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Rio, 29 (A. N.) - Recebemos do

Jtamarati a se guinte nota:
"A propósito do falado projéto

.de declaração que o govêrno da
Guatemala apresentaria á Confe
rencia de Bogotá sôbra as "Colô
nias européias na América", certa
imprensa do Continente vem atri
buindo ao Brasil a intenção de re

mvtdícar a posse de uma das Gui
anas, ou de tôdas elas.

o Ministério das Relações Exte- de Havana, onde as Republicas
ríores declara que a noticia não Ameri-canas assinaram uma Con

têm o menor fundamento, Para co- venção sôbre administração provi,
meçar, não parece

.
que se possa sória de territóri.os europeus na

agitar, numa reunião de caráter América. Mas era o ano de 40. Dos

regional, como são as nossas Con- paises europeus com jurisdição em

ferências Interamericanas, uma, tais territórios, dois estavam ocu

questão em que se acham envolvi- pados pelo inimigo e o terceiro lu

dos interêsses cie certos paises eu- tava sózinho. Mas nem porisso se

repeus. deixou de respeitar o direito de so-

Evidentemente, há o precedente berania daqueles paises sôbre os

....... � c;-E
referidos territórios, uma vez qu 19:a�as. a apresentar ao seu se-

ao assinarem a: mencionada Con] ái"io ge.i.âl,."'e Por ê�e meio, ajuí-
venção, as Repúblicas Americana� <fã' quálil�le da administração
se preparavam apenas para a even- de cada umdeles e apreciar o pro
tualídade de vir aquela soberaniag resso que vão, faeendo quanto ao

a mudar de mão. "desenvolvimento progressivo de

Agora a questão volta a tona em suas livres instituições politicas.
circuntancias diferentes. Para com Essa previsão da Carta marca

preensão do que está realmente um grande progresso sôbre o pas
em causa é preciso ter-se em vista sado e abre, como se vê, perspectí
que não se pode considerar as cha- vas novas aos povos não autôno
madas possessões européia-s na mos dêste Continente. Ainda que
América todas do mesmo modo. respeitando o critério de outros

Algumas delas são objeto de Iiti- paises sôbre êste assunto, o Brasil

gio e é curial que a sua sorte futu- prefere, por seu lado, não inovar
ra só poderá ser matéria de nego- no que ficou- tão sabiamente regu
ciações entre as partes interessa- lado em São Francisco".
das ou de recursos a um dos meios

.de solução pacifica dos conflitos

LeI" síndícalinternacionais.
Restam as outras possessões que

não são objeto de Iitigio, e nésse
caso estão, entre outras, as Guianas
O destino dêssas possessões foi

previsto na Carta das Nações Uni
das. Leia-se o artigo 73 da Carta e

verse-á que as potências adminis
tradoras dos terrítoríos não autô
nomos assumem o compromisso
de administra-los por meios' susce
tiveis do desenvolver a sua capaci
dade de se governarem livremen-
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O suborno de' deputodos A 4rgentioil avança
Buenos Aires, 18 (U. P.) _ Nu- te. , Rio, 20 (A. N.) - No próximo

ma nova manifestação de 'suas rei- Ora, 10 Brasil assinou a Carta das

I
dia 29 os representantes das fede

vindicações sôbre o disputado ter- Nações Unidas e recebeu como rações patronais e sindicatos co

ritório da Antártica a Argentina .bom o referido compromisso. Co- merciários vão reunir-se conjunt._adeu o nome de "Mai' de la Flota ,.

á massa dágua atualmente conhe- mo membro daquela Organização,

t
mente para apreciar o aumento de

cid a por Estreito de Bransf'eld. O é-lhe Iícíto examinar os relatórios salários pleiteados pelos comerciá
decreto, assinado pelo presidente que as referidas potências estão, .ríos caricoas.
Peron e pelo ministro da Marinha
contra-almirante Fidel Anadon, de-
fine a área como sendo limitada a

noroeste pelas Shelland Meridio
nais, a sudeste pela peninsula ele
Trinidad (extr-emidade setentrio
nal da Terra de Graham) , a nor
deste pelas ilhas de Gihbs e Apo
lands e a sudoeste pelas ilhas de
ChrisLiania. Esta zon:a constitui
parte ela área disputada entre
Argentina -' e a Grã-Bretanha.

S. PAULO, 20 (A. N.) - Os debates na assembléia deverão ser
1lalO1'080s cm virtude da ordem do día. ,serão discutielos os requeri
mentos do líder da oposição "1edindo a designação duma comissão pa
ra apurar o caso d� subamo a deputados, e o requerimento do sr. Pi
nheIrO Junior, pedindo a suspensão dos trabalhos. até a eleição da
mesa, o que ainda não foi possível fazer.

o discurso de Tlu,man
SÃO LUIZ, 20 (U. P.) - As acusações formulad;s pelo presiden

te Truman contra o capital, despertou uma verdadeira onda de sim
patia pelos Estados Unidos. Ontem á noite, vários grupos cornposcus
-dos melhores elementos manifestaram publicamente seu entusiasmo
pelas declarações do presidente dos Estados Unidos.

desqostcso
ISÁÜ PAULiÜ" 20 (A. N.) -- O sr. Hugo Borg'hi, depois de conf'e

.reuciar com o deputado Emí lio Carlos, convocou uma r.eunião da sua
bancada, para anuncíar a exoneração do sr. Gilson Mendonça lIenri
ques, (lc"legarlo rio I:\.Pc. Essa ueinissãc C311S0U bastantes aborreci
mentos ao sr. Hugo iinrg:hi. uma \ cz que fora êle próprio que indicara
o sr. Gilson para o cargo.

�

-,- !
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E,leições com
plementares
zar-se-ão. a 12 d{' ahriI as eleições
complementares em dez sessões nís
tribuidas por cinco municípios, já
estando designados os juizes que

presidirão as mesas.

o problêma linda a 'infervenção em S� Paulo
madeireiro Rio, 20 (A. N.) - As conversas cia com o sr.•José Américo sôbre

Rio, 20 (A. N.) - Sob a presi- em torno da intervenção federal o caso de São Paulo.
dência do sr. Paulo Souza, secreta- em S�o Pal:l� tomarâ� todas as I A:cha-se que .0 pres�d��te da yDN
Tio geral a Conferência latino- atençoes politicas do dia �e ontem. resista em acertar a idéia de mter

americana de florestas e produtos ,Em seu gabinete o sr. Nereu Ramos venção federal naquele Estado.

derivados, relmir-se-á no próximo 'manteve sucessivas conferências,
dia dezoito de abril em Teresópolís. inclusive com o sr. Jos(' Américo. Rio, 20 (A. N.) - O Senador Etel-

Falando á reportagem à�sse quejl
vino Lins, falando sobre o caso de

a Europa tem grande fome de ma� Rio, 20 (A. N.) - O sr. Aurelia- São Paulo disse: "O Caso não é de

, deira e o congresso poderá dar SO-] no Leite e ,Henrique Bayma, intervenção, mas sim de interdi

lução aos problemas que assober� [ac�mpanhados pelo sr. Prado K�ly ção".
.bam a nossa industria madeireira. estIver-am no senado em conferen- ---------------

Exonerouse
i

BANCÁRIOS
Organização Bancária PRECISA de profissit?naÍs
capazes, CONTABILISTAS E CORRE�PONDEN

TES, de preferência SOLTEIROS, com mais de

21 anos de idade, QUITES COM O SERVIÇO

MILITA�. Cartas para Ervino Mü11er.

Rua do Rosário, 111, Rio de Janeiro,

Indicando referências e pretensões.

a

Rio, 20 (A. N.) - Realisou-se-
uma assembléia dos representantes
dos sindicatos sob a presidência'
do Ministro do Trabalho, sendo

apreciado o anteprojeto da lei sin

dical ora em curso no Parlamento•.
As conclusões vão ser apresentadas'
ao legislatívo como sugestões das

classes trabalhistas.

Aumento de salario

��----'-------

"'tJ{l>)\� em tecidos de
CAMA" MESA-

é �a,.antia de
_

P�R'F'E ICAO
e ALTA QUAll'DÀ'D"E

Na ourela ou etiqueta
exija a marca "lAPA�

Lidere� pOliticos
Vitória, 20 (A. N.) - Foram es

colhidos os seguintes lideres na as

sembléia estadual: Odilon Castelo
do P. S. D.; Niltoh Barros, da U. D.
N.; Aristides Campos do P. R.; Fer
nando Rabelo, do P. D. C.; Sebas
tião Marreco do P. R. P.; Saturnino
Rangel Mauro, do P. T. B. e Alberto
Satanga Junior P. C. P.

A Comissão Estadua da Legião Brasileira de Assistência, em San-
ta CaLarina, tem a honra de convidar as autoridades civis. militar-es r ' d. e eclesiásticas e a, população em geral para assistirem, no próximo dia I LmJ'OSSa . O
2;7, ás 10,30 horas, -á cer-imônia da inaugur-ação, - na cidade de- Pa- li"
lhoça - do Posto de Puericultura "Aderbal Ramos ela Silva." co

.. nfeclsCln-,
Recife, 20 (A. N.) - Empossou-

do-se antecipadamente grata pela honra da comparencia, se o SI' Luiz Cabral Melo n a a

Pela L. B. A. em Santa Catarrna.
. o c 1'.,0

- Ylmal' Corrêa, presidente. de consullor juridico do Estado.

Expulsos da França
PARIS, 19 (U. P.) .-0 Mínístérío divulgou á noite o seguinte co

municado :

"O govêrno francês, tendo adquirido a certeza de que a "União
dos cidadãos da U. R. S. S." disolvida pelo decreto de 15 de dezembro

a de 1947, se reconstituia sob forma clandestina e· 'Com nova comissão
diretora, que se reunia regularmente em diferentes lugares, fez YCf'Í
fiem' pela policia, .fj. reunião mais s-ecente dos implicados. Por motivo
da Infração, rigorosamente apurado, os membros ela comissão direto
ra, presentes á reunião, foram presos, para ínterrcgatãrtos. Nessa dil i
gencia foi apreendida documentação, estabelecendo, de forma índiscu
tivel, a materialização do delito. Por isso, o govêrno francês decidiu
proceder á imediata expulsão dos interessados que já anteriormente

João Pessoa, 20 (A. N.) - Reali- haviam manifestado vontade de voltar para a Rússia. Todas as facili
dades serão concedidas ás suas familias se desejarem reunir-se aos
cidadãos soviéticos expulsos do país".

·

O caso do petroleo
Rio, 19 (A. N.) - O sr. Hermes

Lima ocupará a tribuna da Câmara,
abordando o problema do petroleo

I
brasileiro - examinando minucio
samente o relatório' do sr. Odilon

_
Braga.

Querem. apelar para as armas
Vitória, 20 (A. N.) - O Gover

nador concedeu a exoneração pedi
da pelo sr. José Abreu, secretário
da Fazenda, e José Pereira Lima,
procurador geral do Estado, ambos

pertencentes a U. D. N.

SÃO JOSÉ, 20 (U. P.) - Altos funcionários loocais consieleram
possivel a visita dum representante do go'Vêrno Co'Stariquense a Hon
auras afim de apelar para as armas como inelicio do perigo que en
cerram os aluais aconte�mentos na América <Central.

AJ.ém dç Honduras, três outros países, ao que se anunciou estão
envobvielos .na pendência. O Governo ele Costa Rica recusou Íicença,
de enviar armas, através da fronteira Ipara as tropas revolucionárias.

Exigencia demasiada
IRIO, 20 (A. N.) - Uma exigência das auLortdades' municÍlpais

Recife 20 (A. N.) _ Serão re�
talvêz ocasione excassez de peixe na ,se�ana ,Sar:ta. A Pre'!.�itura,

. _ .' q..uer que os ambulantes de pelXe usem caIxas termlcas que pesam 58novadas 25 eJ.eIçoes para prefeIto e qllilos, o que os vendedores consideram um absuTelo. Os vendedores
vereadores por motivo de terem si- vão apelar para o prefeito, arfim de ser dispensada essa meelida.
do anuladas seis secções eleitorais.

