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o PSD e o' govêrno paulistaVrursóvia, 7 (U. P.) - Ru-
. I:10, 7_ (A. ,N,) - Re,l,alivamente, sejando de forll11a al-guma colabo

doU Hoess, ex-comandante na- a slluaçao cna'da para o Sl'. Novell rar com o gov,erno b;mdeieanle em,
zista do campo de concentra- JUiniol' com os ultimos aconLoci- atos a-dJminisLrativos.
çuo de Auschwitz, foi condena- menlos 6m São ,Paulo, aquel,e po-

, RIO, 7 (A. �.) - Com o auxílio de dados estaLísticos, o exame do á morte CO,UlO culpado do lilVico que se encontra na ca,pl,Lal
atual da situação do Distrilo F,edêral quanto á estabilidade do custo as,sas.sinio de quatro milhões baludeir-a,llLe, ag'uardalI'á e a.catará a Fda vida, leva a conclusões segúndo as quais a primeira condição para de prisionekos. Hoess será en- or�as russas naa baIxa dos preços, dependerá da limitação do meio circulante. Essas drcis50 final do seu prLicfo, qual- \I
conclusões' acham-se em interessante trabalho na secção de estudos e

fo I'ioadO depoi:s da Pascoa. quer que seja. Alemanhaanallses do Deparlamento ele G-eogTafia e Estatística da Prefeitura do

p
Rio, 7 (A. N,) - Segundo 11OIli- li U

Distrito Federal sóht'e o nível de preços das utilidades da Capital da resl·dente do (pose cias wLhidas á ultima hora, sabe- Washington, 7 (U. P.)República. ,

! F 1 d
.

h l' tse aqUI, que no novo rumo [omac o a aln o -aos JO na IS as, o ge-

V d d
· II Rio,7 (A. N.) - O presidenJpela poHtim o executivo paUlista,nel'!al Joseph Mc Narney, ex

ar a aBra 4fIIalamitd�d&,te da Re,públioa nomeou o sr. o P. S. D. assumirá a aLilnde de chefe d'as forç;as dOIS Estados
... � \1tsl

.

fi li! U .., IAlcides Carneiro, presidente nrlliLra.Jiela-de diante do governador, Unidos na Europa, declarou
RIO, 7 (A. N.) - Noticias vindas da Paraíba informam que as en- do IPASE. O sr. Alcides Car- fazendo seus r,epr,esenltJanLes ]la As· que as tropas russas de ocupa

chentes no Estad,o, e�lão se tl'aTl_sformando e,m verdadeira calamidade, neiro concorreu ás últimas elei- semhléia, oposição' wnstrutiva sem ção da Alemanba são rutual
La� o vulto elos pleJ\�IZOS que estao ?end� reglsLrados c que vem d�tcr- ções ao caro-o de governador qualque.r ca.rMer pe,ssoal. Por ou- mente um efetivo igual ás no1'-
minando as populaçoes das zonas munnadas a se recolherem no mle- .

b
, • ,....

rior das igrejas situadas nas f'levações. O Governador tem enYiado so-
da Paralba, te�do SIdo derro- 'Lro lado, o pal'ltJdo 'recusal'la qual- te-<amencan:as, mgleses e fIall

cono ás zonas atingidas prlas úguas, cOll1pnt.�ndo-so sejam os prejní- tado pelo .candIdato da UDN, quor ,cargo ou Po,sto na a,c1mmls-1cesas combmadas, num total
:lOS cêrr1] ri" cem milhões dp cJ:llZeil'os. E:T. Osvaldo Trigue1'ro.

. I tração Ademar rle Barros, não dc- de 400 a 450 mil homens.
"

A
li _

sltuaçao
Rio, 7 (A. N,) - Procedentes ele \voHa á sua páLX'ia com os mesmos

Nova, York, amanheceu ontem na idr-nis e com o mesmo entusiasmo
-Guanabara, a- paquete nacional de trabalhar pelo Brasil. Depois de
"CRn tuaría ", que trouxe 84 passa- referir-se ás condições do mundo
geiros ,para esta capiILa,l, sendo 68 após guerra, acentuou : : "Notei que
embarcados nos Estados Un ios e até nos Estados Unidos pen]ura a

16 embarcados em Recife. Neste crise de meios de condução. Ali
navio, .acornpanhado de sua í'arni- permaneci mais dr um mês á es

lia, viajou o general José Pessoa pera do "Cantuaría ", pois as em

Cavalcanti e Albuquerque que aca- presas de navegação americanas
ba -de deixar o alto cargo de adido estão com as lotações de seus na

mili,t-ar da embaixada do Brasil em vias comprumebirias por muito
Londres, sendo obrigado a viajar tempo. Por aí pode-se ver o que
de Londres para os Estados Uni-! acontece com a Ing.Jalterra que por
�os, em virtude das dificuldad,es deu tão grande parte de sua frota
de transporte direto da Inglaterra mercante. Posso assegurar que a

para o Brasil. Falando aos [orna- situação do mundo é gr-ave. Todos
listas, que o receberam a bordo, o devemos abster-nos de qualquer
general José Pessoa declarou que' pantidar ismo e visar soments o

do mundo

o Vaticano desmente
Cidade do Vaticano, 7 (U. I,Íflce não se sujelta 'á pressão

P.) - ·Fontes do Vaticano de quem quer que seja".
disseram que a noticia da As 'conjeturas sobre a no

agência russa "T'ass ", de que meação do cardeal Spellrnan
está sendo exercida uma pres- como secretário de Estado do

�ão sob:e a Santa Sé para a Vaticano se fazem íntermlten

nomeação do cardeal Spell- temente.
mam, como secretário de Esta- --------------

do, "não tem fundamento", lJesul,tadlhs {ati"Q_acrescentando que, portanto,in. ti" III

"nã? é \Te�d�de que a Sant� Sé'fatorlosesteja reststíndo a- tentatlvas
R' 7 ("- �) V duz í

norte-amertcanas para pro- 1,0, J , ., ,- em pro UZll1-
- 1'· - do J'e,suvtlados animadores o acordo
mover aque a nomeacao con- _ , .

f oticíou "T� '" do remonto ria produção anímal f'ir-
orme n ICIOU a' ass.

di'
, L;' dA' I9 rave ma, o pe o muus erro a grICU-

. - Declararam aquelas fontes tura com o. governo do Maranhão,
hem do Brasil, que, como o 'resto que desde a morte do secreta- Alem de duas fazendas de cria
cio mundo, está a.h-avessando grave rio de Estado, cardeal Luigi cão e uma granja modelo, o rere
cr-ise. I Maglons, em 1944, têm- havido rido acordo mantém postos de es-

;VJ€1.1S votos são para q-ue todos' conjeturas sobre a nomeação] tacionarnento ele reprodutores no

quantos I>enham um pOI\1'CO' de res- de seu sucessor, e" algumas interior do Estado ..
ponsahilidade nos destinos do Bra- vezes a "Tass" tambem con

s il trabalhem ,pa,ra afastar a nu- .jeturou. Apenas o Papa
-

pode
vem negra qu-e ameaça o nosso caro ter alguma coisa a dizer acer
país, procucando apoiar e presti- ca da nomeação de seu 'secre
g íar as autoridades eonsl.ií.uidas." tálio de Estado e o Sumo Pon-

Não pode ter existência legal
RIO, 7 (_1\. N,) ---, Falando a "O Globo" sóbro a criação da "União

-da Juventude Comunista", o sr, Benedito Costa Nel.o, íí.iular da Pasta
da Justiça, assim se manifestou:

- "É uma entidade que contrar-ia profundamente I) Espíl'ifo df't1l0-
crá!ico de. nossas insl.ituiçôes e não pode ter -existência lesnl. As autori
nades cnmpet entes já estão providenciando sôbre a ncuualízacão dessa
temerária tentaliva'',

Govêrno rebelde .em Cencepcíen

It 9996

� BUE;\,OS AIRER, 7 (U. P.) - Notícias da emissora de Concepción
anunciam a formação dum govêrno rebelde provisório. A Junta Gover
nativa, à qual competirá a administração dos, LerriLórios conquistados,
.está integrada dos 81'S. tenente-coronel Fabran Saldivar, Villarga Alfre,
do Galeano e Aureliano Mendoza. Os rebeldes paraguaios aminciaram,
ainda, que um grupo de estudantes se suhlevou na capital, consegui.nelo
capturar rifles e armas automáticas.

Os jornais editados na capital paraguaia e aquÍ chegados dão pou
cas noticias da revolução, limitando-se sómente ao comunicado oficial.

O diário "La Tribuna", sob controle do govêrno, critica novamen
te a cornpa,nhia argentina. Dodero. por haver suspendido o serviço de
navegação até Assunción ordenando que seus navios passassem a atra
car em Polcomayo.

Regressou ao Rio o sr. Nerêu Ramos
RIO, 7 (A. N.) - Chegou ontem á noite nesta Capital, o senador

Ner(m Ramos, sendo procurado por g'rancle número de políticos, afim
de se inteirar�m das demarches Ievadas a efeito com o g'overnadoe
Ademar de Barros. Ainda ontem o sr, Nerêü Ramos conf.erenciou lon
gamente, com o presidente da Repi:lblica, pondo ao par das conclusões
a que chqgou com sua estada ,em São Paulo.

.

Aviadora .,uruguaia no Rio.
RIO, 7 (A. N.) - Acha-se nesta Capital a aviadora uruguaia CÓl':l

MalheI', nome deslacado nos meios dos aviadores de seu País, dadas
suas exLraordinár.ias qualidades profissionais: A aviadora faz parLe da
primpil'a esquadrilha aérea feminina ve'néedora do raid Montevidéu -

Buenos Aires. No Campo de Mauguinh-os, sede do Aoro- Clube Brasil, a
distinta aviadora tem feito v60s que confirmam suas altas qúalidades
e méritos.

a crise e p meio circulante
, .

. ,

,

e

Possuiam notas
falsas
Rirna, 7 (U. P.) - Quatro

Devam'C'S adi, em tampA ���o 1'����C!:i�ad:;:l���S����
...... .

.,
. �, � Y solini no cemitério de Musoco,

Washington, 7 (U. P.) - os fogos da guerra, por todo o de Milião, compareceram, pe
Truman declarou 'que ,

..6' povo tempo. Apoiando a ONU, deve- rante o tribunal civil. Todavia,
norte-amertcano devé

' "tómarlmos, quando necessánío, su- 'não foram julgados por, esse

"uma atitude positiva" contra plementar suas atividades. delito. Mas, Dome-nico Lacchlo
.

Ajudando nações livres a man- e Fausto Gasp;arini foram con

terem sua liberdade, fortalece-: denados a seis anos e Giofgio
-

mos a ONU no desempenho de a dois anos, porque logo após
suas funções". Declarou que' a prisão deles, foram encon
há agora maior "perigo á li- tradas notas falsas do Tesouro
berdade do homem" do que du- da Itálía em suas residências.
rante o tempo de Jefferson e O outro cumplice Antonio Pa-
Monroe. roz foi absolvido.

Assuneão sem comunicações·1

I, BUENOS AIRES, 7 (U. P.) - E� consequência da sublevação das
fôrças da Marinha em Alberdi, ao sul elo Paraguai, a capital está priva
da de suas comunicações fluviais com o exterior e as f'õrças ele i\Iori-
nigo terão cle lutar agora em 2 frente, infol'mand�-se a inda que leria.
surgidO uma terce'ira frente sôbre o rio Tebignal'i, entre Assunção e
Vila Rica.

'

Aderiu' á revoluçãoa agressão pelo "uso da força
arma;da" ou pela infiltração
secreta. Falando perante 2.000
pessoas, no jantar com que o

Prurtido Democrrutico comemo
rou o "Dia de Jefferson", o.

presidente diSse qu-e "não é
mais baSttante dizer 'meramen·
te "não qti.eremos a guerra".
Devemos agir'a tempo -antes
do '�empo - pa.ra, elimitar os

principios de um novo conflito
que possa ameaça,r de espa
lhar-se pelo mundo".
Adiantou Truman que os Es

tados Unidos tem responsabi
lidade no que diz respeito ao

bom exito da ONU. "As Na
ções Unidas - disse - são a

espe,ran9a do homem que elimi
nar e conse:rvar impratic'áveis

FORMOSA. 7 (U. P,) - A guarnição militar parag'naia de Vila AI
b(>rdi aderiu ao movimento militar contra MOl'iúig'o, acrescentando-se.
que outras guarnições do sul do país fizeram o mesmo.

Os trens se engavetaram
,BILBAO, 7 (U.- P.) - Dois 'treIlS de carga engavetaram',se numa:

curva brusca. As locomotivas destroçadas e 36 vagões descarrilaram.
Foram encontrados até agora dois modos, cinco feridos e dois desapa
recidos. Os prejuízos sã,o calculados' em dois milhões ele pesetas.

Professores em greve
CALCUTÁ, 7 (U. P.) - 120.000 ,professores de Bengala entraram

em greve, pleiteando aunwnLo de salários. Esses prore�soI'Ps são Oi;
que [em pior remuneração no mundo, pois J'rcebem dezessete rupias
em média mensalmente. Exigm, agora, tlm ol'denado mínimo de vinte
r cinco rupias,

Será enforcado

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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tmpresstonann, desvetortze- ,.çâo do cruzeiro
_

R.EEMBOLSO POSTAL
Rio, (A. N.) - Transmiti-Iravelmente na transaçao. Um O gan iz s çâ i de ��Ç;:l��a�:s��a :ee:�=:�ntante para essa

f".do .pelo seu correspondente eS- sole vale Cr$ 2,70, um peso va-
Ofertas dando t o dc s os esclarecimentos à «PAULISTA».pecial em Belern do Pará, "O le Cr$ 3,00. A obra' de desna-

Caix
â

Postal. 539. _ S. Paulo.Globo" registra o seguinte: donalização, Ipor sua vez, É'

I '".. . ," completa. A es�ola de Taba-
I O jornaltsta Ossían �rlto, tinga nao funciona por falta

... "'_"'.......__.......=...._...__h 1 D._, ,r=aJ1Ii 1� f A iW III'M 8as
100,00 q�e a.compan ou o ga rmas de professores. O mesmo ocor-

60,00 Slquelr� Menezes,
._ coma�l�an- re no Grupo Escolar Benjamin

35,00 te da OItava Reglao. Militar, Constant. As crianças brasi-
0,60' com sede naquela capital, . �m leiras atravessam para. uma

!
.

sua longa mspeçao .as re�JOes,escola que funciona regular
Anún.cios . mediante contrato I f'ronteirtças do Braaíl, esta ta-]mente em Leticia. Elas remam

,
zendo sensacionais revelações: as suas canoínhas para aprensôbre a situação .e':_n qu�. selder a falar o .castelhano. Até o
encontra .a .guar.lll.çao :r:llhtarj' hino nacional elas ignoram.
d� Tabatmga,. �Idade slt�ada Assim mesmo, quando preteridíance de Letlc�a, no Peru, e

dem a falar o português parede Ramon Castíllo, na Colum-
cem se expressar em lingua Ibia alheia. E mais ainda estas � Siniatros pagos nos últimoe lO anos 98.687.816,30:Na correspondência que aca- crianças, na SUa maioria filhos

l
Responsabüidadee " 76.736.401 306,20ba de ser divulgada há J'efe-- de soldados, criam-se, formam

I
rências tmpressí onantes da10 seu caráter, desenvolvem-se

Diretores:

_',
desvalorização do cruzeiro. Na num ambiente de desamor ao

Dr Parnphilo d'Utra Freire de Carvalho , Dr, _ Franciscocidade brasileira a moeda cor-I'Brasil 'porque da manhã até a

f d S' A
..

