
Agora é a Rússia· de Stalin que, "rompendo fmnteiras, quer, com objetivos impe
riaUsta,s, implantar no mundo um nov_o regime, de consciências escravizadas para
servir de joguete nas mãos de seus prepostos e infelicitar a humanidade.

(Senador Franctsco Gallotti)
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Grav'e incidente no Rio
RIO, 10_lA. No) - Grave mcidente ocorreu no gabi1Doe.tQ do diretor

dó' Departamento de AIÚnenbaçâ..g do Secretário .da Agricultura. Por'

questões ele serviço, desentenderam-se Adr ião Caminha, agrônomo do,

Minl'stério da AgJl'i,cu�turai em wmi,�ão na Prereílura c o funcionário,

Guillleeme Pires FHho, rrrédico of'icial da físcal ização da lotação elo

Depal':tamento. O
o

sr. Guidhenme chegou ao gabinete dla,q,u,ele,'diretor e'
utilizou-se doo telefone. Entrando na �'epm1biç1to reperrtinamentê, o sr.

Adrião, 'qUê 'é :,de< compleição atlética, passou a agreddr o' hüno.ionoárlO,
- segurando um' dos 'seus braços e desãocando-.o brutalmente, fProsse
guindo, o funcionário Guihheume, foi porto fora do gabinete a 'socos e

a ponta-pés, sendo aÉn:da suspenso 1)01; ItriI11.a dias.,
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RIO, 10 (A. No) - Vánias linhas de ôrrihus do Rio, estão ameaça
elas, hoje, de greve, pelos empregados, ori,gi,nado em vil'L'Utdi da resis-

Uma ameaça ao futuro da Pã-tria �:��::Ci�� �):,��rm��i��:�r:��T�:;:b�l�l;):aal�a °OSS�Lll����d;::t':Si�:at�,r�:=
ím- blíca, a palavra condenatõría las Iiscass. O 'movimento est�

.
acenas esboçado, pois, os Lrabahll'ádoresDe todos os recantos do -Bra- objetivos -írnperfaltstas, w o- 1,-'

síl, dos homens mais simples plantar no mundo um novo re-I de S. Excia, a,SSUJIlle relevante a:LC)nldell1Jdü ao apelo do úndi,calbo 'da cla'sse',resol\:e'l'am iniciar .os tra

às vozes mais autorizadas, um gime de consciênoias escràví- ímportancia, j.á que define a 9a�hos. Segundo f�lIll0S inf'orm ad os, a pO�Wla, ciente de.sde �ntem "á
protesto veemente e solene se zadas que sirvam de joguete!responsabilidade de seu Minis- �101Ie, da articulação do mo:,nmento, tomara �ev�ras �)�o'VldeIl1ICJ3.g para

levanta contra a bolchevização nas mãos de, seus prepostos pa-1tério junto ás massas obreiras Imp,euHo a greve. Nesse sentido :'oram postos a. disposição das .e.�:pr,e�as
da nossa juventude intentada ra infelicita,r a humanidade. i e aos menores trabalhadores: �e: ónibus, 0.8 �Ü'�OrIgla's �o �xel'cIILo, da, Policia e eIas Re,�a:�'tlC0e,s � u
pelos agentes moscovitas em Nazismo, fascismo, comunis-l

__ "Como cristão sou co- blícas. AI,gU�S �J1Jbus esta� clrcu�a!ndo �d�r'l,gl.dlos ,p�r POthCJaI,S. E� jar

nossa terra. moo - é tudo a mesma coisa: nhecídamente contra o cornu- dirn .Meyer, segundo um vcapert íno, o" ônibus lOlWl11 depredados pelos

É preciso que todos os brasí- o poder escravocrata, o domí- .nísmo, que reputo um sistema grevistas,
Ielros se convençam que a nío -de um homem ou de umlmatertaltsta e, portanto, con-

-----__;......--------�-----------.,.--

organização da juventude co-c pequeno grupo que quer domi- trárío ao pensamento de todos Varri-das'p".lo cl·clon·'emunista é uma terrivel amea-: nar díscríclonártamente dis- aqueles que crêem na exístên-
,

� .,

ça contra o futuro da Pátria e' pondo da terra; da gente e das cia dia alma e de Deus. Assim, OKLAHOMA CITY, 10 (U. P.) _ Numerosas turmas de 800OO'r1'O
que pC" li,sto é p:cyi)dso comba- coisas .. · Itenho de considerar a "União estão tra,bai1hamJdJo al.ivamente em quatro cidades dos Estados de Okla
tê-la pO' todos os meios' legais, ° combate decisivo a esse: da Juventude Comunista" co- 110Ima e Texas, para salva.r os í'eiidos e retíear os cadáveres dos escom
dando asstm mão forte ao go- movimento é um dever de alto mo um organismo inconve- b1'Ol5 provocados pelo cjclone que varreu ambos os Esíados. Os oanos
vêrno 'par», refletindo a von- paeríottsmo de todos os brasi-' niente à nossa Pátria. são eadculados em maís de um mühão de dólares, O numero de vítí
tade da opintão pública nado- Ieíros verdadeiramente demo-I A nossa mocidade só deve mas entre mor-tos e feridos, elevava-se a centenas.
nal, extirpar ,le imediato tão cratas. É, sobretudo, um dever;se congregar em torno das
exeeranda manobra de ataque cristão para que salvemos a idéias que têm feito o progres-
aos nossos brios. I nossa mocidade de tão tremen- so e a unidade do Brasil.

OuçfLmos, através da re,por- da catástrof,e,. I "Tudo .o que p;oS'Sa desviar
tagem do "Correio ,da Noite" do o,s nossos valorosos irmãos a nossa juventude desses pll'in- Wf\oSHI;NGTON, 10 (D. Po) --- Ainda. (não se c.onhece Ü' a,ss'l1lI1to so

Rio, a pa;lavra incisiva e o1'ien-, que re,poOusam em Pistoia sa- ci.píos deve ser formalmente ore que discuesará, a 'quatOtrze de abril "Dia P,alnamelri'cano", o sell1a

tadara dias grandes brasile,i-' cIMicaram-,se Ipela, libe;:rdade condena,do e combatido". do,r Wall1tcf.e.nberg, pres.idente do Senado dos Estados Unidos e lideI' do

r08. I doos povos e nunca palra a Ulli-1 O sr. ministro' do Trabalho parti·do re,puJhLicaQl0o ConlLUtdo aorctefita-se que Wande:nbel'g fallará so-

_ dança de d'0minadores. Se vi-J declara-se �ois formalmente b�'e, a c'OoperMão, i'n:ttlranierican� mn� reola�ão a ��st�ntos P_OOliol!COS mu'Il:
FALA O SENADOR POR SAN- voos, cooUnuariam a lutar pela contra o regIstl'lo ou a legaliza- dl,al�. 'Vandember.g �ltualmente e. da� maIS ,prestJlglOsaoS .fl�ur as, �O>lItl
TA CATARINA FRANCISCO mesma liberda;de' e contra'ção da Juventude Comunista - ca.s düs Estados Umdos. A partl·r do eIra, treze, o p['esldenLe Tluman

BENJAlllnt 'GALLOTTI: I quailSiquer pretensiosos domi_.!.(:� órgij/o de propagand� procJ.ammá O' Dia Panamerícano nos EsLados Uni'dos.

ass,:;'.�· e���:���?BCOG;�V� la":,":::� :�·=�S" italianos, rus;::: :::a::L::�I:ira. ftp reeDsão de le ite dçterio radoD.A .NOITE a P!OPOSIt? �a mI
I FALA O MINISTRO DO TRA- FILHO

�
RIO, 10 (A, N.) CO'lliLinua a agitar Opll1iJaO pu'bhc.a o caso da

;,a;g�a da se:cçao brasIleIra do BALHO__ FORMAIS DECLA. O ilutStr� politico" definiu-se yenda do lei te es,Vragado. Várias leueilros p1'esos e)m f�agTlal1lLe quanG_o. .. RAÇOES DE S. EXCIA. contra a U. J. C. nlOS se- vendiam o pJ'OdUllo' a,d'llillC'ra:do. Num terreno hald,1O do largo Gtll-
- "A Alemanha de Hitler O sro Morvan de Figuekedo, guintes teI1mÜls: mal'ães e Sal1\t>a Teresa, foram 8ll'colnLr,flIdos di'vers.o,s caixoiLes conten-

e a IJtália de MussoOlini mostra- ministro do Trabalho, fez na -"A Or,ganização da Ju- do lileos dElter,iormdos. ° prOduto estava e.scondiclo conven'i-elutemnte em

ram ao mundo,. desgraçada-,ma;nhã de hoje, ao \O.RREIO I ventud� <?omunista é 1fm.ponto gall'I'al'õe.s e vedados CaD') en\VóJ.t�c,r,os de êoSlLanho da coop8lraLiva c,:lIltral
mente, o ,que� fOI o enven.ena-,DA N?ITE, a �rroposItoO �a p.?n�tobaslCo da sua ,te.c�nca de de prod'U'tor,e,s de le1te. Tambem fora� eneoontrados, num ca:n,JIllhaomento de Iseu", povos com a tentativa do Partido CúmUllls- baslOo da sua teclllca de vári'os c.aixotes, conLendo garrafas de Je,llt'c. completamente estragatdos.
úriação das malfadadas juven-'ta registrar, como entidade ci-ip,r;opag;,mda, cujos resultados A<s diligencias prossegui'na.m e �ora.m encontrados mailS caixo·tes c,om
tudes nos re�imes totalHários: Ivil, a :'União da ,�uvent�de I � fá,oil .�e .

calcular, d�da a garQ'aJas de leite es,oond�dos m�ma �.ra,goe:rn. Elevam-se a 1.500 .Jitros,

amb�s o� �,a.Ises f�ram arrasta- Comumsta", a's se�gvmtes. Im-llnex.peneuc,Ia .�.tS crIatur�s o Lo'la,1 de Leite a.p.reeondloc!n Ina.s delIgencIaS de Santa Te,resa.
dos a mIsena e a fome. Ago�lportantes dedaraçoes. ,

atraldas que, ,facll.mente,
.

sao

Ta, é a Rússia de Sltalin que, Res:ponsáve,l velo setor "Tra- levadas para onde prelbendem Conferenciou com IChamado arúmpendo fronteioras quer, com balho" ao glovêrno da

Repú-I.os
seus condutores. TÜlq.a;s as

,"
_

.
/ '

recCiJlmendações pa;rtidas da cé- O preSidente Buenos Aires

O
"

- · lula-manteT 'e,st�angeira aosl .'
ru

.

. o

eclaracoes do sr H 80rghl ���:e�O�:������:O���i��� ���ltr�à� i��oti� :2e�� n� ����;� seR����,� (!. ��neralseI�i���. •• . no· spntido do prepa.ro e en c.onferelllclando com o preSl- M t' d'd 'l't. ,

�
.

-

.

S'd b d .

ar IollS, a 1 .o mI 1\ ar ar.gen-RfO, 10 (�. N.) - O. depulado BOl'g.Jü d.e�lar'Üu á repol'ta,gem da caminha�ento d�. juv,ellltude. dente Dutra .. A aI a, a or. a- tino no Rio, seguirá nos pro-Camal'U que ebtava autorlza.do .por' 250 dlrelonos que romperam co.m E os efeitos malefwos que is- do pela reportagem, declalou
'm dl'as par Buenos Al'resPTB d S- PI' '. , -, , , I f t t d d' d XII· os a ,o ,e ao I a'H o, a constll �1Il� um mOVlIlwnt.ü pCl:Pl1J.ar trabat.tns,La so trara a nossa terra, no sen- que� O'l'a ra a'r e n;e. 1 as que! atendendo a chamado do seu

e e,nkal' ('Im. entenclJomentos com for.ças polHica·s dos demais ES1l'ooos, tido ne.gativ,ista da Pátria não serruo postas em práJtlcas ipara' A

f-O , ",

't' d' d goverrno.para o·r,ma:çao' do nov.O paptJ,do d,e ambilto nacional. A'ÜreSC8'l1tou que podiam deixar de Hn,pressionar socoll'rer as VJJ lmas as lllun a-
_ _

;já. conta ioom oa solitd'ariedade de oi'lo .m,emb-ms da bfllJ1lca'da d.o PTB '113, a�. patriotismo de nossoOS cne-Içõe� no nordeste. ç10, país e�- Mensagem do(Jamara e maIS o delpu:t.a1do Manoel Vit6rio. ' - I fes mUiJtares, çÜlmo ,j4 ,s� vaL peClalmente no PlaUl e Pa.ra:� .

.
, observando nas palavras

.

dos ba. Aor,escentou 'que o plreSI GnvernadorNo Cem'·I·te'rl"o Sa-o Joa-o Batista ministros da Guerra, da Mari- dente está vi�amente interes-I
'

.

.

nha e da Aeronáutica. sado que seJam empregados Salva;d!or, 10 (A. N.) - Mo-
nTO, 10 (A. N.) --c O pre.sidell1lle Dutra deixou o CalLeLe, iI1a maJlh� '�'É a,8' gcr-evezin,hàs nos colé� todos os, :esforços para soc�r-Imentos após assumir, a go;e�.;,.de hoje, alcompa/t'l!ha,do rle a1La,s autoll'idatdes, ,para visHwr a capela do gi10s Já se vão fazendo sentir, re,r as VItImas das ep.chentei:>.

,'nanç.
a d� Estad?, ,� s,r. OtaVIO

.ce1ll1it-é1'jo de SãG .João BruHsLa em .a"CiolIl1iPwnhame!nlo ao corpo do SP. embora, nenhuma eX!plicação F
.

d Malngabe,Ira enVIar�. uma me��Oúrj'0'}aTI.o'Reis ArnXljo Góis, Gnl,e.m falecido no RiGJ. O Gal. DU'tra de- :pll:n�sivel tenpam, a não s'er o! OI nomea O jsa?,am a Assembl�la :Cons:tl;mÜ'rou�JIi:e maj'� Utma 1101'à no yelório. O exliTIlto é paft do sr, HÍldebr!).fi- mlClO dio fomento da desordem R' 10 (A N) F', _I
tumrt;e, na qual· mamfestara.

d Gó' • [ f" 10, ..
- 01 no

d'
.

d() ·IS. ;ll..,ua P'l'e. e11�lo_do Di,sLl'iLo F.&:ler.al. que se pretende na noOssa fer- d J' L, 1 d'- seu repu 10 em assmar ecre-

':-, , ra. m�a, o

d
O sr. .alme .eon�, dI 'tos-leis e pede seja provi-

A C L� , P manfera' reso,luca-o '''Conüa isso é precis'Ü rea-
re or o s'edrVIMç? !latCIOnda J elSó.riamente pos,t'a, em vigôr a..� .'.

