
I.

TrUUl931, p_or CillU1 votos cOlltra Ilm, __decIdiu· que o dispositivo da lei
e atribui sobras à legenda majoritária, não é inconstitucional.

ondres, 31 (UP) ompreen,dendo que o plano Trumao de auxilio à Grecia será um

gOlpe de �orte em seus desejos expansionistas nos Billkans, a Rússia se prepara para
atacar o �rojeto mmo �rejudicial à

_
paz do m�ndo. S.abe-se, ntre�anto, que a Ingl�

terra
_

e' s Est�os Unidos manterao uma açao conjunta de apoIo 8Q mesmo, POIS
a/julio. cia sovética na Grecia seria uma constante amea a á tranquilidade dos povos.

"'-"'"""

o M)lS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

DlJtor-Gerente: SIDNEI NC\CETI - Diretor: BARREIROS FILHO

Sempre a União Soviética
LAKE �C.GCESS, 31 (U. P.) - A 'União �oviéfj;ca aíndu não se de

f'iniu no lü·cnJl.lf:> ao pHN1u brítámco para a discussão do proolema da

Paicst ina na �l'SSÜO espee ial da assembléiu geral das nações uníqas,
1Tl1l ito embora li Fr-ança, os EE. Unidos c a China já tenham concor

dado com o mesmo. Desde o infoio das negociações sóbre essa questão

a dl'lrg'a'{i'io soviética não se manifestou sóbre �) assunto, filil'O este que

IJocJ.pJ"á acarr-etar sérios impce ilhos 11 -submíssão do problema da Pa

lestina :l ONU.

AD. XXXIII ,I . j:::::::II:":�-·r:-a.-:I-r:-.AMAS-1-d:-EN-;:-rl-�'-de-SI_�:-:7- ----N,-9-99-2-1 O v,ulcão Hecla em erupçao
I HEYKJA ,'II\:, 31 (U. P.) - Brusca erupção do vulcão Hecla é mo-

!
.

Iivo de angustia nesta ilha. Há 101 anos que. Ienomeno semelhante não

G· t I b d H
·

f
se produz in, desde a erupção do He,cla que formou a ilhota de Veslbman,

Isa escas a are as em 81 a ao sul de Revkjavik. A. fumaça, no momento, ·eleva...,,0 a vários milha-

["oE'S d,e. meu-os acima -ta boca do vulsãc, a qual já .se enconf.ll'a 6. grande

Jeruzalérn, 31 . P.) Os I rísóas judeus eJetuadüs hoje pela rum logo após IQ1'em sido assinala-
alun-a dovido ao acumulo de lava l"Psfria'da. Uma cOI-i'ina de cinzas

ma,i,orc� incf"1dÍ! á registrados I manhã naauela cidade, informam das [rês v iolcní ísstrnns explosões -
.

l 'I' TI e

I
'1 ohscurece a luz do sol. Ainda nao se rcgis ruram viurnas 0111 co S -

.aJ{,é hoje em toda Palestina estão
I
despachos recebidos nesta capital que abalaram toda a cidade, exata-

I
qucncia desse f'cnomeno, em vjsta do Hcola encontr-ar-se em reglao

.agol'a avrando r msíalações

pe-I_\'Ül'PSCGlllam
esses IIlC�1110S despa- men I e no mornenln ('111 que .cen.t'f'-

f I
quase de';wt"fa p de" ido a tor-rente de lavas avançar em direção leste,

-o íft'lns elo pot de Ha ifa, em ChOR que os oleodutos dQ Haíf'n, \'8- nas rle imigrantes ilegnis judeus
•

não ameaçando diretamen.[.e nenhuma localidade.

on.s·eqll,p,ncia doe que de teITll- tão Pl1l chamas ns quai� irrompe- C',:t,lIyalll �p [ll'l'llarando para par-

rã sub' tuldo o sr Osvaldo Aranha 1.;::�"'::::'<::;"li;;�,�,,�:" ::",�:�''''�IProf. Barreiros Filbo Regressou o
• arca dI' pur!o numa dI�tanCta. fie Entre os que mais se ergue- do

1 (U. P.) - Veloso, que falecera no cum- \'(tl'ia� Cf'llll'llaS dr met ros. Rpgunclo ram nos nossos meios enltu- governa r
� sta�ndaJto rgado ao sr.'primento de sua missão, viu- cMCl110S rXitra-llfir·j,ai" os danos raís, cabe lugar de destaque ao São Paulo, 31 (A. N.) -Bm avião

�

sv .ldo Aran 'para a presi-, se á frente de uma tarefa par-
on usados iI.s i 11,,,:,:tla(_.ri,'� ]wLrolir'.'- prof. Barreiros Eílho, especial rl'g'resso�l á esta capital o

dên'
a do Co e ho de Segu-, ticula,me_?-te dificil durante a l';l"; .mnnt am a ruais di' " nulnões Depois de enríqneee-Io com go�'.e,rna.dol' d-o, ,�stado . Ade�ar �e

uc" deve te na!' depois de sua gestão,
de pslpl"!ino,·. _\s «humas fizeram vastas . luzes, nao a guardou Barr 0.5 que fOI a a Alagoas aSSI;,-

Ia
;.."aã, 31 d don'ente. I Problemas tão importantes vnar pelos ares VÚl'.iO� df'fl,'·silo,s ri"

pura si a sua formosa íntelí- tir á !p08se do sr. Silvestre Péncles

�Jt) represen te do Brasil, quanto -a criação da comissão pl'1J'óle'o loculisados na� Yizinhan- g'ência, mas consagrou-a toda Góiil :\Ionteiro', gov.ernado� dta.q:le-
.que dirigiu debates desse' de regulamentação e redução (:�s cio POI,tO de !-Taifa. O.;; inccndios á educação' da nossa mocida- I� ESlt,a;do, selldo ah recehldo fe8-

organismo ONU, durante
I
de armamentos clássicos, o Ja ,du�'a>l11 ha .maIs de sp·te h01"n5. As de, cuja sêde de instrução sou- ll\'amente.

todo o mês devel�á' exame do primeiro relatório aulom(],a"iie,s .1InpllZ�l'am o loque ele be s,\ttisfazer com a pro funde-
--------------

deil.ar, ao q
.

pal�ece, a che-� da comissão atômica, a discus- recolhrl', aIlm de_ Isol�r c�mplela- sa dos seus conhecimentos e Deputados peronis ...

fia da delega brasileira, llalsão da queixa britânica contra menl� a popula�:ao JudaICa dos com a extrema J)ondade do seu

primeira q zella de abril,'a Albania a res:peito do inci- rlflmalOS' hlUbj,la.nles de Hmfa, coração. tas expulsos
devendo volt ao Rio de Ja- dente de Corfu, foram apre- Daí o reg'osijo com que foi

neiro. De acô o com os meios sentados ao Conselho durante Anuladas as recebida a .sua investidnra no Buenos Aires, 31 (U. P.)-O

informados, f. Os.valdo Ara- a presidência do sr. Osvaldo _ carg'o de secretário do GOVêl' Conselho Superior do Partido

�a seria sulilituido na che-: Aranha. Enfim, as a,tividades nomeaçoes no do Estado. Peroni·sta, em reunião a que

ila da delega�o brasileira pe- presidenciais do representante :Foi um justo prêmio ao me- estiveram presentes s€nadores

]0 sr. Carlos �uniz, embaixa- brasileiro foram ,encerradas' Rio, 31 (A. N.) - O sr. Ade- recimento, ao me.smo tempo e deputados do Partido, resoI

dor do Brasil' junto á União ontem, com uma sessão parti- mar de Ba.rros acaba de baixar qne um estímulo aqueles que veu excluir do seio da organi-

Panamerican cularmente importante, du- um decreto-lei, tornando
__

sem Se concentram nos livros. zação partidária os deputados

O antigo istro do Exte- rante a qual o delegado ameri- efeito a lotação e relotação doE. "O Estado" que, em sua no. Modesto Orozzo, Miguel Pe-

rio�, sr, Osv Aranha, que cano, sr. Warren Austin, ex- funcionários públicos nomea- va fuse, teve a orientá-lo, 'Ü sa- truzi e Ernesto Cleve, "por

eltara o p � de delegado pôs ao Conselho a política de dos e promovidos, a partir de }ler e a experiência do ilustre graves faltas de disciplina par-

rasileiro a ti o provisório, auxílio econômico e fi'llancei- 15 de janeiro.' conterrâneo, regista de.svane- tidária".

ara substitui o embaixador 1'0 á Grécia e 'á Turquia. A medida visa reduzir os 'Cido, a repercussão do ato do
efeitos desastrosos do Tesouro .g'overnador Aderbal R. da Silo
em. consequência da famosa va, aproveitwndo na sua admi

"herança" deixada pelo i'llter- nistração, tão marcante' ex

ventor Macedo Soares. A ati- pressão de cultura.
tude do novo governador é
considerada nos oírculos polí- Enterrado V·IVO
ticos como resposta ao "ulti- Rio, 31 (A. N.) - Segundo

mrutum'� dos pessedista.s, que,
Bombaim, 31 (U. P.) - O yoguP informações prestadas pelo

""'� as exigência's feitas pa-
Re.mana:nd Swami, ,que afit1ma po- brigadeiro Guedes Muniz, di
dcl' vivel' se'm respirar e sem C011- retor da F'ábrica Nacional de

- � oa Crise politica, lll'olar a vonta,de e ·as pulsações do Motores, aquela organização
�IJI�ação, Joi enterrado ;vivo ás 18 custou, até agora, mais de 230

..,."
''''J,,, hoje. DenLI'o de 2 í horas milhões de oruzeiros e só che

".,Ii_�se.n.,.!,i>�'a�do e en- gou a concluir dois ....
-·

Fábrica Nacional
de Motores

-8. PAULO, (A. N.) - No decol'l'el' da ,ses.são da Assembléia eS-

adlual, a batnca. do Panl1do Social Democráüco, des'ejandn ,marniJesLar

'ua ati tude em luC·ãü ao a faf'lt,<1Jmentu do sr. �ov('.lLi, Junior do cargo de

,(li 'CrelarÍu oa. :E caçiío e Saude n.·' �� iOl'llaIistas

"f,crcdILarlo,� a s ui:nte decl'al'ar�
.

