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Rio, 1 (A.N,)-Colhemos em fontes oficiais
'das Nações Unidas, resolveu colocar fora da

. fízeram á Inglaterra os Estados Unidos e

não casse seu registro o partido comunista

o caso paulista, estudado no Rio
São Paulo, 1 (A. N.) - O reunir-se - nes-ta capital. Ainda

Deputado Gastão Vidigal, que ontem estiveram em conferên
á revelia da direção do PSD, ela com o SIl". Cesar Costa em

foi iniciador das demarches sua resldênciã, os srs. José
com o sr. Adernar de BaITQs no Rodrigues Alves Sobrinho,
sentido do êôngraçamento rea- Cardoso Melo Neto, Cesar La
parece novamente no notí- cerda Vergueiro e Brasílío Ma
ciário dos jornals, Informa-se chado. Ao que apurou are
a propósito que o sr. Adernar portagem, o sr. Cesar Costa
de Barros venha junto aos fêz minuciosa exposição sô
seus amigos do PSD, para bre a situação politica e do
ortenta-los acêrca da situação pensamento do sr. Cirilo Jr. e

politica do Estado. em geral dos demais represen-
o-o ces da bancada pessedísta na

São Paulo, 1 (A. N.) As câmara federal.

Pela defesa da nnssa palrialllbeuouã.Oabia, osr. ::'�ro:�:n��tree 00 �sD��;1 o=o

mO,1 (A. N.) _ Os meios bem infornuulos adeomiam. que o jttl-
Otàvio Mangabeira i�:::a2� :�;::�çg��naes��:g�� m�iodelB����')hlamt�v�\�n�;

(!amento 'do partido comunista deverá efetuar-se entre dias oito e
Salvador, 1 .(A. N) --: Che- dos srs. Silvio de Campos e conterêncía com o Gal. Du-

gou a esta capital, via aerea, o Valentim Gentil Osório a cha- tra. Á saída do Catete íntor
sr. Otávio Mamgabeíra, sen_do mado do ministro da Justiça mou que convidou o presíden
a.lvo de gr�nde mamfesta�ao. e agora com o governador do te Dutra a visitar São Pàulo,
Falando. a reporta?em _

disse Estado, chamado pelo chefe sendo o convite aceito, deveu
de su� imensa

.

satisfação ao da Nação, os sntendlmentos se do a visita realizar-se em maio.

assuml� os destinos de sua ter: deslocaram para a esfera fe- Quanto á crise com o PSD,
ras, adiantando que. tudo fara deral. Os próceres pessedis- disse o sr. Adernar de Barros
pelo seu engrandecimento ,e tas entretanto, continuam ai que o que há é, mal entendido,
bem estar do povo. O sr'. Ota-
vio Mangabeira está hospeda- Va,m'os tar moeda-curodo -ern casa da viúva do Sr.

_ � __

Quem ser� o s'ucossor do. fr!lnco E'��i��a:��lhr (A N) Acre Rio, 1 (A. N.) - O deputa- compra de mercadorias. Inter-
, ai ti' U� li

i

dita-se qu� o sr.' Otávio Man� do Daniel Faraco apresentou á rogado sôbre a quantidade e

l\TADRID, 1 (II. P.) - Franco, erri discurso írradíado hoje, vespe- gabeira receberá o seu díplo- Câmara uma indicação sôbre a a valor das moedas 'ouro, cal
l'a da "Vitórja de 1° de. abril", disse que ia apresentar ás t;õr'les um ma no próximo dia cinco e se-I cunhagem de moedas, Palan- culou a base /para uma sim
projéto de lei relativo á sucessão elo. chefe de Estado, e também um rá emp-ossado dia seté. {lo á reportagem, hoje, a pro- pIes experiência na cunhagem
projéto de reforma consütucional sobre a matéria, para poder P'1'O- pósito, o sr, Daniel Faraeo jus- o valor de 1 bilião de cruzei-
mulgar-se a liü de sucessão. , f�s bens �lema-e'8 tífícou a medida que sugeriu ros, dizendo:

]t�"e proiéto de lei diz que, "rm caso de morte «lo ('lJe.fc de l�st,a(IO, iJ II aos ��llS pares, acentuando:' - "Essa cunhagem de moe-
o seu SL1C'ÜSSOT será um !)l'Í'DÓPP de sangue real". O üonsetho da 1-\e-

no mundo "til.Q somos forçados a 'emitir, das OU1"O, para combate á in-
gêne ia será composto pai' "árias per,s.onali.da,cles, emtr'e a� qllaI,� o !)]'1-'

"

emitamos, neste caso, moedas fiação, será da maior impor-
<"_�1laZ da mspa;nha c o chef'e cio Es tado-Mawr. Londres, 1 (U. P.) _ Hec- ouro. Acrescentou que a moo- tâneía na wrmação do capital

-_... .

tor Mcneil ministro de Estado! da ouro está sendo muito en do futuro Banco Central. , Sô-

SO', medi�D'te um plebl·sclllto b,ritâniCO, 'declarou nos

c,,o�lt�souráve� e, de pequena velo- bre o� caracterí�tico.s da moe-

lU I. ,mUJns em
..

resposta a :?ma in-lc2dade, nao exerce pressao na da, peso, da
1 l�g� tamanho,

, 'terpretaçao, que uao

fOl''ill1j
ete., pedí esc...arecímentos ao

PARíS, 1 CU. P.) - Nós cÍI'OL1!os repuhlicanos ospanhóis foi rece-1feito;s protestos junto a ne .. Os russos míuístro da Fazenda e acabo
bida , a.dec1são. de Firanco de restaurar a monarquia com a fiil1ll1e de- !nhum govêrno com r,eferência Ide saber q:ue o sr. Correia e

i·e.t_minação de ,lutar em f.avor da repúblic:a. Serrano Olmo, secret.ário 'i especificação da fortuna pCS-11querem fudo Castro já teria prestado aS ne·

, �tf..l rl'1. Liga Espanhola dos ])j,rei.l.o,s dn Homem, di'E>se: "Não pOclemos,1 aoal de Hitle.r, mas que esta- ce$sárias /informações. Quan-
11'1iJC€�U

• a-"JcJta,urar:5o nWllaI'quisLa na Espanha senã� mediante préviO :vam sendo fei.tos todos os es- Mos'cou, 1 (U. P.) -: .Molo- -to a� mais, a.g·uardemos o PI:O�
p,lehJ�litô,>lO 'Q'qal o povo e&panlwl possa decla,rar II'vremenLe o seu forços 'Para loca.lizar os' have. ·tov declarou ao secretarIo de llunCIamento dos congresslS-
dese�;""Q();11!iTr,úãremo's IlttLanelo em favor da república", Ires alemâes em todo o mundo; Ii Estado Marshall que não ê da tas. A minha rimpressão é a de

•

conta dos Estados Unidos o que !Vamos ter moeda ouro no

SUSpenSa, ii vind'a Exec'ut!ldos com balas enven·enadan .que os russos fazem com os Brasil. A indicação de.speI'tou
, . II,' I II :; I bens a�emães na �ua zona de grande inte�êsse entre os !lleus

de tecDICOS HAMBurwo, 1 (U. P.) - Um dos 23 niéelicos e cientistas acusa_locupaçao da A�st:I'la. pares � mu!tos, deles" �studa:?�
São Paulo, 1 (A. N.) _ No- dos d,e u,ll'oci.dadçs COIntra os .prisioneiros nos {lampÜiS de co.ncelJ1'L['ação,!

Marshall havIa propos�o qu� i dOna sIt?a�ao fmanceua, ,esta�
ticia-se que o govêroo de São

t
que esJá sendo ju1g'ado, descl'eveu o·ntem, o fuzilamento ele ci'uco iill-;

O a�sunto fosse submetldo

ai
co vencIdo.s (le que a cun!ta

Paulo resolveu, em virtude de Lm'iUado.s ll() Ci;1lO1.pO ,de B.nc;henwal'�l, co,m .balas env�:1Cnacla.s" cOlnressan-1 arb,lt�agem. Mas ��lotov .

1'e- g':n �a m:oed'a, ouro constItui

protesto surgido contra a IlO- do que tal fato eo.nsll>ttur,a a "mms hornvel E'X'perwnCla" de SUa VIda. por�� Se a u.m aC?rdO ,entIe O,U dIque :��ntra a enxurrada

meação de técnicos franceses Rllowoski declaro:u ([Ile as eincn vítimas 'devel'i�m ser mOl'Las por g'a- �?-tlgo emba�xádol n�lte.-al11e- d_e_m,,_..o_e_d_a_s_,_. _

para o Instituto,de Oceanogra- zes k'�'ais mais fLcou decidido' ex,p'm'imental' as balas elwenena,df1s pa- llc�no Har:nman e

v:shmskY,·O f -

,-fia. do Estado, sus,pender. ai ra se fazPI' pesquisa,s sôhre ü antido,�n. A a'gonia das "ílimas foi pa- seg�ndo ?, q,ual os sovIetes po- UDCIOna Ismo
.

d d
.

t t" f - varosa - aÜl'es,ce.rtLou ele. denam dIspor de todos o.s bens

b' 92 /Vlin a e VIn e eClllCOS ran
nas sua's zonas de ocupaçã.o, a sorve ••ces-es e irá nomear uma co-

J
sem consuLtar oS outros alla-

��!ã� �=a�staUI�o o����!�r g� olga-menl,u d'e' v'l-d'a OU m'orle dos. A isso, Marshall retruca Rio,l (A: N.) - Regl�ssou
que não dis0ute ê'sse acôrdo e de Mato Grosso, onde no próMàr.inha, um delegado da Fa-

culdade de Filosofia de São
sim a definição do que sejam ximo dia 8 tomará pos'se na

WA,SH IN'GTON, 1 (U. P.) _ }iniciou-se hoje um v,endaeleiro jul- dos alemães, pois os rus'sos es- governança do Estado, o sr.Paulo e o professor Bernard . J
.

t'd C
'

t tga.meu"o (e nda e mOl'te para o Pal' I' o omum,s' a nor e-amencano. tão levando numero'sas fábl'i- Arnaldo Figueiredo. Antes da

j:��t�,���dar a situação do A comissão ue uLlviuaele8 anti..:democrátllc·a's da Câmara inicIOU a dl's-Icas puramente aus.trlacas. partida, falando a um vesper-
cU8são do projétto ele Ipi, visaJnclo tOI\nal' leg'al o Parüclo. Serão o'uvldos De qualquer modo a div8r- tino sôbre o seu programa de

Pe�squ."sas'
a r�spe�lo, "ário,s de,sluC<fdos reipresenlan(es da lillldús,tl'la, do 'lI'abaulo

IgênCia
veio tornar novamente govêrno, declarou:

da IgreJa, c't.c. (�aTregada a atmosfera na con- -"O Mato Grosso está na

�Io'"ml-c,:::t.s
A de·fesa elo pat'(,jdo estará a cargo lle Eugenlle Denllls membro ferência dos chanceleres. pior situação finaJnceira pos-

u u da secretaria naciünaL
'

I _

' siveL 'Seu orçamento calculado
Londres, r (D. P.) - 73 re- São doi,s o,s p1'oj-étns ::tlpresBl1ladüs á Câmara, cont.ra o ParLIdo Co- Nao quer devolvar em. 32 inilhões de cruzeiros,

latórios sôbre as pesquisas mmÜlsta. Um deles wnsidera crime a ca'll(\il(]aLura de .um comunista a o beul, ,'normalmente, 92% da

atô:n�cas foram. pos�os á dis.., .um c�.rgO, PÚ�liC�. �amhóm seria p��ücla a, romessa d, e, líte,�'atura co-lO transa tlantlco sua l:eceita destinaJd�s ao. pa-
posIçao dos CIentistas e das mUI1l"ta pelos 0011'e1O<8. O OUÜ'o proJ'eto prOlbe a Ifml'Üs os CIdadãos de gamentG do funclOnalrsmo.
empresas industriais britâni- s,erem memhl'o's elo Pal�tido Comuniilta, ou de qualquer organização q·ue I Roma, 1 (U. P.) - Segundo Fica-se, assim, para empregar
cas, �Inuncio:r o ministério. ?O Le,nLo derruba'!' o gOVêl'l'W. I D ministério ;Ia marinha mer- ,em obms �ep_rodutivas, cOI?-
Forelgn OfflCe. Essa declsao cante, a negativa da Iugoslà· apenas 2 mllhoes e 500 mIl

f�i adotada em seguida a me- RS' maravl·lhas da' c;·eAnCIBa via em devol,ver o transatlân- cru�eiros. A situação é mui�odIdas s,emelhantes tomadas J.I' '.

'

, . tieo "Re,x" e oútros navi os

I pior,
porém, no momento, pOIS

pelos Estados Unidos e Gana- . italianos capturados durante a ao lado do orçamento figura
dá. As informações tornadas CHAl\IPAI:\IG, Illinois, 1 (U. P.) - Segundo cie.ntistas da uni'V0I'-' guerra, constitui aberta viola- outra despesa, com () aumento
públicas dão os elemento,s, sô- sidade de, IlJi.noi.s é possiyel que {} novo aparelho "Bera.tron", de 300 ção do direito int'ernacional e II dos vencimentos de parte do
bre as 'pesquisas atômicas e milhõe,s de vo.llLs, wI1[.ribua para de s,cob.r i r qURl o moLivo que f,uz os das cláusulas do al"mistfcio". funcionalismo" .

poderão ser utilizadas p,e.Ja in- UI�'(}mos serem U11idos. O profes'sor Dona,ld W. Kes't declarou que o "Be- A declaração do ministro Afirmou que pleiteará do

àústr:ia., 'mas nada revelam sô- raLron" poderia fazer com que os ci.enti,s>ias produzi&s'em raios CÕSll11i- pf>e em guarda oS possiveis sovêrino feder�l emp,ré�tilllo.
bre os métodos adotados para CDS no inferior elos laboratórios, o CJ'ue Lalnz revelará a natureza da c'Ompradores dos re,feridos va- inicial para reerguimento 6e-'
a fabricação da bomba atÔll1i-j p'llí'l'gi,a ,nucleal' e as furça,s nudea,res. O aparelho pesa ma.is de fl00 por,es que a Iugoslávia consi- ral da economia das finanças
ca. IÜlnelada�. dera botim de guerra. I do lVr�7to Grosso.

,
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quinze do corrente, mas passara, dentro em pouco, pare. um lJ[ano
secundtirio, - dado 'o {alo iÚ o Brasil. se ter {ilíada no gru.po das na

ções na coniinçência de tornar' medulas de âeteso. contra a (inlilt1'ação
dum partido que confessa publicamente colar-se contra a pátrio. em

caso de. çuerra com a Rússia. As mesmas fontes declaram que o Bra

sil, os Estados Unidos e a Inqlaterro. tomarão, em :conjtlillo, uma me

dida 'lia maior enoerçadurti e repercussão, visando o 'resguardo de

sitas instituições democráticas 'r: sua pl'óp?:ia detesa, que eslw'ict ameá

çada com o desenvolvimento rias atividades do comunismo em sincro-

nização com o pode?' sociético.
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laboratório
Redio-Tecnico-Electron
Fundado em 1935

Montagem de rádio., Al\lpli-

I
.
ficadore.'Transmi••Glll'u

Matsrial irnportadt\ direta'
mente do. U. a, A.
Proorietário

Otomi'ir Georges Dohm·

I
Electze' Tecnico - Profi•• ioJ1o)

formado Da Europa
Florian6poU.