-

" ,a v segurança 10 mlS 1'0 a US-j t't'
�

d Est�" d
. ,gir com cor·ageul cívica, sem t'

cons 1 mçao o aouo· a

RIO, iO Co\· No) .- A cep., em SiUa reunião extraoTdi'l'loá"ía de wma- o 'receio, dos males qu� nos' pos-
Iça.

IBahi3; de. 1935 ou rupro'Vem ato
nhã, deve;rá m'.atar novamente do assunto dós tecid�s. Segwndo fomos ,sam pessoa1mente- advir pela Posse do governador IconstJltuclon�l pelo qual aque·
ill{ol'mados, 'os irndustríaí.s. do· ramo, alegam que não I)Jo,dem c:ulIl1!p,rir calúni_:t e pela difamação. Não � .

. , ,la . ass�mblela �e�h� podel:e.sa por,tarioa da BCP '.que. temniorta. o prazo de ql1'Íonze dias para fazer a fal:taraoO vozes que inculquem RIO, 10 (A. N.) �- AssumIr'a,llegIslaiÜV:os ordlnarlOs, alem
marcação dos Ipr�Qos na aUl'01a. Afirma-se que a· CCP da.rá um prazo os patriotas, os que põem .o hoje, em São Luiz, o govêrno dos poderes COIlls�ituintes. Â
maio,r aos fabri'0alnte,s pa'ra que cumpram o esLa,bellecido. A mal;oação Brasil a;cima de tudo� como an- conSt'iItucional do MaranhãoO, o assembléia devera reuniT-se
na aurela pel'mitirá aOFl próprios consumídore,s a físca<lização direta. ti-democrátioos e. integralis- sr. Sebastião Archer, eleito pe-' extraordináriamente para tra'"
J;}() preço de venda dos lirocj,dos.

__

_,
.

tas". \ lo P. P. B.
,

I tar do assunto.

Dia Panamericano

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Rua Felipe de Oliveira, 21 -
8° andar

Tel. 2-9873 - São Paulo
ASSINATURAS
Na Capital

Ano . ,... Or$
Semestre Cr$
rrimestre Cr$
Mês............ Cr$

. Número' avulso.. Cr$
No Interior

Ano . . . . . . . . . . . Cr$ 100,00
Semestre .. .-..... Cr$ 60,00
'I'rimestre

.

Cr$ 35,00
Número avulso .. c-s- 0,6°1 O. caso dos imigrantes portuguesesAnúncios .medlante eontrnee i - .

LISBÔA, (U. P.) � O caso individual de cada um dos

Os originais, mesmo não I'
1.100 emigrantes, que haviam reservado passagem para o Bra-

Jlublicados. não serão . �il, m::-s for_am impedidos de. embarcar pela. r�cente proibição
c' de.yolvi.rlos.·.. da ermgraçao, sera estudado> por uma Comissão nomeada pelo

k tlirf'C'ão não se re!lpon,. i govêrno. Os dois 'paquetes "City of Lisbon." e "Plus Ultra"
sabi l iza pe l-os' COD cettos

'

.. emitidos nos artilros i. atnda estão aguardando 0':1; ipassageíros. E' 'possível, no en-

, assinados, tanto, que' o "City of Lisbdn " parta ainda esta semana -com

apenas' 134 passageiros, -a fim de 'evitar novas demoras. En

tre os que Ipartirão se incluem esposas e filhos de emigrantes
portugueses já no B�·as-il. ,

. .. ..

,�--���------------------------�--

Radio-Tecnicci-Electron
Fundad'r) em 1935 .

1

Montagem -ie rádioll. Anlpli-

I
fico. Jore.-Transmi..ot'ell

Mat9rjol impottàd·" direta'" �

C f
.

J

-
, "

,

mente do. U. 8. A.
, 00 etenciaràóí cõm O" ministroProprietário . Vende·se ó'timo terreno. plana,

Otom�r Georges Bõhm . Rio, , �A., N.) -:- O _de'putado Ugo Borghi conferencioú àe-' todo arborizado. na pacata e bu'

I
Electra - Tecnico - Prl,filliofloJ I moradamente' 'com .o mini,S!t<ró-·da justiça. PoU(�o depois o mi": cólica. praia da PALHOCINHA,

f d E I. <

t· 'd' J t' b"" b't N' A R' Coquelroll. com 34 metroll de fren-arma (I na uropo :IllS ro a us Clça tece eu em seu ga l�� e o sr. I ereu
•
a'mos.

te e 50 de fundos Cortall para.

. FlorianópoH. .

��u_:JOão_Pint_o
n. 2_9"S_Ob.'. Em cada' casa- urnà usina ;J:�'p,:-::����ot�����:�I:��:1

',. BOSTON',' (U. P.) -= Duncá�, Mac Dona1d, 'Pro-fessor da

Empresa - (Construtora Universal»
A maior Organiza�ão Predial do Brasil'

AviSA
RETIRARAM SUAS CANDI-

" A todos os portadores de títulos dest'a conceitllad; emp·resa.
DATURAS

•

legaliz'ar seus títulos, afim de obtef o reembolso de acôrdo com

Tôd!\s as bebidas, inclus�v(-! u I o Decreto-lei. nO; '7939 de. 3-9-45. ,

fabricadas em outros Est8d()S'1
Pólr& maIOres esclareCImentos, e 'r'avor 'dirigir-se ao. escri-

retiraram suas candidatura..'\. tôrio central nesta Capital. sito à rua Felipe Schmidt s/n
para reinar. nos. lare! catar!- Florianópolis.
aenses, - em VIsta da CerUII.31-j: NB Não faça sua inscrição em outra empresa, congênere,ma vitória do aperitivo KNOT. I'

.

sem primeiro c')nhel;:er nossos novos Planos de vendas.

o ESTADO
Redação e Oficinas à rua João

•

Pirvo n. '5'
Diretor: BAkREIíws FILHO
Proptietário e Dir.•Gerent.

SIDNEI NOcETI
Diret'(;..t de Redação:

'A. DAMASCENO DA SILV.A
Ohéfe de Paginação:

FRANCISC6 LAMAl QUE
Chefe de Impressão:

JOAQ"'jM 'CABRAL DA SILV.l
Representantes
A. S. LARA

Rua Senador Dantas, 40' - 5-
,.

andar
- -

'I'el- �2-5924 - Rio de Janeiro

80,uo
45,00
25,00'
9,00

"0;50

TELEFONES MAIS NECESSITADO�
Bombeiro. ....•..........••...... uu
Polícia ..................•.•..•.. lU�í
Delegada O. P. Social............ U7�
:Maternidade ,......... 11;'
Hospital Nerêu Ramos ....••.••. UI
Santa Casa lOJ-i
Casa de Saúde S. Sebastião .. ';... 110.

Assistência Municipal ........•••. 16�'
Hospital Militar l ••

14- B. C
"

IH'

Base Aérea • • .. .. .. . .. • • 7"
7- B. I. A. C. Li,;
Capitania dos-Portal ...••.......... ' 1.1111
16- C R. . � , ';'0'"

Fôrça Policial .•................ ' 1;l1H
Penitenciária ..•..• , •• '. • • • • • • • . •• HH
"0 Estado" ,..... ler ,

"A- Gazeta" '.... 1631
"Diário lia. Tarde" ...•..•,....... 1;/1

1.. B: A. . 1"'1
EDIl>. l'.."erári. Ortiaa .•..•••.. ' • \10 ..

Laboratório

'�?'.
UE HORROR/.

P.S.D. Bom
RIO, (A. N.) � Mais três processos referentes ás elei-

ções do Rio Grande do Norte entraram em sessão para o julga
mento, ontem, no Superlor Tribunal Eleitoral.

Dois deles, por se tratar de .matéria constitucional, tiveram
seus julgamentos adiados para hoje, nos têrmos do regimento
interno.

O ter,ceiro, ünterposto pelas oposições coligadas no R. G.
de Norte, foi julgado. Era pretendida-a anulação da 13a seção
da 3a zona daquele Estado, por não terem coincidido o nú
mero das sobrecartas e o de votante-s. Foi relator o de-sem

bargador Rocha Lísbôa, que não tomou oonhecímentodo re

cursorno que foi' acompanhado :por seus pares.

I ,eegtllndo comentários havidos na assistência, R8-SSa seção
I') sr. José Varela, candidato do P. S. D. tem maioria de 100
votos. .

1'o.s c parag·uaio�.
uma casa sita à rua Vila Di:l 7....:.. Em 1818 o ge,neral Joàv>'

'. Euclides Machado, 215 de Df'uS �r.ena Barreto,

Estreito. derro,tou a Infa.nta1'ia'
de ArLig'as, no combate

de Guabijú (Uruguai.)
- Em 182/1, o Duque de:

'Caxias juroll a Co.n,sti-·

tuiçã:o politi'ca do .im

pério.
- Ein 1831, D. Pedro l'

,abdk'ou da coroa d'o'

Brasil, sendo aio 'en<bre-
gue pe,lo ge,nC l'al Fl'àn-·
,cisco de Lima e Silva','1
(Pai de Caxias) ao Mar-·

quês ele Caravelas, Pre-·
si·dentLe da,s Camaras 00-

pecia,lmenlc reunidas.
- Em 1835, sondo D. pedro,

II, de m,enor idn,d.e, é'

eleito Regente' do lm-.·

,p6rio, o Padre Diõg(}·
F,ei'jó, com 2.886 votos

- Em 18't6, na cidade de'

Oam.pos, Eslado do Rio:
n.asce o AI,miranLe Luiz'

Fclip,(:\ de Sa]'danha da'

Gama.
- Em 1862, Vij.or Meire-

les de Lima, grande',·
'pintor cal arinens,e, é

nomeado profes,sor de-'

'':'ê:'� pi,nLura bis'l,óri'ca" eLa

Academia de 'Be,las Ar-

tes do lho rIo Janeiro,
_ Em 1890, ti ins,talana a'

Coma,rca de Ti.i1llcas.
And1'é Nilo Tadasco

Nova
• , II

VItoria do

Datas da N�oSsa'
�Bístó>r.ía

------------�-------------------------------,--------------

SN8S. "

, A88INN�TES
Raclamem- imediata'

mente qualquer Irre

gularidade na entrega
de seu') iernaes.

: A B R 1'1,

Dia 4 __:_ Ern 1870 Ialeceu o Brí

gadeiro Jacin.lo Machado'

.

Bibtencourt, nascido na'
elJlJi'iu Dester-ro, e 1)1'oge
nitor do }lat:ecl1al Cartos-

essa

binóculo
Grande visão

.

Machado Birltbem-court,

.

moJalidade de vendas.
Ofert�s dando todos os esclarecimentos à «PAULISTA».

Oaixa Postal, 539. - 8,. Paulo.

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

Dia. 5

patrono do :-:;ervioo de'

lllJ:"mdencia do Exercito
o mor lo no ll'ágieo 5 de

novemoro ele '19, deren
dendo o Presidente da.

Republ ica, dr. Prudente
de Morais, vióirna de um -

atentado.
Era propósi to do go

vêrno galardoá-to com

o Liol.ulo de
. Barão de"

Haja í.
- Em 18G6, nasceu em,

Sanlos o poeta Vicente'

Augusto de Carvalho,
que faleceu em sua ter- I

ra natal a 22 de abri}!;

"as'olvido, ,erifim� seu problema ,fina,nceiro J
I' Adq'P.1ra 'Tunh, de que

: neo8ss1tàr,
.

'

•
.. de: lI';lfllA SÓ VEZ,

ptl.gan.a:ô ':PJi]RCELADAMEM'1'E,
,

com ás' VA:N1.'At+E!lS da compra à.nllta,
, .

. ,

.e���o�se, d9;.::
.

_A

SIS.TEMA CREDIARIO,�'<,KNOT ".

.OU"'5
Calpdo!il' í'

r! M6vels
.'� �

Rádioí .

Ge!adelras .

. Bicicleta.
J6las

Livros :.''' '(' .. r : __ , "'''_,;. •

.

,-eha"-' . '�, _: ',;';' ... i; '-
'

.' :
.,

tnlt�l.çõ"; .I�t�,,*, ,':�jI�t6rIée
,

Artllol para pr...nus
. Pelo.

. � . - � .-

·e.sacos
Qualsq..... artl...

Visão maior e mais perfeita
que a de

-

um bom binóculo
alcança quem tem sólida

instrução.
Bons livros. sobre todos os

assuntos:

LIVRARIA ROSA
.

Rua Deodoro, 33 - Florianópolis

de 1924.
- Em 1816, no Rio Gra'nde

do, Sul, faleceu O Te

nenle, Coronel Manoel
dos Santos Pedroso, um;.
nos que conquistaram o

Território das Missões:
- ,Em 1625, D. F'radique:

de Toledo Osório, come-'

ça a bater as t]l·inchei�·
ras dos holandeses,
Bahia.

- Em 1865, a 'la Divisão'
da Esquadra Brasiteira,
sob o comando do Al
mirante Barroso. come

ça a subir o Rio Paranás .

para escrever com S:111-

gue, páginas destacadas.
de nossa Histótia.

- Em 1880, assume a pas
Ila da Guerra o Viscml- .

de de Pelotas (Tenente
Gener-al José A.utôn:.iO"
Corrêa da Camara). {,

- Em 1884, Cambor-iú .{f
desmembrado elo munr-. ,

cipio de Haja!, por 'ter :
,sida elevado de catego-"
ria, para munícípío. , .'

6 � Em 1821, a, provinoia
do Maranhão adere a'.'

revolução const.itucíooaj ,,,,
ele Portugal.

- Em 1866, quando da;'
g'uerra com o Para.glla.i',
teve i,nicio o combale de "

Al't.ilbaria, no For,t'e -13"

Itapirú, enLr8 bra�iI8i-.

