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As- -manobras soviéticas na Confer �,>
Moscou, 8 (ú. P.) - Molotov proposta de Marshall no senti- reteriam-se 'á desesperançosa el novamerute uma profunda bre·'l Alemanha sl$�} �f":'"

propôs que fosse !)€rmitido ao do de que s,e passasse ao pró- quase derrotada atmosfera da: cha entre o leste e o oeste em comunis.ta� ista ou

povo alemão escolher nun1 ximo ponto da agenda, ama- conferência, no que concerne a!quanto á criação do futurá go-I"tory", enquanto a mesma es

plebíscíto entre um governo 'nhã - as rfrontei:ras alemãs --o qualquer medida concreta ejverno germaníco Marshall ado, tívesse se mantendo pacífi
centralizado e um governo te- e Bevin disse sarcasticamente parecem tem ligação com o vertiu que os Estados Unidos

I ca.

deral, mas o secretário de Es- que havia chegado a um pon- ponto de vista, corrente entre não desejam ver estabelecido I -0-
tado Marshall, o secretâdlo do to donde não sabia o que fora as delegações inglesa e ame- um governo central alemão, A POSIÇÃO FRANCESA
"Foreign Otríce "> Bevin e . o discutido. Declarou: "Estamos rícana, relativo ao termino da cuja natureza "pudesse even-j Bídault, endossando o pon
chanceler Bídault opuzeram-so aqui há quatro semanas e não conferência dentro de cerca tualmente ser transformada I to de vista de Bevin, declarou.
a esta proposta. Alguns instau- realizamos absolutamente na" de duas semanas. No decorrer num governo autocrático". que tinha a certeza de que, se'

res depois Molotov bloqueou a da". As observações de Bevin I das discussões que mostravam. -0- o povo alemão fosse votar so-·
----------------------------------.------- BETIN CONDUZ O ATAQUEb�aq���do�v�no��

Coube porém a Bevi:n con- tralízado, o mundo teria de no

duzir o ataque á proposta so- vo sobre a'cabeça uma Alema
viética de plebiscito. Declarou nha altamente uníticada, Mar
ele que não poderla concordar shall-apoiou e mseguída Bevín,
em que se deixasse a questão dizendo

-

que :não acreditava
básica da forma de governo a que a, questão do plebiscito tos
um plebiscíto, afirmando cate- se sequer de natureza prática,
goricamente que não (p'oderia neste momento. Um plebíscíte
submeter a segurança da In- seria perigoso - argumentou
glaterra ao julgamento do ele - e poderia crtar á impres
povo

I

'alemão. Declarou que são de que o Conselho de Mi

'"I;Iitlet_··'f.requentemente empre- nisaros está fazendo políticaProprietarto e Diretor-Gerente: SIDNEI N(·CETI - Diretor: BARREIROS FJLHO " ::gbU. g.,l:e't'iUnl<O . dô plebiscito e dom' o' povo .alemão.
Diretor de Redação A. D�ASCENO DA SILVA f,(.r:' 'inuitá>i:l>;:ceisals' que ele propôs

---------------- ..--- -.-------.....,_;.... 'fo:raiú adotadas por maiores O "flJ·p ]. I-tAno XXXIII Florianópolis Q�a'rta--félra, 9 de Abril de 1947 I� .H. 9991 de.' "oenténas de' milhares. prlDlI e re e a
/ Adiantou' que devê ·haver ra- Lísbôa, 8 (U, P.) - O pre

zões ideológicas por 'tras da tendente ao trono. espanhol,

/1 O "a·rno:"d�:��-I·Ce- sugestão de Molotov, mas quan- D. Juan, declarou em manítes-
..

!
u y ..., Y' to .'á Inglaterra a única

ra.zãojto que rejeitava o plano de
.. D nO"ifer�H�6Ior que havia disse ele - era a bFranco de restaurar a monar-

RIO, 8 (A. N.) - O Partido Social Dernocrátieo dis,lnbUlU a se-=: y 11 inda .

sua segurança. Continuando, quia 1;10 ,país. Diz o soberano
gu imte no.ta ofícial : "O ,l�. S. D., secção de São Paulo, atemlcndo aos su-I .

P. Alegre, 8 (A. N.) � Há afirmou o secretário do' "Fo-! que apenas ele tem o direito de

J.lerIore� interesses de Sao Paulo ,e do partll�o, resolveu retirar sua cO-I dias, conforme publicamos, reign Ottice " britânico que: deliberar sobre o assunto, pe
laboração ao governo do Estado, ,a que s'e dispusera a a,uxllwl' de con- 1 quando se discutiu o capítulo não cozttava de saber se a los seus direitos hereditários.
formídade com os patríólicos intuitos coostantes de seu cornunícaoo atinente aO Poder Executivo, __;.'--__

o
-'-.--'---------�------_.

de nove de março ultimo, cessando, em consequencia, OIS ontendírnentos houve empata na votação so- S O' f
li

Ca a-o 2 u 3 pa rI 18dosque vinha mal1!t,eiTIl�O com .o referido gover-no. O pil'l'tido nacional, que bre se devia criar ou não o I r n '

por seus sufrágiÜ's� 'elevou 'á presidencia da Republica, o general ]!junco cargo de vice-governador ou i U'
Gaspar Duara, continuará a dar todo seu apoio ao governo federal e deixar o exercício dessas tun- BELEM, 8 (A. N.) -:mm declarações á imprensa, o proressor Ahe-
agir na sentido de que a assembléia constituinte promulgue uma CO'ilS- ções ao presidente da Assem- lardo Condurú assinalou que, pretende brevemente assumir a presíden
bLuição que man tenha na integru a '81strultura demoerátiea da nação e bléia Legislativa. Na reuniao cia do Parlido Social Progressíeta, neste Estado, em face da ausência (lo
postcriormenee vote legislaçâo dentro da qual possa São Paulo lraba- de onten1 á tarde da Comissào SI'. Deod,oro de Mendonça. Referindo-se ás el'eições muuicipai/s, dl'sse
lbar como sempre fez para o maio,!' engrandecimenlo do Bmsil." Gon,stitucional foi, novamente, que seus correligionário,s, oonwrr,e,r,ão ürmemanLe. ASlse.gurou que o ge-

debatido o assunto saindo vi- !leral Zacari:as de A,ssunção esi)era opol'1j_,u,nidade para vo,I'tar, na oca

Defenderá a democracia cristã torioso.o di�positivo que ?r!a sião om que o i)al1lido e.le.g,er seu pr,eisidente. FinalisOO1Jdo dioS'se o sr.

." aquele posto, mas por el,elçao COlllfi'LU'Ú desejar a união de todo,s para -o bem gea:al e a,char que mmto

�

PORTO AJLEGRE, 8 (A. N.) - D. Vioee.nte SCherer,. arceb�spo

me-1di.reta
deSde já. hJ'e\',e, ler,emOIS a f1..l'são de mui Los partidos, fi.cando no pa.ís, apenas

tropollit.ano de Pürto AI,e.gre, recebeu do Isr, Va1Loer Jol:)]m, onLem, g'o- Assim, junto 'com as elei- dois ou urês.
vernador do Estado: ,o s(',guinl�'e ofi.cio: "P-O'rto. Alegr.e, 2 de a/bnl de,1947. ções municipais ... a. realizarem-

8,
e.mhoJ'

Ar.,c,ebl�'.PO.
le.nho a hOI11'1:'a ,de CClm1.m�Car a vossa exceJ.encIa

rC-j'-se possivelmente em setembro F".ranco despresa as Na·ço-'es Uot-dasvrrendissima que a'sslJIl11i, em vi'nte e seilS ile mal'(}o próximo find'o, o vindouro haverá tanlbém o
car.go de Governa,dor do EsLado. vara o qual fui eleito em 19 de janeiro pleito pa'ra vice-governado; do
ummo.

. . . " . (Estado. .

Nova York, 8 (U. P.) - Afir- pe,las Nações Unidas e por suas
No exerClCIO do ele\'ad,o mandalo que me ,fOI conlendo peJo po"o t --------- mando sua fé em que o caudi- decisões. E' 1l!ma burla á re-

riogra!ndens'e, podem VOissa e�ce,len;cjoa, ,e o jljusLra,do' C10r,0 a que P1'e-1COlll�li�n em lho Francisco F\ranco será der· solução dias Nações Unidas to-

:!:lide, ,c,ontar com minha leal üolabo.raçã-o 'no que .se referir á defeca doIS all� robado, Júlio Alvarez de Vayo, mada em dezembro".
primcilpios fundarnenü1.Üs da democ.r'acia crüslã, em 1lI0.f\sa PáJtrÍoa, C��.!'lI.�I:;::r.DI!"'!'l\ presidente do grupo "Espanha. '.. "

i\jprovei'to o ensejo pa'ra aJil1mar-1he a s,e.gurança do meu a,jruo arpre- U�UU"" 'VU combatente" rejeitou igual-I D�sse Del Vayo que as en-

I,{O e diis,tint.a consid�ração, (Ass,) .Valter Jobim, Govel'lwod01' do Es'tado.' Pal'hs, 8 (U. P.) - Mais Li:) 40 mente, o projeto de suoessão tre,vlstas dem LO_?-dres'b .e�t�e
pe,ssoas foram mOJ)ta,s ,ontem á l1oi- de Fkanco e o plano de Rodolf.o membro:s o governo ntalll

le, em .consequencia do viol/'lltl Llopis para ohegar a um acor- co. e () chefe �� gove'rn� repu-

choque a�'mado entre marroquino., d
. qUI'stas Utl' bllcano no eXlho poderao ser-

o com os .monar " '.
.

e soJ.clwrlos sEllllegalez,es, em Caoa- lizand'o OH bons oficios de Lon. VIr para e'ntrete; d�rante al-

bla,nca, 1\1a1'1'o.cos Francêc, seg'LUndo dres. Alvarez deI Vayo, em seu g�tmlasd E'emanas llusoes de;a
infODll1am ,de�pacllos ,recebi'dos hoje regresso da EU'I'opa, decllarou PI u ,ru oras, mas seu va.,or

nesla .ca,pilal. que Franco seria derrotado por prático é zero. Não há nada de

p:re,ssão in,teriü:r e exte'riol' novo :na altitude de Londres.
combinadas. Disse que o pro·, E' um velho plano eriar na Es

jeito do general Franco "é uma. panha a espécie de govêrno
.

d d 'o"ailnda esLa sema/na, a üomls'sao es- prO'va. a ,maI'S ,e seu eSipll"ezo .greg ,

.

����r1:;�1:�,�!��;:l������0ag��:��If Ap' roxo-Ima se o ').ulgameDtode· raciÜlnamento de carme verde II
- .

.

ROMA, 8 (U, P.) - Sua Sa,nüdade, ,o Prupa, f,ala,ndo a 1.500 pe.re-' l'esslwgirá também, sendo nova-
R" 8 (A N) _ O min'strOjOOkhevisante'" Adianta-se que

grJJl10S franc0ses, on:t,em, declarou que a afl11ar.gul'a da .luiLa "do espil'l'to menLe efetua,do a, censo domiciliar,
'L f I?'t A' d

.

d 'dI t � I f-Irecer do 'J'uiz Sá Filho )"1'-
do TIla,l" contna a Santa l\fadre Igreja e contra todas 'as ol'dens 'e lI1sti-·

'

, a. ale e
..

n 'l"da eT, .PbresIlenS' e I) t'" do' rumoroso ca'So C'OllS�•
. -

d", "
- '" .

C dê'· em exerClClO o rI una

u"1
a olr ' ,-

LUlçoe� I lVI,nao8 e CI.ISLUIS, par,e'Cla l'l1!dwar 'que a lut.a. eSI�ava se aprO,Xi- orrespOD
.

0"18' ., 1 •. d' t f Ih d n.-mando da ,soJlução filIal". A pugna é ándua ',e co.ÍrUIl1lW maos 'não ate- li pe'I'lo[' !DlleIt�ral, de,c arou ql.,e ta f,ed CllljUe:n a o as
,

a I o

mm'i'zará a. juVen;tude" enquanLo esta tiver o 'segre.do 'da vitória que para o· Japa-o ama:nha seTa mareado o clla,t3'ra, a as.

1 g�o,ra-s'e, porem, as.

:l'O'pousa na fé", - declarou o Sumo Pon!Lifice. 'do Julgam�nt_o do proce�so em �t!as conc usoes. .

A DireLoria Regional dos Cor- que se plellt,ela a cass3içao do

O .. r,eios e T,rlégrafos de.slte LE,stado registro do Pa1rtido Comunislt:l

. rnlnlst�� co�pare.r·era' coml1'njca CJue poderão ser aoeita,s, do Br3isil. Este juJ.gamento àe·

.� dora.':anle, carLas clesülJladas ao veria ser ,pre.sidido pelo mi
. RIO, 8 (A. N,) - O mInIstro da JustIça, cO:J.1forme se nOLi'Üiou, pro- Japão, de,nlro dos limi,tes de ,peso nistro José Linhares, cujas fé
vavelmenle se.gunda-feira COImpar·eoerá á Camara, ·p.ara prestar iní'o,r- e di!men:�õ,es pre,vistos' na Tarifa rias terminarram alo do cor- Belem, ,8 (A. N.) - Reg.ressou al

mações sohre vários fallos de ,na(Jureza politica, ate,ndendo o pedido do Pos'bal.. . rente. Acontece, porém, que o esta. ca.pilal o eng'e'nheiro Filinto

<lepulado CaJé FHho, ::uprovado una,nimemente, O lidelI' da Camara fri- , ref,erido n1Jagistr3ido solicitou BilLlencoUl'l', inlerventor federal da.

sou qU� o, P. iS ..D
.. vÜlLwr� pe�lo comp':recilll1elliLo pOI1C]'ue o me.g�lo i,ri.a I Represent�rá as licença ,para ,oon;t�nuar aI,as. companhia de eletl'icidaele. Falan-

determmar o colohImed'l,lo ,de mfm'maçoes para fortale0er a po.Jrtlca. de- U tado de Isuas funçoes. Fazendo elo á i'Ii1prellSa naela pôde revelar

n:oCl�ábca .de governe, ..
.

\ I·u.du"S1rl-aS u.m. comel1JtáJ;i?, li resp�it� d.a ainda, Ii1a.s reiterou o 'a,pelo para
l t t d d tI' Jm,e Lmh qne a p01)uJaçilo lenba paciencia

O presidente 'Dutra em VI·Slllt� ,:o��,!:�;.O'o: �:;t,);"-;�;�,,�: ;e�;�o:s,�:�l��"s����fioatiVO Gt� �i:l���a����st�:�ae f:��::r�ei��eI;�,�
U na {,erceira reunião plenária uo parecendo demonstrar que s. as autoridades a/guardam o reg'l'es-

ConseLho I'ilter-americalfl.o do Co' ('xcia. não desej,a tomar parte so do enviado br:asi,leiro que foi aa

mércio e Produção reunido em no julgamento do processo do Londr,es tratar do descongelamen

:\Iontev1déo embardou via a1érea, c Partido Comunista 'por ser já tIO de créditos que o Brasil lá pos

s,enllor Ma�iano F,erraz, presidente sabicll:i. a sua opinião, a res'p�',i'-I
sue, porém, o governo cl? EM.ado

em ,exerócio da Federação elas 1n- to, contrária, como e notono, e,slá mte,ressado em SO'lumónar {j)

duslria5 de São Paulo. a;) fechamento da organização') problema rapidamente .