�ua João Pinto n. 29 .. Sob.

tr, S. J. dos Passos e Hospital '.

de Caridade
De orde-m do sr. Inmâo Provedor', convido os Irmãos e Irmãs para..

revesí.idos ele suas insígnias (balandraus e filas), tomarem parte na

Comunhão -Genal, presidida l�elo Exmo. e Revrno. Sr. .Arcehispo Me-

tropolitano, a realizar-se no dia 3 ele abril ás 6 horas, na Catedcal Me-«

tropolí taua, e .para a Adoração do Santíss imo Sacramento e Sermão �(J<.
mandate, no mesmo dia 3, ás '19 horas, na Capéla do Menino Deus.

Consistóaio. 29 ele mcrço de 1947.
José Tole,n,tino ele Souza SeoreLário.

QUINTA-FEIRA ,sANTA

G.

o ESTADO-Quarta fetr,a 2 de' , brU' de '947

I--------------------���==��������--------------��

Rua Felipe de Olíveira, 21 -
8° andar

Tel. �·9813 - São Paulo
ASSINATURAS
Na Capital

Ano . . ..... ,.. Cr$ 80,00 Por Charles Kunstler r trab�J.hAardores, "Sente-se bem

Semestre Cr$ 45,00 (Copyright do Servico Fran-l- dIZ ele o preço de um boca-
I'rtmestre ".". Cr$ 25,00 cês de Intormação).

� I do de pão quando se sabe o
Mês .. , , Cr$ 9,00 t b 11
Número avulso ... Cr$ 0,50 Foi a bela e nobre aventura ra a 10 qu€ 'custou a produ-

No Interior dum grande francês que nos zir. Há tanta mais piedade pe-

Ano , , c-s 100,00 \ContaTam ao longo. das galerias to trabal�ador quando se

Semestre , Cr$ 60,00 da Corte de Honra do Hotel compartilha de s-eu traba-

Trimestre' Cr$ 35,00 .dos Inválidos, rem Paris. lho" .

Número avulso .. Cr$ 0,60\ Pinturas, desenho, fotogra- Não é, de resto, para êle que

Anúncios mediante contrato 'i fias, "maquettes ", díoramas, trabalha. Trabalha para os ni-

I mapas, planos em relevo, ma- seros; alimenta quantos ba-

nuscrítos, livros, diários de via- tem á porta de su.a casa, cuida

gem, cartas, roupas árabes e dos doentes, dá coragem aOS

judias de côres berra.ntes, ten- moribundos. Irustue ()IS escra

dais de campanha, louça de �os. negros que resgatou aos

barro, bijoux, redes escudos, Indlgenas. Compra a todo o

armas mourlscas, cobres lavra- rmmdo pela sua bondade, eS-1

dos, inetrumerrtos meteoroló- pírrto, e constante bom hu
gicos, Instrumentos de cirur- mor. A quantos o escutam

gia, utensílios de jardins, para- aconselha a que sejam sempre

mentos sa,.ceI1dotais,' traçaram, alegres: "Deviemos rir sem

de modo comovente, a prodí- pre, mesmo para dizer as cOi-Igíosa existêncía do soldado, s�s m:,is simples.' Eu, como vo- __.... _

do homem de letras, do sábio, ces vem, no s�mpre, mostro.

do explorador, do benfeitor'lestes
dentes feIOS que Deus j SNRS I

do frade missionário, do már- me deu. O riso tem o bom hu- l .!
d

.. ASSINANTES I o

Decretos de 29 de março de 1947

tir que foi Chárles de F'oucauld. mor na casa o viainho ; apro- .

GOVERNADOR DO ES'l1ADO REr-,

Charles 'de Foucauld de xima os homens, faz com que Reclamem imediata- SOLVE

. Poretbza-Iand, nasceu em Estras- melhor se compreendam; ali-I Designar:

b
' VI·a ás v: s t I

mente qualquer irre- Manoel Ferreira de Melo, Diretor d� .

urgo 'a 15 de Setembro de .' "eze, unl.cantC"er som..
'

-

1858. Aluno na Escola MiII'taI' brio, E uma caridade.
gularzdade na en trega Expedierrte e Pessoal da Prefeitura Mu-,

de seus iorneee. ,nicipaJ Ide Florianópolis, para responder'?

de Sairut-Cyr, depois na Esco- Em meio de suas pesquisas, I' pelo expediente da referida !pr�eitura. J

[Ia de Cavalaria de Saumur em meio de seus trabalhos, é ___" � _"""" """""".....,,....,...........
Exonerar:

!fez-se notar pela sua pTleguiç� éonstan\ten:�.en,te incomodado ,
, , . : ..

' Walter Ferreira do cargo da classe IC

, ,

"

t b li \ da carreira de Médico, do Quadro únicç\,

e mau comportamento escolar. por um .povo -, ur I ento, nem
t

FRACOS e
do Estado, -por ter sido nomeado par,áQ_

'1
A vida rude, inconrortável desvanece ,seu .sorrtr ; sabe que ANÊMICOS

exercer outro cargo público.

,--_�_.__.,.- extenuamente, eernpre ,inq.ui�t� "pe�� pac1ência_: [tudb) se ob- Decreto de 31 de março de 1947

,e sempre ameaçada que' êle .tem. \,' �
TOMEM o GOVERNADOR DO ESTADO RE·

FARMÁC1AS DE PLANTÃO [levou na Afrdca, para onde foi Uma noite de Dezembro de Uinbo Cr205�ta�o SOL�mear:
Eslarão ele planti:'\o, durant'e o· destacado com o seu. Regimen- 1916

.

durante a Grande "SILVEIRA" De o.côndo com o art. 169 <io decreto·-

mês de março, as seguIntes t'ar- Ü), contrasta singularmente Guerra - o Padre de Foucauld . kf. n. 431, de 19 de m�;", d.f' 1940:.

mácias:
_.,., .

i com a vida mole e fácil de que �raba!ha no for,t.im, 110 bordj
Grande Tônico Pmi!'C Ivo Gallotti para e:kercê'!, mte.

10 _ Sábado FarmaCla Mo "1 ..,j t d'
rieatnente. o cargo de Escrivão de J>azc,

.(lerna _ Pl�aça Úí de· Novembro.
- acabava de se afastar. E, en- p��, e 1€ 0"ll1S rU1 _o p�ra. pro·

..•... , .•.... ,.. ....

do distrito da sede ao ·muni.cipio e co-

2 _ Domingo _ 'Farmácia MO-' tretanto, para ,espanto de to. tecer a populaçao ll1dlgcna I·
marca de Canoinhas, enquanto durar :,;,c

derna � Praça 15. ele Novembro. I dos os que o cercam revela-se contra a il1Jcursõe,s do:s Senus- Aceitamos agentes e
licença concedida ao serventuário vi-

S ,--:- Sábélldo - :U_:armácia Santo IUill sloldado, um chef� incompa- sistas de Fezzan. Está só. Ba-
talício. '

AntonlO - Rua J03.@Plllitio.-ra'veINa-olantten1 á 'Por�ta AbTe Lançanl se correspondentes "no o ..

9.- Domingo _ Farmácia Santo I .'. leIl1 a os prazeres A A

. '.

- -, interior. ------- - "!'

Antônio _ Rua João Pinbo ,',que dleIxava.. Perman€ce fiél sobre ele, atam-no. Sao fana-

1,5 - Sábélldo _ Farmá!Ci'a Ua- á divisa de seus antepassados ticos, vidros da Tripolitania e

tarmense - .Rua Trajano. "jamais .arriél'e".·
'

induzido:s pelos al1emães para
16 - Dor..�mgo - Farmácia Ua- C l' ·s ..' 1 D 'b't

tarl'nens'"
..

R 1'·'
-o n ,c oU I d a a OamIJanlla as aSSlna- o. e su I a, apa-

" - ua raJano. , ..

22 _ Sábado _ Farmácia Rau. Foucauld apresentou sua· de- rece um grupo de 111l1Itares.

liveira - R�la Trajano. .' mis,são de ofidal ·para estudar Trocam..;,ge balas. O guarda do

. 2� - Dommgo -.Farmácia Rau-:a Á:tirica e a vida mulçumana prisioneiro perde ,a cabeça e

hvelra - Rua TraJano. ., IAI'
.

.

'

d' P Ab P d d
29 :- Sábado _ Farmácia ::)antol"

moas o sedUrzI��n, ApI"endeu o
IS a�a 80 re � - .a re .(i

Agostmho __ Conse1heiro Mafra. I,arable e o heor;L-I'co, explorou Fo.ucauld, que' cal �em um uma c�sa sita. à rua Vila

30 _ l!0mingo _ Farmácia s�n-I Mal'IlOCOS, disfarçado de judeu g'rIto, Essa morte, qUf\ fará Euclides Machado. 215

to .�gostJ,nho - RQa conselhelroj'àlgeriano..
deSSe santo um mártir, não Estreito.

Mafl a. -

.

R f
. .

't'l S' 1 f 'f'
O s.erviço noturno será efetuado

etomou conrtacto - um
OI lllU I. e� .exemp o rl1tI 1- Preferencia a quem comprar

pela Farmácia Santo Antônio sita' contacto 'Perdido há doze anos cou em be'neÍlcIOs para a Fran- os moveis.

á rua João Pinto. - com a religião cristã. Desa- ça ·e para a Humanidade. Informações na mesma.

parecia de quando em qua!lldo.
Re,c;olheu-se nos Trapas de
Ardeohe e da Síria, nas Cla
riHses de Na2lareth e Jerusa-

jlém, e drepoi-s em Roma. Á 12
de Junho de 1901 foi ordenado
Sacerdote.

. _',_

.

:mm 1904 e 1905, dirigiu-se
aO paiz Hoggar com as mis
sões francesas, e fixou-se em

I Tamanras,set, no paiz Touareg,
'no ,próprio coração do Saha
ra.

Estava muitas vezes SOZI

nho, nes·sa solidão que horro
risa o homem das cidades, mas
que é propícia ao recolhimen-
to, da alma com Deus, encon

. RETIRARAM SUAS CANDI.. tra ele encantos sem par. Quer
DA TURAS

vive'r do trabalho de suas

Tôd!\s as bebidas, inclus,ve ll!I
mãos, fazer reverdecer um so

fabricadas em outros Estados. lo árido. Esse trabalho, "mais

:retirara� suas cantlidaturu, penoso do qtle se pensa- qüan
para \'8mar nos. lares catari- do nunca se fez" inspira-lhe
jllenses". - em VIsta da certissi- d

. -'

Pia vitór-ia do aperiUvo KNOT. II
gra..n e compalxao pelos 1.)0-_-----_;;;.....-�...ç-----, bres, grande caridade pelos

I
..

'!

��������=-
__

�
__

�-=�
__

�
�c

'

I FOUCftUlD, O AfRICANO

CUR'SO DE MOTORISTA

�
-.,....,,*....._.............."",iWí&I......"""'5i................,.....__-;

Admini�'radol[ "

da mO'oarquia'
Madriô, 'l. (U. P.) - Fon

te autoriz:ada revelou que o"

gwbinete deverá divulgar, na:..

próxima terça-feira, um de
creto 'lue declara a"monar- -

quia como regime tradicional
da 'Espanha" e o govêrno de'
Franco como tr,wnsitório. Afir-'
ma�se que o referido decreto-'
ma,nifeostará que Franco cons

tituiu simples representante e

admini'strador da monarquia,....
em consequência da vitória.
que êle conseguiu na guerra
civil.

Envie ao seu amigo dis_tantf'
um número d.a revIsta O VA
LE DO ITAJAí, edição dedl
cada a Florianópolis, e assiJW'''

estará contribuindo para
maior difusão cultural

de nossa terrs

Serv ço de Pronto
e

Socorro de Automóveis

I
)

Ensina-se a dirigir automóveis

Amador e Protrssionaí
Teoria e prática - conhecimento do motor.

Atendem se chamados para reparos de .urgência.
Auto-E scoia �-47.77

GA.t<AGE UNIAO - PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40.

G

Govêrno do Estado

Dr. (LARNO
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e cível

Constituição de Sociedade.
NATURALIZAÇÕES
Título. Deolarat6rios

Elcrit.•. Praça IS de Nov. 23.
lo. andar.

Relid... Rua Tiradentes 47.
FO'NE �. 1468 '

Os interessados devem
apresentar referencias.

ALUGA-SE

CONTA CORRENTE POPU:L.AR

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

Banco do Distrito Federal S. A.

·Rua

CAPITAL: CR$ 60.\)00,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000:000,00

Trajano, 23 • Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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R. H. BOSCO S.A'.
Organização de, Vendas e Servicos
Convidamos todos os' subscritores de capital, para a ses

são de Assembléia Geral Preparatória, a realizar-see na Cí

le- dade de. Itajaí em nOSSO<8 escritórios á Rua Felipe Schmidt,
esquina da rua Hercílio Luz, - sobrado, no dia 7 de Abril

p. pUltOTO, ás 10 horas da manhã, afim de ser nomeada a co

missão que avaliará o nosso ativo a ser transferido para a

nova Sociedade.
Itajaí, 25 de Março de 1947.
R. H. BOSOO LTDA.
RUBENS H. ,BOSCO

IBH� a �:�rf�,�:���T, !ll��:f� I��{f;�!�t��ll ta��t!mó"
'-. da Republica, com a meda- Não respeitar o trânsito in-
PREMIOS EM LIVROS Íhe de guer;a, foi alvo de terrompído automóveis pla-

POi" todo êste mês "O Estado" singela, porem sincere ma- cas - 1-47-19, 8-37, 24-16.
,iniciará .a·.distribuição de livros, nilestação de simpatia, por Desobediência a ordem
,inclusive romances, entre as pes- parte de seus colegas do 20. gal - camíonete placa -

,Boas que .constarcm do seu cadas- ano de Con tador da Acade-11-48-06.I tro social. .

d C' E t
.

1-mIa e orrrerc ro, o nosso I
S acionar em ugar nao

Assim, OSc.que ainda não tenham I conterraneo lo. ten. Tom i permttído - caminhões pla-
i preenchido .:0· coupon que diaria-, Wildi Junior cas - 1-46-83 54-37 2-95-08.
<:mellte publicamos, deveen fazê-lo ·0 Estado» felicita-O pela Autom6veis' placa� 90-20,
,.() quanto antes para concorrerem a iuete dietmção , 4-00-34, 4-20-18.
.�ão .. interessants iniciativa realizada
"sob o-patrocínío da "Livraria Rosa
:'.á' rua Deodoro, n. 33, nesta CapitaL

A Comissão

DAL1IO F. BOSCO

CASA MISCELANEA distrí.!
buidcra dos Rádios R, C, A !

· ,'ÃNIVERSÁ.RIOS Victor , Válvulas e Discos,
SRITA. DELO.RME GOULi\RT

Rua Conselheiro Mafra \Aniversaria-ss, hoj e. a sd te. D® -,.,..-,.,..-.-.-..-.".__- .....- ..............".

,Iorme GQulart. filha do Er João
,o,oulart. eR BERTAGNOLLI JOR.