M Dr. Joeqltim Barreto de Al'61ljOrente é estrangeira E a infil-, noite ouvem lamentações e
e a, msie assorr a'

-

e José Abreu.tracão do dinheiro estranho crítícas contra os governantes
... ..-.vai� até Benjamin Consrtante,'de sua páJtria Os seus pais, in- --..:r,_,.._.......,._ .........."'............,..,.,,_,. ., ....."'" ...... u .............__.�__...·_ ..

na foz do Javarí. É rartssimo 'teiramente abandonados, ra- Mortalidade pela
I encontrar-se. uma

"

moeda ou,mintos e esquecidos pelos
.

po-

b ' 1\ ISSOLVEfcédula de cruzeiro ou do ex- deres públicos, iSÓ tem queixas to ercuJose
I

II
'

/tinto miL_'_réis'-'É .. abundante,
I
contra a Nação. T�do isso que Pelo úbtímo boletim do Se1'-

,1

porém, o .sole 901tímbia,no e o 0;' jorh�lisia, re�is>tI:a/co�sttar'á viço Fede,ral de Bio-Est8!tísti- A GO "DU'R'A'I peso peruano. ;,K soldadesca de um 1r.el��Orlo� qll�,\�O general
ca que traz os coeücientes de I 'K

.

, \-\

I·mal �:cebl'l o ,cr�zeiro. trata de, b,}m,�s ,Siq\!�,i:ra,r,' Me1�ézes e:;- m�:ntalidade pela tuberculose, I Muitos Quilos porMês.cambiá-Io. E 'pe,l'de mcomI>a�.',vla.,ra ao. ml'�llst{TO dW a:uer_ra __

o

em uma das semanas de feve- v. é demasiadamente gorda? Não
,

" , 1
I gostaria de ter o corpo das belíssimas �

-

'. .
.

L
reiro deste ano, comparando- Êstrêlas do Cinema de Hollywood? UmMOTORES INT'Ir'RNACiONA médico da Califórnia, que presta sssis-.,

- �. 1 '.
.

os aos coeficientes da mesn�a: rêucia às estrêlas e aos mais famosos "r_·INDUSTRUU S .

�
-

natureza e referentes a dOIS tis tas, descobriu um método rápido e se

guro de dissolver a gordura sem recorrer n

anos atrás (ou seja em reve- dietas drásticas ou a exercícios excessavos.,
Esta descoberta, chamadaFormode, .reiro de 1945 e em fevereiro
promove nova saúde e energia ao drssot-

d 1946) f· b do que ver a gordura, dernodo Que V.-se sentrâe , icaram sa eu

I
e parecerá mais iovern io anos. Basta

a situação sanitária das capl- tornar 2 pastilhas 3 vezes ao dia.
FOI'made é um preparado garantido-tais do país, no que toca á para remover o excesso de gordura. Peça

.. b Formode hoje mesmo em qualquer.peste ranoa, wpenas se man-, farmáci". A nossa garantia é a S1l9,m,ÚOl'"
teve mais ou ,menos

estacioná-I
proteção.

ria em Belo Horizonte e em .

são Paulo, melhorando em. , •• , ••

'

••••................ _

Nite,rói, Florianópolis, Terezi-' t:., -,
na e no Distrito Federal, erA'

.

p,n..6. NO�piorando consideravelmente" , KPl. ;;::,<
em Belém, Manaus, São Luiz,
Natal, João Pessoa, Maceió,
Ar8!cajú, Vitória, Curitiba e

Pôrto Aleigre'.
As ,cid'ades em que o núme

ro de mortes por tuberculose
aumentou mai's foram 'Manaus

( em que êle <triplicou), João
Pessoa (em que al,cançou qua
se o dôbro do coefíciente an

te'rior) e Aracajú (onde subiu
de 135 para 235).
As cifi'as- mais' animadoras

tiveram seu registro .

na capi
tal do Estado do Rio, onde
passaram de .403 para 292, na
de Santa Catarii1a, em que
desceu de "44 a 107. e 'na do

I
Piauí, agora com o coeficiente
de 220 em vez de 3.22.

(Do ·"Correio da Manhã; dê
44-47).

í
,

TELEFONES MAIS NECESSITADOS
Bombeiros .........••...••••••••• UU
Polícia ..............•.•.•••••••• 10U
Delega-cia O. P. Social 1518
Maternidade .............•...•..• 1135
Hospital Nerêu Ramo. .••••••••• an
Santa Casa ............•..••••••• 10M
Casa de Saúde. S. Sebastião ...... U!l.i·
As.sistência Municipal ......•••••• 16U
Hospital Militar .. . . 115'
H' B. C. • 1510
Base Aérea 116
l' B. 1. A. C. '

, ....••••. ,... ISlIJ
Capitania dos Porto. ••.•..•••••••• ua.
16' C. R. ..•.•........•..•••••• 1608
Fôrça Policial ..........•..•••••• 120�
Penitenciária 1511
"O'�dow 10<13
,.A Gazeta - 165.
-Diário da Tarde- 151J
I.. B. A 11141
1t1llP. FuoerAri. Ortia'a .• - - • • • • • • ...,

� tONTRI) iSIIRDAS
'-) E MINCHIS·

,PARA RECEBER AMO"STRA GRÁTIS
ESCREVA O SEU ENDEREÇO AO

UBORATÓRIO OOIH S. II.
CAIXA POSTAL, 36

a�UMENAU • SAN!A CATARINA

Laboratório

I
!
I

I'

Radio-Tecnico-:Electron
. Fundado em 1935·

Mo;ntagem de rádios,

AJ\lPli-1I
ficadorea-Tranamiaao:rea

Matarial importado direta
mente do. U. 8. A.
Proprietário I j

Otom�r GeorgeS Bohm II
Elecbe - Teonico - Profisliliona)

formado na Europa ,

Florian6poHs
�ua João Pinto n. 29 .. Sob: i

,.

�, .

Adquira a sua própria fonte de eletricidade para
sua fa�enda CU sua indústria. Os Motores Indus
triais lnfernatic)nal Diesel equipa.dos com geradores
Palmer solucior1am safisfatõriamente o problema da
falta de eletric.·idade em lugares desprovidos dessa
comodidade.

Existem con;un os International - Palmer para vários

capacidades, desde 5· K .. \:Ij.. até. 50 K. W .. com

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

O
,P.�a-no. foll)eto� descritivos sem compromlss.

Dispom'o$ - p�ru p,ronta entregá Ç_,m

Flericnópo!is conjuntos de 15 e 20 KW
(aa RA�OS «: elA.

RETIRARAM SUAS CANDI- �
DATURAS

Tôd9S as bebidas, inclus:r.e !UI
fabricadas em outros Estados,
retiraram suas candidaturas,
para reinar nos lares catari-

J nenses, - em vista da certíssi
ma vitória do aperitivo KNOT. J I

Ruo João Pinto 9 -Florianóp olie

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será 8 sua preferida

Drogas nacionais e estrangeir1'l.S - Homeopátias - Perfu
marias - Artigos de borr ..cha.

�� Garante-se a exata observância no recdtuário médico.

r'

E' bonitinha. Veste bem, Mas._
fá1a mal. Falta-lhe instrução....

A primeira Agua de Colônia feita Se, ao menos, fosse dada à
no mundo foi fabricada.' na cidade leitura . . .

de Colônia pela Fábrica de Johan LIVRARIA ROSA
Maria Farina. . Rua Deodoro, 33 • Florianópolis,

COMPANHIA "ALIANÇA
'alldada •• unI -- N�.: S A � A
I1HJl'iflfDIO� !Il T.Â.N8PeJRT]!çf�

Cifras do ,Balance de 1944,

CAPITAL E RESERVAS Cr.
c-s

l:Se 900.606,30
5. 978.401.755,97

67.053.245,30
142.176.603,80

Responsabilidade.
Recera
Ativo

, .

,

VIVERES.

,

I.,

1

para EUROPA
(Alemanha todas as zonas, Austria, Hungria etc.) por intermedio da,
•

Hudson Shipping Co. Inc. N ..w Yorlt,
.

I Diretamente doe depositas na Su.issa, .- Ent�ega� rapidcs e jJarantidos ..
podendo &er teJegraficas. 00 li melhor orgamza.çao 1':0 gflnero, fundad"",

em 1893. •• Variedade de licrhmen tos, t'

PEÇA INFORMAÇÕES DETALHAD,liS A:

ORGANIZAÇÃO SULlfM DE REPRESHHA(ÕES Uda� �)
Rua FeHpe Schmí.dt, 52 (loja) FLORIANÓPOLIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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[f.m,b'al·xada Ig,reJ·� dos Ft·el-s gny no Feudo de Villegaignon!
IJ u será o' Tomo I da história do

MO,l·sés LUPI·on protestantismo brasileiro, da.
U

Sob o sugestivo título acima Biblioteca "José Luiz Ferman-
'I'ivernos o prazer, ontem, de rece- está no prelo um importante eles Braga Júnior.

'

,..�ortel·o de II'vros ',FRANCISCO
JOSÉ DE SOUSA ler a grata visita da Embaixada trabalho do nosso Ilustr« con- Editado pelo Centro Brasí-.i). '.. Estudantíl Moisés Lupión que veíu terrânso, dr. Laércio Caldei- leiro de Publicidade, estabe-

R r' Faz anos" hoje, c Jovem cit' Ciuittba em viagem de inter- ra de Andrada, uma das mais lscído na cidade do Rio de .Ia-
ea lzam�s, ont�::n' o S,�- FI'tanCLsCO José de Sousa, cai- cárnbíu cultural e esportivo. ,b' hgundo so�telO grat�ILO de J�- xeiro do Bar "A Tap-era", A.ILlciela caravana viaja sob a

rtl antes í'íguras nas letras neiro á rua São José, 70 1° an-
Vl'OS, entre as pessoas que f'i- onde é muito estimado chefia :10 estudante Dorva1 Macç- (' no jornalismo do .país. dar, breve teremos oportuní-
guram em )100'3S0 Cadastro So- . elo Sm1oes, jovem oatar inense filho Residindo atualmente em dade de compulsar tão valioso
cial. . rio sr: Joaquim Simões, industrial Níteroi, para orude se trauste- trabalho que é mais um sub-- OSCAR BORGES All'IARAL em RIO do Sul, que pela sua pcrso-

.

d t Canít 1 l' 1
' -Os contemplados rec�erao, na liriade mereceu a contiança de

rIU es 'a apitai, a'a ougos sídio para a História do Brasil.
por genttleza da Lívrarfà Ro- Transcorre hoje, o an iversá- seus colegas e hunrou assim a sua anos, o autor do novo livro é J. S. S.
sa, á rua Deodoro, 33, que vem rio do jovem Oscar Borges Len'a natal. membro da Academia Catari-
patrocinando a feitura do Ca- Amaraj, de Santo Amaro ond€ Fazem parto da caravana os S1'S, nense de Letras e do Instituto •

dast�� Soc�al d'O Estado" os gosa de muita consi:deraÇão. �Tj�'���r��l'������eose CM�1l�;��jt��.v1��� Histórico e Geográfico de Santa NOVO AVIlIO BRI'rANICOseguintes Iívros: tõnío Camargo. Catar�na. I Londres, (B. N: S.) - Já1°) Sra. Almira Goeldner, o Fazem anos, hoje: Todos se mostraram salisfeitos O. Il�stre Iconte;rran�o, CQ� foi construido o prototípo de.romance "Coracões em Com
- a exma. sra, d. Olinclina Elpo cOÍl1 o acolhimento que- aqui 11185 escrítorros de advocacia nas um novo "liner" aéreo britâ-flUo", do famoso escritor Linhjn-as, espósa do sr. Aldo Li .. [oi dispensado, cidades de Niteroi e Rio de nico, o "Ambassadr".Lloyd Douglas, publioado na

r-hares. A embaixada regresso,n .onfem Janeiro é ainda lente 'J.a Fa- A
.

d
._- o sr, Emílio Bilbáo, l encnl.o para Curitiba, levando ótima irn-

., . .
revísta e a v 1 a ç a oColeção Feira das Vaidades, elo Exército. pressão da nossa Capilal e conten- culdade de Cíências Economí- "FUgmt" escreve que toda aeditado pela Livraria José - a menina Heloisa Mar'ia. [ilha I t). por se ter coroada de .êxi�o H

II ca�
do grande Colegto Plinio estrutura desse avião tem a: Olfmpío. do sr. di'. João Ricarelo Mayr, fun- rmssao que a trouxe a F'lorianópn- Leite, e 'professor de varias ma- aparência de ri

. _cionáiio do L A, P. L j uma per eiçao2°) A sta, Maria Mia-Iam - o sr. Vitor Silveira ele Souza,
IS.