"A ba.ncad sladual rlo

fntP.g.ral,n]:r'�l'h}
(' o

..

SI'. No
obre .a-migo e 'eza<io co'

e à Sec.reJ[,arí,<> a Nrll'

J'iciéncia Villl,1\( P'

utinue .a b to.Iiíl.l'cci!!ln, crilt ai
lca paul,j�lt'il.

-< 'ua-

ilwl'l'a' nrrj I

Jj.lli�lpríll .f
i. (Ui\"l1l9ada�rll

, I
S no eÜIllnnfor
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2 o ESTADO 'erca�felra 1 de abril ele ".7

EDITAL DE CITAÇAO I �I o do repr' do Domínio 1
PRAZO DE 3Q DIAS D 11.IN- União

naissoa
de seu d

'fERESSADOS AUSEN'!'" E tor, por � atóría na cid

DESCONHECIDOS de FllüI'!ia lis; do represe

(AÇÃO DE USOCAPIÃO)
tante do 'istérilO Público," e"

O Doutor Mauríllo da Cos- por edita'
60 días..dos inte

ta Coimbra, Juiz de Direito dalreSSlados ntes e desconbe

Comarca de 'I'Ijuoas, do Estado
I cídos

paltcompaillharem .-' :','
de Santa Gatarma, na forma presente o de " usocaprao

T ber
.

.--- da lei etc.
. depois dI. ditais nos t.ermos..

Pam _

em !1 I fêAsi�-6·-U·····T····E··-H····R···E-N"'-O·'-""j in;�,:,s::�erp�ss�d:So ;��:���:I��s::�ct/ Po;Ód,���(��� ���I;
erSla'eXige .

edital de cítação com o prazo
deverá s reoonhe;,:Ldo e de-

. M?Sct;U,. (U. P.) _ A Pér- Comprá-se uma casa para de trínta dia� virem ou dele _Iclarando domínio dc� Slip1i-.

SIa índícou que vai reclamar
família numerosa até conhecimento tiv.erem, que por 1 cant� ,s(le. o reefl'w) ,t0��

reparações da Alemanha, na
CR$ 1-50.000,00 parte de JOÃO GUALBERTOI no,

tícan citados, pnda para

conferência da :paz, por danos
Ofertas com infor�Bções DE SIMAS, e sua mulher, lhe no prazregal apresentarem'-

de guerra e calcula estas repa-
de talhadas, por obsequio. foi dirigida à petição do teor ccmteeta; e para seguãrem a

raçoes em 955.000.000 de do-' I' para CASA ou TERRENO :
seguinte: PETIÇÃO.� "Ex- ya.uSa atíínal sentença, sob...

·'

j

lares. O embaixador persa,:: C. P I 3
.: mo. Snr. Dr. Juiz de Direito da

as pen)3,Sl, lei. Dá-se a pre-
-;

principe Mozatter Firouã de- ':
aixa osta I 9 - Fpolts. , Comarca, João Gualbeno de

sente cal o valor de .

clarou ao mesmo tempo' que
'I Compra-se, também, ter- Simas e sua mulher, lavrado- CT� 2.500 para efeitos Ie

havia recebido a segurança:� rene, medindo pelo menos : 1'e's, casados e residentes no
gais, Prota-se provar o la}e

pessoal de todos os quatro mi-:: 12 metros de I.entc , : "Sertão de Pôrto Belo, "desta gado co;: depoímentos pes-

nistros do Exterior de que .�•••••••-."'••-.-•••"._•••••'-"f'.-•••••••••••••!. �?ma,rca, por seu assistente e
S02.,I8 diol:{ t�re,s�dios, de tes-

apoiariam o pedido da Pérsia
vem expor e requerer a V. Ex- t��unhaS vtstorias, se neces-

para particípar da conferência Ra'd- .-0 DI-'u�ora
ola, o seguinte: 10 - Há mais

sarias. Ognatário desta, telm

de paz.
es

de 30 anos, os suplicantes pos-
sua residhüa nesta cidlad,'3,.

d L
suem, corno seu um terreno

onde

r,e1(.;'
citação. Nestes-

Bloqueados e aguna situado no referido lugar, com têl'J:r:�, !(lfer1mento.
'

Todo o Sul Catarinense escuta
20 metros de frentes e 500 di- 'Pijuca O de novembro de

Por. três lados diarisme.nte a Rádio Difusora
tos de fundos, ou sejan� 10.000194(t. sdmado) - Cláudio,

de Laguna.
metros 'quadrados, fazendo

üaulllu,l'de Campos.". Em di--

Nankim, _ (U. P.) _ In- f ..
ta �.

-

f
.

d

f
970 Kles. (ond- s médias).

rentes no Travessão Geral e
P,

IçarO'I
ado O' s-eguinte

erma-se que piorou a posição
f d

DES A" A

dos comunistas na zona de
Horários de irradiações: - Da� U�' OiS �om tenras do

sU:Plican-ó! .•
·

'':)': pl):2eJsenta�� hO-,"
Y

10 às 14 e 17 às 22 horas.
te, extr emando ao sul em ter- je. A. a J1jC['UiSaJO'. TI]UcaS,.

enan, pois as tropas do ao-
d J'

, 2 L/ll/19 ( )
� Representante em Ftor ianôpolis:

nas e. ase Manoel F'erreira e .'
. . ais. Maurillo Co-�

verno quase cercaram todos os D. F. DE AQVINO [ao norte ainda com ditas do Imh:a. S do- os autos á con->

exércitos comunistas avan- ,
I'

clu:s f

d
.

'Red. do Jorntll «o ESTADO» srup wante; extremando ao sul
'ao· I1of'erido o S'eguinte'

çan o rapidamente para blo- em terTas de José Manoel Fer- :r::ESPAC : Para a ju:Stld'iCa�

,quea,r.a retirada destas

paraoa_ J I,reilra
e a.o nor.te ainda com dl'- ,çao, d!e�'i o dia 3 de dezem-'

Mandohúria.

'

A 't
tas do l;:luplicamte e com Tibur-

ono prox , ás 10 homs, na;

Segundo a imprensa naci
ceI amos agentes e cio G1eJ''a.ldlino. 20 Seu pai Antô-

salla da& -iêndas, dente o d'"

nalista chinesa, três cO'lunas correspondentes no nio dia Silva Simas a,nUes de
Promoto PúbHclO. T,ij1V"

sob o comando do general interior. falecer já o possuia em comum! 22�11/19 (ass.)· Madf�

,sung Nan avançam de Yenan
1

COllnb 'd

Os interessados devem cor_n o sup i'callte e, por conse-I ,
I, 'rl3,: 'VI as as test

para o norte e se preparam
gUl,ute, sem i,nter.rUI)ção Ilem i nhlas, f,Q}' a s-eguQlnr

Para SI' tI'aI' T' k'
apresentar I'eferenCI·as. TEN

smg Ien. oPlOsi.ção de p.eslsoa alguma, e, I' çA.: etc." f'

A coluna da ala .esquerda
faleCIdo S'ElU pai, há 12 anos olpor s,elnt�e a jusJtific. :_"Ulgc "'r

afir,�lla ter oCUi�a�o faniu:çtg e
' ..... , .' . .. .".