BTA. -,vlAR,IA TITA MENDES Procedan te da Vi:1eira chegou I
ICe'slvej.a mais uma primavera, ontem o dr F'eoncísc o �ertagnolli r

101'. diretor da Estação Experimen-
. hoje, a ge.nli,l sta, M'uria TilLa Men- tal de Videiras onde desfruta de
.des, fi,j,ha do sr. AnLôni,o Mendes, larga �stjma e considelação.
.pr(}plI'ú�tMio do Hotel Gazzolla, ..

..em Urussanga. JAQUES VACCHI
A d'i'sllim,La aníversariamte que é Eitá em .Florian,jp�lia. o Ir. Ia-

.muito estimada em toda aquela dqu.ea Vacch1. comerC1ante em Vl'
.

. .

I "lra.

,mdade, receberá hoje ais .maníres-] .." ,

.tacões de apreço de sua" numero..' A.LI�HEDO ROSA JUNIOR

.sas amigas. I. AVl,sam�s a� .�,osso I'ei,l.o� ,

que

.

Fez .ano:;,.0,n,D2Im, a exrna. sra, d. remete ex(>mptll�� deste jornal ao

Paulma . Schur i'lz Waguer escosa
nome acima, que a Du-etur-ia Ke

-do sr, Manoel Wagner, c.ol�e1'cian-' gional cios CU1'l'('io� e 'I'clegra los
rte em Aririú. I rio-los e'm iou por deficiénciu dr

D. DANIEL HOSTIN .ündercço.
A d t de Jio.i

.

I
. I

.a a 'e ioje assma a o, a11J-, Movimento de passageiros desem-s
-versárío natadtcío eLe S Excía. I

R D D· I
a

.

r :

• . tiarcados e enibcrcados 110 aero-.
. vma, orn ame HOSoH} apus- .....

• 'I· ·1 d d L
'

I' porto de Florianopolis pelas Dou.-
<LO tOa l)1'e, a o e _ a,g··es. ...

'

A . d; b' dr.
_ glas De-,) da Palla!r do 1Jl'usLl 0. A

.

gI1aill e o <Ia e eva.nge Izaçao.
I Dia 28: Com eI€<sli'no á P0rt'Ü

.realr.zada pel.o pHtdos,o bl,s.;po tem " Ad I' B
.

d
'd

' . 1·"-legTe tl.. ,a ,gl,,,a onassl<s e
:-Sl o uma pagIna de g1l'a,ndesa • es- I 'f 11 v [! \V

.

k t
. . . , . I" e, o -"l'ane)' ua'l1zo. 'elC ·e,r

:J)lIntual na sua ,diOcese, mo.ÜVOj·.r:". . '. .

.

'

SE' R d f L
-,una l\larIa Gamo W,eJJCkel't e E

:,porque '. xCta. evma.
_

es' ·ru a I J. Alfseln.
tde larga e,süma e venertaça:o ,e1llúre

P rI l I (,- I) I E'. . . I l'oceu€ln es ('e 0<10 . aLi o: 'ml-
.todas as claM;;es SaCIam. I' FI 'I' D J' '1\ .,,

.,., h
. - w er.cI 10 ,aura, ose rJ,e a.pal-As uomella'gellls que oJ,e serao . .." .

t ha '1 t Idi' II e Yola,Dcla ;:iOal'es Indapalll.

:wreS'd,a( , at�I.I1]sd·re LPT: a o
. pet o, P-r:oce,d8<l1Ites dO }l.jco ele Ja.neíQ'o.:

.mUln o ,ca o 000 e aJes JUIli a- .

..

·t
'.

t
Leoi.lJ Schwarz, j)edl'o, AlmenDTfJ,S e

moo os reS1)'el asas cumpnmen os
Gi,llO< La,ndl'and1i.

,do "O ;'@Slbado':'_
Di-a 29: Com de,sLi'l1O á São ,pau-

FAZEM ANOS, HOJE: lo _ Ca<s<emiro Teixeil'a da Sjjy,a.

_ iIJ
__ . Jovem e'S'Ludan.te Hugo, Com desLimo ao Rio de Janeiro

.Graml> ·Novak. 1- Cm'los Fre,del'ko 'I'arga, Carmen

_ o sr. Oa'rlos Albelltp. da Luz e Taval'es Oliveil'a, Ana Maria '1'a-

••�' ,o I '.:Bi,lva, funcionário. do Balll/CO do
I vares Oliveira e Clámlio pi)l�lela

:Brasit
• Peixoto.

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAI'

Telegrama ao gover-j CONVITE 40S
nador õe Minas FILATELISTAS

Convldc-s e à t ô do s FILATERIS
TAS deeta Capi tlll. para uma reu

nião a se realh:ar no CLUBE DO
ZE Dt ACOSTO. gentilmente cedi
do por sua diretoria. no dia 6 do
corrente. á>! 10 horas. para forma
ção do CLUBE FILATELICO de
Santa CCltarina.

"
,
{

. Vitória, 1 (A. N.) - A As
sembléía Legislativa aprovou
o seguinte telegrama que foi

"'aI...lillllliIii.l_lj' passado pelo seu presidente ao
- governador Milton Campos:

ODB01\' _ Hode áiS 5 e 7.30 hor-as No ato de sua instalação, a

F,\.:'iTAHMAS A 80LTA Assembléia Legislativa do Es-

Com : ""Os Anjos de Cara �uja" pírtto Santo apro:o�, por una-
- Be la Lugns] e Ava Gardrier. nirnidade, uma indicação do

No pr-og'ruma : _ 1) _ vína líder da UDN, congratulando-
Despor-tiva nv 3 _ Nac. COO!). Ise com o povo mineiro pela
2) _ Agua para Todos _ :::HlO,r't. .alta investidura de V. excia. á

:.)I'000�: Sras. e Sri!las _ Cr$ 1.20; testa dos destinos do Estadà
li}s/UlIflanl[ PS _ Cl'$ 2,00; éaVall1ei-! d� Minas Gerais, formulando
l'OS _ Cl'$ 3,00; Geral _ Cr$ 1,00. VIVO apelo no sentido de ser

"Livre" _ Crianças maiores de
I dirimida a questão rellativa

;) a.D'lÔS poüodío entrar na sessão] aos limites entre os Estados,
de 5 horas. nos têrmos do laudo do servi-
. . ..

.. ço geográfico. Asseguro a v.

[!\IIPEUIM... _ Hoje ás 7,30 hrs, excia e ao povo mineiro, em

li'AftRAPü HUMANO nome da Assembléia e DO meu

No. ·pmgrama: _ 1) _ Imagens nome, o testemunho de mais
do Bl'acii,l na 1.7 ._ Nac. COO!)).. j a�t� conSiderr�çã.o e mais de-

3) _ Bra\'a Ave,ntura do, ltUIVO cIdldo proposlto de, como ir-
_ Des. COlOI·ido. mãos, €uviar os melhores es-

3) - Fax Air'Pla.n News 29 x 20 forças p.elo estabelecimento de
_ JÜlmal. perfeita inteUgência nos ,tra-
Preço: ,Cr$ 4,00 (Unico). tos dos negócios públicQs,e ad-

"lmp. H anos". ministrativos necessanos á
grandesa comum e bem estar

'e tranquilidade d� nossa gen
, te e restauração· nacional.
Apresento minhas afetuosas
saudações e melhores votos Para, observerdum govêrllo proficuo e fe-

RITZ Ron·liz". O eClipse
ás 7,30 111'8. ás' 7,30 h1's. I

. Washington, 1 (U. P.) _

Co,lo&sal j)wgnuma duplo I D S I I
Amanhã o principal grupo de

1° - Gine JOl'na.l Infonrnati:voIr. .
au o eXipedição mista civil e militar

_ as exmas. sralS. d. ZuLmill'a Procede,nte de Pôdo. Alegre
_ Dl<'B.

R
dos Esltados Unidos partil-á

MllCihUJdo Dia,s, esposa do sr.. Mce- NaláHa Ligo,cki Cunha. 2° _ lVlarl('!1 Di,etrich, John i amos para o 'Brasil, para observar o

'biad.es Dias, funei'Ün.áJrio do Crédi- Com deslimo á Pôrt[lo �Iegr·e: WaYlle e Ra;ml(,lph Swo,ü. I avisa aos seus çlientes

I
eclipse do sol, do qual serão

(:tiO Mutuo, Predial; d. Verônica Helmer Stur'l1ius Becke1'. INDO:\lAVEL

f
que reabriu definitiva- testemunhas os ha;bitantes da-

Proc>ede.n·l.e do Hio de Janeko 3° _ Van Jo!1son e l\hll'lllyn q'uele paí,s e de Ou�tl'OS VI'S'l'-
Nurbe:l'g, eSlposa do. sr. Artur Nnr- mente a sua clinica.
,.._

.

I ti
.

t Fl'anci" Casll'o Rebelo .\faxwell. nhos. Sabe-se que a van,guarda: ....el'; d. Mana Ga, () i: PelxO! o, es- ,t; . ,
•

'I'RES HO T 8 , _

·

pOISa do se. João Peixolo; d. Leo- Dia 30: Com dest·i,no á CuritIba ,'i\l <:�.' DE BHAl'ICO dessa, missão, /cómpotsa de sá-

;»o,ldima Vaz. ,_ }I-aeina. :\Ial'ini, Dr. Célia Per.ei- CenSl1I'R: Al.é 1 i anos.

TE K R ENO bios, da Sociedade Nacional de

_ as slas. 1(la Pnli, Celina C.: Cê! l' Oliv·ei;·::'; e :\.del'bal da· Cos.ta Pr'eços: RIT?: _ Cr$ 3,60 unico

I Geografia e peritos da aviação
'Teilve Ivone Ramo.'s Dulce Maria �lor,.üra. ROXY _ Cr$ 3,00 llnjco. e do exérdto a;mericanos, par-

, ,
-,

C d l·
. <..;- P I .Jj;i['

_.,._,,,,,,,,,,,,._._,,,,,,,_ ·_···-...

·-1
Vende·se ótimo terreno, plano tiu há al,gumas semanas e gra-·

Linhares, Elisa HoJfma:nn. I om ..1.''; mo a . ao
-

au o _

.

...,

_, todo arborizado. na pacata e bu
_ O m-enino Cláudio Knhnr. Ine.,;[o AltOlbO, Dr. The.na>lo PaulI,no SERV1ÇO DE cólica praia da PALHOCINHA ças á coopeI'ação das a;utorida-

GERMANO E BENTA HOR.ST-
.

Carvalho e Osca!' Cardoso Filho.
.

Coqueiro •. com' 34 metro .. de fren- des brasHeiras já se encon-

MANN . I �Q1rn destino ao Rio de."Janeirü: METEOROLOGJA ;13 ,e 5� de fu�dos ..

Carta. para tra;m no local - em Bocaiuva,
.

. I �I v- slebelll \.celon ,.,
. 'Terr8no-PQ·lheclnha ,nnta nd.q:- ·nó···Es"'a?o ··"'e MI'nas Ge,raI·s.-

T.rau1s'Üorr,eu, ÜlnLem, o,·ani'vensa- JUIZ "arJO J.' [l'�., ,
,
1:. Previsão do tempo, ate 14 hora. ção Preço 38 000 Cruzeiro. á vista.

'�tl ti .

rio n.aLalíoio do sr. Gernnilo H.ors>l-I D:1l'io de S01l7,a e Dr. Vergílio do dia 2 na Capital: ,.. para uUimar os prelparaUvos
II' I h l Tempo: em geral instlÍvel. com nece"'sal'

•

b
-

d
:ma.nn bem como o de sua exma. ,'lla vel' O. .

C
'o:> lOS a o servaçao o-

. chúvn8 e.pauas. asa:sra. d. Benta H o rs-llll1ann, residen- P'l'ocedenlc':i de POl�['Ü Alegre Temperatura: estável., ecl:iJpse e fenômenos anexos.

'iJe,s ·em C a m b i.,r e I a, onde s�o Ce Godoy e Ang-e,lu Rubbo. I Ventos: de sueste a norde�te, Vende se no Estreito,· na TU,
Por outro lado, importante

:.muirl!o e.sLimado.s pela sua bomlade. Pl'(jüedoenle do Rio de JaIT1'eiro Ere.cos. 1 do çonto do onibus- Tn,tàr rêde ·radiofônica anunciou que
Jo.ão Pedro Sih'a S"á, Alcides ele Temperatura. extremai d. ontem I -. O eclipse será transmitido por,

recíxima, 26.2; minima 212. nt'sta redaçao.
·NASCIMENTO: Al'aújo. Romão, Izaht Guimarãe,s, televisão. Segundo Gilbert

EsM, em f,e,,,tas o la,!' elo S1·. Nor- Ri,ehe.lIs, O�\valclu· dos Reis e Cris- -.---- J' _"'-_""._ _-.._ "':J'-' _""".-"...,.�.- Groverhor, presidente da So-

l'berl.o Siilveira e de sua exma. es- Una A,tha,násio.

·A PRONTA ENTREGA
cieda;de Americana de Geogra-

iPosa tI. Izaur.a Goula:'rt Silvei'ra, Dia' 31: Com (Ir"tíno á São Pau- ,. ..,. fia, Bocaiuva foi escolhida por

,1}om o nascimento ele Seu nicho lo _ Aodn\ Baila, Olga Bali;;\ e - se,r o loca:l que melhores po,ssi-
.Jo.ão Ca.Dlos, o0ürl'itdo. dia 30 de Amll'é Aguiar BaIla. AUTOMÓVE.IS CAMINHOES bqidades oferece para obser-

ma,rco último. Com desli,110 ao ltio de Janeiro -

NOVO US DOS ( d d) var o eclipse, devido ao tempo
Dr. Jl',SP l\IRria Cardoso da Veiga c S E À • recon iciona os particularmente claro e maior,

VIA',.JAN'l'ES: Aley Pi,!'es ela Cosia. IMPORTAÇÃO DIRETA DE NORTE AMERICA' duração do eclipse total.

R.elação dos pa&sagei,rÜl� qlle cle-, p!'(l<ce.de·n [.e cip São Paulo -- Car- AUTOMÓVEJS: «Buick» «Cadillac» «Chevroleb «Dodqe» «Ford» Além disso, os organizado-
«LiI1 c Jln» Mercuty.» cCNa.h» «Packard»

.S€lmha,l�caram ne,sla capi,tal pelo meu Lirrllhares Co.lonia.. .
.

c:tPlymoutl}» .PontiacH, res da eXlpedição fazem ressaI-

;..a>1iã.{) da Crnzeiro do. Sul, no cli·a Com desüno Ú, Pôrto Alegre -

CAMINHÕES; .Internacional" "Ford" "ChevroletH. tal' q�l� a fortaleza voadora

.i:l1-3; lElnc!o paI' Co.mancla,nte Lu- LeoTl Se]1wal'lz. VEÍCULOS USADOS; Todos 08 veiculo. usadós são recondicionados e B-17, equipada' para êsse fim,
,;úídi,o dI' Lano WaHe's. Dia 1°: Com clcsLimo, á CurifIJiL1fi garantido. por "Certificado d� IE:1llpeção" em que estará á disposição dos sábios

Proce,d'ellliLe do Rio de Janeiro: - Eclilbh Tl'Ül1che Al'anLes, Ge 003- atesta que o veículo está em excelentes condiçõe. para fotografa,r os fenômenos
b de funcionamento e aparência. 10 000Domilll,gos Costa, La'Llri<ano Gomos do)' e .A<ngeló Rub O. I a . meltros acima de Bo-

Ao. interessadoll, amplas informações. queiram dirigir-,e ao

,:de Almeida, Mario. Ahl'eu, Antônio Com de'sli�lO á São Paulo .- 01'-
repreeentante para o E.todo de Santa Catorina. caiuva, porém êste não é C)

.l'vfaJ.'I'vim. lando ScarpellL N. L O P E S V I A N N A único bombardeador que oS

Proceelp.nle ele São Pau·lo: Dahi! Com destino ao Ri·o d'e Janeiro _.-

Repreeentaçõell Nacional' e E.trangeira. sábios teI'ão consigo uma su-

...A.J.11Í1u Helu. PI'ofe.�sor Carlo.s P-eixolo, Canto�'a Agência Geral de Seguro. "A FORTALEZA" per-fortaleza B-29 - labora-

EmbaI1cados ,nesta me·sm3o data Magda !\Iára Fi.g·lleirec!o, Alvaro cl� Agente Maritimo tório voador -. que preceden-
·

para PônLo Alegre,: Jaci'na Sa.l'::J.i,va Paiva Alwell, John Gond, l\'lal'ga·· Rua Felipe Schmidt. 2 .- sob .• - Caixa Postal. 172 temente foi empregada para
B F' lb 'relegrcrna: ECLIDEZ e VIANA •. Telefone: 1102.