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARL'l\JA

Nota oficial do

Comissão, de pre�os'
Bolem, 8 (A. N.) - Será criada

Faleceu Henri Ford
DETROIT, 8 (D. P.) .- Faleceu, ontem á -noite, nesola cidade, o

ma,gnala d'a inldiu.s,Vl'ia au:lo'll1Qhilislica, Henry F01'cl. Fomt faleceu pou

cos minulos ante,s ida meia aloibe, não tendo sido a-imida d,e.clara,da a

causa da morte. Se:guIl!cl,o as 'ultimas ini'oI1mações, Fond parecia estar

gozando exce,l.ante saude, Ide,slde que re,S're,s,s,a,ra do seu Esta:do na.tal,

<leorg'ia, em filns da semana 'paSis,ada. FODd prussara a ::ucJimini,straçã.o das

grandes fábricas de aJUll'omóvús, ne,sLa cildalde, rpara as mãos de .g,eu neLa

Henry Ford Segundo.

Palavras do Santo· Padre

Falia de luz
em Belém

�
RIO, 8 (A, N.) - O presí:denLe Dutra, em carro p:Jnticular, deixou,

es;ta manhã, o C,wúelte, pa,ra visHar o edifi.cio de apartamem-to, ma.ndado
oonsLruir pelo minist'l'o da Guerra, para hospeda.r os oficiais matrlCu
ladols na Escola do Esta,do Maior do Exército e suas falmilias. O cll,e1'e
do g-overno f:'istava ncompanhaclo do mínj,stro da Guerra e outras au-

. toridades.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Revilalii'é
Sjus Rins
i 5':' Sent:r-d e P(.::Íb<:·rá Ma:.& Jo\'errl

]').:arln. rnyeH1CCe ta,nto a� pesSvas
como o fnnci0namento d:ll'il"!'3ntc d.J3
rin... Fa:-:; ::)ofrer de freqüentes ,levnn
tadas notuq18s, nen'osismo, tonteil'f.:,R,
reumatismo. dôr�B nas cost3.� e nas

pern:1S, olhos empapuçados, tornozelos
inchadds, -perda de apetite, de energia,
etr, A razão está eln que os rins dep
"cm eliminar os ácidos e toxinas e se

n5õ real�.zam, esta. função permitem que
ii:;:ses ác'ià'os e toxinas se acumulem
elJl seu�· org�ni,smo. Em P9UCO tempo,
Cysjex _elimina os germes. dos .rjm�,
fortalecendo-os, .peça Cys1ex em qual·
quer far.mácia sob nossa garantia �e que
o nliviárá t'apidamente.· Experimente-o
hoje mesmo e verá como se sentirá lP-elhor.
Nossa garant.ia é sua mai;'" proteção!- ,- -

',-"

._

Cystell � Iralam.enIO,iIe:
'

CISTITES, P ELITES E URICEMI,4>,. _

A primeira Agua de Colônia feita
Df) mundo- foi','fabricada na cidade
ele Colô-nia pela.. Fábrica de _JohaD
Mada Fariiui�

- .

,
"

(::'... ('-(' ,e-:;.t. 1'.,.-.

Làbnralorio
Radio-Tecnico-ElectroD
Fundado em' 1935

,
Montagetm <:Ie rádio•• Anlpli

fjcadol'e.-Tl'On.mi•••re.
'

Material importado direta'_
mente do•.U. S. A.
Proprietário

Otomilr
.

Georges
.

Btihm

I
Eleche' Tecnico - Profi..ioJla},

formado' na Europa
:t'lorian6poU.

'

�ua João Pinto n. 29 .• Sob.

• RETIRARAM SUAS CANDI- •

DATURAS
Tôd!tll as bebidas, inclUSive Illl

fabricadas em outros Estad(}s,
retiraram suas candidaturas.
para \'einar nos lares catari-

f senses, - em vista da e�rt1ssi
ma vitória do aperitivo KNOT. j

CURSO DERua Felipe d-eOliveira, 21 - Aiada a barragem, «Gaspar Dutra»-, 80 andar
Tel. 2-9873 - São Paulo d (.4 I' e

ASSINATURAS a Llmpresu .

Servço de Pronto Socorro de Automóve isNa Capital
Ano Cr$ 80,00 P01' {lCaSlUO da Barragem "(1as- "Quem inverte capitais em ser- Ensina-se 'a dirigir automóveis
Semestr-e ....•• Cr$ 45,00 par Dutra", no 80 satto do Rio Bl'a- viços de uti lidade pública, admite

, Amador a' Profrssronal,rrimestre Cr$ 25,00 cinho, da Empresul, o dr. Walde- pr'év iamerule que su-as exigenciasMês .•�.... .. Cr$ 9,00 mal' de Carvalho pronunciou be- para com o público serão razoa-Número avulso.. Cr$ 0,50
No Interior Iissimo e culto discur-so que puhli- veis,

Ano , . . Cr$ 100,00 camas a seguir na integra: 'Tais companhias subst.í tuem o

Semestre Cr$ 60,00 Meus senhores e minhas, sonho- Estado na prestação de serviços e

Trimestre . .. .. Cr$ 35,00 raso 1 assim se transíorrnam em servido-
Número avulso .. Cr$ 0,61) ,QU-8'ro dizer-vos, ele inicio,

-

da I res elo púbhco."
.

I' ml,l:ba �SaJtis-fa?ão em voltar a

esta" E.m
outras palavr�s, o. co,

nccssiona
terra tao dadivosa, cujo progresso 1'10 d(' servrços publ.lcos de eletri- Tenha I' empre Enn
demonstrn, <Í evidência" a exubs- cidade não deve, tão sómen�e,' eXI
rancía do seu solo e a capacidade

I
g ir do-s consumídores o p,agamenlúde trabathn de seus Iidhos. de contas ele forneeimento, rtevo

Quando da mi-nha primeira vi- el;e mesmo, sa.l.isf'azer às oXiigen
si,ta a Jo inville, em companhia do cias que lhe são ímpcstas!
ilustre CeI. Pio Borges, mui digno Devo prestar serviço e deve ga
Presidente do Consclhn Naejün.i ranl ir ao s-eu mercado, a qualquer
de Aguas e Energia EléoVrieá, pude tempo, energia abudaní e.
constatar o ,g>rau de desenvulvimen., A emprrsa cü:nce,ssiüna_r-ia .de ser- É miA DOEN�Á o�o
to economíco atingi,do por este rico viços públicos precisa ,[er a exala �.m0 APF;.,l:�t?'l! Decreto de 29 de março de 1.947
municip io, nos div-ersos se/torei) .da noção ela l-esponsabilidad,(' de subs- E P.t\.R� Â RAÇA

o G�:!:::�·.DOR RESOLVE

Produção. li,tuir o Eslado na' prestaçãn do um � -

Dê' acôrdo com o art. 15, item V, do-Ag'Dada, realmenle, ao brasileiro serviço público. .�N�l�� io�OMÕ decr'eto-laj n. 572, de 128 de outubro--
que vem de plng'as drstantes; e os-I Essa noção cQns-tilue uma d-as-

1!lIJIlilliJm
de 1941:

timuta ao sentido de crença que qualidades do CeI. Graciliano :\TeJ �L ,I 1'.1. �1;,I,11l1 �Tfredo Damasceno da Silva para-
t01l1 na lerra, nos homens e nas greiro. I,!!__�_." � exercer; interln.amente. como substituto,_

o cargo de Consultor-Jurídlco, padrão Q,_,coisas do Brasil, O constatar no Nomeado adminisLra.dor doa �m- da Secretaria da Viação, Obras Públícas=
setor da p'rodução vegetal e animal, PI1'8'.3a Sul Brasileira de Eletríclda- Lindo a inauguração da 1 a etapa e A.gTicultura, enquanto durar o impedi-
a, ausencía da Iatif'undios, apresen- de S. A" podia, Ler Se coloca-do na desse plario ele realizações. mento do' dr. Leoberto Leal.
t d ' ',' Decretos de 2 de abril de 1947an o-se a terra dividida em pe- situação camada de gerír a coisa Tendes, CeI. Negreiros, a saí.is -

O GOVERNADOR RESOLVE .(querias pr®r,ied3Jdes, cujas áire'as alheia, dentro da esfera adminís- f'ação, agora, de contar com a pre- Exonerar:
respeotivas são- inlegralmente apl'o-- lr3itiva, {'ão -somente. sença honrosa ele altas autorícadee De acôrdo com o art. 91, § 10, alínea"
v-e i{a!d, as, na lavoura e na CriaCãÇl;: Ao .contrario pr&cedeu ele! e.ica-I federais, estaduais, MUllic,ipais e Iii d(y'·decreto·lei n. 572, de 128 de ou-

f tubro de 1941:O ver: icar o volume e a qualidade. miIT10U as condições dos s-orviços Eclesiasl ieas, hem como de l'espre- Osvaldo Wiéthorn 'do cargo que exerv-dO,s produlos de um l1a-rque indus- de ·eleü'icida-d-o e ,conslalou que não senlantes do comere i,o, da indu's- ce; inte'tinamente, como substituto, de:'tnal .de �)l'imeira imporLaa1cia. que cra passivei manter, como esLa- -t�'ia ela la-vDm·a,. que aqui vIeram' Comissária de Policia, na capital, pa
propor,c,i-o.nalmente a area do I11U� vam, a� instalações eXigoltat:las que. i,nc-ent.ivar· a vo�sa atuação a08<rta-

I
drão H; do ,Quadro único do ;Estado.

ni-eipio, se s�t'IÍa entre os pri-mei- rec-ebera. -da. Nomear:
De- acôrdo com o art. 15, item V, do"1'08 -do País, Enfrell1,(:ou o problemü de fI'en�e: A nossa preSElllI:;-a, minha e do decreto·lei n. -57,2, de 28 de ol.ttubr(}"Por essas razões, a minha vOlla não- ol.hando coanseiras e aborreci- Professor A,d'amasto-r Lfma, na qua- de'1941:

a esla região, se rcv.es,te de um eU- mentlÜlS. 'li-dade' .de Dire/tlo,r da Divi'são de Osvaldo Wíethorn para exercer, inte-'
canto especial, quo enc.he o 'nleu Exami/noll o, d j Ag'ua,'s e ele T0pres-enta,'nl,e 'do C .. N rlnamEll1te, como substituto, () cargo de'-e"'LU OS a.nve·riores à Comissário-.de Polícia, pa-drão H, dO"-espi'riio de brasitildalde de inconti- sua gestão; discutiu com o.s seús A. KK tem o Sigllific1:lJdo cspe�ial Quadro único 'do -Estado, du�ante o imo.da alegria.

'

dec!i'cados e competentes técnieo,s; do- e::lLil11'uJ.o. pedime1,to dó respectivo titular, João"
�

No enLanto, dado o motivo da s'Ü,Ji,cifLo'L1 a esclarec.ida orie.ntação Em nome do Exil1'o-. SalTo Minis- Kuefine, que se acha exoercendo, &m- co-· �

ml·.nh-a estadl'a aqLll', � satl's,faça-o. de mis�sã.Q, outro cargo público. :
u do Insli''''l,o de Pe'�quI'sas Tecn'Joló 1..1'0 ICI-a.: A,griéuiltura, a, que:,m tenhoCc.. - .: c; ,,' -

� Portal'iit· de 31 de março ele .1947l'ever esta tena é aumen{m:Ja, pO'1'- gicas ,de São Paulo, ,Ol'glanização a subida lwnra de r-epr.es{�Jp't,ar, e ° GOVERNADOR RESOLVE
que aqui eSD3JmOS para assis'l.ir à cientifica, c,om con0e'i,tuado re710- no m'eu "IProp0i·o, .eoHlgra·-tulo,-me Dii>pensar:
1nauguração de ,JJma o)).va que mui- me no País e ,no Es.trangeiro, aqui com a ·;Em-pres·a Sul 13rasileira de Leoberto Leal do cargo de procura.--
to de. pen[.o eliz com o seu pro- eJ!ign qme'n to, "r-epresentada polo Dr .. Ete.f rici-clacie S" A." CO'll1 todos os

dor- JudJcial do Depru'tamento de 'Estra·"
• " , , < , .. das de' Rodagem,gresso, Com (} seu hem estar cole- Plchler, e ,':esotabel�ceu . �,ll; i)ro�rá,� ",�e'li-5 _ tépnicos, empI'ega.d�.g e op-erá- Pbrtal'ias de 10 fio .abril de 1'147U!VO; e ,eom o d�-senvolvime:nto 'do ma de Dalizaçõs (áprÜ'vado pia J)i- rio.g;- ria pe-ssõa do s.cu adminisltr:,t- o GOVERNADOR RESOLVE

s'€,u, Já tão i,mpO'litante, pa-rqu'C in. s'ão- dle Agua do l\1inisté,I"io- da Agri- clnr, e c'ongra-Lulo-me com' Lodos os DeSignar:
dllSlria1: ClJ!tt.ura e p.elo C. N. A. E. K), oom o habi:Lante's desta' rica regiã,o, pela De acôrdo com o art. 10, letra c, com-

m -' . '. ." - h!nado . com o ;ar�. '3B, '<10" decl'eto·lef'·\ .I.'ml1a-se .'da"ipauig.uração ,da. bfl-r� obje,tivo sadio de faz,er com que a ef,eLivâção do empDeendi,ment.o ora
n. 2'l7, de 12 de setembro de 1946.::.�

rage;m de regularisàção", qO :'ll'iO B:mor-ez;l Stil Brasil-eira de Elet'ri- inaugurado." Alfredo Damasceno da ,Silva, oeupal1�
Braci,nho, loca-lisada acima' do, 8c cida-de S. A. pr,este, à rica ,região Il Eu <saúdo �o-in'\'ine, e co-ndamo. te interin.() do. cargo de Consultor-Jurídi•.,
lt L co, padrão' Q, do "'uadro. único do· És.-

'

sa o, 'a -mon a,aLe da usina do· Bra· que s,er-ve, bom serviço. de eletrici" toda a sua coletividad'e a envida'r ..
. .

tarto
.

