Catarina.

R�ul Ligocki alJtoridade comunista I
WASHINGTON, 24 (U. P.) - Listou Oak e Fred -Bell,1

11mbos antigos comuni&t'as de Nova York, declarara.m pe,ran
t'e a GomiSSlão das Atividades Anti-A,mericanas, que Lfeon Jo
sephlson, de Nova York; é m�mihl'ü da Pol�cià. Sec'l"erta russa nos
Estados Unido·s.

Oak direitor-,ger,ente do magazine "New Leader", afir
.mou qll1le josephson é ainda "mai,s impontan:te" no movi,men
to comunista do:s Estad,os Unidos que o proprio Gerhart Ei
seler, apontado por aquela Comissão como "a sUiprem'a" au

rorida co.mU'ni8Jta do país.

Procedente de Curitiba, 'en
contra-se em Florianópolis,
o sr. Raul Ligocki, alto fun
cionário da Caixa de Apo
sentadoria e Pensões de Ser
viços Publicas dos Estados
Paraná e Santa Catarina,
que vem assistir à posse do
dr. Aderbal Ramos da Silva
e a instalação da Assembléia

Constit4.,inte Estadual.

Suprema

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
rNFlAMAÇOES,
c o C E I R A.S,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC,NUN C� EXISTIU IGUt=ll

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