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

.

AgêDciaa li RapralScntaçõ•••m
0"1'01

Matriz: Fioriafl6po:ill
Rua João Pinto. n.· "

Co:i:l:o. POlltal , 37
i'Uic.l: CrGfJCiú:rr.a

Í'tuá Floriano PI'I;'J[oto. 11/%1
(,t;dil. f'rópri.t;)

'I'.. loQ'li'CI.mo.lI· ·PRIMUS·
A".un.." .'. n<t principalôli
""�1n!.cl'O'':'� MÓ' e�to"';o

Arnoldo . Suárez
Cuoeo

. Dia
Cirurgião-dentista

Exclusivamente com hora·1marcada.
Cartão de hora Cr$ 80.00.
Rua ;\rcipre�te Paiva n.O 17

Te1. 1.427. FJo�ianólJolis

ALUGA-SE

Preferencia 'a quem comprar

na'

lNDOSTRlA, COMtRCLO �.E SEGUROS KNOT S. A.
.,

.
.....,..... , Des .•"ldt· ...... 1.4 Ad''''

-----

o.K;�;

, ....

os movei!!.
Informações na mesma.'

TEP-RENO

,.�
..

-'

-r'

ODIN

�
Universidade de Bostem e 'que ajudou a de,senvolver o Iprojeto
Manhattan, dedarou que em çinço ano!? a ciên·cia poderia uti-Illzar a. energia 'at.ômica de· modo a eliminar a:s contãs�de

car-,vão. Dentro de mais dez ano�, acrescentou, ele, não· haverá -,
tambem com a rotum dos Ica.bos, poi,s todas a.s casas terão sua·

I usina. gemdora de ene�,gia elétrÍ'ca, em sua adega O1rporão.
lHf QECOMENDA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-�:LIRA TENIS CLUBE --- Día 12,' Sábado, Festa
do D .. A .. Xl de Fevereiro. Não haverá

dos, Calouros ..

venda de mesas ..

Patrocínio -

Em Florianópolis, um Combate' às IProfessor Eugênio
grja!��ilc�Dtor dR��,I?fAa�) _ o Secre- D�eln�oVp!�!t!� 00 ex�me�

Ha-' I o filho da mais santa e sublime das Foi p recisarnenl.e a 11 de abril tárío da Agrícultura do Ceará finais do Curso Superior de

"
� -

. .'
i .Lães!

'.. } de 1917 qu.e visibnu Florianópolis Stensio Gomes em telegrama Esperanto, o professor; Eugê-
A minha Jllae,· Oelette N-att- Ex-corde - Andral ino Na tivíría- pela ornneira H'Z, uma das mais � enviou ao ministro Daniel nio D�in.:Vieira foi aprovado
cidade da Costa, no dia de de da Costa - (Da Academia de expressivas e vig-orosas I vocações de .1 Carvalho, agradeceu as com distinção, sendo-lhe ex

. seu. anive1'sá1'io natalício. ! Letras "José de Alencar", de Curi- arl ístícas da época e cuja carreira proVidencias' por ele determí- .pedído o diploma de PROtFES-
.Que mundo de recordações me tio«). patrocmada pela imprensa do Rio, nadas" mandando remeter à- SOR APROBITA pela Liga

; vêm ti mente, no dia de teu ara- � se iniciara ele maneira ernocionan-
1
quela secretár-ia material de Brastleíra Esperanttsta, sedia-

.. -:vel'sál"'io, Mãe querida! I .

. le: ChaJ:nava-se João Cava l iea-s. ! defesa sanitaria, inclusive do- da na capital da República..

Tua presença, é como tarot iltt- Vulto� da 81'"8tór-18 Era jonualeiro na capital da He- ses de soro antí-otídíoo. Asse- Oonta o Olube Esperantista
...minando-me )a z: segura no mar ,I a1 publica, Tinha uma particulartda- gurou o reterddo secretárto de FlorianópoHs, agora, com

· .tormentoso da vida! E' guia cons-· Pa' tr�'a de or-iginalissirna : quando apre- que tais medidas e, com a ida dois professores de' curso su-

itante que me faz triltiar o caminho • [}'oa\'a a, vencia dos jorna is, fazia- de veterinário 'para seu Estado, perdor ; ambos receberam a

«lo dever. JO_\QCLVI MA;\OEL DE l\L<\,CEDO o cantandn mas ele modo tão no- tambem já determinadas pelo incumbência, sobremodo hon-
_( Encarnando, com sublime ee-

A 11 de abril de 1882, faleceu (ave], tão surpt-eendents que eles- ministr-o, ficarão as autorida- rosa, de traduzirem para o Es-
· pressfiJo, )o rSPú'i;to (elo uacrificio,

no, Rio de Jneiro o romancista Joa- pcníava a atenção J.'lliblica. des capacitadas a defender os perante, cada 'Um, um dos
.me embalaste e me deste o aiimen- quirn Man.oel de Macedo, <nascido AiL-l'aid/o VaI' esta eircunstancta. rebanhos cearenses contra COI1tos da Antologia editada
.' to. do teu sangue. Na minha juven

em �4 de Junho de 1820. Era fllllo o dr. Tosé Car-los Rodrigues, diré� aquelas doenças. pela Academia Braslleira de
· tude, ensinaste-me o caminho dai rle Sever ino .Macedo e Carvalho e tor do "Jornal do Oomércio" re- ---- ---- Letras.

,lwn9'a, me orientaste 'i no espirito' d_: cI. Benigna Catarina da Concei-, sol�eu éomar a peito a ed1.ü�ação Astros contratados Felicitamos destarte ao jo-
"do sadio patriotismo, com lições Iça0. .

' ,

do garoto de 8 anos. vem professor, a quem a. cul-
, cioicas mo sultuar a Basuieira dOI' Fonmado em medicina, pela Fa- Levado a cantar no Conservató- HOl1ywo?d, 10 (U ', P.)

- O tura de Santa Catarina já é
; Brasil! I

culdade do Rio; professor de Geo- rio de Medica, Ca:USÜlU tanto entu- atol' [rances Jean PIerre Au- devedora de dedicada e inteli-
Perante Deus e a Pátria eum- grafia e H'islória elo Brasil, no siasrno que. aquele grande jorna- mont e sua espôsa Maria gente colaboração, e ao Clube

· priste ia deuer, criando-me e edu-' Colégio Pedro lI; membro cio Di- lisla providenciou a ida ímediata Montez foram contratados I>�- Esperantísta de Florianópolis,
.cando-me pa1'a tornar-me um ci_ll'etório ela Il1IsrtTução Publica: só- cio pequeno artísta, á Bélgica, onde ,lo produtor SAey�our Nebenzal, que vê reconhecidas a capaoí
-dadão e um soldado consciente. I �!,o fundador e primeiro ,viee-pre- rez modo o curso de canto, I para fazer tres filmes por ano, dade ,e a formação dos seus

E o mesmo amôr a mesma ca-
s idente do Instituto Histórico: fOI Olavo Bilao denominou-o "o pe-. a pantír de mil novecentos e dirigentes.

:_pacidade de sacrifi;io, �ue tiveste romancista, dramaturgo, histor ia-
queno Ca,ruso."

'
! quarenta e oito.

,,_e tens por mim tenho-as para com
dor e poela. Com este t, tulo, João Cavalül're

,.0 Brasil!' I Ape,sa,l' de não ter vocação in- coilstituiu UI11 dos maiores a-con-

Pensando em ti, Mãe, �cttja vida gt'essou na politica, che-ga,ndo a ser ! �cimenLos hf(iSUCOS ela épo-ca
",está m,archalada de virtudes eu de,pulado e senador do Império canta:l)dlO Ill:OS salões mai's aristo-

,fJencligo a grandiosa idéia de 'Ana l�n'clo recusa!�:o uma pa.s�l'a de Mi- erálicos da ELLwpa.
,'j(Lrmis, aquela jovem de Filadelf'ia nlslro no ga:bllleLe de 31 de agosto No Bt'asil )bteve yenladeiras

de 1864.
,:que, ao receber de suas amigas /1,0- eonsa,grações. E ei-Io agora, uo-

· menagens pelo falecime'nto de sua
Publicou várias o.bras de real vamentlB- entt'e �IÓS.

· P1'ogenito1'a, perpetuando-lhe o mél'llo, desla.ca,ndo-·se o romance Saudamo-lo com espeeia.J aelmi-
· nome e a lembrança, aceitou-as, PO/P,ul,:lr ':�T.mor�ni�ha ", "O moço ração, mesmo ]JJrqlle, alma nobre,
,,-condiC'ionalmentes - "que a home- louro e '\ I,ceonll,na .

. João Ca.valiere se considera "filho
� nagem se faça não sómente á mi-

E' o �atrono da cadeira n. 20 ela rIa Imprensa" -. o que é motivo

· :nha bondosa Mãe, falecída, mas á Academw de Leü·as. rle justificaelo ú,'glllho l)ara quan-
<todas as Mães, vivas e mM'tas"! Os usos e coslumes, sentime,ntO's tos mourejamos no peJ'iodi,smo.

L
Concordm'am SIWS amigas e su-

e preconceitos, são falores il1'ue- Ele que seja lJenvindo ao nosso I'!'1ie1'iram que o ;20 Domingo do mês gra:ntes do ambiente socia,l de,fini- convivio.

4le Maio se chamasse "Dia das I
do em suas O1bras. e a naüu'eza das

..Mães" e que 'nesse dia todos os que! imagens são ,?rodutos rea_i.s, elo meio

.Iossem o Escola Dominicial usas-! a �10S'S�, mO�ld�.doe, ao em.ves. de
I
ler

.sem no peito uma flôr vel'mellw br'lslolell o, I azoe" pel.as quaIs e eve

.:se ainda tivesse com vida a bôa' os fOI,hetos_ da a'ÍlIalIdade. ler as
1

.. Mãe e branca se .já fosse falecida, I
abt'f!Js de tao destacaelo

lIterato.
de

I' 'J
P 't

.

I
Qnal o f'ilho Gue não tem sem-, nossa {li ,rIa.

I
Ad' N'l T d

. 'pl'e na l'etima a imagem qtteriela'

.

n re to. a asco

'\da Mãe idolatrada? -0-

Sómente um
.

depravado moral ANIV'ERSARIOS:

<.Como p comunista, não a idolatra ODETE NATIVIDADE DA COSTA,

:.J)01'qlle a "cOnsidera necessária nas
. �r,l'aI!\scol'l'e, hoje, a 'daLa Tha.ta�

.lwstes 1'Ub1'a.s e pa1'a te-las é pre-I iI?Ia da eX'ma. Vva
..
d. Odele N�'L'I-

--ciso faze-la .sair elo lar, destruir vlda,de da, Cost.a,. dl,g�a proge[llto� FloríanópoU., 6 de abril de 1941

:nela o sentimento instintivo da' ra .do SI'. Anc1rellllo NruLI'vldade da
• ..:

.-o:môr materno" considerando-a
I Casta" sangento do Exér.úlo e nos-

uma "fêmea" animalesca, "se ama
so 'ap'r�cia{!o colabomdor. A viJ'ltuo

"seus {'ilhos" segundo aS'segura Ale-I sa ailllv:rSal'lante, que
_

conLa com

.xandre Holontai. va,slo clnclllo ele relaçoe,s, pe,los

Sómente o c01mmista t1'C!'idor que l.Jelo� preelicados do seu (}mação e

.repudia su� pát.ria, ;appstata ,por! :10 seu eS'Pil'i'to" l,'��eberá, Iwje, a,s

'_nega,. a eX'LstenCta de Detts, poele a,felLlJosas home.nagens de lodos,

_ser tão bá1'bm'0 l'epelindo o con- Fazem �,nos, HOJE.: .

,ce'Íto de Mãe, já fi1'7nado na civi-
- o JO\'em Jocellno DLuVra, filho

.;!ização cristã! do SI'. Gaspal'l'll-o Dutra, co.lelor

.... Esqneceu que uma Mãe é tesou- estadual.. . ,. .'.
-,}'O imenso e que representa tudo

..

- a sta, HI.Jcle�·ard \Vo.sc.lkl�WICZ,
,em nossa vida. (fIlha

do ,s't'. JulIO Wo-sClklewJcz.

Uma l1-lãe é 'sempl'e o Anjo de
- o sr. El'asl.o Ma,cedo, estima-

.bondade toda feita de mnôr nos do secl'el.ário do· ConsulaJelo dos

�ntrete?;do \a ;vida \tormento';a. A Estados Unidos em nossa Ca.pHa.l

':voz que nos anima quando desaeor- e figura de deSiLoaCj'lle em noSSOS

,'Çoados, o seio onde 1'epousamos a meio-s sociais.

-cabeça inos dias de fadiga e é quem
- a sra. linácia Oliveira ele Al-

'nos enxuga as lágrimas do deses- meida.

pera e do sofrimento; é quem 1'e-
- a sra.An,elreza GOIl'ça,lves ela

·dob1'a nossos' p1'azeres nos dias te-',
Silva.

lizes, com sua presen�a. - a s,ra.•<\'Iice Carpe� Assis, es-

Tem alIJO de Deus pela imensi-' po.sa do S1'". Afonso As'sl's.

· dão do amôr, o Qnentbin ele 'Vi1'- I - a sta. Ceci Gonçalve:s.
- a sla. ZHcla Guedes Fonseca.

'Vida eocial

um moiJ'lO' com eh ves, e

pede-se �nc recid�m("r te a

quem o �n :ontroll fazer entrega
à Rua Fe'iJe S :hmidt 34,

sobrado. - Sé la 4.

FRACOS. '

ANÊMICOS
TOMEM

Oin�D ereDs9ta�D
"SILVErllA"

Grande Tônico

p:lrtlcipam acs seus parentes
e peasoa. amiga. o l!Ioivado
de Bua filha NILMA com o

81', Aldo Mende•.

Leoveglldo Macha.do Men
des e Maria Mendes

Protásio Leal e Jandira
Lopes leal

participam aoa seu. parentel
e pessoa. amiga. o noivQ.do
d. seu filho ALDO com a

srita. Nilma Leal.