Novas eleições

Negado
tRECIF\F, 20 (A. N.) - O TRE, por cinco votos contra um ne"'ou

provimenlo ao recurso qUf visava retirar o mandato dos cOl,{uni;Las
eleitos a vereaüG.res na capital sob a legenda do PSP.

A ...o�uç,ão dada 'Pela Corte é inteiramente diversa da solução em
caso SImIlar, pelo tribunal eleitoral de .são Paulo, com reff>rrn�:a ao
pre,feito e vereadores de f'anio André.

o recursoo T8R.E� denegou
Recife, 20 (A. N.) - O ,TRE ne

gou provimento ao recurso da UDN

I f contra a diploml'içã-o do prefeito de

�� �
-------------------------

I Garanhus.
�
j
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Os empregados venceram Ia uu,estão'
IRIO, 19 (A. ,N.) - o Tribunal Superior do Trabalho julgou o re-

'

cidio coletivo sucitado pelo sindicato dos empregados do comércio de

Campinas, Estado de São Paulo, contra o sindicato varegísta daquela
cidade. Depois de prolongados debates, foi aprovada a tabela de au

mento dos salários, sugerida pelo ministro Astotro Serra, e que é a se

guinte: ordenados até mil cruzeiros, 30 por cento de aumento; de mil
e um até dois mil cruzeiros, 20 por cento: de dois mil e um, até quatro
mil: 15 por cento, e de quatro mil e um, até seis mil, dez '[lar cento. O
aumento será a partir da data da 'decisão, na base dos ordenados perce
bidos em 1945.

I�------------!_-�-----�
HOTEL CaSTRO ALVES I

RIO DE JANEIRO
AVENIDA NOSSA SENHORA DE COPACABANA, 552
recentemente inaugurado. 76 apartamentos, todos

com banheiros privativos.

Pediu 'a prisão do ex�deputado
JtElCIFE, 19 (A. N.) -- o Secretário de Segurança sohcítou 'a prí

são preventiva do ex-deputado estadual comunista Amaro Olrverra,
acusado de ter destruido e queimado documentos pertencentes á Pre
feitura de Joboatão, por ocasião do conflito de poderes ultimamente
suscitado naquele municipio. O sr. Amaro é atualmente funcionário da

prefeitura. O juiz de direito da comarca ainda não se :pronunciou: a

respeito.

Telegramas: APRIMORADO - RIO

;CUTIS
f' CANSADA

e sem viço
As pérfidas ruo

gas na testa e ao

redor dos olhos.
as sardas, mano

chas, cravos-e es-

pinhas, são traiçoeiros inimigos da
beleza da mulher. Quando surgem
estas imperfeições, lançando nu

vens sobre a sua felicidade. con
fie nas virtudes do Creme Rugol.
Rugo! corrige rapidamente as cau
sas do envelhecimento prematuro
da cutis. Este famoso creme em

belezador , usado todas as noites
em suaves massagens no rosto,
pescoço. e todos os dias como

, base do "maquillage", remove as
.

'[mpurezas que se acumulam nos

poros, fortalece os tecidos, dá vi

gor e mocidade à pele. Com ape
nas uma 'semana de uso do Creme
Rugol 3'SUa cutis poderá Ficar ma
ciav lirnpa é acetinada, aumentan
do Os seus encantos e protegendo
a sua felicidade. A felicidade
de amar ... e ser amada.

CREME

�.
.

UiGOL
Alvim & Freitas.ltda.·C.P. 1379·5. Paulo

. . .. .. . .

falsificavam selos
São Paulo, 19 (A. N.) - Cerca

de noventa pessôas foram denuncia
das no Juízo da ']3. Vara Criminal,
como implicados em falsificação do
selo de vendas e consignações, que
acarretou um prejuízo superior a

dois milhões de cruzeiros ao Te
souro

.

do Estado. No inquérito fi
cou esclarecido que vários ac�a
dos compravam selos de grandeva
lor já usados, os quais quimicamen
te lavados, eram trocados por selos
novos de menor valor. Paulo Fran
cisco Paula, foi apontado como ..

o

principal responsável, pois era en

carregado da lavagem dos selos.
,. , .. , ,

DOENÇAS BK"'4)�Ãs
C.m o. ,rOerr�lIí1IOIlI i. lIIDS4!tdu

lleJe, .. doen� Denr�l!aII, .1I.a.b
lotadas .. tua... do ........
feftaJBelllte remMiánlL O elll'lUlãl<
1Iltae. fnto u !podada, .. ,eM
$��.lelU' olllntHvúI... ·alGlbuI....
� ufermldad_ O Semc. If..
«i••aI d. DOeJlç.. ....... cl.lJqtlk
,\1••• .iDbldatóne. �.. ate•••�
JbI�t"TlU,lllte eil Gs(litta D."� a..
�_ M � ;o_� g,_ii

A beleza é
!obrigação
I

A mulher tem obrigação- de ser

bonita. Hoje em dia só é feio quem

quer. Essa é a verdade. Os cremes

protetores para a pele se aperfei-
çoam dia a dia.

Agora já temos o creme de alfa
ce "Brilhante" ultra-concentrado
que se caracteriza por sua ação ra

pida para embranquecer, afinar e

refrescar a cutis.

Depois de aplicar este creme, ob-
serve como a sua cutis ganha um

! ar de naturalidade, encantador á

I vista.
, A pele que não respira, resseca

e torna-se horrivelmente escura. O
Creme· de Alface "Brilhante" per
mite á pele respirar, ao mesmo

! tempo que evita os panos, as man

chas e asperezas e a tendência pa
I ra pigmentação.

O viço,' o brilho de uma pele vi

va e sadia volta a imperar com o

'uso do Creme de Alface "Brilhan
te". Experimente-o.
E um produto dos Laboratórios

Alvim & Freitas, S.IA.

...................... ,
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"
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XAR8PE
S•. JOÃO

Combate a tosse, a

, 'bronquite e 011 resfria
dos. João O XaJlope S.
éeficaz no tratramento
das oJeoções gripais e

das vias respn-at6J1ias.
O�.._Xa�e São' João
801ta o catarro e faz

expectorar fàcilmente.

ESPECifIQUE
EM SEUS EMBARQUES:

p/VII 'IIINH4��a reduzir as .=-"'....._...."'._

despesas de transporte e aumentar ��_,._
a eliciência da distribuição ��_-ê:=--=�_-::-u-�_.

Envie por caminhão - faça desta frase a di

retriz de uma nova era comerciaL O desen

volvimento industrial e comercial do Bra
sil depende, em grande parte, dos trans
portes rodoviários. Municípios, cidades
e vilas que não contam com o transporte
ferroviário têm no caminhão um ele

mento básico de progresso.Envie por
, Caminhão - é mais seguro, mais rá

pido, leva aa cargas de porta à porta.
Estimule o plano rodoviário brasileiro!

OS TRIISPORTIDORES EXPERIMENTaDOS
CONFlIM NOS PNEUS
flRESTOIE - PELI SE·

GURINCI, ECOIIOMI.
f RENDIMEIITO QUE
PROPORCIONAM.

:�. .' ..
,

I
f",

;'".,
r

'';\' nt
ACESSÓRIOS E PEÇAS PARA

AUTOMÓVEIS EM GERAL
FERRAGENS E FERRAMENTAS PARA INDÚSTRIAS ../

JOAO KELLER

INDÚSTRIA BRASILEIRA
f8.09.

PU��9d(�. �.�-I!�gi���r!� I
deu o sargento do Exército Afonso

Silva, quando recebia à porta do'
Banco Delamari, quinze mil cru- i
zeiros das mãos de Francisco Au- i
gusto Ramos, proveniente de luvas, �

dum apartamento à Rua Clarck, 203, \1sendo instaurado inquérito.
•• •• ••••• ••• ..lO.. ",

Inscreve-te na Associação
---

Benetlcíente dos Funcioná- ----------�--------------
rios Públicos Estaduais e Mu
nicipais de Santa Cátartna,
Três eruseíros mensses

I
dez eentavos diários e estarãs

, preparando um pecuUo para

I �� .���I�i.�.............•... � ....
As taxas escolares,
Rio, 19 (A. N.) - O Conselho de

... -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Justiça concedeu habeas-corpus ím-

O Crédito Mutuo Predial, oferece petrado pelos ,liretores de estabele-
aos seus associados o melhor pla cimentos particulares e colégios
no, no. melhor sorteio, por Cr$ 5,00

I
contra a portaria da CCP que tabe- t

mensais,
,1.-,;, __a, jlou o preço do ensino. I

IMPORTADOR •• S, PAULO
ESTABELECIMENTO StJISSO-BRASILETRO

Av. sae João, 127ô •• CaIxa Postal. 3283
T E L E G R. J O K E

Rio

Registros ,'de Díplcmos
AVISOS

DIPLOMADOS POR ESCOLAS LIVRES: (Superior) - Nos têrmos
do Projeto 521.B/47. deverão recuerer a validação dos seus diplomas'
no prazo de 90 dias,

DIPLOMA'DOS POR ESCOLAS LIVRES: (Comércio) - Nos têr-
mos do Projeto 520/47, poderão registrar os seus -diplomas.

. ._

REGISTROS DE PROFESSORES: Deverão requerer a substíutíeãe
dos seus registros provisórios por definitivos.

PROFISSIONAIS ESTRANGEIROS: De acôrdo com o Parecer 22�
do Consultor 'Jurídico, podem registrar os seus diplomas.

DENTISTAS ESTADUAIS: Podem valíar &BUS diplomas. .-J"';
TRATAMOS DE QUALQUER ASSUNTO REFERENTE AO ENSINO

.

BUREAU UNIVERSlTÁRlO
Av. Alte. Barroso, 11, 1° andar - Caixa Postal 3.932

Direção do DR. �.EDRO OLAVO DE MENEZES
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:tIRA TENIS CLUBE - DIA 27 .- SÁBADO DE ALELUIA ... GRANDIOSA SOIRÉE .. SURPREZA .. DIA 23 .. DOMINGO MATI:�.NÉE INFANTIL DA PASCHOA COM IN! CIO ÀS 16 HORAS COM UMA PARTIDA DE BASQUETE INFANTIL ,ENTRE DUAS
_'EQUIPES D�, LIRA. FARTA,DISTRIBUI çÃO DE PREMIOS E BOMBONS. RESER VA DE MESA PARA A SOIRÉE DO DIA

27 NA JOALHERIA MORITZ, A PARTIR DO DIA 22.
====
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ss�do Descoberta de um ....
. D)e e ama0 a no pa ii

A AAODUÇÃO Jilli;';,'ICif1ãoDE
A data de hoje recorda-nos que:

'

M.ESONS
- em 1.777 chegaram ao Rio e foram imediatamente recolhidos Passou' em seguida o professor

presos em fortalezas, o General e demais oficiais que haviam entregue Leite Lopes a analisar as conse
ao gove·rnador hesponhol de Buenos Aires, a ilha de Santa Catarina. quências dà' realização de Lattes

- em 1832, nasceu nesta cidade, Antônio Justiniano Esteves Jú- com o cíclotron da Califórnia:
níor, que veiu a falecer, no Rio, em 9 de Março de 1900. _ Na recente' descoberta de Ber-

- em 1842, por Decréto Imperial, Luiz Alves de Lima e Sirva, keley, ralizada nove dias após "

a
Bl'igae].eiro e Barão de Caxâas, é nomeado comandante das armas da chegada de Lattes aos Es-tados Um.
Corte; dos, dois novos e grandes progres

- em 1843, no Rio, suicidou-se, com uma punhalada no coração, o sos foram conseguidos: a criação
Conselheiro Júlio Wallenstein, consul geral da Rússia -em nosso Paíz ; pelo homem, de mesons no labo

- em 1868, deu-se o assalto e tornala do Sance, no Paraguai; ratório; e sua obtenção em abun-
- em 1869, em Liverpool, Inglaterra, onde exercia o cargo de, dancía cerca de 100 milhões de ve-

Consul do Brasil, faleceu o Almirante John Pascoo Grenfell; zes maior do que a encontradà na
- em 1870, chega á Corte o 2° Contingente di' Voluntários da Pá- radiação cósmica.