(S&retaria da Viação, Obras Públ1-·cinho, e :que penmitirá o funciona- d1ade, bem como garantir ao S-8JU os seus maiores esforço's num tra- cas e-lAgricu!tura), para exercer,. em co-mento dessa cenlral -eJ.élri,ca à ple- impo,rt3lnt.e parque il1'dush'ial 'ener-, balh{J pmdutivo em: .pról da s'Cu mi�s(!o, o cargo de Procuradór Judicia!;'
na canga, mesmo no [Jel'iodo cri,tico gia ahundante a pr-eços razoaveis. 'dese'invú!iVime,nto economico, para o do Departamento de Estradas de R<Í--·
dias· es,Lia,gens rig'oro,s,as. -E a,qui ,es,tamas;" Sennol'-Os, assis-:' zyem' e para a fEllieid.�de do 'BrPlsil. d'_a_g�e_m_._. -'" _-Não é; pro,priamenLe, uma o:brll ",., ;� ,".'ré '. (I
que penmi,ta o- auh1C1l11to de' produ
Çã0 dá ener.gia elHrj,ea, mas é uma

l'eá:Íi'satã'o que manrberá o funcio
naménito efetivo. da's máq,uinas ins
tafái:J.ã'g na usina do Brac.J.rI'ho mes
mo. por 'ócasião daIS aguas mi�imas,
quando a referi,da usina baixava,
gI�alJ!demente, a sua pI'odução-.
Di'slso' resultavam os racionamen

tos CQorJ.'lecilivos, o qne vale dizél':
Sacri.fiej;os impO'sto,s á co.letivida
de e prejuisos üieviLaveis ii in/dus
Cria.
A ·eletricidade, scnhore-s, é a in

dustria mal'er, a inc!llstr-ia basfea
por e:mélencia, dela d.ep·endendo o

des8IuvtllvimenDo de todas as de- A todos 09 portadores de títulos desta conceituada emll-:esa,
mais i'lldustr,úIlS: legalizar seus títulos, afim de obter o reembolso de acÓrdo com

A elelricidade constitue um ser- o Decreto-lei nO, 7930 de 3-9-45. '

viça. púbjico f' de l1It.ilidad'e públi- Para maiores esdarecimentos, é
ca, prestado, em nosso Paí,s, vi-a' de, 'tório central nesta Capital. sito à
r-egra, por delegação do gov-erno. F1orianópolis.
A ISuprema Corle dos Estados NB; Não faça sua inscrição em outra empresa, congênere_

Unidos já sentenciou: sem primeiro conhecer nossos novos Planos de vendas,

MOTORISTA

Teoria e prática - 'ccnhecimenbo do motor.
.Atendern se chamados para reparos de ur zê rct a.

Auto-E-",cola "-47.77
GAl-{AGE UNIAO - PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40.

c

aPERITIVO «KNOT»

c. ,0 N-V I T E-
Maria de Lourdes' Mayvorme Silva e Fi !ha.. pelo
p'reeente, convidam a t'.ia. o. �1I..aa .. , conheeid·o.
e amiga. do falecido OSMAR ROMAo DA·SILVA.
poro aSlistirem a milla que mandam celebrar, em
lua intenção,' na. igreja Matriz de São José, no

dia 10 do corrente, ã. 7 hora., 30 o dia. do seu falecimento.
São JOlé, 7- de abr'il de 1947.

('

'cosa: uma garrafinha de

\ tONIRD' SJlJlDJI,$
(i.,.J E MaNCHAS oi. 'f

'�

Universal')Empresa (Consfrúlora
A maior Organização Predial

AVISA
do -Brasil

t'avor dirigir-se ao escri
rua Felipe Schmidt s/n

PARA R�CE8ER AM05rRA GRÁTlS'
,ESCREVA O SEU ENDEREÇO AO

'li1BOUTÓRHJ UOIH S. fi.
CAIXA POSTAL, 36

L
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o ESTADO-Quarla-.elrá 9 de Abril de IM7 3

o desespero da fome DO R. 8. do Norte
Natal, 8 (A. j�.) - o interventor

recebeu extenso telegrama prece- comércío local, pois sobe 'a mais
dellte das cidades de Macau e Assú, de quatr-o mil o numero de pessoas

, . . .. ....•
assinado pelos prereítos loca.is, ln' na mais completa misér-ia. Termi·

PREMIOS EM LIVR6S roumando a g'l'avidad€ da suuação nam os pr-efeitos de Macau e Assu,
.Per todo êste mês "O Estad." no Baixo Assú, cuja população e,s' pedindo fi utorízação para requisi

,iniciará a distribuição de liv-ros,. tá abrigada na vila, na pendencia tarem as mercadorias que serão

,inclusive romances, entre as pes.! elo pr íme iro 'daqueles municípios € distríbuídas até a chegada de au

-soas que constarem do seu cadas-j nos t abo lairos próximos em sstadc xil ios do governo federal, em vi·r

,tro social.
.

de desespero, devido fi Jalla doe alí- (iude da declaração de calamidade

Assim, os qu�, ainda não t�"l.ltam menta. Aquelas. autoridades apelam publica do lenenbe Manoel Freire

:.preenchido o coupon que diazia- para o governo, no sentiefo de se- da polida m ilitar, que se acha na

.;mente publicam.os, devem fazê-lo
I rem dadas rápidas providencias várzea do Assú e que informam não

-o quanto antes para concorrerem a! além das já determinadas, afim de ter meíos rpal'a resolver a gr-avida
,.tão interessante iniciativa realíaada I enviarem ,soc?rros a c8'llt,enns de- de da rs,i-tnração. O interventor aca

<sob o patrocínio .da "Livraria Rosa, f'árnil ias Iammlas que perderam ba ele assinar "alei ref'erendum'' do

;:.á rua Deodoro, n. 33, nesta Capital lodos seus haveres com a inunda- Conselho Adrnínistratívo do Esta
- çãu cio rio. Acrescentam os signa- do, urn decreto-lei abrindo o cré-

() • ,ANIVERSÁRIOS , ,.ttrio,s do telegrama, que estão sob rlito exbraordinár íc ele dez milhões
SRA: DELFIN 1\ Vlt.ELI\ a ameaça ele invasão das casas do de cruzeiros, para atender as des-

Deflue, hoje a data nata:icia da comércio, por parLe dos Jlagelados pezas urgentes de socorro á popu
<exma. lira. Delfina Vil31a, viuva d
.nono lIaudoso c:lnterrâneo

o que não podem esperar mais, agra- lação ele Macau ,e Assú, vitimais elas

cGualberto Ioak Vilela.
,6r. vando-se cada hora, a situação do enchentes do rio Assú.

�-------------------------------------------------------�Fazem anos, HOJE:
- o sr. Procópín Borja, 1'01.'[,3 e

-conceituaoo comercrant- n':,�ta cu-

.pital, .C!'ue hoje será

rm.uito abraç:cl-J-do pelos num erosos amigos.
- a menina Ar letemar ía, f'ibha

-do sr. Argerniro e Aurea f:lilvell'il,
.sargento ela P. Militar.

- o sr. ele. José Murilo () 1 i:)·'l'l'U
-Costa, advogado e funcionártn dD
'{APL

I- o sr. Ri-cardo Zl1kol1eslü, :pas-
.tor evangéli1lo.

- o ,menino Lihel'tar Lamarque, ----
:filho ,do sr. Osmar Lri'marque, !

_

o sr. :Francisco GOUlveia.
a sra. Julia Dutra Lopes.
o meni'no Cláudio Fullgraf.
a srta. Diolne Dilsa, í'ilha C!o

:sr. Dimas cios Anjos.

:MOVIMEN'I10 DE PASSAGEIROl::i
EMBAoRG.>i.DOS E DES-EMBARGA
�DO.s NO AEROPORTO DE 1<'LO-
RIANOPrOLLS PELO DOUGLAi::l

.DC-3 DA PANAIR DO BRASIL S. A,
Dia 4:

C(}ll1 desli,no á Parlo Alegl'e: -

.Dr. p, W. Lallrie.
ProceelenLes elo Rio ele Janeiro:

-- Acelo·n Dário .Sousa e Migu'eJ
_A'therinos.

(
Dia 5:

Com eleSlDino á
:Se,werino Daniel.

São Paulo: -

Protásio Leal e Jandira
lopes leal

p:lrt;é:ipam aos seus parentes
e pe8Soas amigas o noivado
de .ua filha NILMA com o

111'. Aldo Mendes .

Leovegildo Machado Men
des e Maria Mendes

AGUaRDEM!, ..

«Vozes da .luvemude»

participam 001 seulI parente li
e pessoall amigai! o noiVAdo
de seu filho ALDO com a

srita. Nilma Leal.

I HILMA • ALOOI
_____________n_o_i_v_o· ,1
Florían6polilll, 6 de abril de 1947

Alfredo Xavier Vieira
espôsa, Da. Cjdoiina
Medeiros Vieira,

,particIpam aos parentes e

pea.oall amiga� o contrato de
qO�I;üento de sua fLha

ONDINA com o u. Oecar
Corre0 de Figue�redo Filho.

e , Oscar (orrea de Figueiredo
e esp5siI, D'. Virg:nia Lobo

de Figueiredo,

uma Revista Mensal criada parQ viver a Historia de
. S. Fran.cisco do Sul.

Procure adquirir .eu primeiro fascículo na comemoração do

Centenário dena cidade, -- 15 de Abril de 1941.
Suas página li refletirão image'ns, vultoll e fatos do pallsado

�

franciliquense!

participareI 001 parentes e

pes.cas amigall o contrato de
caltamento de .eu filho
OSCAR com a srito, Ondina
Catarina Medeiros Vieira.

,-'

gONDIHA e OSCAR
noivos

I Fpoii... 6 d. abril de 1947

11 Bandeira através
: da 818 {uría do Brasil

Com deslino ao Rio :ele Janeil'o:
.. - Jornalista Arnaldo Vieira, Edgar
.:Fernandes Ga,delha, Yolanda .)1'er

�Ili3Indes Gaclelha e elr. Osoar Alvim
:Sc.hrri id t.

Proce,derítes de Parlo Alegre: -

Perl'y Burgess, Anne Steimberg
:'Eunice Weav,er e Córa Lu.is-e Tur

,ney Burgess.
Com destino á POI'tO Al,egre:

,F,ertHl!Ildo Drummond Cadlaval.
Dia 6:

Com destino á ,Curitiba: - .11,;1'

noes>Lo· Meyer Filho e Anne f:Yl<eim

ilierg.
Com eleslino á São Paulo: � Uy

:modocéa ,Ne,ves Cosrba," Maria da

-Glória Neves Co&ta, Mari'a Regina
'N€ves <Costa, Silvia Neves Cosl{,a e

. .di':, Flr'e,d Hel�mann K'Ilapp.
Com cl�stino ao Rio de J,aneil'o:

,_ Lóurival CamaI'a.
Procedentes de Parlo Alegre: -

,'CaI'lors Rohtle, Jorge Pel',eira, _João
,::BatilS'ta da Silva Pimbo, Greeleriük
.AleX'ancier Sttodard 'e GeOI\ges Na·

$ihe Hosni.
Procedente do Rio de Jrun€iro: -

'Werner Alexius: Sohmid. .. •••••••••••••••• • •• • •• fi • • •• • ••••• lO. , .. � " • , � .

Procedentes de ,são P>al1.]o: -"', : i, :.:;].
CASA MISC'ELANEA d· t

.

ALUGA SE "Quem extraviar ou inutilizar o
-Da,vird Mednico,ff. Mirla Mednicoft',

.

lS fl

b 'd r d R'd' R C A - certüicado de alistamento pa..ará
'Célia l\I,ednicoff, Sünia Medni'Coff e '

UI O· a os a lOS • •
..

V· to V' I 1 D'· multa de 10 a 50 cruzeiros, outrus-
:-8alomão 'PalatirIlick. te· f. a VU as e 18oos. sita à rua Vila

Dia 7:
__._._�_�_;_-_ç_�_�_!e_-l_�_�_i.!"_':_-_-_�_-a_!_�_�_._-_- um�ucl��:s Machado, 215

sim incorrerá em multa de 28 a 100
cruzeiros aquele que exkaviar ou

- Com elesüno á São Paulo: ma 8,: Estreito. inutilizar o Certificado de Reser-
:Fr1ancis Ca'sLro Rerbelo. Com destino á Curi'tiba: - (.;óra Preferencia a quem comprar

Pro-cecJ.enles Ido Rio de Janeiro: Louis-e TUl1ney Burgess, Per'l'Y OS moveis.
.- Floriwno Peixoto Valit, Leonor Burg.e51s e EunilOe 'Veaver. Informações na mesma.

.Peixoto e elr. Engêni� .Muller. i Com deSltino á São Paulo: _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ta_r_>_., -;

.

Pro.oe,de,l1ite,s ele Cuntlba: � Arl RenaLo Luiz Ara'Thha.

1 Te KRENo
Nogue,l'l'a ,dos Santos, dr. Glfbcrto Com destino ao Rio de Janeiro: , .

_
" � ','. Vende· se obmo terreno, planoGued'-eno ela Fonseca, "aJtl nlo - Mana dos Sa,utos Barbo'<a José t d b· d t b

. '.'

- , o o ar orlza o, na poca a e u·

Mal1tms, LU1Z Renato Ma,eles, Eclltll Mencles da Cos,ta Junior, Rodolfo c6lica praiCl da PALHOCINHA,
'Trourhe Arantes. Linbares e Genilela Linhaees. Coqueiro li. com 34 metros de freR-

Co;, destino á POI'ltro Alegre: - Pr'ocedente de Parlo Alegre: _ �e e 50 de fux:dos" Cartas para
'Terreno'PalhoClnha nesta reda-

:D'All1�,unzio Barbal,Q. Dr .. Armando BaHi,rt'a, ção. Preço 38,000 Cruzeiro. 6.!lTista.

Ih.,rQ da UllstraQ!I.O &-cima,�
lhe, em l11llé.vel gesto. IÚI) cãIloe cio
arCél.nte \Lperit.ivo KNOT. IBmbreo
... v, Si&. de ..creseentar. ao�
"'" • �entile",,:EtTEE' TAl1..
B�1'1 () NEli APERITiVO

l'niDIJ.ET(J!

16Ij:;�(�I.
,! L'I'f Il/)()/)UTO DA K/1()Tf .t.11IIJ.,(()If. � !E5IIRO$
' ITI••'".. ....

Contra o plano
Truman

I
I

Com gentil dedicatória tive-

RITZ - As 7% horas mos a satisfação de seceber,

10) _ XüLici'a.s da Semana _.
do próprio autor. Sr. Cél. Mar-

DFB. I cos Konder, um folhreto_, muito
20) _ Witliarn Wr iath _ Nina bem e ricamente encardenado,

Fock _ em:

o

'sob o titulo acima, o que, des-

O CR/ME NAS BRUMAS vanecidos agradecemos.
30) _ Paul (Muni _ Anita Louí- O titulo serviu de tema a

8;13 _ em: uma palestra que seu autor

.A HISTóRIA DE L'OUIS proferiu, como Pre�i�ente do

PASTEUER I�otary Clube de Itajaí, em ses-

Oensuia : _ At.é 14 anos.: sao de 15 de Novembro de

Pncços: Cr$ - 3,60 _ 2,40. 1944.
E' um trabalho oportuno na

................................

publicação e que merece ser

divulgado, não sómente petas
crianças das escolas (como é
de parecer Gondin. da Fónse-

,

"D' trí "

RKO Pathe ca - Ire Tlzes -
.

115-1-947) mas, e notadamen

_ te, ;pela nossa Mocidade, víti

Joo- ma que tem sido de ideologias
kie "iBulkh" Jemkies _ pagãs e crimi'nosas, como, os

em : extremistas ve·ooe e vermelha;
O ROSEIRAL DA VIDA I e ainda pelos brasHeiros que

Censura: _ Até 1it anos, não reconhecem a Politica co-

P C $ <) mo filha diléta da Sã Moral,

I ....re:�� � . � .. �'. .4:8�.� . o,.0.0.. . ..

fanatizados por esta ou aquela
facção po'litica, não crendo

I
nos destinos do Brasil por es

tar entregue a orientação de
adver�ários politicos.