I HILMA e Al�1
______________n_o_i_vO_I 1

. ,tudes!
Jlãe! o mais rico tesottro sôbre - a sLa. Ma:ria NicoliC!h,

- o' jo,::em Antônio Lopes de
" a lace dçt te1'1'a, a mais ,viva 1'eC01'

.clllção q1te trazemos da meninice, o Faria.

mnis j'espeiloso. dos nomes, o vo-
- o sr. Jorge Cher8'lTI.

cábu.lo mais sublime! - o sr. José Rosa Che.rem.

Elevando ao Trono Sagrado de
I

- o sr. :\Iig'uel de Sousa Reis.

Dens suplicas pa1'a que te conceda I
'JWiiiibiYW e; $i '.6 Wb

sCt?u,.q :: longa v'ida, m.anifesta sua necons"ruco-esgrat1r7ao P01' te te?' V1va e gozar a
I
K . I

"

�lita ,�q solicitar lua bençüo, no clia I de cosas, muros, telhados,
de ío)(, anive1'sá1'io natalício. a.ioe- etc, Trotar com Jorga de

:,!hodo diante de ti e dos teus (l110S Paulo, n-a firmo. Bu�ch &Cia.

/

OHDU-IA e OSCAR

Alfredo Xavier Vieira
espôsa, Da, C.doHna
Medeiros .Vlelra,

e I

I
Oscar (oura de Figueiredo
e espôsa, Da, Virg1nia Lobo

de ·.Figueiredo,
participarn aos parentes e

peS8oa. amigas o contrato de
calamento de .eu filho
OSCAR com a srita. Ondina
C:ltorina Medeiros Via ira .

participam ao. parentes e

peuoa. amiga, o contrato de
cosoJrl8nto de .ua filha

ONDINA com o .r., O,éar
Coura de Figuliredo Filho.

noivos
Fpoli... 6 d. abril de 1947

AGUARDEM! ...

«(VOZeS da Juventude»
llma Revista Mensal criada para viver a Hiatoria de

S .. Francisco do Sul.
Procure adquirir leu primeiro fascículo na comemoração dó

Centenário dessa cidade, _- 1S de Abril de 1941.
Suas póginalil refletirão imagen., vulto. e fatos do pa.sado

franciequense !

Clube de Regalas Dido Luz
A,sSEMBLÉIA GERAL

FIc'all11 cony,j,d'f!Jdos rtOldos os sóci.os, para a as-sembl:éia
lizar-se dlomingo relia 13 de Abril! ás 9 ,horas.

ORDEThI DO DIA.
1. - ELeÍlçáo da di,retori.a.
2. - Assunto.s de 'ilJ1lterêsse d'o Olube.
Floria,nópoliJs, 7 de Abril de 1947.

Sidnei Nocoeti - Presi,dente.

geral a rea-

As 8 hara,s
Espelaculm' Avant-pl'emiére

10) - A MaT{)!1a da, Vida
Nac. Cooperau,,,,a.

20) - F,ox Ainplan News 29x2!!
- A!i'll.a,lidades.

30) - 'Gene Tie'I'uey - HO lado
de - Comei Wi,lde
coadjL1lVados b r i I h a n

,t e m e n � e por - Jeanne
Grain e Vincent ,P,rice
em:

AMAR FOI MINHA RUINAt
,

O maior filme do Iséculo - Todo
em magllllifico tec.nicolor

,PREÇO UNICO: Cr$ 6,00
Censura: - Até 14 anos.

Menção - Rigorosamente prDibi
,da's todas as entradas
-de favor e pe.mnanen
:tes, exce.tuam:io umica

mente.: - "I,m,prensa",
"Aut(}6dades" e "Z,YJ-7
Rádio, GuaI"U,já."
H\IP,E-RL.u..

As 7% horas
Uma região, que ,progride
n. 2 - Noo. CooperatlJiva.

- A Voz do IMundo - Atua
lidades.I

r 30) - Ingrid BenglIrialU - Leslie
Howal'd - em:

INT,EltiJIEZZO
Preços: .

Cr$ 4,00 - 3,00.
,Censura: ;_ A/té 14 aUos,

RITZ - Às 7% hnras
1°) - NaLicias da Semama,
2°) - Nali-ciário Uni.versai

,

JOl'l1a:1.

30) - Mesquit1nlla fino
cômico. do cinema nacio

,nal, em mai,s uma grande
,p eI1füma;J1Jce :

CEM GAROTAS E UM CAPOTE

Preços: Gr$ 4,40 - tZ,40 •

·Gel1Jsura: ,- Att> 1ft anos,

ROXY - As 71h bO,I'as

1°) - Noti-cias da Sema,na
DFB.

20) - Ki'rby Kfaint
Knigth - em:

HOMEi\'S SEJ! LEI

3°) - Inicio do seriado
Vitor Jory:

O ARQUEIRO VERDE

Pl'eyo�: Gr$ 3.00 - 2,40 ..
C [l]ióm'u : - Até.14 anos,

Fuzzy

com
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-Empreze de neveqaçao
CHER' M

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxima rapiríez e g3rantlfl para' tr a nsport e de SU8S m e rcad ir ias

Agentt"3.,-m Florranóp lia CARLOS HOEPCKE S. A

AUTOMOBILIS"AS,
Atencêo

�

POk'O o seu dínomo ou

mote'!' de or r anco

OfICINA ENIiU..DJ\
Rua Conselheiro Mafra

,

ne, 94

glill = I. "llJtU!!I!l3D :uçíWtQ9'�l"�!.�"'�""""'�

COMPAJ�fPJA 4A��CA nA RAJA�

-

i

fludaém tm un _- �tiê: I A • J.
U<I('"EN1)jO� � l'�ANtiPowr��
'Cifres do'"BRlanco 'de 1944"

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidade.
Recets
Ativo

Cr. 80 900.606,30 '}

o-s 5978Ao1.755,97
67.053.245,30

142.176,603,80

98.687.816,30
• 7('.736,40' 306,20

IDr, Parnphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco
de Sá, Anisio Masllorr�. Dr. Joaqvim Barreto oe Ar�'ljo I
e José Abreu; }

. , . \
.._. r.-"""' -... .".�.. -- "'-W-J'" -�IfIod-..:n.�:.rv4.,;.�'r..W�-··-.&.�·""�J�""",,A.�

Sinistros pagos nos último" lI)
Responsabilidades

anos

Diretcres:

J)ara
(Alemanha todas ClII zonas, Austria, Hungria etc,) por intermediá da

Hudson Shipping Co. Inc. New York.
Diretamente dos dep.ositoll na Suissa .•• Ent�ega� ,rapidall e'Jlarantidca"
podendo Ber teJegrahcas .• '. A melhor organlzaçao no genero, fundada

em 1893. •• Variedade,_de 'Iortimentoll,
PEÇA INFORMAÇÕES DETALHADAS A:

ORGANIZAÇÃO SULINA DE REPRESENTAÇÕES ltda.
Rua Felipe Schmidt. 52 (taj�) •• FLORI.ANÓPOLIS

do Distrito Federal S. 4.
'

CR$ 60.,000,900,00

Rua

I

Transportes raguiar$s de cargas do pôrto deI '

SÃO FRANCISCO EU SUL para' rlOV II YORK
Informações com os Agentes

Florianópolis - Carlos Ho er-c ke S/A .- CI - Telefone 1. 212 I End. te eg
São Francisco do Sul - Carlos Hoepck e S/A - CI - TeleJone 6 \MOOREMACK

IN,olas sobre artes Cadastro Social do '«O Estedo»

I
Nova York, (U, S. L i::l.) - 'l'ra- Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher I»

bathos de cerca de viinte anbístas compon abaixo e remete-lo á nossa Redação afim de oompletarmes
,c.!únpseô - em sua maioria paisa-] quanto 'antes, o nosso novo Cadastro Social.

I gcns figuram .numa exposição
sólire pintura chinesa oontempo-

Nome .........................•........... , ............••.......•.••

ranca recentcmenís inaugurada no Sexo ', Est. Civil ..•........... D. Nasc.•..•..•.•..•••
Clube Nacional de Ai-te, nesta CI-

dade. A exposição em quesí.ãr, eslá Pais .. ,. ,

' :., ,•........••

sendo alvo dos maiores encorruos.

tanto ,poc Péll'l'tC do .púbiico com� Esposo (a) ..........•...........•..................•....•.........• -

dos criticos. Emprego ou Cargo .

Em conexão com a passagem do

Iprimeiro c'e,Jli�'e,nário da Academia Cargo do Pai (mãe) .

I
de Mediel,'rna de Nova York, o Museu
Metropolitaoo ele Ar'le está exi-

Observo : " e

bíndo uma coleção de gravuras � ,
' .........••.. '•.•..........•........•...•..••.••••••

, I sobre,medicine. A expo,sição põe
em relevo a medicina sob o pon,
lá de 'y,isla cio leigo, mai,s do que
cio especialista, e ill1iclne inúmeros
t,1'a,ba1110Is anatom.ícos, gravuras so-

l bre pr'11icas médicas na Idade Mé- SYLVIO BRAZ FRANGULIS.,
l dia e nos tempos antigos, ilustra- ]Uis�a de 7° dia
I ções sobre os trabalhos elos pio- João F.ralll,gulils e S?fhia Frangulis C()�lVi,?am seus parentes ·e pe8-

ln,erros no campo ela medicina e soas aml�als, para assistãrem a massa de .7a dIa :vela alma de seu que
,.

-,'

' 'I rido ,fi<1ho Sy lvio, "sábado" ás 7 .horas no altar de Nossa SenhOTa da

,

lambem desenhos e estudos pOPU-1 Lourdes na C3JtedTa:1. E agradece a todas M; pessóas que ,enviaram no-

I lares, rctrataudo os trabalhos mé- res LeleO'Nlima,s e cartões e que compareceram ao enterro e espooJaI-

lc1i�OS., me�11t., a; Cônego F,I'ooeFieo Habold, que lhe conrortou até os últimos
De 1.1 de lVJ.a,rç,o a 17 ele. Abr-i], o momentos üom'o sacrameIlJL'Ü rela Igreja. ,

I
Museu W,lü[<ney ele Ar,le Norte- MOTORES INT�RNACIONAl,Americwna apresentará sua expo- INDUSTRU'US !.:.

"

sição anual de esoubluras, aquare-

I (as e desenhos, ela autoria de artis
tas corrlomooraueos uor-te-amerj,
caoos,

O Inetiluto Religiosos dos Ma

r irshe iros, em Nova Yark, está ex-

I pondo inúmeros trabalhos de pín,

1·( ura, executados por marinheiros I
.meroaníes, Inovação di,gna de eles-I
taque ri qun os premias para os I'três melhores trabalhos serão con

f'er idos por me ia elo voto que 8e-1

:�ã�:: .pe,;�::,::, d::XPO-1
GALLETTI

Agradeceriamos, também, a Iloo.tileza de noticias de nascimento-.
casamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas.

,:.

\ ".;".

ADVOGADO
Crime e cível

ConstitlJ,ição de' Sociedade.

I; NATURALIZAÇQES ' I
\ Título. Declaratórios � I

E5crit. -- Praça 15 de Nov, 23.

i ,Il0. andar,
Reeid. '- Rua Tirodente. 41.

FdNE •• 1468

........... " .. ':��.; ... '��I
I Sablos russos

Rio, 9 (A. jX.) - Chegoll aqui a

n1Jssao de ,sábios I'USSO,S para as

si,sLil'em ao e,clipse elo sol. A mi,s-

I,

Adquira a sua própria fonte de eletric.idade para
sua fazenda dU sua indústria. Os Motores Indus
triais !nternoti()n�1 Diesel equipados com geradoras
Palmer soludorlOm satisfatõriamente o problema da
falta de eletricidade em lugares desprovidos dessà
comodidade.
Existem conjun os !nternational - Palmer para várias

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

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

siio é compos't'a ele membros da

aca,clemia ele eiencias da União &0-
yiética, compos'ta cios professores
Alexanclel' :\liklwilov, l\Iikail,Va-

r"
_)

PefC.noo foUietam descritivos sem compromlno

Dü pornc::.; parü pi"on:o entrega <'>m

Florianópolis con]Uüto::� de 15 e 20 KW

(Q R,L\MOS & elA. '\-
Ruo leôo Pinto 9 --F'JorÍonópolis
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CLU'BE DOZ-E DE
'��--'----------�----------.---------�--------------�------------�------�----------�------------------------,----------------------------

Dia t 3, domingo -,Tarde dançante, das 19
Dia 19, sábado-e-Soírée, com inicio às

Dia 27, domingo-Tarde dançante, dás 19

ás
19

24 horas ..

horas.
ás 24 horas.

o piano· Trumao não é imperialista
'Washington, 9 (U. P.) -americano. Também criticou oj ajuda à Grécia e à Túrquia 11a-

-O presidente do Senado, Ar-' fato de que as importantes de- da tem de "imperialista" ,

thur Vandenberg, pediu ao I cisões políticas são adiadas acrescentando que "os Estados
-Ccngresso que aprove o pro- até que' a situação de "crise" i Unidos nada ambicionam além

(
.grama do presidente 'I'ruman -se apresente, porém reiterou de uma paz honrosa e um mun
de auxi'lío à Grécia e à 'I'úrquía, que o. Congresso deve aprovar. do livre de homens livres. Isto
no valor de 400.000.000 de dÓ-j o plano. Vendenberg disse que' não é imperialismo. Agrada-
.Iares, como um "rísoo

calcula-'I
não concebe o plano de Tru-: me o que Elírik Root disse cer

.do "

para evitar a terceira man de auxilio à Grécia e à ta vez sôbre a nossa doutrina
guerra mundial. Vandenberg 'I'úrquía como uma, nova "dou-l de Monroe:' "Corresponde a

rechaçou as 'afirmações'SOViéti-,! trina", como a de Monroe. Dis- cada país soberano proteger-se
•

"c�s de que o plano norte-ame-I se que. "�� minha opmrao es- ao- impedir .um esrt:a�o de coisas
.ricano de auxilío aos gover-,tamos ím iciando um plano que/no qual seja demasiado tarde
nos -não-comun ístas do Orien-, tem numerosos precedentes" "para proteger-se". Isto não é
''te Médio destruirá a organiza-I' mas, 8JpeS.1r disso, o plano él imperta.Iismo. E' um inteUgen-
ção das Nações' Unidas. novo e de "amplas projeções", te interêsse próprio. Recordo
Vandenberg disse ao sena-I como disse o próprio presid,en- que o' presidente Monroe decla

do que tais afirmações não te. Acrescentou Vandenberg rou que o impulso de Sua dou
� ,;passam de uma "astuta réplica: que "não há "doutrína" nova trina era impedir a extensão
para obscurecer a questão" ., na ajuda norte-americana aos dos s is tem a s estrangeiros
.Aerescentou, todavia, que os povos em díflculdades. Não há agressivos", perigosos para a

governantes russos e norte- nova doutrina em se esforças nossa paz e segurança.". Isto é
.americanos derem envidar de- por criar condições em que I ímpertalismo. E' um prudentecísívos esforços para resolver nós e outros países possam ter I senso comum. E' a pauta dêste
»as "persistentes di�iculdades" uma vida livre de coação,

oUI
plano. Uma coisa curiosa que

existentes entre 9s dois países. em sustentar a p-ovos livres contr-ibuiu para o nascimento
'Su,sltentou que os Estados Uni- que resistem às tentativas de da doutrima de Monroe foi
dos estão diante da seguinte

I subjug3.ção".
Continuou dizen-, quando a antiga Rússia pro-

.alternatíva: ou devem melho- do que "por certo riada há de curou "pescar" em águas ame
-Tal' as relações russo-norte- I novo em nossa oposição 'ao rícanas. O comunismo prolite
americanas, com o pleno }:es-jcomuniSIl110 fora das zonas on- ra hoje "pescando em águas
-peito _�as "Liberdades

fun:;la-lde foi oficialmente adotado. revoltas". N�o é ímperlalísmo
'ment.aíe ", ou ambas as naçoes 0--0 acalmar as aguas. Os nossos

. .devem aceitar a fato de que um O QUE SERIA NOVIDADE 'propósitos são totalmente
acôrdo entre elas é ímpos-] Seria novo somente se aban-11opostos ao ímperíalísmo"
"Bível.· .