.

é merecedor tria, de volta do Paraguai, e composto dos 23° Batalhão, ex-iO da Côrte; Isto significa que os físicos têm
30° de Pérnambuco ; e 39°, ·ex-9° da Côrte; agora á sua disposição um podero--dos nossos aplausos e credor da - em 1874, pela primeira vez, é cantada no- 'I'catro Carla Fe lioe, so instrumento para enconrar no-

mossa simpatia, porque o seu �pí� le Gênora, a ópera de Carlos Gomes, "Salvador Rosa", obtendo sucesso vas propriedades das partículas
';rito empreendedor, devemos a mo- extraordinário.

.

nucleares.
-dernisação dos serviços de trans- A data de amanhã recorda-nos que: A física dos mesons passa, desta

'

.

- em i761, na nossa então vila do Dêsterro, nasceu Joaquim maneira, a sei' controlada no labo-porte coletivo em Florianópolis. Francisco da Custa Livramento, célebre sob o- nome de Irmão Joaquím: raíór ío. Se.guramente surgirão ds
Além disso organísou e mantem, - em 1812, em Itapícuru-mü-ím, Maranhão, nasceu João Francts- Berk .. lev novos e talvez ainda mais

�m horto florestal com capacidade co Lisbôa, jornalista -e historiador;' important.e« trabalhos que nos es-

tualn t' fornecimento de I - em 1833, 'em Ouro-Preto, Minas Gerais, estalou uma revolta clareçam principalmente sôbre a.:::1 ua men e, para
, militar contra o Presidente de Provincía: massa exata dos mesons produzi- anos poderão entrar.

<diversas espécies de eucalíptus, e' - em 18&'3, as forças do General A�olo tomam as linhas de Ho- dos, sua vida média, sua desinte- ••...... . .......•
,

.•.•...••••...••

''!IIlantém, para .aproveltamento das jas, abrigando os paraguaãos a se concentrarem eI? Humaitá; gração em electr-ons e neutrinos e IMPERIAL hoje ás 2 horas
'm deiras extraídas dos terrenos à - em 1887, faleceu Gustavo Nunes Pires, nascido no Rio. em 19 de sua interação com os núcleos atô-

Matinée do Barulho" a
. Fevereiro de. 1848.

micos.-serem reflorestados, um serviço re-
André Nilo Tudasco O.DEiPA.RTAMF.MTO DE FISICA DE Noticias do Brasil n. 15 _ Na-

;guIar de fornecimento de lenha à
SÃO PAtlLO cional Imperial Filmes _ Camou•

..dO;�C�i��ento, está preocupado emjlUO'menagem a C,ruz' e SO°Ula nuou �e��r�:f:sSD�a��.�::rLODe�nti- fla:.e� Desenho Colorido

"dar a nossa Capital, um serviç.o com-
•

iii
.

que a descoberta de LatLes dernons-
OS AMORES DE BU,'ZANAIri tra qu-e já conseguimos formar no

:1>leto de tratament10 e ��ono�: :u: Na séde do Instituto Histórico e mado pelo Sr. Roberwal Stlva, me- Brasil físicos dte priJ!leirla grande- COM: George Brent _ Joan Fon-
,Ta autos, em amp o pr.e. . . Geográfico, conforme fôra anua- f I za no plano in ernaciona . taíne.

d d à Rua Felipe Schmídt recendo rancos ap ausos, Ao chegar á Inglaterra, já era êle'j)ropne a e,
.

'

ciado, realizou-se no dia 19 do cor- Ocupa a tribuna, com brHpante um fisico de consumada formação.especialmente construído para tal
rente, uma sessão comemorativa discurso, o Sr. José Medeiros Viei- adquirida no Departamento de Fi-

�ifim.. . do cinquentenário da morte do ín- ras, do CCC, delirantemente aplau- sica da Universidade de São- Paulo,.

Espirita progressista, cheio de �n- signe poéta-negro João da Cruz e dido. onde se graduou em 1943, tendo
-tllsiasmo e possuidor de uma Iér-

Souza. trabarhado em pesquisas sob a di-
S De O Sr. Dr. Renríque Fontes põe à reção de Gleb Wataghin e Már-io·y.rea força de vontade, tem o r. -

Com uma assistência regular o disposição dos preseutes a palavra, Schemherg. Aos 19 anos, já era as-
-<1ambert em mente outros cmpreen-

Sr. Desembargador Henrique Fon- que é solicitada por um senhou de sistente de fisica teórica naquela,�mentos e que visam todos êles o
tes, presidente do Instituto, abriu num frasdo elevado cha- Universidade.

.engrandecimento de nossa capital. que, O Departamento de Fisica de
3. sessão, convidando para presidi-la mou a atenção dos assísten- São Paulo é hoje um centro cientr-
o Sr. Capitão representante do Sr. tes, tecendo um hino aos nos- fico de ímportanoía internacional anos poderão entrar.
Dr. Governador do Estado, e mais sos letrados, exáltando como es- já tendo formado uni grupo de Io-

...•...• . .......••....•••....••••

F
. vens pesquisadores de alto nívelos Srs. Desembargador erreira trela de primeira grandeza, ao

A visão e orientação do professorBastos, Altino Flôres, Carlos da poéta Cruz e Souza'e em sua Gleb WaLaghin, que o organizou
Costa Pereira e Lupercio Lopes,! .como estrela de primeira grandeza, em 1934, devemo'S o amadU'reci�
para faz'erem parte da mesa. I

ao poéta Cruz e ,Souba e em sua menta do meio e a convergência de
Inicia-se a sessão com uma bri� homenagem recitou um soneto de condições que produziram o 'gru

po de cientistas brasileiros ao qualIhante alocução feita pelo Sr. Dr. sua lavra. Era o concurso empres- pertence Cesar Lattes.
'

Henrique Fontes, elucidando a co- tado por uma Nação irmã, o Uru- 'POI' outro lado, a Universidade
memoração realizada e dizendo do guai, pela palavra fluente e simpá� de São Paulo proporcionou as con-

C
- dições materiais indiSlPensáveis ()concurso dos Clubes de ooperaçao tica de seu representante nesta ca-

realização essencialmente: t')mpcCultural e de Arte Moderna. pital, o ilustrado Consul Sr. Herre- inlegral com remuneração condig
Discursando em seguida, os Srs. ra, cujas últimas palavras qe sua na para os pesquisadores, dotaç.ão

José Tito Silva, do CCC ·e Salir Mi- brilhante alocução são coroadas orçamentária adequada para a ma·

AM t d nutenção de um corpo suficienteguel, do C r, entrecor a as com por espontanea e prolongada salva
de assistentes e estudantes grn-declamações feitas pelos Srs. Ani- de palmas. duados bolsistas, bem como p}1ra o

bal Nunes Pires, também do CAM e Finaliza a solenidade o sr. farma- aparelhamento dos loboratórios ('

Roberwal Silva, do CCC, foram cêutico Tenente Ildefonso Juvenal, biblioteca.
'f' Se -é ,desejo do govêrno que amuito aplaudidos. do Instituto Histórico e Geogra I�

ciência e a 1Jécnica floresçam I1C
O Sr. Odi Silva, do CAM, fala, ex- co, declamando um seu poema, es- Brasil _ concluiu o professor Lel

"pondo pontos, de vistas em que é crito especialmente para a come- te Lopes - sejam tais condições ,1�, SEJ."\fANA SANTAfilha do
tida a Arte Moderna, seguindo-se- moração do 500 aniversário do trabal�o p�oporcionadas .

também O REI DOS REIS
1,· na Umversldade do BraSIl e de-lhe uma bela declamação feita p'e a poeta catarmense. Um poema e�- 'mais instituições cienti,ficas do

Sta. Suelí Gouvei;, recit�ndo "Ves- polgante, tecido pela cu1h:r.r.. hn- ,

paIS,.
Peral", de "Broquéis';, que provoca lhante "do ilustre beletrista, dp.cla-

Retreta a se realizar no dia 21 d()aplausos. mado com vibrante sinceridade,

E OS D A POLYPH N· L corrente, no jard,im Oliveira Belo,A convite do CCC o . r. r. D-
provocou, com justiça incontestá-

"R das 19 às 21 horas.tenor Morais compoz o soneto e- vel, prolongados aplausos. Era che-
• �

voada Glol'iosa", especialmente pa- gado o fim da solenidade e o Sr. O Desinfetante da atualidade I p
PROGRAMA

r,a a comemoração, o qual foi decla- R t t d D G n dor T d .. b· h I
la ame:

epresen an e o r. o_ver a
.

!
errar OS, micro lOS, BC a-se

J Jandira _ Marcha sinf. Por Dias
sr. Patricio Borba, comer- �;raÍici�·-'d-;;-Yo-;ê"';;;·"ÊciS��bI;:--S;-�Tf:' ��r;t��a.encerrada, a sessao

come-l Pe�i���daa oe;: � �r;_��INS &
(

Papiva. V I E W ldtgo, empregado na "A o erana .
.' .

V _.

1 I omone _ a sa nor <. a en-,:ciante. Não passou, pOIS, desapercebIda" SIL A. Rua Jeao Pmto, 6 I f I- O sr. Acácio Cardoso. O aniversariante, que goza de
tão brilhante comemoração, à qual Caixa Postal n·. 3321

I

eI'I P l'
.vasto circulo de amisades, será, por

f I'
. i ag laCCI _ Fantasia da. op."O Estado" esteve presente, e ICI- .•.... ..•..•.•..•..•.•• • •••••••••

GIDIO AMORIM certo, muito cumprimentado nl:j, da- /

J.d d
. I por Leoncavallo.E .

tando aos seus promotores.
a7.1!ll" o OrO.'IA I. Vendedor de Passaras _ Fanta-Aniversaria-se amanhã, o sr. Egi- ta de hoje.

.... U� li IJ !ii
,4io Amorim, alto funcionário da

Budapeste, 20 (U, P.) _

Gran-j
ZIa por Carl Zeller.

'Caixa Econômica Federal e pes�oa VIAJANTES: VENDE SE eles jazidas de mania e torio foram 2'8 Parte:
melaS ARNO BECK '. _''''' descobertas nos outeiros da Hun-' Feirense _ Dobrado por A. Au-''''''''UI'tO benquista nos nossos

O d t I d' f
."u

d t d It" te e nesta . .

d d gria ci en a, segnn o In armes 'li:,sociais pelo seu 'belo carater. Proce en e e aJaI es v Uma otlma proprle a a,

I do professor de goelogia da Uni- re o.
. , .

_,.
cidade o sr. Arno Beck, do comér- conte.ndo 2 casas, Barage, po- versidade de Debl'ecIren. Em con-I Uma festa no Mmho _ rapsodIa

ACÁCIO DE DEUS CARDOSO cio daquela cidade. mar e pasto.

I ferêIl!,'Cia
que P, ror:l�nciou a, resp,'I- I

de cantos populares porh!gueses por
data de amanhã assinala o Tratar em Rancho Queima- to, aquele cat,ednatIco dUVIdou en-. C. Morais. ,A

A
' 'ALVARO LUZ d .... La aCI'a Pilar ou em tretanto q�le. 10sse P!\oveltoso es·ca-l Viúva Alegre _ Fantasia por13niversário natalício do jovem ca- o "a � em I vaI' o deposlto, em face do conten-'

,do de Deus Cardoso, artífice-au- Esteve em Florianópolis o sr. AI- Cambuela com Raul Se lI. 1 do l'elativamente escasso de mine-, Franz Lebar.

'.xiliar da secção� de linotipia da Im-/ varo Luz, corretor de seguros na
. .. •... .... .. ..•• •..• • ••• Irais. I Brigada Passinha _ Dobrado paI'

''Prensa Oficial do Estado. praça de Itajaí. Em conferencia I N--·---·d-·-····--·----t·· d '

I
M. Passinha.