I Além do ponto d,e vista de

',fino gôsto artistico e literário,
o trabalho a que nos referimos

I
é farto em rbrasiUdade, e a sua

Às 5 e 71h horas
dedicatória é um hino de amôr

Sessões das Moças
10) _ Re,powag.ens PRA-9 n ::J. fraternal, á esposa falecida e

N C t·
.,

aos filhos "para aue sejam
a.c. ' oopera Iva. .

d M--
20) O

-

I ., cI sempre dIgnos a ae aman-
- I cTl/paçOl)s nUS,I'cal as -

'. . ' '"

"'h t 1 'rl tIsslffia que perderam .

.:) 0,1' co· OrIuO. •

30) R �'f'll el D ti D8fPOIS o autor começa o seu
.

- av lV. I ,al1' - oro 1y A' "

L
.

T't G' tema reafIrmando ser a Ban-
. amour - .1 o Ulzar. .

1
.

b I
.

D'l' R' M th
deIra naClOna o SI'm o o maIS

- J2J'VI,ra lOS - ar a .

P" " t
R B" B e�presslvo da atna e es u-
aye - Ium'e arne's

-Ida a Porrtugueza (no BrasH de

Ji'EI��;O DO TRÓPICO' 1500. até 164';)). <: particular do;
P

" BrasIl (de 1649 a 1808 quandó
<', c. ,

l'eços: ,Ilda chegada da Família Real),
;:jra". e SI Las CI$ 1,20

t Pt· (d� .
novamen e as or uguezas e

Es�udan.t>es .,.......... 2,0011808 a 1816 e 'á 1822), a do Im-
CavaJ.helI os 3,OC

pério (de 1822 a 1889) e chega
Geral . > ••

_.
• • • • • • • • • • • • •

•

1,00
a atual, creada após a Procla-

CenSUI'a. - LIVRE - .cnalnças _

d R 'bl"
maiores de 5 runo,s poderão e'ntr,ar 6ao I

� e,pu �c.�. t balh
na ses's-ão de 5 ho,ras.

onc UI o sertu ,�o ra o

COrIll um,,,,- exo ..açao.,
- "Amand.o e defendendo

'a nossa bandeirá, amamos e'
.

defenElemos a nossa casa, as
1°) - O Paraná progride

Nae . .coOip,era.iiva. cin,zas sa�radas dos, nossos

20) � Fax Airrplan Newls 29x22 avos, � cannho santo das nos-

_ Atualida.des. .

sas maes,? amor 'puro da.s
30) _ Jerunifer Jones _ Wi.lliam nossas e'sposas, o afeto ange.h

EyrtJhe _ Vincenl Price cal dos nossos }ilh?s, em flm

_ Linela Darnell _ em: tudo. o que de. mal? nobre e

A CANÇ/W DE BERNADET'l'E sU!blIme pOSS�Imos sobre a fa-

Oensu'ra: - A<té 14 auOB, ce da Terra.
. ,

Preços: Cr$ _ 4,00 _ 3,00.
.

E O nosso deseJ� e que. �o
dos procurem ler tao sugestIvo

. . .. �. .",

, poêma para que melhor sir-

TOME APER1TlVO vam ao Brasil e servíndo-o,

K N ()

Lake Suocess, 8 (U. P.)
Andrei Gromyko, numa bre
ve declairação feita hoje no

Conselho de Segurança, du
rante os debates, declarou que
o envio de instrUltores civis e

militares nOl'te-americanos á.
Grécia COI1stituiria uma inter
fel'êllicia nos negócios internos

daquele país. Propôs ele, en

tão, que a ajuda econômica ao

povo grego fosse entregue pela
ONU, através da Comissão b}s

peciaL Entn:'etanrto, o Conselho
::t.diou o deba;te sohre a questãCí
grega, para as 10,30 horas dt·

qni·nta-feira, sem nenhuma de
Clsã.o s-obre a Iproposta de Gl'O

myko ou sobre a moção do

representante norte-ame'ricano
Wal'l'en AusUn no sentido de'
que os representantes da Co
missão de Inve,stigação d.a ONU
os CaliCans Ipermaneçam na

Gréoia até que o Conselho de

Segurança tome uma atitude.

ROXY - As 7% horas
Ultima exibição

10) - Cine Jonnal Informat.ívo
- Jornal.

- Aotuali'dade,g
- Jornal.

- MaI'gal'e't O'BI'ire'l1
Eelwamd RO,binson -

ODEON

IM,PERIAL
Às 7% horas

T
mai's O amem, para sua gran
(lem.
E que oS trnasviado's dos sen-

timentos dV'icos de nosSo

Povo encontrem no aludido
trabalho o evangelho regene
rador para suas ideologias tor

pes e abjetas, voltando a inte

grar a comunhão de 'Seus con

cidadãos é a nossa esperança.
André Nilo Tadascovista" .

(Art. 129 da Lei do Serviço MiJi· ,�:�
--------�------------

o ESTADO f!.uon·
Ira-se ii venda 'na
banca de Jornais

«Bedt»
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visão

o próximo eClipse do sol-I
Bocayuva, de onde será melllOl'ldas de técnicos e os m3JteriaiJ
visível, transforma-se em base a equipamentos solicitados, ln-

científica ICIUir;dO, caminhões, [eeps, .

au-
- tomóveís, geradores elétrícos,

Rio, (N. T.) - Está desper- etc.
tando o maior ínterêsse em to-I Para abastecer e movimen
do o mundo o próximo eclipse tal' todo êsse maquinário de
total do sol, a registrar-se em

1
campo e os aviões que os trans

maio vindouro. Como êsse fe-
I

portam, foi igualmente pedida
nômeno terá seu ponto local 'a colaboracão da Standard Oil
em Bocayuva, onde melhor- Company �f Brazãl, que tem
mente poderá ser êle observa- 'dado toda sua assistência para
do, ccnceruram-se .naquela ci- o êxito dessas observações de
dade do Estado de Minas Ge:-, tantas expressão, garantíndo
rais as atenções das socíeda- um permanente fluto de gaso
des científicas de vários paí- Iina de aviação, gasolina para
ses. Já foram anunciadas via- veículo-s, motores e automó
gens de comissões técnicas ao veis, óleos lubrificantes e gra
Brasil, por aquela época, pro-Ixais para o equipamento de
cedentes da Inglaterra e da campo.
Rússia. I ------------

Dos ESitlado� �nido�, al�m Bom- binAculode outras missoes, Inclusivo U

universitárias, a maior delas flraudea visitar-nos será a formada U
por ilustres cientistas da So
ciedade Geográfica Nacional,
compreendendo matemáticos,
astrônomos e outros entendi
dos no assunto, que aqui virão

_

com completo e moderníssi- .

mos material, destinado are-I
1'istrar o mais detalhadamente I

possível o próximo eclipse 80-:
la/r.
Aterudendó á solicitação da

'·"'National Geographic Socie

ily", o comando geral das Fôr

ças Aéreas do Ex.rcíto norte

americano incumbiu a Comís
'são Militar Bra-sil-Estados
Unidos de encarregar-se dos

muitos problemas que resulta
rão da .necessídade de trans-

portar e acomodai' não sómen-
V'

- .

mai perfeita
. te os cientistas daquela entida-I

rsao �alor e

b
ais

bi
, lo

de de renome internacional, que
I
a e um ,tom ,llndocu. a cança quem em so I a

como o equipamento e mate- .

t
_

.
-

d 1D� ruçao.rial que os mesmos terao e
B f li b t d os. ons. ivros, 90 re o OS

usar para suas Importantes
I / t.

_

t assun os:
usar para

_

suas I�):por an-I LIVRARIA ROSA
tes observaçoe8.. ASSIII_l, en-

Rua Deodoro 33 _ Florianóoolis
tre outras. medidas fOI con- ,

I

��aoo�ru��u� VEND�-SE 1---·-------�·-·---·-i-U��C-'[-,-R-�-H-'-D�A�C�h���'·C=T�A�P�A�J����-A----d---.----t--aeroporto em Bocayuva, pala L_ .

Camlsal, Gravatas, Pijames OS SÁBIOS DE TODO O MUNDO .gra eClmen Oonde es��o em co�stante· trá-, uma sa�a de i a.ntar de Imbuia

I'
Meiaa d,al melhores, pelos me-

feirO avioes "C-47 , que levam por motivo de viagem (urgente). Dores preçO' IÓ Da CASA MIS Parts, (-8. F, L) - A umiversal í- Heitor Ferreira MClchado, Faro-�

I loiro da Ilha do Arvoredo, vemdo Rio de Janeiro as vanguar- Tratar no Clube 12, com Tido. CELANEA - RuaO. Mafra. 6' dade dOIS meios de cullura e pes-
por meio deite tornar publico o

quisas é uma das maioi-es preo- seu ç,gradecimento, AO Snr. Dr.
cmpações dos círculos ci.en-líEcos Zuimor Lins, pela prontidão com

Iramoeses: consideram-no fa,to I quo foi atendido. naquela Ilha de
urta. tornando �xhn.i90R OI .eu·.índíspensável ao prngressb do co�

C
, 'I agrndecimer.to,! oos SnrR. apitã.

nhecírnendo humano. FOI para a,·el1_ doa Por toe, Pllnio da Fonseca Men-

d.e'f a essa

a'_5Pina{.ão_ d_,emoorática I
dcnça Cabral e Narbal Silva, GUG:

que a delegação f'raarcesa aptesen- do-Mor da Alfandega deata Cap,,
tou

á

ONU um projélo pelo qual é tal, � A?�mar da. Lu� Andrad_&.'LOl a
. _ Eunctondr ío da Capltarlla, que nao

suger-ida ru crração por e,sse _ o·rg'ao
pouparam e&fOrçCR para salvação

IÍlnVel'na,ciornal de íaboratór-íos e ob- dã .ua ••p6Ra.
servalór ios cujo us-o seja faculta- Florian6poli., 7/4/47 .

. do aos sábios de. todas ais Nações.
Sómende dessa maneira poderão

ser favorecidas as pequenas nacões
cruljo-s sãbios não dispõem de meios

para �nl'ensif,jcar· pesquisas de

combate a div.8JI'Is.QIS Ha,ge.IOts que

assolam o rmmdo,

I
NÃO PRECISA DE BATERIA.

')1NÃO ENCOMODA NEM PERTURBA O :
USO NORMAl DO FONE.

� ....

�:...
- ../

COM Twinfone
DUAS .PESSÔAS po
DEM SEPARAR O FONE,
AMBAS ESCUTANDO E

FALANDO SEM DIFI
CULDADE. /��N;�'P

.:��ijj:J:---
-

': Preço em fodo o Es tado
I

c-s 120,00

Pedidos pelo Reembolso Pos�al aos
Distribuidores exclusivos em Santa Cata.,..ina.

. R. H . BOSCO
.

ITAJAI .- S'fA. CATAR·IHA .

LTDA.

Transportes regulares de

SAO. FRANCISCO DO SUL
cargos do pôrto de

para
Informações com os Agentes

Florianópolis - Carlos Hoepcke S/A - CI - Telefone 1.212 ( End, têfeg•...
São Francisco do Sul- Carlos Hoepcke SíA - CI - TeleJone 6 MOOREMACK

\

MACHADO • CIA.
_. AoiAclaa •..R.PHMntaçõ.. ,em

GaoJ
Matria: Ftoricm6poll.
Quo João Pi:lllto i n. II

CC1ÍZa Pe.tal , 37
FUic1: Cr..ciún1o

Rua Floriano Peixoto. I/C
(EdU. Prbpriu),

T.l�l:'ama.· ·PRlMUS·
Ag.nt.. �o. prineipal.
-""....,.,.�r.,... .l... t:-.. t,.."�

FRACOS e

ANÊMICOS
, TOMEM

UIB�B ereosota�o
"8ILVEIRÃ"
Grand. T6�ico

r

f

o Sabão

ESPECIAllD DE "
.

W ETZE.L 1 N'DUSTRIAL-JOINVII�LR (MnrCl

TORNA A ROUPA BR-\NQUlSSJMA

Arnoldo Suarez
Cuneu

" ..

Cirurgião-dentista
Exclusivamente com hora

.marcada.
Cartão de hors Cr$ 80 OU.
Rua .A rcipreste Paiva n,

o 17
Tt'1. 1.427. Florianópolis

, Sfl.�Ã� yll�CfÁ ..

"".... "7

Esp ECiAU DA.DE

--�----��--------�------------------------------------------,------------------
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o ESTADO

Empreza de

'OME
-

navegaçao
EM

ta

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
-maxima rapidez e garan tre para tr anspc rt e de suas m ercadoris s

Agentes em Florianóp!is CARLOS HOEPCKE S. A

,) AUTOMOBILIST48
A.tenção

Pai o o seu dínf'mo ou

motor de ar1anco

t;. -

'.

J..\�o OfiCINA ENA.U:UIl
ecfl"o_ RadiO�"\er� Rua ConselheirQ' Mafra

I ne. 94
-------------------------------- -------------.----�-

Cr,
Cr$

�o 900.606,30
5978.401.755.97

67 . .053.245,30
142.176,603,8v

CAPITAL E RESERVAS
Respoossbilidadt'1
Receta
Ativo

Sinistro! pSgOll nQ� último" II) 900.

Re�pomabilidarie'SI �
•

Diret(',r.ell:

Dr Pamphil0 d'Utra Freire
de Sá, Anisio Massorra.· Dr.
e José Abreu.

de Carvalho, Dr. Francisco

Joaq\_lim 8arr eto de AUPljO

'VIVERES para EUROPA
"{Alemanha toda. as zonas. Austria, Hungria etc.} por intermedio da

Hud.on Shipping Co. Inc. New York.
.·Diretamente dos deposito. na Suissa •• , Entreqas rapie.as e'Jlarantido••
_�:Rodendo ler telegrafica.. •• A melhor organização no genero. fundada

em 1893. •• Variedade de sortimento••

PEÇA INFORMAÇÕES DETALHADAS A:

ORCiANIZAÇÃO SULINA DE REPRESENTAÇÕES Ltda.
.

Rua Felipe Schmidt. 52 (loja) •• FLORIANÓPOLIS

CONTA CORRENTE POPU�AR
Juros 5'/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

CAPITAL: CR$ 60.000,900,00
RESERV!\S: CR$ 11'.000.000,00

Trajano, 23 • Florle.nõpolls
.(

Rua

AOS ANIMAIS DOMESTicas
'iffl'Z'7"ZZSii; 6.

'li.; /

ESCRITÓRIO: Rua Fel:pe� Schmidt:61.l - Sala 5
EdiHcio Cruzeh'o - Floricn6poli.9.

Al)V<JGADQ'S I
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA
Dr. ], J. DE SOUSA CABRAL

I
__=rcvn""""."