'I dónassemos êsses idetiais. terminou o senador Vender-
- X X - Anrmou depois que o plano de j berg.

SE NÃO HOUVER APROVA
çÃO

Vendenberg, que ,é o presí
dente da Comissão de . Rela
-ções Extertores do Senado,
abriu o debate na Câmara AI-
-ta sôbre a transcendental "dou
trina Trumam ". Disse aos seus

colegas que, se o Congresso'
não aprova o plano de Truman
,.de ajuda à Orécía« à Túrquia,
mostrará ao mundo que existe
"franca debilidade" nos Esta-
-dos Unidos. O, senador falou
'ma.Í,s de uma hora e, ao terml
na'r, rfoi muito aplaudido pe
]os senadores. As galérias es-

tavam re'pletas de pesisogs.I-----......--------------------------
-Vandenberg vaRou a pedir quel

QUfR 'V tSHR·SE COM CONfORTO
a Rússia apoie o projeto nor1:.e-

PROCURE Aamerica.,no de um pacto de 40 Ianos, 'com o qual os aliados du-
.

ftlf�i�t�rllit�raÍlte a guerra assegurariam a! ,U li I ii ii ,'U---desmilitarização da Alemanha.\
Acrescentou que os IDirtados
Unidos estão dislpo.stos a assi- .....__"-

_

nar em Moscou qualquer coisa
.que garanta a independência da Tenha
Rússia em 'seu prróprio domi�1nio legiÚ,mo, "Iporém deve ha
ver duas assinaturas e boas; e

lamento dizer que devem ser

melihores 'que as assinaturas
{}o:s Acordos de Yalta e Post-

xxx

ERRO DE TRUlUAX
Disse que Truman havia co-

G 1.

Uma cama·à rua Bento Jnça,-me:tido um êrro ao não infor-
ves n. 14.

mar imecliat8.mente às Nações
_,

Bôa oportunidade J'ara rendas.

U_n_i_d��,,�ô_�re_o_ylan�o::;::;�n�o�r�te;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;.;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_;;;;;;;;;;;;��T�r�a�ta�r;;;n�':1;;;R�u�a;B�r;u;s;q;U;e;.;25;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;��
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A Pomada Man Zan lhe dar' o alivio desejado,
combatendo ali 'dôr� e os prurídoe, desconges
tionando as dilatações. Graças és eubstancíaa
,de real efeito�tisêptico-bacterici�'que entram
em sua fórmula; a Pomada Man Zàn previne as

infecções e o aparecimento de outrosmales ain
da mais graves. decorrentes das hemorroides.
A venda em todas as Farmacias em bisnagas

'

com cânula especial pera facilitar a aplicação.
(U". prodlfÚ De, Witt)

li

TEATRO INFANTIL NA GRÃ-BRETANHA

E HEGAHelA 1
•

ello

A famosa Glyndegotsrne Opera Company, em cooperação
com as autor ldadés de educação dia Grã-Bretanha, está dando.
espetáculo innantis em Londres e nas provincias. Os espetá
culos são gratuitos para as crianças e realisa�os durante as

heras de aula .

Na foto acima - crianças de 11 anos de idade assistindo
a um espetáculo.

BRITISH NEWS SERVICE

ICURE 4 BEBEDEIRA!Dia de Tiradentes
No p róxinno dia 21, "Dia d'e '1'i- De leu espoeo, pue; filho etc.

radersles", cm que transcocre maís .Envíondc carta juntamente
cem Cr$ 10.00 registrado com o

um anrvcrsário elo saerid'icío dO
valor decio-rodo, solicitando o:

Proto-mártir de nossa Indelpelm:len- "Excelente receita para curar o

cia, a Associação Cívioo-Mititar nefasto alcoolismo", à FELIX
":'Jareohal Guilherme", con. tiIJlUaiB-1

SILVA ,-- Rua !VI0�or ?osta nO. 110

I id d
.

F'Icrforvôpolts .elo seu programa ele so 'an! a- eis

real izará uma -pa,sse;aL� telas ruw:' I

- - - -"

príncjpa is e uma sessao solene, a

Inoite. Rodolfo Quint e SU� espõse
A Associação dos Sub-ienelliles e Alzira Costa Quint

Sal'gelJltüs elo Exéreito, 'em serviço
(II' )

_

n('.�,la Guarnioão M.i,\iltar, no trana- ll_ca ,

curso. do "Dia de 'I'íraderstes" 110- ,participam aos ,eus parentes
a' pessoas amigas" o nasci-menageará á imprensa local, jOT-
mento de sua filha VANDA.

nais "O Estado'", "A Ga,zeLa", "Diá- Maternidade de Fpolis. 6-4-47
rio da Tarde" e "Imprens'a Ofilcial",
o Cómél'cio I,l1'sLi,[tuições Cu lI:ul'ails,
EJuIC,U:l1icUári:a'3. EIlItildades Ei'1poTlü...

VUiS Terl'e,s·lres e Náutioas e o pOiVO
cl,eStta CébpiLal, já estando aprovado
o I'Ielspectivo progmma 'daiS soleni

da.de.s e Op011!iu:na.menrLe o publica-
re.mos.

Sem parlú1CÍlpaçã,o p'OliLica ou re-

I i'!dos'a. a A:ssociação "Marecha.l

G:liill1t\lm1e", fez a estréia de se·u

programa com s'Ü-Ienidatdles em 110-,
Dwnagem á Ba,ndeira Naci.onal, no

dia 19 de novembro de 1946 e as
_

sol-eni,dadels do próxilI)1o dia 21

clon"LiLllÍlrão a sua segunda :liesta

Rua Felippe Schmidt 22 - Sobrado

) empre em casa uma garrafinha:

aPERITIVO «KNOJ»
ch'ica.

Vende-se
o mELHOR 005 m'ELHORES '

• ���lç.O",�"o40:'!tW§f'�
c61olo UMA DAS ÇOtH�II!UI'::Õ�S or G�EQCHI, OO',ABO�Al'OQlO 001""

o PRECO OE:>lt 1>1)"0,'-" "' .. , ...ou 20",.

o prnl.5Slmo'

o Sabão

I!lV�Q���.

\"ETZEL
ESPECt·'�

t
}NDusrrR IAL-JOINVILLE

E"
TORNA A ROUPA RRt\NQUT��TMA

(M lr.;, r��H'l
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A Federação AVlléiU,ca Oaíauménse vem 'se tomando urn dos mais

sólidos esteios de desporto haer iga-verde dedicando-se com entusiasmo

conetc-ud.ivo ao desenvclvírnento do alUetismo, basqueteho I e voleibol,
ou seja, a todas UJS modalidades despootivas pela mesma superi,ntendldílJs
no terrstórro caóar-ínense.

As suas aI�ividades aproveidem a elevado númern de 'i)jt.léms, aos

quais é proporcionado e,nsêjo de desenvolverem suas po�silbilrda{!es
desport i \'�\S, servmdo, ao mesmo It,erm;po, como permanente estímulo

para 10:8 estreemtes, que. em condições adequadas, podem exocrtmen

tal' SU<liS aptidões, sem o menor o(msrtramlgj:meni.o.
Oorrvém fr izar que nas atividades da Federação Atlética Cat:>eínen

se, o qLUemailsltemimpressionadoé.aN.ali.dalde de não Jiearen: ,sem
solução j)ll"Olblerna,s que sómente uma enaidede com largos re,CUl'ISO� fl

nance iros poderia resolver normalmente.
Atividades Desportivas

No pea-íodo de iOde abril de 1946 a 31 de .março de 1 \H7 foram

realizadas, conforme programa préviamente elaborado, ais seguN1!LeS

competdções :

Disputando a bellssima taça «Governador Moisés Lopion". domingo, Qr.óximll. aSI O embate de
seleções de Santâ, Catarinii e. Paraná. prometem oferecer aos, afiCIonados �o domingo próximulutebol desta Capital, um espetáculo deslumbrante e sensaclona', onde DaO Faltam apenas dois dias para o

faltarão disciplina. técnica' e combatividade. ��;I��O �dO:'�'U�L�o�'::':v,��:���a!�p��
La do rico troféu "Go,yennado,l' Moi

sés Ltupinn", gentil oferta do Con

selho Regional de Desportos ue

Santa Catarina em homenagem ao

Ilustre c,hef� do governo parnnaen

se.

E' impresciudivel que tocos OS

catarinenses cumpram 0'5 seus de

veres espm-Livos, assistindo ao em

balo como vendadeiros espor-tistas,
aplaudindo tanto um como o oulr()
u Lealn1".
Ü jogo, que será um das mais

�,e'IlIsacionais .rIO'5 111�ij1110s tempos
reuni,rá mais uma "8'Z,- as l'étH'ÍC
sentacões de Sanl�'a Calarina e .Pa

raná, para satisf'ação do bom e. ol'

de iro povo esporl.ivo f'Iortauopolí
tano.

Aos jogadores cabe a exaustiva,
porém, honrosa tarefa de defender

(Escreveu Waldyr- O. Santos) 130 goal e último para as suas as cores da terra nadal e .mostrar
Conforme í'lôra amplamente

I
côres. que são verdadeiramente os seus

divulgado, realtzou-se domingo Prossegue a contenda, para legi í.ímos representantes.
pretérito na progressista ,ci-,: alguns minutos depois Bodi- Na cereeza de que o smba.le utili
dade de Joinvile, o sensacional: nho, centrar em cima da meta girá o fim a, que se destma para.

cotejo peboüstíco entre as
'

guarnecida por Tatu, que se- maior intercarnbio en/t,re o fute

aguerridas equipes do Paula! gura a pelota, entra porém no boi de Santa Catarrna e Parané,
Ramos, desta capital e a do 'lance Nhonhô perseguãdo por fazemos votos para que o espetá
Caxias, campeão joinvilense.' Moraci, vendo-se assim asse- culo seja coroado de pleno êxito,
A part.ída com si, revestiu-se

I diadl�, T'atú deixa a bola, e ---.----_-------
de uma monotonia, somente I quando pretendia retê-la no- sua linha P-�� arremess�va ao

quebrada nos 'minutos finais' vamente, manda-a à sua pró- a�<:o advers:arIC com mais pre-

do prélio; pois, ambos os con- pría rêde. CIsao..
tendores, não souberam satiSJ1 Ficava assim assegurado aos Agradecimento
fazer ás suas credenciais. locais mais um tento, feito de Queremos aquí agradecer aos

P I R ' srs. diretores do Paula RamosA .embadxada do au a a-Imaneira inexpressiva. . . •

mos, 'partiu desta capital, às O placard assinalava 3 a 2 e Canas, a manem", que fOi

13,30 de sábado, fazendo uma;favoráyel ao clube ilhéu, quan- tratad? o nosso rep,re�en�ante1° - Coreida ida Fogueira:
boa viagem, ali chegando àS,do Karanga, pertencente ao as- esportivo, .e pela .hoSPI!a!Idade2° - Torneio Aberto de Basquetebol;
22,30 da noite. '!Pirante do Caxias, marcou o 3.0 do sr. Allcm? Mala,_ dlnge�te3° - Tormeio Aberto de Voleibol:
Era o grêmio tricolor aguar- goal para O seu bando, empa- do clube i:n-caIPl?ea� coadju-

4° - Cornpaínção LÍ\>1re de AltJIeti<s'fio;
dado em Joínvíle, pelo sr. AI- tando e finalizando a partida. v?,do lP.elos demais colegas da.

5° - Campeonato Estadual de .Mleli,s:mo;
cino Maia. ,presidente do Ca- Outras notas dí'retorra.

6° - Carrzpeonafo Eslt:a;d'Ltall de Basquetebol:

IXias,
e demais diretores, que] Notamos durante o desonro- Os quadros

,

h7° -

cainl�eond�to ,,��'La�L:�1 ,�e �OleihQí; foram pródigos em gentilezas lar da contenda, que a linha de Pau.la Ramos, -M:atlu, i 0-
8° � Cnl'l?da e . ao I W�", Te .