.

,__

'

_

O aniversariant� que goza ,de vas:) ADOLFO WOLLSTEIN 'IUo,20 (A. N,) _ E�tiveram com OVO epu a o \ SI CONSE�urRES
1:0 circulo de mTIlsades, sera, paI

,
.

. J A • • •

_

'

' •

"
• Que um teu amIgo ou (JI}Me-

"<Certo muito cumprimentado por Via aérea, seglllu para a capItal o sr. Nereu Ramos os polItlcos, 111 ReCIfe, 20 (A. N.) _ Se"ulU para eido analf'a!beto frequente um our-
,

da República o sr. Adolfo Wolls- clusive o sr. José Américo, dizen- o Rio, pelo vápor Pedro Segundo, o so noturno. para a�reIloor a ler .,.:1ião anspiciosa data.
t.' d;retor ''''crente da conceitua ..

, do-se que o assunto de todas as sr. José Maciel que vai tomar pos- a -es�rever, presta'r:as um grandoeln, - "
'. d S I 1 . f'

.

t
-

f dI, d . d '. d d t d f· d I servlÇO á tua Pátna. Catedral MI'....'NTIAGO da Cia Mu'ua Catanuense e e- pa 8sb as 01 a ln ervençao e era se e ca ClI a .0 epu a o e era
t l't G � 1 ",,,,,,,'EDEMIR SA . L

, ,-,-PI' d G' P t rapo I aM ou :!"-ll)O ",soo,ar j;)"'VI

110J'e o aniversário, guros, com séde eÍll Blumenau.
.

em ;::,ao . a,.u o. na vaga o sr. erClllO on es. José .Transcorre �

AFONSO DELAMBERT

ANIVERSÁRIOS:

'íte nosso conterraneo, são destas que
.zas vezes passam pela vida sem se

rem lembradas.
Afonso Delambert

ODEON hoje á 1,30 hora

Matinée das Moças
George Bretn - EM:

OS AMORES DE SU!.ANA
-I1-

'MEXICANA

A data de hoje, assinala o passa
,Sem do seu natalicio e lhe vae pro
porcionar ensêjo de receber ínurne
'ras demonstrações de simpatia.

A. individualidade e a figura des- COM: Tito Guizar

Estelita Rodrigues e Ivone de Car

lo em:

-III-
CLUBE DOS PRONTOS

REVISTA SINTÉTICA - EM:
Technicolor

No programa: Vila Braz - aN

cional Imperial Filmes
Preços: Cr$ 4,00 Creanças e Es

tudantes c-s 3,0{} Geral Cr$ 2,00
LIVRE Creanças maiores de ;)

MEXICANA
40 -

COM: Tito Guizar - Estelita Ro-

dríguee
Continuação do grande seriado

O UÓ'IMO DOS MOHICANOS
.

_ Fez anos dia 19 o sr. Ari da

'Costa Pereira, nossp 'colega de im

,prensa e empregado na casa Hocp

,.cke, tendo sido muito felicitado pe

�os seus numerosos amigos.

4/50 Episódios
Preço: Cr$ 3,00 único
LIVRE Creanças maiores de 5

JOÃO FERREIRA DE MORAIS

Transcorre hoje, o aniversário

natalício do jovem João Ferreira de

::Morais.

Simultaneamente

ODEON ás 4,30 6,30 e 8,30 horas,
IMPERIAL ás 7,30 horas

Sessões Elegantes
O CRIME DO MUSIC HALL

COM: William Marshall � Anti
Rutherford _ Vera Hruba
No programa:. O Esporte em Mar

cha - Nacional Imperial Filmes -

Camouflagem _' Desenho Colorido
- Fox Airplan News 30x18 - Atua
lidades

Fazem anos, hoje:
_ O jovem estudant!; Valéric

,"Grans que vem cursando e0111 gran

<de a;roveitiunento a Acac1et'�i;t de

.-Comércio. ,

_ A sra. Hélia S. R. Zallini, es-

1Pôsa do sr. Antonio êan,ini, guarda
'livros.
_ O sr. José de Sá Freire, alto

sfunciom'irio do I, A. P. I.
- A sta. Zuma Macedo,

.'sr. Erasmo Macedo.

Fazem anos amanhã:
- O sr. Rodolfo Weickert, g@

':rente da Casa Hoepcke em Lagnn�.
_ O sr. Emanuel da Rocha LI-

Preços:
ODEON 5,00, 3,00 e 2,00; ás 6,3&

horas Cr$ 5,09 único.
IMPERIAL Cr$ 4,00 único
Censura até 14 anos.

BANDA DE MúSICA DA POLICIA'
MlLITAR

'nhares.
,

-'
..

_ A sra. Tereza Garofalis Fialho,

-esposa do sr. Henrique Abreu Fia

llho.
-O

.
-

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AVElNlIDA MA:UIRO IRA,MOS, linha circular, bangalô construido em
terreno de 10x29, com 3 quartos, salas, boas instalações, quasi toda mu
dada, desocupa em seguida. Preço Cr$ 95.000,00'.

,

-0-

<RUA F;EIRNA.NDO :MA,CH.ADO, casa !bem ,conservada construida em
terreno de 5,5x42, com 4 quartos, varanda, quarto de banho, cosínha
etc. Preço Cr$ 120.000,-00.

�o-

RUA CONSELHEIRO MAFRA: Prédio de Comércio, com 2 pavi
mentes, senda Q térreo para comércio e o superior para residência,
ótimo ponto. Preço Cr$ 350.000,00.

--0-

RUA CONiSELHELRO MAFRA, casa nova já no alinhamento, 3 quar
tos, sala de jantar, sala de visita, varanda etc., desocupa imediatamente.
Prego 'Cr$ 100.000,00.

--o-

il1UA JOSÉ MlillNDE,S, casa pr6pria, em estado de nova, construída
em terreno de marinha medindo 15x35, com 3 quartos, sala, varanda
ele. Preço Cr$ 50.000,00. '

--0-

aUA SÃO VIlÜEl\'TE DE P.A!ULO, casa nova de madeira, construída
em terreno de 1l,4xijÕ, com 3 quartos, casinha etc. ainda não foi habita-
-da. Preço Cr$ ,25.000,00.

'

" -o--

RUA LAURA CAMINHA MEIRA, casa de madeira, construída em

terreno com 15x26, com 3 quartos, sala de jantar, cosínha, instalação
sanitária etc .. Entrega-se a chave no ato da venda. Preço Cr$ 40.000,00.

-0--

RUA JOSÉ CÂNDIDO DA SILVA (Estreito), bangalô construido em
terreno de 10x35, tendo este 2 de frente, com 2 quartos, sala de jan
tar etc. Preço Cr$ 25.000,00.

J --0-

OOQU,ffiIiROiS, casa de madeira construída em terreno 'de iOx30,
próximo à. Capela, distante do ponto do oníbus 60 metros, com <! quar
tos, sala etc. Preço Cr$ 20.000,00.

--0-

CAPOEIiRAlS, casa construída em terreno com a área de 8-6.000m2,
todo cercado com pastagem para 15 cabeças, boa água etc. Preço
�r$ 50.000,00.

-0-

RANaHO QUEIMAiDO, ótimo prédio todo revestido de cimento, com
todo o conforto, com 5 quartos, chuveiro; água quente e fria, um mo

tor Delco, 2 dínamos com 900 amperes, 215 arvores frutíferas já pro-
duzindo etc. Preço C�$ 60.000,00.

'.

--0-

CA,POEIRAS, uma pequena casa de madeira, tendo o terreno 15x521.
Preço Cr$ 20.000,-00.

, TERRENOS
RTJA FELiltPE SCHMIDT, tendo 11,50x30. Preço o-s 35.000,00.

,

'-0-
RUA BLUMiENAU, tendo 8,70x32, rua calçada, linha circular.

Preço Cr$ 35.000,00.
�o-

RUA SÃO VICENTE DE PAULO, tendo 12x30, já pronto para cons-

trução. Preço Cr$ 6.000,-00.
'

--0-

RUA S:ElRVIDÃO FRA.NZONI, diversos lotes a partir de Cr$ 3.000,00.
-0-

H IPO'l'!ECAS
Aceito capital para empregar sôbre garantias hipotecárias. Con

sulte-me sem compromisso. Sigilio absoluto,

o Novo Método ZENlm de Tocar Discos'
, • A

com BRACO SONORO "COBRA" RADIONICO, e
.

Trocador de Discos RÃPJD·O·SIUNCIOSO

,

Um beloconjunto, à prova de temperatura
e umidade. Proporciona excelente recep
ção de onda média e rádio de onda curta
Internacional na extensão de 13 metros.

O Novo Braço Sonoro "Cobra" suprime o

ruide desagradavel de raspaduraouchiada;
faz com que os discos se possam tocar cen
tos de vezes mais.

Troca t2,discos de dea
polegadas, ou tO discOl
de doze polegadas' em
334 segundos cada um.
O Braço Sonore "C0-
bra" pode se deixar,
eaír ou raspar nos,dI.
eos, sem causar dano.

...,_--------------�-----_.

Distribuidor Exclusivo Z. S. BATTISTOTTI
Rua Felipe Sahmidt. 34. .,: Caixa Postal 1,73..

1 I • Florianopólh. - Santa Catarina

,

Â nossa Capital vai ser dota i Camh••, ,Gravata'i Piiamel,

I
Sequer eis ficar ricos

da de .mafs um estabelecímentr

I
M:eial da. melhore•• pelo. me De modo facil e regal

de ensmo e este será o "CoI6- nores preço. só Da ,CASA' MIS Fazei hoje uma inscrição
gio Barriga-Verde". CELANEA - RuaO. Mafra. No Credito Mutuo Predial

novo i,ngrediente
fazer bolos!

um

para
CARLOS HOEPCKE S. A.
Comércio e Indústria

CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os senhores acionistas da Carlos 'Hoepcke S. A.

Comércio e Indústcía, a comparecer á assembléia geral ordinária no

dia 30 do corrente mês, ás 14 horas, na séde social á rua Conselheiro
Mafra n. 30, nesta cidade, para deliberarem sôbre a seguinte ordem do
dia: ,

1° - Exame, discussão e aprovação do balanço e das contas rela
tiNOS ao ano de 1947, parecer do conselho Fiscal e relatório da dire-
toria. '

2° - Eleição dos membros do c-onselho fiscal' e seus suplentes para
o exercício de 1948.

Florianópolis', 19 de março de 1948.
AcelDn Dario de Sousa - Diretor Presidente.

• Mais econômico que a

manteiga!. Torna a mas

sa mais 'fácil de baterl
• Livre de umidade. Por
isso o bôlo conserva-se

fresco por mais tempo.

r,

FABRICA DE RENDAS E' BORDADOS HOEPCKE S. A.
Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇÃO
Fic.am convidados Oi> senhores acionistas da Fábrica de Rendas e

Bordados Hoepcke S. A., a comp-arec-er á assembléia geral ordinária no
dila 30 do corrente mês, ás 16 horas, na séde social á rua Felipe Schmidt.
s/n, nesta cidad-e, para deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia :

fO - Exame, discussão ,e aprovação do balanço e das contas relati
vos ao ano de 1947, parecer do conselho fiscal e relator-ío da díretorta.

2° - Eleição dos m-embros do conselho fiscal e seus suplentes pa-
ra o exercício d� 1948. •

3g - Aumento de capital.
Florianópolis, 19 de -março de 1948.
Rodolfo. Scbeidemantel - Diretor Presidente.

AQUI está o novo Com

posto "ADONA",tãofino
e cremoso que a senhora
oadorará.Idealpara fazer
bolos, "A DONA" é, tam
bém, recomendado para
frituras leves, e apetito
sas. Procure conhecer,
'hoje mesmo, êste novo e

'

puríssimo produto Swift.