·Borr�s, Calm'ina Sara,iva arges,

I
l'et Good, Thomaz < raser, Ga le

I'estll'dar
os raios cosmicos,

,

G ·11 Sub .. Agentes e viajantes no interior do Elltado
,

.. J.os'', .�.I€lndeS Bor_ges, .JaiTo Sal'aiY;) Fraser, Frank 1\'o'e. Jos,e TUi. 1e1'- B também faz parte do ma;teriali
�

.
. Florianópolis - Sonta Catarina - R A S I L -

F80i'bP:3 e Dr. JOllO Rlb::ls Ramos. me ele Can-a!ho e Laura Llle.r. le\ 'ado para a· América do Sul.

VtNDE-SE,
cor mc tivo de viagem, uma

cerifor+âvel '

residência. de recen

te construção, cr m dois quartos,
sa la-de-j entar , cozinha, dispen
sa, tôdas as inetalações, gara
gem e 360 m2 de terreno.
Tratar com . ALMIRO

CALDEIRA � TeI. 1616

Vende-se um, bem sortido
e bem' afreguezodo

Ruo Tir<!1dentes

,)
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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4 o ESTADO-Quarta .elra 2 de Abril de 1941

LIRA TENIS CLUBE--Dia 5 de
-

abril; sábado de Aleluia, grandio�a soirêe.
Dia 6 de abril, domíngo da Páscoa, matinée infantil com inicio às 16 horas,

quando será Ieíta farta dístríbuíçãe de chocolates e bombons ..

V I V E R E S para E. U "R O P A Escoteiros-poUcias !C'!���!�?oSSO�d�t�!�titO�?o ��2Ui����e��?�(Alemanha todas ali zonas, Austria, Hungria e tc.} por intermedio da
Londres,2 (B. N. S.) _ Em' compon abaixo e remete-lo á nossâ" Re.dação afim de completarmo•.Hudson Shipping Co. Inc. New York .

várias províncias da Orã-Bre- quanto'antes, o nosso novo Cadastro SOCIal.Diretamente dos depositos na Suissn. o' Entregas rapi0as e J1arantida,s,podendo 8er telegraficas .•• A melhor organização no gEmero, fundaDa tanha, OS escoteiros são torna- Nome o •em 1893. 00 Variedade de Dortimento.. dos de' grande interesse pelos
PEÇA INFORMAÇÕES' DETALHADAS A: cursos instrutivos pela policia Sexo ,......... Est. Civil :... D. Nasc. . ..........•..

ORGANIZAÇÃO SULINA DE REPRESENTAÇÇES ltda. local. Isso não constitue sur-
Pais 0 0 ; :.. .Rua lelipe Schmidt, 52 (loja) 00 FLORIANOPOLIS presa alguma, pois a Grã-Bre-

tanlia, a 'Principal função da Esposo (a) :
,'
......•

policia consiste em ajudar o

-�_ ._ _._._._._. .- _,._._._ público, e, sendo essa uma das Emprego ou Cargo -

:; � missões do movimento esco-

a:CASA OU TERRENO :' teTi;Sita, não é de �Sltm.n:har que Cargo do Pai (mãe) " .

� "

� poltoiaâs �e escoteiros manten- Observo 0 0 oe< Compra-se uma casa para " ham tão boas relacôes. Os cur-� família numerosa até � sos constituem uni tributo da : _

AL\'DA O CASO DO "MAR'l'L'i < CR$ 1'50.000,00. � policia aos escoteiros pelo
Agradeceríamos, também, a Rltlltneza de notici,.as de nasotmentos,BE'.LIR'1·lAN1:"" �, Ofertas com informações J, valioso auxiliar qus eles lhe

.

L 1\ _"\. " ..
casamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas.·S. H. I. -- Ilnfol''il1am dc·Bat.;:lYia,,�: .de talhadas, por obsequio, �'lll:elSd;aTam 'durante a segun-

que a Companhia de Navegação I � para (ASA ou TERRENO .. da guerra n1:�ndial, le-va:r:d.oIsbrautsen reolamou ás autoridades I" .. meneagens, ajudando a díri-.. Caixa Po st al 139 - Fpo lis. �
t dhoiandesas a indenização de 10 mi- � � gir O t r a f e g,o � pres anr ?lhões de dólares pelos prejuizus � Compra-se, também, ter-

� socorro de urgencia aos fe.TIque o apresamento do "Martin

�
rena, medindo pelo menos � dos durante os bombardeios12 metros de f, entc .

(Behnmann " ocasionou. O diretor � tntmígos.
.da cornpamhia declarou á írnpren-

••_._._ _._._._ _._._ _._._.-':'_._� Os cursos incluem estUrdo�sa que já. encaJlllinl)o� pelos cami-'ll �\ e investigações que levam :anhos lega is a sua açao. n ".

d
-

ii ... �� � , descoberta e captura dos cri-
. . . Ka 10, ull.USOra Imill'OSOS, exame do corpo de

PThOT:IDSTO AMERIOANO UON-

d L ' ,'" I delito e o estudo das marcas
TRA MEDI-D/\.S DO GOVERNO e aguDo digitais.' Ao mesmo tempo, os

·HOLANDES Todo o Sul Cator inense escuta escoteiros aprendem a centro-
S. H. I. - Notícias procedentes diaris mente a Rádio Difusora lar o trafego, a impedir os

de Wash ingínn informam que o
de Laguna. .

acidentes e o tuncionamento
Departamento de Estado divulguu 970 Klcs, (,nd. s médias). das' cornundeacões polícias.na segunda.feira que o seu rept-e- Ho ár io s de ir radi açõ es: - Das

-

'Também aprendem se de
sentaote em Haia, Sr. W ebb Ben-

10 às 14 e 17 às 22 horas. fender 'de qualquer ataqueton, recebeu instr-uções para
. �n-

Representante em Florianópolis: inesperado.taegar pessoalmente uma mota es", D. F .. DE AQUINO � .. O Chefe da Policia de Cam
crua, de protesto, ao MüüsiLro do Red. do Jorni:ll «O ESTADO» bridge, onde' idéíaidesses cur-Exter-ior Holandês, relacionada

� �::: t ••1 ;':��:;'!:'':'; 1r;".1; sos foi posta ern prática pelacom a imposição ele 29 de Janeiro
primeira vez, declarou que elesdas autoridades holandesas, res- QUEIXAS E RECLAMAÇõES eram de grande utilidade, poistr ingindo as atívidades comerciais. t'J<l:;ZAlJU 1,1';1 I U1(; ;)< o 'u< ..(

cnstnavam como urn bom cida-. .

I ioter essa é, realmente, uma providenciaEssas mesmas nottcias VI ncu am
da-o deve aztr em dete.rmina-para endi�itar o que e.!tiver errado Ila

L.Jque a E.ll1!bai.xada ta,mbém expe-
para Que al�uma falta não se repita;. das circunstancias. O Chefe daeliu instruções para uma prollllta e NAO o escândalo Q�. a sua reclamaçl0 .Policia de ,.BiLmingha,Ill, oI!.dedecisiva ação no cals·o do vapor ou Queixa 'poderá vir a. cau.ar. enca'ml'

oútro desses curso's foi .org:aninhe-a á SEC';;AO RECLAMAÇOI1;S.
de O ESTADO, que o ra.o será le..a4o zado declarou por 'Sua vez, que
sem demora ao conhecimento de Que.. desejava que os escoteiros ti-UMA MENSAGE�l AOS AUS'l'HA- de direito. recebendo •. I. uma Into,,,,,"

yeSSenl plena confiança naLIA"'OS ••• do resultado, e�bora em �Igun. ca·'h .......
policia, alcrescentando "NossaS. H. II. 1- COrfl1.tllI1icam do 1::Iri8_- 105 u�o .etam pl!blitadoa nem a .recla

maç�o uem lo providencia tomada' intencão é mostrar-lhes conlO'

pode.,nl Ilios ajudar ·eficazmente
nos casos em que se torna
necessária � intervenção da

Notícias da
Holanda

Empreze
OH-

de

"M::wt.in Bel1'l'mann".

NAVIO-MOTOR "ESTELA H

maxima rapid-ez e g9rantia para transpcne d� suas m�rcad)rias
-'Agent .. s ..m Florianóp'lis CARLOS HOEPCKE S. A

-

AUTO�OBILISTAS I
Atenção .

Pa,·o o seu .díl"lomo ou

motor de arlanco

OfiCINA ENA.LOJa
Rua Co-nselheirQ' Mafra

ne. 94

f
ba.ne, que um aviso aos ausllralia-
-nos dizOtooo que o renascimento

.

de seus mais próximos visinhos - n"IbIlbi__IWIiI3"'__�-,,_
os ESltados Unidos, da Inclone.sia -

policia" .

Arnoldo Suarez
Cuneo A V, i ..

- 5 O:
Sociedade Anonyma Comercial Moellmaoo

-

Acham-se ii di�posição dos SnrS. Acionistas 011
. Exclusivamente' com hora

D t L' 2627 d 26documentos de que trata o ecre o 81 no. .
I emarcada.

9.

C.artão de hor& Cr$ 80,00. de Setembro de 1940, artigo 9 .S. H. 1. - NoLici'am - d'e Ulrecht
Florianópolis, 21 de Março de 1947.que o Sr. Slanloy K. Honnbélick, eX- Rua Arcipre�te Paiva n.O 17

SOC· IEDADE ANONYMA CQMERCIAL MOELLMANNTe!. 1.427. Florianópolis .embaixador elos Estad?s UnidolS na, HUGO MOELLMANN _ Diretor Presidente.Holanda, rec.eben 'o Ihlulo hOJ1ora-,
__ � _____;';';';.,..;,.'" ..'

. .

_rio de doutor em leis, na Unive!r-I OS PREÇOS DE VÁRIOS

AR-I
"

. .

Isklade deu.lI'eohlt,. É a prirmcil'a vez I TIG.�.
S ALIpMAERNI,ST IClOS "EM,..

'

A r')v (,�)G' A/_,. D",",:()S. .';na longa hi�tória {Iessa

nlliver'SiCl.a-j .

- - - .... t
icle que Ilal -tirtulo é conferido a Ulm P3JIlS, (5. F. L) O

A"tOII
" ..... " .. , __ a'

_di-ploma'l,a es'lll'a.ngeiro. Qua:ndo dis- �omi�swria'�? .da Distrjbu�'Çã(�" Dr. OSVALDO B, lJLCÁé) ViANNA
_

cursava na, 'cel'emonia ele po!sse, o �
ll1Jf01�nta: Em conseq?enCla Dr. J. J. DH SOUSA êABRAL [De. Hambeck dec.larou quc enquarll- de estar melhor abasteCIda de

•
to as grandes porLeIlJcias eslavam Tela para fecularias, carne a região paI'igiense, re- ESC.f<I'TÓRJO: Rua" FelipE', fkh�id.t:� .=. Salà 5 !li,presel1J�emenLe se exer<litanelo na: bronze·fosforcsa. gistrou..,se sensivel bai�â. nos! I Edifício Cruzeiro - Florióh6polia: r'sua autoridad.e ;lravés do

mundojl! Importação diréta da J;Teços por atacado de várÍt;s
__e's'ua meis:ma cÜ'cünSI1tancIa eleu aos Inglaterra' artigos alimentídos de priill1ei�pequenos pai'ses uma .grande OIpor- Malhas - 60 - 80 ·100 &120 . ta necessidade.

'" FARMACIA ESPERANÇA' L�,tunidade 'para que os me·smos fizeS-1 largura _ 92 crroS. (3 pés). O coelho que el'a vendido a'" _

_ .sem me.llhor uso de suas qualidades MARIO SCHAEFER ;;.:'" 232 francos o quilo, baixou pa- !.... -"I� do F'a'rnil1c'êutico NILO tltrll '- -w,"Iib�que é e,slpecialrmenle eleles. "Eu não
1'::1, 190 e para 170 francos nas fioje ti amanhã ser& a sua preferida ,,"'�,�ipo�so m·e Ie.mbrar de um povo

me-I
'
Te' egr.: MARILEY

I' tl,·l\tiiill'as. S,e)TIanaS. O

,fr,a,
ngo Drogas ri'.wçió'lflfts e eStrangeirl's - Homeopátills - perfD�.'�'�ihor qualificado pela exp·eriência C&ixa Po,tal - 5756

1·��stá} _ _26'0'.1PâIlC_?S .0 quilo, _.em m'ári"i'S ...;;;;; Artigos de borr"cha.e pela ·sua. apl:idão palra ·experime·n-
. São. P8ul0 _ BraSIl. vez- de 3'00 e màjl&; anterlOr- Garante-se ti éiát,r observância no receituário médico.ial' novos melLÜ'elos e fa.zer novos

I' menté. Os' ovos; b'aÍ%áraifi

31
",_.,.""",.. ,>"".

contados elo que o povo deste país -. fi'âhié-üs ca.dá uiií':t�· ÁS;

0,,
éllotas QUER V,ESTIR.SE {ó;l CONFORTO E ElEGANCIA 1

- ti diploma foi entregue a.o em-

P I t" d al1!tes veIlldidas a 56 fráncos; . .".:
,.,. d ., P f JA � �Ule \

a veu � .

PR'�ê':j'�RE A
",alxa 011' iP�.O 1'0 e.sso.r W..·.' ta IHJ ti '

'ti estão agora por 5. éO'uYé-flor �KerkaJmp, deão da Fa.culdade de Di-' sito a JU<l Esteves Junior N. 93, antes a 45, bmixou para 35 Alfa l-ala rl·a"" Mello
rreito de Utrecht, numa ceremonia .

antiga re�idânci<l da família francos. As nozes de 140 fran-
,Ola TgreJ'a lele, Sa-o Pe{ll'O, c��si.stida Raulino Horn.

'1 20" �
cu,

Uh cos O qm o,_pa,ra 1 . MaçasPelos il11E'mbrQs do gabine.íe e corpo ..,acara loteada com 26 divilõe.
, de 10m x 40m. custam atualmenue 30 fraüéos'diplomai[ilco. o. interenadoa queiram procurar I contra 45 no mês anterior'''.