",

.

aos visitante.s. I frente do 'Paula Ramos, não colMe e MoraCl; me a, van
A Gorrida da Fogueira sem q'Ue.I'eemos drmrnu�r, as precedentes,

O J
-

GO
,

.

f' (Birguá) e Verzola' Nenem..
. '. "

,
' "

f' I:J' - O .atrrava com ll'l11eZa ao arco,' '.f'Ü'i', em 1946, de urm brrl,hta,ntl'SIlllO 'ex,cep,clOinJal e lS�O, aha�, or o () JB
P " t']630 d . d" M3Jndi.co Calixto, Fornerolll e

,
" -

, mLnimos deta,lhe,s dessa (Irad-i,cio- reClsamen e as . , a, pOIS, atuou num la aZIago, '

tlVlO dia dlHçan g,eral� d� vez, que os
, ,', _ tarde de domingo, perante re-I mLnuto embora não cor.reslPon- Nenem II.

,nal ,pr,av� ,?e pedestm�r:[!SIlll0 ,fOliam es,lUidados, quando do planeJamen
guIar aSSlistência deram en. de'ndo ao -çartaz de que vinha CaxJ� - Bosse; Pe. de Fe��to da a,huihda. compelLlçao. , " trada no gr:am3Jdo os conten- possuido, merecia o quadro 1'0 (Rllbl.llAh�), Konder.!. Rub�

.

Üts TO'rtItews Ab�I"tos ,�e Basquelt:;bo,1 e VOI�lbo,1 t'Ü[mla�'ai�s� mallS
dore!'! debaixo dos apla,usos dos visitante uma g:r.a\nde vitória, nho (AntonIO), Brandao e Bu

mLeu'e's,s,anle.s ,com a J'n?lusao ria .se.cçao 1�1'fla'rtto-�lWeIll'l: .cuJo ef�llo su-
af,iccionados do esporte-bre::: ois, ,preli0u com mais acêrto e dinho; Den, Alvarenga, Nho-

pe,rtOu a toda eS[lerClDatliVa. Com ,1lSlS'Ü a Fe,deraçao MI'eLrca Ca[Jirrne'llls\l t-o PI s a dos seus leais con- nhô, Cells'o e Raul.
.,

b' [' I 'f'
.'

t da. c a se que
J

.eVidenciem "que tU/m em prOltmr.a, es' ,llmurar a m ,an.CNl e. a 'J Ll'Ven u ,e
Coube saida ao clube 'vi- t d s UIZ

.

t' I t d "4"'
,

t'
.

d d
a en ore.

,

b't ...paff>a a [l'ra riClU. SI[lJ UI ar I 'e. e_:erCrc,lOis 1,1,sl'Üas, Domp:a; lvellS �om ,a I a, e,
sitante, que depoiS de vários Os melhores Se'rviu de. ar l' ro o s._

ll'ara1lltimrdo aS!Slffi a re.unv,açao de, y,all,oll\es com TegUlI'rur eflClelTliCI,a. I ataquet3 ao aroo, ad,versáJrio N adro vi,sitante é digno Newton MongIlhote, que teve
A Gom[leltlÍyão Livre de ALle.tirsiITIo visou propOl'ClOnar aús aLleJtas,

conse'guiu 10 minutos da puO"�" dO qtU r-se a figura do en- atuação estupenda, merecendO'
.

'd 'f'
-

d 'b T,r> d ct b .ue es a()a
, .

Iem gera.!; IOCaJSiãO, 'P:;t,r.a uma rap,1 'a ven' l'caç'ao as pOS>Sl 1 lui.(} es a
na abrir a co,ntagem '1V\r in- 'I d-' b d dianteiro Mandico dos próprios adversanos e o-

I',r> d d t' ,,,..� la ra o ,
A •llJo,ssa mooiR'rua e ' espor lva.

, . . termédio do espeta,cuIar Mall- sem favor um dos mais com- giosas re.ferencI��.O Oam?'eOlnUit'? .[Estadual de A,tl,etr,smo. constl�mu um ��i,�h.aI1':e dico, que ludibriando a boa fé p.letos p-Iementos na sua 'Posi- O 2° Jogo
.

mamo mia vldla a,[;Jeüea de Salllta ,Cwlarma, POI,S s'ervI'U üomo padl'ao paI a
de Pé de Ferro e Rubinho, faz I ção no "soocer" barriga-verde. Devido ao ,m�u tempo reI:rea,l.i7Ja,ções cangêner.es.
em maO'isral "bicicleta" o IChocolate Moraci e Calixto, nante na ,manha, de segwnda

Floi, ahiás, a �ompetição do seleciOlnamenlo ofilciaI dos rerpresen-
primeiro

b

goal para os seus, I também Úyeram atuação dig- feira, nã� se realizou o 2° en
tantas de Sélil1!ra C'atarima �o ,CatmpeOlnaJto Bras,ilej,ro de AtleLtsmo- de 1946.

arrancando. "da assi'stência fre-' na, hem como do a'rqueiro Ta- contra, flCa'lld� o mesmo �a:raE' opol'Luno salienlVar que a Fede'mção AlúJ.alilCia Ga.barilnen!se rea-
o,éticos 3iplauso.s pela sua jo-Itú. Os demais estiveram regu- o dia 1° de maIO, �esta capItal.lizo'Ll, �olra de prog,rall1'a, mais um.a' wmtpelbçãÜ', c'om a mesma finali-
gada magnifica. lar, sem con:tudo prejudiO'ar o A lp!el.illll!narAdad,e I()to Célimpeo:nato Estaàual, no tocalllLe á 'escol'h'a, de a!lle,LalS', o que

NoV'a saida, pa'ra aLguns seu clube. Como prellmlnar desse en-
vale. des,talcar o 6ffilPBnho dos seus dlirigenLes, no 'Sé'llIllido de dotar a sua

minliltos depois de Den chutar No quadro local esteve em contro, j�garam as t�rm.as re

reJp;rers,enJLaçã'Ü dv maior numero rpOlssive,1 de lilhlllalre,s em clOndiçôes
violellt3!mente ao arco gU3Jrne- primeiro plano Rubinho, o pre.�entatIvas do �SlPlran�e. do

apropr i,a:das. cido Ip:or.Tatú, para entiLo, Cho- flxcelente médio-direito que CaXIas e a do Ulllao Gr'aflca�
Qua,rrLo aos OampoonalÍos EsLaduais de Basquetebol e Voleibol, en- eolate, querendo c3Jbecear a- pelas Isuas jogadas firmes e

i
havendo um empate de 2 a 2.

qUiadrara'ill-,se na sequencia das provas j'á relaLada's e decorrel'a:m num fim de de,sviar a trajetória da precisas prendeu a a!tenção dos: . � Renda
•

ambi,ente de máxima ,CO't'di1a1idade de,spo.ntiva, ,cOIlJsllilui1l.c].o nota digna pelota, -assinalar contra seu !l!ssisrtentes; outro elemento I A bIlheterIa acusou um mOVI-

de e,S/peda,1 regilsbrü a p.al'ti,cipaçã,o, nO' loenVame de' Voleibol, de d'uas próprio .clube o goal de empa- que teve atuação magnífica foi menta Cr$ 3.500,.00
rusls'ociações despootirv aiS, de'Vidélimenlte ,sele:cionada,s pe,las reslpe,Dtiv'as ]j- te. Coisas, aliás do futebol ... Kond€r, zagueiro direito. ,I O �eg'r�so
gas Jieg,ronai's, que v1Brrum diS!puta.r 'Ü titulo máximo do Esül;do, oom o Continua.a p'eleja com ata- E' de notar-se que o Paula, Segunda-feIra as .13 horas
vencédor da Ga,p�t.a.l.'

.

ques de ambos os lados, 'P'aralRamos jogou desfalcado, e .c�m,regressou a e.st� ca,pItal o Pa?-
Fina.�mell1'le, T,e,sta .acre.sceIlltar q'Lle a. Gorrida de "São Si IveiS l.re

"

aos 43 minutos da luta, Man-I "playeI"ls" fora de sua poslçao, la Ramos, �.qUl chegando as

'encerrou com ,chave de ouro a eXlbensa sé.r:ie de .grandes realizações de,s- dico, assinalar o 2° tento do, motivo ,pOTque, achamos 'i:lue a 21,30 da nOIte.
IlQil"Lil\ryrus cOlIllS,taTlILes da temparada de 1946. grêmio vi'ce-campeão. g o a I •._._.__._._ _._._.._._••-_._- -.-_ _._-.-••JY".,..........•_ ",.,••.I'-"" ..,_..- ""'- "' .1''01.- -...,..,..,- -.

O trababho Ida Federação AlUrética Calarinense ,não se l'8SJLringw êsse feito _em .impedi':ne�to,! A C S
'"

J �'ás praças de despOll[os, ,p01s fora de,las, 'empreendeu realizaçõe,s de va- mas que nao fOI pelo 'ar.bltro asa « ao o rge»
Ilor, dos quai's se destacou o memOII',u,vel 1° Oong1re,sso de AUetilsmo, no visto. 1il� E I R "

qual foram venLilados (]Iuélsbões Ide invulgar inDf:.'re,sse para o cleseIwol- Mas algumas jogadas, ter-I! ri P. OS /\ti A l� 1,*, f-l.

vim8l1l:to do atrleLi,sifio em SalIl'ta Ca,(a,rill'lta. mina o primeiro tempo, com

Conclue no p?'óximo nu.mero o marcador assinalandlO 2 x 1 VQD d (> OS rr1 º 1 "OPQS O pt: q e,s 'Ir

�:Vc;:;a�l ao grêmio da praia! pOP p P º�O d Q tab9 In.
2° HALF-TIME P{tps fnJs«()s à fodfl 1101'(1.

Passado o 'período de des-

canrso, retOI1nam ao gramad.o Bebidas. conserva�, cereais e todos
A tabela de preços é a seguinte: os contendores, notando-se que d'" I t' c'osOadeira numerada - Cr$ 40,00 o .Caxias, preliava com mais OS em a IS gen e ros (3 ! rn e n I I •

Arquibanca,da - ,Cr$ 15,00.

lacê,rto
e ponder.aç-ão; mas o A ('11('('" Pélo/fI à f 1'$ 4,00 (t(/h(�/,t)Baula Ramos, embora, não se I"

Ger.al -

_Cr$ 8,00. deixou intim!dar, par� ans três Rua Major'Costfl, 60 - rreL 158
l\IJlllar nao graduado - Cr$ 5,00. minutos CalIxto, aSSInalar o

........_ ..............,._��"'-VO"R�....,..t'_...........-_!l.....,.........._..._���........._�-...�........_.....N

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

I

PAULA RAMOS X CAXIASRelatório -da Federação A. Gatarineose
referente ao período de r de abril de

1946 a 31 de março de 1947 grande partida' inter-municipal de
domingo 'últim� em Joinville

Santa Catarina x Paraná
Os ingressos para 'Ü sensacional

'choque fule,bolísiko do próximo
'domingo nesta Capital entre éliS Ise

leções de ,santa CUJt,ariiI1a e Paraná,
encontram-'se á ye,nda no Salão
Record.

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o E,,1'ADO

A HORA LEGAL, EM SANTA 't
CATÁRINA IFpolís., (DEE) - Todo Q I

terrttório alitarinen.se se situa I
no terceíro

:

_fuso .horárfo a
I

oeste de Greenwich, O ponto'
extremo do E:stad.o" a leste, é'
a Ponta dos Inglêses, na ilha
de Santa Catarina, a .

43° 22'43"20 W Gr.: a oeste, é
a conf'luênoía ,(1:0 .Peperí-guaçú
e Uruguai, a 53° 50'15.;' 00 W.
Gr. Destarte? .a h_ora legal, em ISanta Catanína, e de 3 horas
menos do que a de Greenwich.

(D',E. E.).

•
, '.

(.;URSO DE 'MOTORISTA
Serviço de Pronto

e

Socorro d� Automóveis
Ensina-se a dirigir_ automóveis

Amador e Profrsstonal
Teoria e prática - conhecimento do motor.

Atendem se chamados para reparos -de ur g
ê

l;U.

Auto-Escola -4'7.77
GAt(J!,GE UNIAO _:, PRAÇA GAL. OSÓRIO. 40.

Dr.

F�RMACIA ESPERANÇA
do FarmacêuticofNILO LAtIS
Hoje 6 amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e JlStrangeir:a.s - Homeopátias - Perfu

marias - Artig98 de berr=cha,

Garante-se a exata observância no receítuárío médico.

A EXARTAC.iO CATARI-
NENSE� EM 1946

F'polis., (DEE) Santa
Catarina, em 1946, exportou
1.004.948 toneladas dos seus

produtos, sendo 1_76.544 para o

exterior e 828.494 para o inte
rior . O valor médio da tonela-

, da foi de 1.890 cruzeiros rela
tívamente ao exterior, e de ..

1.420 cruzeiros para o .ínteríor.
Segundo o' pêso Iíquido da

exportação, os portos catari
nensss assim se situaram (nú
meros referentes a milhares de
toneladas) : Imbituba, ,312; SãG
Francisco do Sul., 228: Laguna,
162; Itajaí, 115; Florianópolis,
46. , ,

Quanto ao valor, expresso
aqui em mílhôss de cruzeiros,
a sítunção dos nossos portos
foi a seguinte: São F'ranoisco
do Sul,' 381; Itajaí, 363; Flo
rianópolis, 94; Laguna, 90;
Imbitubaf 86.
Pelo pôrto d'e São Francisco

do Sul, �scoo:u,se a expre:sslva
per<:�e�tag�m de 73 da exporta
ção regionaJ pàra o exterior,
Clabendo, a Irtaj-aí 20%, e a La
guina e a Flq:rianópolis os res
'tantes 7%.

Quanto ao valor médio da
tonelada' eXip01tada (intell'ior
e exterior), OIS portos catari
J1enses ofereceram, em 1946, os
seguintes números:

'

Itajaí,
3.170 cru�eiros; Florianópolis,
2.025; São Frandsco do Sul
1.700; Laguna, 552; Imbituba:
276. (D. E. E.).

DR. SAVAS LACÊRDA
Imnica médico-cirúrgica de Olho.
- Ouvldos._, Narl,z - Gargant,ll,

Prescrição de lentes de
:' oOiltato

IlODULTóRIO -' Felipe SChml;
dt, 8. Das 14 às' 18 horas.

..maNem - Oonselbeíro )(a
fra, 77.

TELEFONES 1418 e 1.20.