Qua rta·leira 9 de Abríl de 1�47 5

iovernadof ftderbal- Ramos da Silva- 'PE�I!�!�o�� G��J�!�OES_
_

tado, o seu ajudante de ordens', \_tenentl?
-- Arruda oãmara, visitou, no dia J.. o sr ,

Por motivo de sua posse no 00- J era .'o,cal. do Banco do BrasiL ,S. A., D. desembargador. Guilherme Abry, pre

verno de Estado recebeu' s excíe, Dame,: OlSpO de Castro; Narbal Vilela, stdente do Trfburral Elelt.oral, a quem

d Ad L-I R' de Bíl A!noko Meir-eles, IRoberto .Marco ljno da cumpr-ímentou por motivo do transcurso

o ar , r. erLIU amOil a 1 VO. Silva, Jorge Sa lurn, Egí3io Amorim e se. do seu natalício.

os uaguinte telegramas e cartões: nhora; Fa.m íh.a Grams, dr. Alfredo Damas- À noite do mesmo dia, o referido orí-

RIO _ Mm lstr'o José Linhares, pre- cena da. Sí l va , Adr-iano Mosimann, prerelto cíal compareceu a cerimônia sacra do

sidente do Supremo Tribunal Federal; de 'I'ubar-ã o: João Gonçalves Júnior, Aqui- Lava-pés, realizada 11" Clatedral Metr'opo-

Senador Lúcio Corr-êa, (Luiz Oallottt, An- ,!O Lima, Pedro Xavier, Augusto Jacques, Iitana.
.

tônio Gallotti, Fr-ancisco Gallotti, coro- Al"aro Cunha e senhora: Otávio .Nazá- O sr. Gqvernador Aaerbal R. da Silva

nel Aquiles Gallotti, Odilon Gallotti, al- rio, Hilda Spogan ícz e filhos; José M. esteve preSente á solenídar'o religiosa da

mirante Aristides Guilhen 'deputado Spcga n icz, 'Heitor Veiga de Faria Luiz Descida da Cruz, realiza . .t Sexta-feira

Carlos Nogueira, deputad� Aristides Oro�ino e família; Oscar de Sou�a Gui- Santa, por intermédio do chefe da su�
Largura, deputado Daniel Faraco, Murt- maraes, Asbs líria Mourão, Zélio Martins, Casa MIlltar,. tte. RUI S. de Sousa, e, a

lo e Ligia, Escritório Saturnino de Br-í- Manoel Feijó, Ivo ·Gandolfi, Adolfo nOlt_e, par ttcípou, pessoalmente, da Pra

to, Henrique José, Cora e filhos, Murilo B�ckmann, Silvino Brigido Alves e fa- cissao do Enterro, acompanhado. do sr.

Almeida Idos Reis, Álvaro dos Santos, m íl ia: Aloisio Ribeiro e família; José Nelson NUHes, seu OfICIal de gabmate.

Generoso Ponce Filho, presidente do Meira, S. A.. Moinhos Rio-gt-andenses. O tenente RUl S. de Sousa representou

Instituto 'Nacional do Mate; des. Mileto Remolelo Alves, Laudelino Solon

lGallot-,
o sr. Governador no desembarque da

Tavares, Abe.Jardo Viana, Leônidas Gon- ti, Figueirense F. 'C. _ Charles Edgar exma. s�a. EUUlce .Weaver, presídente �a
.

çalv,"_s, ISá Freire A.lvim, major Gilberto �.�oritz, )�re.s:dente;. João Hoog e familia; Fe�erll:çao �as SOCle?ades.. de Proteçao

Cunha .Men ezes, Heitor Bracet, presiden- Clube Náut.ic o Rlachu e lo _ Charles
aos Lazaros e d�- MI. Berry Bunggef,. d.í

te, em .exercício do 1. B. G. E., Miguel Edgar Mor
í

tz, presidente; Ricardo Fer-
retor de uma ctíntca nos Estados Unidos

Atherino. rar], Maria Olimpia da Silveira, João Egi-'
e que se ded:ca_ a. tra.balhos rererentes

SÃO PAULO _ Comendador Vicente dia da Silveira e família; Eurico Hoster-
'a lepra e asslStenc�a social, que se fez

Alfieri, Humberto de F'ar ias Nobre, Em i- no, Charles Edger Moritz, Guarda Notur- acompanhar da esposa.. .

1 lia Façanha Mamede e Milton Simone na, Charles Edgar Moritz, presidente; Jú- Acompa:>hado do seu oflcia.l de gab.'
Pereira ]i.o Marcondes de Oliveira José Jo"' D' Inete,

o SI. Governador compareceu, mais

PRUDENTóPOLLS _ Jorge Portela. ode Oliveira, Elias Feingol�l, José ��rn��_s tarde! ? uma festa dedicada aqueles

PôRTO ALEGRE Plínio Kroeff, dino e família; Francisco Vieira de Me- ilustres. VISItantes, que se realizou no

Jorge Bento: EuriI??des. de .J\lIelo Sar�i. l.�, Al�re�;_o.; B'bckert, viú,va 9livio Amo- prge���rl�'rruda Cámara representou s.

va, João Berto li, Díretor-la do Banco Na- rirn, 4 serre Esco!a tnd-rstrtal, Eduard? I exa. na Missa Pontifical celebrada na

Clonai do ICo,?erclO,_ .OrIando
_

de carva'l �antos e senhora;. Osmar ele. L.lma Velo Catedral, sábado último, e a tarde este
lho IBor]a, MIlton

..

valente. Ceho Víeira, :}<�lllda Gentll Ribeir-o, Cassrmira Kodr- ve no Lira Tênis, onde se realizaram

i
Ivo Noronha,. Ern il io Jung, cor-onel Gra'l �.�I'-, �u?em Llr�, �scar elos Santos Pe- partidas de voleibol e bola-ao-cesto entre
c iliano Negretros, tenente Jose Pr-ates e . €..r8, viuva EurIpedes F'er.na.ndes Mon- equipes de estudantes desta capital e

• dr. Antônio Bottini. te.ro e f!lhos; Eduardo Mund, 'Mar ino do Paraná.

SANT� MARIA - Joe� Sousa. Coe;h�,.�Eval�o �Iund, Antônio Jacin_to Por intermédio do seu ajudante de
CURI1IBA - Escritório da Carlos e Lm.II,.. Joao Caminha e senhora; Joao ordens o sr. Governador Aderbal R. da

Hoepcke S. A. Comércio e Indústria, rla Luz F'erretr a e senhora; José Felipe Silva �ompareceu ii missa de Páscoa.

viúva Dante Natividade, Paulo M. Aguiar, -Boa;_:,ald, Jacy Daussen, Osvaldo Costa e À tarde s. ·exa. compareceu pessoal
Manoel Martins, José Wolff, Temislócles fa,nlllJa; Alfeu J. de Sousa e família; Bo- mente ao' estádio da F. C. D. em com

Formighiêri, Júlio Cesar Neves, Sérgio 'c�ll1va E. C. - Agapito Veloso, diretor- panhia do seu oficial de gabii:J.ete para

Hamos, Jairo Goss, Ivonei Neves, Djal· teCJ1iCO e Rubens Silva, 20 secretário; assistir ii partida de futebol entr� estu

ma Goss, Ren.ni Favero, �ashington No- Wllly .Hoffmann, }'lilton Gonçalves, �sa- dantes paranáenses e catarinenses, que

va, Vital' Kurudz, HenrIque Antunes, oel Rlbelr? d� Sl.va, Isaura Palmelra. di9putaram a taça "Mois'és Lupion".
Otávio ela Silveira, João Carlos Gutier· - Ester Fana, Alvaro Millen da Silveira, A noite, em companhia do tte. Rui S.

rez, ICélio Pereira e .oliveira, Cesar Mu- 'João IS.elva,. Otávio da Silveira Filho, de Sousa, s. exa. compareceu ao Te

niz, Dorval Melquíades, Felinto Braga, Jurancllr Ln�hares, Nair Ribas Zimmer, Deum, celebrado na Cated�'ll, de encer-

I Carlos Saldanha, Luiz Gastão Diniz, Oli- Astéria, Helena. Linaura, Fl<Jra, Daltiva ramento das solenidades da Semana

vei.J.-a oFranco Cabrinha, Pi<J Pires, Rai· e Floriana, Hospital ele Caridade - 11'- Santa.

mundo Guimll:rães, Júlio Doin Vieira, má �dfrida. diretora; Antônio Modesto, Hoje pela manhã o Chefe do Executi·

Jrineu Antunes, Aderbal Stresser, Ha· Belisario Nogueira Ramos, Mário Tava- vo esteve no quartel da Policia Militar,
milton Cardoso, Mário Dantas, Antero res, José ;,.rurilo da Serra Costa, Nagib em visita oficial aquela corporação.
Cor.rêa, Fausto Luz, Anésio Barros, José �[a,sad & Irmãos, Alvaro Tolentino Jú· Em Palácio, recebeu S. exa. a visita

Pereira Duarte, Ovande do. Amaral, 'Ma. niol', Armando Cavalcante Maciel, dire- dll ST. José Teles de Almeida, delegado
no=l Aranha e Dulsidio Lacerda. ção ela Bacter!oquimica S. A., Irmãs do do Tesouro Nacional neste Estado.

PONTA -GROSSA Deodoro Lelu- Ho,.pital "Nerêu Ramos" grupo escolar

dakis. "Pe. Anchieta" - Isaura Veiga de Fa·

PARANAGUÁ - IFrancisco Assis da ria, diretora; Már!o Rôvere, capitão
Silva, inspetor da Alfândega. Duarte ,Pedra Pires, Felipe Boabaicl,
FLORIANóPOLIS - Des. Érico Ennes Fiuza Lima & Irmãos, .Antônio Páelua

Tôrres, Celso da Costa 'Moell�ann, Nair Pereira e família; Gervásio ):"nes Pi

e I-li:gino Gonzaga, Érico Strecker. Adol- res, Carlos Gonzaga, Ondina nonzaga,
fo Floriani " senhora;

-

João O'DOlmell, Carlos Galuff, Nicolau Constantino

Pedro ele Freitas Cardoso, Malvina Ama- Spyrides, Tecdoro Ferrari, José Livra

ral Careloso, viúva Judith Dobes, Mimo- n·ento e "enhora; 'Camilo Livramento e

so Ruiz. Juvenal Faria, tenente Libero

I
senhora; Toninha Neto, Carlos Gassen

de Camilo, João KU2hne, Ondina Linha- fert e femUia; IAn.tônio Abr.eu; Rose

res José Vitor Garcia Helena Dobes e Abreu e ,família; MOCIdade Social Demo

fanlília; dr. Ismênlo Paltimbo, Hélio Vital' crática - Roberto· Mündel de Lacerda,
Garcia, Otilio Lisboa, Orion 'Costa, sulrte- presidente; Antônio Ghizoni. João Gon

nente Carlos W. Pacheco, sargento-aju· �alves Lucas; �icolau Peressom, Calvy
dante Avahy Alve�, sargento 'Elói José- oe '�ousa 'r�vares, João Nicolau Jorge,
Rosa Dilmo 80lon da Silveira Ol"a Pi- Igreja Presb,tenana Independente -

nho de Oliveira, J. C. Ganzo Fer!1�ndez, Rev
..
Jsaar C.arlos lçámargo,. pastor;. Olga

Wairlvr de Oliveira Santos :viúva João Cammha, Joao Jose Cupertmo Medeiros,

Carvalho-, Luiza .Sada, E(Úná- Carvalho, Aldo .Ávila da Luz e Otávio Amante e

Diná e Ceci' Camisão viúva Oscar Cami- fam!l!a.

são Osmar Nascilne�to Álvaro Soares VITóRIA - Aloyr Queiroz Araújo.
'de'Oliveira, Anália Vie'ira Berlinck, Co-
munidade Evangélica Luterana, Wilson
Schieffle-r, Mart>nho de- Raro, José Fran-
cisco Steiner, Z. L. Steiner & eia., Tú
lia Pinto da Luz, Acácio 'S. Tiago, Aní
bal Schramm, Vivaldo, Dirce Sardá, João
Nicolazzi, Leda de Oliveira Mendes,
Francisco Ramos da Silva, Gustavo
L€hmkuhl, Júlio Pere>ira 'Vieira, João Jo
sé Sa,gaz, 'Campos Lobo & Cia., Martinho
Callado Júnior, Branca Camisão e fi·

lhos; mensageiro Léo, José Gil, Fúlvio

I Silva, Jorge Salllm S. A. Comercial, Sy
riaco ·T. Atherino, Valdemar Nazário e

família; Alfredo Cherem, Chaffi Cberem,
Carlos B. Cúrcio e familia; Antônio Pe
dro Vieira, Dionísio Damiani, Idealtino

Cabral, João Mariano Santos Júnior. Co-
ra Batalha da Silveira, professoras e

funcionários da Escola Profissional Fe

minina. Enéas Noronha e familia; dr.
Herondino L€ite, administraç'ão da agê.[!-

FARMACIA ESPE'RANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeirll8 - Homeopátias
marias - Artigos' de borr"cha.

Garante-se a exata obse"ância DO receituário médico,

Perta-

-y

ODIN

�

PROF,J:LAXIA DO COMÉiItClO

SNRS.
ASSINANTES

P-m'ÍIS. (>:i. 1<'. 1.) - O COlls'elho
de. U.abinele, numa das última..
reuniões, del1lÍlro do, qUJ3idro da

C:llmpalnhra de l'edução dto CL1:�to da

vida, l ra tou do' slruneamenLo dia pro�

Ifiss1i o cl,e comerDila,nt'e.
.

.

IDuas leis fonlim a,provadas: - a

Ip,l'im('itl'C\, pl'oOlbe O eXJe,rdcio dia

I profj;�'�fío:_ d� çOUleilci\\:nt'e (l
__ }_Q�i()'__... ...;_

l,ndiví.duo que rêüha sido, condenà-'·.�-.-�":;i".".-••. ;.t,-:.:.;{::-77:-.--:,
do pela j,u,slti,ça, po.r prá-l.1c.a de de-. I1URE· 4 DE''BEOml-O'4 ,IJto comum; a outra "pl'lOIbe duran- U - Jj.
te s,eis meses a cri<a·ção de no\'os De .eu espOilO. pae. filho etc.

negóoi1as ambulantes, obri'gMldo Enviando' c(lrtQ juntdmente

(jiurun:uÜiS re,cebemm carlões de es-
cO-m Cr$ lO;Op registrado com o

. valor declarado, solicitando o:

loquC para &e elSua;bel'eoerem e as- MExcelente .. re'ceita: paro curar (I)

si,rri não o fiz.emlJm, a devolve,r nefasto' al'COQlismoH, 'à FELIX
j,medi8jLameolte tais tJrulóes sob. pc. SILVA .' Ruo Major 'Costa na,' 110

na de sel1cm punidos p'Ü'r poslse dle
.

Florianópolis'.

esLoques iÚrcil.ors.
• •••..••..••• ,.•.••••.•..••••.••

o Mucus da �

Asmo Dissolvido'.
Ropido'menf!'

Reclamem imediata
mente qualquer irre

gularidade na entrega
de seus· ;ornaes.

0. ataques desesperadores e vlo!en
tos d� nsma. e bronquite elplenenam
o orgf.t.nisDlO, minam o. imergia, a.rru'Í
nam a. saúde e debilitam o ooração. Enl
3 rnillutos, Menda<o, nova. fórmula'
nlúdicu, começa a circular no sangue,
dominn.ndo rapidamente os ataque:'!,
Dêsdc o primeiro dia começa a desapa
recer a dificuldade em re:3pirar e volta
o sono rcp<).rador. Tudo o que se faz pe
ceedárin é tomar 2 pastilhas deMendact)
ás refeições e ficará completamente li 'Ire

da asma ou bronquite. A ação é muito

rápida mesmo Que se t�ate de easo.'!!

rebeldes e antigos. Mendaco tem tido
oonto êxito que se oferece com a ga!antia
de d�,p.{) paciente res_Djração .livre e fác!l
rapidãmente e completo alívIO do spfrt
menta da ssma em. poucos dias. Peça
Mendaco, hoje mesmo, em qualquer
farmácia. A nossa garantia é a. sua maior

proteção.