,é lião viLal ·para el'es como a sua

próprda .Iula antes da guerra. J<';ssa
lll'Oluici;a foi vi·oculada pe,lo redator
do Brisba,ne l'elegTéliph, W. B. Da

;yielson, im·edia'lamente apos o seu

rre.tomo ele uma longa ':'iagem pe·la
Iindül!S Orientais.

HOMENAGEAlDO UM
XADOR

EX-<EMBAJ Ci rurgião-dentista

I
_IRua Felippe Schmidt 2:2 - Sobrado

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o FSTADO- Quarla feira 2 ele ...bril de " ...7 5

'CLUBE DOZE DE AGOSTO -- Dia 5, Sábado de Aleluia, soiré�.
Domingo, '6, Páscoa das Crianças, matinée infantil, das" 9 às 12· horas,

dístríbuíçãe de bombeas.:com

.Fome .atrás da "cortina"
-'

New York (USI'S) - Na sua co- de de que a União Soviótica não da. 1\0 último inverno as fa;Tl�!i;lS
luna "Pelo EsLralog.eiro", no "Newj está em posição de fazer aJgo· pe- que habitam a Moldáv'ic1. e a LLl
York Times" de 19 de re'Vereiro,llos países caiei os na sua órbita. Pe- kovína estavarn á hei ra ela J nan r

Amne O'Hara MoCol'mick assim se los governos, sim: aparahandn á ção, mas os tatos não toram l'lj-
referiu á situação da Ruwâmia: 'mão 11Ü'\'às e dependentes admí, bíicados. por várias razões:' ü I'l" DR. SAVAS.LACERDA"'Üim aspecto pouco dhulgado nistrações a Rússia adiantou-se gime Gr'oza estava em véspera cio Immca mélUco-clrúrglca de Olho.
mas muiLo si,gm·i<fi'calivo das rela- numa políl.ica de levar Ludo e não eleição, os observadores esí ran- - Ouvidos. Nariz - Garganta.
cões en're a União Soviética e os' dar nada. Mas como as naço-n.�·

_

1'" haví PX'e�criçõ.o de lentes de
'!I" u �, ,," ,gelros nao eram uesejaveis, ravia

contato
seus satélites é pa tenteado pelas I tronte írf ças asseratam agora nos' e'8ipera!l1ca que a Rússia, devo i \'PS- .OON8ULTóRIO - Felipe scnmt-

, ·\'0 Ll'CI' as de fome na RUY'''' I-'m l )OS eI 'tr"'Lacl d p es
I

parte elos cerca is ["e(ll i :; -,�J'_. dto 8. Das 14 às 18 horas.
,..... " I, lw.uamla. D CPIT· 0.", UI os e az, a '- se uma " $081DaNCIA _ Conselheiro Ma-
"'['Ô'cias as descnições da fome e em' Irada assemelha-se a um contí-

!

Lados. �tua,lmeI1te, a s.i:buação ,'. " Ira. 77.
, TELEFONES 1418 e 1204

todos OS pedidos de socorro pal'li-I llUC1?ãO, sem fim dos receios e das nía de mais pa�'a ser escondida. Us IhJ$tH'1Ile
< dos da Europa em r01S anos

dei
miserras do presente. 'caml10neses esfomeados enchem as

imprecedente mi-séria humana, na- A Rurnânía ,é um caso em ques-l cidades á procura de aumentos. A .

.

'

,da ,s:e djss�e a respeito da �l1!�ânia. Ião" ilIl1lpre1ssi'o,na.l1le porque não
I população

morre aos míshares e �s
DR. ARMANDO VAL�RIO

Isso s.e nao deve apenas a C01'LI-1 sabíamos nada até agora de uma� doenças causadas pela desnulil'lçao! DE ASSIS
=: POis, a in�,nição naquele :'lCol fome q.ue al'i,ngiu ,tais �l'OIPorções I pululum. Ul�l lrl,CjUél:ilo re�liza;do 0021s�fs'fg��i:e:J���1�altfea��J <1.

pats agr ícola e quase ínconeehívet.l q ue ameaça o governo Groza. Ha-I pOl' uma agencie, suiça em JMWH'O Caridade
. " I ' .' , ,OLINICA MÉDICA DE CRIANÇA!!

A atual crise está j,].g'ada, se- \'H\ 1'1]010,rc"S de uma erninentc cn-I· revela que a media d'o mor-talidade ADULTOS

d I" I
I
I'· t Iid d

.

f l'l L
._,

d OONSULTóRIO' Rua Nunes IU-
,!I'UIl O se (IZ, a seca que a�I';U· O'lI a

i
se a irnen ar, par I, os Os mem-

I
],11 an l' em UI gumas regroes e e

lIIi.do, 7 (Edifício 8. Francisco).
Moldávia no último ano, Esta pl'O- bras da delegação rurnena á CO'IlJ- 80 por cen lo. I Consultas das 2 1\s 6· haholrlj.S 1I tESIDltNCIA: Rua Marec Gu .

vímoia fica na frÜllllGci ra com a Moí- f'erência ela Par, de París, mas

I ., lherme. 5 Fone 783 .

-dávía Soviética e a Ucranca que .ni.!lgJuem se ar-riscou a falar al to O l'P',lal'ól'io dos SlIlÇüS da-n:os, DÃO CONSONI.-€slão também s·ofre,mlo de úma sôbre o c-aso. Es,sa fome d<wL\-.se! 'Uma imagem receiÜ'sa de um PRíSJ' DR. ROL
ALTA CIdeslliudado e 'exa'n(�ue outrora ri- !JD\URGIA GíilRAl', - •

fa.lta de alimen[<o,s I,ão severa e 11,ão apelna,s ti sleca mas á sis1;lllrdl,-' - .",' J,URGIA _ MOLÉSTIAS DE a:-.

>completa como qual,qner da,s 1'0- (,ica 0s'polliação do país pelo') ruS- co. e ,a,gora l'eduzido á um ní;,'el de.
I ,orma���I�Sli';;;�lã:d�'l'2eS M.�,,·

:mes periócti.cas qUG. se r·egi:;L.l'am SQ,S a tíLulo de repa,I'(!.çõe". l' ..�l· ês- cXIslel1lcla sub-hl1imaiIIo. Prevo gra- clnna da Un�versldade de SAn
,

.

'C8 c!c"'ordens quando as hordas de I :"<lIulo. onde fOI asslstente.·por ,a·,

na histól�ia. A Moldávi,a lamibém já le processo. não só os alimento's, .

\ .� .' ..
I , , ,

;lu. anos do Serviço Cirúrgico d4

;sentiu a.nles a, influência das se- petróleo e � ma,qui'nál'ia' fO['am !f\-I
es('omea<.!os invadiTe� a,s casas e' �I��' d��;�õ�,::;lae ���� 1.),.

<cas mas a producão do reslo da ,'ados. mas ta,mhém [,ra(OI'<:, (' 0'::\- os armazens. O governo resolveu Ãt"e9, Intestinos d�lgado e grO!1IG.
- ,. _ .', ,

.

'," 'r.. d', , '. l'" p1'e- tlrólde, rins. próstata. beX!g4.
Rumal1la era tao gra,nde que 11avla elo. Ave ha poucos mC3".', Ge;'ca pai Im pc. II assls enCla e o ltero, ovãrlos e tr0!ll'Vss. Varleo·

, ,I, _ , I "I·\cte'll Le Tr'llnJan, alli']n.cI'Ü'U que a 9le hldrocele var,zes e herD�
: 3empre allmenLos, em qUC1Jn[.]'(lade (le um mlllhao de so'Ldaelos do Exer-'" ". c 'CONSULTAS: '.

3ufic!,ente pa,ra lhe fazeI' frente., cilo Vermelho esLavam [l,qufll'te-, con:ilda rio. e�él1cilo das Estados! �d�� fI hgtt�s àd���S;e�
Só urna vez, na his[ól'Ía moderna la,clo's aJO país. Al.uRlmentc, seu nú-: Umclo,:; suflclenle pa.ra 500.00°1,' ralso). Tel. 1.598.

I I "'Qoa's "ola' a caminiho Outros �Jl8m1l:NCTA: Rua Esteves .HJ
,- ,delpojs da, se'ca da Il'eI\ceira dé- mero desceu para 300.0DO -- o qtE' 11c "., , c" I ,I .'

L nlor, !79; .;!'.�1..J4_764
· rG<!l.<:Ia do IlJOSSO século - foi a, re-

r
é ainda uma gora.nde sobrer:,nrga I ahUisl:ecime.nlos �el'ão comprados;:tl!( POLYDORO S. �THIAGn

� gi:ãCJ úbDi'gMla � importal: cel;eais. al�i:m

.. tmt.
ar pa·ra um,a ?aç.ão..a!'l'Ui- II no ,11<0'5S0 p�fs. Se a fome trans-: .1éói"o do Hospital d<; Caridade ..

· .Como a Hungna, pro;cJ,t]ZJ,a ma1s <J1lad·a.. Quail1ldo a Russla pedm _1'ü- . tOl'fla o l'epme Groza que es.pe- A.siste�i�rrl�n����rnidade .

.;<\.JimenLo,s do que os neúes'Sários a palrações á 'RIumânia no 'v'â,IQr de' l'QIU lan:Vo pa'ra atual, a Russia po- C.r;lNICA 1I!tl?fC",-" EM GERAL
I

I
-,

'I n ' .

I .' j I
.

tI" 'Ilença. dos orgaos Intel'!!o., c."""W·
sua POpUI 'a.çao·; uma das razQas 300.000.000 de dia ares em. rans: C era ,a, vez Jns·a ar um governo, mente do coração.

,·.da fome se,nt.ida hoje nal Europa é foi "'dito que ela já le:vara m�rca- lodo composto de' comunis-La.s, mais
o 8LBCTdROCARDlOGdRAPIAI oençae o sangue e oa ce"OI.

�·.qL1e e.sses países não expOJ'tam o clorias deste país no "'alIar de ••... as te,rl'iveis; cOl1Slequêuoias :das re'-I Voença•.de senhora. � Partos.
.

.

. .

., _ _. Colllulta. diàriamente· da. 15 li II
:.2xcedente prodUZIdo do qual ele- 2.000.000.000 de dólar�s. Nmguem. qms\Jcoes e a demonstrayao de que boras.

· pe,nde a economia continental ·parém, liluha muita SiimpaLh pela não há outro país a não ser a Amé-' .tende. cha'."adoó a Qualq'!c' bo.....
:..

.

InclUSIve durante A nOIte.

:;Codos OS dias, o mundo, exte'rior Rumânia. óea ao qual l�e.correr em caso de ONSULTóR'IO: Rua Vi�or Meir.
., ,.

f .,
. , . - , .

de'
. les. 18. Fone 70l

..

ve a evidenCIa o,s e ehOS des,astro- .e,me:l'gencJla nao sera esqueCl: o . m. !lSID€NC1A: Avenida Trompowlld.
,: \;;Os da di'visão da Europa. A desu- A NEOESSIDADE É DESESPE-' qua,lquer dos lados. da lilIllha que �2 ....ODe 766

1
nião poHtiüa da,s l1ações canLi.nen- RADA divide a EurQpa em dua,s e alilleHça ORo MARIO WENDIlAUSII

�:{;ais ,não nO's deixa compreender a hl}ltrou-'s'e agora q;lie a S'ua n8-,'toclo o CQntinente com o estlran- Oi...t!'r d6 Hospital "N"ê� RafftOl"

ç'8xLü<llSã'Ü da s'ua i,nt<egração ·ec,onô- C'e.ssiidade é realmen;te clesesepera-! gulamenLo econômica. I
CLINICA M�DICA

I DE ADULT06
E CRIANÇAS

:!IlliA:la. Ela é mesmo em escasso gráu ::Ou.uIt6rio: R. Visconde de Ouro

·.cor.o,preelnldilda pelas próprias na-

Da'oco de "rédl·to Popular e Agrl"cDI.a de' I
,:nções. A dev,aslação da g'uerra e o

U- muro e,rgui:do depois da g'uerra,
,c:ijue dividiu a Eu.ropa com é,te e Santa Catarina,.i)'éste, forç.ou os eUl'O<peus a se

ASSEMBLÉIA GERAL _ 2 •. CONVOCAÇÃO
; aperceberem bem pela prime·ira
'. vez qna,ndo dependem dos seus vi

: zi:rihos de, qml,se lndo o que agora
" falta.

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - "Ias Urinárias -

Doenças dos intestinos, réto e

InUS - Hemorroidas. Tratamen-.
to da colite amebiana.

FIBloterapla - Infra vermelho,
Consulta: Vitor Meireles. 28.

Atende díaríamente. às 11,30 !la.
.. l tarde, das 16 hs. em diante

Resld: Vldal Ramos, 66.
Fonll 1067

• ...m. 2 - eSQ. da Praça 15 de N ...

'e..bro \ sItos da "Belo HodzonteW)
Te!. 1545

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇA,8

DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no Rio de Janeiro

Consultas disriamente da.
10 às 12 e d<l. 15.30

em deante

CON8UL'l'óRI0:
Rua Jollo Pinto n. 7, sobrado
Fone: 1.461 - Residência: R�

Presidente Coutinho, 58

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na·
alonal de Medicina da Unlversldt.
te do Brasil). Médico por concur·
10 do Serviço Nacional de Doen
\1>1.11 Mentais. Ex Interno da Santa
Callll de Misericórdia. e Hospital
l"alquátrk!o do Rio na Capital :t'.

deral
ULlNICA MÉDJ(lA - DO'ilNÇü

NERV()SA8
- Consultófrio: Edlffclo Amtl1ll

NETO
- Rua Felipe Schrnidt. ConsuItuJ

Das 15 ás 18 horas -

�dêncla: Rua Álvaro de CarYa�
lho nO 18 - Flotlanópolll.

DR. BIASE FARACO ... , J
lléàJco-chefe do Serviço de Sifllt.

"

do Centro de Saúde

DOENÇAS' DE SENHORAs -

StFLLIS AFEcçõES DA
PIELE - RAIOS . ItNFRA-VER·
MElLHOS E ULTRAS-VIOLET1\S
Cons.: R. Felipe Schmidt, 46 _

Das 4 às 6 horas.
Res.: R. D. Jaime Câma,ra, .6

FONE 1648

---�-
DR. LINS NEVES :
Moléstias de senhora

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

ResldêÍic:ia - Rua Sete de Setembro
-,. (Edificlo. 1. A. P. da Estiva)

. , Telefone M. 8a4

C.....ulta.: da. 4 áa 6 hora•.
Itealdência: R. FeJ.ipe Schmidt. J'

- Fone manual 81l

I
Não hove.ndo .ido' levada a efeito. por falta de número. a I

.e..ão de Assemb éia Geral Ordinária. dê�.e Banco. marcada para o Idia 26 do corrente. fica a mGSrCla -- de Qcôrdo com OI nolSos

Estu-I J
.