Swift
'Garage Delambert fABRICANTES DO FAMOSO «A PATRQA»

Já executa serviço de LAVAÇÃO e Polimento

I p sr D _.".--------- Cia. Swift do Brasil S.A.----------

Entre as novas mudíf'icacões introduzidas no novo Regulamento
do Impõsto de Renda (Decreto n. 24.239, de 22-11-1947), ressalta logo
P:e�o mterêsse que dey.� despertar eI!' todos os contribuintes, pessoas
fisícas, o novo dISPOSIÜVO que permite seja deduzida da renda bruta
os pagamentos feitos a médicos 'e, dentistas pelos mesmos ou P2ssoa�
�orr:p!-,�enndlda� como encargo de f'amilia (conjuga, filhos menor-es ou
mválidns, ou, filha solt.el.ra, ou viúva sem animo), desde que tais pagamentos sejam especificados e comprovados, a juizo da autoridade
lançadora, com indicação do nome e endereço de quem os recebeu.

Agentes
�

IRMAOS GlAVAM
Rua João Pinto, 6 - Florianópolis

;I

J
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',Ministério da Aeronaulica
Qtânta Zona Aérea

DESTACAMENTO DE BASE AÉREA' DE FLORIANóPOLr'
AVISO AOS CANDlDATOS À_ESCOLA TÉCNICA DE AVIAÇÃO l>E

O COMANDA.NTE D �AO PAULO ,

:FLORIANóPOLIS .

O DEST:-\CAMENTO DE BASE AÉREA DE
;A de i

, -, avisa aos candidatos que já apresentaram os doeu-
mentes ·e mscriçao a Escola Técnic de Avi

•

d S· I
-

f
;xá realdzar no dia 30 d ' ,�� viaçao e ao Pau o, qU'3 'a-

.admíssão para a r.ef,er?d���6�r:. mes, as 09.00 horas, novos exames de

NOTA ,- A condução para os candidatos partirá da Praça 15 de
.Novembro as 06.50 horas, do mesmo dia.,

'

ARY LOPES BUONO
Asp. Av. RC. - AJUDANTE DO DESTACAMENTO

MINISTÉR.lO DA AERONÁUTICA
,

QUInta Zona Aérea
DESrACAMENTO DE BASE AÉREA DE FLORIANóPOLIS
AVISO AOS CANDIDATOS À ESCOLA DE AERONA.UTICA

,

O COMANDANT� DO DESTACAMENTO DE BASE AÉREA Dl';
'FLORIANóPOLIS, aVI,sa .aüs candh:latos ao concurso de Admissão pa
ra a Escola. de �:e�onaubca, que até <O dia 25 do corrente mês estarão

:aber,tas as 1.�SC�·IÇoe.S para a ref'erída Escola, Outrossim, avisa que os

.cand'ídatos ja inscr-itos anteriormente poderão renovar as inscriçõesmediante d:c.J.araçao. escrita. As instruções em vigor são as mesmas,
:<BXC<8Pto o Iimite de Idade, o qual passará a ser 20 anos completos, até
.31-12-48. A data da Prova de seleção, será previamente divulgado.

ARY LOPES BUONO
Asp. Av. RC. - AJUDANTE DO DESTACAMENTO

------

O Mau Evtar do Figaao - enerva, depaupera

A Dtspepsla impede a os,limi'oção dos ClUmentolJ;
faz emagrGcer

A Prísão de Ventre.atl'ophia o cerebl'o, ftiz pel'der a

rnernoeía , enerva e embruteco 0$

Dua. vitimo.

A� .pilulas do Abbade MOlls.
formuladas excluaivamente para
combater as molestlas: do figado,

.

estomago e intestinos, -6azem
desacarecer em pouco tempo. o

mau est",r do figado, a dispepsia' 'Ie a pr isão de ventre.

I
i,

PIIJUIJA.S DO AB6ADE MOSS

estouro das câmaras acompanhado do rangido
dos freios, fazia as juntas do chassis trepidarem
ern todos os pontos de contacto.

Era necessário, então um amortecedor de choques,
que lubrificasse eficientemente os pontos de contacto,
sem saltar, sem espirrar, que durasse no chassis e

tornasse a" direção macia e flexível.

Assim foi que TEXACO MARFAK

consagrando- se
durável para chassis,
gráu de oleosidade.

I

•

até hoje
graças

f.j, A I S DE 30 ANOS SERViÇO

o BRASIL QUE EU VI

PASTA DENTAL
ROBINSON Sessão secreta IRio. 19 (A. N.) - Na reunião da

Executiva da UDN, o sr. Aureo An

drade, Iider da bancada udenista I

na Assembléia Paulista, fêz longo
relatório sôbre a situação em S.

Paulo. A reunião foi secreta, nada

tendo transpirado.

Nervos�D.e6m·
tedes

@

Provocam
,a ��eurasthenia o "Colégio Barriga-V-erde'"

está construido o 'Seu majesto
so prédio e necessita. de sua

valiosa co laboração.NÃO DEIXE QUE O EX
CESSO DE TRABALHO'
DEBILITE O SEU OR
GANiSMO, PORQUE O
CANSAÇC PHYSICO
E INTELLECTUAL O
LEVARA', fATALMEN.
TE, A' NEURASTHENIA

Arão Júnior.

Benjamim Constante, no Estado
do Amazonas, é sem dúvida algu
ma uma das cidades mais interes
santes do Brasil.
Corno já tive oportunidade de

dizer em crônicas anteriores, as

cidades daquele Estado, excluindo
a Capital, não passam de um amon

toado de casas! Benjamim Cons-'
taní não foge a regra.
,situada às margens do 1'10 Java

rí, afluente do rio Amazonas, a ci
dade está sujeita a constantes
inundações, pr-incipalmente na épo
ca das cheias t;,4ando as águas dos
rios encobrem quasi a metade da
Amazônia!
Os habitantes da cidade, cansa

dos de reconstruírem suas casas

carregadas pelas enchentes, resolve
ram o problema de uma maneira
bastante int.eligente e interessante
e nunca mais tiveram o díssabõr de
ve-las destruídas.

'

F'izeram o seguinte: Construiram
pontes de madeira co.brindo as r iias
e depois elevaram suas residências
ao mesmo nível daquelas! :f� .de se

notar que algumas das "ruas' pon
tes" têm mais de quatrecentos me

lros de extensão!
Ó preço do custo da vida em

Benjamim Co·nstant é o mais ele-

()s primeiros symptomas da
neurasthenia são geralmente a

insornnia, pesadelos, irritabili
dade, dôres de cabeça e ner

vosismo. Ao sentir quaesquer
destas manifestações previna-::
se contra as suas consequen
cias. Trate-se immediatámen-

, te, com um remedio de' effeito
positivo e" immediato. Não
torne drogas perigosas. Vigo�al
é o remedia indicado para
qualquer caso de neurasthenia,
Vigonal revigora o organismo,
restituindo ao fraco as for�as
perdidas e a energia da juven
tude ás .pessOas ezhauridaa.

Vig'enâ1'l
FORTIFICA E DÁ SAÚDE
�rioa.AtV.M ",fllelTAS � $. Paulo

c t
'

,

�\emhra-se·
ainda ...

,
>

PtQUANIJO osPNEUSSO
VtlTl/WAM 500KHSZ

•

corno a

ao

•

surgiu,
.

graxa mars

seu elevado

FEVEfeEIIO DE 'Ma
DO BRASiL

vado que se possa 'Imag'inar, p�is
o açucar, quando existe, é vendido
a dez cruzeiros' o quilo! a cigarro,
por exemplo, quando lá aparece, é
vendido majorado em trezentos a

quatrocentos por cento e o preço
da caixa de fósforo, apesar do mes

mo vir do Perú, distante uns qui
nhentos metros .e Irá ser adquirido
a razão de trinta centavos e não pa
gar imposto alfandegário, é de um

cruzeiro!
Não se encontra em toda a cida

de uma verdura para se comprar,
sendo que Lodos os demais artigos,
mesmo os 'tle uso diário, como o

sabão, a carne, a banha, etc. difi
cilmente são encontrados, o que
leva o .povo a consumir quasi que
exclusivamnte conservas e peixe
fresco, pr ínoípalmeute o "plra
rucu".
Distante de qualquer outro cen

tro, Benjamim Oonstant é uma das
cidades mais isoladas do Brasil
sendo que os meios de comunica

ção, bastante difíceis, se resumem
no avião e no pequeno navio "gai.2.�
la,. O primero fazendo viagens
quinzenais, vindo de Manaos, e O

segundo somente pode alcançar
Benjamim Constant na época das

cheias.
O ensino naquela cidade é bas

tante fraco e lá existe apenas uma

escola primária dirigida por frei
ras cat61'icas.

Sem hotel, sem médico sem rar

mácia, sem cinema, sem um clube

e com falta de tudo o mais que pos
sa tornar a vida mais agradavel,
Benjamim Constant pode ser consi
derada a pior cidade do Brasil.
mas .. , "em compensação" ela po
de ser, também, considerada uma

das mais interessantes!
••••••

'

••••• o ••••••••••••••••

Procura-se, Sócio
Capitalista

com 30 ou 40' mil cruzeiros

para negócio muito lucrativo.
O capital empregado é gaum-

. tido. Pede-se dá-se referên
cias pessoais e comerciais.
Por careas à Caixa Postal N,'
364-Nesta.
.............. . ............. ,. ... , .

Está no Rio
Rio, 19 (A. N.) _ Chegou a esta

capital, procedente de Goiaz, o se

,
nador Pedro Ludóvíco, presidente
do PSD daquele Estado.
.. .. .. .. • & , ••

Reunião do P.s.r.
Rio 19 (A. N.) - Com a pre-

sença' do senador Euclides Vieira,
,

e Cardoso Melo, secretário da Justí
, ça de S. Paulo, reuniu-se o Díretó
.

rio Nacional do PSP, que examinou

a reestruturação do partido no Rio
Grande do Sul e Minas, e apreciou

, a situação politica nacionifl.
.................................

C A S-A
,Vende-se a rua Conselhei1!'o

Mafra n,o 116
,TrataI' com Albino Zomer.

Antenor Augusto PlaU e

d. Olga Maria P. Platt
particip<1m ao. ctmigoll! ., pes
loal de IUQS relaçõell. o nas

cimento de sua filha

Jsanete-Maria

ocorrido dia 15 dGsto rnes,

na Mat9rnidode da

::', I._��_�_. Fl1o!ionÓpoHI d 9

1
po is.. ti da Margo a 48

....MIl'....,_�=nsY"'W""lÇpt'WA.I

TIN'.rURARIA 'I
Só a "'CRTJZEIRO" Ti:nl"'

dentes, U

.lnt.
;;
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.r' interessantes festejos, o Clube de Regalas «Aldo luz» procederá,
hoje, às 9,30 horas, o batismo de seu novo barco "Ciloca".

Cem a realização de duas interessantes' provas,
. será encerrado hoje, pela manhã e

à tarde, na baia .sul, o Campeonato Catarinense do Velejador, promovido pela FVMSC ..

/'f

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

BOTAFOGO X AMÉRICA MINEIRG
O Botafogo, vice-campeão carioca

de futebol, enfrentará, hoje, em

Belo Horizonte, o forte coniunto
do América Mineiro.

FLUMINENSE X OLARIA

Hoje, no campo da rua Bartrí, o

Flumínense cotejará com o Olaría,
em partida dc carater amistoso.

F ig u e i r en
Hoje, no campo da FCD, em hemenagem ao, sr. Governador,. o sensacíenal prelíe
entre [eiavíleases e ·floríanopolitanos.�Deslile de verdadeiros craques da" pelota.

o

Consoante tem sido amplamente, cida alvi-negra, mas, em caso de
I
nos domínios do adversário, onde. Leônídas, Nicolau. Ibío, Haroldq, I Menezes, no quadro visitante, o que

divulgado, realizar-se-á hoje á lar- derrota o grêmio dos calções pretos. o Caxias não admite revezes. Jalmo, Jair, Marcos e Laura, na constitue um verdadeiro desfile de

de, no tapete verde da rua Bocaíu- terá que passar maus momentos no I Em ambas as equipes veremos equipe local e Pé de Ferro, Bosse, craques o espetáculo futebolística
_

'\Ta, sensacional peleja Intermuníci- segundo encontro da série de três, I bons elementos, como Isaías, Mora- Ruhinho, Diaho, Tiago, Nhonho, de hoje.
pal amistosa entre as valorosas fa- a realizar-se no próximo domingo, ci, Diamantino, Augusto, Teixeira, Êdio, Den, Alvarenga, Brandão, e Em homenagem ao governo

Ianges do Caxias, vice-campeão 00
,. .

