
,

, Impressionente - inoen dto n o ln a r
Rio,,28 \A. N.) _ Uma lancha (lá aeroporto Santos Dumont. Ouviu- tretaulo. rl pl'onta intervençã» d( I jJPi;_.:rL,,; publicam amplo nolicia-I é ii pi-imeu-a qLW se verifica em

"Frota Carioca" qlU!-e faz o tráIég'o -,r inlpressio,n�'l1clr f'sbampirlo
,

e a Lloyd Bl'a"ill'iI'o, da mai-inhaxe ria l r-io iln,,!,rando com í.otograüus ,,1)-1 cmuarcações daquela en1ipre�a, pois

e�,h'e esta capital e :\j,teroi, mccn- "eg'llll' o fogo rrrcmpra das maq�l- Paua ír, o si n istrn llã,) (amou maio- :I:'\' a pXllio"ão duma Iuncha pC'!'.
!ia +ernpo outra lancha dessa vez

UlOll-se em plena bahia de Gua- nas e :nvolvJa toda a embarcação. res prcpoições. Embora não t"nlla Ienccnt.e ii I'l'()la' car-ioca que iaz li- sem :p3J",�agell'o,:;, pxplo(lJ,u quando

nahar-a, na manhã de noje. O Sll11�- O pânico apode rou-se dos passa- ,8 I'Pg'lJ:,Iil'adü unort.e nor aíogamen- g::t\à) ('InGre. lUa de Janeiro e .�1- Pl'a levada para os C'$!alcll'os, sen

tl'Q Lpv'e lugar precisamente M 'I(>ir'o�. :VIu i los' imediatamente se Lo o número rle v ilirnas d-a expio- tr-ro i, AW's<ll' da vinlencia dn sinis- do vi+irnados apenas seus trípu;
sete r Ll'i1lJ�a horas, quando a ian- ::t'lü'al'am ao mal'. Outros Lomaram-I são é grande. lanl;e,�. Os jornais pedem e-nérg'lCas
cha "Cuhana " cor-ria enfrente ao se grande desespero, Graças, en- Rio, 28 (A. X,) _ '1'0(105 os ve::\- 111'0, pa'l',c('e que não há \'íjLimas, em- providéncias no sentido de se por

.b-u-a ,:;ej,] gra'nrlr o ULmWl'O ,de fe- paradeiro, a situação precária em

i-idos, tlt'vi'.lo' ao pauico pslahr!r:ci- qu= se oncontram as lanch as ela
do a bordo da lancha. A barca si- quela =mp resa, sif.uaçãu essa que

ni .. 1 ',,'ad,a chama ..&e "Cubana" e põP em l'j,�o permall€n-te a vida

[Jrn;:pdia de Niteroi sunerlotada de rias pessoas que demandam Nite

pas:iageÍcJ'o:2. Üi" jornais l'eg'i'51tra:m roi e vice-versa, ul ilizandu-se di>

LJ\!(' a ���p!I)':Si'ío verifécada hoje nao barcas da frota caiíoca.
_·J'w.-_·.....·_.. ..._·_·.... -_·......-_..... ............,._....,._......,... ................w

,O Internamento '00 major ftgulrre
Rio, 28 (A. N.) - Foram da saber sobre o interna

atribuidas para o governo bra- menta do chefe revolucionaria
stleíro as ultimas 24 horas de do Paraguai, apesar dos boa-

"permaillencia do major Agutr- tos que corriam na cidade.
re, no Rio, 'pois tinha de aten- O Ministério do Exterior le
der ás exigencias da lei inter- vou 36 horas para chegar á
nacional, enquanto a imprensa decisão final quanto á presen
e a opinião IPubUca saudavam ça de Aguírre, no Brasil, . sob
em Aguírre o protetor do po- o ponto de vista legal. Ele tra-

Rio Grande do Sul o A Alemanha sob vo paraguaio contra a dâtadu- zía passaporte expedido pelo
ra. As autoridades militares consulado brasileiro na cida-

presídente Outra inundacões foram aa primeiras a lavar as de tronteíríça de Juan. Pedro

p,mlTO _\LEGRE, 28 (A. N.) - O sr. \·allel' Johirn, g'O\rrni){l,,;' do Berlim, 28 CU. P.) _ Cal- m�o� n� caso, erutr�gando ao
i
Oaballero, d<?minada pelos 1'8-

Esl:ldo. j'l'c,ehell ontem um leleg'l'[Ima que anuncia-, a a C41PO"j" '1)1 200 I Mínisterlo do Exterior, agora I' beldes. DepOIS de ter através-
: .,

.

' o' IJd a I)!'- cu a-Se que quase pessoas b' llid dR] d f'
.

to ..-\JI�g;l'(', no d ia 4 de }faio próximo rio gerrer-al Eurico Gaspa n t ') t h id d
I so a I esponsabí I a 'e de . aui sa o a ronteíra, o major

-,

'

.
• ,

"

-

<, •

"
,

'h,. r

;";11,1.;"'1 eu am perecido ou esapare- F d d b' .". IA '. 'dad-qUI! d,li}lll spgUlr<l para a íronlE'll'a do Eo.(ado af'l'nl dr' .. ' - t "d
.

d 20 ·1 f'
ernan es e o su -mmlstI o gUIne oomo �m Cl ao.

.'
'

,

,
, ", c"',:" ,i!' :1 CE'U- Cl o e nlaIS e n1I lcaranl ., ...' I

._.

OH"nw 'CIe illaugUl'açãü da Ponle Inlcl'llacional L'ruO-i.1al'1-1'1 J 11\1'1'- " t t d 'd
,.

d
- Hlndebrand'o AIClOlI dOIS co- qual'quer tO"mou o a,vlao, na CI-

, ,

,
' C", '",', ,'C.- , . -�. ue- sem e o, eVI o as lnun açoes h 'd

..

I
.

d d d P P
-

1vendo ;))e,,'lr ato encon(l'aJr�o.p com o gP!1rral Pcron pl'r�irlrnle da Re 'd d
.

d I
n eCl os ]Un8COnsu tos e lnter- a e e ünta ora, que o e-

p:'l],i,('[l ,\['grnli-na.
.,

-",. c -

ct·.onsl era as as APllor'es lOS uO- naci'Onalistas brasileiros, que vou até a 'capital federal. Ou�
,

,
.

Imos anos, na eman la.
,t d tã O It, t

'

f' t I'n" ,Prllguawna. �. PXClU. demandaL'á Qual'aí, para UIt,,,l'\';óI,' {'S l1'a- rio Oder arrasta grandes blo-
es' u a,ran:: a ques o. a- �o, porem 0: o aspec o �o 1-

lJal,!lI)'" ,de con�lJ'l1cão da pova l)(l,n(e quI" liom"í aquela r'i(hcJe a' lll'H d 1 d'
maratI naJo deu qualquer pu- tIco da questao, pOIS Agun-re,

"
.'

,

-
'. o < 'c, ,',

-

cos' 'e ge o e rompeu os lques bI' 'd d d' .

'
.

gUaJa ,de AlI:,lgas. :\\essf' alo o p'l'n�irl("lll,(' Dutra ellconlrar-�p-á com o d'as ri,cas zonas agrkolas da.
lCl � le o caso, enqu�nt.olcon:o U:� dos chefe,s revoluclO-

dr. J05P B('l'I'e(a presidenle do ('rug'llai AI m h 't' t mvesügava o.S aspeotos. Jurl-J nanos, e combatente e chefe
, " , , .

.

e aBn lat: 110

M'se�t raJe ° pa- dicos da que,stão. As medidas de forças com as quai,s o go-

M
la o a lCO. UI as pessoas t' d

. -

d
.

I A
'

d
, ..

1
arl'nl-go qUI'S renunCl-ar U1Cirreram afogada/s. quando. :oncernAeru �s a'f eClsaot e dln- ver._no e um

h
paIS V1Ztil!dllOde

te""tavam 1
'

b
vel'nar gmrre .aram oma as amIgo se ac a em es a o e

Ui sa vaI' seus eThs.
t ta t 1 t'

, I d d 1
-

BCK\OS _\IRES, 28 \ C. r.) - Exilaüos ]laragurcllos q_ll(' mantem Inume aco
•

ad
,com an, cau e a, que a, e 'as I' guerl'a,apes'ar as ec araçoes

I
-

r '" pessoas ll1V Nn 10 h d 1
-

h f d dA'
.

l' tH!, aeoe.'; com personalicladrs tlo govel'llo adia,nlam quI' Morinigo apre- Berlim em busca de alimentos . �ras a m�n la o c e e e, e ,gUIrre, aos ]orna IS as

SCTI'I{iU a sua demissão, ('m crlTIseq\1Ê'llcia da l'p"olução. ma" os mllllS- e abri';' s
Pobcla da c�pltal federal e o,de que ele era apenas um

teos co'loeados !lo gabin(lll' o rli�HlUdil'al11 dedse PQ�S(J, Os nO<;50,8 iil- 0,0. eSltado-maior informavam na-l "turi,sta".
formlWlc$ pCl'(encem lamb(im ao Pal'l�c1() CCl'lol'a,do, mas sii,o ela [acção
(l()I)IILlf<Í.l'ia ú colabol'aç'âo em ;\'lof'inigo. Pediu

1�nt1·(,'l11r.rI.Lr�s, o 1\Iini�U'1'i1) fln,s Rela<;,õrs ExLpriorrs al'grntJ.J11) (jes
menl ill a notícia de <[11(' 11 general iV[milligo LJ"E'sse solicilado permis
l:'iio ao gOyêl'110 '1101'>lrll110 pal'a o l'('cphi,menlo dr l11pmhros exilados do

(I MAIS ANTIGO VIÁRIO DE SANTA CATAIUNA
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Londres, 28 (D. P.) - Um
porta-voz do "Foreign Office"

O Governador. cumpre � promess�
qedarou qUe a Iugoeslávia: pe-

U U
diu á Grã-Breetanha. - que
está a braços com uma e.scas

i'iÃD P.-\.l'LO, 28 (A. :\,) - Sob a IcgeJ1Jr,la '·Prog'l'ama Ademal' de s-ez de gênerüs alimentícios _

BaU'rQ:s _- TL'anspol'le ?e ('.mel'gi\ncia" começaram a cil'culal', ontem, 15.000,000 de libras em gêne-
ca�lnhoe;; a,�lalPta'dos para ,o transpo.r{,e d.e passag'ell'os. Esses eaml- 'ros de conS'UlllO e auxilio para Urge

....

DCI-'a DO auxl').-o a' Grel'J-anhoe�, em .numero de doze, 1111C1u.lnwnte fazem o ,l!ra'nspode para os obter uma concessão de ..... . ,

"

ilaÍlTüs o'llel'ários mais popu!osns ao preço ele ,quaeenfLa ,centavos pür 200.000 toneladas rue aUmen- W,,\,SHINGTON, 28 (O. P.) - O p.residente Truman soliciolou, mais

�
pe,ssoa. DBnüo em br,eve a frola �er-á aumentada, pois sómente a pre- tos por intermédio da DNRRA. uma vez 'maiOI' rapidez na ap:l'ova,<:ão do ,seu plano de auxílio á GrécIa

fei,lura porá á disposição elo g'oVrl'fnaelor, quarenta cami,,Dlhões. Não sr I O ponta-voz declarou que a 111- e Tlll'(}l1ia, enquaJn(o que fl'esle!lmm,lm,s da

oP,asj'ção republicallla com

tra.ta duma cemCIlll'rênci,a desleaL mas sim de elar mais confoI'ILo á po- glaterra considerava o pedido 'pal'pcr'ram pe.l'a,nle � Comissão .da,� ..H.el�ções �X'teriorcs do Senado ��
T)ullacüo que lula com g-ra:l1de Cl'lse de Lransponl'e. O .g-ovennadoT cum- iugoslavo surpreendente. Adi- ra dIze;' CJue o refenelo plano slgl1ll'JCa '(tma guerra conlwa a HUssla .

prp assim a 'sua promessa, fE'ila uUl'a,n,te a cau1ipa,nha oleltOl'al. anta que a Inglaterra está an-

siosa por auxiliar as nações á

redacão, O dr ..
base de uma politica de indis-

• criminação m�s que neces:sita

Udo Deeke rle 8,li�:nent_os para s,i me�m�.

lo pedIdo 'a InglatJe(rra COJ.nCI

Tivemos lOllltem, a g1.�ata hom'a de xec-eber a visi,ta do dr. Udo diu com os renovados pedidos
Deeke, bTn,ha:HIBe cuM,ura da nos'sa tena e que, com rara Cllarlvidên- iug'<i2'8lavOI3 diJrig'jido� a Wa.s

{lia, exerceu o ,;cargo de 1nlerve11(o1' Federal no Estaelo.
. I h�ngton. Uma fonte bem inror

R. excia. veiu 'nos trazElr as suas despedidas por yw que seg:Ul"r pa-,m�a declara que a Inglaterra
ra Blllme,nau, on{]e vai a'ssumir o a,ILo cargo de presLdenle da Cla. For- esta levando em conta as re

ça e Luz Santa iOa:Larina. 'I CIentes exportações alimenti

A.g'l'a-deeendo a gentileza da visita, de.st'jamos ao ilustre conter- cias da Iugoeslávia para a Ru-
. , I .

Alb'l'âllP(}, conr;:l�'an I es felicida,des pessoaIs. ,
manta e a ! anla.

a "gue�
não fem

' �pmrúôdamente"TeijõfóSõ
MOSCOU, 28 (U. P.) - 111forma-se que o secretário de E's'lado,

George :\lal'lshlall, está profundamente desgostoso com a demora. da�
rle1iberações no COl1SeHlO dos mdnisM'os ,elo EXiteriO'r. :\IanH,e�>Lol�-se

pri,ncivalmellite r1f\sapo'lltado ,com a fillHa d.e qualquer resultado na::;

discu.s.sõl's rle ontem á noitr.

.')PU g'OVêl11)0.

Esteve em nossa De Gaule vai falar
PARiS, 28 (U, P.) - O discUDSO que o g'eneral 'Charle De GaulW

p,l'oillunciará em Bnmeval, domi:ng,o, nras proxinüctacles dO' Hav're, serà

o primeiro eI'e uma série que marlC/ará o Iseu re,tonno á vida pública, o

que sucede p,el1a segunela vez desde ti sua demi,ssão da chefia do gÜ'Vêr�
no em ja,nei1ro, ele 1946. O obje,Liy.o elo di,scurso de dümi,ng'O será acon

selhar, ao país como pToceeler nas rutl.1ais ci rcuns tânc i a,s, relaeio�ladiUS

com a a,sinad.ura do's tra,lado� ele paz c com a c'I'eseentr rivalidade ell}

[,rp aR E,i!,arlos Fnidos P a {lnlião So'\'ir"t.ica.

Ecos da pos,se do governador Aderbal R,. da Silva

/
1

\

\
\

Ao centro; -- O dr. Aderbal Ramos da
Govern'ldor do Paraná, assina, perante

quandp empossava o secretariado.