- .. , . . . . . •. sThplican'be vem contiuuan'do I fls., feita parte dif, IÇa0 �'. ,

Antm�, povoaçoes a poucós ALUGA SE pella mesma manei.ra n:a pos-
Gwalhell'to, Simas e'- Joa'

quilômetros ao norJte de YelJlan.
• se pacíf.iea do mesmÓ terreno.llhlell', para 'pmodl1zasg��:P"

A coluna central ocupou Kan- uma casa sita à rua Vila
30 - Expõe Carvalbo Santos,

I tos de dii!' . Citem'iSe, P€k>

FARMÁCIAS DE PLANTÃO

ku e We11anyi. Euclides Machado. 215
em seu Código Civil interlPre- soa�mente, fia cont,eJstarem o'

S -I
Estreito: tadlO. qUe o "uls'Oca,pião", póde pedIdo, no Zo d'e' -10 mas, oS:�·

�starão de plantão, duranVe o en.e-se Preferencia a quem comprar se� lIlllVocado: a) - pelo pró- Co.n1'Il'I?lllltaI1J Jo'sé"- �Ia'll\oel

m�s. de março, as seg'ui.ntes far- _
os moveis.

pl'IO adquirente

,e
na falta dele Fe�r:elra e

i:JUrciO
GEú%ldiThO�

m��Jas: Sábado _ Farmácia Mo-
encoraJado Informações na mesma.

por seus herdielvO's etc."
resld1entes ta Comarca e (},.

(]enla _ Pr�ça 15 de Novembro. MOSCOU,' (U. P.) O
V.VII, pago 430 (art. 162 e

Dr. p;r�m r PúbHco; por'

2 _ DOlmngo _ Farmácia. Mo- dTo Karl Gruber, ministro do

496 do Código Civi:l). E o art. pr�catona M. M. Juiz de Di--

derna _ ,Praça 15 de Novembro. Exterior da Austria t:onf A ld S
552 do. Oódi�g,o Civil aSlsim ex-

relto da la ara de FloTmnÓ... -

8 _ Sabado _ Farmácia Santo' .

"eren- rno O uarez p-"
.

. polis o D'

Antônio _ Rua Joã@ Pin:t'Ü. CI�U hOJe durante quarenta
.oe: o pOSSUIdor póde palra o .. _' I.l' r do Domínio da':

9 ._. Domingo
_ Farmácia Santo mmutos com o Sr. Molotov e Cuneo \flm d'e ocyutar o tempo exigido I

Umao e, po di1lal, 'com o pra--

AntônIO � Rua João PintJo. ao sair dessa entrevista tev�
pelo art. antecedente, acres-l�o

de 30.? ' publicad€l uma.

15 _ Sabado _ Farmácia Ua- ocas'ã d d'.
'.

cenitar a sua posse á de seu
vez no Dla Oficial' do Esta-·

ta�i�enseDOI;:,i��g 2:r�:�á.cia Ua-
mui;o oen�or�j:�oquqeu:�t�ent�� Cirurgião-dentista antec��r, contando que am-

do e três 8S no,' jomaI "O'

tarinens.'l � Rua Trajano. peüspectivas de que o Tra-
Exclusivamente com hora bas" sieja:m cO'ntínuas- e paoífi- �srt:a.cto", ,d FI,orianóPolis,� 98;

1.
2� - Babado _ .Farmácia Rau. tado de Paz com a Austria se-

marcada.
oas . Port!an1lo, como 'O'S supli- mter�ssados uSlBnlÍ.eS' e desco-

IVeIra _ Rua TraJano
" I'

Cartão de bore Cr$ 80.00. cantes pO'r si e seus anlÍ.ec:esso- nheCldos, t na' forma e sob,

. 2� _ Domingo _ Faimácia Rau-
Ja u tI�3.I�O durante a atua1

hveIra _ Rua Trajano.
ConferencIa dos Quatro Chan

Ruá Arciprelite Paiva n.O 17 r'�s, p,os,suem pela maneira aJu-
as penas a le1. Tijucas,.

29 :- Sábado _ Farmácia Santo celeres, nesta capital.

-

Te). 1.427. Florianópolis dlda, o di'Do terreno, há mais

19/12/1946'!'jUC.ws;
19/12146'::,

AgostII}ho _-o Conselheiro Mafra. _

_ "Estou convencido de

de 30 anos, mansa e p'acirfica- (as.) Mawri' da 'Cos,ta Coim--

30 _ Dommgo _ Farmácia San-,
' . A

I
meute, qwer 1egitimar a s-ua bra, Juiz de reitb."', - E,' 'pa-�

to Agostinho _ Rua Conselheiro
que e ��s: o desejO do �over-

h

Mafra.
no sovletIco. Toda a atemosfe- SNRS. �bosse

nos têrmos do art. 55 do
ra que c eg a notícia ao co�-

O s,erviç� �loturno será efetuado ra de nossa conversaçãO' fOI

ódigo Ci'vil. Para o dito fim nheci.r_nento , todos, mandou'

pela Far�ac)� Santo Antônio sita muito cordial".
ASSINANTES equer a designação do dia, exp;edllT. o p�ente -edital que-�

á rua Joao Pmto. Recl�mem imediata-
ora, e lugar p.ara a justifica-

sera aflxado',o lugar 'do oos"

mente qualquer irre- I ç�o. ex1gidra pelo art. 451 do tu;me e piubliltdo na forma dc;�
gularidade na entrega

CódIgO do Hl'QQr�<' ....<:"il. na
leI. Dado e p' adIO nesta cif' J'

f de s
. i.

�.
. �'e e O.omarcftle_ TijudaS 1-

'

eus lornaes.·
. oZJe dIas

dOJêS
de' 'ma:rço (1.,"

.-

" de mil
.

_ �centos e qua-,-a e sete. u, Rodolfo Luiz-

'le', Eso ql1e- o fiz dàtF
" o! SUiblScreví. (as.)'

;01800 CIO imbra,_
. Isento de selá'
� jUistiça: gI"a{uF
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Redação e Uficinas à rua João

Pinto n. 5

Diretor: BARlmIROS FILHO
Proprietário' e Dir.�Geren&.

SIDNEI NOCETI.
Diretor de Redação:

A. DAMASCENO DA SÍLVA
Ohefe de Paginação:

FRANCIS<:O LAMAl QUE
Cht"fe de Impressão r

JOAQ"JM CABRAL DA SiLVA
Representante'

. A. S.·LARA
"

Rua Senador' Dantas, 40 - 5-
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Tel- �2-5924 - Rio de Janeiro

Rua Felipe de Ollveira, 21 -
80 andar
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Ir. S. 'J. dos Passos. e 'Hospital
. de f,aridade'

QUIXTA-F.ffiIHA SANTA

De ordem do sr. Irmão Provedor, convido os Irmão", e Irmãs para

r,eve6JtJd�s de suas insígnias (balandraus e fitas), tomarem parte na

Comunhão Gel'lal,.presidida pelo Exmo. e Rev,mo. Sr. Arceoísoo Me

tro,pol:,ta'no, a realizar-ee no dia 3 de abril ás 6 horas na Catedeal Me

Ii-opulitana, e ,para a Adoração do Santíssimo Sacram�nto e Sermão do

rnanda!o, no mesmo dia 3, ás 19 horas, na Cap61a do Meninn Deus.

Consistório, 29 de março de 1947.

.

Jo-sé To,lenLino de Souza - Secrel ário.
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LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAI

-afixei no lugar"
edital de igual
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J' "0 PST.-\ no - Terca fe;ra 1 de Abril de "41,

r-.
,

lUtE IDQl�: DE AGOSTO -- Dia 5, Sábado.

Domingo, 6fáscof das Cri.an�as" �atínée infantil, das
. /. ) I com dístríbuícãs de bombons,

. ,

de Aleluia, soirée,
12 horas,9

,

as

�a pomessa ii práticar��o���(�g�) o :�d����r!��}�es�i�p�!.��r Rio, 31. (A.N) ----:- O dep�lta-i "Quando da" eleiç�o . �a sr. Hugo Borghí, em seu dis-:�ue for�m publicadas .al�u�as...........w...
'o pessedlstatrunelro Wellíng-lmesn da Assemb�ela minerra, curso do dia 5, declarado que reportagens sobre vIOlen<?Ias

An
Brandão.talando, hoje, _a; o �. S. D. poderia ter conse-

o processo sôbre o, escandalo- p�atIca..das, durant,e. o regimem vespért.im sôSre a questao' guído os postos que entendes-
"O caso do algodão havia sido ditatortal pela pol ícia desta ca-I A �

I •SANTANA os prefeitos mineiros, deCla-j se. Os coligados, pela ausen- mandado arquivar, por ordem pítal.
_

smorn seu naLalíao, ne ou: I, cía de quatro deputados, esta- do govêrno, o deputado Plínio I Sala das Sessôes, 2.8 de mar
, Sl'._Al·rnal1!�O savta,n,a, cr - "Pelo q� sêi, o go:e'rna-Iv�m, em minoria, _a nossa mel Barreto, enviou ao presidente:ço"de 1947. (a) Plinto Barresecçao L1'llOLlIj)O dl Empréftdor Milton Cmpos esta, �1O-, ce, portanto. Nao ohsta�te, da Câmara dos, Deputados o to •do Estado, I ITrmeando preeítos de varias

I
respeitamos o compromISs.o seguinte requenmento:ssiona! 00mpelL<Nlíssimó municipaljdaes, recrutando- anterior, elegendo um presi- Exrno. sr. presidente da Câ- �'--'_--'----�

I cio ,gra.n.cI:e bOThc]lad',

rell
os, tOdo�Rn3 fileiras da colí-ldente e outros dirigen�es da

mara dos Deputados..rr!U>ol· uun sracde p.1!mero gação. A td; nos mu:nicípios coligação". E concluiu com Na qualidade de presidenter, _g'0".
'onde o S D. venceu níttda um sorrtso.: da Comis-são de Inquérito sô-:\_o.'� �oto.s �e felicidadr .que je mente o mqmo está ocorren-I -"� dep_ois se i�siste qUE- bre os Atos Delitu�o�os da Di-lU ti,('.J ao ,ap� esentados, JUinl)OS do.