O importante cotejo desta tarde"

����;::� e do Figueirense, desta «Cíleea», O novo barco do. Aldo Luz, será batizado �a��ic�a�-si�u::r:4g����a���á :�!;
Será o primeiro grande amistoso L" E' Ig t g t" II

t b "JL tarã t
bal Ramos da Silva, o qual em agra-

do ano que o público apreciará 10- -BOJe.--' mpo "an e re. a a In erna a rI uan ara o a o decimento á homenagem ofereceu:

go mais quando duas. boas equipes Conforme tem sido divulgado Ás 9,30 horas _ Hasteamento do senhorita Hercilía Luz e padrinhos'artístico troféu para ser disputado
travarão uma luta gigantesca, fada- realiza-se hoje,' na séde do Clube Pavilhão Nacional, seguindo o has- ' Á:> 9 horas _ Recepção aos -padri- pelas duas equipes.
da a alcançar o maior êxito. de Regatas "Aldo Luz" uma gran- tiamento do pavilhão do clube. nhos. Preliminar
Reconhecido o grande poderio do diosa festa esportiva, cujo PJogra- Ás 9,45 horas -"Batismo do novo destacados elementos do desporto Com inicio ás 13,30 horas, será

"team" que recentemente levou a
ma é o seguinte: barco "Cilóca", sendo madrinha a insular. efetuada a partida preliminar em

melhor sobre o poderoso "onze" do ÁS 10 horas _ Inicio da regata in- que serão contendores os conjuntos
Coritíba, bi-campeão paranaense, _, terna que constará de três sensacio- aspirantes do Figueirense e Bocaíts-

o Figueirense terá no Caxias um nais páreos. va.

adversário de reais méritos, capaz VENCEDOR O PAULA RAMOS FUNDAÇAO DA FEDERAÇAO
de derrotar esquadrões de reco- EM CRESCIUMA I. -

nhecida fama, como demonstrou Em Cresciuma, "exibindo-se fren AQUÁTICA DE SANTA CATARINA

frente aos paranaenses. te a um combinado local, o Paula Amanhã, ás 16,30 horàs, na séde

As ultimas vitórias conseguidas Ramos logrou sair vitorioso pelo da F. C. D., reunir-se-ão os despor-
sôbre o Atlético e o Bocaiuva, por alto escore de 4 x O. listas do remo de Santa Catarina,
contagens alarmantes, animam 80- para a fundação da' Federação
hremaneira oS alvi-negros, que an- CAMPEONATO DE PROFISs10NAIS Aquática de Santa Catarina que su

seiam pela conquista dos certames Ante-ontem foram abertas asi perintenderá os desportes do remo,

citadino e estadual, de vez que o inscrições para a disputa do Cam- natação e water-polo,
conjunto está ótimamente equipado peonato de Futebol da cidade. Á Consta que serão eleitos presi
e destinado a grandes façanhas. categoria de 'profissionais, insere- dente vice-presidente respectiva-
Uma vitória do Figueirense sôbre vam-se apenas Avaí, Figueirense e mente os srs. Walter Lange e Sid-

o seu entusiastico adversário repre- Paula Ramos. O Bocaiuva inscreveu- nel Noceti, destacadas .fíguras .
do

sentará muito para a numerosa tor- se no certame de amadores. remo barriga verde.

res, resolveu encerrar a sua carrei

ra desportista envergando a mesma

camiseta com que começou a bri-
lhar como verdadeiro astro do fu- S. C. UNIDOS DO LIRA

tebol, isto é, a do Clube Bangú (da Recebemos
�
e agradecemos a se-

capital federal). guinte comunicação:
Assim, na manhã de ante-ontem' "Florianópolis 16 de Março de

o velho "mestre" da Guia firmou 1948. Exmo. Sr.' Redator Esportrvo
contrato com o clube suburbano, do Jornal "O Estado". Prezado
recebendo 40.000 cruzeiros de luvas senhor. Cordiais Saudações. Venho

Caxias

VENDEU A MEDALHA E FOI
PUNIDO.

Salvador, 19 (V. A.) - O popu
lar zagueiro Baiano, veterano de

fensor do E. C. Bahia, por uma

questão moral, será dispensado pe

lo tricolor. É; que por ocasião do

seu décimo aniversário como defen
sor do "Esquadrão de Aço", a dire

toria, reconhecida ofereceu-lhe ri

ca e artística medalha de ouro, alu

siva ao acontecimento, com surpre

sa soube-se, agora que Baiano

vendera o valioso e �xpressivo tro

féu, o que motivou imediata reação
dos dirigentes do campeão. A

me-1dalha foi readquirida pelo clube,
que magoado entretanto com o pro
cedimento do jogador ingrato, res

cindiu o seu contrato.

. DOMINGOS DA GUIA ASSINOU
CONTRATO COM O BANGú

Rio, 20 (V. A.) - Domingos da

Guia, o .maior zagueiro do conti

nente e o único jogador que se tor

nou campeâo das três maiores ca

pitais da.América do Sul - Rio de

Janeiro. Montevidéu e Buenos Ai-

Torneio unicipal de Basquetebol
Barriga 'Verde 'derrotou o Lira, distanciando-se

Caiu o Figueirense frente ao Ubiratan
Com dois grandes jogos, encer- (14), Marcos (2.), Vadico (6), Na- sificação dos concorrentes é a se-

orou-se, ante-ontem, o 1° turno do zareno (6) e Niltinho (2). guinte, por pontos perdidos:
Torneio Municipal de Basquetebol, Figueirense - Isaias, Jair" (8), .1° lugar - Barriga Verde, O'; 2°

promovido pela Federação Atlétí- Ibio (3), Monguílhot (8)'e Pacheco lugar _ Lira, Ubiratan e Clubc Do

ca Catarinense. (li).
.

ze, 4; 3° lugar - Figueirense, 8.; 4°
Grandiosa assistência lotou com- Juizes - Hélio Fonseca e Gurn,�r-llUgar

- Atlético e Caravana, 10.

pletamente as. dependências da cindo Tolomotti. . O segundo turno terá inicio dia

quadra do Lira Tenís Clube. Com os resultados acima, a elas- 29.
.

O primeiro cotejo da rodada foi

disputado pelas equipes do Barriga l1li 11 ...

N"erde e Lira Tenis Clube, venceu- -'" -

do o primeiro por 2,7 � 21; vitória Vitorioso o comandante
essa que lhe assegurou a Iiderança
do certame, com larga vantagem N P-sobre os demais competidores. unes Ires na
Os quadros foram êstes:

Na baia sul, ás 16 horas, de

on-j proeiro. . ,.Barriga Verde - Walmor (6), tem, teve inicio o Campeonato Ca,. ·50 lugar - Carlos Oheniguiui e

Djalma (2), Sarmy (1), Chocolate tarinense do Velejador, com a rea- Carlos Dorninoní.
(3), Dino (12), Thomé (1) e Mar- lização da primeira prova, a qual 6° lugar - Orlando Filomeno €

cílio (2). foi vencida brilnantemente pof Ramon Silva.

Lira _ Galileu (2), Bicudo (4), Adernar Nunes Pires, o íachtrnen 7° lugar - Luiz Faria e Mário
n. 1 do Estado. Faria.

Barbato (4), Pedrinho (3), Héli- A classificação foi a seguinte: go lugar � Arnoldo Cuneo e Na-
nho (4), Fran (4) e Ventura. 10 lugar - Adernar Nunes Pi- zareno Simas.
Juizes: Oswaldo Silveira e Oswal- res, .timoneiro e Stravos Kotzias 9° lugar - Viriato Leal e Jorge

"d M' I proerro. Lunardeli.
. o "el;a.. . 20 lugar _ Rafael Linhares, ti- O comandante Adolfo Nícolich

O encontro final do turno fOI maneiro e Paulo Mendonça, proeí- da Si lva desistiu da prova e o co-

travado pelos "fíves" do Ubiratan

I
1'0. . mandante Roberto C �ousa foi des

e Fígueirense, vencendo o nrimei- 3° lugar - Nelson
°
Spoganicz,_ t!- classificado.

.

r . "lO x 23"
-

monerro e Lauro Batiêtoti, procrro. Hoje serão efetuadas as duas
o POI <

'. • f 40 lugar - Rafael Liuhares Fi- provas finais a serem iniciadas á,
" Os quadros r Ubiratan - Aldo; lho, timoneiro e Almir Baixo 9 e 14 horas.

o por um compromisso de um ano e

1.700 cruzeiros mensais de ordena

do, além de premios por vitória e

empate. Muito contribuiu para essa

resolução de Domingos o seu anti

go clube, o Coríntians de São Pau

lo, que só para o Bangú consentia
em dar o passe do veterano craque

sem exigências finançeiras eleva

das, pois que ao América, ainda re

centemente, pedira o clube ban

deirante cerca de 150.000 cruzeiros

pela sua transferência.

na liderança.

Ademar
. .

prova. de ontem

l

e

Ingressos
Cadeira: Cr$ 20,00 - Arquíbae

cada: c-s 10,00 - Geral Cr$ 6,00.

....

PALMEIRAS E ATL"ÉTICO EM
CONFRONTO

A Federação Paulista de Futebol
solicitou permissão á C. B. D., para!
o seu filiado Palmeiras enfrentar
no dia 4 do mês próximo, no Paca

embú, o forte conjunto do Atléticn

bi-campeão mineiro.

_.1

por meio dêste, comunicar que na

data de 15 de março de 1948 foi

eleita a diretoria do S. C. Unidos da

Lira, a qual está assim constituí
da:
Presidente de Honra: - Dr. 0&-.

valdo Bulcão Viana.
Presidente: Nelson Mainoldi Nu

nes.

Vice-Presidente: Nazareno Coim-
bra.

10 Secretário: Alexandre Evange-
lista.
2° Secretário: Edy Elóy Meira.

1° Tesoureiro: Jorge Joaquim:
Boabaid.
2° Tesoureiro: Jaime Bessa Veiga.
Diretor Social: Abelardo Henrf-

que Blumemberg,
Diretor de Publicidade: Jú!iao

Moura Camargo.
Diretor Esportivo: Walter Pinho

Teixeira.

Aproveito a oportunidade . para.
reiterar os protestos de alta esti

ma e consideração, mui atencíose
mente. (as.) Alxandr"e Evangelista..
10 Sec·retário".

(IA CATARINENSl

DE 'n>ANSPOtlTíS AÉREOS lTOA.
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UMA TURJM4-\ DE BARBAnOS RE
'. GiRESSA DA NORUtF.tGA
Londres, (B. N. S.) - Cillco ho

mens barbados, com as roupas es
tragadas .e _as races escurecidas pe
]3; exposiçao ás tempestades nór
dJC3S, desembarcaram recentemen
te em Mortholt, na Ino-Iaterra
Esses homens eram � John ÚÚls

Berek BOJ1Jd, Harold Varrender Ja�
mes. Robertson Ju?tice e �eginalc
Beckweíh, que e�tlVeram durante
mais de um mês numa gelaria da
.Noruega, a. 4.000 pés de altitude a
erma do r:tlvel do mar, tomando
parte na í'ilmagem da produção em
tecnicolor de Mâchael Balcco "Scott
01' Lhe Antarüc".