Mendaco A�a�:m��m
Agora tambem a (r $10,00
ELE'BRIFICAÇ ....O AG::tíOOLA

Pa.rÍs, (8'- F. L) - A plena uti
lizacão ela energi,a elréúrica narS 1'a

:liend{l:s provid1als de COrl'Emte resu.l

ta'ri<u na FNlIn(';a - segunelo o cál

cullo de ahalisadOis perí tos' - em

economia �nnal ele 600 milrhõ.es de

hocas de tna,ba'l,ho dos opcrár,ios
l'Ul'ais. 37.000 coumnas, daiS 38.000

exi.stelllLes na Fl'alnça são providas
de eletlIÍ1cj.c1ad,e, mais é ineli'sp'ensá
vel l'eforç·ar a capa,cidalde que, fre

quenie,me,n te, só atende ás neces

sidades d,e ilumIna,ção, fornecen

do pequena fOil'ça 'l11oLri,z, aill1da in-

8ufi.ci�nle em reha,ção, ás futiLlra6

<mJ i c a ç i),es.

Rodolfo Oulnt e sua espôsa
Alzira (osta Oulnt

(Zizica)
participam aos .eus parentes
e pestloal amiga. o nasci
mento de sua filha VANDA.
Maternidade d. Fpolis, 6-4-47

LH e RECOMENDA

TERRENO
I Vende-se 2 lotes, à rua Rafael

Bandeira, nesta.
Tratar com Solirionio Amaral,
na 16". C. R, d\lfl 13 às 16

horas.

AP�Ai) CII'* 8,81
Com e€..Ila ínfima qn�ntla Voe'

.
8lItÁ auxiliando o seu próxima.
.C4l'\driima pau a Caiu tle F.lim�bC
W�1íI Úl!d�2en,flI.I. li" FI?ril)J.l()lII!u&.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Em
nesta

disputa da Taça
capital, o

, - .

máximas

«Amizade»
primeiro prélío
futebolísticas de

,

sera

da
Santa

realizado, dominge próximo,
série de' três, entre as fôrças

Catarina e Paraná.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Defende-se o juiz do jogo Bota- Santa Catarina x Paraná
logo 'x América Joínvilense Ch��l1!Ogr;����O,�:ti�oü d�Jenl������a�

"""\
, "'"

'

"'" _, I domingo' nesta Capital Nitre a,s 'se-

Pu�IJC,a o DIal:lO. ��e NOtWl�S ',ser:a a, eXP:llsao. Perdiam oS" 10-ll,eções de -SImta Canar-íma e Par-aná,
do Dístr ItO Fedei al : O Botaí'ogo cais pOI 11 x 3 e, corno o ambiente encontram-se á veada no' Salão
vem Ide, excursionar ao Paraná, cscivessa carregado, resolvi pro-I Record.
tendo jogado em Curitiba, Joinvile CUDar autoridades policiais que ga-
e Blurnenau. Como foi notícíado raníissem a minha decisão. Não WALDiR DB OLIV.F.iHA SANTOS

Aapós o jogo Botaf'ogo x Amér-ica encontrando tais autor idedes, ;pre
em Joinville, o juiz Valdemar lÜlt-, fer

í

abandonar o campo, entre
zinger, que acompanhava a delega- gando o apito a um locutor esiPOI'

ção, saira de campo protegido pe- tive local. Nada mais sucedeu, além
la policia, declarou-nos O- Q'eferido de ter deixado o campo em compu
árbitro não ser exaba a íntorrna- nhia de um oficial do Exército. Não

fui protegido por polícia, como se

disse, pois não havia p-oliüiamen1Jo
para o jogo. Devo dizer, enl.retan

to, que, em 'contraste com o que
sucedeu em Joinville, fiquei ,entu
síasroado com a conduta dos es

por-tistas de Blumenau, onde diri

gentes e dirigidos exjbi.rarn os me

lhores conhecimencos das coisas do

esporte. Basta dizer, que, na parti
da contra o Palmeiras de lá, ao

qual o- Botafogo venceu por 11 x 1,
América, me vi na contingência de um jogador local atingiu Santc

expulsar de campo os' dois fisoais Cristo e foi imedia-tamente retira
de linha, tal 00 espírito de pareia- do do gramado pelos próprios dir,e
l idade' com que estavann 'agi,nelo. tores do Palmeiras, e isto - note

Atuei, pois, sem auxiliares. Quan- se - sem qualquer ini'erferência
elo faHaVlam 12 minutos para o dos dirigentes da -cl'e].eg-acão do Bo

término ido enüon-tro, 'um jogador Lafogo, o que most.ra o alto nív,eJ
loca,l aplicou um pontapé nüm ael-l de ,du'Üacão esport.iva ele Blume
versári,o. A única punjção pos'sive,1 nau". - concluiu o sr. Ki-tziruger.

- "Depois dos jo-gos realizados
em 'Curitiba, os quais transcorre

ram otímamente, a delegação elo

Botaf'ogo seguiu para Joinville. O

ambiente, ali, em matéria Ide fute

bol, carece de orientação sadia. Ain

da que pareça íncrtvel, a "torcida"

local não quer ouvir falar em der

rota dos seus quadros. Basta dizer

que, aos 10 minutos de jogo com o

Brilhou em Joínville o

do Paula Ramos
«onze»

nero,lli ,e Nenem, sendo os' Ilentos

conqui&lados pO'r Mandico (2) e

Calixto.
DeNido ás fOl'tes c;huva,s não foi

possivel areal ização da partida
A pugna terminou com um hon- América, x Pall,la Ramos, que est.a-

roso empate de 3 x 3.
va marCada p:al'a ante-Üin!,em, fi-

O co.njunLo /l)anlaramemse jQgou ca,ndo ,t.ransferida para o dia 1° de
assim 'c'onslituido: TaíLú,

Chooola-t
Mai'o (Dia.:elo Tra,ba,lho). Em .nossa

te e Mora.eí; ,Minela,Iva;l} e Verzo- edição de amanhã daremos maio

la; Lazal'o, ,Mand'ioO',' Ga,lix'to,' For- r,es 'deta'lh'es.

Ex,treando em JoinviUe, 'DO últi·
mo dQlmingo, o Paula Ramos cum

priu atuação b-ri,lhrunw ao enf.ren

tal' o campeão local, Caxias F. C.

Clubl de Regatas Aldo Luz
ASSEMBLÉIA GERAL

Fi,CllID ,oonv,i.daJdos toc!oo os SOOiiÜ'S, para a assembléia
li��e domingo dia 13 de Abr�l á,s 9 horas.

ORDEM DO mA.
1. -' E1eilÇão 00 di'r,etorra.
2. - Assuntos de 'im<terêSlSe do Olub€.
Fl:oriaJlópO'lilS, 7 de Abril de 1947.

.

Sidnei' Nooeti - P'l'esirds:nLe.

geral a rea-

f7'_._.._._._ _._._._._._ _.._ _-_•••_•••_._��-_- _ _ _••- ••_••••••••-.

ACasa «São Jorge»
.

de OSJ\'iAR J'\1EIRA

Transcorreu, ontem, o aniversá

rio natalício do, nosso esLiilllado

colega de imprensa Waldir ele Oh

veira 'Santos, re\'isor�chefe do

"Diár'io .oficial do Estado" c bri
lhante 'Üroni�jt'a esportivo.
Antigo redator e�iporliyo da "A

Gazeta" e desta ,folha, o prezado
natalicianl-e faz jús á admiração de

todos oos eSlwl'tistas, tendo ê.nsejo,
por oca'sião da passagem de sua

clall.a maior, de reüeber C'u.mpri�
melllús· <ele seus inúmero,s amigos e

'admi,ra,dores.
x x 'x

DERROTADO O VASCO PELD
FLUMINENSE

Rio, 8 - Inaugurando as novas

arquibancadas, populares do Está

dio do Olaria, del'ro1nLaram-se, aJil

teontem, FILlimi'I}(llnse e Va,s'co da,

Gama, que 'terminou com a vitó

ria ,idos ,trkoo,lres por 5 x 4.

x x x

A:NISTIA GE'RAL NA BAtA

SalvaiCIor, 5 (V. A.) - �mbO

ra a notícia ,careça ainda. de con

firmação, assegura-se nos illleio�

esportivos desta capital que a Fe

deração 'Baiana de Espom'es 'l'er

ees,tl'es ani.s<tiará todos os jog'a:dores
perte1ncentes aos seus filiados que

cst.ejam- eúmpl'i'ndo penalidaJCles j
imiP,oslas no deco}'l'ee do c,errtame
de 46.

A tabela de preços é a seguinte:
Cadeira numerada - Cr$ 40,00.
Arquibancada - ,Cr$ 15.,00.

PROGRIDE O ,pUGILISMO
MINEIRO

Gerai - Cr$ 8,00.
Militar não graduado - 'Cr$ 5,00,

'rabeIa do

Belo Hrn-izonte, 8 - A criação do

De,partrumenlo de .Pug ilismo do

AUéüco, que obedece á direção téc
oica do ex-boxeador ,peruano Daria

Letona, veio concorrer em muito

para o incentivo e desenvolvimen
[,0 ela "nobre arte" em nossa capi
tal. � ,p.ros�eguindo no seu pl'ogra
ma, o alvi-negrc anuucia para bre

ve, sob o seu patrocínio a realiza

ção do "I Campe'oinato de Box Ama

dor Inter-Clubes", que certamente

alcançará um grande sucesso.

x x x

JOGA:M HOJE NO RIü, AMÉRlUA
E MADUREIRA

Rio, 8 - América e Madureira
vo ltariio ....a jogar amanbã á noite;
em Campos ISales, disputando uma

partsda "revanche".
No pr lmeiro cotejo ef,eluado em

Gonsoloheiro Galvão, os rubros obioi
veram um fácil ILriünfo pela con

tagem ele 7 x 1. .AgOl'a, melhor pre
parados, os tricolores suhuobanos

.í teutarão vingar aquele revés no:

próprio campo dos wdveI'lsári'Üs.

..

K: X x

FLUMIN'ENSE X SANTOS
Rio 8 - Fiwu definitivamente Iasse'ntwda. para o dia 23 do corren-

�
te a r,ealiza(,',ão do ami,s.t,oso Sruntos

x Fluminense, na praça de espor
tes de Vila Belmiro, na cidade

)
praiana.

VQnd º OS ille1hOPQ>S'J1Ptigos l�
Senhorita!

d b
Ao escolher seu perfume werifi·

pOp P p g�O º ta Q 1FI. que se trás a marca da perfumaria

PÔPS tl'fJ!i(O.r,; à 'Ioda IU)1'o. "Johan Maria Farina" que já era

• preferida pela corte imperial de

Bebidas, conservaf-, cereais e todos � D. _Pe_d_ro_I_I _

os demais gêneros allmentlcios. � ,VENDE-SEAçucal' Pêro/II, à (r$ 4,OU ({uhp/o) � I"R M· C O f'.I ...,
uma. casa de madeira de

na a.Jor 'osta, 6 .- rrel. 108 .. lei à rua Silva Jardim,
'.- .._.. .J'J'."_,._ _._ _-_••••- -_ _.a-••_- - ........;.,. 230. Tra to r ,na mesma.

Rio. para CASA ou TERRENO
Fluminense x América.

Caixa Po�tal 139 - Fpolis.
Olaria x Flrumengo. ,

Vasco x Bangú.· . Compra-s�, tambem: ter-

Boto'ogo x Bon,uc",w. I
reDO. med,"do pdo meno.

�ia ��ERC�!�l'i:aO�A��ureira ... �.......�.:.:�.::.:;:�.:��•••_

Flamengo x S, Ceis1:ovão. I
Bang'ú x Fluminense. Conselho aosBo,tafogo x Olaria.
Bonsllioesso x Vasco. fazende,-rosQUA,RTA RODADA - Maio
Dia 4 - Canlo dn Rio x Fla-j Rio, 8 (A. �N.) - Aprovei,bando (;

m8lDgo. fim da Semana Sanita, o ministro

Madureh'a x Bangú. 'Daniel de Cana,lho visitou diversas

São Cristovão x Botafogo. I fazendas em Matila's Barbosa, Mí-

Fluminense 'x BOll'sucess'Ü. nas Gera,i,s. O tiitula,r <da Agrwul-
Vas,co x .olaria. tura r,ecomendou aos fazendeirOlíi

QUINTA RODADA que pTocur.em as 'estações expe;n;-

Dia 11 - Bangú x América. mentai,s do Mi'nistério, onde' 1m·

Botafogo x Canto do Ri,o. portantes ItQ'abaLhos vêm sendo:

Bonsuc,esso x �íadureira. reaJizadüs em torno da melllol'ia

S. Cristovão x Vasc.o. do ca:feeiro, Itra,balhos ,esses que

Olaria x Fluminense. deverão interessar profundameute
SEXTA RODADA aos nossos agrioeul;f,o'res.

Dia 18 - Flamengo- x Bü,tafogo.
América x Bomuce&:so.
Vasco x Canlo do Rio.

Marclureit'a x Ola,ria. .

Fluminense x 8. Cristovão.
Dia 25 - Bruugú x Bonsooesso.

Vasco x Flamengo.
Olaria x América.
Canto do Rio- x Fluminense.
S. Cristovão x Madureira.

SÉTIMA RODADA

Rio, 8 - Será iniciado, sábado

próximo, o Torneio Municipal, cer-t'Lame que inaugurará a temporaoa
de 19�7.

Olaria x .são Cr-istovão e Flamen- I

go x Bonsucesso darão i.nícin ao Icertame, que terá corno jogo pr in

eipal o choque América x Vasco.

A tabela sorteada foi a seguínte :

PRI;vIEIRA RODADA - Abril

Campo elo São Cristovão, à tarde
Dia 12 - Canto do Rio x Otarra.

Campo do l'asco, à noite

Flamengo x Bonsucesso.

Campo do Botofoao
Dia 13 -' América x Vasco.

Campo elo Flamengo
Madureira x Fluminens'e.

Bangú x Botaf'ogo.
SEGUNDA RODADA

Campo do 'vasco
Dia 20 - S. Cl'islovão x Canto do

Junho
Dia 1 - Bo.l'afogo x Vasco.
Olaria x Bangú.
Fluminens'e x Flarnengo.
América x S. Cristovão.
Madureira x Canto do Rio.

OITAVA RODADA
Dia 8 .:__ Bonsllc·essú x Oiaria.
Flumi'nense x Bo-tafogo.
S. 'Cristovão x Bangú.
Flamengo x Madureira.
Canlo do Rio x América.

NONA RODADA
• Dia 15 - Vas-co x Fluminense.
Bom;ucesso x 8. Cristovão.

Torneio Municipal
Madureira x Botaf'ogo.
Bangú x Canto do Rio.

América ;x Fla.mengo.
DÉGIMA RODADA

Dia 22 - Olaria x S. Cristovão.
Vasco x Madureira.
Canto do 'Rio x Bonsçcesse.

Botaf'ogo x América.
Fluminense x Bangú,

O toro eio início será a' 29 de

junho e o Camoeonato oficial irá

de (j de Julho até 30 de novembro.

y _.-••_ _._._._ _ Jt.