Silva,' ladeado pelos srs. Senador Nerêu R<lmos, Fice-Presidente

o dr. José Boabaid, Presidente da Assembléia Legislativa, o term)

À direita: Os presentes à cerimônia 'de transmissão do govêrno

da República, e dr. Moises Lupion,
da POSS? A' esq .Brd 1: O G:;vern3dOf

cumprim"intam ao novo titular.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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P�t�olsi����6d�.�� ,mprensa na 4 r,oen tioa I ,SE
A SUA CUTISES::�ADA POR ESPINHAS

AS�IN�T�RtS o Círculo de La Prensa.", de, F,�l. impetrado . habeas-cor,- ou outros .intomal proveniente. da impureza e. do empobrecimento"
Ano .... � ��I aCr$ 80,00 Buenos Aires condenou o ata- pus junto ao 'I'ríbunal Fede-'i do sangue, lembre-.. que durante um oIéculo a
Semestre Cr$ 45,00 que de' cil'cul�S oficiais contra r:=tl no sentido de se obter a.
I'rimestre Cr$ 25,00 O jornal "La Prensa" e a pri- hber�ade de Lau;�a,r� Du�:ano-I SALSAPARRILHA DE: BRISTOL

�1m�·r�·���i��·:. <t!, :,;0 são, pelo Senaçlo,. do diretor na,_dlr�tor da
.

TI buna: o
tem aberto a. porta. da felicidade <. quántos a tlOm tomado parQ>,

No Interior
' o

-do diário "T'rbhuna " como qual fOI sentenciado a trmta .

deputar e ieltauraf leu sangue. Faça você a meama coila!
Ano Cr$ 100,00 violacões aos díspositfvos cons- dias. por des,aJcato ,a� Senado.'

. A'_

C $ 60 tí
.: . i

,.Tribuna" e um orgao dos na- Geralmente, uns pouco. vldrol, tomedos de acoreto com. aI lnstruçoe.JSemestre r ,00-' ítucíonats que asseguram a'. .' .

I 'd'b t
.. A

t
.

t.
--

.

_

_ cionalístas exeremados e apoIa no Vl ro, 0& am para corrlglr es ea liln amas
Trimestre Cr$ 35.00 Iiberdado de expressao. Uma

-

-,
Número avulso .. 6$' 0,60-) .declaração daquela entidade Perón, ��as .�re;�_u.en�emente

I reitera sua crença na libe,rda_lat3!ca o. Impellahs'J?o nor:
Anúncios mediante contra&. de de imprensa, acrescentan- i te-amerícano. Este Jornal fOI

..

Os originais, mesmo não do: "Porque os recentes acon-i�\�ca,�o � 21 � eo��e�J�� Pâr Em-presa (Construtora Unl·versal»)�publlcados, não serão tecímentos demonstraram que, I. er o uran,,' pe 111. a
_

e \ .

.

devolvidos.

lembora
algumas pessoas pos_lsa.1to, corno .a. c.ontl�:uaçao A maior Organização Predia,J do BrasilA direção p-ão se respoa- S3Jm considerar a livre expres-

dos defuntos ]01 nais Cab
- sabiliza pelos conceitoa são do pensamento susceptivel�d?" e "Pamgero:', este sub_:; AVISAemitidos nos artigos I d d I E b d I

assinados de llimitações de nossa

C()llsti-!
la o p� a ln:. aixa a a ema A todos 0' portadores de títulos desta conceituada ernpcesa,

Itl1iÇãO, jamais aceitamos esta O semanário socialista "L egalizar -eus títulos, afim de obter o reembolso de acôrdo com

tese. As descrtmínações con-] Vanguardia " declara, em ed o Decreto-lei na; 7930 de 3-9-45.
I tra um jornal argentino (La. toríal, que "em qualquer o Para maiores esclarecimentos, é

I Prensa) em absoluto não ui-: tra ocasiao, todos os jorna ôrio central nesta Capital. sito à
mímuem O que ê1e representa da República teriam feito ca Florianópolis.

.

'para a nossa democracia. A sa comum, defendendo ativ NB. Nã'o faça sua inscrição em outra ernpr e aa, congênere.I detenção do diretor de um ou- mente a liberdade de impre sem primeiro conhecer nossos novos Planes de vendas ..
I tro jornal ("Tribuna" ) torna sa, mas o silêncio de hoje

I a nossa queixa mais protua-: um indicio da grave sit'U�çã
da. 'que estamos atravessaJ1do"._
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rDitadura
GUAIAQUIL, 26 ((1. P.) --- 'Cm destacado pol ít ico \"e.lwzuc�a,no ex

la'(/o' em Q,nit.o Lel.mti;I'ld Altuv« Carrilo, em 'reporl agem á jlnl'j)I'cnls
declarou que em sua púl.i-la as liberdades públicas t'inharn sído VIOla

das e- que os cúr"(_'pl"p,s ("fh1Yam l'epLetos ele prisionci 1'0.$ po.JílJilÜÜ!s qt

são subrnebídos a tor+uras hoi-riveis. Reve lou Carr ilo que o govêrn
da Venezueln .ü:,,[,ava em]lU',f'-ganclo meios do "estilo da Gostado".

1

TELEFONES MAIS l'IECESSlTADO:S
Bombeiro! ..•.•..•.•..••.•••.•••. iJl..!
Policia ..............•••.•.•. .., 1(j�1
Delegacia O. P. Social .•..•.••••.• 1S7 �
Maternidade ".................... lU\
Hospital Nerêu Ramos ..•.•.•••. U'
Santa Casa ". lOS:
Casa de Saúde S. Sebastião ..•.•. U))
Assistência Municipal •....•.•••.• 166'
Hospital Militar Ihl
14- B. C. ISSC
Base Aérea 1St
7' b. I. A. C. ...• - •..••••••.• " 15��
Capitania dos Pertos .•.•... , , , • . . • 133,
16· C. R. .•.......•....•..••... lóO�
F6rça Policial t3C�
Penitenciária 1511
KO Estado" 10.a�
•A Gazeta" 165 •
• Diário da Tarde W 157!
L. B. A.......••••..••.•.••••• lOH
Emo. Funerluia Ortiga ". • •• '

FARMACIAS DE PLANTÃO

Laboratório

da Polônia

Independenc;a da (olea
\VARHr:'i'(-i-'I10N, 26 .(C. P.) - Os EE. UllirlÜls eslã:o "cla·bol'ando

um plano pal�a c�labe·l'ecimcn(.o dum govem1o provisório i!ll'üependent
na Co'rea mcri'eliQ1Jl1a'l, d1c·ntro de 30 ii 60 dias, s!'g'unclo l'cv,elou um por

La-voz elos na6o'naliis'las COi'ca,un.s.. doutol' ;';ynllam. Heve·la'l1iílo deLa

lhes, o Iiíder cõroeano illfOI�mou que os EE. Ulliildos ma,n[,eriam tropa

(1(.' s,c.g'll1'a,nçtt n.a COIl'pa, aLp que as. fo!rça's soy.ié'[.ic1a:s SIC I"eÜeHSiSem d

lá e que ll'a,ycl'ia ,r,lei·çôPls ger'l:ús. Será f.eilo ,la.m:)('m um lleílido ao eon

gT'C,S'so no,l'be-americallo ])Ia,ra Ulm e,mlpméslimo íiubstl.a.neial que au

xilie ti rehabmL.ação na.cio'IlIa,] da Cor,eLa",

SALSAPARRILHA DE BRISTOL
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lavor dirigir-se ao escri
rua Felipe Schmidt. sln,

Al)VOG Í\:_DOS fi
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA
Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRI'I6RJO: Rua Felipet Schmidi:3B - Saio 5
Edifício Cru%eiro - F)orioI'\6polia.

VIVERE,S para EUROPA

enho Eempre em c'aso: uma garrafinha

ftPERITIVO «I H O T»
CURSO- DE MOTORISTA

Dr. Henrique �. d'" k� io lec .:

)
;r-
}
l

,',

Estarão de plantao, durante o � ,

d"rn�s. de março, as seguintes i'ar- fi 'rane· lamaelas: . I J:""l.. 1._�
1° - Sábado - Farmácia, Mo- WASHINGTON, 26 (U. P.) - O pl·ps�d("lL[.e TI.'Umall aceitou

oerna - Praça 15 de Novembro. J'csj'gnaçiio d\e Al"Lhm Blis,s 1...a,ne_, e,mbaixai(lol' 1l011lté-am1e.r'i,c:3'l1-0 n
2 - Domi,ngo - Farmácia Mo-

derna - Praça 15 de Novembro. PO'lüni,a. Na cOlT,espOllllClê\lllcli.a lll'ocacJia 00m o Pl1Ctsitl(�nle Truman, La
8 - Sábado - Farmácia Santo nc ·exp'rálmia· desejeis de tnnnai['-se simpl,e.s ci,(j,a,dilo de moela a pod·C

Antônio - Rua JOã0 Pinto.. fal,air e eSc.l'eYBl· 'soem impcci'liu's sohre a. "aLuaI ·l:ra.gr\:dia da pulOma".
9·- Domingo - Far.mácia Santo

�
_

Anlônio - nua João Pinbo.
15 - Sábado - Farmácia Ga

tarinense - Reia Trajano.
16 - Dor..�ingo - Farmácia Ga

tarinens::) - Rua Trajano.
22 - Sábaelo - Farmácia Rau·

'líveira - Rua Trajano.
23 - DL'mingo --:- Farmácia Rau

liveíra - Rua Trajano.
29 - Sá.baelo .:_ Farmácia ::lanto

Agostinho -- Conselheiro Mafra.
30 - Domingo - Farmácia San

to Agostinho - Rua Conselheiro
Mafra.

-

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

Rsdio-Tecnico-Elect:ron
Fundado em 1935

Montagem de rúdios, Ampli-

I
ficadoree-Tranemi.IG:I'e.

Mobriol irnportad... direta
mente dOI U. 3. A
Proorietário

Otomi'lr Georges Bohm ,"I
ElectlS - Tecnica - ProfialiolloJ

_

formado na Europa
Florian6poli.I

�U(l João Pinto n. 29 .. Sob.

• RETIRARAM SUAS CANDI- �.
DATURAS

Tôd!\s as bebidas, inclusl.ve a!l
fabricadas em outros Estadas,
retiraram suas candidatura.!,
para \'�inar nos lares catarf
'Denses, - em vista da certíssi
Dla vitól'ia do aperitivo KNOT.

Vagões de aço
inoxi·dável· .

lUa, J2ô (A. :\I.) - O Cll,g'cnllei-
1'0 Re,imLo I�eio, t1h'el'Oll' ela Cen.Ll'a I

do Bl'a.si'l, que ora se e,ncontna nus

FieMiüo,s U1ÜC!OS, a:ea,ba de fi,rmar

'I contrato de. compra .de �cSlseIlta e

ll'es Yagons de aço 1ll0XJdávr] elos

I mesmo,:; Lipos usados nas gra,ndes
ferrovias americanas e desl i.nados

�'O GníJe.go para São Paulo f' Mi

ml,:';, Esses v,agons s'Pl'Jo carro,:, ele

passageiros, dOl'mi·[,órios. re�tall·

l'antes; C01TCio (' oulrOf\, COllcili-
i llÍindo a mai.ol' compra !'fp.ll1<1dn

por JerrO'via e,;tl'angcil'<l a uma

l'irma llnrte-am-el'ic.ana.

o VALE DO ITA.JAf
Procurem na Agência

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRARI.A

ROSA

Alemanha todas as zonas, Austria, Hungria etc.) por intermedia da<,
Hudson Shipping Co. Inc. New York.

_

iretamente dos depositeI na SuisilIo .•. Entregas rapidoa e ,JlarantidoB",adenda lIer telegraficas .•• PI melhor organização no ganero. fundodC',
em 1893. •• Variedade de sortimento•.

PEÇA INFORMAÇÕES DETALHADAS A:

ORGANIZAÇÃO SULINA DE RE?RESEHTACÕES ltda.
Rua Felipe Schmidt. 52 (loja) •• FLORIANÓPOLIS

I

l
I
I

.;

Serviço de Pronto
e
Socorro de Automóveis

Ensina-se s dirigir automóveis

Am'ador e ProfiSSional
Teoria e prátiea - conhecimento do motor.

Atendem se chamados para reparos de urgência.
Auto-Escola 1�47 ..77

GARAGE UNIAO -...:. PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40 .

------�---------_•._--------

ADVOGADO
Rua Felipe Schmidt: 21,. sobrado

(Altos da (CASA PARAISO) - Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o E�TADU-Sãbado 29 de Marco de 1941

:iilHfin ������p;;ti���:t�������sg�l �:, 28::�iCC�;"�;!,Id���t�P��::L"i>�:O-
questão da definição do que' desnecessárrio concetuar o que cederucs da região do rio Jarmmda

í

adianlam que LUn grupo de indios
v'em a ser .proprie,dade alemã vinha a ser propriedade alemã atacou um' grupo de caslanbc íros, Je rindo a flexa cinco deles e fOU

na Austria, concordando em na Austría. bando-lbes váeios objetos. A� a ulm.idudes da cidade solicrtaram pro ..- o sr. 'I'ngn Se.pi-liba.
eoneíderar esse problema. ..' vidências ao govêralo paraense .

. ri(�cs�;a��;a�cliLon M-afl-u, umcíonü-
Esta decisão de lVIoIotov foi Devem remover as

.

f --d----------------·-- as slas. Gilcla e Ligia UalTré, desnecessáriol COFl1Ceituar o que
_ Trans orma O em orgaofilha' 'I 'j C l'eI C' f't'··

'.

1'1 larg.umentos ca rança, dos ES-, eIDI88'tl'BS. .

..",

'" L lJ C r. aDe J 'o �a' 1"e JH ,-
.

lecido.
-,

I tados Umdos e da Inglaterra.
� t- o UI'. João 8a\'io Siqueira, O chadncel6lh' lVIOlodtov,.que �u- P(H:b. ::'8 (L P.) - O gO\·f'.I'no coopero ...1V!S a

:abalii'aüo médico, I rante uas. oras e dISCUiS?O�S [rances concedeu aos Estados Clll-
AI o- 28 (A N) _ Co- pontos do Estado, pretende-seFez anos olnLem a 8""a Ai+inda tentou mamter a sua posrçao dos o prazo até 1.0 eI,� Junho para moP' fOI' eordel"vUlgad�,

.

solicitou � conforme póde apurar a re•
• , , , ,�l,

• f" f' o I Fll1l dp EstadoLemos Rosa, r�"idf)!nit,e no Río de ccn:: IS ,erencla. ao assunto, 01 que o. 'ep.al' am o
_ demissão do cargo de

.

presí- portagem _ entregar a díre-
. JalOeil'o (' abuabmentn nesta capí- obr-Igado a ,aceItar o ponto de transtn-a Old1 remodva fi

LlaSt estaçoes, dente do Instituto Riogran- ção da referida autarquia a
I I .

.

I v.sta francês estipulando-se emrsso ras ' e on as cun as que

I
.

lb 1 t O ativados
- a , oudo se encontna a passero,

.'

1 d' .

'" ,�l'" U fI mciona- dens., de Vinho o dr. Ada,' er- e emen os co per a I.

LAURA CAROLINA que o p a�o, o .sr. Geor ges BI- ope.iam na " gel Ia" 111 L
to 'I'oestes sendo designado Assim, o Instíouto transtor-

r . f
• .

.

•.

I
.

a dault servira de ponto de par- no franeós desmembí u a notícia de 'd aquelas mar-se-á paulatinamente em
'os e,J:1 seu amv«rsarro, ioje,

,

. _ I ..