I t�rias do conceitudo educandá- acadêmica e que o mesmoMayvorne, o romance "Águas tuucíonái-Io público í'ederal. no., . . .
constitue um dos projetos maisde Espanha.", de C. S. Fores- -_ o sr, Epifania Sucupira e a Jorn�li.sta emento,. l.r,lIl' an- cuidadosamente imaginados eter, edição da Livraria José sra. el. Beatriz Sucupira. O "laDO Truulao do n.a 'Imprensa quot.ídiana d.a executados, ao passo que o

_

- a exma, sra. Verônica Bach li C 1 FdI' 1'.Olympio. Pontes, espósa do tenente Gelúlio Washington, 7 (U. P.) _ Será aplo!a. de, ehr� t' ,o. autofr do 1-"Evening Standard", de Lon-"0) A menina Marly Moura, Lelis Pontes. . , .

h- S ad d _

viro e am a 1.81 oriogra o, poe- dres observa que o aparelho. .

"C d iniciado, aman a, no .,en o, o e
ta e Ij)'rosador possuindo já � . ..,o interessante livro aça 01'

Late sobre o projeto Truman de :.. 1" ,.' apresenta novas idéias.
.."de Glórias", de Walter F. Ri- Moria de Lourdes

1
uma vasta bagagem Ilterária. "Esse novo aparelho brítâ-A

. ,

I' 6 inl rleter o avanço (O comunismo no
S 1· ...beiro, 'editado pela Livraria mversai-iou-se. c la . a m c-

. ',eu novo rvro, L,ar.tame�t{) nico de 40 lugares _ diz o [or-,'.'AnchI·"*a.
ressante menina Maria de Lourdes. (lricnte Próximo.

llust.rado, trata da 'pessoa Stll- nal _ e' aC'l'ma de tudo des-
"'L rilha cio sr, Alvaro Prales, residen- , ,No corre,nte mês será feita 18 em Imbituba. g�lar e controvertida d� 'Gol.i- tinado a vôos de precisão.:nová distribuição de livros. gmy, o fun?ad?l' da mfe�z O"Ambassador" será pon-Os premiados 'poderão procu rrAJANTES

'VENDE-SE Fran�a Antan%lCa" no qual s�o tual pO'rque pode voar econo-
l'ar seus livros na Livraria ,fo,c�,lIsados pr?blemas e dI�- mioamente a qualquer veloci-

:--.Ro'sa, á rua Deodoro, 33. Brasiliano de SOUZCI
d' d IcurtIdos fatos aInda desco.nhecJ- dade entre 170 e 280 milhasE�lú em FIo. rianO'lJolis, o Si', Bl'�- "m" caia de ma elra e d d f" d d h' t'

- c,..., '"

J' I
o,s os a lClOna -os a IS 0-

p'or hora,siliano elE' Souza. represenlanle ela lei à rua Silva ardlm .

p 't
.

lllião Americana de C::tpitaliza�üo r,3
' rIa a na. S-e encontra um vento for-'" O. Tra!or na mesma, "I' d F'

,. " ri ,.s. A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •

.

greJa r O'S leIS, OU 00.11- te peJa frente, o piloto p-ode-
rá ainda clleg,?-r a tempo, au

mentando à velocidade até um

ponrtü impossivel de ser alcan
çado por outros aparelhos.
Se é observado um defeito

do motor em terna, pode ser

feita uma mudança completa
de motor em 17 minutos.
N[o são necessários quais

quer :ajustamentos, devido aos

metodos especiais de ligação
dos controleiS com os motores" _

O "Ambassa.o,or" tem dois
mo,tores "Bristol Centaurus"
de 2,800 H. P. cada um, ao

passo que a maior parte dos
aviõe,s do mesmo tipo tem
quatlTo motorels menores.

Se um dos motores falha, ao
se levantar o vôo, o a,parelho,
mes.mü completamente carre

gado, pode elevar-se a 255 pés
em um minuto, cinco vezes o

tempo requerido pela autori
dade aeronáutica internacio-

A PRONTA ENTREG.Aln_al. --,

AUTOMÓVEIS CAMINHÕES R �A·D 10
NOVOS E USADOS .. (recondicionados)
IMPORTAÇÃO 'DIRETA DE 'NORTE AMERICA
A!JTCMÓVEJS: «Buick» «Cadillac» «Chsvrolet» «Dodge» «Ford»

«Lir.clln» Mercu�y» «Nash}) «Packard»
«Plymouth» ·Pontiac·.

CAMINHÕES; "Internacional" "Ford" "Chevrolet".
VEÍCULOS USADOS; Todos 'Oli! veiculoll usados são recondicionados e

garantidos por "Certificado de InapeçãoN em que
atesta que o veículo está em excelentes condiçõe.
de funcionementa e aparência.

Aos intereasadoll, amplas informações. queiram dirigir-ae ao

reprellentante para o Estado de Santa Catarina.

N. L O P E S V I A N N A
Representações Nacionaia e E,trangeiraa

Ágência Geral de Seguros "A FORTALEZA"
Agente Maritimo

Rua Felipe Schrnidt. 2 .- 80b .•• Caixa Postal. In
TelEgtc.ma: EGLlDIZ e VIAl"A •• Telefone: 1102 .

Sub-Agentes e viajantes 110 interior do Eatado

Florianópolis - Santa Catarina - B R A S I L

"Bacial

. .

x x x

Vultos da História
Pátria TJI': F7'(mciseo Berlll(flln/li JÚ.l1io;·

H.1�torna, hoje, a Vidril'a, [) dr,
Fl'ancisco BerLagnolli Júnior'. elirc
tOl' cla Estação Expel'imental Vili
\'inícola de Yideil'::\ e competent.e
engenheiro agrônomo.

�.JOSÉ VERÍSSUIO DE :(lIATOS
DeSltacaldo crítico, ensaista,

"pr-ofessor e historiador literá
rio, na':.sceu em data de hoje, no

t'l'ano de 1857, em Óbidos (Pad),
tendo -iniciado sua vida como

:fUlll<CÍonário ,público, sendo após
'nomeado Diretm do Ginásio
Nacional e da Escola Normal,:
no Rio de Janeiro.

Fo,i colaborador assiduo em

·-váFias revistas e jornais, 8en

�do o fundador da "Revista Bra-

Jar;ues Vaee" i
Paea Videira. onel!' é comercian

te, regt'essa hoje o sr-. JC1CjUC'S Vac
eh:.

Relação dos passagejt'o� qUi' Iembarcaram nesta capital pc!"
ayião ela Cruzeiro cio �ul PP-CBT
América do Norte elia G, Lendo por
Comanelante Eelil) nndo Carlos Pin
lo,
Para Podo AlP'gre: Reinoldo

AI\'Cs, l\Iaeia cio Carmo l'iegreiro�,
E:,eliele Rodrigtles Alves, A.l'acy

IDomingurs S.ih'eil'a e Tueibio
Ruiz Alcalele.
Desembarcados nesLa mpsma

clata.
.

Procedente de São Paulo: José
Manoel Meneies, Luiz Batl·istotli c

'faeito Fl'eiLas.
Procedente do Rio ele Janeiro:

(;erlrude Boehm, Ênio CaIlado
Florcs, RoberLo Grossenbachel',
AI'Y An16nio ela Silveil'U,

'..sileira" .

Perrte<nceu ao Instituto His
tórico e Geográfico Brasileiro
,e foi 'um dos furudadoJ:'es da
Academia Brasileira. de Le·
-,tras.

Escreveu, entre as princi
pais, "Brimeiras páginas" ,

"Estudos da literatura brasi-
'leiro", "Viage'lll no sertão",
'''A educação nacional", "His
-.tória Geral da Civilização" ,

"O A�p'lIio e a Sl1curijú" e

�utras o.bras e colaborações [{'c,lação dos passag·eiros que em

barüaram nesla· capital pelo avião

ela Ul'Lueiro elo Sul dia 2-4 PP-CH'l'

América do l'iol'[.e, lead'O por Co

mandanle IThlinaldo Sebastião Ce!'

q lIcira.
Com uE's.['ino á Cllri,li'ba: Zanarlo

Lins.

Com Destino a São Paulo: KaeLl1

Zimmermar;n, Heiric,h OhrisLian

Zimmermaun, IY<iJ:l1e Per,es. 1'l1e,re

za Bar(;clla Pere", CarIs Barcella

�\1Q.lh:lka C�'mrot e Ma'noel Joaquim
dos Santo•.

Com de8Li,no ã Rio de Janeiro:
Wal,frilflo Ca'�d'eira de Souza, Zul-

Mario LislJôa BI'isigltclli mar Lins Neves, Regi,na patríciPIAniversaria-se, bo,ie. a f'xmn, S td Lins Xeyes, Linclol'o l\Ia.chado an. ra, ona Maria Lis]}ôa Brisighf'lli,
�iigníssima espôsa elo nosso esli- Ana. l\Ial�ia SOhmirlt, Zilda (jUll'
"nado conterrâneo, SI', l'b8ldo B:'i- lal'l, Dr. João Ricardo May!' e 1)['.
'ighelli, "uh elirelor indll"lrial (h \'.o,lnei de Olh'eir-a.lenitenciáL'ia do Esraflo, i' ilcnd,'- d\ico de Dirpilo. A senhora rbalrl" Desembarcaelos nesta, m�sm� '1-

.bsighclli, pelos SPllS, do!rs m0- tu - Pmc,ec]'e1Il-Le do RIO de .Janel
ljS, possue enorme círculo rIe, a-Iro: Airla Coss[·a Fernandes, Jacot

rlzades, QUi' a homrnag.-pará ]lo.i; . .TO!'i!'P José, �IIil'i:m Pzani, Jlornual
]ia passRg�m rIe sua claLa ,l1a1al,]- do Boanel'ges da Silva Znl{Jika
"el· Ao� paI abens qll� o ca::;al RIl..

"
.

-B" , 'j. :;çhelli vai receber, ,Iunlamos ]ll·a .. Bl�a,sl,1 da Silva ,e Zulell,a laZI

7\l'OSamente os nossos. da Slv,a.
Procedente ele S50 Paulo: DD,!\'a

'ValeU?' de Oliveira Santos Le,s�a Gu1herme Cl'isti-é\�1) José
, dala de hoje, assinala o ani-

Guilher>me Cristiano. l\Iaria de
y�{trio rIo sr, \Valdil' de Oli"f'ir<l
Rjns, Tf'"isor ela TmTll'pnsa Ofi- Lourdes l\Iello, DOl'yal Jasé dos

ri do Estaelo e apreciC1do cronista Rei,s,- Mariana Gozzi e �ral LeU Al-
eS"1 ivo. bel't. M'on.[,gomery.

:'� numerosos amigos leva1'- Procede.nte de Curitib:l _ I-i:ele-
111' " por tão auspiciosa data, aó ,

c ·"Iicifa�-. � (�O\lais illnta- na. :vrnrla Bere,nh::tuser ? All)('l'to
��ü:� do LE���>�i'Ü�; �.L. �

-

� nnr��R h-es.

-vária,s.
Faleceu no Rio de Jan,eiro,

,em 2 de Fevereiro de 1916.
A nossa ll10cidad� que pro

,-cure ter suas o,bras, para' deri
mir dúvidas e ilustração aos

seus estudos, e assim fazendo
eSltará pugnando pelo engran
decimemto da literatura nacio-
-nal e facilitando ó trabalho
ingente de Seus professores.

André Nilo Tadasco

-'tdVIVERSAJl.lOS

r-------------

: SELEÇÕES'
I poro FEVEREIRO'
I

!J? .;;

26 :ortlgos
da maior
atualidade

COMPRE SEU EXEMPLAR I
HOJE MESMO! I

. 3 I
CUSTA SO Cr$ ,00 I
--------

•

AGUARDEM!

(<(Vozes
urna Revista Mensal criada para viver a Historia de

S. Francisco do Sul.
.

Procure adquirir lIeu primeiro fascículo na comemoração do
Centenário dena cidad.e, -. i5 de Abril de 1947.

Suas páginas refletirão imagens. vultos e fatos do pOISado
francisque-nse!

da Juventude»)

5. 6. 7 e 8 valvulas para
Luz, Pilna, o �cumulador.
Peça catalogo graUs.
Preços lem concorrencia !

A V A __o importadora
São P;ulo. C. Postai. 4063.

Vende·se 6tilt\Q terreno, plano.
todo arborizado. na pacata e bu'
c6lica praia da PALHOCINHA.
Coqueiros, com 34 metros de fren
te e 50 de fundos Cartaa para
"Terreno-Palhocinha" neata reda

ção. Preço 38.000 Cruzeiros á vista.

1 o ESTADO enCOR·· IIra·se à venda na

banca de jornais

I«Beck»
'

__-

VENDE.SE,

R. H. BOSCO 'Sm
Organizacão de Vendas e Serviços
Convidamos todos os subsoritores de ca;pital, para a ses-

são de Assembléia Geral Preparatória, a realimr-see na Ci
dade de Itajaí em nossos escritóri.as á Rua Felipe Schmidt,
esquina da rua Hercilio Luz, - sobrado, no dia 7 doe Abril
p. putül'O, ás 10 horas da manhã, afim de ser nom-eada a co

missão que avaliará o noSlSo ativo a ser transferido para a

nova Soci'edade.
Itajaí, 25 de Março de 1947.
R. H. BOSaO LTDA.
RUBENS H. BOSCO DALllIO F. BOSCO

por motivo de viagem, uma

cenfortável residência. de recen·

te construção, com dois quartos,
sala·ded aotar, cozinha, dispen
sa, tôdas as instalações, gara·

gem e 360 m2 de terreno.

T!àtar com ALMIRO
CALDEIRA - .Tel. 1616

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Empreza de

CME
navegação

E:.

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxirn a rapidez e g ãran ti a para tr s ospor t e de su as rn e r cador iaa

Agentes t"m Florianóp -lís CAI<LOS HOSPCKE S. A

AUTOMOBILISTAS r
Afencão

'"

POI'O o seu d in o rno ou

motor de 01'1 enco

OFI(n�� ENIU.@�
RU!J Conselheiro Mafr a

ne. 94

Importante reunião
do PSD SNRS.

ASSINANTES

I

l
[ .

1

Rio, (A. N.) - OS1'. Noveli Ju- :
nior viajará, amanhã, para S. Pau

lo. Não se .sabe, entretanto, se ira
_

reassumir a pasta, da Educação dei!que se acha demissionário, Ou se

�rá, apenas par-ticipar do impor- I
"" - "" os �

'tlan�_c reunião da comissão ,eXeCl1ti-! . ,va do PSD paulieta, marcada para;
�,

E51:_ A!
a próxima semana. -�

':I"l

Reclamem imediata
mente' qualquer irre

gularidade na entrega
de seus iornaes.

