
A espionagêDi�ftíssa agindo no Canada
:!\IOlltl'eal, 19 (Reuters) _ A vam de explosivos, foram apre. nadr-nse soube primeiro das ati- govêrno canadense, declarou 1 se deteve sers p:ssoas, nes�

Universidade Mc Gill, a Comís endídos, "idades de espionagem, ati-a- ontem, {i noíte, que o deseuvot- cídade. A detenção tem relação

são de Controle <las Divisas "VPs de informações altamente vímento das investigações re- com a "filtração" de notícias

Estrangeira!', a.Bell 'I'elepho- Acr-edíta-se que os agentes confidenciais, do mês de outu- "Velaria a existência no país de e iuformações confidencias pa-

ne Cornpauy e a Untvei-sldade soviéttcos eram conl1l'eÍ(los pe- bro passado. uma vh-tual "quinta coluna", ra o exterior, segundo se soube,

de l\I',:mtreal (sede do Consr-tho la polícia, tendo sido vigiados patrocínada pela Russia. hoje, em círculos fideilignos.
durante vái-Ios meses, sendo *

* A Unfted Press soube, em

S{'US movimentos comunicados "Q"CJNTA. COI�UXA" R"CSSA EM INú;)IEROS FUROS NO SEGRE. fontes responsáveis, que entre

para Ottawa. Extra-oftcíalmen- :\('ÃO? DO DA BOMBA ATôMICA os detidos encontra-se um mem-

te, calcula-se em ZOü o nÚIlH'l'O Ottawa, 19 (Reuu-s) - Con- 'Vashiugton, 19 (Reuters _ bro do Conselho Nacional de

quanto tenha baixado LIma cor- Os técnicos do Exército, nesta
tina de segredo sôbi-e o In

quértto quanto ,í i-êde 111' es

pionagem descober-ta no Cana

dií, uma alta ronte, ligada ao

Nadonal de Pesquisas) fign.

A polícia nm-te-amer-icana e

a .polícia britanica í'oram in

formadas de que a polfcta ca-

ram entre os lugar-es vistta-

dos pr-la policia nas iuyestiga·
cões em tôrno da "filtt'a<:<io"
de notícías ccnf'Idenciats e se-

de agentes sovíétícos já pr-êsos
CIII Montreal.('I'Ptas para o extertoi-.

Todos os documentos da Unt

vei-sldude :\1<' Gill, que trata-

O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Pronêietar ín e Diretor-Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor: BARREIROS FILHO

IAno XXXI Fforianópo lis Quarta -Ielra. 20 de Fevereiro de 1946 , H. 9611

A reestruturação do Exército Brasileiro
o país terá três Corpos de Exércitos

RIO, 19 (E.) - Estão se pro
cessando sob a direção do gene
ral Góis Monteiro, os trabalhos
de Reestruturação do Exército,
obedecendo ao amplo plano téc
nico de alta eficiência, de modo
que em breve espaço de tempo
as nossas fôrças de terra. pode
rão figurar entre as maiores po
tencias mifitares modernas.
Segundo estamos informados,

o país será dividido militarmen
te em três grandes zonas, cada
uma com seu corpo de Exército.
Assim, haverá o exército do
centro, do sul e do norte com

os respectivos comandos inde
pendentes, mas obedeeendo : to
dos eles à suprema direção do
grande Estado Maior, com sede
Capital da República.

O informante, pessoa intima-

na Espanha
llL\DIUD. 19 (U. P,) - Centenas e centenas de folhetos

eotn propaganda monarquista Iorfim atirados hoje ao meiO-I'dia, do alto dos Correios e 'I'elég'rufos. Uma testemunha decla
ra que alguns transeuntes apanharam alguns folhetos enquan
to a polícia que dírfgta o tráfego, a cinquenta metros de dís

tâneía, parecia despreocupada,

Propaganda monarquista
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-ôõvocaçâü "'i1õ-' S'ôviêfê"'Sôprêiõ-o I
MOSf'Oe, 19 (C P,) - () Sovíet Supremo, cujos mem-Ibros foram eleitos na semana passada, foi eonvocado para

reuuír-se em }[oscou a 11 de março próximo, por Kalinin, pre
sidente do Preskííum. A reunião dos mais 1.000 deputa,do's
das duas Casas do Supremo Sovíet será a primeira desde ju
nho do ano IU1SSIHlo, quando foi unanimemente adotada a lei
de desmohítíeacão {las classes mais antlgas do Exército Yer
melho,

mente ligada <IIOS Planos de Re
estruturação, disse que a reorga
nização do Exército é inspirada
na técnica do Estado Maior Nor
te-americano de tão comprovada
eficiência na última guerra.