Hús I para respon er pormenina Laura Carolma, filha do tida para as dI�cussoes. Il1icial-/ c1t:e lel:e:�l'O� p�lsel� como a" ;, tunções o S1'. Luiz lVIoretto. órgão ,cooperativista, de acôr-
nosso coléga ele imprensa, jorna, m�llte, defendia a Molotov ai ��a, 11\�,::.::.em P[�t:,:�.ael� contra

i 'I'eudo em vista o elevado do alias com o programa d�dO: Ji�la PelJ'arca Ca-llado, I a�ltl1de de que todo� os bens ir-radiação dos pi 0��1mas_�nques'l numero de cooperativas viní- a conhecer pelo atual gover-
I sltu�dos ;ta z�::a Ofl��t�l p.er- To--m"-'-e-KNOT 'colas já existentes em diversos nador do Estado.,-f1r001· "8 da ,tenclam a Ulllao Soviética in-

�tJ \J ;dependentemente de qual,quex 'MI"nas e a alfabelizaçãoVODstHuinteig S
.

dO.
-

,I'.
�

Escreveu TUY! ervlço e I roteçao aos .ndlOs de adultosA sessao de ontem da iIlO:'lSítT n.o, 2R (A. N.) _ O Mm istrn
.., c ,. �".,..eonstituinte satisfez aos elei-,' ,I. ,I OI' ··lt·"h ,,' , 1 " p melhorarnenlos l'eCentel,11ente J{IO. 2::l \ "\.. 'Ii.) - O Estado de,

. _ .

uu "·�gllelll ura examinou o re a10'Ü-
.. .

" f' d prtmeíros al8oc1ar,oo.; empresas e estabeleci-·"tores (tlue 'estiveram preseu- " ,. t, d 1 liret I i.naugus-adcs como sejam : luz ele- Minas (-,r'l aJS O! os DI' , <" ". '.'
,

110 apl escn a o' pe o (Ire. Dl' c o
. . ,. , ..

t'
."

nu mentos lJnrllcuh['c� de enSlllO eS-
. tes oi mesma 1

c, '

.1 P L
-

I d' lil'ica de 10cOlmovel d lla' mnquLnas I CrIar, l)tll' Inlma Iva pl'oprw,

-,
,,( .,•• . ;:'l'l'VI1ÇO ue . '1'0 erno aos ,n lOS ve- ",

, ,t- '1 ali,vamenLe naÁs quatorze llOras e dez I

'I" d L' d ·d'· I cle beneficiame.n.'l'Ü de Cel'eallS, LU-I l11el'osas classe::; noLLlr,nas pai a a ao coopeI a1)( o . c'< • II'I. Jean o e aJno' an -o as provI en-
. _

I L d llos c'lmpanlla <\.S 'wtori-d'ades muni-'minutos alinda notava-se .falta' .

- ." It
..

1 _ d' , l rio c.om reDlr!t:l própl'ia cm Ylas de edLlcaç:uo de ad,o escco es e a u'

,�
." �', •.. (.

, ,_

-

o., , "em" ou lle�Ll ar Os as me,,,,mas c e-

I li' I' L ' As " 11 no ano l}a�"a- CII}al� e dll'elores ela f,edclaçao (fede ,mUItos Ideputados 'lJoreml ,". ,i 'A "
"

d"
. pmanci,pa(:ão econônüca. ana a Je' o". SI!, , (," "

.

"
.

'

,

- '.1. COIHI1 c;:,. pllmeua IZ teSlpeIlo
L' 'L' 0r o' e'cola- inclustna,s bem como as organlza-; as 14 1<> quando o sr. lwe.sl-: ,

.' I
-

d ,- .'

1
elo ma,ll e,\ e OI ) '" U!} �"

_ . . .
_ ,

J ,
'1 a mO\'lmen açno a "ecçao de 011-

I la'sns 1"01"- çoe" l'('IIP1,IO�'l� nôlllLo relem auxllw-d t ,f '.' o t' _. , .

I es e cen o e CL III nzl' c (�Ç � n '", o' ue, •en,e ez
A OU"V�! O lmpUnO, pnta\'uo e a'%lstenCIa daqllcle ser-Impo}'to d'.:}, r'-'ndal ,,',. '" , mai Lle1do o� esforços pela orgnniza(:ãoal)enas tres uao comI)al'eCe-" t L' .... a� pai cC es�e !l:nl, cOU) �

I
,c

,

I \·lÇ'(). ljue es .. ava, prH'.lCanIenle pa- 'J IJ
trinta mil nlllDo;; .. \cG<mpaol1nllClo 'de no\"'as classes de en�Il1O,Iam. I'.allw'da bn Ql1WSII elOlt; aJlO�., com

I I eelllclçcll deI>···lUO a essa-o pela união, . .
,. -

. " aO'ura a campan la [e " IrI U S •

I cnclr.nte,s -lJrcJulzos da H:"call:wr:ao RIO 28 (A. N.) _ O n1:111IS- o, . .' . . I..:J •

t t'" .. 'I 'b - . , ,'."'
, adllltos PI")f1"1ovlll<) pcl,) nI.l'l1ls11f'-1'.',.ue ViS as eu re al'i í ua,s anca I SObI'f' H1spe·t0'l'1a,s 'reg'lo,nah e p08- tro da Fazenda adIantou que.

'
_ .

,

" :d, ;- tl}·.1 ,1 .,

. .

-

, 1'10 da Erluca<;<lll o gO\OlllO mlJle.-, ''. as, uao elH o iaVluO per( Ui [(loS ll1:elIgenas c (IUe ag-ora VOHOll a pretende enVIar a Camara um

'.

I. I '" -

. " t.S,do "valioso" tempo que os

I pleno e I'Iegular Jl1ncionamrn! u, A novo arut!e-projeto relativo ao
1'0 aum�nL.'lo.n o n�lml era �1;t��� l�;�)�- ligra 11OU" 8 e a cr econtribuintes, Inem todos com

I o'[L.tl'a refere-se ao lev.an Lamen Lo' imposto de renda {lue recai, d,adc: (' n" a .pl'O\ iC enem lU.
(

,.',
-

de't b
.

t d' ': .

"

Illza("l') fie no,va� cla"se� r e ell�Ir.t) pneus
lUlU ,a oa vo ,na e, })oem a de lodo o a-cel'VO do palrimônio' sobre a pessoa juridica. .'.

' '

.....1·
. • -

d 'h' dep -'. '. '.
. sl1plctl\"O rm Lorlos os m,U,lllCIPIO",· {ISpOSlçao os sen ores u

I naclO'nal e mellg'ena a obngalone-l Aos ditmosihvos que esta-
'

. _

I" 'I'-t d ,. t d d 'm gnos' . � �Jo'
•. Segundo C,0I11l1111ca\:ilo f o pi o es-

p' t Al 28 (A N)
a os para es u o os a

I dade ela 0&cnrlnrarao elas rencla's belece,m um aUP'l-8'nto de, 157r I, '
. I., 'Ql1P

01"0 egre, ..
.

bI ' . .,.' ,

SOl' llele1(}1I�1l :\lascaren.la:<, It'pro emas que :requerem ur-I clf'�,f'S 1)0.0Ilo.5 e sen depósllllo no <:!obre a taxa ant�rior de 8%
,

:
.

.
. d Agravou-se nas UI lmas sema'te d'

-

de soIul'''o . ,..� .',a.le ha P011C(l fõ.")a\a ocupan o [l
f lt d "b ca lU I''cgen S me Iça0 �. Banco do BraSIl, bem como i,l.sca- perfazendo um total de 23,/0, I r I

_

E--Lado ao nas, a a' a e onI us e '

-

Louvn.veI a atitude 'do de-) lizaçãu da diJ'etoria na aplicação aquele Utular apresentará um
.pa�la (a . '.'( ll(':'T(;a.� no

I ""I':} (1;'ell'lC�- nh'Ões, neste Estado. DepoisO ld B I
-

•
. .

. Dppal'lam,rnlo "acJ()na (,e ' u
,-' ., �'. '1

· putado swa o u cao reque�, (/PS,'iHS Imesmas ['enda,s. Alem dlSlSO substitutivo i _.
(

• •

l' d cem
oe serem solIcItada:s, lllUtI meud h ' I"'S50S . . . . - . . ,

'.

I Ç'IO 'I lll'lll'lcula sPl.'a a I e· .

'd'
.reu o omenagens aos Uv a cllsü'l./}mçno do SLllpl'l'l11C,nlos as ' " . c

.' L
"', te, vanws, prOVI enclas aos, lJO-d·

. l" t ' ,{'j aes ' . '. 'mi,1 aluno.; no COl'l'en 'e ano. n. Jlr�-
l' f' d-x"'.!xpe lClOuauos eu re' as ':lu Il1SPEYlOI'lRS l't',gJOalaIS paSiS.Q1.1 a ser r VIAl\il A ,"lVVIS1'.t I"

.

..

']'
.

I 's deres pulb ICOS, a 1m e que\ .

t d '1'
• I
'. ,['J J1' ·\.rl', r\ ('''j,.'ill rir YOllmlal'](ls lHe IV!{Ual, . _

.I"".'
l,ll IDlnu o ' e .Sl enClo, que OI f('·Jlu na baSlt dp J'oecenCleamE'lllo ela

I'
L

..
'

as fosse contornada a, sltuaçao,(�S 'd t <I- -

- •• .'
O ViIE' 110 fTIJ't [em �irlo °l"lllcle e llLl'me.rOl3as (- ,.IJ

r. preSI en e 'cone,ou nao.como. pO'J}lIla(�ao mdlge,na, vIs'an�Jo a
.

.

f\, .J :\. -'\
. o '

deCidIram al,guma-s empresas·.se faz comumente, mas SIm ua apJi.cação melhor dos recul'SO,S I

suspende,r as viagens de seuS""dura", até á 'Volta completa: anuai,s postos á dispo,siçil.o daque- ! I . veiculos' para Florianópolis,
· do ponteirinllo pequeno do seu las repal'lLigões, num 'to t.a I de cin-

V ..; d .. d" Arno luz de Andrade e ) Arar'alnguá, CreSldilUlilla, Braçooméga, e que foi ?bservado I coenta mi,lhõe,,, de cn1zcil'O� apl'O- 'I enUe ores €'
I Se IHl')r'a Norte, Umssang.a, Estrela, Ro •

. :l"igorosamente por toda a

'as-, ximadamenle. Por úLtimo, (lo miois-
ca. Sa,les, EllJcanta10 e Mwssum.s-embléia 'te :pela j a:ssi,st�ucia. 1'1'0 ela AgnicuHura examinou OI . 1/pnIP119 palliclp<-rn eu' paI entes e

) Ontem, á noiúe, realizou-se
. - Com isua oração, o nohre

I programá ele trabalho de Se.rviço Rio, 28 (A, N.) - CnY'll1nicam �t��L as b m'g 1> o nf>SC1-
uma reunião de diretores das'üeputlldo ocupou a tribuna (lu: i ol'a iocol'l])orado ao pla,no geral Lia Ba'hia que a policia local esta r: ento oe Sf"U fliho I
empresas de transportes ,rodeJ'ante 20 'm\inutos. - OXa-h.t.lctaCLllf'le miniSlt.ério e d!e.nlOlllslra- pmp,('rnhaüa rm severa campanha J.çué Emanuel !viarios ocrusião em que se de.,?que todos' os deputados, em cito das ,suas ya'l1'lag.el1is em face conll'a o'S tmficamlps ria maCü'ulla, 1
clalrou 'que 50% del!:,sas organi-assunto,� mesmo g'l"and�mellte rios re6ltlJLados ohlidos pc,lo POIS, lo, ./ cndo onLem efeluado a 11['isão ele, lv1.o li r nidade dt Fiorian6

,. : zaçõe�' se verão
. �brigadas aJouvaveIs como 'o plesente, inrlíg'ena "Gui,elo Marlier;e" onde maI'S clOIS Ye.ncle,dorc� ,cla t.el'l'l\el,' púll:>,19/3/47. para.llzar suas atIVIdades.mas _que não compo�te.m dis- pxi;:;te agorá abundância ele ;:;a rl'a herva loxica, í

I Di:dg;e.nte.s daqU1el�is empre-,cussao, ,de or{lem plahca, ou

I sas mo'stram'iSe dISpostos a
que par�l. serem COmpl'eCilldi-

I S J d n H
-

I
! constituir uma firma especia-·dos, llão precisem de maiores r. • • OS -�iJA§§OS e osplfa I ;lizada na i-mpofltação de ac'es-,explica.ções, não ocup�m a

d f.
G

d d
"

. sorios d:e,�billladQls a onibus 'e..

t:ibuna. r·or �emp,� sllpel:lOr? e, lo P, ilri a e

I I caminhões.·

.. in posslvel :q,mda o ólmmu<Ull. DOMINGO DE RAMOS
I Uma, comissão comp-osta dos

_

O que, Interes_;:sa ao ,po:� De ordem elo sr. TI'mão Provedor, convido OS Ir�mãos e Irmãs para
srs. Ve,spasiano Veppo, Tomaz'sao, os fatos e nao J?eças ora assi.stirem a cerimônia ela Bl'Il\:ão cip Ramüs e a SanLa l\'lis"H a l'E'ali..
Silvesltre FerreiTa e Mario Jae�· íÓl'ja.8, Ide termos vaZIOS, _o que, z,1t'-'�e no domingo. 30 rio c,ol'l'E'nLe, á,;:; 8 hOl'a,s. m1 Cavélla elo Menino
gel' ficou encarregada de tra-seja dito .de ,passag'em, ont�m Dens.
tal' do ass1lnto e de Se avistar'não Ise deu.

, Con�i91ó['io, 20 ele 111ar\:o cl,� 1947. LEIAM A HEV bTA ! com o governador do EstadoO req�ler�me,uto do (lelmta(10 Jo;<é Tolcnüno de Souza - 8corelál'io. /a.fim de colocá-lo a par da si-Konder ReIS e do molde {la- QCf:\TA-FEIRA ,SANTA O VAtE DO ITA.I A 1
t

_( ..

uaçao.- queles que o povo preCIsa que llt' or·dem rio :<1'. Irmão reO\'eelor, c.Qlwi.clo os Irmãos e Il'mãs para _

1,.;ejam feitos. 'Entretanto, em- l'l'\'c,ILic/os {ir' sua.s in"í,gnias (balanelrauIs e :ri,tas), lomal'em partir na
bora, Ijusto ü assunto labord.a- COllll1.nlli'io (3el'lal, pI'f'sidida pnlu Exmo. e Rcvmo. Sr. AnebiSlpo '.\1e
no, o nobre representante ,não 1I''(�lpoljl::t'no, a rE'alizaJ'-18.(' no rlia 3 dE' abril á,s 6 hOl'as. na Car['edll.'al Me
foi feliz no seu pedÍ(lo de in- Il'o-polilana, c panl a Arlol'uç:üo do �a,lltírsslmo Sacramento e f-!ermão elo
formação. ,

A nos,so ver este J'ill111(/a/o, no 111e' ..;mo dia 3, á, 19 horas, na Cap(\la do M'211ino Deus.
pedido é :extemporaneo, pois Gon!'i.slÓI'io, 29 de marco de 19'17.
dos atos do g'OVêl'110 tentando José 'J'nlcnlino dc' Souza _ �cc-rclário.
�acabar com o cambio negTo

er
-- .. -- _.- - ..

!����::o(l;���'���ià �eSi!���ã�
R H BO S CO S Apublico teve sernlwe cienci.ll. •

.

_ erernos não ter sido feito I. III .11
0-

"

nada secreto. - O nobre de- Or"anl·Z�flaO e "e' rUI·Cos}lutado deveria ter log'o .'apou- ", RI li \J ti ll'
.