Arnoldo Suarez NA tiO

Cuneo
Cirurgião-dentista

Exclusivamente com hora
marcada.

Cartão de hOf8 Cr$ 8000 ..

Rua Arciprellte Paiva 0.° 17
Tel. 1.427. Florianópolis

o SEU OQGANISMO

Mais dois re
bocadores

o mELHOR ":'05 mELHORES

�l'C';NS,,�,o"M •
CO_OIiIll.l fU.S CCI01:;>H!tHC6i5 I'lf G'H"�" !HrlJ\!\OQA.10tno OOIl�·

III P�iÇg O��lt """",,,-,' f.�."'ov 20'!- ..

Rio, (A. N.) - A Marinha de

gucl'l'a brasileil'a aca,ba de adqui
ri,e mai,s dois novos rerbo-cad,ol'cs de

alUO marl pa·ra seus serviços. Tra
ta-se de du'as embaeca,cões co-ns

truidals nos 'e.s.taleiros n01lle ameri
carlOS Charles e Lusian, em fins de

194.6. E'sses rebocadoI"es sómenle

a,guardam as guarniçõe.s bra,si-leiras

para -Vi ,:em ao Brasii dentro cle

breves dias.

CURE A BEBEDEIRA!
De leu espo.o, pae, filho etc
Enviando carta juntamente

com Cr$ 1q_,OO registrado com o

valor declcirado. solicitando -o,
"Excelente receita para curar o

nefasto alcoalismo", à FELIX
SILVA •• Rua Major Costa nO. 110

.

Florianópolis.

TOME APERITIVO

K N () Yl'
�.

Expulso da �spanha
Madrid, (D. P.) - Tomás

Ferro, diretor geral de Im

prensa, declarou que as cre

denciais do correspondente do
"New York Times", Francis
Mac Mahol1, foram retiradas,
devido á sua "campanha de
três m�ses d�. difamação" do

regime de Franco.

Agel:1ciollls R6pr$.ent.o.�õQiJ em

OQ'I'oJ
Matriz: Flo:ian6pol!1I
Rua Joiio Pilllto i n. "

CaÍ-xa Pc.tal , 37
, Filiel: Crêllciúmo

[.tua f'lol'ia:\o l?'ei:;:c:tc. iii/O
(6dU. Pl'óp�lo),

T'illeql"arnnlJ' ·PRI.MUS"
Aa..:nt.... '30$ prlnci�wb
..\ ....n:üo!ploo �o '€atfl';O

&l'K'lA8 Cr� IUi\'!;
Com filma ínfimlS q!!iI.!lth ",-,d

Mtfl ",-u.xl!i;;;, d (l " il-et! nró x--h�H.
ContribUI! para II CAh:1t de; 'E1UIH�1�
1108 IndL<r<enu. d. "I�r�"'l'Iól!!o,,1i ..

ViU TEATRO E'-\I LO"NDRES
l:<'rNCW�OV DURANTE TODA
A G('1<JRRA AS VE��ES, NO ?tIEIO
DA HEPRESETAÇÃO, COMEÇA·
\'A O BOiUBARDlDIO. AR'l'IS'L'AS
E ESPEC'l'ADORES DESCÍAM
AOS ABRfGOS E DEPOIS O ES-
1>]!iTACULO RECOMEÇAVA
Paris - Agência Carioca. Pelo

cOI',l'cio aéreri) - Foi um Jato que
se tornou histórico, ocorrido em

Londres durante a guerra. e que já
inspirou aos cineastas ele Ho lly
WOOc! um filme de grande emocão.

.

Muitos pensaram ou talvez ai;1da
pensem que se tratava .no 'caso de
urna fantasia Cinematográfica.
Não! Tudo aquilo ocorreu, sendo

J
a realidade ainda mais dramática
do que a sua reconsutuíção para

", o "écran"..

I Qs illglê_,;cs são um 1)0\-0 obstina-

I
elo ('

c.ol'ajoso. assim c.omo
o

dc.mGllSnaram nos períodos mal' iI!L'
ela gucrra : e por j,s,;o, a despe íto

I c11)� mais �lwl'Lílie)'os "rn ids" ela
I Luf'IwafI'c, a c!rCilJcito da ohscur r-

I c1ac!l' ci,b ruas alml-é:; das quais as

-cC\"-a;."--desmU'l·onav,ml C-Ür1lij castelos
de cartas, LN)l [eall'l) rle Londres se

I'CClU"Oll a techai as porIas.
})m 193�). a capita! britânica con

l,1I\'a 85 le'all'o�_ Chegada a guerra.] L."Vf(-' G:;!. Te'C�?IiCO�. ';;:JJ nA..-:J Ru e Deodoro, 33 - Fpolis.'o uns quaturzu permanecernm

11 L I Atenda pelo Sar víçoauer os: depois, apenas cinco ou em gera Reembolso Posta!.
se rs cru.:', c�-Sl'S rnes,mos, c'e.ssaram _

I )JCI' j,nll?J'milúlllcias ele dar .repre- W i-� t'& d 4 d
�

s('n(açiir�. Todo,.; í'echaram, 1)0!'- ii.DSII.mUIO e AposeBlil )flià e
I tanto, ríuranlx: 1l-C'l'ÍÜlc!o:; mais ou - ....

I
menos 'pl'olo,nrgario-s; tortos, menos Pensões dos Cemerctártes
IUlll: _o Wi1/.rhnili 7'heatl'e, SItuado
em pte nn centro da e-icia,de, a. dois DELEGACIA EM SANTA CATARINA
passos de Pilccacrill" Cil'CUS
Mosrno dm·t1l11['(' (�-S (lias n�ai.S pe-l, rDII AlL1l0�l]o� rio- blitz, quando cspeetadn- L Pl

I'C'� e cor isl a� I inham de vencer ii I O. ,.�e!egado do Iustituto de Ap.ogent�do��� e Pensõe.. dos:

pi'. a!nl\"c_,,:;ando C 11i['1l III os. 10ngOSlComerclalloS rvc Estado do Santa Catanno, cl�nhhca aos candldatoa

I , > > ."
-

-

-. inscritos no concurso para o cargo de FISCAL classe H. do Quadro
PUCUl;'O inccrtus .DLlilil-a armo's'jp!':1 Permanente, qus a prova- da LEGISLAÇÃO no. TRABALHO E PREV"I-
l:Sll'c!arla, 1)('10:'; t n-os ela D. C. A., DÊNCIA SOCiAL saró realizada' no sábado, dia 12 do corrente, à.
copiaria 11'e'I,o,; griles das sirenes, o 14 horas", a de NOÇÕES DE CONTABILIDÁDF: será realizada no

W:illdrnili cnn+irmou com o seu !:'s- dia 13. do co •. rerrte , à.s 8 horas, ambas no "Colégio Catarinense",
, 'E t \16'petácnlo permauente. Os vandeví- a ruo-. s eves .

r
mor.

Ilcs d. _, • -,[_" l' , , "_.
Os can�,!dctosl' deverá;> . co,:,pa-recer com antecedência de 30

I .. .' e

aI.l CS (C 1939. falam sub" rní nu tca, mumdos de consta tintelro [nzu l-preto] ou Iap ís tinta.
t ituido» pm: "skctchcs" patriótícos,
cheios ele bom humor c animarão. F'l cr ío.nôpolta, 2 da abril da 1947.

I aplaudidos pt-los solriadcs C O. ficlaisl 03WAt. PE;\EIRI\
__��r_?C?_ -- Delegado

,amcH1toarlos ]lf'-lo l'ca[ro,. al'irn �e I.,._,.._,._....,._,..."..r.,-..'V��__- _� ___.,_-_-,:,��"._..........__._ .. _

! esquecer a guerra quo f'az iam [ao,

liCD01'�TT' I .u J' l t
1,----

I-I t?1UnI ! P. 10,J<C. o ea 1'0 mais

popular ria Ing'la lurta e torto mun

do admira 'peoCul1c1amenl'e a sua

fj'bt·a. Sua sala ele espetácuíos não

se -esvazia dUI'ainlc as ,seis repre

sf'nla.<::ões que se' dese'n-l'Olam, sem

inlel'rupção, cio meio-clia c um

quarto ás 22 e 15. É a recoml)!:'nsa
da celc-bl'idadc que conquislou por
sua co!'ag'cm clUl'anilc a guerra e,

ta,mbé-m, 'rle\-emos dizê-lo, uma

comp(juência elo gênero de eS1petá
Cltlo que arlo-lon: o nú, por vezes,

me,smo, o nú i nleg,ral. IA le Í i,nrgl,elsa é scyet·a. Só lliU Lrwi

l-hanca co,m ais c,süHuas c ,os qUüClrQs
quer dizel', si as pessoaIs permane
cem estrilamenLe imov'ei:
I.atmhém o nú int-eg'1'aI, maIs com a

co,ndi�'ão de que o especl�la,clor Le

nha a impressão de que surpreen
ele a visi'llha da CaN\ d,cJ'rorr-I[·e a't�'a
vés do cél-ebere pirão de e rv'ilha,s
lonclri'Ho. O nrÚ i'11I1egI'al é apresen
Lado s>em,pl'C, po-danil o, traz de um

véu quc rr]ll'c,s(',nl a o pap'el de ne-

yoei l'O ar'Lii'icia'l. .Jleupas
As dan,('al1ilnals do Winclmili só CDlpdo$

moslratm as pe[\nas c ganham 7 li- Móveis
hras por 5ema,na. Os. manequilns Rádio.

I são melbo:r pagos para permane-! Geladelr.s

! cer..dm·a,nle lodos os quadro,s, lão " Bicicleta.

impa!3si\"ei.s quan:lo o foram sob as
J61as

bombas a,1Iemães... -----------------------------c

INDÚSTRtA# COMtRClO E SEGUROS KNOT S. A.

I
�:

•

"lECHICOS
o Brasil para seu

de seri vo lvi rnan t o

-_._-------

CASA MISCELANEA dlstri
buidcra dos Rádios R. C. A

Victor, Válvulas e Discos.
Ruo C"Tl"elheir0 i\."'-Rfrl'l

n ec e sai to de técnicos

em todas as

profissões

LIVRARIA ROSA

..

ISEGU os
Companhia nacional, hem or§' .lrâzada e com perfeita
orientação técnica, operando nos ramos de incêndio,
tranSpol tiOS e acidentes pessoais, oferece represen-

tação neste Estado.

Cortas com réferências, porrnenores e elitimativa

de produçã.o po.ra. Caixa Post'll 2927 - Rio.

�esolvido, enfim, seu problema financeiro I
,A,dqu.ira Tt]DO de q-ue necessita!',

de UMA SÓ VEZ,
paga.ndo PA1tCELADAMEMTE,

com &8 VANTAGENS da compra à vt._�
çervindo-se do

,

CREDI_ARIO KNOT ."-SISTEMA
Unos
Chapéu.
an.tal�çõ'G •• itrlclD I ••n�""

Artigos par. IIJrMont.l
Peles
Casacos
Quaisquer artll"

�------__--__--Bm__--------�----�--�------------����----------�Wid -GC ==c-m n:r "ff"l' rnwz *5*ff5JMSaWFl'F'âíIummMiT5!t!""!"'1'iYWlílilU

�,ritl! <. Fabricante e d "trlDl.lido!'f.t8 d'"l� afama '109 con·

'11 '(; facções "DISTINfA" a RIVET. Possue um g"rem-
de Bortimento da C(.isarnuos, riscados, brin!J
bons e baratollJ, algoiões, morinli1 e aviamento.

parG alfai'ltssa. que recebe dil'etaman,b das �
Sn!'u. Comarclan.t831 do interior no sentido de lhe fazerem � uma _.F'lorianópolh,"-1FILIJUS:emd;Blumanau e Laje.. !j

melhora� fábi:<lCUP!. A Caso "A C,f'l.PITAL" chama e a,tengão doa
vi�ita o:nbEl de Slfetucrem I.HHH) cottlpl';'CiI3. MATRIZ �m

.;
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i 300 mU mineiros
j

I em g�teve
I Essen, (U. P.) - A gí
I gantesca indústria carvoeira
: do Ruhr se encontra pratica-
! mente paralízada, na sua to
I tatídade, porque, 300 mil mi

I neiros entraram em greve, pe-
I dindo mais alimentos para

I suas famílias, não levando �m II conta o apelo feito pelos in

i gleses de permanecerem em!(seu trabalho. Os mineiros de

i Dortinund e Hamborn, que
i entraram .

em greve no intcio
da semana passada, recomeça-

· _"._____ l'am as suas. atividades porque
"Quem extra�llr ou inutHizar _ em parte foram' satisfeitas

· «eertificado de alstamento pagari suas pr-etensões. Os mineiros
,\multa de 10 a 50 t\uzeiros, outros- da área de Colônia, que tecní
,'cSim incorrerá em m�ta de 20 a 1M camente não faz parte do
,,;cruzeiros aquele queextravíar .a Ruhr, permanecem nas minas ..
· ,inutilizar o Certificat� de Reser- Entretanto as notícias do

,
'

\ Ruhr indicam que mais de 170
(Art. 129 da Lei do �erviço Mill. minas estão paradas por falta

,�ar). de braço trabalhador.

H�ens ReJuvene�ddol
r�ofratamenfoGlandular
Fre<'entes levantadas ou micções no

turnasj,rdência., resíduos esbranquiçados
sia urin dôr na base da espinha dorsal,
-ua ingu nas peruas, nervosismo, debi
lidade, Irda de vigor, podem ser cau

-sados pó-uma enfermidade na próstata.
Esta glân ilu é um elos mais importantes

-vórgãoa micLLlinos. Para. controlar êstes
tranetôrnor e restaurar rapidamente a

saúde e o 'uor, sige, o novo tratamento
cientifico c[mado Roge"G. Mesmo qu'(
'seu sofrime�o seja antigo, garantimos
que Rogei1� ali,.. iará, revigorizando sua

. glândula pro�tica e fazendo com que
V. se sinta muos unos mais jovem. Peça
Rogena em ql;llquer íarmâcia. Nossa ga
rantia é a sua aelhor proteção .•

.� . -indicado 110 tra

,�@gel\a tamento de r.roer.a-

.itites, uretrites e tst.ites.