,tutC:. (ar:. 22 § único) .. - novamente convoca'da para o dia 5 de ustl�aI Abril p. futuro. às 11.30 hora.. . \I
SAUDADES DE 1..::\1 l\lC'iDO 'I' Dita Auembláia delibera"á lIobre o seguinte: 1Q.,-- di.cua.�o e PltOCEbSQS EM PAUTA

,,�-, PERDIDO aprov'lçãQ do rebtório e bolanp do exelC:'ClO de 1946. e parecer do JCLGA:\<IENTU
1 Ei� porque em todos o,s países.' COl\selha Fisca)', 20 -- eleição de novo. fiscais e membros do Conselho Via, ás 14 horas

'� -

, '>y' f'l
..

de Administração que tiverem seu mandato extinto; 30. -- outros
PROCESSO N0 JCJ-5l/.47os pov.o", e nao o" gü\OIIlOS, a �m 'ossuntQ<ii de intereslle da .cciedllde.

,_ta,nto do's Esla.elos Unielos da Eu-'

do Trabalho
PAHA

Flodan6palis, 27 de Marco de 1947.
Reda.mante: Benta Joaquilla

DR. M. S.
.

CAVALCANTI
0UnJca exclusivamente de .crtanças

Rua Saldanha Marinho. 16
Telefone M, 732

DR. -PAULO FONTES
Clfulco e operador

Oonsultório: Rua Vitor Mel:reles. 26
Telefone: 1.40$

Consultas das 10 às 12 e das 14 às 18 '

Residência: Rua Blumenau, 22
Telefone: 1.623

(

, ;·r,CliPGi. _,Qual.Cjuer· pessoa que viaje
�.além!'fro<nlt(lira,s deve' notai' como a

idéia de fedel'a(.Yãn ·Cl'esce (' S(' es

) pa,J.ha. Pouc.ns Ell1l'b,j)eus po,dem'
, viajar além f,ronLei.tms nôs<[es dias.:

l E&t<ão ·feohados onde 'So 8illConll'am I.
\ B êss·e isohmenlo :físico e mental,

I

�I
-�"'."..._..........,. Imo",. _........ lO

:.átcr.e.s'Genta:clo áS. privllcõe,;
cle'Vicla� ffíMPANHI.A ·AL��ÇA DA BAlA"

�ao isalamenlo eco>uômic.o. moli-
.

, ,,1 . .

\'vaifi uma saudade gp;ral pelo mU)l- I '�I1II\\hu'. �lIB li7t -- Já4f1: I A I A
,.' ,do amplo Cjlle eles pendel'am. fJ01' 1 nJCE1JDIO!i\ B TJU.lfSPOIlTEI
"';r}utras palavra,8, a exppriência da j
.', di.visão é um argllmenlo !"cmprc I
"pres.ente, para ,a u.nião:

' I CAPITAL E RESERVAS
:Na RussJa e o 'go'.ei'r1.O, snmpre .j. R' .

b'l d d
'.disli,n:lo elo po'\'o ma,s nêsLe case',

.

Respousa
I 1· a e.

.' I eceta
mals em parllcular. que sonha com I Ativo
'um conline,nle Uini,fica.do - uma "Europa unida pelo comunismo..
'Na:turalmell1l('e, êsle sonho prevê a II Sinistre, pegos nOIt Últl rnos I\) !:IDOa

. '&ua realização num futuro mais ou Relpomebilidades «

·nJ...E"no.s dist.a.nle. l)ois Sl'alil1, como l
a,l.g·uem já notou, é mais paciente I
CjUf' Hiltler e baseia o seu pla,no na \

frir7a do raciocí,nio 'e não nas emo- l
"r,i'it'''. Mas, presentemente. êsses I

1l1�,:1'1s 'chocam-sE' com a dealidn-I' """''Y'__..-_ � , .•_ � """" _ _

VISTO:
Henrique St.odieck, Suplente de

Juiz Pre�id,2nte.

de

CEL. PEDRO LOPES VIEIRA

(LOmÚVAL ALMEIDA
DIRETORES

Oliveira.
Heclama.cla: Fábrica e Henclas e

BOl'clado's Hoepcke SIA.
Objeto: DUerenca de aviso-:pré-'

via, ela Indenização, de salários e

'férias.

Ao&acia& e Repr...ntaçõ•••ia
. 0"1'01

r.'!atria; 'Flol'icm6poU.
Rua João Pmtol n. II
Co;izo Poatal • 37
FilieI: Cl'8IIciúmo

Ruo Flõriol\O Peizoto, _/a
(Edit. PI'6prlb).

Telegrama.' ·PRIMUS·
Aqen tIO. Doe principal.
á�udClt'Olo. do Elltot.Jo

o SEU OQGANISMO

• • •
Dia 3, ás 16 hora·s ..

PROCESSO �o JiCJ-39I 47
Reclaman<le: Osvaldo Po'rfírio de

Miranda.

Reclamada: IndúsLria Bra.silleira

de'Peixe Ltcla.

Objeto: Sa.l1áJriüs, avi'so-,prévio e

horas exlraord inária.s.
Dia 5, ás 10 horas.

PFWCESSp N° JCJ-/47
Reclama�1te: Otáyio Fra.ncisco

da Silva.
Reclamado: Robel'to Müller.

Objeto: Inclel1izacão.

I
Florianópolis, 28 de março de

.1947.

Allil>ônio �-\.clolf.o Lisboa, Sem'e-

tário.

Cifras do ,Balanco de 1944:

Cr.
Cr$

80.90o.60!>,30
. 5,9780401.755,97

67.053.245,30
142.176.603,80

•

•

98.687.816.30
76. 736.40! .306,20

Diretores:
Dr. F'amphilo d'Utra Fre1re
de Sá, Aoisie Mas!IIorra. Dr.
e José Abreu.

de Carvalho, Dr. Francisco

_ToaqLtÍm Barreto ci:: Aral.jo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



L'

o ESTADO-Quarta :telr. 2 de Ilbrn de 1147

NO

�

Apurou a nossa reporta-
gem .qU€ o Avaí vêm de
conseguír o concurso do mag
nífico meia-esquerda Arí Gon
çalves, que foi o principal
elemento da equipe do Figuei
rense em 1946,
A aquisição é das melhores,

estando de parabens os men

tores avaianos.
Com o concurso de mais um

admirável ,.cplayer", vai o clu
be de Arnaldo Dutra prepa
rando-se para a temporada

VI1'OlUOSO l'iOS EST.ADOS GN[- SabaLj'Do f i c ou cornpleíamente] ,

.arnador ista a in iciar-se este

DOc.·
••

O l)U'U'ILI�'['\ BR.' ".,'f'f. I,'LLJ.O ' ., f 'I I Movimentam-se os meios Medinho e Lauro, elementos mês
• .., �., ,e\. ..,..'-" n 'gTOlggy e ,raqueu<u no SeI"IJTIO.,

'

OSVALDO .SILVA i "roUl,i'cI" devido ,1 um es.ma,gactorlesUldantes da Capital para a.s,do ataque, sujas excelentes -a-

lUO, 31 - Foi das mais brilhan- esquerdo mas deli um gf>lto de grandes pelejas de voleibol;' atuações em 1946 o credenciam CAMPEONATO SUL AMERI-
tes a estréia do pugil ista braolle,l-1 mamer-se ele ,pé alé o íímal". I basquetebol e futebol que se-I para as lutas de grandes pro- C�NO DE ATLETISMO ,

1'0 Osvaldo ,Silva mais connecído i rão realizadas sábado, e dornín- porções, devendo dar grande RIO, 31 - Ao contrario do
por "84" nos ,ri'!1Jg'ues dos Estados i Felicitado o pug'llísta go próximos entre os selecío- trabalho aos defensores do ar-

que se noticiou não serão realt-
Unidos. Enf'reutandn um pugiüsta brasileiro nados do Grêmio Estudantil co p�ranaense.· zaras hoje e amanhã eliminató
de valor, conseguiu o nosso patn-: Catarinense e as bem constí- ,

I' I
cio, campeão dos meios, um eXIPl'eIS_' Após o seu tr iun lia. Osvaldo s i 1-

: tuídas seleções estudantis pa-. �ara a clef,esa.' segundo n?s ��aSeq��;!I��CiO��raq:e ���:�r�
, '. 1\'[1 recebeu um belegrurnn dwla.do .ranaenses que vêm a esta ca-

intorrnou o técnico AIrton Oól-
SlVO triunfo.

, I elo dia 22 desCe mês e assmado pe-] pital sob' a denomrnacão de veira, figurarão Isaías, Naldi, rerá ao Campeonato Sul-Ame-
Pür uma gerrti.leza do C0ll1SLl'I a.d-, . ' . ,

.' c. 'S Al..1� .Psrr K t
"

Ad- ricano As prova definjtlvas
, .,.,

. lü chefe do Esor itório Oomercíal ". C� l'avalla Oovernador Moi-' 'uu, enüne, a -CIpIS e ao·
.

�"

Jll'n"o elo Brasrl em MH1ml SI' Mi- . c, •

t
-

b b estão marcadas para os dias r::
,

'.. AI' "d' I cio Brasil em Nova York, relíoítan- i sés Luplon " que erao so os om ros a res- '"
'

.' lo i:J

guel Alvaro Osor io ele ."l. mel a po- ,-". '. hilidad d 'ta 'e 6 de abr-il no estádío d Flu
'. ,,_', (f'O-o/pe].a. bnlbial1l[.e vitoria c isto pensa I I ade e eV1, r a In- ;, :"'L

.

o ..,.

demos pu:blwar as opm ioes ele dOIS
si-grJÍiÍlca que os jor-nais daquela I, O prélío de futebol que 'terá filtração dos dianteiros da ter- mínense

conhecídos oronistas ele box sobre
cielaele comentaram favoravél!men.,·lugar domingo, no Estádio da ra dos pinheiros. -0-

a vitória de �'8!1" soore �tcye sa.. .

.

I i\>I[OVIll:fE'TTO PARA A VOLc

"

,.
.

c •

Ill' a vitoria do pugblista rrrasrlei- rua Bocaiuva, promete a llll- Aguardemos o choque pe- ,iI. - 1., ,
•

baIHIO. 1'0.' I pressionar aos espectadores, bolístico de domingo próximo TA DO ATLETA BENTO DE

.• •
'Na lula de a.nle-011l1Jem, realizarlp: já que a equipe do Grêmio Es-, que reunirá as forças máxi- ASSIS

"N° 84 faz uma "!1l1tzkrleg" I
em Miam), o nosso campeão uos tudantíl será formad.a por eXí-,mas estudantis de Santa Cata- São Paulo, 1 - Nas últimas

contra Sabaülno "
. médios venceu o cubano Aurelio míos ."players", consideradoslrina e Paraná, num confronto horas de ontem tivemos co-

A�:;iil1'ado pelo cr-it ioo Luith er Por-to por "i{jnod:�olll,", no 2.0 verdadeiras revelações, entre
I
sensacional e, equilibrado que nhecímeneo de que, pelos atle

�\'a:�,s, publicou o "The Mia:n�i. He- "round", �pós um assalto miC11) os' quais podemos d�stacar Ilmafl�ará époc?, nos anais estu- tas d-o Distrito Federal, Rio.
1 a.lcl , de l\harm, na sua edl,ç.,tO de de açõe's vl'Ülelltas, . Niltinho, Sal1foI1d, NIcolau, darutIs dos d'OIS Estados. Grande do .sul e do São Paulo
20 elo conrel1Jt.e, com o líLulo acima, F. C., estaria seri'do organizado
a seguilIliLe' crÔni.ca: ., um movimento, no sentido de
"A fim de dar o devido créelito ii • �..

ser solicitada á C. B. D. p'ermis-
ILlta pr:iJI1lq1pa·l, it3lo ,sertvi,r·á para EN· -I con41�nuar'a' .'no Avaí PORTO ALEGRE QUER VER são para a participação do ex-

anunciar que AI Labarha elerro·to-u � Ize.a I A PORTUGUESA DE ESPOR- tra.o:r'dinário a;tleta Bento de
BiIly .sn1Ílth ·em 10 "rounds", qua·r-

_ , . .

TES: Assis no plfóximo Sulamerica-
1.a�feira á no i-te no Oentro Cívico!' Nao ha em todo o E,stado tLglO ·que o jogador desfru- Porto Alegre, 1 O Inter- no de Atletismo, Adiantavam
mas perlil1irtJam-�1e que lhes fale so- quem não ouviu falar do meia ta.

. !,?acional� no .intuito de feste- o.S nossos informãntes que, ho
br,e "8i" - a BULzkrieg bl'asilei- direita Nizeta, jog·ador que CO-lO. m:-is an.trgo defe�sor do Jar Co.ndIgna.mente a passagem )e, será entregue ao presidente
l�a". nhe?e profUlldamente a

Aart� pavIlh8;_o alvI-c�les-te mtegrou de ,seu aniver'sário, o que se ,Rivadávia Correia Meyer um
O que ele fez c-ol1J[ra o favorillo de Jogar futebol, do qual ele e a !seleçao Catarmense no Cam- dará no proximo dia 4 está "·a.baixo assinado" com este

Steva Sabattno - um ótimo mane- um dos me·strres - ainda em peonaJto Brasileiro de ��itebol trabalhando para:Jrazer a Por- Um.
jadol' dos ipunhos - nos 10 ",roun- ma'g'nifica forma, apesar do de _1944, ande teve ocaSlao de to Alegre um co�jili-nto de reais Não. acreditamos todavia,
ds" ela segunda das lutas princi- longo tempo que mantem con !demo,?strar que, realm.ent�, �ra qualidades. Já seguiu 'para o que 'este 'pedido sej� atendido
pais da noité, ,chf>gou a s_er um p_:- tacto com a pelota.

I
O. m�1S co.�pleto meIa-dIreIta Uruguai um· emissario, a f.im Po.rquanto

I

se .sabe 'igualment;
cado e uma vergonha. Nao, ele nao Pode-se mesmo dizer que

barnga-vel de. de �er .se GOIUseg?e" nego�lar que, ,dos atÜeta's, paulistas, so

lllJqueou ·Stev·e. Mas artirou socos Nizeta é um dO's "players" E' avaiano de coração, Re- a vlllda: do ·<co:rn�l.-llad-o -erl�n- men'te- üS do São' Paulb F. -c.

fUl'i,osame,nte, de ,todos ,� ��.gUl�S. mais porpulares e queridos de jeitou vários convites de outros t�l, atu�lmente dlSlputa:ndo a I são. sign�tários do "abai:�o
eOl�ce�lvell�, des�; ,0 PIlI��IIO ate

Santa Catarina. Inteligente, clubes, únicamente porque sem- Co�a RlO_,:s.ranco, O?, no caso assmado ,sendo,.: os demaIs
o ullt�'ll11Ü round, COIllsB':g�![llcio .

a
infillbra:dor e !sobretudo disci- pre vive!U rpa:r:a o Avaí e difi- de ISSO :1lli�· Sef poss�v€l, trazer do�s .

clubes de Sao Paulo con

�ecI.s,(l1O .por, ma:l'gem ,,:uf�I.e;IlIte, pa-, plinado, o valoroso "insider- cilmente o abandonará, Cre- o p:na101: ou o. Na-ClOnal. t:r�rI.OS, E, no caso .da mentora.
I a J.l ,�aq:ll alte, :rack�0IlliVll1e. E d·e

rlglht" soube g1I"angear a sim' mos nós que a esta hora o seu A",o.ra .-.com. a �roposta q ll:e ll1'axI'll1a aceder, af�rma-� qufl'
se .c]Lllvldal que Sab,3!bno te,nha. V1S-

pa;tia do público esportivo, pedido de inscrição já deve ter acaba de ser feita. ao. pres�- os �e.smos se -conSlderarao de
to Itantos punhos Juntos nas suas -

C' O'
•

d
.,

. -'d'ado entrada ...... a secretaria da dente do InternaclOnal. maIS sObngados. de qualquer· com-
, ' ':> O O con"e",uln o um numero van. .u

-

I b d.'
., .

ul.tImas 10 lu·ta6. De S'aIda, os �. O
't ':� d "f s" F C D um c u e eseJa VIr a nossa CI- promÍsBo oficial, levando, em

.. aJo;:>o e an . . . .

d d ·t' 't'
.

asslsLE'ilJIlc.s, senlnm-'Se como que
.