JI
,

'

-tado [',s medifln,S ,que acha de- Convidamos todos os subscritores de ca;pital, para a ses'

'Va..m ser tomadas. são d'e Assembléia Geral Pl"eparatória, 11 realiz-ar-see na Ci-
Sugerimos-lhe acrescente ao dade de Hajaí em nossols e'scritóri-os á Rua Felipe Schmidt,

seu pedido (le lWcfel"{'ncia no
i

Esquina da rua Hercilio Luz, - sobrado, no dia 7 d'e Abril
ntaflue ao cambio negro üe

I

p. putoro, ás 10 horas da manhã, afim de ser nomeada a co- i
autcm'oveis e pe�as eSlleciaI-

I

missão. que avaliará o nosso ativo a ser transferido para a
I

mente, tambem o ataque ao! nova Sociedad'e.

camT.,lo negTO de g'enêros ali-I Itajaí, 25 de MaTço de 1947..
.m.ellf'cios como o açncRT e ou- R. H. BOSCO LTDA.
tl'()fi 1e prim�ilt'a necessidade. I RU1lENS H. BOSCO

"

FAZEM ASOS: HOJE:
- o SI', José Grumioné.

A PRONTA
AUTOMÓVEIS

NOVOS E USADOS (recondicionados)
IMPORTAÇÃO DIRETA DE NORTE AMERICA
AUTOMÓVEIS: «Buick» «Cadillac» «ChevTolEt» «Dodge» «Ford»

«Lir.coln» Mercury» «Naah» «Packard»
«Plymouth» nPontiacd•

CAMINHÕES; nlnternacionalu "Ford" "Chevrolet".
VEÍCULOS USADOS; Todos 08 veiculos usados são recondicionados e

garantidcs por "Certificado de In"p�ção" em que
atesta que o veículo está em excelentes condiçõe.
de funcionamento e aparência.'

.

AOI interessados, amplos informações, queiram dirigir' se ao

representante para o Estado de Santa Catarina,

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

ENTREGA
CAMINHÕES

Representações Nacionais e E.trangairas
Agência Geral de Seguro. "A FORTALEZA"

Agente Maritimo
Rua Felipe Schmidto 2 .' Bob, • - Caixa Postal, 172
'I�:fC"rrc: [CL1IIZ e VUNA •. Teldcre: 1102.
Sub·AgeI"1tes e "ia:C1:otes no interior do Estado

Flnianóp?lia - S l:1t'l Catorir'a - B R ,i'\. S I la
DAL�IO F o ROSCO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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4 o ES1ADO- !âbaCfo 29 de Marco ce 'l'__ '1

���'''��'.

lã 'ri," f I
ar m tivo ée viagem, uma

Iu prtCO DfiS UHi( r:;s c:::nforrável_residênciá. de recen O ESTADO e'uon··
.

L'.
'

.. d . " ..(., Y) _

A ComIS- .te conS'fuçao. cc m deIS quartos, "''''' .... e· oS ue-da na,"\ctl\a. OI, �lJ ,,,- .• ,. ü
.,

h' ii. ... il!I U W 88

"ÜO E�ladu::ll dr' pl'('�O� cm sna s,1 -d�-lantar•. CCZlfI �,dBPen- banes de jornaÊs Iúltima l'eLllüão, ('i'IL1{IIlLl. o ca�o da 'a, todas as In�t< laçoef, gara
«Be(_k,»

"'cmla elos fosf61'(1',; ao preço de 01'- gem e 360 m 2 de te1rRreOco.Tr&t&r com ALM
ll:'nla celll::rvlJs', vel'if'icallidu que em

_

\'Í�,l<:1 de gTancle C';.:loqlle exÍstenLe CALDEIRA - Td 1616

,I",s{a Tllet'cacloria, o comércio re- .•.....•.................•.••. "!Dádio Difu�ora[,àllü"l,a (,i'lá obtrnrln r]r'lTI,k;iacloô Pala-cet� à venda I
iK - '-'

:llcros. :\e�se senli-Llo lambém foi I de L�gun.�sito a. ua E .. tt;ves Junior N. 93.lU' ��)�ix�]lia lJol'luri::l lOl'nando ouriga-
antiga residêncíü da família IT: S I C' t!ríl'ios cm iodo o Rslarlo o:'; preços RauJino Horn. cuo O u atl-nnense e,cu a

fixar]ns na dil::l j)ol'l'ill'ia. Chacara loteada c( m 26 divi,õea

I
diariamente a Rádio DIfusora

de 10m x 40m de Laguna.
. '--' �--�,,-- o. intere adell queiram procurar 970 Klcs. (cnd-' S ll'édias).

I A 8ir�a dt8 inen te
,

� �� -'j HOJ'tr��s l�\ir�;d��Ç��S�:a�a$
J�rusalem, 25 (U. P.) - Um VENDE S...;

I
Repesemantt" em FItJlianópolis:

(porta-voz do govêrno sírio L ma. ca'ia de madeiro de D. F'. DE AQUINO ,

� desmentiu hoje pelo telefone a lei à rua Silva Jardim, Red. dO Joro>-I ('O ESTADO>)'
( notícia de Damasco, segundo 2� O. Trator n:l mesma.

I a qual o govêrno da Síria pu- .

I blicaria um decreto em que se- Casa

j'
ria aplicada a pena de morte

la todos. o� jud:us. que auxil�a- VendI" �e no Estreito, na rua
.

rem a lmlgraçao Ilegal de ]U-
do çor t o do onibvs.

!,
deus na Palestina.

. nesta f ed� çào

.A MONTE DE A:\fUH)� SA ,'IU.'lU:\

Pa·ris (8. 1:<'. 1.) - "Lps filk,; DP

la p.lu>Í'c" foi a n,c)\'c'!a C'U Ln q Lle

I A,nc!n\. ;-la\'ig·I�Jon. recenlelllf)l1.�e l::�
!€,cl'dü na Inglalte,Dru. olJlcye " pi e-

I
miJO l*orrlc Oll1ll't ele 1912, !�Ul\(�U:'

l1enlào com JuliJe,Jl SE.'Il(la. OlJl'lf;'JrlO
a yi1uj,[\.1' muito pel'a F'11a:uça, :\1'("111-

j)ialn,hulnJcI·o o pai, ofi,cial de al'lU!Ja-

_.w""' -

",.._..- -_"._..-
- ,._>#''' ''''

- -

''_..'' "'

.."',;-,••__- " '_-.:_"'..""''''''__._u _.... ri.a, ,este gÊllHll'O d,e \'i:r!.a cDJ:Lyjnha_
ao' seu �af'áJbe,r O!bse n··ruclo,r, DUI'::m-

·N�. su.a lon�g'a pel,ma,neiIlCi,é\' na In

gl,a!lel'ra, André Savi,gnD.n flllblir·pt1
"Cne femrne dans clT,1qlle POI\t" o

a "'l'.ristE'ss.e d'EI,sic", cujo üe·sen

r·alar lra;niscone em podos Íllgl'-;.

DR. SAVAS LACERDA
!ll1nioa médico-cirúrgica de Olho.
- Ouvidos. Nariz - Garganta.

Prescrição de lentes de
.' contato
OOIf8ULTóRIO - Felipe scnnn

dt, 8. Das 14 às '18 horas.
IIltfiIDllNCIA - Conselheiro l(a-

fra, 77.
- ,

TlllLEFONElS 1418 e 1204.

'huenu�
.

DR. ARl\-IANDO VALtRIO
DE ASSIS

DoI Serviços de Clín íca Infantil 'ÚI
As.s!stêncla MunIcipal e de

CarIdade
CLL�ICA MÉDICA DE CRIANÇA.!!

ADULTOS
OONSULTóRIO: Rua Nunes MA
IlUdo. 7 (1ildlflclo S. Fra�cls<:o).
Consultas das 2 às 6 noras

IltESID:mNCIA: Rua J\1[arechal Gut.
lherme, 5 Fone 783

DR. ROLDÃO CONSON!
CDtURGIA GERAL - ALTA Vl·
ItURGIA - MOLÉSTIAS Dl!l HJI.
••.• NHORAS -oPARTOS
Irormado pela Faculdade de Medi-
cInna da Universidade de São

ftwo, onde foi assistente por "a·
l'iõ. anos do Serviço Cirúrgico do

Prof. Al1plo CorreIa Neto
E;ll'Ul'g!a do estômago e vias 1,;,.

i!>U'e.sJ Intestinos delgado e gr08i1O.
tlrolde, rins, próstata, bexl.gll,

I1tero, ovários e trompas. Varlco·
wc, bldrocele, var··."es e hern.e

CONSULTAS:
tiaa 2 àB 5 horas, à Rua lI'elP'l
ilohm!dt, 21 (altos da Casa Pa

ralso) .. Te!. L5!}8.
!!lI1l8ID1!:NCIA: Rua EsteveB JlI

nlor. 179; Tel. M 764

DR. POLYDORO S. �THIAGO
!Médico do Hospital de Caridade a.

Florianópolis
Assistente da MaleTni'dade

CUNICA !vaDIeA EM GERA l.
Doença8 dos órgãos intel nos, C5yet'\a1:·

mente do coração.
BLBCTROCARDlOGP�1PIIf

Doença. do sangue e doe cena,.

Doença. de sellho��. - Pa,.tol.
Con.ulta. diàriamente da. 15 ih 1&

horas.
Atende chamado. a qualque� hora,

indusive durante a noite. '

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meln·
!es, 18. Fone 701

USID�NCIA: Avenida Trompo....&k.
.

';2 !"MP 766

DR. MARIO WENDHAUSQ
DwetM' do HOlpital "N"..ê" Rama.�
CLfNICA M:tDICA DE ADULT�

E CRIANÇAS
Coh.u1t6rio: R. Visconde de Onro
Preto. 2 - esq. da Praça 15 de No
Ir_bro l.lto. da "Belo HorizonteW)

Tel. 1545
Conaulta.: da. 4 ás 6 horas.
Iteaidência: R. Feüpe Schmidt, SI

- Fone manual 81�

DR. NEWTON D'AVltA
Operaçôel! �. vías Urinárla.8 -

Doenças .dos intestinos, réto e

&nus .!... Hemorroidas. Tr"atamen·
",-< to da collte amebíana.
,J'!stoterap!a. - In�ra. vermelho,
Consulta: VItor :Meireles. 28.

Atende diariamente às 1l.lIO ba.
'. 1 tarde; "das 16 hs, em orante

- ReBla: 'VIda! Ramos. 66._
Foilf' 10S7

...........;;-_..........._._,._,._._-_-......._.......-.-.-.......,

> �

�Gc��A���"u���!��,� l
.: CR$ 1-50.000,00. �> Ofer ts s com

.

informações J
II �
\ de talhade s, por obsequio, <
\ \
:. para (ASA ou TERRENO ..

� Caixa Posta-i 139 - Fpolis. � CASA MISCE��NEf, dist r i
'. Compra-se, também, ter- "lbuidcra

dos Radlos R. C. A
�
rene, medindo 'pe lo menos � Victor, Válvulas e Di�co9.

�
12 metros de f; entc. • Rue Conse lheiro Mafra

.�.� "l... •• • • •• • ....
.

-:
.

.u.·.....· .....·.-.................JY.·r·.·,h·.-.....-.-......

AfnO IdóSuarez

Cuneo

i Ênvie ao seu. 3m:igo--.Íistantq
Ccmpe tmt e e dev rda rnent e I

um número da revista O VA
egi s t i s do, c ispcndo de ,!gu. I LE DO ITAJAí, edição ded.i

mas. hOI as 'IlégbS,. (,f. r ece SI u- j cada a Florianópo!is, e 8ssint
ser viç o s pala e s cr i t as a v u l sa s , estará eontríbulndo para
InLrmações r.es ta Redaçâo.: i maior difusão cultural

de nossa terra

Veículos militados
Avançar o SÍinal - aulllmOyel:::

placas US. 1-1.8-76, 1-1t7-.-\3, e

1_!,7-59.

Estae ionar cm lugar não perrni
tido - autnmove l placa na 1-1.8-85.

lieso-lli'cli-p.llcia a nrdcm l-egal -

cai-roca placa 1)0 (i'I.

IllJ�l;c.to['ia (lr Veículos (' 'I'r'àn

s i lo Púhlico, em Flnl'ianó_pnl is, 27

dr marco (tr' 191.7.

CONTADOR

DR. MADEIRA NEVES
Médico especíaltsta em OOENÇAS

DOS OLHOS
CUrso de Aperfeiçoamento e LOD
ga Prática no Rio de Janeiro

Consultas ·di.:riamp.nte da!'
10 às 12 e dos 1530

em deo r ta

CONSULTOH lO:
Rua Jo�o Pinto n. 7, sobrado
Fone: 1.461 - Resldêricta: i:{u'

Presidente Oourtnho, 58

DR. A. SANTAEU.A
(Diplomado pela F'aculdao e 1\3
eíonal de Medicina da Un íverstd,
e.� do Brasil). Mé.rlco por concui

to do Serviço Nacional de Do<"p
�� Mentais. Ex Interno da .5c1nL�
� de Misericórdia. e Hospttc
P.lquát.i-co do RI" na Capital �,

d eru i
OL:tNWA Mll:DJ('!\ - IlOJjJN'(M'

NERVOSAS
Conaultõírto: Edlf1clo AmlH

NETO
- Rufo Felipe Schmidt. Consulu,

Das 15 ás 18 horas -

hlllldêncía: Rua Aival'o de Ca .... ,
lho nO 18 - rl.orlanópoas

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

DR. BJ..\SE FAHACO

Médlco-('hefe do Sf"'v,i(,'o de SiWlv
do Cent.,o ,íe Saúde

DOENÇAS DE SENHOR AS -

SfFILIS AFECÇõES nA

PELE - RAIOS r!'\FRA·VEP.·
MELROS E l;LTRAS·vrOLE;1'AS
Conso: R. Felipe S('hmidt, 46

Das 4 às 6 bo,·as.
Res.: R. D. Jaime Câmara. 4(:;

FONE 1648

LINS" NEVES"'_
-

MaIs uma bomba
:\li'l'embel'g, 'D (C, P.) - Uma

bumba annrenl.ementc aluada por

uma j.alHc'ln,. eXlllorliu no gal)ínete
do onere ch> 0amJlC1 c].r jurlcus [)c·I'

seguidos, cslabelec ido [lrl'to rlesLa

cií_:,al(�'e. Não houve danos. Apenas
ví l imas curn l'r-rimcnl os ligri'l'us.

VE�4DEDOR
Ellcritério ele represerrtc ções nes

ta capital r.ecessita de um ven

d< der a tivo e bem relacionado
cem o comércio erro geral. -. Eo se
c. combinar. -- Carta" de proprio
cunho com fotografia diTigidô à

j'ESCRITORIO roe.ta r edc çdo .

••• o .0·0 •••••••• o ••••••••• o

DR.
Moléstias dE' sen hora

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

Residência - Rua S€'te de Setembro
- (Edifício l. A. P. da Estiva)

Telefone M. 834

DR. M. s. CAVALCANTI

Deve ser feita
a apurac80

_

j-tin, '27 (A. 7\.) - I�:m s ua st ssao

I cip I!ojl'. n T. �. K. dr-r itliu ljllo(' r1{'-

1':(' S('I' fc'i·la a U]HlI'a.çlll1 dt, \'ola

ciío da PI'jlllPiI'H zr;,Il:'t l'li'ilul'al do

Amazonas .