"'Vista" .

GRÁTIS! Peça hoje ao 56" fornecedor

um "Ccr+õo-Rcvcl" �com as instruções

para receber o famoso "Livro de

Receitas Revel". Cu e. ser" va para:

Caixa Postal 3215-Rio de Jareiro.

Produto da Standard Brands of Brazil, Inc.
Rio de Janeiro

CURSO MOTORISTA
c: .

d_ervlço e

e

Socorro de Automóveispronto
Ensina-se a dirigir autorT'óveis

AmadOr e ProfiSSIonal
Te.oria e prática - cçl1h�ciment'l) do motor.

Atendem se chamados para reparos �le ur,;ê,lcl�:
Auto-E:.c',ia -47�77

•••• (!t •• 9.��� •• .,. ••
ILV-

VEGETAIS
e suas vitaminas

'to

Volte para casa,'
filEi;I· I'\,;,e-'lfll�n
iii!;!'" vul a�6iu.

Esta jovem de 16 anos ia ser

mãe, e o seu marido, um jovem
soldado.. desejava desespera
.damente voltar para casa a

fim de estar a seu lado. Sele
ções para Fevereiro apresenta
a história do que o desespêro
dêsse rapaz causou - o drama
comovente de um amor que
terminou como nasceu - trà

gicamente. Compre Seleções
hoje mesmo.

Também neste novo número:

ONZE NORUEGUESES CONTRA UMA
BOMBA ATÔMiCA. Em 1940,quan-

do os' inglêses tlveram notícia
,de que .as experiências sôbre a

bomba atômica alemã Já esta
vam adiantadas, na Noruega,
resolveram destruir sem demo ...

ra a fáorica nazista ali oculta.
Leia como onze bravos norue

gueses executaram uma das
mais fantásticas operações se ..

eretas da guerra.

com

(O(KT
Delicioso e nutritivo suco de legu
mes, rico em vitaminas e minerais,
Cocktail V-S proporciona saúde e vi

talidade a adultos e crianças. Sirva-o
gelado ou quente, como sopa.

* Tomates
*: Cenouras
* Espinafre
* A!i(u:e
* Salsa
* Aipo
* Beterraba
* Agrião

Peça

COCKJlUL V ..U
• puríssimo suco de 8 vegetais I

Produto da Standard Brands cf
Brazil, Inc. - Rio de Janeiro

o GRANDE EXPERIMENTALISTA.
Até que ponto era Franklin D.
Roosevelt "radical"? Inclinava
se êle para o capitalismo, co

munismo ou scctatlsrno ? Fran
ces Perkins, seu Mmí stro do
Trabalho por longo tempo, re
vela ao mundo o modo de peno
sar de Roosevelt, explicando a

filosofia que guiava tôdas as

decisões tomadas por êle.

· .

NAO HÁ DESCANSO PARA OS
RUSSOS. "Estamos cansados de
privações", diz o povo russo.

Leia o que UlTI escritor ameri
cano, recém-chegado da Rússia,
conta sônre o descontentamen
to lá reinante - e das medidas
que o governo soviético está
tomando para ocultar do mun
do esta agitação.

!
I

!
IA EXPORTAÇÃO DA SUÉCIAj

Estocolmo (Via Aérea}: -IAcaba de aparecer a edição de,
\1947 do "A-nuário da Exporta-]
'ção da Suécia", publicado pela!
:Associação Geral de Exporta-:

I
dores Ida Suécia. Contém, como I
de costume, informações de-I
talhadas em seis idiomas: sue-]
'CiO, inglês, francês, espanhol, I
alemão e russo, Os parágrafo I
,de introdução compreendem,

lum
resumo geral das �n�lúsüia?1de exportação da Suécia. Há

I também registros alfabéticos II'iem que figuram uns 1.700 di-

I' fereúte,s produtos de exporta
ção e mais _rele 1.300 fabricantes I
'e Hxporta,dores. Em uma lista

especial, disposta também em

órdem, alfabética, encontram-se
os enderêços telegráfioos, as

chaves empregadas, o capital-
'3,çôes, o número de operários,
; etc., das diversas empresas, as
Isim como ele seus-agentes no es

trangeíro. Além disso, figuram
no .anuárto informações acêr- Ull'IA DAS�OP:ERAÇÕES ll'IAIS
ca das companhias suécas de iDIFíCEIS
navegação, dos agentes de Jamais realizadas pêlo cé-
transportes, das companhias lebrre especialista sueco de
de seguros marítimos, contra- cirurgia 'cerebral, Professor
tantes, bancos, etc.. Herbert Olivecrona,' foi realí-
Esta obra, pode ser consulta- zada por êle reoentemente

1 I
.

t d
' •

c a p� as pessoas I� eressa aS,no Hospital Serafimer de Es-

I
em todas as Legaçoes e Con-I tOQolmo. Ope,rou o conhecido

I I � , 't"
.

sdi''�u :,wos I�u'eco,s, eS?rl uno e
i Gaintor de óperas dinamar:quês,

·lmfO'rmaçao. comerCIa.!, ·etc. P�-I· AkSlel Schiotz, que havia 'sido
dem-se pedlr

. exemp,la,res ?a transportado para E,stocollUO

I n�esma a.
oS edItores, 'a �ssocIa-: depois da

.

.des-cobe.rta da exis
çao Geral oe Exuortaçao da'têlleia de um tumor no seu cé-

I
Suécia, Vasagatan, 12, Esto- l:ebro. A o,peração durou 4 ho-
colmo.

ras; normalmente, uma inter-

\
.

vençãú desta 'espécie re3;liza-
-

� se em 2-3 hoY·as. O paCIente

OD IN e'llcontl1a-se agora em vias de

I restab_eleciniento.

��.'
--

.

�"-íÊ UMA DOENÇA
'. MUiTO PERIG,OS.-\
'PL.lll> Â .l"AMILlA
E PAR\ A RAÇA
�

AL��J;LIE A COM.
BATEL·A COM: O

m_:mtlnlli'�

• + .

SE EU TIVESSE 21 ANOS.
v. está fazendo o que realmen
te desejaria razer ern sua vída?
Seu trabalho cotidiano é um

prazer ou um aborrecímento ?

Aqui, um renomado cientista e

pesquisador indica aos jovens
a maneira de se dedicarem a

um trabalho empolgante e tam
bém sugere aos mais velhos
uma nova perspectiva que po
derá dar mais vida a trabalhos
enfadonhos.

São ao todo 26 artigos interes
santes e estimulantes, mais as

condensações de dois livros,
neste novo número de Seleções.

.\::
INDIGESTÃO

COhiPRE

SELEC
#

-

ES

Quando se forem aa dôrea

agudas após cada refeição e desa

pareçam os ardores causados pelo
.excesso de acido no estomago, as

sim como a azia, que é um verda
deiro vexame social. torna-se •

vida novamente aprazivel.
Porque continuar a sofrer ?

A primeira dóse do saboroso c P6

Digestivo DeWitt» dê alivio ime
diato. Este afamado produto res

tabelecerá em pouco tempo a função
normal de seu aparelho digestivo
de maneira suave e proporciona
alivio com a primeira d6se.

Peça na Farmacia o

lLDeklitt'

PARA fEVEREIRO

A venda agora!
&I REVISTA INTERNACIONAL
fUHICADA EM DEZ IDIOMAS

,••••••• 9 ••••••• 40.,,"'.

Represen-tante geral no Brasn:

FERNANDO CHINAGLIA
�ua do Rosário, 5.5�A, 2.° andar .. Rio

• ••••••••••••••••

�.-----------------------------

Censura na Grécia
(U. P.) -.o 60-

vêrno está consid:erando a ins

tauração da censura á

impren-j�["mpre(i� rn nst� u'ra n· ivers I sa, em Salônica, ,por sugestão
L

.

�U ({bUu· {uhJra un. ai» \'d?
ministro da Gue;r:'l e do gú-

.
verno ge,ral da GrecIa seten-IA ma�r Organização Predial do Brasil

. �rional, em ,v}rtude. dos artigos
AViSA lllflamados la publlcados e da

, A todos O'i portadores de tl'tulos de,ta
atitude provocante da impren-

- � conceituada emp'resa. sa comunista.t1egalizar seus títulos, ",fan de obter o reemboiso de acôrdo com _

.-0 Decreto-lei nO. 7930 de 3-9-45.
Pi:lr& maiores eschrecime!1tos, é

-tôrio centra! nesta Carlltf,!. sito à
;'Florianópo lis.

NE. Não faça sua inscriçào em outra emp'eS9,
sem Dfimf"lr \ """'T\hf'cf>T :)r'�S('1, r>""lV0Q pl�)qos

GAJ:<AGE UNIAO - PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40. Atenas,

Envie ao seu amigo distante
um número da revista OVA·,
LE DO ITAJAí, edição dedJ
cada a Florianópolis, e assi�

estará contribuindo para
maior difusão cultural

de nossa terra

Senhorita!

LH E RECOMENpA

-- _._-------�-----

lavor di-rigir-se ao escri.. Ao escolher seu perfume 1ferifi.
rua Fel'pe Schmidt s/n que se trás a 'marca da perfumaria

"Johan Maria i<'arina" que já era

congênere, preferida pela corte imperial de

de venda., D. Pedro II (

COnTl1A F€IIIDAS ��C€nT€S ou RnneAS
_,

r

__

o Sabão

\\ t�\
\l ..,J

�. i 1\I

ESPECI
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disputa da Taça
nesta capital, o

, .

maximas

«Amizade»
primeiro 'prélío
luteholisticas de

realizado, domingo próximo,
série de três, entre as fôrças

Catarina e Paraná,

-.
,

.

sera

da
.Santa

.. ,_-- :..::

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

'I
,·\S::'iSTllr ,AO JOGO O GOVER:\A

DOR CATARf:\'ENSE
O sr. dr, Aderbal R. da Sil\'a, go

vernador elo nosso Estaelo, esteve

presente ao prélio, rea lízado ante
ontem, entr-e esl.udantes catariuen
ses

'

e parauaenses, em companh ia Previsão do tempo. av 14 hora.

oe altas autor-idades, ficando sa- do dia f! n<:l Capital:
El' L' L t E J' (Adão) A -

(J'" Tempo: instáv�l. CO,l chuva•.
, e rvou-se, am e-on em, no < s- air ao e Adão all'); NlCO-' po o sr, ADll01110 Salum, e no 2° o tisfeiLo com o desenrolar da pe- Temperatura: eltovel.

Iádio da F. C. D., o esperado 'com- Iau (Lange), Sanfol'd (Nicolau) se. Agapilo Veloso. Ambos acerta- leja, Ventos: de suelllte a nordeste,
bate amistoso catre as equipes da Ni ll.ímho, (Sanford),. Medinho e rarn em suas decisões. x x x frescos,
Embaixada "Governador Moisés Lauro. A pt-eliminar ccmu upe r.il ivo de- 38 }\::\OS Dli: BRfLHANTE A'l'iVI- Tempe�atura8 extrlJt\a. de ontern

L
'

"f d L d L q-áxima. 254; mínima 2Z O
upion', erma a por €,s' L1' an es O arquei ru Isaías e o centro, Iront.aram-se os quadros do Bo- DADE ESPüRTIVA ...•....•

dos CUl'50S secundár-ios de Curitiba, avante Nillinho saíram

contuneli-,
ca iuva (aspirantes) e do jmpren- Porto Alegre, 7 - Completou.

... . .. , .... . .....

e o' "onze" do Grêmio Estudantil I d " 20 l FCd" sexta-f'e ira última, o seu 9,8° ani- .

c os o gl'amauO no empoo sa' . ., vencen o o pnmelro por -' .. �

Catai-inense, em disputa de requ ís- Dirigir-am a paul-ida, no 10 tom- 3 x 2. versúr io de fundação, o valoroso Rodolfo Quint e sua espêse
sírna daça oferecida [Jelo oheíe do Iníernaeional, clube famoso em 10- Alzira (olta Quint
govénnn paranaense, a quem foi TREl:\A A S�LEÇÃ:? . I

deslinada ás emissoras vísíoantes do o Brasil e América cio Sul.' )dedicada a partida. No campo da F. C. D., sera 1'ea- de molde a que a mesma ofereça o x x x
(Ziz;Ca

Contrartando os prognósticos, o lízado hoje, á tarde, rigoroso en-I máximo conforLo aos locutores do LO\VI�LL VrRA LUTAR i'O

esquadrão paranaense realizou uma saio físico elo selecionado catarí- Rio, dos Estados ou csu-angeu-os. BRASIL
par.í.ida brilhante, ímpress ionando ncnse que domingo próximo en-

I

Ao transmitir essa notícia, a di- Bueno" Aires, 7 (U. P.) - O Qfl:m-I,á grande 'assistência em todas as frenlai-á, nesta Capula l, a seleção retoría da ACESP' se congratula peão argentino dos pesos pesados
fases da pugna, do Paraná. com os seus associados por mais Alberto Lowell anunciou que fará ---------------

Dotados de admirável padrão de Di rigieá o treino o se. João Rosa, esla \'itóI�ia eI� nossa

.el1l['ielade, qUOI uma ''',tomnée'' pela EU. rapa, com TERRENO
jogo e muita r-esistência, os garo- professor ele Educação, rísíca. revela, nao so a, boa' vontade elo a finalidade ele reunir mér-itos pa- 1Vende-re 2 Iot es , à rU9 Rs fae
tos da iterra dos pinheiros toram x x x pref'e ito Crisliano das Neves para' ·ra conseguir uma lula 'com Joe
técnícamente supei-íores no gra- CHAJThLES EDGA'R MORITZ com os esportes, mas, o elevado Louis.
mado, Foi nomeado para exercer o car- conceito em que S. excia. lem aquc- Lowcll iní primeiramente ao

A vitória que COllic!,uisLarail11, pela gp d,e diretor g:erecnt·e do Banco l-es que trabalham na crôni-ca es· Brasif, e1epois á Espanha, França,
diferen(;a de um tEmLo, re,f!eliu bem rle Crédito Popular e Ag6cola el€ povli"a. OuLl'ossim, j)ellsa a ACl!:;:;P Bél-gi,ca e Supria.