.
.

.
a; e, e e.s e e o o I·mo conJun- contá a condiçã,o de "profissio-

penalieados pelo bDasi·lei·ro. arvtran- A conqur.sta do tetr�-campeo- �1?Ü'ra, que se ap�oxIma1m os to da Portuguesa de Espor- nal" de Bent-o de Assis, decla-
do IL1vas ',como um IODC.o. .

-nato �atannense, mUlto
. deye, prehos entre oatan�enses e tos, considerado por muitos co- rada pela própria C. B, D.

Não parecia que o rr'apaz - >ü seu o Aval ao -concurso de Nlzeta, paranaenses, em dlsputa da mo o
.

melhoT team de São -0-
nome é OSViaklo Si·lva c- pudes.so cujo desempenho brilhante

I' Taça
Amizade, chamamos a Paulo. VASCO x FLUMINENSE, O U<Y!'E-

manto).' ipor mllÍlt.o tempo Lal trem Sempre cQl�entado �elo.s criti· atenç�o d,? responsável p:la A direção do Portuguesa JO DO PRóXIMO DOMINGO
de combaie. Nã� some,nLe ele o cos esportIVOS, c�mtnbUl� p�ra 1 orgalllza�ao d� nOSsa sele,çao, propôs jo:ga.r em Porto Alegr.e ,mo, 1 --' De aco.rdo D?m o pedi,_.

.

"

manlteve, ·mas lljl>O c.hegou a sen- aumentar o cartel de vlto.rIaS
I pa:ra a· lllclusao . nos tremos uma ,partIda por. 30.000 CrllZel- do fonmUllado, ,pelo. ·OIana,. a F, l\I.

tal'...se po.r uma. única\ vez., no seu do m�i? �amos,o clube �o Estado; para desempenh.ar ,a .contento ros livres, vindo de avião nol F. -col1JC.edeu ex'c.lusiviidadc da daLa..
"wnner" e'll>ur,e os "rou'll'c!ls", No> sé- e sohdlfwa:r amda maIS o pres- o palpeI de meIa-dIreIta. dia 5 e voltando no dia 7. de domingo próxirrno, para o -clu-

Uma' "rouiCl" -ele tODlúeÜJ\J SabaLino. Os -colorados, po.rem,.não es- be !.eopoldiineruse i.nwugurar a par-
com 'llm ·esquisito ,go!.pe ele es'quer- i " tãJo de a·cordo e fizeram uma' te da ,sua. nova praça d1e - espOil't.es
da e I{) peso medio de Brooklyn sa-1Grave desastre na prova automob,iUstica conttra propo,SIta por intermé- eles,Linad'a a.o pÚbUCo., wm capaci-
cueliu a cabeç-a, f>m parle pa'l'a, dio do esportista Luiz Mecozzi, dade para vinte miol pessoas.

afta:s>tar 8JS Leias ele ararl1!ha. que a

I
São Paulo, 31 (A. N.) - Du- do. Alguns metros depois, deu- que, é seu cousul na cidade do A Ipl'ebill11i,nar se.rá el1ltre o No;va.

toruteir,a lhe ,col'Üoqra nos olhos Ilante a grarude pIlova automo- se o desastl'e. Villor·ezi cuspido cafe, América e o Del. Carsti.Llo, e a HnaI

porem mui.to mais pela treme.n.da bilística "Interlagos" dispu� do seu carro, ficando em esta- Caso a Portuguesa aceite a enlr·e- as nOVlas e.quipes de profis
perplexidade e>m ·qu-e s·e enrconLra-: tada ontem, ruesta ca.pital, o do de choque. Posteriormente contra-proposta, a sua visita a; sionails do Fluminense e Vasco dtI:

"a, 'carro dirigido pelo corredor verificou-se que nada sofrera. Porto Alegre está garantida. I Gama,. '

.

.o ,perdoo.or não parou um ÚlüNl
\ taliano Luigi Villorezi, que No'momen.t0 do d.e:s.astre, VúUo,..

momento de p.E\I's·eguir a vlf!JO.rla. era aponit;ado como provável rezi ocupava o teroeiro lugar,
.......,._.._........- ......---J._·_;.;......_·_.._·_·_-_.._·..._·...'!·.·�;..........·_.................w..w�

üoloca:nDo v a r i <O 'S
.

e &a1lvageJ'1S, velll'cedor da prova, derrapou buscando a.Icançar a Francis-' CQMERCIANTE: Dá um li--

"LlPe�'c�l'Ls" no .�ono "mund", ma;sl m cO'llsequência de estourar co Landi, segundo colocado. A vro à Biblioteca do Centl'o Aca-
no deClmo ele Ja e,sl.a.va no,�amf>l1it(J o pneu trazeiro, atingindo cer- prova foi vencida pelo Violan- démIco XI d'e Fevereiro. CGn-
subjugado. ca de dez as'sistentes, f€rindo- ''te italiano Va·rzi, cabendo o tribuirás, assim. para a forma-

N,o 84 compareceu Dia ,Soua es- os com maior ou menor gI1avi- se-gundo, terceiro, quatto, qUin-l cão cultural dos catarinensea
t,réia americama com 155 1IIbrll!s, dade. O volante nada so.freu, to oe sexto lugares a corredo- de amanhã I

qua.tro menos do que Sa·ballimo". ficando o carro praticamente re,s brasileiros. Na altur'a da r ("Campanha pró-livro" do

inutilizado, Uma das vítimas décima volita do corredor brasi- C. A. XI de Ft'vereiro).
Salvou-,se Sabatino \

por foi o viajante comercial Ma- lei-ro Landi, o públi.co t'eve a

milagre nuel Martins, que faleceu 110 I impressão de que êle seria o

De Cm,l DiIloJl., o "l\-liami DaHy Hospital e,m consequência da! vencedor, pois. o seu carro ga
Nev.-·s" publicou o seg-uirule sDhre a gr-avidade dos ferimentos

rece-,
nhava vanta.gem. Entretanto

vHória de üsvaJ.do SilIVla: bidos, Atribuiu-se o de·sastre na décima quinta volta, Lalldi
"N.o 84, uma impol'laçã,o elo Bra- � impr�dêllci� do corredo�' ita-, teve que troAcar de pn�u, no

sil, .chamada Osvaldo Silva, a,til'oU lano Vü�orezI, que, aVIsado I que levou cerca de trmta
-

e

uma ,reg'ulal' saeaivacla de go,l.pe,s duránte a décima' sétima vol-! seis segundos, Disto se apro-l
cont.ra ,SlJeve SaJJaUno, ga'l1il1ando ta, de que deveria trocar o

I
veitou o italiano Varzi, que

out.ra das Iluta,s em 10 "roLlJ1'dls" e pneu trazeiro, continuou cor-' então pa8'sou a leV'ar vint'e se

impl'essio'Danc!Jo da fo.rma mai's f·a- rendo apezar do referido pneu' gundos de vantagem sôbre o

"oravel na sua. estréia ,de Mi·ami, 'estar completamente desgasta-: corredor brasileiro.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Vitorioso nos Estados Unidos o pUUilislal Estudantes de Santa üatarína e do Pàraná
brasileiro Osval,do Silva num encontro' sensacional-

t UMA DOENÇA
MUITO PERIGOSA
PARA A FAMÍLIA
E P.A..R.\ A R.A.ÇA
-

•

ARi INGRE�SOU
AVA1

•

I
"Quem extraviar ou inutilizar -.

certificado de alistamento pagará

I
multa de 10 a 50 cruzeiros, outros
sim incorrerá em multa de lW a lN

,

cruzeiros aquele que extraviar oe;

I inutilizar. o Certificado de Reser
vista".

(Art. 129 da Lei do Serviço MHf:."
tar).

O barco TARZAN para passeio
CorP 7 mts. de c.omprimento por Z
de largura e 1,50 de mastro.
Ver e tratar á rua João Pinto 5.

...<i_-_.. :... .._,_.,.-� .. .-_ .. ...,1l'�"••-.-•.• " ....,__... _"

LEIAlll A REVISTA
O VALE DO ITMA'

.

VENDE-SE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INTERNACIONALMOTORES,
INOUSTQ:a�I)

Transportes regulares da cargas do p
ô

r to de

Florianópolis - Carlos HoepckeSjA - CI- Te'eL)'lé' 1.212 I Eo J. te eg
São Francisco do Sul - Carlos Hoepcke S/A - CX - 'I'ere lon e 6 \MOOREMACKf"

j
,-------

Universal»11'--SNRS. Ido Blasil I }.��!��&i!�t.. 'I'. A todos os portadores de títulos desta conceituada emp- esa,

j' mente qualquer' irra-

Jegaliz.ar seus títulos, afim de obter o retrnbolso de' acôrdo com gUlaridade na entrega t.o Decreto-lei nO, 7930 de 3-9-45. de seus [crnaes.Para maiores esclarecimentos, é tavor dirigir-se ao escr i-T
tôrio central nesta Capital. sito à rua Felipe Schrnid t s/o ..............,._....,..�_,...'"»""""""�

Florianópolis. ECONOMIA DE CARVÃO NA
NR Não iaça sua inscrição em outra empr e s a, congênere FRANCA

sem primeiro conhecer nossos OI)VOS P!"nos cte vendas,
�

I. ! Paris, (8. F. L) - A "Bocié-
.

té Nationale des Chemins de O CARV_\.O DE CÓCO ,oONSERV_-\. DOENÇAS NERV�SA.bF'er " realizará uma economia _-\.S MAÇÃS ARMAZENADAi'3 I Com 08 progressos da mediellll�anual de 60.000 toneladas de Í'\sllE'nectady (SIPA). _ Na Uni- ho,je, 88 doeneae nervosas, quanehl
carvão, em seu oonsumo glo- tratadas em tempo, são maleI! per-versidade ele Corrnell fêz-se há pou- f i d"

•

O � •.
bal de 10 milhões, pondo em e tamente reme iavers. earan ..3..

- co uma experienci a segundo a qual sísmn, fruto da ignorância, só POll4círoulacão 620 locomotivas mo- .w veti ricou que centos receotacu, prej1!wcar os individuos afetados 1114
vidas á óleo (rnazout) , Dessas lus que COD (.�'llJhail11 carvão de coco tais�nferiilidades. O Ser,viço Na.

!
620 Iocomotívas 300 virão já (' que se encontrem devidamente

eíonal 'de Doenças mtlntaitl dispil!
.

d dA" .' 320 de um Ambulatório, que atende Itr...'eq11!pa as. a menca. e di",l>r'iJmidos no fl'ig'Ol'ífirco ·onde se tuiiamente os doentes nervoaos !ir..
n sceas ito de técnicos serao equipadas na FJ�nça. arrecadam as naçãs, podem retar- ili«entes, n. Rua Deodoro U, lIu =

Paris - (S. F. -1.) _:_? sr.

1
rlal' o amadurecimento desta fruta la 11 _oboru. àart•••llt..Paul Claudel, sucessor de e, co-nsequenlemnte coutr íbuír pa-:Louis GiLle�, na Academia ra que se cO:1servem em bom es- iFrancesa, fOI empossado, em lado, conseguindn-ss prolongar em

Sua cadeira.
. cêrea de 2·0 por cento o I[,empo que'

mm sessão anterior lera' seu a truta possa permanecer em ar
discur-so, tendo sido convidado mazcm.
a martícipar dos trabalhos da Efectivamente, Duma rádíu.emís.,
ilustre Companhia, cujo dicio- são que aqui teve lugar SQl]) os aus
nário foi revisto até a palavra pícios da General Eletric Company

'

"attaque" . a.firmaram os -dres. C. E. F. Guter-
No prtncípío da sessão, o di- rnan e R. M. ,smock, o pr íme iró, Di

retor, sr. Louis Madelin, apre- reter de Investigações Agl'ÍcQ,las e
sentou duas obras póstumas de o segundo, membro irnpcrtantísst
Louis Gillelt - "Claudel-Pé- mo do Depantaroento de Pomo logf a
guy" e "8te1e pour James Joy- da referida universidade, o que
ce" . transcrevemos a segu ir:
Embora ainda não te;n'ham "Healbzámos uma séríe de expe-

sido fixadas as datas, é prová- rüôncías com doze variedades de
vel que a recepção do sr. Gil- maçãs, valendo-nos para tal fim ele
son !pelo professor Pasteur diversas formas ele contrô lo do am-)
Vallery-Radot se fará em bienle. V·eri,fi,crumos que hastava
maio e a do Iproféssor Mondor, que um por cento das maçãs arma
pelo sr. Georges Duhamel, no zenadas em determinada câmara
mesmo mês, caso este já hou- estivessem rnajs maduras que as

yer regressado a Paris. l'e;sLmllle'S, para que o .el.i leno que
Enfim o sr. Edouard Her- fossem crnií.indo acelerasse 0111 vin,

rtot será, provavelmente, rece- 1'0 e cjnco po·r eento o amadureci
bído em [unho. O discurso de mento das restantes. LOVOU-llOIS
recepção deverá ser feifo pelo tempo a descobr-ir êsse fenômeno I,de armazenagem, e fliS maçãs con

sr, Jérôme 'I'haraud. Sua €SCO- po·is üven)'o-s que fazer uma§ cin- servarrn.Jse frescas durambe mais
lha .se d�we ao fato de ter sido quenLa ,experiência para lirar as tempo."
co'nrdiscípul,o de Herriot no nossas conelusõe,s.

.. I O 'Üal'vã'� s01;l. ref,e:'êncj� é obttdo

"Collége Saint-Louis H, no Ly- "O novlo [lrocesso balseia-sc mo
I
da ,cas,ca Lnter.wr, lslLo e a ca�cacée LOlllis-le-Grand e na "Es- mesmo principio em que als,senLa a dura, do- côco, a qual é submetlda'

cola Normal Superior. más·cara de proteção CQfI1'L-ra os: a uma ,combutSILão incompleJ['a. Pa
glases. ConsisLem em p·enelurar no. ra ca,da 250 saClas pequenas ele ma-

Senhorita! frigorífioo latas pm1uradas, cheias
I
çãs é pre:ci1so cêrea ele 1 quilo e

Ao escolher seu perfume lVerifi. de 'wrvão ahs.o[,Y·Onive e bl'omo, e 11311 gramas do earvão de côco. ES

que se trás a ·marca da perfumaria por em funciQ!namel1'L'o venülado-l se cal'vão oli('1'('CE' ainda a vanta

!'ElS .quc forcem o ar aLra,vés dessas gem de cyiJ.ar que as mac;ãs pe'1'

laLas. O carvão <Lira o gás do' ar; ês- cam a Sl1a boa eÕI', e de absoTver

I e, já limpo, cincula pela câmara qualqucr meu Clhciro.