Os altos e grandes ensinamen
tos do conflito europeu estão
sendo sabiamente aproveitados
para a efetivação do extraordi
nário plano. A nova organização
é obra engenhosa e tanto quan
to possível perfeita, do general
Góís Monteiro.
Serão aumentados certos qua

dros e, servicos do Exército e

promovidos
.

vários oficiais ao

generalato, devendo ser-lhes arri
buidas importantes funções nos

exércitos do Centro, Sul e Norte.
Informa-se, ainda, qUe entre

os primeiros oficiais que deve
rão ser promovidos, em conse

quência. do plano, figuram os

coroneis Bragne Nunes, Caiado
de Castro, João Segadas Viana,
Castelo Branco e Nelson Melo.
Outra informação é <1e que, pro
vaveImente, os três grandes
Exércitos serão comandados do
seguinte modo: Exército do Cen
troo general Mascarenhas de Mo
ruis ; Exército do Norte, general
Newton Cavalcante; Exército
do Sul, general Pantaleão Pes
soa, cu'ja volta ao serviço ativo
já fo i providenciada.

Paira sôbre a India o espectro da fome
NOVA DEJ�HI, Iudia, IH (U. P.) - O Iíder (lo Congresso indú, Jawaharal :Ne]n'u,

chamando a atenção para as possibílidadel' da Indía ver-se a braços com outra fome, de

clarou, perante uma multidão de mais de 100.04W pessoas, em Benares e "Desta vez,

lião toleraremos festas e danças enquanto morrem milhões {le pessoas famintas". Ad
"lcertiu êle: "Se o p010 morrer de fome, sua morte será ying'ada", Frizou Xehru que,

eJHluanto milhões d'e IH�ssoajo; morriam de fome em Bellg'ala no ano (le 1943, '"os ing'le
ses e nlg'uns intlus em Calcutá g�ozaYam em festas nol' g'ranües hoteis·'.

o voto é obrigatóriO na Itália
lW1UA, ]9 (U. P.) - A Assembléia ConsultiYa italia

na, por uma yotnção de 179 cOllltra 156, aproYou a obriga
tOlie(lade do l'OtO nas próximas eleições nacionais. A As
$emhléia, está funcionando em caráter meramente consul
tiYO e sua decisão de boje não dá por encerrada a questão,
(lue dividiu acalora{lameute as opiniões partidárias. A de
cisão final compete no g'ahinete.

Serão retiradas do Levante
];()NnR.ES. 19 (U. P.) - Em porta-yoz do Foreign Offi

(�e", declarou que a Inglaterra e a }�l'ança concordaram em en

viar idlênticas diretivas aos seus comandantes militares em

Beil'1lt l'er.sando as lleg'ociações para a retirada das tropas bri
tânicas e h'ullcesas da Síria e do Hbano. Éste foi o primeiro
I'asso IUlra as llt'g'ociações que o Conselho da OXU recomendou.

Em execu�ão o Plano
TelegráfiCO Nacional

capital, expressaram sua, preo

cupacão quanto aos "múltiplos
furos" nos segredos relativos

á bomba atômica. f�sses cons

tantes mros - satíentam -

oompt-ovam que não existe ne

nhuma proteção 'legal para as

ínformacões vitais, que são ago
ra disponíveis, de um modo ge
ral.