.

os esforços emprega,c!o's por cada Santa Ca,Larina, o clestacado espor- que,.agimlo des,l,a maneiea L,erá con- x x x

jo,ga.elol', jUSlhfiooncla, o ,resulitado tista ühaeles Edgar Marilz, es1'or- Lribniclo pum facilita-r a lar·era dos FALECEu O K>\JMOSO JOGADOR
do '''placard'' 'Uue, de forma alguma çarlo presielente elo Figueir,ense. cronisLas e�,pÜtrli"os yisilant,es ISAIAS

poderia ser favorável aos nossos. �ossos cumpl'imenlos. bu:::ca,n{[o o c:::t['cilamento cada yez Rio, 7 (A. ::'f.) - Faleceu, sábado

O esquadrão cio' Grêmio, muito x x x ll'lai'or, da amiza,de que 6em1)l\e !,em ullirno, o fam030 jogudo;r de -fute-,
bem i)qui,pado, poeém mal �rei,nado FELTZ DECISÃO EM FAVOR l)()!::i exiSJi,jtdo enLr,e os cronislas snlamr- hol. T,aias, que pert.enceu ao qua-
física e técnic.wme-nte, fez uma par- ( LOCUTORES ESPORTlVOS r-icanos em geral". rleo l1['ofis�ionâl do Vasco, ela. (-la-

tida me.eliOCl'G. O úni,co· ·ensai-o de S. Paulo, 7 - A diretoria da As- ma. '[enrlo inlrgTa,clo yárias yezes, a,
co:njunLo que realizaram foi insufi- wcia'ção elos Cronistas Despontivn. s,elpcão bea�ilpld>a em partidas dl�-I Ic i ,e 'n ,L 'e ,p a r a Cl�edenciá-l'Üs a do Estado dc São Paulo, distribuiu V

r

ulo multados �,�c_�as no eStll>a11gei
..

ro.

, _I Ie11'fr,o-nlar um co.njunt.o ade.stlradís- it imprens'a, o seguinLe comunica-I ele s
__ " �" _ __----, _,

simo .como o clÜls [Jaralu,aense.s ünde do ofi,cial:
todos a.LLraram a con'[te,nto, nada "A diretoria elesta entidade, tem Desobediência a Ql'dem legal-

. t' f-I 1 ao conheci- ônibus placa 1-17-51.
deixando a desejar. asa, l'S açao -e'e evar

Caminhão placa '1-'17-27.
Comba.tivieláde, disciplina, Lécni- menlo c1ns ,scus associado,s que ()

,

Entrar contra a mão em rua des

üa, resistência e força de vontaele, SI'. pre,f,eÍi1_·o municipal, (Ir. Cnsli- provicla cio respecli"o sinal - au

eis os .fRltol',es qUre deram o triunfo a,no elas ::'\,c\'es, a,tendendo a uma iomóyel placa 1-'18-66.

á .equipe para,naense, embora soliciLação cla "ACESP", delibel'ou Avançar o sinal - Automóyel
,

, L' el 500 . '> o ue' placa 1-47-16.
atuwsse num gTamado, es,lra,nho abala a axa ,e CI uz,ell o� q I Estacionar em lngae não permi-
com L1im ,público i,nleirélimenLe fa- vinha sendo cobrada das emlssoras tielo - Automóvel placa '1-110-30.

vorável ao adversário. elo Ri,o e dos Estados, bem como es- Inspeloeia ele Ve :cl1los e Trân-

Wws-hingitoll foi n. fignra mais tra,nO'eiras que desej.em irradiar os sito Público, em FlQl'ianópolis, 7
. ""

.

o "
- ,elE, abril de 1947.

impnessi.onanlL,c da tarde. Calmo Jogais l'eallza,dos no Pacaembu.

infilLrwclo,l' e mRlg.nífieo 'co.nstruLor· Outrossim, ü governador ela l:i

cle altaques, o meia-esquel'da pa- dacle, altendendo a um p.edido ela

ranaense fez um jogo brilh<tJnte, ACESP, olrclenou a construção cl03

reNeIRll1do-s-e um pertei,Lo "cra.ck", acabame·nlos ,necessários na cabine

Derrotado o Grêmio
Catarinense por

Técoicamente

sendo -uma ,pe'na que não fosse re

quisi,lado' paJ1l integrar o "scraLch"

do Paramlá, já que [Jossue qualida
de,s para atuar em préliüS de grwn

dc's pro.porçõe.s.
ü j.ügo' ini.ciou-se ás 16 horas.

Tra,nscollridos 21 minutos, Haul es
capa pela ala direita e desteee vio

lento- ".choo[;", clm,seguindo burlar a

vigilânCia de Isa,ias, marl1Jelanclo· a

pelota ao fundo, clas rêdes.
Veio ü ·empaLe. Aos poucos mi-

11utOS do 20 "half-üme", o diantei
ro Meclh1ho, em meio á confusão
'diante cio arco paranae.nse, iguala
a cOlnla,ge.ril.
Quando falil.avam po:uc,os minu

tos [Jara ,encenar a contenda, Toni
consigna o "goal" da vitória.· Re

sultado: Para'Ila,ense, 2 x Calttari

nense, 1.

Os quadros jo,g'aram assilm fo1'

ma.dos: Embaixaela "Governador
"Moisés Lupion" - AelolUo, Ogi! e

Lick; BrClinc_o, Laia e Daví; Raul,
Toni, Xixo, \Vashing.ton e Relnruti

nho. Grêmio Esludante Catari
'Dense - Isaia.s (Brogmoli), Naldi

'{NinhOlca) e KaLcipis; P,errone,

CONVITE
Maria de Lourdes Mayvorme Silva e Fi !ha., pelG
presente, convidam a toias OI penôoa conhecida5[
e amigai do falecido OSMAR ROMÃO ElA SILVA.

� para 'asllistirem a mi.sa que m<;1ndam celebrar, em.
• 'lua intenção, na igre:ia Matriz de São José. no

� dia 10 do corrente, às 7 hora •. 30 o dia do seu falecimento.

� São José 7 de abril de 1947,

:: Instituto de Aposentadoria e Pensões
� dos Empregados em Transportes e Cargas
I Faço público �. �..�n<!tu� i�ciOU a. opê<ações
� do seguro de acidente do trabalho ne�ta Capital. devendo

� os interassn-:l.os se dirigirem a sua representação à rua

" FelIpe Schmidt n.O 44 (Edifício Tnmoio).

� Florianó9clis, 7 de Abri! d.e '1947.

:,. Lr\URIANO ,GOMES DE ALMEIDA
Deltegado R.eg.ior. a1

Estudantil
2xI

1

j

I

superior o paranaense

SIíVIULTANEAMENTE
R[TZ
5 'e 7%

ROXY
7%

."

Sessões das Moças
Único .dia de exibição

1°) - 2\olLicias {la Semana
i'ac. DF(3.

20) _ Greer Ga rsou - WaHT
P Idgeou - Rober'L WRll!}r
- Van Jonhson - �tr
garet ü'Bri-e.1l - em: ,

MADAME CURIE
Censura: - LIVRE.
Preços :

Sras. e s'1'las. . CP t,20
Es tud a,l1ILe s .

Cavalheiros .

2,00
3,00

t
I

Agradecimento
Heitor Ferreira M�chado, Faro

leiro da Ilha do Arvoredo. vem

por meio deste tornar publico o

seu ogradecimento. QO Snl', Dr.
Zulmar Lins, pela prontidã.o com

que foi atendido l;\oquela Ilha de-l
urta. to.nondo ex\':�n.ivos Oi seus

agradecimentos cos Snrs. Capitã.o
dos Portoi. Plirlio da Fonseca Men

donça Cabral 'a Na.l'bal SilY'(1, Guar
da,Mor da Alfandega deeta Capi
tal. e Adernar da Luz Andrade.
funcionário da Capitania. que não Ipouparam eiforçcs para ilalvação
de sua e.pôsa,

'

Florianópoli., 7/4/47.

Camisas, Gravetai, Pijame.,
Meias da. melhores, pelos me

nores preço. IÓ na CASA MiS
CELANEA - RuaC. Mafra, 6

Clube de Regatas Dido· LUl1uma �l����:��mbU;'
por motivo de vi3gem (urgente)

assembléia geral a rca- Tratar no Club� 12, com Tido.
ASSEMBLÉIA GERAL

FilCa,m convi·dados ,tOldo.s ClS sóci,Q.s, para a

!izar-se domingo ,dia 13 de Abr1l ás 9 horas.
.oRDEM DO -DIA.,

1. - E1e�ção da dire.loria.
2. - AssunLos cle 'illltlerêsse do Clube.
Fl.oria,nópoHs, 7 ele Abril de 1947.

Si,dnei' Noc'eti - PI�es1dente.

�� ACasa «São Jo r-gen
de OSJ\'iA ��( J'\t\EB KA

�. VQ.IldQ os lllglllOPQS artigos
� 'por Ppg�O clg tabglFl.
� pn{J� / I'f'S( (; . ....; c). iudu li() ,·tI.

� Bebidas, conserva", cereais e todos

� os demais gêneros 8 Ilrn e n t i C ios.

� AçucclI' Pérola à Cr$ 4,00 (llihr4o)
�' Rua Major Costa, 60 - r.rel. 758

_ .. _---�-_.

SERViÇO DE
METEOROLOGIA

participam 0.<:9 ,.eu. <-parentes
e peslIcas all1igall o nasci
mento de sua filha VANDA.
Maternidade de Fpoli. 6-4-47

Bandeira, nesta

Tratar c rn SoLdamo Amaral,
na 16" C. R • d-:ls 13 às 16

hora�.
. . .. ... ... . . .. .... .... . ....

Ihelro da illlstra,Qlt.o a-.oima, otel"€ce:r-

lhe. em a.má.v-el gesto, am câ.lice do
�"celente ..peritj�o KNOT. lembr&
&ti V. Sia.. de a.crescentar, ao ag\-ad&
o." a gentileza': E�TEÉ 1'/411-
B,Fi"'I O NEY APEt71TiVO

Pi?ED/!.Eítl!
1 ,
1 lI/'! MOOUTO DA KI10Tf..I.ltlO••Cor..: í[{;URO$

I_� QTI...'AI _

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO- Terce-feira 8 de abril de '••7 .,
•

DR. SAVAS LACERDA
Oil:úca médico-Cll"úrg!ca de OJI1',.
- ouvínos. Nariz - Garganta.
Preilcrição de lentes de

oontato
01f8ULTólÜO - Felipe scnnn

dt, 8. Das 14 às 18 horas.
{t!8ID:t!:NCIA - Conselheiro Ma

fra, 77."
TELEFONES 1418 e 1204

Ausente

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - V'las Urinárias -
Doenças dos intestinos, réto e
Inua - Hemorroidas. Tratame!V

to da colite ameblana.
Fisioterapia - Infra vermelho,
Coniulta: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às ll,3{> ha.
" l tarde, das 16 hs. em <1llUlt.

Resld: Vldal Ramos, 66.
Fon.. 1067

DR. BIASE FARACO
Médillo.chefe do Serviço de SUJ1I.

do Centro de Saúde

DOENÇAS DE SIENHORAS -

SfFIJLIS AFECÇõES DA
PELE - RAIOS llNFRA-VER
MELHOS E ULTftAS-VI'OLETAS
Cons.: R. Felipe Schmidt, 46 _

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

FONE 1648

". 'DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

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

Consultas diariamente dali
10 às 12 e da. 15.30

em deante
CONSULTóRIO:

Rua JoAo Pinto n, 7, sobrado
Fone: 1.461 - Residência: R�

Presidente Coutinho, 58

Transportes regulares da cargas do p
ô

r to de i)Jt ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

101 Serviços de CUnlca Infantil 'b
As,slstêncla Municipal e de

"

Caridade
JLlNICA M�DICA DE CRIANç&l

ADULTOS
'IONSULTóRIO: Rua Nune8 Ma
RAdo, 7 (EdUfclo S. Francisco).
ConJ!lultas das 2 às 6 horas

UlSID:mNCIA: Rua Marechal Gui.
lherme, 5 Fone 783 DR. A. SANTAELLA

(Diplomado pela Faculdade Na
e10nal de Medicina da Unlverslda
III. do BrasH). Médico por concur-
10 do Serviço Nacional de Doen•

\lU Mentais. Ex Interno da Santa
cu. de Miserlc<lrdia, -e HoSplta1
"alq·uAtrko do Rio na Capital Jt.

deral
OLINICA Mll:DICA - DOENCAS

NERV()SAA
- Oonaultõü-ío: Edlflclo Amtlla

NETO
- Rua Felipe Schmldt. ConSUlt_

Das 15 As 18 horas -

a••ldêncla: Rua Álvaro de C&rYa
lho na 18 - FlorlaDÓpol.Ja.

SÃO FRANCISCO para NOVAYORKSULno
Inform ações com 08 Agen tes

Ftcrranôpolis - Carlos Hoepcke·SjA -- Cf- Te reto o e l. 212 ( End. te eg
São Francisco do Sul - Carlos Hoepcke S/A - CI - Telelone 6 MOOREMACK

DR. ROLDÃO CONSONI
'II\_URGIA GERAL - ALTA CI·
�URGlA - MOLIl:STIAS DI) MI·

. " NHORAS -oPARTOB ..

I
.....· ...................

-..-..·_._.··JY'.···.·_·� Em foco o imposto sêbre a renda :��:g!:��F���{�fett:íio��:�.
"48 a ou TIJRRENO ;- 1Õ. anos do Serviço Cirúrgico de

:

\I 11 fi � Rio, (U ', P.) - Aproxí- não é de tã? facH execução, Jlrur71�f. d�I!���ô���;I� ��� Dl-

Compra-se uma casa p aea
" ma�do-se a época _da apresen- como aos leigos pode parecer, 'ares, Intestinos delgado e grosso,
•• � _ tiróide, rins, próstata, bexiga,

família numerosa até � taçao das declaraçoes para o uma vez que a mesma, para ,tero, ovários e trompas. varico-

I CR$ 159.000,00, �
I imposto de renda, jornalistas, ser aplicada, necessita ser re-

li!., h1dro��'tsu�.fts� e herDo'!

I Ofertas com informações .� professores e autores estão gulamentada por lei ordinária iN 2 às 5 horas, à Rua .ll'ekps
Icbmldt. 21 (altos da Casa Pa·

,

detalhadas, por obsequio, 'lwolcurando esclarecimentos
.

que definirá os casos e condi- " ratso) , Tel. 1.598.