CASA cu TERRENO
Compra-se uma casa para

família numerosa até

CR$ 1'50.000,00,
Ofertás com informações
detalhadas, por obsequio,

I

Tela para fecularias,
. bronze· f-osforosa .

Importação diréta da

Inglaterra
Malhas - 60 • 80 ' 100·120
largura - 92 ems. (3 pés).
MARIO SCHAEF,ER

Te t'gr.: MARILEY

Caixa Póstal - 5756
São P",ulo - Brasil.I
DOENÇAS NERV�SÁb

Com os progressoll d. Mediei»a.,
hoje, as doenç-as nervosas, qUI\IHíl.
tratadas em tempo, são male.q 1),"""
feitamente remediáveis. O cunnlAld�
IIlsmo, fruto da ignorância. só poGc
preju4_icar os indivíduos afetados te
tais�nferfuidades. O Ser.viço Nac
clonai de Doenças mentais dil'lpie
de um Ambulatório, que atende Ifr&f
tufiamente 08 doentes 'SerTOSOI'§ fi,,!\<,

tligentN, na Rua DeodllTo n, 6U t
, lu; 11 >h'oru. -ddà:rialólllí>i:ll,..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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11---Sr�'RS��--II ASSiNUTES
Reclamem imediata"

mente (IUalquer irrs
gUlaridade ne entrega
de seus iurnaes.

CORAÇõES EM CONFLITOilação de bisonhos recrutas'l _.,"'.......,.,..,--=-=-=!wm

N lecã "F' d V�·-
violentamente apanhados nos

--"""""""",.,..."""''''''

a ,�o eçao eira e. ai-, portos ingleses, num aguerri-dades , que reune os mais be� do conjunto de. homens dísposlos romancels. par�.a ;nulhel tos a todas as aventuras, dís
�odelrna, a Livraria Jose Olyn:- cíplluados, efícíentes e fiéis. E
pio acaba de apresentar, mais com essa tripulação todos os

uma. obra de Lloyd D�uglas, 01
seu s empreendimentos se

e�cnto,r ame:'lC�no tao
. a�re-

.

transformam em felizes suces

?,Iado do
_

público braslleIr�; soo. Hornblower corre os ma

. C?RAÇOES EM CONFLITO. res em busca dos inimigos,Intitula-se o romance,. traduzí- quando. não vai procurá-losdo por Eduardo de. LI;na �ar em terra. Não lhes concede tre
tro, e �'Ue pelo proprio t.ítu o

guas nos combates que vai Idenuncia o s�u enredo profun travando, aqui e ali, ao sabor
damen�e sentimental. °

_ se�tI- das ocastões oportunas que lhe
m�ntalIsm_o ne�se c�so nao im- vão surgindo. E nessa sucessão
plica, po;-em, pieguismo nem o de aventuras os leitores�' hão de
tom mehf!uo de cer:tos roman-

sentir-se como se esttvessem
ces que pintam a vida cor de assistindo a um desses grandes
rosa, nem a�astamento. com- filmes de, epopéias guerreiras,

. pleto .da realidade
', LLoyd Dou- ao mesmo tempo que o cená

glas a um romanclg.�� h.umano, rio do romance lhes ha de re

carregado. de expe.rIe�.cla, fa- velar as p e c tos inéditos e I
lando ha�Itualmente 'as. alma curiosos sobre a psicologia dos'
amadurecidas .pelo sof.rll�en.to espanhóis, em especial a do
e os de,:,enganos da eXls�en:I�. soldado' espanhol, curiosa mís
Ness� livro temos a história

tura de orgulho, ineficiência e
emocionante de Harmah Par- relaxamento naquela época. I
malee, envolvendo-a de toda

,

'

....

uma família americana. A

'fi-I
---

-,gura de Hannah, porém se des- QU�R VESTIR-SE COM -CONFORr-QA' E HEGANClÃ?
taca em prímetro plano, de PROC"URE
uma maneira e�traordinária-I'

BII
·

tliM II _j
mente sugestiva. É uma dessas] �I� arla O Ocriaturas dotadas de prodigio-I IIlU, li
sa capacidade de resignação,

.

suportando tudo com bom hu- RUIl Felipp� SC1midt 22 Sobrado
mor e vencendo, finalmente, os

kobstáculos que lhe embaraçam Dr Henrique �lodieca conquista da felicidade,. •

mercê de uma inteligência fi- ADVOGADO
losófica da

_

vida. Não encon

trará a leitora nenhum .traco
futil ou superficial nessa- h(s
tóría em' que o autor foi rea

lisia', 'adotando, porém, o ato,
rtsmo de'Eça de Queiroz: "So
bre a nudez forte da verdade o

manto diáfano da fantasia".

I,

DR. NEWTON D'AVILA\
Qp�ç6es _ víaa- Urinãriaa _
Uoenças dos intestinos, réto e

&nUll - Hemorroidas: Tratame�
to da colíte amebíana,

Fisioterapia _ Infra vermelho,
Consulta: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11,30 ha.'
a. il tarde, das 16 hs. em diante

Resld: VldaI Ramos, 66.
Fo». 1067'

DR. SAVAS LACERDA
ml1Iiea mMlco-clrúrglca de Olho.
- Ouvidos. Nariz - Garganta.

Prellcrição de lentes de
oontato

ilON8ULTóRIO - Felipe Schml·
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

USID:eNCIA - Conselhei-ro M"
fra, 77.

TELEFONIDS 1418 e 1204

Ausente
DR. MADEIRA NEVES·

Médico especialista: em DOENÇAS'
DOS OLHOS

CUrso d-e Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no Rio' de Janeiro

Consultas diariamente da.
10 às 12 e' das 15.30

em deante
CONSULTóRIO:

Rua Jolio Pinto n. 7, sobrado _

Fone: 1.461 - Resídêncía: R\la
Presidente Coutínho, 58

.

1)1. ARl't1ANDO VALOIO
DE ASSIS

I ;)ea Serviços de CUnlca Infantil (la
ÁBJlistêncla Munlcipal e de

Caridade
aIdNlCA IIUllDICA DE CRIANÇ..u

ADULTOS
OONSULTóRIO: Rua Nunes MiII
••40, '1 (JjJdlficlo S. Francisco),
CoIUlultas das 2 às 6 horas

1U!lSID:mNCIA: Rua Marechal Gui
lherme. 5 Fone 783 - DR. A. SANTAELLA

(Diplomado pela Faculdade Na
clonai oe Medicina da Unlverslda
�. do Brasil). Médico por concur
so do Serviço Nacional de Doen
nu Mentais, Ex interno da Santa
Caaa de MiserJciSrdla,' e Hoapltal
Pslquátr!.co do Rio na Capital :t..

. deral-
CLINICA Mll:DlC,," _ DOJIlNCAJ!I

NER'ÇOSMl
- COnsultófrio: Edlf!clo Améllll

NETO
- Rua Felipe Schmldt. Conaultul

Das 15 ãs 18 horas _
IIUldêncll!>: Rua Alvaro de Cal'Y1l

lho nO l-s. - FlorlanópolJa.

DR. 'ROLDÃO CONSONI
:ãS,URGIA G'ERAL - ALTA UI,
�URGIA _ MOLll:STIAS DlIl. (J:&

· .' NHORAS' -o PARTOS .,

formado pela Faculdade Ce Medi
clnna da Universidade de 840

�ulo, onde foi assistente por .-a.
IlCG anos do Serviço Cirúrgico dO

Prof. AUpio Correia Neto
.i1rurgia do estômago' e vias .ui
lares, intestinos delgado e grouo.
Uróide, rins, próstata, bexiga,

'Itero, ovãrtos e tromnas. Varlco·
-olQ; hldrocele, var�eB e heMl.3

CONSULTAS:
&ai 2 àa 5 horas, à Rua FeJjMI
lchm1dt, 21 (altos da CaM Pa·

raíso) , Te!. 1.598.
lUIl8IDt!iNCIA: Rua Eb"LeVeS JlI·

nlor. 179; Tel. M 7tl4

DR. MARIO WENDHAURI
DiraM' do Hospital "Nerê.. R_lU

.

CUNlCA M�DICA DE ADULT06
E CRIANÇAS

eonaultório: R. Visconde de 0Il1'0

Preto, 2 - esq. da Praça 15 de N<>
._bro \altos da "Belo Horieonte ")

Te!. 1545
eonaultae: das 4 á. 6 boraa.

ReaidênciA: R. Fe�ipe Scbmldt, II
- Fone manual 812

':Q., POLYDORO S. THIAGO
Médico do Hospital de Caridade

de Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLíNICA MÉDICA - DISTúR·

BIOS DA GESTAÇãO E DO
, PARTO

Doenças' dos órgãos internos, es

pecialmente do coração
Doenças da. tiroide € dernats

glãndulas internas
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR

DIOGRAF,IA. - METABOLISMO

DR. M. S. CAVALCANTI
Olfn1ca exclusiva.mente de críanças

Rua Saldanha Marinho, 16
Telefone M. 782

Felipe Schmidt 2 I, sobrado. •

(CASA PARAISO) - Florianópolis

.

Rua

(Altos da

-DR. BIASE FARACO

l16d1co-chefe do Serviço de Sífme
do Centro de Saúde

DOENÇAS DE SENHORAS -

StFILlS AFEcÇõES DA

BELE ,� RAIOS llNFRA-VER

MEIMOS E ULTRAS-VIoLETAS
Cons.: R. Felipe Schmidt, 48 -

Das 4 às 6 horas.

Res.: R, D. Ja1me C4.mara, t6
FONE 1648

BASAL

ccnsuttas diàriamente das 15 às
18 horas

Atende chamados a qualquer
hora, inclusive durante a noite.
CONSULTÓRIO: Rua Vitor Melre·

les, 18, Fone 702,

RESIDÉ\,<CIA: A v e n i d a Trom-

powski, 62, Fone 766

INTERNACIONALM�OTOAES
INDUSTRIAIS

o-o

AGUAS ,DE ESPANHA.
No· càpítulp das leitUras me

nos profundas, dessas .leituras
amenas que nos fa.zem eiS'qne
ceI' as preocupações e os pro
blemas da vida quotidiada, pela
sua leveza � pelo seu tomanes
co, acreditamos que poucos
se igualem 'ás que nos propor
ciona o XQ:q1ancisca C. S. For
rester..Pitor.esco e agradávél;
fácil" e sempre a.traente,· C. S,
Forrester t.em.' o dom .e.s.peCial
de. p':r:eIMier a, atenção dos lei
tores, <la .;primeira .. á última
página doS. s�us romances. E
desse romancista, tão indis
pensável á, vida de hoje, apre
senta-nos . ,3. . Livraria JO'sé
OIYiIDpio IDditora um novo' ro
mance - ·áGUAS DE ESPA
NHA - em que mais'uma vez

acompanhamos as romanescas
aventuras do capitão Horn-Iblower, ,seu heroi favorito. Ca
pitão de um navio de guerra
inglês, pa·tr:ulhando as águas
da Espanh:} illO t.empo de Bo
naparte, Hornblower é u:Jp.a.
figura de extmordil1ário pito-,
resco mas. ao mesmo tempo um'
valente marinheiro de sua Ma
gestade o Rei da Inglaterra.
Cer,cado de alguns leais su

bondinados, homens' do mar
afeitos a todos os perigos da
guelI'ra e da nature.za, HOl'n
blower' trallJSforma a Sua tripu-

DR. UNS NEVES'""-
�MoléstiaB de senhora

Consultório - Rua Jolio Pinto n. 7
- Sobrado - Telefone l.oW1

.Resldência - Rua sete de SeteD;lbro
- (Ed1ficio I. Â. P. da Estiva)

Telefone M. 834

DR. PAULO FONTES'
·

Cl1ni� e operador
CoIlJiult6rlo: Rua Vitor Meireles, 26

Telet�e: 1.405 _

Consultas das'·lO às 12 il' das 14 às 18
Residência: Rua Blumenau, 22

Telefone. 1.623..... t:!.i

,,,,·�·.�,::i. P.RlMELRA SE'SSÃO DO CONSE
LHO SUPERIüR DO FUNCiONA

LISMO ]1RANCÊS
,,-:.,'
I,

ParílS, . (S. F. r.) - Reallizou-ii'B
no HaveI Marllig1llOin, sob a presi
dência do sr. Ma,urice Thor·ez,- a

pl�imeira. s't:�s·são do "C'Olns'elho !:Su

perior do FUlJJciemaJilsmo", ilnsti
iuidio piela l·ei de 19 de oU'luhro dle

19.46.
· Na ord.e.m do di,a fi.g,uI'iaVla espe�

clia.lmen'te a ques{ão da d:umção do

.'�na,balho nws r-e,parviyoos públ�ca.s
. e. do .mínimo. viial. Se.grl1lIldo o ar-

li.go 32 do ooÍlrututo g'e.l'a'l dlos fnu':'
cioná'ri,o.s·, o sallá'l'io fixado pa,r,a
um fUln!C'i.onário nomeado p.a'ra um

8mpI'ego, dev·e ser cwlculado de tal

malne�ra que (} salário líquido pe.1'

,c.el�ido:' não seja iíni:eri,or a 120%
{!:o n1Í'ruilll1O v iltla,l ".

çel!1.v1em acre.see-nt.ar que êsse

mílnimo y·iül'l será fixado por de

,1cneto do COllSeJ,]lO de Mi'Disiros

após o!\.wir o "·Conselho Snipel'iài' por me tivo de viagem, uma
dO.·F1ulDüiona!i,smo". Por €18'5€ moti'- cenfortável residência. de receo··

vo o govêrno rapidamenle org'a- te con'�trução, com dois quartos.
ni,zou êsse' Conselho onde esLão sala-dt-jantar, cozinha. dispen
re})!'-8se'nLa,düs, em i,gualdalde de sa, tôdas as instalações, gara-
'colnd·i,çõ'EJS, ais org1ànizaçõe·s s.ind,i- gem e 360 m 2 de terreno.-=:
('1wilS dOIS fU'l1.ciollárioIS e a,s l'Eipa,r- Tratar com ALMIRO

úições. CALDEI�A -- Te1 1616

.......

o SEU ORGANISMO

....,
.�"

Adquira á sua própria fonte de eletricidade pdra
.

sU.a faz'enda CU suo indústria; Os Motores' Indul
triÓis lriternatit)nol Diesel equipados com geradores
Palmer soluciQr'.qm sotisfatõriamente O' prohlenia da
falta de eletriCidade em lugares desprovidos dessa
comodidade.> .

',' "_

Existem. (;;onjun os Int�rnati_onal - Palmer p.ara várias

capacidCides,"" cfãsdã 5·� K:-W: :até 50 K. W. :com
Voltogens apr oximadas de 120, 220' e 440 volts
sem auxilio de tran·sformador&s,. reguladores de.
voltagaQl ou quadros de contrôle.

O t

••�a.no. folhetol descritivos �m comproml...

Dispomos para pronta entrega -em

Flerianópolis conjuntos de 15 e 20 KW

C_ RAMOS &: CIA.

COMO \lMA DAS cbNT�letllcÕES.Df (>U(QIIII Da�IIl.�OC-'10ruo aoi,,
o PRE.tO Dl�lE I>ClODuTO """)lOU 20·�

•

,
.

. VENDE-SE.

Rua João ·fi.nto 9 -Florianópo1is

I " -r J t.rillriIIII
Fabricante·8 dlstribqidot'es d:1S a{amada. con- I.