A UDN r�correu

Clínica exclusivament'e de crIanças
Rua Saldanha Marinho, 16

Telefone !vI. 732

DR. PAULO FONTES

nino :?7 (.\ "I.) - 'Em sua scs

'�') de lllljp. jLl],g,W-r!t1 o l'(,CL1rSn Lia

[�DX ('\lnlra o inLel·\'E'·nllll' elo j{)O

G. c!0 _"Iode, [1\1(' r arLl·ql<rlo dó' rac

ein,;:!), \lf'rlindo Jll'oyi,rlôn,cia� vara

g'al'::ullil' o e],eitol'ndo lU'� pl'óxlmas
e]ciciis-:, sll,[)10me·li':'ill'f'� naquelp Es

!."r]o, r(,8,o!\'PlI ouvir :mlf's O [1l'Ó
]leio intt'I'\'(,f1itOl'.

de um3 moça para serviço de
e� Cf itó' :0. que saiba escrever

a maquina. Exige-se refel encias.
Ca.rtas a Cl:lixa Pmtel 149
Nesta.

VENDE.SE,

Clínico e operador
Consultório: Rua Vitor Meireles. 26

Telefone: 1.405
Consultas das la às 12 e das 14 as 18

Residência: Rua Blumcnau, 22
Telefone: 1.623

'uda.da t!iS 1371 -- SádQt: '1 fo. i $o

i1fCJnmIO" 11 'l"�AN8POKTf;,�
Cifras do ,Balanco de 1944·

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidade.
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80 90(1.606,30
5978.401.755.97

67.053.245,30
142.176.603,8v

•

•

Sinistros pagos DOb últimos li) BnOI

Re sponsabi !idades

Díretorea:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco
de Sá, Anisio Mas�orra. Dr. JoaqtlÍm Barreto d� Ara'ljo
e José Abreu.

_iiiiiiiiiiii__H_íiiiii iBi Riii�Riiiiii-__-iiiiiiii- --------i;ii--.�. IiD_=iI!IlIii!iI --i_m-@--.m�I!I!!I!__,._liIlmr_.

I '.1,' (�C'''''''' f'c<oricantl!< e d -,.\l"lOi.lldo""" das afamaio8

con'l
�

� � {eççZes "DISl'INTP." e RIVET. Possue um gran.
de sortimento de c'.l�art\iNll', riscadoll. brin.

I bons e barato.. aLgodões, morins e aviamento.

paro alfaiQtes. que recebe diretaments dai

I'I
Ih fábi'lcQII. A Caso "A CAPITAL- chamo Q atengiío de. Snrs. Comerclant•• do interior no sentido de lhe fazerem 'umame 01.'011

visito. ante. de oafetuorem sua. compres, MATRIZ em .Florianõpo!i1l,··;_�FILIAIS�emiBlum9nau e Lajelll.
.

••!lDIllleEl:'Dlll!l!llllí!i-lIlp;;a:a_IIUDllliIiãi__rBlillIIIII!IIIIIIiI...I!ii3i*II!·_tlil"l:ilirZ!1!jW'_:l5II\a.1I4W'_IIIIilIi_�_I1iiifi!iS_*__JII_IiIliII_IJII__1IlIiIII1!I!!I!_!lI.im�lI'ii*_iII!IIIIIIIilRA_;IiI lIIIIIiIIII!l!!__.lIlh_=_Ii!!!ilO_!IiJI!Il_e_.IIiI"'IIiI__��*am #HS@fiAWk'Ye.'MPiÚ&AQ"!iDtlLM'-

RADIO
5, 6, 7 e 8 valvulaa para
Luz, Pilha o Acumulador.

Peça catalogo graUs.
Preços .em concorrencia !

A V A -- importadora
São Paulo. C, Postai, 4063.

c

•

98.687.816.30
76.736.40! .306,20

Reconstrucões
..

de cosas, muros, telhados,
etc Tratar com Jorga de
Paulo, no firma Busch &Cia.
------�---------------------

A primeira Agua de Colônia feita
no mundo foi fabricada na cidade

Ide Colônia pela. Fábrica de Johan

�1ari�. ������' I

s·es.

LEIAM A REVISTA
() VAlE DO fTAJAl

conlRA F€RIDAS R€CEnTeS ou RnTl6AS

www as'

------�._-,

COMERCIANTE: Dá um li

vro à Bibiioteca do Centro Aca

démico XI d'e Fevereiro, Con

tríbuirás;' assim, para a forma

çâo cultural dos cataríuenaee

de amanhã!

("Campanha pró-livro" do

C. A. Xl de Fevereiro).

Ci rurg!ão-del'ltistü
Exclusivamente co rn hora.

marcada.
Cal tão de hora Cr$ 80.00.

Rua Arciprest e Paiva D.O 17

Tel. 1.427 .

Florianépolis,

DOENCA!; .NERV��Ab
Com os p-;'ogressoa da medie1!u.

ho,je, 8S doençae ner!Ol<;a8. qn�llcilt
tratadas em tempo. s.o malel'< �!I>t'.

feitamente remediáveis. O .:nf·uu("f..
sismo; fruto da ignorância, só p&6"
prejndi.car os indivíduos afet.adoa "'
tais Penfermidades. O S�rvlço Na-<
donal de Doenças m-entaÍ8 dis.pko
de um Ambulatório, que atende 111'110'
tuitamente os doentes neryosos IlIIk

digentee, na Rua Deodoro :22. du'
b 11 -hora•. dibt•• tlDt'll.

Dr. Saulo
Ramos

avisa aos seus clientes
que reabrIU i1efinitiva
mente a sua clínica.

AgflDoioll. R.pr.lIIOSntaçõH em

(3orCú
.

Matrla: Flol'ianópo'!iO
�UQ loiio Pinto i n. "

Caixa POI!tal , 37
fUicl: Cre.ciúmo

RUc;l Floriano Peizoto. '/0
(EdlX, PI'Óprib).

T.l89ramaa '. -·PRIMUS·
AcreDtllCl 'Qoa pl'inoípab
munlol'Ola. do E.totio

ALUGA-SE
uma casa

Euclides
sita à rua Vila
MacÀado. 215

Estrdto.
a quemPreferencia ccmpraC"

os mCVe\L

Infolméções na mefma.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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!� '" �ST-\f), Sábado,.29 ele M-a.rco de '947

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

iJlnco de Crédito Popular e Agrícola de 1'-
---------- '''--''''---o,---�-

I ASSEMBLÉ�Aa�!�ALC�t��i��NVOCAÇÃO ,I

I

f -�,

I. Não hov�ndo �ido levada a efeito, p.or hlta de núm"ro a

Á�lsão de Assembtéia Gernl Ordinária, dê.;se Banco. marcada para o
lQ 26 do corrente, fi,ca. a rr.esrn c

-- de noô rdo com os ricesos Esta-I,tutos (ar�. 22 § ún íco] .- novamente convocada para o dia 5 da I

�bril p. futuro, às 11 30 hora.. IDita Agsembiéia d.hberaró sob r e o ie�uinte: lJ -- d isc us sd c e

laprov.:lçâo do relatório e balanço do exare -.ia de 1946, e parece,' do
�onselha Fiscal, 20 -- e Ie içê o de novos fiscc is e membros do Conselho I� ae Adrninistr?ção que tivere.m seu mandato �xtinto;- 30. -- ou t.r os I- .assuntos de Interesse da \1ccledade. I ,

I I I

J
; Fio;ianópolis, 27 de Marco de 1947. I

ICEL. PEDRO LOPES VIEIRA

( DIRE1'ORE3
LOURIVAL ALMEIDA �

AGR DECi
ESTBFl\NO BECKER, c,ornpletamsnte reitabeleddo do grave

, �nfermldade que o acometeu o vem tornor pub ica a suo gratidão aos
l.lustres rn e d icoa s n ea , D·s. AU:j'Llsto de Pcu Ic e Newton Linh'llel
-d.:Avila e à9 R,vmo3. Lrrn

â

n s do Hospital Ner ê
u Ramos. Agradece.

aU',da aquentas 8e inte�68.araln palo se u estado de saude , fazendo
lhe �oto" de pronto restabelecimento E quer salientar -nqu i a impor.
tan�!a da extraordinaria obra l€vada a ef .. íto P'i110 Exmo Snr. Dr,
.Nere":I Ramos, em aau benemérito g01êrno, com a crecção do grande

. nOSPll:-á.l. que tão justamente tem o seu neme.

Cambirela, 27 de março de 1947'
ESTEFANO BECKER

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

]1 curso de esperanto Romperam com
a v Curso de ESlJél'al1llu para D�' . @

principiante,; funcionará na secle U • \íen IraI
, (lo ESPJ<;RA:'\TLSTA KLUBO D.b ::-;. Paúlo_.2G (A.:\.) - O it o I"FLo.R[AN6jJaL[�, á rua Tr1ajano l.lr'pllla'du,.' p�,[,(ull1,aio.'do l'TH aC,timul,
36 (CUl'SO de Humanidades). Serlto ele rle romper com a clil"o,o·ii.o (:"11_1
admüíidos ·alunüs cle ambos os tra l r!,�' seu l1a,rlirl(). ;\lO[i\till (J ta-!
sexos. A m�lricLlla s_erá limit�acla lu as mecHcla", rl ise i pl inn r: -; !I)Jna-1'Sendo que 1;) vagas seta reservadas (1::t8 contra o sr. H ug« .BlIl·gki iO (JlI- i
aos cruncildalos que tenham Ourso l..r·os merobros do PTB. ::;iip !']('� 03!
Ginasi-al oornplotn, ou sen.elJJaon,�e,:,::.s .J0.1\-ad!)1' 'I'olerin Al'(jga.', \'Ul-1
(académicos, normalistas, bacha- Jli!' Rodrigues, Arimond Falcolll.l

�. ,réis, médicas, ele) e 15 a ma inres Galw;lf'1 IIHglioni, Jo;:,é Olivr ira :\la-1,de 18 anos, com curso pr imáríc l ias, Anl()]!ill Pau.la Lil,(' I'

.\l'lIflldUI-'-1 . completo. Borgh i.
l Serão fornecidas todas as ínror, Asjrn. a bancada trabalh i,,-;lil f'1-1.:mações aos interessados, ás segun- cou dividida ['n:l['(' as a�:,s "]J1111'� Idas, quartas e sextas, das 19,30 ás gihisí.a" (' "gel!llli"la"_ sl',m]o I'"la (i,ro

I': 20,30 horas e aos sábados, das 15,00 sr-is deputados anenns, lont.l·(· ll"

I\. 'ás 16,00 horas, na sede do Clube. cJ).lai,s do is duvidosns. O PT', e [),

�J f a curso será gratuito e funcín- Pal'klr]o Proletário rio BI'ao,il e'�l?iol'-� . nará aos sábados, das 15,30 ás 17,00 di"P-ll'i.arllrlO ais boas grnças dos drs-
horas, 'em duas aulas, uma <!,eórica, sj,clf'l1>�le.3. I
,.ouLra prática. As quarta-feiras, das I17,00 ús 18,00 horas, have�'á auta 'J"_....__._..............D__••.J"••__�g ..........D"••••C_·v.

prá.Lica facu\t.atiya. " Ru" sSI�a fl.&(!olven I'a inicIO elas aulas se fará a 19 11 Ull U
, de abril, sábaelo, ás 15,30 horas Washinglon,' 2G (l..i. P.) - uiI ,Os ,exam'es sm'ão realizaq-os a 6 de Depall�,àillleiJlo ele E"larlo a,rtl!'lll'iíill

} '- 110,y;embro.· que a H U'S8Ül no[ jfi,cou ::to� F "li atlus

I.; Usar�se-ão o,s livros: líllidos (fue· esLú i)Wl1<[[t pélTtl l�l-
'.

Manual comple{o d,e Espera,nto. nWI' ,as mpclj,da� aldequa,ctas" ii fiw

Gramáti{;a elementa.r (resumida.) de [lor em ,pl'aLilc,a. o a,có['clu ([III.' rla-

Livro de exercícios. rã á China o (}o.nlru!(' cio pUl'lo fie

Vocabulário de bolso. Dairem na :Vla,n,clclJuria. A noliJi-

História elo movimento esperao- ca�ão óiovióLi>ca faá Jeila Cl1l I'e:-;-

·'tista. posta, a uma nola a l\'IoS'COtl lO :\n11-

A {,jtulo de pro'pagancla, esses king, ('xpres'�ando a espC'1l'anca (Ir:

-livros se'rão vencltelos aos ma[;ricu- que a "a, a'�'llal f' im.swlisfaolo[·ia si

'lados, pelo preço total de Cr$ 25,00. lllacão" 'em Darem [Ioderia :-PI' Sll-

Fi'ndo o CUI'iSO para ];lrin.c1pian- lucia,nada breve.
.

tes, serão possi'bilHado,s ao,s alu

'110IS a,provaodos o aperfeivo,amento
no manejo da lingua e a participa
ção do movimen.to da lingua inteJ;;_
nooiona.I auxiliar.

,
I

Floria.nópolis, 23 de março dE

1947.

Os prefeitos e
os partidOS

)
'I',

! r-
I �I'

1 i

Fror ia nópotí s -- C,.,',)- H ... " cL:�S/A .. Cl- Te:�h�e J.212 I. Eod. teeg.
São Francisco do Sul - Caril I' Eoepck S/A - Cf - 'I'ere lo o e 6 ,r,,'100REMACK

Ln fo r rn o ç

ê

e s corn os Agentes

regulares de cargas do

SÃO ro SUL

MOTOREi
HNDU.rr�a;u �

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

___________Io1QI;l:e.....,..,. AIH'oxime.se mais de seus VENDE-SE

amigos e parentes enViando·l O bar'co TARZAN par'a passeiO
-lhes unI número da revista O con' 7 m[s. de comprimento por 2

VAL� DO ITA.TA_í, �diç�o de"] rle J'at'gura e 7,�0 de m�sfl'o:
dlcada fi FlormnopolIs Ver e tratar a rua Joao Prnto 5,

./

I .,...._._.._,......,._,.,..........- ... w.-.:-_........,.....-.,............. · -..". .....��.-�� .....,� ...

3e��l�n:.o �L1�:a�l'idesDepa�:���n�� deR��lo25H��iz��t� ��::r�1�r: f{asolyido, enfim; seu problema financeiro J
.cultural. I Ped.ro Aleixo, ,secreta.rio do' ---

-- ---

,
Inte.rior e mMindas'D?fi�iOU dai Adqu.lra TUDO de que necessita.r,

A
I todos OS juizes e· lI'81tO

.

o
Ó'íf!s1,. ,

IDstado, so1i.citoandto-lhes que, de UMA S VEZ, ';;

�A dOf\!4· ao dar posse aos prefeitos que!1 paga.ndo PARCELADAME.TE,
ri

f< vierem a ser nomeados para VA'i«i!'I'I'A� E· 'TR! d )" 1N ' municipios pertenc.entes a I com Q.S .,L-'.L"'� JI.'4I...., ao compra iIII v .ta,
suas coma.rcas, façam inserir I tervindo·se do

o SEU OQGANI$MO
.

...<
,ao.S re,spectivos termos, além

SI STeM Jl C I0Il ED I A' R I O uNO Tdo cOIDiproillÍS>&O pcr-otocolar, a & l4 n. ft

declaração do empossado de

que se desliga de todo com

promisso. partidario acaso exis
tente e que reulllunCÍe a qua.l··
quer cargo que ocupe em

partido politico, abstendo-se,
a.inda, de toda prática de ati
vidade partidaria.
Essa ciroular visa garantir

a. atmosfera de isenção que
deverá reinar nas eleições
mu.nicipais, a se realizarem.�""'\:V··· ..