Du�"ante a primeira semana na
galena de Fmco - que é uma das
ultimas reliq.uia1s da éra glacial "na
Europa - tiveram de enfrentar
un} tempo terrivel mas nas ultimas
tres semanas houve sol.
Mills, Bond, Warrender e Beck

with, deixaram crescer as barbas
>() que Justice não precisou fazer'
{J?iS já possuia uma barba respei�
.tavel; Depois tiveram licença de
raspá-las, mas somente, enquanto
nao começou a f,ilmagem nas estu
dios de Londres, onde - é interes
sante assinalar - se encontram
uma tenda, um gramofone um es

iojo médico e um relógio' que
-

fo
ram realmente utilizados pelo mal
fadada expedição de Scott.
O relógio foi encontrado junta

ao cadáver de Scott.

Cabelos' Brancos 1

Sinal de velhice
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PRODUTO DA GENERAL MOTORS

•

ADMIRE SUAS numerosas inovaçõesl
Chassis extra reforçado, melhor
aproveitamento do espaço, o

poderoso motor de 6 cilindros e

válvulas na +crnpo, com maior

rendimento e menor consumo de
gasolina e tantas outras caracte

rísticas inéditas colocam o Che
vrolet na vanguarda dos caminhões
de sua classe. Aproveitando-se
de sua vasta �xperiência uni

versal sob tôdas as

condições de serviço,
Chevrolet é o lider
dos aperfeiçoamentos
mecânicos. Por isso ...

Chevrolet é o cami
nhõo que mais se

vende - no Brasil e

em todo o mundo!

PARA VENDAS E SERViÇO PROCURE OS

CONCESSIONÁRIOS AUTORIZADOS DA GENERAL MOTORS. DO BRASI[ S. A.
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raca de nOvembro, 24 ..:.. Florianópolis - Fone f.4SL

I· Dr: ,Pamphilo d?,;�:!O';;.;,. de C....,.lb., pr; "'an0''"'0 ! Penitenciaria o Estado
de S';·'Ani.io'·'M.'lorr.,-� Dr, Josqvim Barreto de Araujo ij

AVISO
e Jo.� 'Abreu;' j J?e ordem do Sr. Diretor da Peniteneiãr-ía do' Estado aviso ao co-

'4
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mércío � p�odutores interessados que esba ReparLicãa aceita propostaS'
para fornecimento de SORGO.

I Empregue bem o seu dínhel

I
Floeianõpols, 18 de Dezemhrs de 1947.

ro, comprando a�ões do "Colé
gio Barriga�:Verde".
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A Loção Brilhante faz vol
tar a ce.r natural primitivCl
(caltanha í louro. doiradCl ou
'negl!'C1) Iro POUIIO tempo. Não
é tintura. Nã.o mancho e não
'cuja. O .eu u.o é liropo,
focil e agradável.
A Loção Brilhante e"tingue

a. caspas. o prurido. a .abor
rhéa e te.da. ao afecçõl!l pc
ra.itárias do cabelo, a.llim
cerno corobate o calvicie, re

vitalizando as raiz511 capilCl
..es. Fbi aproyada pelo Depor
taroen to Nacional de Saúde
Público.

o PHIMF1IRO PORTO DO MUNDC
Omr.rROLAlDO PELO RADAR

Londres, (H. :-lo S.) - Uma novr

estação de radar que será util iza
da para controlar a navegação no

porto de Douglas foi ínaugurade
recentemente pelo governo na Ilhr
de Mac, Acredita-sê, que dessa ma

neira Douglas se tornou o primei
ro porto controlado pelo radar em

'Lodo o mundo. A estação, que pos
sue uma torre de 60 pés de altura
;ficou sob a direção do capitão do
porto e funcionará continuament(
durante o máu tempo.

.No psínel do radar. Na camara

escura, existe um plano do porte
e de seus arredores no qual são ex
postas as posições de todos os na

víos num circulo de três a quatro
milhas. As instruções aos navios
são normalmente transmitidas pe
dispõe de um alto-falante de f'un
cioma:mento elétrico com um rádie
de ação de duas milhas.

.

maior aparelho de radar de
mUJ1Jdo está sendo montado nas

docas de Liverpool e deverá en

trar 'em funcionamento em ibreve
............................

Irmandade do êenher .Iesu
dos Passos e H. de Caridades

Lü:\DRES SERÁ A SEDE DA OR
GAJNIÇ:lO MAiRI'IlIi.\1A MUNDL<\L
Londres, (B. N. S.) - A confe

rência das 35 nações escolheu a

capital da Grã-Bretanha para sede
mundial da Organização Marit.ima
das Nações Unidas. Os delegados
que se reuniram em Genebra na
ultima quinzena, estão agora, tr,a
balhando no projeto para uma no
va constítuição d� Organização,
Ao que se admite, êsse trabalho
estará concluído até o fim desta
semana. Ainda não se decidiu de
maneira definitiva, se o novo' or
ganismo constituirá uma agência
especial das Nações Unidas ou s.
será transformado numa comissão
do Conselho Econômico e· Social.

CERcas "PIGE"
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Resistência - Economia
Durabilidade

TECIDO DE ARAME DE
AÇO SUPER GALVANIZADO

Aviários - Porcos - Pomares, etc.
Preço desde Cr$ 10,90 O metro linear.
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Queremos que todos fa�am
parte do quadro social dos

componentes do "C{)légÍo Bar
ga-Verde". Por Isso, o paga
mento da ação é feito em li

prestações. 1. _

• • •

_

De ordem dI? Senhor Irmão Provedor," corívído os Irmãos e as 11'
mas para, revestidos de suas insigneas (balanclraus 'e fitas) assistirem
as solenidades abaixo discriminadas: '

Dio 21 Domingo de Ramos: Missa na Capela do Menino Deus às
8 horas com Benção � distr ibuição de Ramos.

' '

D�a 25 Quznta feira Mazur - 1° Comunhão Geral na Catedr-al Me
tro�oh.tana, ás 6. horas, distribu,ida pelo Exmo . .e Re'vmo. S-enhor Ar
eehíspo Metropolitano: D. Joaquim Domingues de Oliveira'

2° - Adoração sol-ene do Santissimo Saerarpetntn e Sermão do
Mandato, na Capela do Menino Deus às 18 30 horas

Consistorio, 18 de março d-e 1948.
' .

Luiz S. B. da Trindade
Secr.etário

Pare: as pessoas de fino
paladar Café Otto é

.em par.
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



P!��pi�� � �P,"fC!�;���!���� Descoberta de um jovem cientista brasileirg:,
nencía, comunicou aos ministros de Estado, que o presidente da Re- rSôbre a moJ!J�ntosa descoberta trabalho de Lattes e Gardner Iegra num meson mais leve e num>'pública, aprovando os pa�eceres �� conselho de Segurança. Nac'lOn�l, feiLa pelo fisico brasileiro Cesar prosseguiu o nosso entrevistado � outro corpusculo. Essa transfor=consultor geral da República e ministro da Justlça,. d.etermma que 11- Lattes, de 23 anos, dez dias depois constituem uma continuação das mação não pode ser explicada pela'>oCa, iproiJbi.àa a acumulação �e. proventos de. disponibilidade, al:o�enta- de embarcar do Rio para os Esta- experiências que, no ano passado teoria atual e a atenção dos fisi-·dona ou r_:eforma, quer de CIVIS, quer de militares, com quaisquer car- dos Unidos, ouvimos o professor Lattes realizou na Inglaterra, no cos está agora voltada para a elagos, funções ou manuatos : coletivos, . suspendendo-se, Imediatamente <José Lopes, diplomado pela Facul- Pie de Midi, em França e nos An- boração de uma teoria que riqueo pagamento dos mesmos. dade Nacional de Filosofia, da qual dcs bolivianos. de acôrd'o com os resultados obtl-·

é hoje professor de física teórica Nestas ohservações, feitas em co- dos por 'Lattes.
e superior, e doutor pela Univer- laboração com o físico ítalianc O própr-io Bohr, o famoso dina-·
sidade de Princeton, Estados Uni- Occhialini e com o rísíco inglês Po- marquês detentor do Prêmio No
dos. well, Lattes demonstrou, pela pri- bel e considerado como a maior

O professor Leite Lopes está aI- meira vez e com precisão, que 'na 311 [aridade em física moderna, de
tamente credenciado para explanai radiação cósmica existem pelo me- clarou que a descoberta do mesorr
a ímportancia dos t�'a1lalhos do n?s dois lipos d� mesons.. �nL�.s ptado "constitu�.a avanço !TIaürcientista J)rasllelro, pOIS tem acorn- deste trabalho tínhamos evlriôncia irrípor iante em física nos ultírnoa-
panhado de perto o desenvolvímen- apenas para um só dêst�s corpus:' anos".

.

lo das pesquisas de seu colega e culos. Lattes mostrou .amda qUE (Conclue na págir a 3)tem mesmo trabalhos publicados a um dêles, o meson mais pesado, e

respeito de certos problemas teó- altamente instável, desintegrando
ricos por elas levantados. se e dando como produto o meson

Respondendo á nossa solicitação: mais leve e outro corpusculo que
o professor Leite Lopes declarou: é provavelmente um meson neu
- Recebi há alguns dias cópia do troo Esta observação constituí tam

trabalho de Lattes e Gardner, que bém a prova mais segura que pos
se intitula "Prnducíon of mesons suírnos até hoje da existência dosWASHINGTON,20 (U. P.) - O servar na paz no mundo. A China, by Lhe 184-inch Berkeley Cyclo- mesons neutros, que havia sido su-

major general Claire Channault, a- devido a sua posição estratégica e tron" e que deve estar aparecendo gerida pela teoria.
posentado, concitou a Comissão de 'geografica, deve ser incluida em na revista nor-íe-amerícana "Scien- MAIS IMPORTANTE QUE A DE-
Negocias Estrangeiros da Camara qualquer plano geral que se elabo- ce". SfNTEGRAÇÃO DO URA'NIO

Estamos estudando cuidadosa- Explicando o valor da obra dodos Representantes a recomendar a re para a resistencia ao avanço co-
ment.e êste notável trabalho ne professor Lattes, disse o, professoraprovação de medidas adequadas de munísta, pois se a China tornar- nosso Departamento de F'isíca, e o Leite Lopes: ARNOLDO SUARE{l CUNEOassistencia economica e militar á se comunista, toda a Asia conti- discutiremos quinta-feira próxima, - Os trabalhos de Lattes, Oschia- Clinica OdontoloJl:ia

nental acompanha-la-á imediata- 18, em reunião de seminário. lini e Powell já constituem em si NOTUR"A
A DESCOBElRTA DOS MESO:;rS uma notável contr-ibuição á fisica Das 18 ás 22 horas, com hOJ"lllmente, não nos deixando base al-

PESADOS nucleal' e elos ráios cósmicos, a marcada, a cargo de abalizado pro-guma no continente asíatíco.
-v-' Os resultados apresentados no mais importante, sem duvida, das', ríssíone!"Decorr-idos mais de dez anos1--""".,,- ao '._....."".. lde 1936, Q.l1anclto IAndelrson desco- Rua Arcipreste Paiva 17

de conflito incessante, os recursos
..

rrui experrmen a men e o mcson

d.a· China enc.oniram.-se �uase.. no GUllberme Lnnef;!" A cisão do ntanio, descoberta pos-. Detarml·Do�a-o d� CCB• U IR ,,1 t�l'iol':nente, causou grande sensa- 'u O" u ['fim. Subetancial assístencía militar

da Alme
..

;d ....'!JI.
cionnlísmo pelas cO.11.se,q1lenC1aS que Rio· 20 (A. N.) _ A CCP deter-veconomica e financeira deve ser-

(J tI teve corno fonte utilizável dr gran- .

'
.

lhe prestada sem perda de tempo des energias; mas do ponto de vis- mlll?U que o arro_:: pr�ceden�e do-
Chega hoje a esta capital, via aé- ta ci'enlifico, do ponto de vista d08 Para e do Maranhão seja eqmpara-

rea, o sr. Guilherme Lopes Rodri- principias e elos fundamentos, do ao arroz [aponez, que custa l53"...�
gues, inspetor do Instituto de Apo- c�são do urani� nã_o é motivo

..

de
cruzeiros para os atacadistas.tao grande excltaçao para os 1181- ,

sentadoria e Pensões dos Servidores
cos como a descoberta de um nove

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

Públicos (1. P. A. S. E.). meson, mais pesádo que o reveladc A ima�em de Cristo
..