.
.

.'
_.

1111 feoções "DISTINrA" e RIIJET. Pos'Iue um gran-
de sortimento de casemi.ral. riscado., brins

a bona e 'barato., algo1õea, morioa e ·aviam.ntos
I para alfaiate.,

.
que recebe diretament9 dclSI

II melhol"a3 fábl'íco!'. A Ca!!.lo "1\ CAPITAL- chama a ateng50 d_OI Snr.� Comerciante. do 'interiór no sentido de lhe fa.zere n 'um:]

m villlit.a onh# da efetuarem euae ClOmprCHJ. MATRIZ em Florian6polil,'i_�FILIIUS,:emi31umenau @ Lajea. .

.&AA�.���&mzMm·m+�lmg�m;maE*�*j·��mym�.!Rmmm"MBagmn�a.��ma"�I������Bmam��BmmEaa"�.MR....mm�"nweaEDB��"Dmmm@m.,&�.m.aDm..�.=mMPMP.c..�mmmm�Gt���6"BD@&�aaMf�B3.�t4BR'�AAB�#�Õ
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tral, enviou ao local numero- á firma Unidas Brasileiras dt coletivo, inclusive o seu moto-
sas ambulancias. 'I'ambem to- Cereais e o caminhão de chapa rísta todos levemente feridos.
mou parte nos trabalhos de, 29-21-89, da Transporte Alian- Encontraram a morte, no

salvamento uma guarnição do ça Limitada, guiado por Cons- acidente, Antonio Navarra e"

Corpo de Bombeiros, que, aliás, tantíno Garcia de Souza, de 35 Constantino Garcia de Souza,.,
prestou relevantes serviços. I anos, casado, de residência íg- O Inquérito iniciado no.:

As autor-idas ignoram a quem norada. Plantão da Central, foi reme-'

cabe a respousabi lidade pelo; No primeiro desastre, do ôní- tido para a Delegacia de São
ocorrido, dado o numero de bus e do caminhão, receberam Bernardo, por onde terá pros->
veículos relacionados com o si- ferimentos 5 pessoas, todas do seguimento.
nístro. No local, ouvindo tes-, ----------------------'------.

temunhas e motoristas,' conse- i,

guiu a autoridade saber que, o
caminhão da ohapa n? 6..:40-%,
de São Paulo e 6-19-28, do Dis
trito Federal, dirigido por João
Rodrigues, seguia em direção a

São Paulo, quando foi abalroa
do, ligeiramente, pelo primeiro,
que lhe arrancou o encerado
com que era coberta a carga.
O motorista do carro que pro-
cedia do Dístrtto Federal, in-

Um pacto de quarenta'
,

anos
terrompeu a marcha, a fim de
cobrir novamente as mercado-

. .' rias, ficando na' estrada com o

Moscou, 8 (U. P.) - Nos circulos receberem mal a idéia do pacto, veiculo, obliquamente dlsposto.
responsáveis 'se prognosticou que considera-se provável que os, pai- Inesperadamente 'surgiu o ôn í

esLa semana os quatro mrnístro das ses ocidentais tomem urna atímude bus da linha ." São Bernardo
Relações Exter-iores farão uma no- ainda unaía f'irme com respeito as I'são Paulo-São João Climaco"
va LelliUatiIVa para discutir a ques- eqigenoias soviéttcas, chapa 0-12-58, guiado por Do
tão elo estabelecimento de um pac- soubê-,s,e aqui que o sr. 1\Iolotov

I
mingos Coaduro, de 47 anos,

to de segurança de quarenta 8Jn.oI enviou ao Igen�ral Marshall a SUR casado, residente á rua .José
contra a Alemanha, pacto esse pro- resposta sobre a questão chinesa, Bonifácio n? 19, em São BeJ;'nar
posto inicialmente pelo sr. James mas 'não foi dado a conhecer o seu I do, do Campo, e, não tendo o I
Byrnes. contendo. motorísta conseguido divisá-lo

Este pacto ga,ranlLoiria uma ação foi contra ele chocando-se vi O-I
,lmediata de parte dos Estrudos Uni-

Adr.·!)DO O. Zander
lentamente, Es,se acidente deu!1dos, Inglaterr-a e França contra a li u uU origem ás outras colisões, fi-

Alemanha, no caso de uma nova cando atingidos os carros ns.

tentativa de agressão desse país. Chega hoje procedente do 6-22-23, cujo motorista é de
'I'anto Londres como washmgton Rio, pelo avião da Cruzeiro elo identidade de s c o n h e c i d a

€stão anciosos por conhecer a op í- Sul, o Sr., Adriano O. Zande:, 6-55-37, dirigido pelo motorlS�
nião da União ISovielica sobre este Gerente-tecnico dia Sul Ame- ta Orlando Manso, pertencente
pacto. O sr. Molotov, entretanto ne- rica Terrestres, Marftínnos e

gou-se a discuti-lo rubé que s,e.iam Acidentes, e uma das mais U' d· t
... ·

tomadas ati,ludes concretas com re- conceítuadas autoridades na- l'te Ica nu flCIOfílS ta
f'erencia ao 'I'ratado de Paz com a clonais do ramo Transportes e Rio, 8 (A. N.) - Prucedente dos
Alemanha. Incêndio, sua maior especiall- Estados Un íd OIS, é elS.pera.da nc.sr,a
Uma vez que as 'indicações levam dade, embora conhecedor pro- calpi,[,al :1 doutora Louiso Stanley

á ct-ença de que não serão tomadas fundo d3JS demais carteiras, em médica nutricionista, norte-aruerr
atitudes de irnpontancia na alua! que opera a sua Cia., como se- cana, que viaja acompanhada da
Conferencia dos Chanceleres, os re- jam: Acidentes do Trabalno, senhora AnHa l\1angol1n, encuvre

preseníuaites ocidentais se pro,põem Acidentes Pes'soais, Fidelida- ga'da, elos serviços de nuLriçu,) da
agora, a tra,�ar de outro.s assuntos de, Automóveis, Re'sponsabili- "Amel'ican I.nlernaLional Assoei::;·
qne não os da paz 00Im a AI�manl1a dade Civil, Animais e Doença. ti oou ", ,e cuja perma,nemcia no Dta'
entre os quai:s se indui o do refe- .o Sr. Zander, representante si! 'será de a,l,gnma,s 'Sema113.S, alim
rido pado. No oaso de que os sO- da Matriz dessa importante de e:stadar a.lsitua,ção alimentar no

ft bl
,.

E t d I C t··vieüws malnifesVem o des!ejo de Se:gurado,ra na.cional, vem a país. ssem ela s !1 ua nos ;1'UIOI0,11: ."

pa,rLi e i'par do pacto, os E-stados Flori3Jnópolis inaugurar as li U ti I Ir
Unidos e a F,rança estaria,m enlãoinovas in'st'alações da SUoCull"sal F'OI" SUI·c,"t'd' '1"0 O prob'lem"'a" do lei-te. - HomeD�gem do�"j'nclinl.a,clos a aceitar o aumento da' de Sa,nta Cata;rina, recem-

,
II V'

indus-Lria alemã e das reparaçõe.s transferida de Itaj>aí para esta Pari,s, 8 (U� P.) - lnforl1':1(;(1es saud�de ao ora'ode' e bumanl' thr,·o médl�f10de pl�oc\ução corr,e'llle, como dese- C�pital e funcionando no 3° da polilcia judicial Ifra,ncesa, .1'(;\'1'- U U a .

11 ':il
jam OIS' 1'USSO'S. Um informa'llLe oCÍ- andar do Edifício Ipase. laram ag'ora ser caso de suie:'iio, a gennr�1 1I0t081·0 Vlecente' Bulca-o 1'1"8n8den:lal disse que se fôr oO[1,seguido A tão ilustre visitante os morte ,do consnl cheque nesta ca- \) II li, " •

ne,sta conf,erenoia, o pacto de segu- no,SiS'ÜS votos de agradáve,l 'es- Pil�aI;' Gejz,a, Ra,g-ejac," c,.n,jó cadáv'Cl' I S�b, a presidenci;l' do ,depu Lado trab,alhos 'da Assembléia,' ofiCio da>.'
rança, hav,erá m�nos temor de que d'ádia entre nÓ's. f L· d '11 dd, I0: encon Ia, o na. man 1), ,e O-I

José Boabald foram abel'tos_ o,s Associação Brasileira de Educ·ação...
a Alemanha surja novamente como mmgo, .na zona

oClde,nta,
I �e ParI"

héll,balhos á h,ora regimenta,l, pre- a:pl'eseIlltando Isugestões á ela,bora-
uma ,potenci'a que ameaça, a paz, 60-/,- de abstan�a-o A pol�CJa 'd�.c�arou �,ue o dIplomata sentie,s 26 de,l?�tal(iOs, �endo lida e. ção da constituição no tocal1lt'e ao
havendo alssim ·razões pa.ra per'miUi' U V t.mhlbbe smclldado lan{aJ1�do-se d� a.provac11r 'sem \émendas, a ala da ca!piitulo ela educação. .

.

que el,a ,se torne forte no calmpo in- Bel,em, 8 (A. N.) - Realizaram- aHo daiS colunas ;do P,a,lal's Oh8:1- sessão aJ;l!terioór,'
'

Ooo8lm do Dia: Faloli, "da tribu�-dus{riaJ. Se .os ru.g,sos, entretanto, s,e aqui" as eleiçõe-s sl1!j)leme'l1Itares 10'1'." ,',

,
O eJépediellLe con'Sltou de ifJelegra- na, o 'd8iPutrido Biase Faraoo, a,bor�

--------:------.,�-- , de divel'sas secções eleitorais anu-

,VI-a. R'eal' H'oluud'esa M RIO NO'C·'"
nlas cios srs. Frederico Corrêa, co- dando o iProblema do leH,e, suge--

,

ladas em virtude de irregularida- ... ETIa mUnilCi1JT1clo t.er élIssumido o ca.r,go rindo á Casa a nomeação de uma,'

d
de,s no Iileilt'Ü de 19 de 'janeiro u'I- . de PreféiLo ele São Fralllci'sco ao comi,ssão, afim de e'stud'ar o pro-,,

e AVleaça-o timo, Foram r;ealiza:das eleições em Esteve em nossa redação o

M
. JlT' Sul; do Gave,mador Milton Ua'm- 'blema sob' ó- ponto de vista t,êcni...:-

vinte e uma secções, sendo oito na 8nr. atIo HocetI, .que gen-· �

Enc'OIlItra-se em Flori'ainópolis, '1' pos, Ide ;\fí,nas Gerais. ag.radeceD� (lo. :
, ca,pilal e as demais no i,nterior d.o tI mente velO agradecer-nos

viln:do do Ri,o Grande do Sul, :'l ,sr. t'" d d
do a comunicação da insta.laçã,o dOS A ,segJuir_ falou O· deputado pRulo�'

EsLadü, :num taLaI de 3.500 elei- a no lCIa q�e emos e seu
Harry �Sc.ho,n:demeyer:, .. l'epr,ésentan- . .

A
.

d FOl1!�es, 'que ieceu comentá.rios enr
lares. Foi grande a a,bs-Lenção bem anIVerSarIo. proveItan O a

te da Cia. Real Ho,land,esa de Avia- t 'd d d'" lorno da vi,da e dos RtOS do GaJ•.
maior que a 19 de janeiro, pois a opor unI a ,e pe lu-nos o sr, B t-dCão; cujas Unhas s'e estendem ;n6,r M

.

't 'f' a lOS' OS' B\;lLcã:o Vi/ana, cujo runiversário de
... ciapital rupresenll'Ü'u o coeficiente de ano que re 1 Icassemos '

ioda 'a Europa, Africa do Norte e I
i pa.ssal1lenLo havia ITanscornido dilH

sesseinta por cento de abstenção, de aque a nota com r,eferencia
guer -Ih

."

Ori,elnte Próximo. .

E' N ri elros 6, r,cglHwenclo fosse inserido em'
vez que eslay,a;m d8lsignado.s para ao cargo que ocupa na . ,

Es'sa impO'rbi1Jnte or.ganizaçãc vallar cerca de 1.326 eleitores, não. de Navegação Hoepcke. O sr. Paris, 8 (U. P.) - A a,gênci'a nó· alta 'Uim voto de saudade. ao g,rande'
Ilicaba de firmar acordo com a va"

com.parecendo ás urnas, 760. '
'Noceti é Teénico, o cargo ticiosa g-réga UlI1lmcia que cem bra,sileiro, no que foi apoiado, pela·

rig, de modo ,que toma.ndo-�·e o de Superintendente Geral guel'l'Hheiros foram- mOl�LQls c '70 mai'oria' pela -pala:vrá do seu Tider':'
aVIa0 desta Ullrt!ima, é passive)

TOME RHOTdI' t t g' aiprisionados ,na, batalha que dUl':)u �eputado Nune.s VUr'ela e do de-

prosseguir viagem opelos aviõ'8s ela
"

I z;Çqã�e/0::;0;0 a;el� s�� ���= t.oda. a noiLe ele sáJbado no d!'.par- puba:do Antenor- Tavares,· sendo que"

primeira.
, tInto e bom .,amlgo, snr, t'amEml.o de P,b.'bnoti>s na (.['Beia o primei'ro sug,eriu fó,s'se suspensa'

Em sna illlter'8Issa:nte pa;('s�"n [') ,MELHOR APERITIVO Jayme Linhares. ' C8IllILral. a SP'ssãó por 20 mil1lulolS €111 ho-,

com nossos redator.es, o ,sr. ::;Cl1ol1' m8iriag.eim ao eili.l1'vo.

����\(l.tr���i;�t;;:l�l!: IP'IE' IIQ�LIII :�::::D::�f�
.

�1�\!�;5�;!I�l���€�:
;;��������,;;���;::;�:! :.1�IIII:aII::5 �;�:t:�;llri�[i;;,o�;�:�����e

Impressionante
SÃO PAULO, 8 (A. N.) - .entes de S�o Bernardo e com

Registrou-se no quílornetro 18, destino a São Paulo,
da via Anchieta, ímpressíonan- Os primeiros carros que tran

te acidente, que tirou a vida a sítaram pela importante rodo

duas pessoas e determinou fe- via, logo após o acidente,
rimentos em 6 outros. transportararn parte dos feri-

Particüparám na trágic-a ocor- dos, removendo-os para o Pos

renda 5 caminhões e 1 ônibus'lto Médico da Assístencla.
que s'e chocaram na escuridão, Logo que tomou conheci,
dos quais, o ultimo trafegava' mento do doloroso desastre, o

repl,eto de passageiros, pil"oce-: llelegado de Plantão da Cen-

desastre

Florlaftópoll!, 9 de Abral de 1947

de veículos

Recebemos, ontem, a visita da srita. Geni Sepoznicoitç;
consagrada soprano brasileira, aluna do , ConservatóriOt>,
Nacional de Música e que aqui realizará um recital de
ce n to, no bira Tenis Clube, dia 15, sob o patrocínio de»
Sociedade de Cultura Musicai, devendo ser acompanhada'
ao piano pelo maestro Pelaso, da Escola Normal.

. A soprano Sapoznicoff, que foi discipula do grands:
Silvio Vieira, vem 'precedido das mais elogiosas referências--.
da crítica do país.'

i
I.
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