.

somos golpl.stas,.. tadura. venho. solicitar d� A

V.I nosso efuSll'O abruço,' I "Reconheo - prosseguiu o excia, as seguintes provídên-I � , � r: I, ( I partamentar-g- que p�rtence elas essenciais p�ra o �leI�o[DE.'):,
ALCEBIADES 1ALE,JO á corrente � sr. Benedito Va-

I ... a- da desempenho da, íucumbêncíaSILVEIRA DE S(jUZA, Iladares - b sr. Milton Cam- naUyUra� O confiada áquela Comissão:Tr�!n,s'corl"e hOje, o �nivf3áTio pos um gralde caráter, que é'l t' d U °8 8 a) - requisitar do sr, mi-ll,tali�cIO
, do, S:', (l�mb�'ador por isso msmo, que mais es- pon e e rugDal o uístro da Justiça os autos deJi)�bIados ,.valerlO �lve',; ,de,tranho o f�?e s. ex

.. nã?1 Rio, 3/ (A, i�.) - Despachas pro- inqu,éri�o, que o govêrn� dafuza, flgU1ct,de re'velQtla iagts- aplicar no �verno os prmCl-1 cedentes de PU1'lo Aieçre ll1wnCW1n República mandou abrir, a Prcços : _ 1,,20 _ 2,00 _ 3,00,t'aLum c.w(anne.ose qUIl hoi reco- pios por

qUf
a D. D. N. tanto i que o sr, valter Iobim, govemad01 respeito dos negócios do algo- ,," ., .",'. ' .. , ., .. . .....

as homenagens de· guat,· cir.
se bateu 11 passado, fazendo' do Estola rece/"en ontem um le- dão realtzados com o Banco do ROXY _ Hoje ás 7,30 horaslo CIO, .::i:1als �'elaçõe�:., " vitoriosa a ese de que os mu-lleg1'OT/W am�nciando eS/{l1', ,1:wrca- Brasil pelo ?ra deputado sr. Deanna Durhin, F,ra.nchot ToneA elas se a,ssocJa

jf.1S'
ciO, nícíplos de m ser governados, da para o dia 4 de nt(�/'o ,P10X}lnO (l Hugo Borghí ; e Ohrarle,g Laugthon.1 " ,

-_

por prefeit saidos das hosteS'j chegada do general Eurico Gasptu b) - ordenar a entrega POR CAUSA DEL'E
F ,\ZEM ANOS HOJE' I i

b C
'

l 'c
. -

d t d

.

I

.

"- '

.

" do partido ue ali tenham o - Outra áquela 'aplla. aquela omlssao e o os os Pl'oibido até 14 a,nOIS.
-

OS:': CcL Joao '�n�ll' Reps. tido maior' I A viagem do c/tefe elo GOVêl'1W papéis e documentos pela. 5ua No progr'ama: Cine JOlrnal '[n-, --. o SI!. Secll-n'ril,cIt'�i'J ,as. ILlll., "Mas eu ão desejo tanto, I (/0 Rio Grande do Sul deve-se a antecelssora, nomeada para: o formaltiv'Ü _ DFB.c!:lOnaJ�j() �Llbll�O, a,po.1: �,-l�", da 'Desejo que s municípios, en-I inauguração
da ponte inle1'1u:ci,0- mes:n0 fim pe.la. Assemb.léia Atna,.Iidarcleis RRO PflJthé _ JOI''11.< -., ,

t oxma, cl a, II

ij'
,-,OPQs., . tidades ain'a não estrutura- nal U1'uguairl1la-Passo de los I.tb1 e,l NaCIOnal ConstItumte, extmta, Preços: 3,60 _ 2,40.

�ll\.a, espos,a do s:'. ! rhal Sll��, :das tenhal prefeitos equidis- dtlrante cuja ce1'imània o gene1'(1I quando a Assemblréia se (lis- ( , ., , '" ..... " " .... , ,

,guarda-mor da Alfa�q' n de FlpOllS ! tantes das torrentes em luta. I EU1'ico Gasp((1' Dtth'(t se encolllra- solveu;
_

- o menInO Hal!,1l1 L'e<�, f�I�Q, "Enfim �speremos os 3,con- rá com o genetal Pel'on. p1'es1den- c) _ a a,quisição e entrega
'> .:dG �l:, .. �ormual,d� pn"i',i fUn.CI mr10 teciment� A bancada do P', te ela Repúbl,ica A1'genli1!a,

.

'á mesma Comissão, da relvistada. CllOU, H�e�cke. \j' .' S. D, min ro está vigila'nte e' De U1"l�g't/.al((na, o 1)1'esLdente �n-.
- o ·SI. Cal los ele, � :'1)OS I mOb,

t Ol"'uno t
"

r Quamí ollde obse1'vclra os"

espera o omen o op c l'a t1'a cl . ,...destacado clespol'LJ.Slt'". .

ar" ,llmbalhos ele constrllrão da nova-- - o 'S!" Fra:ncis0o 10rn1\ .1un- para se 1.) nunCI. ! ,," 'l' I Graves -Ir'regu\ .' 'I E o ent vistado entra em ponte que ltga1'a aquela CI{, (,C e a
.'-c'Clonano cio ,D. i\i. ,

1" _, nova',orde de considerações:! Arligas, 110 Urngtw'i, Duranle essa

lar-Idades
- a m,e.nllla Regl:t1ra,1I1>h Ido �I_'I ! "t /Iefe do Go'pêl'no Brdsl--

t'
'

.

VISI, a, o c, ._-

...._;.��Sé G: L, C�n'ai].]l'Ü, (lo e., nono ,.,
'

leiro deverá (I'Visi�r-se com o p1:e- Podo '\l.:g;'('. 31 (A. N.) _ Con-' Com: 'Ray Mi.JI.Ulnd e Jane wym�n .
• ,.dvoumu� ,e Ia,

. 'COIV'I- lOS sidenle José Bel'1'ela, do UruguaI.
seoO'llimo� apurar ,que gl'aY8S ine. No p'r'Úgrama: 1) - Ima'gen,s o- a sia. Ve<ra. filha do 1

Hau-r" li" BrasH 47 _ Na.c, COaI{).�,*illo Hom Ferro.
-

PIL ITELIST4S �:�!I�;���!;�;�cI�O����H�l��S�:fIJ��Sos��� 2) - Bl'aYa AVC-Thtura. do Ruivo- os srs, Lauro Am8e�c ra,eI,l'�- ,"
I S I 'I - De&enho Colorido.

-

Dr au o fadaria e Pensõ('s dos Comerciáriosfelegra.fi.sta da Marinha, I basüaol ConvidCi-� à tcSdol FIL�Te:RIS.

I 3) _ Fax Ah1pla,n News 29 x 20'M np,sle E-st.aclo.'_.<jI-eIlltério da Si,.I.va, "mÚSk�
arJO

I
TAS de.ta, ap•ital, para uma reu-_ Ram'os OCOI'I'el'am

_ AltualiicJrades.'

1 CLUBE: DO Taig il'l'cgulal'icladesDal Gean.de funcionário 0'5 Go-r. niéio a .e :ta lzar no

d'
'd d Preços: ,Cr$ 6,00, 4,00 e 3,00.

'
.

Id ZE De: ACeTO gentilmente Ctt 1-
l1a8 agôncia:; cio TAPe nas CI a esreio's; J,oalquim Ma,rgarlda Hal'o o

d jd�' t' 'a no dl'a 6 do •

aos seus cll'entes F"ll1d'0, no- "Imp. 1!l a-nos", .'
'

l-' o por sua ue orl . aVIsa de l'l'uguaialla c Passo L ""'
�'.

:�elo, Jamilc rBona,sslls, 0,3'1' ,1-
corrente. tIO horall, para forma-

qUe reabrl'u defl·nl·t.·VB- f"'l!"'cl'ona' _ ,... .. . .

_- ,

E ICO d

1 la� ('$lnndo p,n\'olvid'os LUvi�melllito, Mari'o S,'artoratç! ção do C
I
BE: FILAT L e

clínica, < .. IMPERIAL _ Hoje ás 7,30 hns.+ a.s menimás Lia, fi*a do sr. Santa. CCitcrina. '. _

mente a sua .

Il'W� elas me�m,l::>,
, MU'ROS DE EXPIAÇÃO"prof. José Wlàrker. e Neu[i Marc:a. I, A Comlssao' Tl'ata-�(' do eles\ 10 de dinheiro

Com: Thomaz i\hlohelI, Edward

.(;';",��O�I���aR�li�:a�f��:;��aSil;;�LWA.'--Wpí"'R-O--"'N"'·J'''T--A·J'-'''·''''···J'E---N··
...