""���:;._;..;{'t·;��',����:�.�.::���!�/;..
Al:)�1'J20IN·

'bre"ç"eme-llte em )Iinas.

Adquira a sLa própria fonte de eletricidade para

suo fazendo c'U SUÇl indústrio. Os Motores lndus
triais Infernclit)nal Diesel equipados com geradores
Palmar sOlvcior1om sotisfaiõriamenle o problema da
falia de e!e1rl::'ida::le em lugares de�providos dessa
comodidade.

Existem conjun o;; In�ernational - Polm'H para vórias

capccidades, desde 5 1<' W. até 50 K. W. com

voltagens apr ox:mcdas de í20, 220 e 440 volts
sem auxilio de transformadores, reguladores da
voltagem ou quadros de conhôle.

_/

'.,a.nol foUletos descritivos sem compromisso

Dispomos para pronTa entrega pm

Flsrian'ópolis conjuntos de 15 e 20 KW

C_ RA�t05 & CIA<»
Rua João Pinto 9 -Fiorianóp oJis

leupas
C«alpdo,

Móvel.
Rádios

GeladelrlUI
Bicicleta.

J61as

Unos
Chapéus
Inltalt1çõ� elétrlc.. e ••ndtá,.lN
ArtlloS p8r. prGtent.s

Peles
C8HCOI
Quaisquer &'lnl;..

iNDÚSTRIA, COMtRCIO E SEGUROS KNOT S. A.

para

5

p
ô
r to eie

�JOV4 rUBI{

Paclamem imediata-

I! mente �ua!qugr írre
j Q'!l aridatle na entrega

Il_��':_, =

Tela p« a fvcular ias,
bronze fosfo r o sa .

Impor � câo di:
ê

t a da

I:>g'aterra
Malhes - éO - 80 - 100 ·120
la' gur a - 92 crrs. (3 pés).
M AHIO SCHAEFER(

I,�-------------------------

Te eg.: MARILEY

C� ixa Po tal - 5756
São Pzu!o - Brasil.

Ensina· �e remédio ex

'i traí1c de 1'f vore muitc co·

mum, medi nte Cr$ 20,00
cartas para

LEONEL LEAL Pindo·
tiha-Mun. de Orleans.

Senhorita!
Ao escolher seu perfume werifi •

que se trás a.·marca da perfumaria
!
.' Johall �I:aria Farina" flue já era

!.I1referi.u1 pela �orte im�erial de
, D. Pedm II

4tTEiXAS E REC.l..AMAÇõE8
PR EZid){) I IOlTGR: s- o que 'he

{f·{er1!."isa e. :-ealmeute. um.a providência
para enJirl!ita.r o que estiver errado \)u

ça: a. ",til: al",uma falta n.ão ie repita; e

r-: 1\0 o t.scâ.ndala que a !oôlJa reclamaçlo
nu Queixa poderii '1it: a causa:, encami·

nhe-a á SEC-::� O RECi_;\MAÇOE�,
de O ESTADO, que o e�su sera le-, •. rl.o
sem demora ao ccnhec:mélHo de 4 ueB!l

de direito, rece-hendn v. 8, uma informa·

ç�1"I do resultado. e�oo!"a. �m algun:! ca·

l �s não S9!i.am pt"blk-arlr>'Iõ n�m ts recl.A·

r � :,������:�n�� tc�
APE;>.iAS Cr� 11.00

Cnll.l 0S9S InfimA ql]�!1tIlI Vr.-e.
e'lt� 1l:;"il�I'''H:lo f) I!t>u fôjró"imo.

f (rr,a.!;r·H}ti� I)icfli C C:t��:'\ (8.r r-��mú:�
t:,_.l.;5l .lj'dl6f�t:U� ((I. t !'�.n..'1ZJl.Igu�l'_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Com: A�si,a l\or'l'i�,
Bela Lugosi - em:

FA:\''1'.·\.�MA� A SOLTA

·__

-.,,\

\ (
\
\
\
\

\

(, o FSTADO-5:àbado 29 de Março a.1941

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

.
UDEO� - Hoje ás 1,30 e 7,30 hI'S,

Se��õc� Popular-es -

CALÚ�JA

lo-:_:

Em "o"s' � °diça-n de a"m'·!allh· � i��"),i1����eir;��fO:!!��;�se A dlspuía da Copa o c.w[,v,o AMÉRICA
li � U ti. lU' '. u' lU· amanhã, á tarde, um festival fl DO Br�ll'CO Com: Dick Plll'·cell, LOl'llll Gtay

futebolístico, patrocinado' pe- i� I AI p Lionpl Alwvl l - 3 f' 1,0 T�ps.
Por absoluta falta de espa-1 portagem do :lügo realizado lo ,Flore,stal, cujo programa Riu. :28 (A. S.) - Comunicam Xo nrograrna : Cachoeiras do

90, somente em nossa e,ji_ção:,ante-onte em Blumenau ; em}est� �sSim orga�üzado: c�e� Sã,O .�)�Ll�Oc. que l"ll[l:e 0; jOg�(10- J\<Iarim,bOI:dO, -:-- Sac, C:'JV. 1'(de amanhã daremos ampla re-jhomenagem ao Governador' 1 Jogo - Aliança x Coro- !e,_bl.a,.'lhe][u" qllP amanhã er1tlen- .�l'('ÇO,�. C1'8 3,00. 2,40 e 1,·)0.
<:a Aderbal' Silva e eX-interventor! nado. larao os nruguaios, o amble,l1!l'e �él A3 7,30 - Cl'S 3,00 (un ico).______________111

Udo Deeke, entre' Palmeiras 2° jogo - Avante x Palmei-I de abs?lula confwnça., estando to- "Imp, 10 (Dez) anos."

H e Botatogo, em' que o clube da raso I dos animados cio proPo�lo e�e rea- " .. , , , .'. ,.omenagem 'ao estrela solitarta. levou a me- 3° jogo - Acaraí x União, lizar uma granel e atuaçãn. Contr-a- IMPERIAL � Ú� 7,30 ])0'1',aS

Bot�ln
..

Htn
.

lhor, pelo escore de 4x1. 4° jogo - Novo Horizonte i
['1<1m('11'l(' ao que eslava cS_labe.l�- �rCHOS DE KXPTAG.;\Q

U uyu x Trabalhista, 'cldo o enconí.rs de amanha nao Com: Thomaz l\liltcllell, Edward
Um grupo -de torcedores de .. .

"... ,
.
.' 5° jogo - Cruzeiro x IPi-I, será realizado á noite, mas sim á Avan, Marv Anrie rson e Mark Ste-

clube carioca Botafogo de F'u deixou ué servrr d� .guartda ac:s I rariga. Iaude, o que .sern dúvida concorr-e- vens.

tebcl e Regatas, 'por ocasíãc n::aus ele,me.nuos o e sua esp�- 6° jogo - Ponta do Leal x r�í. para maior br ilhn cio pr-irne iru :\0 prngrama : '1) - Ftlrne J(J,r-
do pnel io de ante-ontem err

cie. A a!Itude tomada por essa
Figueira, I malch da -t'empol'ada uruguaia na l 3 x 52 - l\ac, COQP.

Blumenau, entregou ao GhefE Federação, vem, portanto, �e 70 jogo _ Bagé x Vitória. Também da vadc dos

UCie,ntalSi. 2) - Rapsudia Pan-Amcrrcanaencontro. ao no_sso pensa.r e diz
Aos vencedores serã o of'ere-. existe muita con fiança, _ Shnd.da Delegação alvi-negra um b d t

-

d d t
�

artistico bronze com a segu in-
em ua.:n ençao � os

. Ire. ol'e�, oidas belissimas taças. A Taça I 3) - A Yoz elo Mundo - Aitua-
te inscrição: "Ao glortosc d� pugtlísmo metropolltano .dvll Sim:pa.ti'a oferecida pelo sr. I ] idades.nao permíttrem qUe a inde-

C 1 R·' ..

"

tituid
.

P cr os : Cl'� 300 e 2,4.0.Botaf'ogo de Futebol e Rega A.

f Ita « b id d
e so amos, sera ms I UI a I' , ). . '", •

tas, uma homenagem da toro cenlcIa. e a a a (�2. 0111 TI a_.e para ser entregue ao clube que] "Imp.I
í

anos".
campele�1. no pugtlísmo, hoje I vender maior número de tom-I ... ' .... .... . ...cida itajaiense". escola ativa de educação e des-\b l'Tambem o Clube Náuricc portívidade ". o as. '

���e:i�: d�!;���l����OSofe��. da�:!ã�ed��s����e��g�,�to el�t�=1 eh·
-·--·....

d----:�-1�6-�: RiT/, ROXY
banquete que teve a adesão d�, bnínho e João Alberto, e que] ama os a "ti. �,. Ú., 7.30 1101'as ás 7,:30 111'S.todos os clubes nautícos daque persistam mantendo essas ati.1 (;OMi'.-\HE.CJ:vJK\TO 01'; ltl'3'-\1']I- 1° -- :Vlnnau'::, cidadE' risonha -

la eídade. tudes radicais, banindo dos YISTAS :'\ae. ln B, Sal"ador,28 (A. N,) - o se. Ota-
-0- esportes os elementos indese.. Por sr achal'lpm illClll'SU� no a1'[. 2° - :\iua Fock, Geurge Mac yio i\Iallg'abeira dirigiu um Io<lIe-

Joga ró fBolf�mBnte jáveis, são os nossos votos. 12![ do :J)pc. Lri nO 9,500, fie, CI·t'!:dy l' Jim Ba�mon - em: grama aos sel1� cOI-reli,giol1á1'í,;,s,(I U II U U . -0- 23-7-19'[6 lTipi do Se'l'\'il'o MilíLal') I O �IISTÉR[() DO OR.[J)}NTE a"isanelo qll� "iria para e�.[a cwpi,taI

em '\url' t'lba PEDIUA A HOMOLOGAÇ_íiü devem COm�)a1'ecpr {I Hi; C. R. com' 3° - Hlumphl'ey Bogarl. lngriel na próxima seguncla feira rm oom-\} DE NOVO RECORnE SUL-. a maX;Jma nrgf'lIcia, os �e211íJlle,,' Br'l'g-rr:Ü!1I1 l! Pau] Henepid. 'palnhia dü Bl'ig-aclpil'o Edollal'do Go-
Falando á, n�ssa rep�rtager.nl ÀMERICANO . I rpsrl'\'isla�:

'
�

I CASABLANC,\ mps. Sugrl·iu. en!'l'elantll, que sua

0. famoso tecnlCO Ülndmo VI- S, Paulo, 28 _ Muito antesl Alíl'i'J Var\'lla, Arlloldo SalvarloT'
.

'to
-=- Sómenle no Roxy - Con- pos�e sr realizal'lt no dia dez de

eIra �eclarou..,nos que ° Bota- da Irealização do Campeonato! ElJ.el'. A;;nal'o P'(,l'eil'a, Anlônio,llllllaçHo do sel'Jafl.u. aUril.
fogo �ceitou nova

. �ropost� Sul-All1Ie,ricano de Natação, I Gun�a\y,,,ki, Cal,_l(l� Brasil: FirmHlo BR!�.\'nA: fiT�\R REP�RTERpara efetullJr uma partIda con
como todos devenl estar lf�m- Mac.lJarlo Fel'l'l'lra. Fl'ancLsco Ma-! O(,IlI�nlI a a,lf' 11 ano�. .........__..-.;0••..-.;0...........__......,.,.............._

tl1a o s�l�ciOnllJdo paranaense: brados Willy Otto Jordan, 8'1-! c.h,ado FeWl�E'i l'a. Francisco '.l\eot'ilo RfTZ - á,s 7.30 h1l8. - 3,00 unic.o,
que �llJ::ICIlpOU do Cam.peonato

I perou o recorde sul-americ!\.llo I, San'tana.. H. pJl.[',iqur nU.ill.1rl'mp
An· ROXY - á::: 7,30 hrs - 3,00 llJnico.

Bra.sllello.

IdOS
100 metros, nado de peito, gm;!o nl'lí'IZLg', LUC10 AI'C-C1110 Mo- ,. ,., ,'.,

-0-
.

r • em uma tentativa especial·· l'f\iea, Panlo Max I(caml'acli[, Vi,l'gílio ROXY - Hoje ás 1r.30 horas
COPA RIO BRA�CO

, .. mente solicitada e levada a
I. PN.'.i,las. A.l'ió'lo(c'lino Brrna'l'Clino 1° - Cinelalldia JOl'nal 173

E� .

São Paulo, no 1p:stadl� i ef8lÍlto na piscina do C. A, lV[on-1 GO'l1\,al\',p.s, Afonso R iolzma nl11. Aldo Nac. DFB.

MUI�Iclpal dJ� Pacae:mb�, ,sera1te Libano, O explendido nada- F,elix de Souza. Eric.h Zima-tl1! 2° -:- Humj)hl'e�' BOg1anl, Paul
reahzado bOJe o pnm�lro en-ldoT brllJsileiro, f.ez aquela dis-I FI'a,nr,i"co ,da Siln\ Xaviri'. Gercino Henl'c'l(l, fngl'ld Bergman e Claueje
conltro entre as s�'leçoes. do

i tanoia no ex1Jraordinário tem-I JosP üa nama, João Câ,ncio ela Sll- Hams.
Brastl e do UruguaI, em dISPU- po de 2'40" 2;,superior portantol ya, Panlo Ma,no'rl Adão e Yalflemal' CASABLANCA
ta da Copa "Rio Branco".

ao recorde anterior, qUe sei Souza. 3° - Van Jo,hs·on, MarilYll Max-

,,' -0-;; encontrava em poder de Car-I .._.

•
well E' Ol,oria ele Haven,

ESTA O CRUZEIRO, J?E los Perez Espejo, com 2'4(1: G 11 prof A ntonl4l ta BEIJE-ME, DOl"l'OR
PORTO ALEGRE" INTE- 8/10. I .. tJ. . �.lin vl J !tO - Gonünllar:ão do seriad-o:

RESS�DO RiU A' 81ntidade dirig·ente da

I de B � rro S BRl';NDA STAR REPORTER
�RAULIO

,
aquau,ca paulista, sem perda

" . ' n: nA �." ' . ,_

Cel1�llI'a: Atr 10 alHOS,

InJormaçoes que colhelmos d" ,1' ,'t d C f ,1 '.

]{Cl( bemos r a,,� ael. d 11. b a Sl
Pl'ecos: 3,00 - 2,4.0.I e 'cempo so ICI ou a on e�f. I.::ll\l1((' COnl�lI11CCl(,:a(l:e·m .BlUlmenau re_velam qU:1ração Brasiileira d.e Des,porto�l' 'i'pnho comunicar (!l]('. no dia '\:)

um dIretor do �Tu�elro de P?l-I a 11Dmologação da nova. marca. I do. C01'l,pl1[.e. roi c'nlpIWllWlll{' �n:. I

to Alegre, esta VIvamente lll- Na última reunião do Consp- rll��ada, n nova J)ll'('(cma rio (,.1'[0-'tere,ssad:o em obter o concur-Ilh T'
.

dI, .t·d ,� Ill,iO Cll I llll'a I. PI'()fr.�snl·a. ,\n(Ol1!''.'
I.,. .

o ecnlco. aque a en I an._, (re de' Bal'1·o�. (jLH' r:egNH os rl"sll-SO do atacallJ�e Blauho, �uel o teill1�po registrado por WillYI n(l� do Grêmi'o no ano ]P(iyo ci, Iano p�sSllJdo mtegrou o ?llm-j Otto Jordan, foi registrado CG- lsn, (' qllr ficoll a;,;.�im cOll�tiLl1l-
pico e o selecionado catalI'l.llen-j mo o novo rrecorde brasileiro" da:

.