J '.

sio FRANCISCO DO SUL para
Inform ações cem os Agen tes

(CunstrutoraEmpresa
A maior Organização Predle!

AVISA

TECNICOS
·0 Brasil para seu

d eaen vo lvim en t o

em todas as

profissões

Livros Técnicos
em geral

LIVRARIA ROSA
RÚG Deodoro, 33 - Fpolis.
Atende pelo Serviço
Reembolso Postal.

(.
----------------------------------------------------------

casa uma garrafinha deTenha sempre em

. APERITIVO· «KNOT»

o TOSSE o BRONQUiTE

NOVA rUBI
Adquira a sua própria fonte de eletricidade para

sua fazendo c'U sua indústria. Os Motores lndus
Jriais Internátit)nal Diesel equipados com geradores
Palmer solucior1am satisfatõriamente o problema do
f�lta de eletric idade em lugãres desprovidos dessa
comodidade.

Existem conjun' os International - Palmer para várias

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

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

'J
'.

P.fa-no. foU re t o s descritivos sem compr.omlu.

Dispomos pore pronta entrega em

Flei icnópolís conjuntos de IS e 20 KW

C_ RAMOS & CIA.
Rua João Pinto 9 -Florianópolis

"Johan Maria 'Farina" que já e'ra

preferida pela corte imperial de
D. Pedro II

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Moscou, 1 (UP)--O general· MarsJIall•. que . está desgostoso com a morosidade do$
trabalhos da Conferência dos Quatro Grandes, advertiu que as propostas russas:
sôbre 'a Alemanha levarão êsse país à fome, sendo mister que M6SCOU modifique

,seus pontos de vista se realmente quer contribuir para, a paz mundial.
Extranlla morte. num, consultório médico,
Rio, 1 (A. N.) - Está a po- ra Hele:na Zgoda a pr·estarem,

j Iícía agora' apurando estra- declarações, devendo hoje 0<'

_Pal'l! (:,5 que

empre.,ga'l11os no.
ssa

I'
nho fato. Quinta-feira Ú,ltima, corpo ser exumado para exa->

aÜ\'ldaellf) nesta Lenda. de trabalho Teresinha Medeí ros, de 17'me '[l'e':ricial. '

que (. "O Estado" o dia de ontem anos, til'ha de Maria Medeiros __
'

----------�--

foi de alegr-ia justa e sincera. Men,donça_, esta�do em e:st�d? JOla escondida!de gestaçao, pedtu a uma VIZl- ,

nha qu� � acompahasse a. um no lúmuloconsultór-io médico, afim-de '

evitar o vexame que sofreria
Milã 1 (U P) _ O tu'mu--

dr' d
- 1 ao, ..

CO�l a e lvral. IJ;C�, III o, e�t�o, lo de Clara Petracci desde hã.
pala o oonsu tono do médio

dl t' d d pela POlI"V·
-

.' - , las e's a gual"l a o
_.

ítor Hugo, a rua Sao Jose, .

A díd que consta
27, bsobr�do._ Ndo �ia seguinte ���ia s�� �o�a�� em cOl�se��
sou e o irmao a Jovem que a

uência da publicação feita
mesma estava em estado �e, -

q
I

. segundo a qual
sesperador, Indo para, o con- pe a .Imprhen?a

'

de' lVius"'.úlini.
� lté " êdí r b a compan erra '"

'>UI
'

OIlO. me ICO! a sou e que teria sido enterrada com um.
e a havia falecido, sendo �e- g!rande brilhante escondido no>
pultada .ta. m��maF sext�-felr� "soutien". Parece que os des-
no cI�mlderflO 'l�o tradnCIsco"a pojas serão exumados arím-dee
reve la a arni la, en o o me-

'f'
'

dade
t dico despendido cêrca de 900 se ven lcar a_ ver· .

retvmdtcecões cruzeiros com a remoção do
Está chegando a ll1n� conclusão corpo e s·eu enterramento, ten-

s(ttisfatól'ia a campanha dos posta- do passado o seguinte atestado
listas e telegrafistas, de que lia de óbito: Colapso Cardiaco,
dias, nos ocupamos. /Immficiência hepática. Septi-

Seaumâa comunicação que o nos- icêmía em consequência de Parma, 1 (U. P.) _ Alvaro»
so jornal acaba de receber do lHe lt que tomou posse, onl.ern, no

I
abortamento. A polícia inti-:Cocconcelli, ao submeter-se 2_

a Comissão de Reeetruiuroçõo as- ca.l'g.o dp consultor jur-ídico da :::>e- !mou o médico e sua enfermei- um tratamento de dentes foi
sentou, em princípio que os tele-! cretaría da Viação e Obras Púhlí- linfo�marlo' de qu-e necessitava
çraiistos aueiliares elo tráfego cas, o n0350, Di relo!' de Redarão � rmazenl� de

I de 4 corôas, e teve uma gran-:
extranumerários serão enquadra- dr. Alfredo Damasceno da Si,lva. li li Ide lembrança: seu pai, faleci-
dos ela Letra A' ate F, segundo os :vio.ço que se impôs nas nossas � b'a � tecime n tos do há 16 anos, também pos-
atuais vencimentos e tempo ele ser- rodas sociais e irnLe·le0�llais pela iH' I) I I

'

.'li,
.

suía dentes de ouro. .. Conce--
viço. retidão de seu eal'wl!e.r e pela íír- Rio, 1 (A. N.) '_ Os deputa- beu então, um plano e sem de--

.

Os radioteiearofistas serão en- mesa <de sua iul.el igênoia, conta dos Hugo Borghi, Berto COJ1-,�mora pôs em execução. Pro-

quadrados nas letras D até I, sen- rOI' isso mesmo, vasto círculo de dé, A,ristide,s Largura, Emílio,curou o coveiro e com o cem

do enquadrados também os interi- sólidas amizades tanto na oapíta: Carlos, Guarací Silveira, Leri
I

curso dêle, tudo correu come«

nos. corno no inter-ior, cm cujo seio a Santos e Benjamin Fará, da I esperava: lá estavam seís.
A. campanha continua no, senti- notícia da sua nomeação foi rece- dissidência do PTB, encarni-jmagmíf'ícas coroas bem diSlPQs

do de que seja restabelecida a li- biela com agrado e aplausos. nhararn á Mesa da Câmara um
i
tas na areada superíor do ma

Gença pl'ernio, os adicionais, a l'e- Lutador dais boas cal�s,als, SOUbE projeto de lei criando em todo; xilar paterno, Enquanto o co-

duçélo de "'idade r)ara aposentado- h01\Tar o jm'na[i,smo cmtarinense o :país, a ca�go do gov'êrno fe-!vei;ro mruntinha a hoca da ca-·

l'ia, ele., estando recebendo o apoie da111fIo-l,bc semprle o me·Lhor de deral, o si�tema de ar�azens; v�ira a:be·r'!ta,. o heI'ldeir? impro-
geral da imprensa de todo o pa-ís. sua,s ene1'.g'ias e de seu devollamen- de abaste,clmento de generos I

vlsado e�tral!L o preCIOSO me--

Ao dàT'mos tão auspiciosa WJtí- bo. As'sirn como. nos sontirrnoiS á

lalimentídos,
sob a direção dos ,tal ... A, policia, porém, me-'

cio, queremos eongratula7'1nos com vOIl1La.ele para nns congTa:l.Ularmos
ministros' �a _Agricultura, Tr_a-Iteu-se. no, assUlnto, e � re:,ulta--

a honrada classe desses beneméri- com a co-leUvio,ade quwnclo da es- balho e Vlaçao. Para execuçao do fOI que GocconcellI fOI Pl'i',-
.los servidores da Nação com voto� co-lha d.o, nosso. dir�tor pr,1).f�eS'SOl,da medida o pro�e�o, autor\za'jSo e denunciado como "vi?la-
ele pleno êxito erll suas demais as- BarreirOls Fi,]]w para secr:-lano do a a,bel"ltur� �o credIto e�p'eclall dor"de sepulturas e de cad'a-ve-
p{mções. Güvêmo- do EsL:1do, il'ambem agora de 200 mühoes de cruzeIros. res. , .

nos cabe _
enaltecer o ato que

veiu premiar o merecimento de

um digno contert'l?ner
Ao mo,SiSO dirert1lél,l" de Redação, (

abraç.o de 'to.do.s o-s desta casa.

Após breve estada nesta ca

pital, onde, representando O

dr. Camilo Nader, presidente
do Aéro Clube do Brasil, veio
assistir 'á posse do dr. Aderbal
R. da Silva no Govêrno do Es

tado, seguirá hoje, pelo avião
da Cruzeiro do Sul, o Sr. dr.
Lindoro Machado Sant'Ana
do Aero Clube do Brasil.

S. s., que se mostrou, na vi
sita que ontem nos proporcio
nou, vivamente impre-ssiona':
d-o com o nosso povo e "nossa
terra, teve oportunidade de vi
sitar os Aeros Clubes de San
ta Catarina, viajando, de avião,
xll1 companhiét do sr. Major
Asteroid'e Arantes, pre-sidente
do Aero Clube de Fpolis. Em
outro avião, pilotado pelo sr.

Franklin Ganzo, percorreu o

mesmo trajet-o o sr. Carlos
Braga, cinegrafi.sta da Cinédia,
que filmou vários aspectos de
Santa Catarina e que, ,oportu"
namente, nos serão exibidos.
Adiantou-nos o sr. Lindoro

que fizera entrega das insig-
nias do A,ero Clube do Brasil Aumento ilesw

•..
aiaos srs. Vice.,presidente dr.. H

N e rê u Ramos, governador :R19' 1 (A. N.) - A sub--C�
Aderlbal R. da Silva, senador mlssao da CCP, que estava es

Ivo d'A.quino' e ao dr. Arman- tudando o tabe-l�m:n�o dos

do Simone Pereira secretário produtto.s farmaceutICos, con-

da Justiça, Educação e ,Saúde'lcluil� os seus trabalhos e ,e�. _
'

Agradecendo, a visita com,cammhou ao ,coronel MarIO I �entenfla de 'morte
que nos honrou, formulamos ?ome.s o seu par��e.r, que ser'á II ? '.' , , \I '

votos de feliz viagem, ae'�atIdo na reUlllao de ama" ln" suspensanha. Segundo se apurou,

aI
U

,

A d g sub-<comislsã.o opina em que o Londr-es, 1 (U. P.) _ Pela

me�ça e reye 'último Aau�ento , d?s produtos,8a vez foi suspensa _
á última

Essem, 1 (U. P.) _ Os' de- farmaceutlCos e Ilegal,
_

de- hora ,'0- enforcamento de 5 na

le,gados dos s�ndicatos minei vendo os produtores voltar aos ,Uvas no_ CQsta do Ouro" que

ros reunir-se-ão em Boc:hum preços legais estahelecidO's em por, motivos., religiosos assas-

--qua(rta-feira, Ipa�a discutir � maio de 1946. - ·si,naram,.um sub-<chefe da', tri-

p�ibilidade. duma O'reve de

U 1
bu, em 1944. '

.

todos os mineiros dobRuhr em m «
.. de abril» Os advogados �.a defes.a' têm Vonferência com o .

sinal de protest-o contra a es- • ' lsenw:r:e GOHs�gmdQ adIar a A hora do eclipsocassez de víveres. A greve- afe- perigoso lexe,cução. Hoje, o,, enfbrca- cbefe comu,nl·st'�. .

' u
_

taria 300.000 homens e 170 po- ,

" ime11,to, estava marcado para .
U RlO, 1 _ (A. N.) .- O echp--

ços. e seria a primeira g'réve
Fmdhovem (Ho,�a.n,d�), 11'ás 8 horfls, na p'risão do 'Fort P. AI'egr�, 1 (A., �.) _ Co�s- s� total do, sol terá lugar pre--

geral desde que Hitler subiu (-o:' P) Um� ,�l�torI.a delS!lil1t Ja"mes" em Accra. 'Mas, ta nos meIOS polltIcos locaIS, clsamente as 8 h., 54m e 29 s.

ao poder. ,'Pl"l�eI�O de a�I'l1 Dla �os ;0-. áJs. 7,49,horas ou sejam, 11 mi- emb_?ra não ten.hamos confir- d? dia 20 de maio próximo. �s-<,los qu�se. acar.retou bra,�s llUtOS a;nrtes do momeJ+to, fatal, maçao·, que o Lurz Prestes

teveloallCUlos
efetuados pelos a�ro

"notlenua 'Ih d conseqUle��l�s hOJe n�st� Cl-
o.s áJdvogados' _entraram' com 'moção( que o senador Luiz nomolS de todo mundo--indicam;

\I
,

enca a o da;de., o dlarlO ,�oc�l .

Frndho-
uma petição .de habeas-corpus Prestes teve lo.nga le:ntrevista/qu� o e?l�:p�se- será vis.ivel com.

Belém 1 (A N) _ C t'-
vemhElag'bland; PUbllCfu esta

e mais uma vez burlaram a com o grande lndustrIal JJtcob,malOr mtIdielz no Brasll, o que",.

nua enc�lhad
.

� vapor �nbI man a, u� altlgo dec aramdo
mort'e', como nas 7 ocasiões Renner, proprietário da conhe-1aliás, acontece pela terceira"

Viotory Dal1;�lirie p�ocede�t: q_ue destta ?dlda-cteh, h.olandesa se-
aruteriores. . lcida organização Renner. vez.

, ',' na ,es rUI, a o]e por uma
de Nova Or1eans, num banco nuvem atômica. Muitos habi- r,::.===:::========\\
de areia na boca do vigia,' à tantas' que leram o jornal vi-
45 milhas de'Sta capital. Além ram-se' tomados de ,pânico e

d?s doze p�ssageiros em trân- fizeram os preparativos pa
sito, o navlO tem enl seus po- ra aba·nd.onar seus lare·s. As
rões 7,325 toneladas de cargas autoridades foram obrigadas a

e� geral, dela fazendo parte lànçar mão das emissoras pa
tres po,ss�ntes lan,chas a 1110" ra afirmar á população que a
tor destmadas ao Conselho história era falsa e não ,passa
Nacional do ,Petróleo para va dum "bluff" de p-rimeiro
,seus serviços na' Amazônia. de abril.

FlorlanópoUs, 2 âe �brU de 1947

Não se trata do Instituto.
dos Comerciários

Em virtude de uma Il'l'o-ca ele palavras em' n08SO serviço tele,g-I'a
í'íco, noticiamos ha dias que se estavam fazenda. graves acusações ao

J'll!sMtuto dOIS Comerciár-ios de Permamouco pelo d'ElSVIO de dinheiro a

favor da candidatura Neto Campelo da e. D. N.
Devemos hoj-e, retid'icar êsse U'/egl'wma porquanto não se t-rata ua

quela autarquia mas sirn do Sineli.cwLo dOIS Baneár íos, cujos drrrgentes
teriam empregado o dinheiro ela entidade para aqueles Jins pottticos.

Dr. Lindoro Machado Atendidas as

Santana

I

Dr. A. ,Daluasce1no
da Silva

Queria os dentes
do morto

I
. $ OS

""+/-fA'DURANTE TODO DIA.

/1"" nos VAPCJOS
�'I

t
----------------------------�---------------------------,

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
I N F L A M A <;,0 E 5,'
c o C E I R, AS,
FRIEIR"'AS,
ESPINHASt ETC.'NUNCI=a EXISTIU iGU�l

,;
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