··-T-··R
........

J'E··-G·_
....

A·w 1��::�:���ê�t�ll��l'iI�:�t,�Ll��'ze�1�os !:� �:�:.' Mary Anc).ersún e Mark SLe-
laqlJ:llo 01'1 lo; Ma-rly, fJl,ilI. do �,

crllzej eo,.:,
No Iprograma: 1) _ FÍ'lme JOl'�

r- .
-

[1-- ,

Ao quI' ainda apuramos, a V1a-<JoãôJ .Ra,nlos J<'u-rtaclo, M;;. -'\Ll:'l' -'
-

C nal 3 x 35 _ Na,c, Coop,gUl'la Neves, filha DO 101'.

tãO !\:l\-j '1'U''l�r;-MO- �.t: ., CAMINHOES g'pm do C]rlegado regional cio IAP ,

Plan-Americana
�

'-" .... ..!'
ri1'. Ces[I.r Dia�. ao Ri,o, teeia llga- 2) - 'Ra;psodia"Ves e EH Souza, filha do , :\('.1';"

ADOS d'
� nad'OS) I 'd .... e apon � �llO'I'L

'

'd (' ti

NO�""�' US - 1 econ 1<nO í,,'ãu com as il''l'pgu'arl a<u S -.sio Banza. func�ona1'lo o, ,"' . .r., � " .:5..
,

. Pl'.eçÜl�: Cr$ 3.00 _ 2,40.I
'

-,' IM RTAÇÃO DIRETA DE NOR"l�" AMERICA laclas.

I "fm.p. 14 anos"JOEL GOMES'I ' AUTfÓVEiS: «Buick» «Cadilloc» «Chavroleb> �I)odge» «Ford»
cu:r. a.no's. hoje, o jove·.I�·lI�as I H-

,

«t.ir c )ln» MerClury» «�a.h� =Pac.�ard» 'IDe sde 1882 J"_••-_. • -..
- Dal Joel filho cio se, 'rtrl C:"l'd1IU «Plymouth» Ponbac."

O
.. .-Ge�son 'Gomcs, do 1'10 RI I, CAl'viNHÕES; -Internacional" "Ford" HCh�vrolet. '.' nado _

e

.

Cairo, 31 (D. P.) Pe2a 'S prISiOneirOSI I VEFULOS hSADOS' Todoll o. veiculas usodos 50.0 recond.:�!.o i- -

... ira vez desde 1882, nao

1
_-''''TI JANTE�:

�

í .

garantido. ror' "Certificado de In.peçao e�. �""" \Y"'l,.�__ -+0 �m único soldado a p,mae�
\

atestCi que o veículo está em excelentes con lÇoe. malS--"""k,��. .
. •-1" I de funcionolTlento e aparên.cia. ,... britânico na Cb.",pItal. do EgItO. I Moscou, 31 (D. P.) ..- A ln�TEX ANTõ:\'IO TA1LLT';

d g r.e ao
t t do '

R'
.

'tha-se
nesta

ca.Pirlt.
proc('- Ao. inleresaados, amplos informações. quelrQ� Irl. 1 •

O último con: .Iugen e gl3Jterra propôs a ussla,lepres�ntante para o E.tado de Santa a ta rlnCi.
exér'Cito britâ:nico Jã--a;�I�-<>'l1ca e Esta"do$ Urnidos que

., �eIl de PÔ1'lo União,

,Iclt'
l·p,�icll\. .

O P E S V I A NNA· .[' rw-., I N. L
..' com efeito os quartéis de Kasr-Itodos- Oe llrisáh.it,!irQ.s de guer-

.'{\ é pres.t.igioso chefp ])1 ico. o sr,

REspfe,.entoções NaClonCiI. e" E.trangelra.. " EI-Nil com destino ao c.analfra alemãe's _ que a' T-TRSS'Tel1,' 'n,to' nio TmJillr, ,s"etúl'i,u ,elO I 1'" G I d Seguro. A FORTALEZA
J�

nilênCla era e

M 't' de Suez Imediatamente a po- tem mais do que qualquer ou-',dirilóri'o cio P. :-;, D. n<lwle pWS- ,

Agente arl Imo '.
..

'

_,per I municípi,o ca.ta!'in·s(', R Felipe Schmidt. 2 ." .ob.• - C\lixa �o,stal� 172 lícia militar e.g!·?,Cla ocupou os tra. nação _ ?e:erao v���ar aÁ\ s. s, aprf'seJ1ltaJmo,��Or�,súis' \'0- 'EoI�o!t no: ECLIDIZ e VIANA •• Telefone: 1102. referidos quartels. AIelmanha, ate fms do ano de-F·
, I Lub--Aqentes e viajantes no in.terior do E.tado A oerimônia ofici,a1, d.a tom.a,- 1948. A prQP'Osta foi apresen-

'tos IJlr feliz estada,em nanopo JS, l:5
B R A S I L . 1 I\ x x x Florianóp-lis - Santa CatarIna da de po�se do� edlflclOs,�lI-lta?a, qua"ndo o C�nselho .dosl tares tera lugaI na p-rOXlma mmi·stros do ExterIor re.allza-AD,os hl'c"e p('.j'mantia J]('� a

d
."

segunda-feira em presença o
ram a mais curta das sessões.'.�icl,�e,

regl'o(',�saTa.m a "q,mon. �la.-
5 CO 5 Ã''tos �o'Sla e Nova

Ga.ltl'
pl'ogJ e�- R H

"

BO
.

rei Faruk,
si.9t' oomunas cio ml cípio dr I". . • ' • _

'PÔ<l'1 o União. (lnde s� abaslad.os
'

d V d S ll·I�OS Venceu porfaze.ndeiros e pre.stilgios chetes Organização e eu as e
.

er" "
_

.

'polí(icos, re.spe,cILivam,he, os SI'S
Convidamos todos os subscrito�e� de ca;pl�al, para a se�- 575 votos.:Frànçi,slco Pa,e!s Oarnei'l J,Qsé Bue-

são de Assembléia Geral PreparatotIa, a reall2ia:-see na .Cl- .

31 A N) _ Segu:ndor'no A,f'Üll1iSO e Pedr,o r vaük.
dade de Itajaí em no�os escritórj.o� á,Rua F::�P� :h���ii! no����s Ch�g�da� de Recife, o-"�T L:, 10 R-c'�O

-

esquina d�, rua HerclllO Luz, -:: soo raodo, no

�omeada a co- Tribunal Regional Eleito: aI"'11
r;, ��' -'f" p. ptvtoro, as 10 hor;as da manh�, aflm e ser

ido ara a concluiu a aimração do pleito·

'IUda.se ohmo tE) �o. plano missão qwe avaliara o nosso atlvo a ser trallsfer p
em Pernambuco, cujo resulta-orborizado. na. tu e bu'

.

d d
· � praia da J> OCINHA nova Some a e.

do revelou uma diferença de

'J !,'Iiroli. com 34 mt s de

fren'l Itajaí, 25 de :Março de 1947.
575, votos favol'áveis ao sr.·

�1 de fundos rtos para R. H, BOSCO LTDA.
DAL�O F. BOSClh Barbosa Lima Sobrinho.�no-Po)hocinha':; �&ta reda-

RUBENS H. BOSCO m, v_'- Preço 38.00D Cru 011 á virta

�_I
t, !), "

J
_____\\1 I

'.'
)

...

RITZ - Hoje ás 5 e 7,30 horas
- �(',,�ões das Moüca,s -

VCl'U Lynn e Donald Stcwarrt,
BO:'-iITA E TEIMOSA

Censura: Livre.
.:'\'0 programa : Cine Jornal

Iormaí ivo - DFB.

<, '. :';/O·D,EON·
,Cines'IHPERIAL�-

,

(J)DEO:\T - Hoje ás 7,30 horas
FAR:RAPO HUMANO

Cootra O meretricio
Rio, 31 (A. N.) - Telegra�

mas de São Paulo dizem que o

governador Aldemar de Barros,
a exemplo do que ocorreu no

Rio de Janeiro, expediu ins�
trucõe-s ao secretário da Segu
rança Públioa no sentido de
estabelecer e eyc1'� -tar um pIa-

- ," • l, t"no de exti'-- - ".,,- .!. -ere TICIO
na palllké'

In...
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. Justiça do Trabalho'
PRúOES�OS l�M PACTA PAHA·I
.., JULUA.'IIK\'TO .

MÊS DE -MARÇO
Dia 31, ás 15 horas:'

�ROOESSO N° JCJ - 334/'17

yegaç'ãu
Óbj0lo: Salál'ius,

;\lÊ:-:; DE ABRTL
Dia 1° as 1'1 horas

PROCESSO .";0 JCJ - 11147
Iteolamanl e :

Heclarnantc : Alcenor de
Cardoso,
Reclamada: "A Exposição".
Objebo : Aviso-prévio.

Dia , ás 14 horas
PHOCESSO N° JCJ-51/47

Reclamante: Otávio Francisco
, Ida Silva.

"Rec.lamado: Ruherto Müller.
Objeto: Indenização.