.,

'

se, encontrando-se presente-I Aquela entidade já tomou n", .Pl'rsiden[f'.:. ()s\'l1,ldo l\rf'll� FJlu?;
t ta C P'tal

.h.

, \ lCP Li!lo' :\ lldo Sol!; 1 ° St'cl'('la- :... � _men e ne:s a I . I providências necessárias no I.'JO: N()l'Tl�aJ;cI() C. dLL Sil"a; 20 SP-
--0-

T' Isenltido de que o resultado Ob-!Cl'f.lúl'in: Nilda Davila; 1° TewlI-

"911. E
.. - , '.j},[ORALIZANDO O PUGILIS-,tido por Willy venha recebm' reiro: Maria A. Silva; 2° TewlI- .I xposlçao ôgro-pecuarla� llIO

_ Ia im,prescindivel homologacão l'piro Cirt)lJ� Bmga; DJJ�el()r Cl\lIu-
de Sa-o.li' 28 A Oonfede·raçao 'd

- . �. ral: Jo,.;P h, Ballslaoclt,
. J�l,�n"J!!im10"

. ,
como recol e SUI-alnencano de A')l'o\'pitando a ojlllr[.lInldafk. U!lU "'":fI 'UI liB 'leI'ra de Puo'llrsmo to- t

- . 1 . c

) f' - .

d
raSI .

,.
'0' ,

• I
na açao. (\[)l'p�(\nlo COl'(liai� salldaçõ�:s, S. JIJaquiIi1. (Via postal - uom bem cumo o campcao CqLllllW omando 'conhemmento do pro- -0- NOl'lnando C. rIa Silva (l eompal'ecimenLo do l'e])l'esentan- mesmo proprieLúrio. da raça bre-

cesso em que a Fe.�e:·ação Me-lO PUGILISTA LOWELL LU- 1° Secl'e1.ariQ LE' elc s. ('xcia. o sr. TnlcI'yentor tã, A Corrüssão cen.Lral agl'adccetropolitana de pugllI�mo faz i TARÁ NO BRASIL

B doBra 5' � I FrdOl',al l'c1o DcC'kp, Dl'. Lauro Fo,1'- \)e]o nOSeSO intermédio, ao Dr. Udociência das penas apllcadas ao: Buenos Aires 28 -- O cam- ane O I 1.es Blil3!lamrunle. SI', j}l'efeilo mll- bceke, DD. Interventor Fedpral, a
amador do São Cristóvão, RÇl- peão argentino' dos pesos pe- nicipa.l em exercício, Seua_st,ião ele valiosa conlribuiç'ão de dez' mildolfo Guaiba, expU!llso. do pu- sados Alberto Lowell anunciou Rio, 28 (A. N,) - O Ban-

Souza Yieira, l'epresell1ltal1!1:e dos cruzeiros para financiampn.(ü de'gilismo metropo,l�tanlo, 1?elo ,;que fará. uma "tournée" pela co d.o Bras�l afixou, hoje, o
mmücípios ele S. Joaquim o Lages. truntas e volulmolsas despesas.

seu pI1ocedimento ll"1�on.velllen- Europa, com a ünalidade de segumte aVISO:
.. Hilál'i.o Blever como repl'i�senlall- AO'.ra,dece, também, a coJaboraçâo'bl "N d' "d abrIl qUln-

.

. "
. O'

•.te em espetáJculo pu lCO, as- .reunir mérito para conseguir
- o la

.

.., e
.

' te do "r, Vice..,pl·csiden'lr da RC-I de diyer.so,s fazendeiros do "t"lsmho
�im se expressou: I uma luta <com Joe Louis, ta-feira s�nta, e, no dIa. 5 �o pública, dr, l\Tcrêll Ramos, Padre

I M\lnilCÍ;pio de Laje's, que. ��?rre-"Uma das caract�rísticas I Lowel1 Ira primeiramente mesmo mBS, sab�do d� Alelu

a'l João Ra lisUl Yirceli, rrpl'cseutan- ram ao Cle,rtame expondo anlmalS
llriI1cipai.s do verdadeIro de,s- ao Bras'íl, depois á Espanha, este Banco f�nclonara apenas le elo bi�po rlç Lages D, Daniel finos.
po�tista é o espírito de renun-, França, Bélgica e Suécia. para os, servlço� de cobrança,

I Ho.stim,
um repre6e:nlante do Banco I De Florianópolis, fizeram-se. rC-cia que o mesmo deve ter, I

-0- das 10 as 11 h01 as.
do Brasil. bem COlmo outras re- presenlar mais os Surs. Celso H.a-

quando se fizer mister enfren-: A PR.ÕXIIUA EXCURSÃO DO �egundo apura�10s, o.s c�e- pl'esi'nl'ações ele diversas autori- mos, De, Agri,va de Cas'Ll'O j<'aria
tar uma a,dversidade. O indivi-; P.A.lTLA RA�IOS A JOINVILLE maIS banco,s IOC�IS observ�rao dades do Estado, inclusive cio re-' Dr. Edison Valent'e DD. f:t>c. da
duo Rodolfo Guaiba, ao se Sob a orientaçã.o técnica do Q mesmo horano, como e de

Iwe.Sf'lllla-nle do cleputado JoaqUIm Sego Públtca e Dr. Adel'bal �tamus
portar de modo indecoroso1pr. Francisco Prazeres, c0nti- praxe, Pinlo r](' Al'rucla, ]'8aliz'l1l-�E' a 1" da Silva.
quando perdera uma luta, I

'flua o conjunto do Paula Ra-I pxposic.ão agro pecuária elo l\Illni� I A comissão central, agra.clrce de
além da falt,a de l�esp�it� de-I' mos realizando rigoroso3 trei-I B A R CÍP10 d' São JL)aqu�m..

. I uma ma.neira especial a todos os
'vido ao pupllco" d�.::>acaLoLL seu nos como pl'epa.ro para os jo-, Elllt.l'r os belos ammalS expostos 18111'8, repre,senLantes, bem como fi.
valoroso ad:versano, tornan-I gos que efetuará em Joinville Vende-se um, bem sortido rJp"tacamos o Campeão, !iDeIo exem-' todos que de qualquer manei-ra,
,do-se, desta�te, eleme,nto �o-I nos dias 5 e 6 de abril frente e beni. afreguezodo pIar ela raça holandesa, de pro-! conlribuiram pplo maior brilban-
-civo ao melO, que ha InUlto

I ao São Luiz e Caxia.s. Rua Tir�d€ntes priNlarJe elo se. Francisco Palrna tiSffiQ cf') cell:,a,lce.
•

Acompanbado do'
brio. Eduardo Gomp.s

SELOS DA ALEMANHA

'IJ
.,
II

i II:
i

III

Camisas, Gravatas, Piir.ltr.et,
Meias das melhores, pdos me

nores' preçol 16 na CASA MIS.
CELANEA - RuoC. Mafra. (1

Acabam de chegar todos 08 selos comemorativos do f! lema"ha.
ero ,tidos durante a guerra. 97 Peças. Preço Cr,S 55000.
Padidcs acompanhado de cheque. "em maia de.pez<1s à
CASA FIL.l\TELICA SÃO PAULO

Ca:xa Postal, 1427 - São Paulo.

i J

�
I
I

\
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(��'�ESTADO-�ábado 29 "e Marco de 1947
- r.�l� � � ..

-. r
tadastro. Social do-� ES�liUio)� 10 oral·. (l6is-loll- I

PedJmos. aos nossos d. isti?tos leitores, � Ob;é�uio de, preencher o te,' ro regre8�a· rá I
eompon abaixo e remete-lo a nossa R�daçao afim de completarmo. I '

l)

r' quanto 'antes, o no!JSO- novo Cadastro SOCllU.
I R.io, Z5 (A .. N.) � "Folha

'�i .

]Some ..•.......... -.. .........•.•........... : .....1..................... I
Carioca", OUVIU, hoje, pelo te-

, Ietone ímternactonal. o
,
geue-

Sexo .... � .... , .... Est, Civil ....•......... Dl Nasc.•...•... •••.•• " ,·l'al G:óis MO,nltei,To., que, acaoa

de renunciar ás funções de ele-
Pais , (..................... legado elo Brasil, no 'Comité ele

j. Defesa do Continente, com se-
Esposo (a) ,

, ; .. ( ...•••.. ,. . . •••.•

de en1 MOlntevideu. Conrírman-
do, inicialmente, o seu pedido
de demissão, informou o, ex

títudar da pasta da Ouerra que
desde fevereiro formulara este

pedido só agora' concedido. So
Iícítando a revelar o

motiVo01dessa atitude, respondeu: "As
strn pelo telefone não me pa
rece conveniente. De resto, tu
do que se passa no Comité é
secreto". As perguntas do re

pórter sôbre a sua renuncia e

se tinha alguma ligação com a

sua eleição para, senador e se

índíoará a sua predileção pelo
Senado, o ex-títulae- da Guer
ra responde: "Não".

QIuándo pretende regressar?
- "Estou a,pe:nas aguardando
um navio, poís, Gomo sabe,
não gosto ríe viajar de avião.
por causa de minha saúde.

1 Acredíto que no. começo de

[abril estarei ai. Virá tomar

I posse de sua oadeíra no Sena-
do? "Ainda não sei ".

Emprego ou. car�o .•.•.•.... ; •••.•.••.••••..•.

ç
.•..•.••...•..•••••••

Cargo do PaI (mae) ........•.....••..•..•..•.. � •.••••••.••••.•••••••
O

..
bserv, .. '. e, ••

-- ,: .. ,.
-

'

,..

'

,
� � .

......... "

'

," .. t ..

Agrad�ceriamos, também, a .en,Uleza de nOÜ\cffis (\e nascímentos,
.easamentos e outras, de pa�ente.l .00 de pessoas afiras.

Empreza de navegação"
C 1-1 F. R i:w. M

i
\
(

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxima rapidez e garantia para tr a nspc r te de suas rn e r cad or ias

Agentes em Elor ianópr.Ii s CARLOS HOEPCKE S. A.

AUTOMOBiLISTAS I
AJencão

_-. ,

PC)1'O o seu dírH·.mo ou

motor de arranco

II ..

'.

çj.\t,o OFICINA EI\1ALDA
(.>Ctf>o_ RaÓiO,"\0r Rua Conselheiro Mafra

I ne, 94

!--�------------------�-- ,---------------

AI V I 5 O:
Sociedade Anonyma Comercial Moellmaun

Acham-se à disposição dos Sn rs. Acionistas os

documentos de que trata o Decreto Lei no. 2.627-, de 26
de Setembro de 1940, artigo 99.·

Florianópolis, 21 de Março de 1947.

SOCIEDADE· ANONYMA COMERCIAL MOELLMANN

HUGO MOELLMANN - Diretor Presidente.

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

Drogas nacionais e estrangeiras - HOllleopátias - Perfu

marias - Artigos de borr=eha.
Garante-se a exata observância no receituário médico.

QU�R VESTlR·SE .COM .CONFORTO E ElE<iAHClA 1
PROCURE A

Alfaiataria ello
Rua Fel ippe Schrnidt 22 Sobrado

Livros Técnicos
em geral

7

CONTA CORRENTE POPUi..AR

Juros 51/2 8. a. - Limite Cr$ 30.000,00
Movimentação com cheques

CORRESPONDENCIA
COMERCIAL

BIREÇÃO:
AMfLIA M. PIG02Z1

TECHICOS
o Brus il poro seu

de3envolvimento
.

n acess i t o de técnicos

em todas as

profissões

LIVRARIA ROSA
RU(1 Deodoro, 33 - Fpolis
Atende pelo S-erviço
Reembolso Podal.

VoUa a funcionar
a S. B. N.
Rio, 25 (A. N.) - Com seus

estatutos reformados voltará a

atuar em nossos meios cultu
rais e cíerstítícos a Sociedade
Brasileira de Nutmção, . instí- �D-A--T-I-L--O-G-.c.R-·A-F-IA-"Itníção idealizada em mil e no-

,

vecentos e trinta e seis :pelo
doutor Messias do Carmo e

agora a:dotado ás condições su

cíats e conômícas de após
guerra .. A S. B. N., conquanco
tenha conservado seu aspecto
eclético, admitindo sócios de
tôdas ais profissões, adotou um

sistema de comissões autôno
mais de estudos, cujos traba
lhos tomados em conjunto da
.râo á mesma situação dum
congresso :permal1ente de nu

tríção. A posse da nova dit-e
torta e comíssôes bem como os

membros honoráríos, terá lu
gar, hoje, ás dezoito horas. Na
mesma ooasião serão entre
gues os diplomas ás nutrício-

I
uístas, puerícultoras e

edUCa-!doras fanuhares que termina
ram o curso da Escola Técnica

I
de asststêncía social "Cecy

! Dodswort.h
"

. _..

ESPECI llD

B,anco do Distrito Federal 8.4.
CAPITAL: CR,$ 60.\)00,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Rua Trajano, 23 � Florianópolis

CONFERE
DIPLOMA

METODO:

MODERNO E EFICIENT

R U A A L V A R o D E C A R V A L H 0,156

SNRS.
ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre

gularidade na entrega
de seus [orn.ee s,

PARA RECEBER AM6S-rkA GRÁTIS
ESCREVA o SEU ENDEREÇO AO

,ueourlÍRlo OOIN S. li.
CAIXA POSTAL, 36

I8LUMENAU _ SANTA CATARINA

Aceitamos agentes e

curresncndsntes no

interior.

Os interessados devem
apresentar reíerenetas.

A produção
'de cevería
Rio, 25 (A. N.) _. Vem au

mentando gradativamente e

apreciavelmente. a produção
da cevada em n.OSSo país. Se
gundo dados fornecidos pelo

I
'r:-elrviço estatfstíco do Min isté-

IIrio da Agri,cult'l�l'!a em mil no-

,. I' vecentos e quarenta e quatro,
.

numa área de doze mil e qua- i

I'
renta e dois hectares,

foramJcobhídos oito milhões e cento

I e vinte quatro quilos daquele
I prnrJ\�t{}

Dr. CLARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e cível

Constituição de Socie�Qde.
, NATURALIZAÇÔES
Título. Deolaratórios

EDcrit. _. Praça 15 de Nov. 23.
l0. andar.

Resid. -- Rua Tiradsntell 47.
FONE _. 1463

, I
I

Deseja obter
emprego?

Procure então a nOSS3 Gerill
cía e preencha a nossa "fícha ti
informações úteis", dando tôd
as indicações possíveis, que te!f
mos prazer em recomendâ-lo <a)
aos interessados na aqnisiçio ..
�om, funcionários (as),

o Sahão

"VIR r

t E"
\V:F�TZEL JNDUSTBIAL-JOINVILLR (M!J!'C'i

I
h

·'1

TORNf\

regl3:

A ROUPA SR -\NQUJSSIMA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A sessão de ôntem esteve bastante moviment��t;
as medidas para barateamento da custo rJ i'
.

especialmente de automóvei.� ...