�Usenle
'

1)R. ARMANDO VAL�RIO
DE ASSIS

.IoIi Serviços de ClInica Infantll .. r.1a

ÂS,Sist�nc!a Municipal e de
Caridade

JL!NICA MÉDICA DE CRIANÇAB
ADUl-TOS

JONSULTóRIO: Rua Nunes ....
iIlado, '1 (Ildlffclo S. FrancisCQ).
Consultas das 2 às 6 horlts

�ID:mNCIA: Rua Marechal GuI·
lherme. 5 Fone 783

DR. ROLDÃO CONSONI
JIIlURGIA G]j]RAI, - ALTA (,").
'URGIA - MOLÉSTIAS DIl SIt
'.' NHORAS -o PARTOS " '

'ormado pela Faculdade de Medi
c1nna da Universidade de �o

"mulo, onde foi assistenae por "a·
ica anQS do Serviço ctl'fírglco, c.

Prof. AlIplo Correia Neto
llrurgia do estômago e vlaa bJ
lares, intestinos delgado e gr9uo,
tiróide, rins, próstata, bexiga,

"tero, ovãrlos e troml)as. Varlco·
me, hidrocele, var�"es e herDII

CONSULTAS:
'

1.. 2 às 5 horas, à Rua Fe!pe
lcbm1dt-, 21 (altos da Cssa Pa-

ralso). Te!. 1.598. _
,

ilJi8ID:1llNCIA: Rua Estevell JiI'
nior. 179; Tel. M 764

'll. POLYDORO S. THIAG{l
Médico do Hospital de Caridade

\le ,Florianópolis
Assi",tente da Mat€rnidade

CLíNICA MÉDICA - DISTú&-

BIOS DA GESTAÇAO E DO

PARTO

Doenças dos órgãos hl ternos, es

pecialmente do coração
Doenças da tiroide e demais

glãndulas internas
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR·

DIqGRAFJA - lIfETABOLlSMO

BASAL

DR..NEWTON D'AVILA
, Operações - V'ms UrInArias -

Doenças 'dos in testtnos, réto t

·lllilB, - Hemorroidas. Tra,tameD
-r

. 'to da colite amebíanà,
• i F������.rlaVlto/�:ir:f:a�e���,

, ...tende diariamente' às 1l.SO hI
',I. Ik tarde, das 16 hs. em dlant.
• Resld: Vida! Ramos, 66.

"

FOD" 1067'

4�u�ado O -princip:é
Paris, {U. P.) - Rodolfo Llo-

" ._"

ESTRANGEIROS EM SANTA
CATARINA

Fpolis., (DEE) - Dos ....

1.178.340 habitantes que cons

tituiam a população catarínen- ,�

se recenseada 'em IOde setem-
--------".------------......-----------

bro de 1940, -1,8%, isto é
21.532 pessoas, erram estran

ge-iros; enquanto que 0,5%,
correnpondentes a 5.669 .pes-]
soas eram brasileiros naturali
zados; 47 pessoas acusaram

nacionlidade ignorada. A per
centagem de brasüeíros natos,
€m Santa Catarina, era, pois,
de 97,7% relátivaments á po
pulação total, Essa expressiva
percentagem vem contrariar a

orença, geralmente aceita, de
que é elevado ,o coificiente de
estrangeiros -na população do
Estado. (D. E. E.).

, "

DR. PAULO FONTES
Clínico e operador

Consultório: Rua Vitor Meireles, 26
Telefone: 1.405

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

Telefone: 1.623

r

-,

pi s, eh ef'e elo governo republicano
espanhol no ex il io, acusou hoje o

pr-íncipe D. Juan de haver viola

do os acordos sobre o plebíscido
na Espanha, ao indicar' em sE'U

man i resto qne estará pr,esen'le no

di,tó país quando se fiz,pl' a vota-

IReclamem

imediata-Imente qualquer ir,re-,�
gularidade na entrega
de seus iornaes,

SNRS.
ASSINANTES

ção. Disse que a,s declarações etc'
... :..........................• e,

D. Juan no sentido de que "o des

Uno ela mação não pode ser decidi
do exceto pOI' decisão elo rei e da'�

Cõrtcs" demonstra que "o nroten
dente ao lrono espanhcl enconlz'ar
se-á na Espanha quando o povo

espanhol votar pela forma dI' go

ver-no que deseja depois que Franco
Ior deposto.
Llop is declarou que até agoca

todos os grupos ant i-Irauqu ístas
haviam acordado em que ta.n;ro D, 'I

Juan como o pr-esidente da Re'l1U
blíca Espanhola no cxilio, Martinez
Barr io, perrnanecer iam fora ela

Espanha, por ocasião cio plcbisci
lo. O chef'e elo governo espanhol
cr il ieou também o j',eeel1JLe acordo
monetár-io entre a Grã-Bretanha e

a Espanha, dizendo que o mesmo

"r-eforça a posição de Fr-anco."

DENSIDAD.E POPULACIONAL
CATARINENSE

Flpolis., (D. E. E.) - No con

junto das unidades federadas
quanto á densidade populacio�
nal, Santa Catari'na se cla'ssifi
cav;a em 11° lugar, de acôrdo
com o Reoenseamento de .. '. Cons�ltag diàl'iamente das 15 'às

18 horas
1940, aprlesentando 15,2 habi- Atende chamados a qualquer
tantes po.r quilômetros qua- hora, Inclusive durante a noite_

drado. Essa taxa, no sul do' CONSULTÓRIO: Rua Vitor Melre,

país, só é superada pela do
les, 18, Fone 702,

RESIDll:NCIA: A v e n i d a Trom-
Estado de São Paulo, que pos- powski, 62, Fone 766

sui, 'em Illédia, 31,9 pessoas em

cada km2. O Rio Grande do
Sul alcança 12,8, enquanto que
a do Paraná é de' a,penas 8,8
habitantes por km2 de super-
fície. (D. E. E.).· I

Henrique �_.Ío�ieck
,

. ADVOGADO "..
Rua Felipe Schmidt Z I, -sobrado - Telefone 1'062
(Altos da ICASA PARAISOI - Florianópolis

, EslJado" coronel Ge,rv.a:s10 Rodri-

.,DR. MÁRIO WENóHAUSD g1ues, .que "ai [,rabalha,r !)l's,soal- QUEiXAS E RECLAMAÇõES-OintM' do
-

Hospital "Nerêu _Ramos""
C "PREZADO LEITOR: Se o Que \be

'CLtNICA MtDICA DE ADULT� mente junL<o á .omissã-o dos Acor-

lipteressa é, realmente, uma providência
E CRIANÇAS, d, o,s'

d-e Washingt[,oI1, quanto ao

su-"
,

para endireitar o q'ue estiver errado \lU
Conlult6rio: R. Visconde de Oure primenl,o imedialo ele uma quota para Que al,!uma falta' não se repita: e

Preto, 2 - esq. da Praça 15 de N� d
.

t' t E tndo NAO o escA-dalo Q'ue a sua r-lamaç.o
'

._bro' -lÀltos da "Belo Horizonte-)
,e l)nenma ,lCOE para. es e S' lu , I .." "" ..

Tel. 1545 onde é gr'ande o numero de cami-!
eonlultaa: das 4 ás 6 horal. nhões pa,raJizaoos por faLLa desse I
,lI.eaidência: R. Felipe Schmidt. JS I material, causando, sérios pl'e.jui,zos I- P'one manual 812 -,'

"

,- _' ,

" I ao Lransport,es de gmleros allmen- I

DR. M. S.' CAVALCANTI r LÍlcilo,s, cuja fa'l,ta'- ai,nda mais se

CUn1ca exclusivamente de crianças agrava c.<msi(Jer.all1ídü 'SQ.l' agora a
Rua S';�feaf��� N:lX,ls2hO, 16 época. (Jas [llovas safras de arroz,

DR. BIASE FARACO fei'jão, etc. e que não podem abas-I :-::-: .. : ........................•
Médico.chefe do Serviço de SfflUII teoe-r os centroiS COl1lsumidor6s por ,:"

-

do centro de Saúde fa.lla de, rtll'ansp<Ol'tes.
'

Rádio' Difusora
�;�AS :����;if:::: ·-·-��·��ç��·�,���·����···-·I de Laguna
MELHOS E ULTRA8-VIOLETAS Com os progressoA da mediefu ,

Cons.; R. Felipe Schmidt, 46 _ hoje, as doenc;as nervosas. (juan", Todo O Sul Catannense escuta

Das 4 às 6 horas. tratadas em tempo, sio m,alM ",.r. diariam !ote a, Rádio'Difusora
Res,: R'. D. Ja1me Câmoca, .6 f�itamente reme�iivei!,; � eunnt!f\f,. de Laguna.

FONE 1648 II1SI!l0. ,fruto da l�.oranela. só poli, 970 Klcs (ond. mMias)'
j)reJ�leal' 08 ind.tVlduos afetadolil 4. ,. '. a,s _

.

DR. LINS NEVES'- tais' enfermidades. O Ser.viço NR' Horanos de lrradlaçoes: - Das

Moléstias de senhora donlll dI!! Doeneas mentais dil''I)i5. 1 O às 1.4 e 17 'ás 22 horas.
ConsUltório - Rua João Pinto n. 7 IJ� 11m Ambulatório, que atende fira. Representánte em Florianópolis:-'--' Sobrado - Telefone 1.461 ti' t d t •

R ldê' R S
ti temen e 08- oeil es ner1l'oso!t ,JIIjo D. F:',. ,DE A,QUINO >""��,.� &cJrffclo I��. �� �: ��ifv�fro iligentM. na Ru Deodoro Z". tias ! '�"'?'

Telefone M. 834 li! 11 �oru...fili••••te. Red. do Jornlil �o ESTADO»

. ,DR. MADEIRA: NEVES,
", Médico especíalísta em DOENÇAS

DOS ,OLHOS'
C'.:tr80 de Aperfeiçoamento e Lon '

,

-

ga Prática no Rio' de Janeiro
Consultas diariamente da. B I -H

'

t (A'e o 'onzon e, . N.) - Im-
10 à�e� de����:, 15,30

N2 .1': por-tante memorial roi encaminha-
CONSULTóRIO: elo á 'Assernbléi a Constituinte .Mi-

Rua ,.João Pinto n. 7, sobrado -' "
, "

'

Fone: 1.461 - Residência: RUI ,PARA RECEBER AM6sT�A G�ÁTIS neíra pelo termo judiciárjo de, ViT-
,

PresIdente Coutinho, 58 'ESCREVA O-,SEU ENDEREÇO AO g'i nóp(}!is, 'pleii&E'la,ndo a extinção

DR. A. SANTAELLA .' UBORBlTÓRID 0011 S. II. ,
dos ieemos anexos, lLai,s como exi,s:

(OLplomado pela Faculdade Na,
CAIXA POSTAL. 36 t.em, 'em :vil'tude' 'da orgalnização

donal de Medicina dá Unlversl<" Sj.UMENAU • SANTA CATARINA '

d'
" ' 'j E t d 'I,I. do Brasil). Médico por conCllr J'Ll< tCJal'la C O S a o, e .s1U� e eva-

10 do Serviço NaCional de Doén
'

ção á oa:teg'ori'a de Ciomar,ca.
!lU Mentais. Ex interno da Santz

P RCUa de Misericórdia, e Hosplta: DeUS para o 1"0 o memorial é lonrg'o, baséaJllldo-
Pe1qufitrko do Rio na Cal'll:!ll h

.

,'_ se em dispositi<vos c,onstitucionais' deral ,.

fi d d SCLINICA Ml!ltm::i\ - DOIlNC,,"'" r�D e o ui que regulam a' compe,tencia' do,s
-

- ConllUlt�!�I��O:�1tclo 4míu. U . juizes 'e a iguaklade dos dilI'eitos

_ Rua Felipe���gidt. CO�siutali ,Porto Aelgre, {A. N,) - Em- nns 'quadros dai magilslLl'w1JUra.
Das 15 ás 18 horas - bancou pa,ra o Rio o novo l.Sup,erin-

...Idêncla: Rua Álvaro de earva tel1JdoJ1lGe da conüssão de prel',os dolho nO 18 - Flor�IlÓpol1a. 't

then-o da ilustraQão a-cima, Olê��
lhe. eII> umável !l'e-to. um cálíoe do

«xcolente nperrnvc KNOT. lembre-.
}

ee v , Sia. de acrescentar, ao agl'ad&'
ce- e gentiJeza:E$íEI '!;,í'I,l1.
S;::-�1 o NEY AfJEiUTiVfJ

rmnusro!
���

4 extinção dos
termos

ou queixa poderá vir a causar, encami

nbe-a á SEC�AO RECLAMAÇOItS.
de O ESTADO, que o r"so será )evalio

'

sem demora ao conhecimento de que.
I

de direito, recebendo ". I. uma informa�

ç� do resultado, eriibora' em alguns ca

.ã. nio sejam publicado. nem '. recla, r
mação nem • providencia tomada.. I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o CASO DA COLONIA SANTA TERESA E O "mnRIO Dft TARDE":
Esteve em nossa redação, para uma explicação pessoal, o Diretor daquelt verpertiot
Embora a politica nuncn nos íi- Foi (;GI/IJ MUlta a!�'enção e maior l'OS Vieira. que, ao envés de vrr pe- na coluna do expediente cio mes- táiius, muitas vezes em virtude de

zesse descarnbar paru o I.pI'1'eno das oua-iosrdade, assim, que lhe acom- Ias colunas do seu jornal, resolve- mo, sua boa fé em dar agazalho 'a ín-

hosti lidades pessoais, pois que panhamos a exposição dos motivos ra procurar-nos pessoalmente por- Precisou mais, que tendo, 11<1 í'orrnações de pessoas menos es-

sempr-e timbramos em manter as que o trouxeram Ú nossa, modesta que se impusera a si mesmo o p1'o- muito, resolvido deixar a direção crupulpsas. Mas cabe-lhe o dever,
melhores relações so-ciais com to,:- tenda de trabalho.