.

Florianópolis, 28 de março dei1947.
Al1Jbônio Adolfo Lisboa,

secTe-1tário.
VISTO:

Henrique .stodieck, Suplenle de

Juiz Presidente.

Bom binóculo
Grande

Visão maior e mais perfeita
que a de um bom binóculo

alcança quem tem sólida
instrucãc.

Bons livros. sobze ÔS
I

r •

... _J�.

",<ARfA ROSA
ua Deodoro, 33 - Florianópolis

COMERCIANTE: Dá um li
vro à Biblioteca do Centro Aca
démico XI d'e Fevereiro. Con
tribuirás, assim, para a forma
ção cultural dos catarinensea
de amanhã I

-,,-

Pais ...................................................................

Emprego ou Cargo ...........•.....••.•..........•.....•••••••.••.••

Cargo do Pai (mãe) .....•........••.•......•.......... , ••.•••.••••••

.Observ. . .....•..........••.••••••••.••••••••.••.•••••••.•••••••••••••

E M

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxima rapidez e garantia par r tránsporte de sues m�rced-)rias

Agentes em F'Ior ianópc Ii s CARLOS HOEPCKE S. A
_-

�====�==�================

r -V-CCAR/4,r AUTOMOBILISTAS I
,

�

Afenção
P01'O o seu dín�tno ou

motor de (,�Tanc·:)

OfICINA ENAI.O.
Rua Conselherro Mafra

ne. 94

AV I S O:
Sociedade 4nonyma ComerCia!.lMfann

Acham-se à disposição dos ifcionistas os
documentos de qu e trato. o ��ei no. 2.627, de 26
de Setembro de 1940, arttgr

Florionópolis, 21 ��e 1947.

SOCIEDAD'§.)'rd-�MERCIAL MOELLMANN
Hr'"..il0ELLMANN - Diretor Prer.idente.

.'At(MACt":I.\-ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje ti amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeírss - Homeopátias - Perfu
marias - Artigos de borrseha,

Garante-se a exata observância no receituário médico.

QUER

I,

I II
I i

I j
J

'*8 S

E ElEGANCIA?

("Campanha pró-livro"
C. A. Xl de Fevereiro).

do

malhore&

VESTIR-SE COM CONFORTO
PROCURE A

alfaiataria eUo
Rua Felrone -Sc rmict 22 - Sobradc

A Casa •A CAPITAL- chomel a aten2ã.o doe
ar+�. de efetuarem sua. compra.: MATRIZ em

'l'
,I

�\
I

\��

� r, 'I• �,,

.�
.

�....maam"""Ea��.�wernBe."mRBaaa��EmR·mo� .....=-aa..ma....au....mm"3m""BEBE9R���mm�
"

,

1;;..r

<b"l,"

Reclamamte : Jorge Haviaras,
Reclamada: aia. Ocmércic ,o ,\a- -

ICad�s_ro Social do «6 Estado)
I Pedimos aos nossos distintos' leitores, o obséquio de preencher o

i compon abaixo e remete-lo á nossa Redação afim de eompletarmcs
'quanto"antes, o nosso novo Cadastro Social.

Anarolma Hosa -

Areias. I Nome
- , : '

, , ,

Reclamada : "Casa América Llda".
'

..

Ob"t SI" f'
' Sexo , Est. Civil _ D. Nasc............•..

je o: > a arros e erras.

Dia 1° ás 11,1.5 horas

PROCESSO �o JCJ-50/'L7
Deus Esposo (a) ...••..••. , •.•••..•••••••••.••••.•.••••.•••••.••••••••••••

Reclamante: Benta Joaquina de

Oliveira. I
_

:
................................................•

Reolaunada : Faoiica e Rendas e Agradeceriamos, também, a IJenHIeza de noticias de nasoímentoa,
Bordados Hoepcke SIA. I casamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas.
Objeto : Difer'211ç,a de avíso-pré-: .

�!�;a�.a Indenização, de salários

ei Empreza de neveqaçae
;R���;S;sN10Ô ;���;�j/i7 \C ..__. s;:- �

Reclamante: Osvaldo Pors'írro de ..--. I_lii__ �
Miranda. I
Rsolamada : Indústria Brasideira

de Peixe Ltda. r
Objelo: Sa,Júri·os, aviso ...prévio e

horas mdraordinárias, I
Dia 5, ás 10 horas. tPROCESSO N° JCJ-II17

•
(
\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CASA . MISCELANEA distri
tuidcra dos Rádios.' R. C. A

.1 Victor, Válvulas e -Discrs,
Rua Cur.seiheirü Mafra

('

AQ'itccluoI; iii .Ropl'e!&lilntaQôsf) Ln1

G�:l'Oj
lV!atri,.: F'lozoian6po'tll
Rua Joao Pinto. n. 1'1

CCl!XO 'Peletnl, 37
filieI: Crellciúrno •

�'UQ f'lOl'taXlo Ptli>o;cto, e/n
(.t;clu. Própriu)

T.legramQ!I' ·l-'RJMU�·
AQ&nt.1I ':103 prhv�ipaio
munJe!ple•.�I("I EQl· ........'O

\i. A. 11. I. 6.
A S. A. EMPRESA DE V AÇ�\O AÉREA RIO CHH.:.\DJ�i\,:jE ,. VA

L�G", eo1t'abel'eceu O seu (l'áfego aéreo érn 2 de Fcvcreiru ele 1927, no
STADO DO RIO GRA:_'\1DE DO SUL, como pl'Ímeil'O empreendimen

to desta natureza no Brasjl, 'p-ar'liciIJa:ndo da sua rundação mais de
-550 acionistas, quasí .todos sulriog.rarndenses.

Foi reorganizada em lH'hlcilpillts -cltt 1932, com o aux ilí» do Go
vermo do E-s-tado do Ri'o Grande do Sul, a·lualmente seu principal
acionista. 'I'ransf'oemou seu -L'ní,fego de maríLimo em ten'estro e esten
deu Iinhas, que estão em f'ranc« d'esenvolvimento, para numerosas ci-

, nades do Interior do Estado do Rio Grande do Slll Santa Catarina
,_ r .t.

" - -

\,.,

p,arana,
Sao P,aulo, n�o cle Janeu-o, e Lambem para a visinha

H.C,P,Ú�Iblrca Oriental do Uruguai.
A VARIG com sua modema frÓfl.!a de aviões, servo atuarmente

'13 segujntes cidacle,s do Interiqr do Rio Grande :
: Porto -Rlegre (Matr-iz) - Pelotas - Rio Grande - Santa Vi'toria

Bagé - Dom Pedr ito - Ltvrnmontn - Quara
í

- Uruguaiana _ Ca-
,nhoeira - São Gabriel - Alegl'E'le - Santa Cruz - Estrela _ Cruz
AHa - Pa,sso Eundo - Santo Ang··?lo - Carazbnhn - Han.{a M�rl� _I

. No Estado de Sa.nla Catarina, Florianópolis - No Estado clu Paraná.]
-Cur itiba - No Estado tio São Paulo. São Paulo, - c mais a Capital
"da Repúhlnca. ,�;

As linhas de São Paulo e Rio ele Janeiro, combinam crnn (I;:; n\;lOC!3
<flue saem de Porto Alegre para a República Oriental do l"l'l1gual.

HORÁRIOS DE FLORIANóPOLIS PAHA:
2a:5. 3.as. "'as. 5a·5. 6a.�. san,

_ Alegrete
.Bagé
·CurilÚi'ba
';Ca'choeil'a
"Livramento
Porto Alegr-e

; Pelotas
Rio Grande
São Gabriel
São Paulo
'Urugu a ian a

13,10

10,30
ro.so

1a,10 -1 ;�,1 U
10,30 10,30 10,::w'

.iO,30 10,aO
10,30 10.:30 1U,::;U
10,30 l 10,30 1U,::;0

10,::;0
10.30 10,30 1U,;)U

13,10 1::1.10

1
�
�

I
!
I

13,10
10,30

TARIl?AS PASSAGEM:

«,

- SUCO de 8 VEGETAIS fRESCOS'

['e Florianópnlis para Cl1piLiba Cr$
- De F.lorianõpolis para ,São Paulo·.·.·.·.·.·.·.· ..

- -De Florianópolis para Pórto AI'egre .

;':J!)e Elorianõpolis para Pelotas
.

TARIFAS DE CARGAS - POR
De F'lor-ianópotís para:

Porto Ale,gre
.

Pelotas
. :

.

Jaguarão .
.

Rio Grande
. .

Uruguaiana .
.

Bagé "
..

Carazinho
.

.

Cruz AMa
.

Passo Fundo
. .

Santo Ângelo . .

Santa - Cruz
. .

.::;ão CTabl'le I.... '. . . . . . . .