- EIe:H

- A bancada udenlste quer saber quais;
. � e para acabar com o', câmbio negro,
�vice.presidente. - Outras notas.

no que roi aten 11(1n. Lé. entuo, c

telegrama que 11.( eH\ iara o pro
sideute da UDN &, t russanga, I'P'

laíando fá! os o «: ,a1/rma I crern
sido pra<�'ica'd, rOi' pesscdistas
ali, no dia 2ü ri('j:', Ia nçanrío (

seu -prmesl o. All,lJ' f 'fdO, informa l

líder da maio";" (111' o sr. l'o'vel.'.
nador " li:� '.' -nbora não te-

Uma grande conquista para,os catarinensesj'
Incrementando os transportes rápidos e elicientes

I
numa j de asiva colaboração CI mI"

r o Govêrne, uma pleiade de entusiastas da aviaçâe acal: 4e lundar, com séde L n.

Florianópolis, a Companhia de Transportes Aéreos, Ltda, :A nova emprêsa, a. pri-·
nosso Estado, iniciará suas atividades' em mair IPt{�.<,j.mí), realizando via
diárias

.._para todos os municípios que possuam �1rA �OS' de pouso.
- -_ -

...�-�.--

i ASSEM8LEIIl lEGFUHIVA ESTADUAL

--

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

Flor.anópol.,. 29 I!e Mar,o de '947 A hora regulamentar, sob a pre
si.dência do dr, José Boabaín, rcu-

I,
-

I P I
- un-am-se, on.l ern, os membros dai

A.. po .'Ica. ing esa na a esttne Assemblé-ia Consttturnte. Após 2

I
.

, -, ' leittu:a da M'a ie do exp·edienle re-
.ondres, 28 (U. P.) -:- Nos, lação da :eIra Santa se mani- nehido pela pres ídênc ia, passou-se

• '�ulos governamentaís se festam dlspostos a cooperar à ordem cio dia cios traoathos.
lncíou que os mais altos com as autorídades na tarefa' O prime i ro orador dI) dia roi o

j 'bonarios brttanícos na Pa- de reprimir a violencia. I11Ifor- deputado udenista, sr. Oswator

,
<: ,.i'na declararam ao gabine- meu-se tambem que o tenente- Blllleão Via/?a, orrual, inauguranrtr

.
.. -. .., a ü-íhuna, just ilicou, em longo e

A quê a rmposiçao da leí mar- general SIr Allam Cunningham substencioso discur-so. têrmos de
f '1 em algumas zonas da Ter- solicitou ao Ministério das Co- sua pelição requerendo Jossern 110-
Vil. Santa fracassou na deter- Ionías que seja aumentada a menageados os brasileiros que
n nação de pôr um fim ao ter· quota de imigração judaica na t,on:ba/'am no campo da lula, na

rr rismo organizado. Palestina d 1.500 a 2.500 pes-
última guerr-a. Levarrtaudn-se, ra.

.
. e. IOLl a segurr o deputado AnmanrtoUm ínfonmante mamfestou soas mensalmente. Adianta-se Calil Bulos também da tríbuna

Io.}.le a decretação da lei mar- não ser provavel que o govêr- que, (',[11 fo'ell1'j,,"a oraçno, apciou (

cial revelou: 1°) Que, embora no venha a atender a este pe- requer-imento (lfl seu coléga. Flnd(
<'nham sido presos cerca de dido, uma vez que, por ocasião ° ''':ll ,rlisClll'SO, o deput.adf) JO;1(

-m membros das chamadas da reaãízação da Contereneía I Jose CHI)['al, IJde:' ..

udenísta, ubra-
,-

. '. ' çou-o pe.la magu ífica p·eça ]l1·olp·
gamzaçoes

.

terroristas, os ;Londnna com os chefes a::a- rida. falando, tambpm, o sr. '{ICal"
),3 de IteNorlsmo e de vi0- bes, foi dito a este que o gover- te de l';l'pi,1 a�.
�cia continuaram no país! no brita;nico não projetava ne- Apl'ovarla a indicaçiio, a .-\.'8PI11·

,

,rante todo o p-e'riodo eml nhum.a mddi,fi,cação naquela bl,éia e 1é\c1a a a�sbtênCI3, de p'\
� a lei de O"uerra esteve em quota. po'-.�e em. SllellJClO p(\r um mJJlulo.

01' 20) Q
I:>

.

A sP!,\'Llle. OCUpO'Ll a trlbuna ,

.

' ue �mobora o ter- de,putacl,o llrlpnista "Yalclemar RUPf
l'8mo ,?rgamzado cotinue qUE' al1l'esenlou u'a moção d·e celll·

p condlçoes de atuar, certos Dr E g'" I- T graJl<ulacão do município fie Xa·
e :lentos moderados ja popu- • D euo. prcó, com a exti.nção (10 'J'rl'l'Jolol'lO

T I· F Ih
de Tgllaç:ú, que foi apl'QIyacla. O 11.

aDOIS j o cler ela maio/'ia, depula'doo NlIl1f'!
Vae.e·la, e,om a palavl:a, enlão, rr

fel'ill ...sl' ao a�snnlo, 8pndo_ aparo
leaelu Jwlo Ida minoria que inclagOl'
si a bancada ca.ta.rine,n.�e, na Ca
m,wa ].'.erlel'al, havia apoiado 01

aplal1'dirlo -o a'to exti,nguindO o l.er

ritól'io, no que foi informada que
ha\"ia apeoas aplalldido ..

Ainda ela tribuna, falou o clepu
t.ado udf'ni:'lta, se. Konder ltel�

que jLlSil'ificou seu requerimenlo
a,�sinado por mais dois eoleg'as, n(J

srl1lhdo de que a Casa solicitasse
ao Govemno infol'mações sôlJr.e:

a) - quais as' providências t.o
madas ,no senlido de provocar B

baixa d-o cus{o de viela,
b) - também, sôbre o camJ:Jio

negro, eSlpeciahnente automoveis
pneus, et.c,

� gargalhada
:( �orâDcia

da Teve a melhor reper
cussão o ato do sr, Gover
nador do Estado, promo

vendo, por merecimento, à
3a, entrância, o dr. Eugênio
Trompowsky Taulois Filho,
para ter exercício na comar

ca de ltajaí,
Dotado de excepcionais

qualidades morais, culto e
.

s'ereno nos seus julgamen
tos, de há muito o dr. Eu
gênio Trompowsky Taulois
Filho se credenciara a um

lagar de destaque no seio
dos seus pares e, bem
assim, na Suprema Côrte
de nosso Estado.
Em Brusque, onde exer

cia suas atividades, sua

falta será prolundamente
sentida, muito embora os

brusquenses se rego's;;em
peja merecida promoção.
Registando esta notícia,

congratulamo-nos com o

povo de ltajaí, pela' bri
lhante aquisição, e envia
mos ao dr. Trompowsky o

nosso abraço de felicita
ções.

Tendo ren�""ciado. ao C<..i t

de Diretor-Presidente d<.

org.aniza.ções Hoepcke o D...
Aderbal 'Ramos da Silva, aRo' '

tes de tomar pos�e do ele
vado cargo de Governador do·
110l>SO Estado, foram eleitos

para Diretores-Presidentes ..

respectiv8a;1en te, da firm 'i

Carlos Hoepcke S.A., o srl

Acelon Dario de Souza e ,-,'"
Fábrica de Rendas e Bo

� dados Hoepcke, o snr. R

Amigos e correligionários I doUo Scheidman. tel.
L V·· Aos novos diretores

do deputado ceI. opes lei. . _ '

h .<
- h'· maIor organlzaçao comereu

ra o omenasearao 01e, no .

CI b 12 d A'" t
. catanne.nes, «O Estado» ap.u·-

u e e 50S o, com um
f 1" _ .

.

t
sen ta e Iptaçoes e Slncerc:;'

lan ar.
d J:' t-'

Tratando-se de uma home- votos /1 ma ges ao pr

nag,em iustísl:iima a um ve. pera e e z ..

�.,lho batalhador, graqde é o Dr. Il·lrg,'II·o , �.·i"número de amigos que com 11
parecerão ao ágape. 6ualbe:, Ir'
IseD�ão de impostos Conforme noticiamos, I, ,/i-

Rio, 28 (A. N.) - Em ex- zou-se, ontem, no Clul 1.2'

d· d'
,.

'C� de Agosto, o jantar ofer ",do'
O nobre cl·epulado f.oi, entao pe lente que lflglU a ama-

.. a. '

apal,t,eado pelo pessedi.s-la Estivale;tlB' ra dos Deputados o min.istro p�la.c!asse madeuelra l � 1 •.

P'i,reiS .que lhe indagou si o pedidc da Fazenda. Correa e Castro. I VlrgllIo Gualberto, pre��G en-' !

se ref,eria a medidas tomada,s pelo informou que o pedido feito te do lnstitu!o N. do Pwlto.

go\'êrno, recem-i�mp()S'SadO, ou pe. pelo govêrno do Rio Grande do: .0 ágape decorreu num ��lo seu antecessor. O oro3dor escla-
"I I' ""'�. -

d l blen te de grande cordM,JJ
l'eceu CJue era ao do a<l1Jtooe,ssor. �u, re atlvamen= a lsençao e

O dep1.Vlaao· Al1mando' Calíl Bulos efeitos e doe mais taxas adua- dade_

então, com a palavra, apoiou o re-. nerelS para o material destina. S,S. expôs aos madeire;:1;'''s'
querimenLo, �ndo pelo .seu em,ca-I do á montagem de uzinas elé- alguns proietos de grand6'
mmham��to, cenl� ?e. cr:ue a res- trioa,s no Passo do Inferno em alcance do I. N. P., entre 08'

posta \'11'13 e sa'bls!a;t()irla. Alpos .

.

'
1 t' d dei

falou o deputa,do Rical'l.e de j<'U'ei- CaIxas do Sul, e Novo Ham- quaes o Tep an 10 e rr. 1 _.

las, ude.nisla, pediIlldo para que tõ-I burgo, só pode ,ser concedido ras, especialmen te pinhc, d,o

dos os requerimentos apresenta- pelo Congresso Nacional. qual, nos tres ultimos anDs.·

cios à me,sa ,sejam lidos pa.ra co- foi replantada quantidade-e
nhecimento üe lôdos, no que 1'01 Será OUVI-do o ; iftu,,!-l a q�e foi abatidll nos:

aLendido, v/tImos cInco anos

Passo.u-ise, a seguir, à eleição dO

Interv en torprimeiro vice-<presidenLe cla Acs-
sembléia, sendo, e,ntão, e,leilo

Rio, 28 (A, N.) - Comunicam do Mudanças nodepUl1.,aclo pessedisla Rui Coesar
Fuel1schuele com 19 votns, ,f,E'ind!o lHo Grande cio NOl'Lc qlle o Tl'ibu-
os S1',S, Lopes Vieira e João Hi,j}.a'E ll�l n.egional Eleitoral re�olveu ou- g'ove'" ruo tr!)balb"�t!tRamo.s, 1 \"oto c.acla, .Iilin branco V'l r o llll,el'VEll1tor 1000�al ,s(lbre a de- U lU- UJ
13 ;'ot05. . núnew apresentada conlra ôle pela Londres, 28 (U. P.) . - O�,

Ju. quasc ao termma,r a sessao, T"- DAI' ",. I adversários tTabalhistas f pO-'
Pedr a I.Jalavra pela Ol'dem, o del)U- ._,nlHO C'mocrev_lca �,rrClOl1!a, eon-I,

,

.

I litica exterior do 2:0Vêrl '. in-
laDo J. J. Cabral, lide'r da mí,noria,! siderando-o imparcJ3. �

sis<tiram. hoje em que l1e(

terá que afastar o p,eCl ,"'IÍe
elo "For'eign Office", 'lest

Beviu, para algum ontr, ;IOS
to, se quiser evitar uma ·i �ão "

m.aior no partido.
Informantes chegados " At

tlee expre-ssaram que c ,J' 1;1.'

dari.1 em que taly;ez se V81 ; ,;.

,«breve" uma reforma do baUi.�

I nete, mas não deram c t: ,ii'

l aos rumores de que BeVlll ,,1;-'

I ria. substituido.

?ção e para outros, para os po-
� ,de iespír'ito, t1'aduz apenas o Tornado sem efel·to'cia bUJ'lesca do palhaço.
'arque não cuidar tarnbém desse Rio, 28 (A. N.) - Foi assina.clo

'mw, tão essencial á nOssa decreto tornando sem efei,to o

,r70 como a toga :do magis- aio CJue aposentou o s1'. Fl'ancisco
,? o bisturi do médico? CavaloaI1te Pontes Miranda, diplo-
�slado caberia manlel' um ma.la ela classe 1\1.
menta fledicado lao descI/
nto da arte te do C/llto tia

.','1, todas as sitas llum"ij'esla
- .. ,., todas ·as /Classes 80-

Ilha ciência das ocorrenctas oHCJal-
mente.havia dolerminado IJl'oviu(\n-
cias e que a "ScCl'eLal'la de ::iegu-'
l".lTlO.'l já est ava se i n te irando da:
fatos para os fi<ns de dire íto. ApOS
o depududo Ricuroe dI' FreiLas
com a palavra, pede à Presidêuct ..r

para que sejam as resenhas uos
trabalhos puhlioado pelo Diárrc.

Oficial, sp,ndo infor-mada que tat

Homelhe 'f,}." }lO dep medida j� havia sido tom:lda.
u.. ...... �.'. • A seguir f crrnma a sessao srndc,'

cei L el ,n®ir -: I
outra marcada para hoje, à mesma

• I. �!� 'I � �H (Ij . 110I'_a_. _

João Fl'aine1'
,(o melhor da fila, quando o en
'() tltingia o ponto culminante de
t .dT'ronatici.dode, e/:x que expia
m intempestivas e e:;(úpiclas,

"'OSSOS (ja1'(Jallwllas,
Pai uma decepçl1n papa "a nwne
SIl assistência do Cine Roxy, l1a

tela. noite. iE houve 'uma ge1'a/
'}Julsa á iC(lj'ênda de ,senso estéti-
dos bisonhos espectadores.
Eu ta1llúém me l'evoUei. Contra
(ato :e contra os respectivos (m.
'es. Mas :depois .1'efleti·e achei
.� eles n{io tinham culpa.
l :culpa é. da ignorância. ,Duma
orância qu.e encontra sua ju.sli-

I ��iv� ina ausência ;de. qttalqtter
1./ 'kwtwa .pora .

pl'OP01'CWnal' ao

o maneira de se educaI'. a1'tis
.mente.
rm'a os ricos é {adl su.prir a la
a . .iW.a,� os pobres.,"
, ivel'dade 'que o (fasto pelas ma

l ' ,?stações .da ·(l1'I.e (i inato em to-
, nós. Mas êsse (gosto sofre as

,tin(jências da vida, elo meio am

nle. E dai essas (ja1'(jalhadas ela
10l'ância eliante da mimica do
·'1'imento. que lJ(l1'a. uns traduz

, J

, I

,
. , rleria

I· 'til P"!?�(}t�·� (,' l" "1e1n et
, .. /)�[t:. é 'Urna ;'{lf!_.'j 1 {·ti...

I ,fief:
/;Pi

,;OplIlt'rrg '["'"
.1. ':';co .s,ttb/(" t

11 1111" ,. del'(1do I

I,I],I/.C ,
, Cl'�-I

J

I'ÓP1;'
.• ena.

,

;�, 1' •.,
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