O major-general Leslíe Gro

YI'S, chefe do projéto da bomba

Investigações e um funeioná
rio do Partido Trabalhista

Rio, 19 (Via Aérea) - Está
em plena execução o plano
telegráfico nacional, que visa
ampliar aquêle serviço com a

reconstrucão das rêdes tele
gráficas do Departamento dos
Correios e T,elégrafos, numa

estrita obediencia á lei que
instituiu o próprio plano. Foi
o que declarou á imprensa o

ceI. Raul Albuquerque, diretor
do D, C. T., o qual adiantou
que várias turmas estão em

penhadas em sua execução,
sendo que as do Rio, São Paulo
e Taubaté já começaram ati
vamente seus trabalohs.

af ôm iru dos Estados

declarou que SPU país perdeu
mais seguranca 110 que diz

"espeito Ú bomba otômíca, nas
nas últimas semanas, do que
{IUI'Hnle todo o per-íodo de aper

Revogados dois'

iI, decretos do mine
Linhares
Rio, 19 (E.) - o presi

dente da República assinou.
o seguinte decreto-lei:
"Artigo 1 o

- Fica sus

pensa a vigência do decre
to-lei n. 8867, de 24 de ja
neiro de 1946, que aprova
a reestruturação adminis
trativa do Departamento
dos, Correios e Telégrafos
e dá outras providências
adé que se ultimem os es

tudos ora em exame pela
Comissão de Planejamen
to criada pelo decreto-lei
n, 8308, de 6 de dezembro
de 1945. Artigo 2° - Este
decreto-lei entra em vigor
na data de sua publicação,
revogadas as disposições
em contrário".
Rio 19 (E.) - O minis

tro Otacílio Negrão de Li
ma submeteu ao presiden
te da República (l revoga
ção do decreto-lei n. 8616,
de 1 de janeiro de 1946,
que autorizou amplas mo

dificações nos quadros e

tabelas das autarquias e

órgãos paraestatais,
-----------------------.---------------------------

Trumao está em férias
WASHINGTON, 19 (U, P.) - 'I'ruman está descan

sando a bordo do "yatch" presidencial "Williams burg",
eom um grupo de amlgos. O presidente foi para bordo do

"yatch" ontem à noite, para l'ealbar uma viagem pelo rio
Potomac,

o PSD de São Paulo aplaude'
do secretariado bandeiran
te.

O Interventor Macedo
Soares apreciará os refe
ridos nomes e, se estiuer
de acôrdo, como se espera,
segunda-feira, fará a escô
lha e anunciará as nomea

ções.
Comprar na CASA MISeE

LANEA é labloJ economizar ..

o leite e os atrazos
de trens. no Rio
�io, 19 (E,) - o prefeito

Hildebrando Goes oficiou ao

ministro da Viação, pedindo
Rio, 19 (E.) - O prefeito providências contra a C.entral

Hildebrando Araujo Góes, no do Brasil e a Leopoldina, cujos
intuibo de estabe�ecer o contrô- atrazos de trens leiteiros vem

le dos generos de primeira ne- prejudicando grandemente o

cessidade, melhorando as con- abastecimento do leite da ci

dições da cidade quanto ao seu dade. Em consequênda desses
suprimento, vai propor ao che- atrazos o Entreposto tem se.
fe do govêrno) no seu primeiro visto na contingência de inutf
despacho, o restabelecimento lizar, diáriamente, cerca de
da antiga Comissão de

,
Abas- quarenta mil litros que che-

tecimento. I gam deteriorados.

feiçoame1lto,
l'a.

HH'I'IDAR REfS PESSôAS

:\lolltl'eal, 19 ("Cnited) - A
Real Polícía :\Iontada Canaden-

durante a gucr-

A penúria alimentar
na Grã-Bretanha
Londres, 19 (United) - Fa

lando na penúria alimentar
existente na Grã-Bretanha, o

"Daily Mail" escreve:

"Os socialistas terão ainda
muito que fazer antes de
nos convencerem de que são
capazes de governar É preciso
não somente que aprendam a

tornar-se previdentes, como

ainda a pensar no país antes
de pensar nos interesses _

do I
partido

Rio, 19 (E.) - Perfeita
mente resolvido o caso

paulista, o presidente Eu
rico Dutra recebeu o se

guinte telegrama do sr.