DIREÇÃO:'_� l"'-
/1

Ida Ida e Volta
QÜ:J. '10

i.:J:J2,tlU
87:J.l:W

1.300,40

Seu paladar vai conhecer uma sur

preendente delícia: - COCKTAIL

V-8! Porém, não é só! Cocktail V-8
-é um poderoso energético! Sua pro
visão diária de vitaminas e mine

rais dos mais apreciados vegetais
frescosé indispensável. .. Pois, tal
provisão está posta em suas mãos,
já pronta, pelo modo mais fácil,
econômico e gostoso, graças ao

Cocktail V-E! Complete e enriqueça
a nutrição da família, com Cocktail

V-B, que proporciona alegria, saúde
e vitalidade ii crianças e

adultos! Tome gelado ou

quente. N�O e�ntém ágn�! ....../í/II.Não conte� átcooi : Nao �. l/I.
é cozido! E 'pasteurizado iI/I
para conservar tôdas as li-
propríedades e "abo1' dos

"

vegetais irescost

367.10
737,60
483,80
778,60

QUILlJ

C$['

IIMELIA M. PIGOnI

5,00
8,50
10,00
9,00
12,00
10,00
9,00
8,50
8,50
10,00
8,00
9,00'

11,00
MODERNO't Q.Q._

* Tomates

* Cenouras

* Espinafres
* Alface
* Agrião
* Aipo
*: Beterraba
* Salsa

R U A A L V A 'R o D E C A R V A L H 0.:56

CONTA CORRENTE POPU�AR

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

Banco do Distrito Federal S. A.
CAPITAL: CR$ 60.\)00,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Rua Trajano, 23 • Florianõpolis

J.W.T •

(nr;rOQ FERIDAS Q€(€meS ou RnTIGRS
��.l&.&ií&Jth$m;;Mu 'fii4j@ ...

o Sahão
. , ESPEC) tlD DE"

;,Sf>."Ã��:l?CfAt
ESPECIALIDADE

WETZEL INDUSTRIAL-JOINVII.lLE (Mll'�O

I
,I

regls!

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



S'o Paulo, 31. (AN) -Informa-se que o Governador Ademar de Barros aceitou. �'1,
ló�mula pessedista para solucloaar o caso das preíeítaras. Segundo essa fórmula, C)J:�
executivo paulista nomeará para Preleitos, as pessoas indicadas pelos "partidos q�J;í

nas eleíções de 19 de janeiro, foram majnritaríes nos municípios.
"""""'''''''''''''''''''''''���====�=========�===";""""====="""",.===�='''''''''''=�===""......"":;"".==",,,,.,,.='''''''''''=�_:'

FlorianópolisJr terá mais um arranha-céu Inundações
mais bem enquadradas dentro ela

no p� a-sua alia finalidade. I ..r
Tal (;xJ[o se o (1('\ P, p1'lnclpal- Brlém, 31 .

A. :\.) _ Xovas JlU- .

me'Jlit·e. ao dr. Osval Pereira BaIxo cias chegam do interior do J<:,,.:f.lG-c'
e�j'ol'çado e d inârn ioo Dp].pg'aclo f{c- c,,:JD1 l'et'é'l'nncias ás p,ncllenlcs. -'

gional em llÜ'OISO Estado quo, ,(Ie;;ele Agora, Outra zona do J'�",ladu, -m
a sua investidura no cargo, tem sendo al iug'ida. - 't'raía-se dfl'e-,
cabido orientar as atividades da-: gião do 'I'ocanl ius, onde agua el]];'

qu ela u ubarquia com grande com- \'ilí'j'2 quatro horas subiu rnaí OF
'

I P1'(,.011'S.5.Ü'
e

iSL1P,el'iOl'j�ade
110 sont.í-

'lqual'f'nl� cenll.I.'mcl�'os cI.flixanc.li.r��};"(lo (j.e sempre rna is n' ao ,c,.nco'l1Ü'o consequenera, mais de CjUll},'lita.,s-'
das asp írações dos corrlr'nhu iní es. pessoas foram desalojada que

Corno compl·en1c,n<l0 dessa adrni- procuram abrigo nos. erliHci nü- ,

rável administração, podemos

nO-I
blieus do mmücípio de N'atJá...

l iciar que (]pnl'ro 'de 90 dias, serão cujo prefeito comunicou 'Ü P ao

miciadas obras da 110m. sede governo esladnal, prdindo in'·i,:,,�
do Insf iaulo.' a qual será um t',spa- denotas. A "SRSP" {'.::;lá ,a[Cirldeud{J7-
(:0::;0 p mO'fJel'110 edHício dr 10 an- dr-nl.ro de suas possibilidades, Hvi-
tia ['.('1;;, a maior coustruçãc, portan- [ando que a f'nchente venha a are-·

1.0, de Plor-ianópolis. lar o· estado sanítárto (lia região"
O novo arranha-céu ,,'(>'1'á loca- assolada, O governado!' Moura Car-·

Notável tem sido o desenvolvi- lizadn. como é do conhecimento valho endercçun telegrama ao pre
monto conseguido pelo lmsí.ituto público, frr-nto ao, 'I'eat ro Alvaro siden le Eurico Dutra, informandOo"
do-s CO'l11'C I',C i ár í

os em Sa.nla Cata- de Carvalho, ter enviado ao local uma com:i.s-

A data de 27 do corrente, te. Terminada as palmas que
veio assinalar mais um dia de sucederam ás palavras do ora

júbilo para os componentes do dor, pediu-a o nobre dr. Lindo
Aero CLube de F'lorlanópo lís, 1'0 Santana, fazendo uma in
com a honrosa visita do dr. teressantíseíma palestra, e, ao

Líndoro Machado Santana, terminar, declarou ser o por
digno representante do sr, Ca- tador do Presidente do Aero
milo Nader, Presidente do Clube do Brasil, de uma lem
Aero Clube do Brasil. brança, a qual, embora não se

As 17 horas, presentes, a di- revestisse de grande valor ma
reteria do Aero Clube, inúme- teríal, era contudo, de grande
TOS alunos, cínegraíístas e ou' valor representativo, crere
tros vísítantes, após terem cendo nesta ocasião, sob longo
percoreído todas dependências, aplauso, um emblema ao Ma
foi servida uma lauta mesa de jor Asteroíde, o qual, muito
cerveja e frios, usando da pa- comovido, agradeceu aquele
lavra na ocasião, em nome do significativo gesto.
Aero CIume, o dr. Afonso Vel.. Um cinegrafísta da Cinédia,
ga, díscorrendo sôbre as grau- sr. Carlos Braga, filmou algum
des obras levadas a efeito pe- tempo diversas dependências
lo Major Asteroíde Arantes, \ do referddo aeródromo. Tudo
que sattsêatortamente vem ocorreu num ambiente muito
exercendo os cargos de P,resi-' amigável sentindo-se os com

dente e Instrutor daquela en-Iponentes do Aero Clube hon- Roma, 31 (U. P.) - Na im- Comunista ItJaliano, o' "Justi
tidade, agradecendo, ourtros- rado's com mais esta passagem prensa, desde algum te.mpo, çador" do ditador fascista,
sim, a visita do iluSlt're visitan-'auspiciosa. suced'em-s'e aoerba's polêmicas com efeito, amanhã, deverá Rio, 31 (A. N.) - Ester leml(i.;>·

a propósito das circun'stâncias pronunciar conf'erência públi- (Jl'ande 1'epel'cllsst7o riOS lÍ1eilJS mi--·

que cercaram, em abril dejca spbre os acontecimen.tos de li/ares e agrícolas a iniciativa do,

na lanc�� 1945, a execução de -Mussolini1abril
de 1945. ' comandante do 7° R. I., sediado em

Itlu pelo "partiggiani comunista Sflnta jJ:faria, Eslado do Rio GJ'an-·
Rio, 31 (A. N.) - RepeTcnte SmRÃO INTERNADAS AS coronel Valéria" e sôbre o de- S! d d

_

I
de do Sul. o qu(/l, verificando que'

ainda no espírito público a la- EMBARCAÇÕES pA swpa'r1e.cimento do "tesouro" ufaD e pro uçao (t mai07'ia dos conscrilos (lli che-'
mentável ooorrência regilstra- FROTA CARIOCA que se en.contraria - confor-

d I
gados p?'ovinham da lavoura, re--

da na manhã d�, ontem, "quall-. Seg'UJndo intfort_:tações obt�- me infO'rmações de alguns cír- e ca rros solveu rnanelm' minis/r'al'-lhe:;: en-,

dF� ta cla�cha CUbfana, da1daS'd aSFemtbaCrca�oes a �as�h- cuIas nas baga.gem; do Du- Rio, 31 (A. N.) Divulga- sinamentos tlteis á sua pr'Offs,.ã�.
la a anoca, que az o per- na a 1'0 a arIOca serao ln- ce quando este foi cacpturado t d t Pal'a êsse fim con/1Yllott" os :;;fJTV'i--

curso entre esta Ca_pital e Ni- temadas até a re�lização da n�m comboio alemão, em Don- �����anoesx��r �a���shõe�ora�= .ços ele um ell(Jenheir'o ag1"On011W.
terói, foi presa das charnasjvIstoria que sera procedida go no Lago Como Circulam t

,. ". dando início, no pl'ôpi'io qum1el,!bê
.

'd d d 'lh F· t I C
. .