'

s. s. será recebido no aero-porto por Anderson. �
E

-

'L Lt colo·bor'a João PesSoa, 20 (A. N.) - A 1ma.. ·

pelo sr. Mário Garcia, de!egad0 do < nao so . a es e seus ai -

,

dores descobriram o meson pesa- gem de Cristo foi entro.nizda :nat·I. P. A. S. E. em nossa cidade, e do, mas ainda uma nova transfor- sala das sessões da Câmara Muni�.altos funcionários daquela entiâa� mação, um novo processo físico, �e-
d I

•

t d cinal.de, devendo permanecer alguns dias gun o o qua es e mesou se eSlll- 1-'

em Florianópolis.

O;---....;-J----,..----E--d------d----:--::---.:-.-di:�n�::a��;, deseja-lhe feliz esta- r. OilO
.

uar o orl.z
Nos primeiros dias do próximo' Ligado por laços de amizade e

mês de abril os 9llembros do RO-! companheirismo com destacadag.;·
tary Club de' Florianópolis e suas personaiídades das diversas repú-
Exmas. Famílias, prestarão ao seu

I'
blicas da América e Europa, que

consócio Dr. João Eduardo Moritz -ocupam altos postos nos meios co

e sua Exma; Espõsa, uma significa- merdais e industriais de seus paí
tiva homenagem, em reconhecimen- ses, a homenagem do Rolary Club'"
to a sua magnifica atuação na Go- local, cristalizará essas amisadeg;
vernadoria do Distrito 29, que reu- com a simpatia que S. S. irradia em"

.ne os Rotary Clubs de Santa Cata-l seu vasto circulo de leais e dedi-
rina e Paraná. cados amigaiS.
Presidiu S. ,S. com invul&ll.r bri-

lhantismo a la Conferência Distri- Tte. J! ntnlm.,'n T�niletal na cidade de Curitiba, a qual H mil v, iI! l' mi II �
na opinião dos destacados rotària
nos Juan Fava do R. C. de Mar deI
Plata e Paulo Martins do R. C. do
Rio de Janeiro, foi essa Conferên
cia uma das melhores realizadas no

Brasil.

{

i

,.. _.-... _'M. _

21 de Mar<o de '948
'

o

I CHINA.' E a PAZ MUNDiaL

China, á qual se referiu como a

chave para a paz mundial e a lu
ta contra a dominação comunista.
Chennanult, antigo chefe dos fa-

"O fracasso em dispensar auxilio
adequado.á China nesta conjuntu
ra constituirá a maior derrota da

Declarou Chennault ser uma

impressão que se estava dispensa politica exterior norte-americana
do demasiada enfase á salvação da

em toda a História, inevitavelmen
Europa, quando lhe parecia claro, te preparando o terreno para a
que a expansão· comunista depen- terceira guerra mundial.
dia em primeiro lugar da domina
ção da China e do Extremo Orien-

mosos "Tigres Voadores" e agora
à frente de uma empresa aérea de
transporte de cargas na China, fez
uma visita especial a Washington,
a pedido da Comissão da Camara
afim de opinar sobre o auxilio para a sobrevivencia mesma do go
á China. Desde o inicio, Chen- vemo nacional anti·comunista. A
nault tOTnou claro que seus pontos alternativa a este auxilio é a ins
de vista não eram identicos aOS tauração de um governo comunista
esposados quer pelo governo nor- e anti-americano.
te-americano, quer pelo governo
chines.

te,

_ .. - •••••••__ _ •••••••• _ ••••••••••••••••••••••••_ •••••••••••••• R _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ••••••••_ ••••••••••••_ _ _ ..

AQ COMERe.IO
A Ação Social Ca-tarinense, seri.amente preocupada em l'e

,s,olv,er o problema da mendicaneia nas nossas ruas- DPPv!.nt'J 30
Comércio de Florianópo-!is de que, em suas sinrli.<>·ancias :, res-.
peito de pedintes, verificou que um delles p=o.'] i deposito ti dis
posição num banc·o local, ,e outro susten.t.a dois genros e as re·s
petivas familias, as quais po-r isto. AMa quer,em com o "traba
lho".

PIara e;vitar que outros .u�Joradores r.aubem a esmola ,1es
nada aos verdadeiramenL" ),\�c.essitados, a AÇÃO SOCIAL CATA
RINENSE pede aos srs. Comerciantes que não deem mai.s eseo
las em s·eus estabeleeimentos.

Em lugar de esmolas devem tomar os sBguintes dados: NQ
me do mendígc - ender,eço com todos os detalhes pam faeú
mente s·er encontrada a restdência do mesmo - número de pes
soas que vivem na dependen-cia do pedinte - idade a 8·exo.

Esses d.ados dlevem ser r·emetidos á Caixa Postal 139 -- que
a Ação Social Catarinense se encarregará de sindical' relativa
menta á situação dos mendigos e providenci'ar para que os ver
dadeiramente neoessitados tenham amparo efici.ente.

Colabore com a Ação Social Catarinense, e não haverá mais
mendigos nas ruas de Florianópolis.

V. S. deseja oooperar na grande obra social de recuperação
dos mendigos? Apresente sua idéia ou ofereça seus serviços, d·ei
xando seu nome na lista de Voluntários da Ação Social Gatari
nense, em poder desta. redação.

Verdadeiro arsenal

CASA MISCELANEA diatri·
buidora dOI Rádiol R. Ci A
Victori Válvulas' e Dilcol.
Rua Conselheiro Mafra

l)iss-e não lhe ser passiveI com
preender "porque estamos tão as

sustados com o comunismo da Eu
Topa e somos tã.a tolerantes com

os comunistas na China". Manifes
tou também o receito de que a

coal1zação dos nacionalistas e co

munistas na China cond-izusse á
mesma sorte da TChecoslovaquia
Ao mesmo· tempo, Chennault ex

primiu sua confiança na integrida
de do governo chines, asseverando
a creança de que os comunistas
podem ser eliminados' da Mand
churia no espaço de um ano, bas
tando

. paTa isso tropas chinesas
treinadas e um abastecimentos
continuo de materiais.
Sintetizando seus pontos de vis- Começou o I-oterta numa declaração lida na Comis-

são, Chennault disse: rogatof'·O"A paz mundial está ameaçada
.

.

pela' expansão, em ambito mundi- Rio, 20 (A. N.) - Realisou-se em

aI, elos planos dos lideres comuriis- Niterói o interrogatório de Aracy
tas. Abelha. Esta iIlegou-se a responder
"Um governo chines forte, inde- ás perguntas do juiz criminal, Ay

pendente, anti-comunista, constitui

I r�s Itabai,ana; dize�d? que s� fala
a unica esperança de deter o avan- na perante outro JUlZ ou trIbunal
ço do comunismo na Asi e de pre- do juri.

OOJ>:ENHA>GUE, 20 (U. P.) - Confirma-se que a polícia dina
mal"IQuêsa descobriu grande de1ilósito de muniçõ·es e armas, pertencen
tes a comunistas. Foram apreendidos cinco mil quidos de' munições,
jIlclusiv·e 370.000 cunheLes para fuzil e 20.000 para armas cur.tas.

,Informa-se que o total de .armas encQntradas é superior ao de
qualquer das guarnições militares do e:x;ército d·inamarquês.

I

\
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Dois pingos.u
-O-

Os parlamentares que foram ao

Rio 'Grande do Norte assistir o

pleito municipal, constatar�m ,que
o ambiente não é bom. E foram
unânimes em reconhecer que a cul
pa, 'isolada, ,n.ão era fi<en de A e nen

de B, mas de A e de B. As
provocações udenistas de.ram em

reação.
E daí os observadores pedirem

força federal, citando .a exaltação
de ânimos de lado a lado.
A U. D. N. sabe que está derro

ta�a no Estado nordestino. Mas o

P. S. D. até agora não matou nin
guern, como o fez o ndenisrno de
G.iaz.

'_
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COURA CASPA, I
QUEDA DOS CA- i

BELOS E DEMAIS i
\

AFECÇOES DO
i
•
)
\

COURO CABELUDO.

f

Arroz ueucho
Rio 20 (A. N.) Chegou 0'"

"Goi;z Loide" com trinta mil sa�'

cos de arroz do Rio Grande do-:

Sul, que serão distribuídos pelo. >

serviço de abastecimento da pre-:
feitura entre os comerciantes va�"

registas para evitar a sonegação oUi'

desvio para as praças visinhas.

Retornou a Porto União, onde é'
s·ecretário do Partido Social De-

mocr-ático, o sr. Tte. Antônio Fani

le,
.

da reserva do nosso glorios!)·
Exército e pessoa de. grande presti
gio naquela importar.te ciçlade:

FRECHANDO li !li a

Apesar do nome, S. Eminência, D. Henrique Play, Primaz
vera prelado' espanhol aplicaria a um vigário paulista, mem
mente criada .pelo sr. Adernar de Barros.

E daí a proi,bição que hoje impera na Província de To
ledo: os sacerdotes não podem .freqLlentar campos de futebol •.
As paixões clubistas, des'sarte, não mais levarão os padres to
ledanos "a 'possÍ'veis escândalos perante os fieis.,

Lendo essa noticia, eu fÍ'quei a pensar que punÍ<;ão o se

vero prelado espanhol aplicaria a um vigario paulista, mem

bro da C. C. D. (IComissão de Compra de Deputados), recente
mente criada pelo sr. Adernar de Barros.
,Imaginem, agora, os leitores, a tragédia que. ocorreria no

municípIO de Promissão, ainda ,são Paulo, se D. HenrIque
IJ>Jay l:ês·se a seguin.te nota, divulgada pela maior órgão da im-.
prensa hanrJeiranle, a 12 do correnie:

.

"A câmara municipal de ·Promissão env,JOu ao sr. cardeal
arcebis'po uma mensalgem de que extraímos a!guns tópicos que
historiam -a ,questão reli,giosa levantada" maIS uma vez, p,elo<
v,igiário da paróquia :

-

"]<;m uma das primeiras sessões da Gâmara, apresentar'l!-m _?s
ver'eadores do ±l. S. P. e P. T. N. a proposta, de entrolllzaçao>
da -Imagem de 'Cristo, naquele recintll, devend? a bênção ser

dada pelo sr. v,igário Cqs,ta Aguiar S. J. A maIOrIa, r·epresen
tada pelo P. S. D., não concordando com a pessoa encarr.eg�
ela :da bênção propôs que esta fôsse dada p�19 monsenhor Vl
.Lor .R 'Mazzei, que, além de ser ur_na alma cn�taIll1a, é a su

IJrema autoridade eclesiástica na dIOcese. Com IstO, entretanto,
não concordaram os autores da pnmelra proposta, e, em con-·.

s�quência a Imagem de Cristo .não foi entroniz�da.".
Por que não quiseram os ver:eadores· e_m, �-aIona .que a

imagem 'de Cristo fôsse entronizada p·elo vlgarIO? Exphca o

manifesto: .
" -

'rUE rejeitando o sr. vi.g>ário local para dar a bençao a \ ma-

gem, rej·ei:taram o políti-qo Ique nas eleições d� 9 de novem'bro.,
como nas !passadas, fêz a campanha do PUlPItO, transforma.n
do-o em tri'buna política; que, dêsse mesmo lugar, deter-·

minou aos fieis os candidatos a serem. votados; que a!fl.�a
çou de excumunhão os que votassem na chapa contrar�a;
que chegou a declarar que, se o P ..S. D. vencesse �s elelçoes;
municipais, teria d'e abandonar a cIdade;. que, fma!ment�,
'Com a vitória dêsse, é inacreditável e atmge a próprIa açao>
da Io-reja - decretou luto por 8 dias e cobl'lu de crepe o al
tar-�or da Matriz!"
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