:: "; para
não incorrerem em falta, I ções em que a isenção como ���Cl�9; ��t �t��:8 JII"

': para (ASA ou TERRENO dada a isenção que lhes foi definirá a tributação dos ren- iR. POLYDORO S. �THIAGU
�. Caixa Postol 139 - Fpolis. co'ncedida pela atual Consti- ,'dimentos de outras fontes, per- Ud!co do Hospital de Caridade ti

:: Compra-se, também, ter- � tuíção. cebido pelos mesmos contrí- A.siste���r��n��:�rnidade
:: rena, medindo p e lo menos � Apesar ,lia clareza do que; buintes não integralise impor- CLtNICA MÉDICA EM GERAL

:: 12 metros de frente. � dispõe a Carta Magna, o dire-1tância superior ao mínimo da �ça. d;:en��g�:s �:::����' C8Il'!"'a)·

': ' tor do imposto sôbre a renda, isenção legal. o.!!ç�;�:o';�g���O�!A::r�o •..-.- -.-•••- 'J"•••••••-•••"Y"4
sr. Augusto Bul'hões parece .

Doenças de senhoras - Parto•.
.

d ll it 'd"d E defeso ás autoridades

ad-/
,':ml.ultas diàriamente das 15 II, 11

que ain a mi I a em UVI a, ...' horas.

R&dt·o Diifu�or!3l. pois fez hoje estas declarações míntstratívas )reco1nhecer>6lm a ,cmde" cha�ado. a qualquer bora.
U .I" U' . _

d' t s
mcrusive durante a noite,

a respeito: "Tenho aconselha-psençao ' e Impos, o , seln que ONSULTóRTO; Rua Vitor Melr...

de � Laauna do jomallstas, professores el'para tanto estejam autoriza-/lI:sroeNciA; Av!:�daI8·:r;;':;o':'��.
.

" �,� . autores a apresentar suas de- da;s cla�a e ex�ress�m:r:te I?0;- �2. Fooe 766-

T.od? o Sul Catal,ln.en_e .escu-ta efaracões de requerimentos Ile1. Assim, a Ieí ordmana VIra. OR MARIO WENDHAUSIIdiar iam snte a Rádio Difusora consignando a: rernunerucâo alterar o atual regulamento do O;;eiM' do HosP.ital "Nerê» Ramo.- -

de Laguna;
, . �landada isentar pela Consti- imposto de renda, orientando CL1NICA M"tDÍCA DE _>.DULT08

970 Klcs, (ondss , medias). L' _

• s lt d as autoridades adminístratívas. E CRIANÇAS
H,· de j di

-
" lUlça@ com I e sa a e sua � ultôrío: R V' d d O

oranos e ura laçoes: --- Das. .'. . ., _ .

\Anl no. . iscon e e aro

10' 14 17' 22 h
. .l imunídade. ASSim tem prece- Neste sentido, ja fOI pedido �reto, 2 - esq. da Praça 15 de No-

as
.

e as. �ras.. 'dido, visando acautelar OiS in- o pronunciamento do Congres- 'embro t_ltos da "Belo Horizonte")
Representante em Fjor ianôpolis: , . . I. . Tel 1545

D. F. DE AQtJlNO:��� teI:esses dos pro�r�os con�r�-I 80 Nacional,. vota_?a e sancI�- eon.ulta.: da."' 4 ás· 6 hora•.

R d d J -I «O ESTAD·"O·
". bUlllites. A repartIçao que dll'l- nada esta le'l, terao o.s contn- Iteaidência: R. Felipe Schmidt, li

e. o orn!:l ». _

d t ;1"d 1, •

t d d'
_ . .. ..".. . ". • .•

JO nao po e ' er em uUVI a a
I
uUln es assegura os seus 1- - Fone manual 812

Aproxime-se . mais dtr seits isenção., mas de?ej� -examinar
I
reitos e a :ep�r,tição, orienta�

amigos e parentes enviando� e reconhecer o dIreito e,m c�da tada sua aç_ao, mcluslV� para

-lhes um número da revista O caso, Ü()mo lhe compete por as declara.çoes de rendimentos

VALE DO ITAJAí, edição de. lei. Ac�esce _a circunsl�âr:c�a de a��e�,entadas no corrente exer-

dfcada a Florianópolis que a Isençao consbtUlclOnal CICIO .

DR. LINS NEVES'-'
Moléstias de senhora

Consultório - Rua João Pinta n. 7
- Sobrado - Telefone 1.46'1

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

Telefone M. 834

DR. M. S. CAVALCANTI
C11nlca exclusivámente de crianças

Rua Salldanha Marinho, 16
Telefone M. 732

DR. PAULO FONTES
Clínico e operador

Consultório: Rua Vitor Meireles, 26
Telefone: 1.405

Consultas das 10 às 12 e das 14 As 18
ResIdência: Rua Blumenau, 22

Telefone: 1.623

'Pefroleo na fazenda do
Batista Luzardo

sr.

I Uruguaiana, t R. G. do Sul) verdtade, petróleo 110 lo.cal. Em
(A. N.) - O Sir. Antônio seguida, en.tusiasmado com o

Róssio, consul argentino em ocorrído, dando rédeas á sua

Urug'uaianá, amigo pessoal dOImontaria,
.

regressou á eSttân
depUltado João Batista Luzar- cia, onde relatou ao d,r. Luzar
do, eSlteve alguns. dias em visi- do todos os deltalhes da sua
ta á est?-ncia ,São Pedro. certaI dé,s:coberta. As pessoas presen
�aiI"de aquele represen.tà,nte do tes tiveram, então, ocasião de
ljaís amigo resolveu sair pelo obsérvar que a caJbeça do con

campo a cavalo. A certa a.lt.u-I sul trazia indícios veementes
ra, a regular distância da mar-, do pTecioso minério. O deputa
gem do Rio Urugua.i, o sr. An-, ilo Batista Luzardó resolveu
tônio Róssio deparou com 11m mandar proceder a um exame

belo arreio, esperando tomar I técnico de diver,sas amostras.
ali um ótimo banho. Entre- decllarando que uma vez que
tanto, ficou surpreso a9 obser..,/se confirme a,!S suslpel,tas do sr.

vaI' um forte cheJJ:'o de Ipetró-1 Antônio Róssio, o primeiro po
leo; e examinando detidamen-/ \0 aberto que� jorrar petróleo
te as p'roximidades . chegou á levará o nome 40 simpático
conclusão de que havia, em

I

dÍlplomata arge.ntino.

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

Movimentação com cheques
QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PRcEZADO LEITOR; Se o que Ule

ioteressa é, realmente. uma providência

para e,ndireitar o Que estiver erradQ \)tI

para que al�ma falta não se repita: e I

NAO o escândalo Que a 8ua reclamaçAo I,'ou queixa poderá vir a causar, encami·

nhe-a á SEC';AO RECLAMAÇCi F.;.i, " I
de O ESTADO, que o tJtsq 8erá ievado I'8em demor;l ao conhecimento de quem

I
I
I
I

B.anpo "dO Distrito Federal S.4.
CAPITAL : ('R$ 60.õ60,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Rua Trajano, 23 • Floriãroópolls' . t
de direito, recebendo 11. 8. uma inform.·

çw do resultado, eriibora em a1gun. c..-

80S náo _ .ejam publicad08 nem & recla"

maç�o nem a providência tomads..

Tela _para fecularias,
bronze-fo�forosa .

Importação diréta da

Inglaterra
Malhas;- 60 - 80 - 100 -120
largura � 92 cms. (3 pés).
MARIO SCHAEFER

Telegr.: MARILEY

I Caixa Postal - 5756 III___S_ão_P_au.....lo__B_ra_sil_.�I

�__.....__,.....__..... """"....._"""".......""'''''m.......ou''''===-'"'''""..'"''._",_-"''....."'"

_.(� 1-_)V (�)G- �c\ 1) (�)S
I'Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA -

Dr. ]. J. DE SOUSA C_4BRA.L �

i'
-;:::::- -:;R;:-"'::u::a�F�<_el_i�j'J_p_e_��'-'_"c�h_m=j_d_t_2_2__S_:_.,b_r_a�d_o .

_

I ESCRITÓRIO: Rua FeÚpel Schmid!:o2 - Sala 5

:,"...
" w _

•

i
Edifício Cruzêiro - Fl.orlc::1i6poHe. �.Dr. Henrique �lodleck -

__"""""""'__"""""'......."'_...............""""""'''''''''''''''''''''d.""""'@'_"'-.........",..,�--"

Tenha � empra em casa: uma garrafinha d�

QUíR VESTIR-SE COM CONfORTO E � ELECiAMClA ?
PROCURE A

alfaiataria elloDOENÇAS NERV�SA"
Com Ofl progresso>! dlil medidu

hoje, as doenças nervos&s, qu_nd"
tratadas em tempo, são malM ,er.
feitumente remediáveis. O .-:ur�ndl!ll.!
�ismo, fruto da ignorância, só PO&C
prejudicar os indivíduos afetados ef
tais ·,....imfermidades." O Snviço Na.

_
donaI de Doençu!I ments"i19 digpi!i4
rie um Ambulatório, Que atende flr&
f'l1h'lI.mente os l!oent�s I1er'VOS00 �""'IdigeDtM. na RUI! Deodoro 2:.1, du �
li U .ooru. d�àrt!!lm�nt1l.

ADVOGADO
Felipe
(CASA

Rua

(Altos da
Schmidt 21, sobrado

PAR!HSO) - [i'Jorianópo]i1J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Borrivel sacrilégio na Quinta Feira Santa
Méxicoç ? (U. P.) - Um '!lON'ivel Madalena, '100 kms. ao norte: da ela li lurgia católica. Querendo \,Jn-I í'ora, dois casalas selados. Atiro- tcer os cavalos dos fugilivos e a ca-,

sacr ilégto seguido de linchamento ca.pital. Um homem foi assassinado gnr-se de Macedon ia Herandez, que ve ilaram-se elos primeiros momen- çada desenfreada d'csrnrolou�se por
que custou a vida a quatro hO- a"'ÍaCla;das e a uros aos pés do pró- no ano ·passado matara seu irmão tos de esl.upoi' .para Jugirem. A co- mais ele dois quilómetros, até que
mens, ensanguentou quinta-f'eir'a pr io altar, {]tura'lltle a cerimônia re- em duelo, os írmãos Rafael e José vardc profanação do Templo, flS- os assassinos vendo-se perdidos,
santa a localidade de .santa Maria ,Iigiosa, num dos dias mais solenes Vicente esconderam-se na. igreja II sim como a suspensão imediata da! reagiram a Liras e facadas, logr-an-

enquanto rezava aos degraus do cerimonia rel igiosa, provocaram I do abater um cios perscgu.idores -e

altar e a rnuln.idão de fiéis orava, violenta reação de Lodos os assis-' ferindo outro. P'inu lmente, domi
a'I)I'Ox,iJll,a'nlm-�r e Hafael mergu- tentes qu_: ,

se p'r,e,cip�,Laram em I nados, Iorarn selvagemente línoha
lhou a t'aca no SPLl vení.re e quan- pcrsegurçno aos assassinos. Toma-, dos a pedradas e pauladas e seus
elo () inf'e liz tombava ,ensanguenla-I dos de frenesi, consoguíram aba- !,' cadaveres arrastados á centenas de"
cio, José descarregou a queima

'. "mCJtros f' f inalmeul e cnforcadü!'!
roupa () tambor do seu revolver. O pe 0.

� I" d O lo í I'
numa �r\'or,e. A Igreja de RanteI'

saltando os miolos da vit íma. Mar ia Madalena, cujo nome indICa'
, ·

t d a devoção dos habitantes, foi Ie-

:\1pxico, 7 (T�. P.) - Os dois as- reI e I a o 1101md'a até ser pur: rícada e nOl\'a--

sass inns já Cmham rio, lado do
Washington, 7 (U. P.) O mente cnnsagrada.

��,r� ru��!!�,L �m, i�,1 ç.!"q����"'d�!' io ç,� !�o�t��p!Vi.1 f[��;il��:�G�JlfFa�jl \!:,�""��,�ai?'�rl,n,,, '.';_diplomática il.!t'ava,da no Co-nselho pelos C0Il1l:l111IStfJJS. Os Estados Um- �01'10 sena criado 12 meses depois carvão betuminoso -dos Esta- clamam contra o num!![o exces_s'-:
dos Ministros do Exterior, pelos =. opuseram-se também a pro- que as agências tivessem entrado dos Unidos sejam fechadas 1

\ [I rnon!e gl'andr, rle ,cl,alos que In-'
• • ,

"
,

.

I ,

"fl'slam aqur-Ia "la PU) IC3"Estados Unidos no sentido, de eví- posta pwlroc:na;da pelos soviéticos em, f'unoinnamento.
por motivos de segurança. Es-I -Tdêntica J'rclamaç,ão f'azeru mo,-tal' o estabelecimento de uma má- para que sejam emp'r_ega,da� n,a ta rejeição está contida numa 11'é1dOl'eS c1� ouLms ruas: E: pelo:,:Quina governamental na Alemanha Aâernanha repr,es,eni'acao p101)01- carta enviada a Lewis pelo,a.ue nos" fOI dado observar, todos,

que venha facilitar a ascencão do cional OiU chapas eleitorais.

f
.. capitão da marinha N. H. COl_!ltf)n�_ razao. ,

, . t '"d d . ,

d R I
-

E 'te amoso escritor lao Nua nos lembra se as pos .uras'Comunismo ao po er, dsseuca cou- Os ministros as . e açoes � -.

.

-Ilison, administrador das minas'Iliunicipais traLam,. do assunto .. -

se aberLamente, quando a Franca r iores oonco'rela,ra;m,· em caráter

FI
·

. ó I- de carvão, sob a supervisão do' Em todo o caso seria ele bom al->
concordou em que- se sstaheleçam ex�erimental, .

em eSI,ta�bele�eI'-Se Que em orla0 PO ISlsocretár'io Kr�g. Collison
. de-;y�tre t:'ans.formar o mal em fon--

agências alemãs cen[wais, pelo pre- agencias admiuistraí.ívas pa-ra a A nossa capital tem a honralclarou a LeWIS que desejavaj-' de renda.
.