'

pósirt,\') de fugir em def'in il.ivo de do órgão oposicionista bem como que é honra, de sanar o mal, sob

das as pessoas, fossem qua.is 10s-\ O aSSUJlto prendia-se ao tremeu- qualquer polêmica, Assim o case de membro do Diretório da U. D, pena de condenar-se a si mesmo

.sem suas convicções ideolõgícns do libelo do Diretor da Coton ia se resolvei-ia de maneira mais hon- N., sem, entretanão, mudar de ali- como leviano ou mentiroso.
foi para nós uma verdadeira sur- Santa '[('reza contra o vespertino rosa, tudo politica, já não se envolvia

prosa a presença em nossa reda- da Rua' Consejheiro Maira e que Disse, eut ão, -que o nosso comeu- cm questões politicas.
cão, ontem pela manhã, do sr. Di- pubhcamos; em nossa ·edição ele

í

ár!o ao publicarmos ã carla de Pelo exposto, fica fora de duv í-

retor do "Diário da Tarde, aoom- ontem. digno Direlor
'

do Leprnsár-io lhe da que nenhuma recrimineração
panhado do dr. Luiz Beirão. . Esclareceu o prof. José Medeí- havia causado um grands espanto merece o prof, José Medeü'os

e uma grande revolta, pois até ü' Vieira, pela atitude do porta-voz
1110l11en Lo ignorava por completo da U, D. N. no caso da Colonía
tivesse a referida carta dado en-, Santa Teresa. E isto vem pôr aín
trada na u-edação . do ' "Di>ário da

I
da em maior realce a irresponsa

Tarde". Foi na hora em que se bilidade de quem veiculou uma

dispunha a nos dir igir um telegra- noticia tendenciosa, falsa e dita

ma de protesto, que o dr. LUiZ', madora e fugiu' á ombr idado de

Beirão, ocasionalmente presente restabelecer a verdade, Esteve no üatete
na redação daquele. pet íédíco, .0

I
Qualquer órgão da opinião pu-

- Rdo, 10 (A. N.) _ O sr, HuI'infor-mara de que; efeoti"amen'Le, a blica pode errar em seus COI11Cll-
go Borghí, ôntem à tarde, foi,cada Ió ra recebida- e imedíatamen- .

C
recebido Ipelo general Dutra.,

Festl·vu·1 de Mu·sl·ca
te encami,nhacla a,o. redator P�lili-l essou a greve Pela manhã ounesmo deputa--

apelos co, sem disso Ler isido dada cicncia .

d ',' h' �T' 1: d
" I'

..
. O ja se avia avts a o COlIL

� I I
a. ele, cla'elo]'.· Washington, 10 (U. P.) Os

o chefe do govêrnoFrequentam a Academia de Co- uU tura
.

Quer-ia, por isLo, Irisar, que "não,emp,re.gado.s dos serviços tele-I
.

mércio, algumas cenlenas de alu-
Amanhã, ás 15 horas, Ino -stano'

praticara nenhuma

..
covardia _mo- .fônícos d� longa dis�ancia el Semana Indl·gena1I0S de ambos os sexos.. en tro eles ral." Se fal covardia houve, nao a das demais companhlas tele-

.pão poucos de 10 a 12 anos, de ida- do quartel da. Fôrça Publica, na-
ele mas ao redator. politico do gráficas e. telefônicas norte- Rio, 10 (A. N.) _ Pro.movi-,

de, V'ell'á um fe9ui<vall de music� cnltu-
"Düíl'io ela 'I'arde", cabe a r-espon-

I

americanas, concordaram hoje das pelo Conselho Nacional de
A A' d

. ,

·t d á A • ra para as ,esco a:s promovido pela . . .

I L"
-

I dí
..,

- ....ca' emIa e SI ua a Avem-
,.,. A'I" UI" "

sahilidade. visto a e e compe Ir a, com as propostas Ip.a.ra a solu- Proteçao aos n 10'S, mlClar-se-,
d H '1' L

. "Slllua. n! '-la v.a ·ente plofe.ssora. de
bl'

-

eI t f' I -

d'
. -

d
- I �;- ... d -a el'CI 10 tiZ, quasl na es'quum

C t O f
..

"

1m
pu waç.f1O' a 'cal' a; em re ereTICla, ç2',O d'l. sua· 'Isputa que mo tI- ao, o'm'lngo, as ao ·e".LJJ.Uaí e�:

qlle C()!nfrOlllta com os f'lll]'''QS da an o r, eomeo da Escola tdUlS- d d I
_ .

t
'

1 E d �",' d "',S'eman"',I '"
'.

'

,e acor o com as reso uçoes In er- vou a atua greve nos sta os come,mor'",dvas. a u...

Escola Normal, o'Ilide, POl1' ausencj'a LrIal" e pa'trocmado pelo eXimo.

sr., nas do jornal, e cujo nome consta Unidos Indiigena ''''.
de um bico ele luz, a e,scuridão é Govema:dor do EsLflido, dr,Aderbal. .

. _

quasi com,pleLa.
I Ramos da Silva.

.

As aulflis Lerminam Ú!s 21 e 15 Apllove i'tando' a oporbulDida,d(\ as

mi'll'utos e isto, no inverno é já escolflis sUiperior·es· e secundárias

. bastante !.arde. prest.a.rão sua homenagem ao Che-

Acontece que no Illrec,ho ela rua fê do ExeC'litivo,

Nunes NIa-chrudo,. bem próximo á No fesLirva,1 sel·ão ap.resentaDas á

ref81'ida esqui,na, esquec'erarrn-,se jU'YBllt:uJCle, obras do maestro Fer

de concluir o leito -da 'l1Ua. _ iSto na.nd· Jouteux, disci-pulo de Mass·e

Iii vai? ii(_) n15JO nos engalnatrnos, al- llelU e ex-di,reLor da Escola dlc Mu

�gU,íi:S pãres de anos, ou melhor, sica de Oran (Argélia), que serão

des,de que foi abel1La a rua... E mte'epretuidas pela no'ssa a,plauelida.

'l:wmeiodesta,;naparLeondeaes-IB,a.�,�aelaFÔl'ça,.polj,cial,soha re-

na OPOPtlJ1lidad,º ria instalôtvã,n dg sua
curidão é de breu, .dua's grandes genCla do pr6pllo alltor. y

peelras parecem espreitar os in-I .0 fes'ti'val em apreç·o será irra- unvô'-sgde, no 6difí�io IpasG - 3°. a ndôp-
cau tos, tanLo que mais d,e um dIado.. .

. .

• d' l------------ �UmpPlmgntô (�OP la mgnte"pa,pudo" já foi obrigado a tomar

Um' g'olpe eoolr!!.a be,nção á santa (erra que nos
U

.

amigos g favopg�gdopgs g 1hg8
serviu de berç;o. , . • _ _(>
Daí os dois ape.los que justifi- a oposlcao OlgpgeQ SgL+S ppgstirn o,s"

cam :Sitie co�entário: um ao s,r. Moscou, 10 (U. P) ,o porta A OSTAl END TEl SATMAprefelLo munICIpal, Manoe,l Fer-.
VOZ do g:ovêrno polones drecla- C IXA -P 266 ..

reira de Melo, para' que mande
rou que Marshall, a.poiando a >

tBl'minar aquele trecho {Ia .rua modifkação da f.ronteira ger� Fio'rI-a'no'polI-S
.

Nunes Ma-chado; o:lLro ao- ,sr. dll'e-
mano pOllonesa deu um golpe ".. :,!

tal' de .Obras Pub!J.cas, elr. Domll1�
na Ülposlição politka (la Polo- t;,.1gos T,rIlooaiCle, para .qu:e mande co- nia lidera;da ,por Stasnilaw Mo- f

�c�llmfuoonae�uma8m��- �cl�czyk. :::::::::::::::::::���������������������_�����������
tão, podendo o mesmo Iser fIXadO

no muro da, Escola No,nmal, Ito,r- "O tr O a
......

nmen·tonatndo-se, assim, a sua· instalação Doralécio Soares u n
.

a
na,da dispe.ndiosa,
.senelo o nos,so apeLo diri,g'ido a' De Recife, ca'pioi'al de Pernambu- da farl·oba

'

doi,s moços de boa vontade, e dada co, onlde fôra em visila a pessoas.
a l1er.erssidflide das medidas so.uci- de s'ua famiha, regres,sou, a00mpa- . R . - S - d S P - b l' d. tadas, estamos quasi certos de que nlha>6o ,de sua digll1�, espo,sa e de' �1O,.10 (A. N.) � Em �o�- eunlao na ecretarla e egurança u Ica, os;
se,renlOlS rutendidos. suas {il!únhas o 'ST Doralécio ferellcla com -o corou,el Mano d' t dE'" dO' b servem à�Soa'res, cOll1lpet�;lte e e�.timado che_IGomes a comissãe do sindioato Ire ores e mpresas e nl us que

Moael·r Fernandes fe da secção de "oliche.rie" da Im- d� indústria .da panifieação do, Capital. - Presentes, também, os FepreSen-
prE"nsa Oficial Ido ESltado. IRlO de J.an€l:r:.0 reclam�u �on- dI AIOS mui Los

. clllllJprime,ntos que tra a ma]oraçao de 2 CIuzeIros tantes a imprensa.
Afim de cOIl!bill'ua,r seus estudos re0ebeu do vasto circulo de rela- pOi' ,saca de farinha de t.rigo, TEREMOS NOVA EM,PRESA PARA LINHAS INT.EUMUNICIPAIS'E

na crupital ,da Republi,ca, segue: cões, juntamos o.s do "O Es,tado," ocorrida úlltirnamente com ge- INTERESTADUAIS, QUE ,LNIGIAlRA ° SERVIÇO, COM'
fioje, pelo H08pke, o jovem escnl- ral sunpresa dos panificad.ores. VINT,E CA&ROS NOV,QS
tal' ,oart.arimense, Moa,cir Fernandes SUobs't.-tul-ra' O A" fari.nha de trigo vinha sen-

.
, .

Para di,s'Ü'lltir O' .problema do tran:sporte coleLi,vo da ca,piltill.l e rnl1-
que a,qui 'se' el1JCOillÜalva Eml gôzo

.

" do -c�brada ao preço de .197 ni!ci:pio.s vizinho.s, reulnimm-se, OlnLem, na ,SecretarIa da SegJU'Fança Pu--

eleoférias, d • 'n� "á preso.-deo"e'NcTuzeIro,s O saco de 60 quillos. blica Ü's. ,segui'l1It.es Isen.1!hores: OsvaLdo Machado, direlLo.r da Viação, .1".!0-, consagra a aruli:>'ca que Jr é • e·cotes ul...·I·m,os d'l'as os prolPrl'e-' ".., ". _

.

,
.. ,.. . . , ': ;�

.

.

ri'alThó olis Ltda,' Afonso Delambevt, dire'�o.r da Vlaçao ,santa Catffi"m�
oonsIderano um VJtOl'lÜISO pela crl-'· RIO, 10· (A. N.) -_ FOI des'lg- t'aJrlrQ,S de padarIas e tem paO'o p,. "

'V· _

Gl' ,. , AI "d E" d-
• '.. A

'

,

•••
b uMa' Mano Müura da Empresa AUibo laça0 OIla,."l. m eis JI'PO,. "',.tlCa ,do 'RIO, 'lem sa:):Jltdo h()llil'ar a na;d-o o oonego Pedro OhveIra 199 üruzeirü� pel,a saca de 60

. "

.'
1" V'd I

. I' ,.. d -m- A. V·, . . ..
.. .' _ E A V Ca'tal'JlllanSe' Manoel Canta }'CIO I a, 1l)['OprIecalIo a. J.!l. .'

!.lltt,ehge,ncIa bar.n.ga-veil'de. membro do conselho aldrnI- quilos razao drl televação do
'.' .

-
'

..

t d A V·
_

FI ,. '''po
t f,·· • •

' San'Lo A:maro J_jtda,' Olavo Schuler g'eren: e a . laça0 Ü'llanu -

Com os nossos VO o.s ele ellz vra� mstrab.'V1O ,·de Alagoas para preço. O coronel ouviu com·" ,

..

'

L d "D'" ,1 "'ar
d

.

.

II d
'

,.... .

..

,

-. lis Lida,; e os sr,s, Amaro ,seI'xas 1\elto, repre.sen run o o ral�lO <la.., -

gem, ClseJ'arrnos-, le cal a vez malO- SUbs.ütulr C? ,;pr:s�dente do a�ença� a queIxa e promete� de'" Jairo Callado proprie:['á:l'io ela "Ã GazeLa" e Si-d:nei Noce'ttí, dO' "O.
,res triti.rilfds· em' su:a' catreira ar- mesmo nos Impedl'menrtos des- normallzar a venda de farI-

E L' I "

'

tisüca. te. nha 'SI 1l1{IO. .

.

"�������,������������������������.�����������_ A reunião que con�u, ��ém, oom a�r�ooça dos sn. Ma�e1

FerreÍlra de Me,lo, prefeito mu[)icirpal elIll exemiciü; T'Le. Olivério"Costa.-

oficial de gabinete elo .secretál'io da Segurança Publi·ca, foi presidida,
pelo i,lus,fJre til'ulall' ela me,sma, dr..Edtson ·ValenLo.

_

A reuniã10 durou dua's horas' e' sobre> os a,SSUil1itos tratados an'lanb3:.

(laTemos amplos debalhes,
Podemos adia!l1tar, entretanto, que foi f'eito pe,los proprietárí(\S d&'

ônibus, um apelo ao ex;mo. sr. GtlIV,ernador do lDstaelo, por i:ntfl/l'mMí&"

d'o sr, Secretário. da Segt.wança Publi(m, dr. Edison' VaIe'nte, para �U8

sejam COIl1cerLadas as estradas ,dO:s s'uibul'bios da Caipiotal e municípIOS;

vizinhos, o que será condição esse[]cial para poder se,r normal1zado 0-'

serviço de trmníSipOl�l:e col:eUvo, seriámOinte ameaçado ele ser iIJil,ocTom-

pidro em alg'lumas linlbals.

Florlanópolb, 1'1 àe abril"de 1947

Dois

A Sucursal

Sul América
Marítimos e

'neste Estado''- da

Terrestres,
Acidentes

COITRA CasPA.
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

�epresen'ará
o brig3.deiro
Rio, 10 (A. N.) � Impossl....

bâlítado de comparecer pessoal...
mente, o sr. Eduardo Gomes.,
será representado na posse 'do
DT. Mangabeira, pelo deputado
Prado Kely.

SQlJS

'A gravidade do problema de Trans-�,
porte Coletivo ein· Florianópolis
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