' . amoveIS 'e maqmnas em ge-nas prOXlml a es a 1 a i

IS-Ipe
a apltallla dos Portos e a rumores sensacionalistas sô- I' um curso corn palestl'as ilud'f'odal

cal. .

Polícia M'arÍtiima. br t 1 t O d
1'a ,

A comulllca:am ao nosso
sôbr'e "agl'icultu1"a e todos os $eu;!",

, . _

e a esouro. s-eu esapa- Governo possmr estoques su-So contllluarao t'rafeo-a,ndo necl'mel1to '"
-

I' . . . . . l t; "/ade 1 lad si' ..�

N ROl\"'ARIA NO NE- _

o· , '"ao envo vena ape- flclentels para lmClar a expor-
ramos c e a '.Vk s, (,0 ,o ue ..... -_

..

L TENSA. i duas embarrcaçoes daqlJola 11as '. t" �'d - t
-

'I 'c
CROTÉRIO DO INSTITUTO frota movl'das o' ,v'.' lmpoIl. ar:clas con;::,lc era- !açao em larga escala. rlwns raçoes' pl'(I,'t as.

MÉDICO LEGAL
' a leo cru. ��,lS em mllhoes, de ouro e A notída foi recebida com

Os soldados l'ecebe?'mn com en-·"

Hoje pela manhã grande O flongr'- J' dá-
JOlas, mas, sobretudo, do- sartisfação nos tCÍroulos eco'no-

tusias?íw a medida. (J11e lhes' {oi"

número de pessoas p�ocurou o li ess-o U ICO cumentos secretos r�feyre�tes !1,micos, pois é sabido que Irá realmente prove'Ítosa. De l'egressa,

necrotério, do Instituto Médi- Lakc Succc.ss, 31 (U. P.) _ O oe,rto� �s.pectos da sltuaçao dl-,cerca de 130 mil pedidos de aos lares, depois de cwnpl'ido a seu'

co Legal afim-de informar-se Conselho ,social e econômico da.s plomáitlCa durante a guerra, AI ca,minhões para o nosso pais.
dever de cidacW.os, não tive1"Ci'm di-

se dentre os cadáveres para nações ,unida,s concedeu ao congres- glorificação atual por alguns A pronta entrega desse mate- ficnlelades .em l'eulizOl.', l1a pnUic@"

ali .encaminhados Se encontra- 80 mundial juL1aico a ea,Legoria de comuni,stas, do gesto do t;oro-I rial, ou pelo menos de parte
o que !wvwm aprendido no quar-·

va algum de 'paren,tes seus que oegão wn.sultivo como organiza- nel Valéria, as reações de al- contribuirá decisivaJillente pa� tel. Alem de, bon� .

soldados tal'na

viajavam na laneha sinis1Jrada, ção não governamenlal, aillu:noia-se guns jornais ,?Ia direita, e�salra eliminar as causas do altoll'am-�e. l�m.bem otw�?St lav.radores.
Mé agora mais de 20 pes.soas aqui. Sabe-se que. os diri,gentes do byreve r'ecordaçao des'se peno-Icusto de vida, pelo maior aflu-IO Mtnlsteno da jlg?wt!tll�a vem_

, ,

'

" ., - do tráo-ico t 'b ' d' ." colaborando com o E,1:er'C'tto- ness€'?'
foram proeuradas no necroté- SlOnlsmo Ja esh'w ,prepara.ndo Bl- ,1:>' c0D; �l uem �al a I

xo e generos ahmentjcIOs .

. tensa campainha para submeter pertUl'bar os eSplrltos. A esse procedentes das fontes de pl'O-
senlulo.

no. . _

i7eu .caso per:mbe os clelega,do,s dos reSlpelto, deSltaca-se como s1n- dução,
ENGONTRADO O CORPO DE '55 paí;se.s, quando a assembléia ge- tom�Í'�O da evolução política Ao que se adianta ainda, a I cobraUfl8 dosUMA CRIANÇA raJ da ONU ,s·e r,e.unj!l' para tratar' da da Ra�la o fato �e um advoga- enérgica intervenção do Go- Jt "

Informaçõe.s que nos che- ques·tão da Palestina. do �llluto c�nhecldo ter ous�dolv�l'no para o?ter, a normaliza- adie· I·onal·S
g�m dizem que um corpo de p�dlr, publIcamente, a" d€iIl�n: çao dos serVIços .de descarga . .

, '_..:..

cnança foi encontrado boian- Clla .dos memb�os d� "Conute. nos portos do RIO e Samtos, RIO, �,1 \A: N.� - � respeI

dG no local do sinistro, Ainda N
-

.. ItalIano de Llbertaçao '� por teve a melhor acolhida nos1t? dos adl.'�IOnalS, fOI enlq:ere�-
não foi flJpurada a identidade a,VIO'a mo.or' terem ?r�'enado a execuç�o de oÍrculos �xportadores dos Es- ç2J.d� o segulllte telegramaj aG"

des'sa pequ€.'lla vítima, Belem, 31 (A. N.) - EsLú sendo MussollllI sem qualquer

JUIga-ltados Ullldos, de vez que a Si.IMr.�lstro da Fazenda.: I.
csperado, neste porlo, prÜ'oeden,úe menta. tuação atual vem agravar con- Sr. dr. Pedro Lmz C01t.r-Eia,

DESAPARECIDOS SETE

I
cios Esla,dos Unidos o navio a mo- É êsse mesmo advogado siderav'elmente a tabela dos e Casrtro - Ministro da {Fa-·

TRIPULANTES DA tal' "Helus" construido alaS e.sta- Viotório Ambrosini, quem con- preços dos artigos manufatu-!ze'llda - Rio - Acusando 11'e--

"CUBANA" leiro,s americm10s para a Compa.- 'vida a popul'ação de Roma aIrados, cebimelllto de seu tele.grama._
Até agora, continuam desa- nhia ele Nave.gação e Comércio de "poupar á Cidade Eterna ai O exemplo da eficiência daslhúmero 237-G, de 21 do eor

racedidos sete pessoaIS, tripu- SergilP'e-Pará. �guardando a pas- y;er.gon�a de 'Per�itir que fale I
:medidas tomadas é que entre: r�nte,.:: re�peito ?a cobrança.'

Íantes da "Cubana". sa,g;em do.s InavlOS, "Propl'ia" e l::\er- amanha, em publico, Walter 17 e 22 de março corrente, fo- ciIé aruclOnal·s ao Imposto de'
gilJe" ,que Ipossuem as me,smas ca- Audísio, aliás, coronel Valé- ram desembarcados em Santos renda no corrente exerdcio,
rac.terísticas, do "lI el,i u.s", ooha-se rio, que con:llessou ser assassi- mais de 300 mil volumes com:cabe-nos ponderar a v. eX'1 que'
nesta capi,tal o di�elor daquela em-: no e carrasco"; . . predo�inio de grande nJmero i O'S adic�onais criados p,eIq de- ,

preza de NavegIaçao. i Sob os ausplcIOS do Partldo de veIculas. ' _ creto�Iel n. 5.844, de H143', e ..

------'------------------------------------.----, revigorados pelo rlecreto-I�i ll_

9,159, de 1946, não foram ex

plicitamente citados no Orça
mento para 1947. Mesmo que-'
o fossem, entretanto, os adi
cionais não poderiam ser co

brados, porque a sua vigência
era limitáJdà ao exercicio' de-
1946'. Aproveitamos' a oportn
nida,de para reiteDar a v. ex, os. �

protestos da nossa alta consi
deração. ,Brasília Machado Ne
to".

Florlan6poUs, '1 dle Abril de 1947

Visitando o Aéro Clube ,de Florianópolis

Ecos do incêndio

vro a ü._

dérro�
t Sob as ordens

de Moscou
Washington, 31 (U, P.)

O Comitê de Inquérito das Ati.
vidades Alntiamericanas da Ca
mara dos Representante,s acu.
sou o Partido Comunista Ame�
ricano de estar agindo sob or
dens diretas de Moscou. Diz o
referi.do Comitê que a derruba
da do govêrno estadU'llidense
faz parte do programa da cons�1�. iração internacional �oviéti-.ca.

_ ,� I

IPITIILIIR
'tymYBMrf1lllB AfECCOES DO
.

����� l1\]�i ,��COURocnBEtuno·1

r ina.
A d1ciência üe seus serviços e o

plano de sua assistência social [h e

lrm grangeado honrosas ref'erén
cias como 'uma Instítulção das

Por Ião ausuicioso acontecimen- são de' técnicos para quo verifi-·

quem 'a extensão do flagE'Io, dando

sugestões a re'flpei,[,o e ,pE'di,ndo ao

governo í'ederal cooperasse par.a-,
pvilar maioros prejuízos. lndênti-·

co despacho foi endereçado aOLnj
nistério da Agricultura.

':'J, as nOSS:1S congrat u tacões ao sr

dr. Osval Per-e ira Baixo. que ri ca

Iar inensc e honra assim, pelo seu

trabalho. a sua c nossa terra natal

Os tesouros de Mussolini Ensino�aorícola
a convocados

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

IAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