..

Id S T d ez AI I I t um ,calen-
' c' ,

• , Um Imposto illllnICJpa, poe'ço . o al'lfe. ornou-se ca a v -"" ema:nla e ar o aram ,Ie hospedar o grande médico I ressaltar que o Conllte de S�-Iexemplo. cle 5 cl"J,.lzeiros por .me8"mais c,la,ro, no decorrer das sema-
e famoso escritor ianque dr. pe,rvisão dos sindicatos locaIS a ser cobrarlo a qua_ntos qne}r�IRestá estenclem,do a linha anti-comu-
PelTy Burg'ss, autor do

con-I
de

-

mineiros têm poder para ter cã.os solLos, sena um rapldo"
nas de nego.ciacões, que Mars'hall

Os funer� iS do' sagTado livro "Eles caminllam retirar os .trabalhadores de l'eI�1:��O�omplemento, uma multanis,ta cios Es-tados TJnida;s cla Grécia Ull sós" "bestseller" nos Estados, qualquer mma, quando con- de 10 cruzeiros a quem não esti--para a Alemanha, Passo, a pa6so, -

J ge II
Unidos. I siderar qu.e falta segurança. vesso pagandO o imposto e deixas---

,-"s russos e os norte-ameJ'ic:1])os rei or c .

t L
'

h
.

"I It'jC" 011 gualf'lC'cR"-
'v

omo uma das maiores au- AnltetrIormen e, eWIS aVIa sem srllS \l ," .' '

�

lJ �'

Il.-ê,l11 divergido quanto ao fuLuro Ate,nas, 7 (U. P.) - Os funeral"
tori.dades científicas. em lepl'o- fO.�mulado subH1l!mente o .pe- allEdar1_e)Om1, Pí'ael,lal� �::;lS ci�bl��j.ios, é[!ooyern"'menta�l ela _t\,leman,ha. d 'Jo1',o-e II i'OI"l'm celr[)I'ados I h '

I d d de
w o reI ''O

" 'L •

'og'Ia, cC/n ece quasl todos os 1. o pa,ra que o gov�rno ?l.
-

(lpol'Luno le\'ar ao conheCImento.'No comité que eslá fSe rrunil1- hoje, ná Ca'Ledral JV[,etropo,litana leprosários do mundo., naSse o fechamento mdeflllldo dos poderes compotenLes qU0 ou-do fopa elo 'Conselho, o assis,[.en,ve presentes o 110"0. monarca e a ral� 'rendo vindo a esta capital� de todas as, 2.531 minas (com 11'os animais, princIpalmenLe. ?a--'Soviético And�'ei Y. Vishinsky acn- nha, sendo assis,tddos pelo al�cebls, h· I
-

d d ) t' que os bras Lf'm ponto marcado dmrJ3.--em compán Ia de sua exma. exceçao e uas, a e
't' e'111 ruas centrais ela cidade.-sou abertame.nte o embaixador elos

po de ALenas e Primáz da Grécia sra. e da exma. sra. d. Eunice insp,eJtores rus julgassem segu-
rnen ,e

]J:sitaclos Unidos Roberit Bur;phy ele
)Veawer, presidente da 'Federa- raso

.... ....__..

�i�L:.'r��:'n��P��;�Ph�� :;i��O�lovd�: Prisão de um ção das Associações de Assis-

p
.......................

-·b···ohil--o
......

··d··;·-·C-..-o--·n---s� Imelgran tes porto". tência aos Lázaros, visitou o re�m' 11
fj

_.a H,'USSIa ,estava procuranelo cnar

escroque l'r.e t'· c IA
•

S t
U U

,

y v€Jn orlO e a ,o onla , ana." -

··b guosesum ,governo oentral forte na AI,e-
, fI '" d .. t·

,

d· t· tlfu'can Q� Ue � {).

t'
".

b ereza, on e aSSlSlU a IS1"1- I, u Ou U A ',manha, Iden 'lCO ao que eXISLlU sO'. .

f t _ b
. -

d, ,. t d �

.

. 'Rio, 7 (A. N.) - ncorou"-
Hil;ler. Esta discussão ocorreu, RIO, 7,. (�. N.) - Fo� e. � ua

�

Ulçao .os �r,esen es e P»;;s- Po;rto Alegre, 7 - A Conus- esta. tarde no Guanabara o pa--
d O"� d' t' pro lua a pnsao de MaXImIlIano ,�oa aos 'Internados e ao desrde sa-o ConstI'tucI'onal e"" carrega- h "NOI'tl""qlJan o o comILe ISoo Ia a·

.
' , 'H

tluete p an a m eno, .,,-,,-

posta soviética para que o governo Pansg'sn�r ,aflm de ser expul- d,os blocos. cornavalescos, l·ea- da de organizar o projeto dalKintg" que traz a seu borda.
central ge,rmanico tive'sse poder-es :so d� paIS ..Pang;s:ner chegou a� IlZado (l?mIng� d: Pascoa,. ])8-1 Cama Magna do Rio Gra.nde limigra'ntes de nacionalidade.
de segurança. 1��a�II

em Junh? de 1935 .e aqUI ra en,ce�Iamen o a temporada do Sul, discutiu e a,provou, em
ortuguesa. IDstes imigrante�

No CO'nse.tho, ao, meSiffiO- tOOlpü lllIC.IOU uma VIda �us,pelt� .,',

e momIStI��. de �947: SUa ú}tima ses�ão, mais a.Lg.uns �ão oS úlltitmo's que vem para 0'"
{JS Estados Unidos -e a Inglaterra, nOCIva, sendo, .

detIdo V'�I las O emer�to CIentIs�. e_::pres- artigos do preambulo. E,sJtlve- Brasil, pois, recentemente, 0-'
bloqueavam outra proposlLa SOVié"lve�es. pela pratIca de c�Im:s, �ou sua .gra.nde admnaçao pe- ram p,resentes todos os mem-

gover:no português proibiu aos;
If'ica - para que as 'sOciedad-es,prm'�I'�,almentt� 008

.

de
. SCIO� a obra realIzada em nosso ��-Ibros da Comissão; ex�etp.to .0 seus. prutricios que imigrem pa-"anLi-fas'Cistas" -da Alemanha fü!.:quene . De uma feita, fo: con tado, de amparo aos hanseaatI-lrepresentante comulllsta Pl-'ra qualquer país estrangei-

Il,e,m reipresel1lLadas no conselholden3!do a 9 me,ses e 22 dIas de coso
nheiro Machado Neto. Houve I

ConsultivÜ' A-lemão. Na zona russa prisão, sendo, contudo,. posto

D· t b" I ,.
absoluta unanimid-ade quanto

ro.

da Allemanha abundam as s,ocieda-j�m lil?��dade ,por efeIto. de IS ur lOS na ta UI á invo,cação do nome de Deus -------------
des "anti-fascistas" de v,ários tipos. surSlS - �ovamente detIdo.' Roma 7 (U. P.) _ Apesar no preâmbulo da Carta. A re- Conil-nU'�m as.

em 17 de Junho de 1938, fOlda no.tidia de adoção de medi .. dação final aprovada foi feital .I U

processa�o. como ex�l�rador dase ,conomicas e fi.nanc·eiras nos seguinte's termos,: "O povo, I"nund�co-esTÁ· té·
do .le.nocm�o e pela "pratlC,� da

extraordinárias e do apelo p:t- do Rio Gra;nde do Sul, por seus !lU
'"

_

.,.uCDICOS e CHICOS qmroma.nCla. o scroc e
ra colaboração dos cidadãos delr�prelsen1:Jantes reunidos em Belem, 7 (.A: N.) - Contmuain�! cha.ntagIsta Lrungsner, logo que t d t· Assembléi,a Constituinte para a chegar noLlclas düos eSLl agos e

Q I.· . o as as ca egonas para :38r '. . .

I 'uando o redator passava aqUI chegou, mfIlttrou-se na -

d
. tI.' .

10I'1gtanizar juridicamente o Es- preJUIZOS QI�aslO'nados pe a" en--
para o papel a pale,stra manU.lnossa melhor sociedade e ins- 'Vç':nc� a ta � �� �rlse, a a�lI'.a· tado sob' o regime demoorático chentes dq 'região do ToC'antiThS"
da com o engenheiro dr. ' W.'talou-se num luxuoso grubine-

o 'Ü.o�
, rat �ores lerSl'5:-;, invoca a proteção divina e es� o-ooe as ag-uas invadem casas e O!i\7'

S. Laurie nem sequer sonhava te onde pelas consultas cobra- :��:''':lafmen_ e � .re 'be1"ll'·0V.Ia-ltabele-oo, deoreta e promulga. allmaZenlS de c,astanhas. O Rlü '1'0--
FI

' ,

r .

t"
'

1" I d _10.\ e UinC-lOnarIOS pu ICO" e .

L' L d '. d V(,'Z'que e�'D.'o�'landoPoTISde�:s AIS-;Va preço.s a1tIsslmlos, a e·gfando o pessoal do's Correios e TeJé-

p
caI�tms e& a laume'dl1, an o �:: (l[t> l(j"':se um !ano a ar e. s ser -um mie ectua e pro un u y�'� ropo" s novo maIS seu vai ume agua, Ja,' _1 u',

suas referên.cias visavam ape.jconhecedor de ,psicologia ex- b1Ea'05'N 1
,,'

lJj1trapas&ado muito seu nivl�! nor"'"

"b t' d' f'''··' t I
m apo es, a greve se a]as-

Inas os oa eIrOS e ca e • penmen a . . .

tro tr t as c t
.

I b" ·

t
ma .

ll'- ., ., Ui en, e DU r a egorms p e .SCI o --------h.a� Ja que o co<nsplcuo orgão
B I

- de trabalhadores notadamell- J

:llflOU a c��apuç�h naturaI.me.n- rufa crime te os cocheiros ,dos carro's de Washington, 7 (U. P.) Valorosamentee por�ue. e ca ava na CIr-

'd
; aluguel, que se reuni.ram de- O senador democrata da Geor- re'c'e'bt-dOcUllferencIa crane'ana de· on- e mor"e '

.

". A

de tem s"ido tanta �oisa en- . ,... fronlte da prefelturad, aflm'f de bg�.a, 'tR'I1sse'GP:r;opos novo ble-
O' alP. d

.

I' I' O sr. Se,cre.tarIO da Se,guran- reo amar aumento e tan as, ISCI o na reCIa, para -saber Cuiabá, 7 (A. N.) - �Chegou l'W01' :.;a la, ,1nc Ulmo- o com o
P' l' b

A

'f' d "d tE' d
-

'el 1 dDia'
• " ça ub I,ca rBOO eu, ontem, co- v,erI lCan o-se mCl en es. m se o povo, ese]a mesmo a. mo- el>ta :caipi.tal, ,tendo, SI o a vo e ca�'XImo prazer no numero da- . -

I d d P A
.

d d 'I
.

d'
-

-

d l�"II-n'(}'uele ·t· d - murnwaç1l!o do De, e-ga o e, 0- 'ficona, maIS ,e' ez mI pes- narqma, ,como con' Iça0 essen- lo+,osa recepcao, o' sena 0,1' 1:' J ',. '

q s, pem encla OS de o nao
I'

.-
R

..

d h d'" t'
.

I '1' t I P
'-

eI 1 d j'OItermos f -t t dA
• ICla de Lebon e.gls, e aver soas a enram a greve cDn Ta cla para o auulO noi!' e-amE'- M-�l!1 er.. OI' oca,sJao a 01ega a ..

Ent
el o t�om. an edce �nD'�.l�. sido, no dia 4 dêsteJ mês, assas- o aumento do cu'Slto de vida. ricano ao ,país. Declarou ele ol'ganizado ,eXJuenso cO'rLejo, tendo,'re os ecmcos o la-. d' b 't i d t EJ B I h d' r t

.

o falado vários o-rador,es. Agradecen-�rio" entretanto, e o técnico de sma'do ru ad'l� Acov:ar efJJlI�I1. eI, d m o on d,a, os t,emlPregla os aIOS JOI'Tna 1'8 as dque ap_Ol�aque nos f· quan o em I I.gen-Cla ipO reIa as casos e espel acu os cru- pano Iruman ,e -aUXI 10 á do- Ü' ,homenag'eac!o teve palavra�:
este Mes�::l;.mos" pre erlmos

ali, o soldado Roseno A-ntunes zarrum os hraços" reclamando Grécia e Turquia para COffi- repasi3aclas de fé nos destinos dO'

ml'n'ho da ueloerqUfe. o per�a- da Silva, não selThdo, ainda, co- aumento de salários e final- bate ao comunismu, porém Brasil e de MaLa Grosso.q S OI CO:nqUlS-, .

d d
-

d'
-

d d
.

tado nos banc d· d· nheOl'do, oautor da morte. mernte o's emprega os a l11U- poe un a e que o �·e.glme
manuseando os oSman��i�r ]�n� As aUJtorid'ades estão e�pe- nidpalidade de Turim também na Grécia obe�e.ça realmente á

despeito.
.

nhadas ,em esclarecer o crIme. entrarem .na gre,ve. forma democratr.ca.

Quem sempre fez do proble-
'

ma da luz seu cav'a.Io de bata
lha contra o governo catarÍ
llense, não póde admitir,. sob
qualquer pretexto, que Floria
nÓl}Olis teruha boa. luz. Seria
ficar a pé. " com falta de as
sunto para as tiradas "diá-
l"ia,s" . . . IEnqua.nto isto, a luz vai me-/,l1l'oraurlo. �

FlorlanópcUt, 8 de AbrU de 1947

••

COCEIRAS,

Sociedade Filatelié-a
Os componen Les da ,futura so-,

cieclade Fi.laLélica, desla capital,
j)'edem-,nos seja avisado aos, demais'

j,nJeressados [la sua org'aniz3ção,
que, devido ao baile infaTlJl-iJ ele do

miügo, no Clube Doze dr Algõsto,
oão ponJÓe ser ,rei,ta a reunião pre-

paratária, ficando a mesma marca�

da pa ra o próximo sábado ás' 4 l10-

l'as da Larele, na sala da bibliMecá'

I
do Cluhe 12 r, ppdpl11 a prcsen.ça:�
clé todos os inL('l'e�sai]os.

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INfLAMAÇOES,

F R I E I R A S_,
1111

'

l ESPINHAS, �'
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