Mário Tavares, presidente
da Comissão Diretora do
P. S. D., âaquêle Estado:

((A Comissão Executiva
do P. S. D. de S, Paulo,
reaiirmanâo a vossência
sua integral solidariedade,
tem a honra de comunicar
que, em reunião de hoje,
aplaudiu C! solução dada

por vossência ao caso da
Interventoria Federal des
te Estado".
Debelada, assim essa

crise, é esperado amanhã,
regresso a esta capital, o

sr, Cirilo Junior, lider ela
bancada do P. S, D. na

Constituinte, trazendo in

dicações da Comissão Di
retora para a remodelação

o novo diretor dO"
Dep. Nac.' da Crianva
Rio, 19 (Via Aérea) - Foi

nomeado diretor do Departa
mento Nacional da Criança, o

dr. Milton Carlos de Braga Ne
to.

Será restabelecida
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PRESTIDIGITAÇÃO COMO ficadorell-Transm\Sllores
RA

I
Mahrial importado direta-

Num hospft�l da Inglaterra, .mP�':o�l:Stá�ioS. A

um novo tratamento está sen-
Otom -r Georges Bõiun

\
do dado aos homens da:s fôrças Elect,,� - Tecnic', - Profissional
armadas britânica� cuja" Yd�OS

I
formado na Europa

foram feridas, queimadas e In- Flo"anÓpoJi.

capacitadas em consequencía Bua Joõ c Pinto n 29 -- So o,

da guerra. O novo tratamento �. _

promete dar excelentes resul-

tados.
'

Foi Miss Moyra Ryan, uma

massagista do hospital, cujo
trabalho consiste em fazer re

viver os membros por meio
de massagem 'e .tratamento
elétrico que teve a idéia do
tratamento. Era preciso man

ter o interesse dos homens que
tinham que fazer exercícios
monótonos que os cansavam

muito. "Truques de prestigia
ção auxiliarão os meus pacie�
tes", pensou ela .e.com o au�n-I
lia de ex-prestigiador, MISS

IRyan, começou a dar três au

las de ""mágica" por semana.

Os homens íntsressaram-se
imediatamente e, com esfôrço
para se torn�rem hábei� .

na

arte, suas maos, corno magica,
começaram rapidamente a ad-

quirir nova vida.
�

*

O QUE SE PENSA DA I coloquemos dentro da segunda
MULHER i panela 6 cenouras, meio quilo

A velhice e o inferno das' de vagens, 50 gramas de man-

mulheres. teíga. Deixemos os legumes a

La Rochefoucauld cozer durante quarenta mmu-

* tos. Depois disto, coloquemos
os mesmos muma travessa
com tampa, pulverizando-os I
com sal e pimenta, e, em segui-Ida um pouco de manteiga.
Derretida esta, revolvamos
muito bem a mistura. Tampe
mos a travessa.

Esquentemos bem uma cha

pa, passando-lhe depois um

Saint-Prosper pouco de gordura com um gar-
* fo. Deitemos sôbre esta chapa

CONSELHOS DE BELEZA quatro bifes previamente pre-
Cabelos - Para serem real- parados para este fim. Quan

mente belos os cabelos devem do comece a sair o suco por
ser brilhantes e limpos. O uso cima dos mesmos, demos volta

I diário da escova concorre para aos mesmos para cozê-los do

isso, mas sem a mais "feroz" outro lado.
escovadela consegue remover Destampemos a travessa dos
as capas que empenaram o bri- legumes, afastando-os um pou
lho da mais sedosa cabeleira. co para a beira da travessa e

Uma das receitas caseiras mais coloquemos os bifes no centro.
eficientes para limpar o couro '.'

cabeludo e os cabelos, é esta: AS DONAS DE CASA DEVEM
Durante quatro noites con- SABER qUE:

secutivas, fazer uma massagem Para remover' as nódoas dei-
no couro cabeludo com uma xadas pelas vasilhas quentes
mistura de óleo de ricmo e 1'lOS móveis envernisados, tas

rhum, na proporção de 1 4 de

I
ta. esfregar a parte afetada

rhum para 3/4 de óleo. No com um pedaço de flanela hu-
l quínto dia, lavar a cabeleira medecida com óleo de linhaça I
mas substituindo o sabonete I e sal.

por uma aplicação de gêmas I
*

d,e ovos. Fazer esse

tratamen-I
Para limpar as paredes pin

to duas vezes por mês, duran- tadas a óleo, deve-se primeiro
te três meses, exitando usar tirar o pó e, depois lavá-las

fixa;tivos e desco:-a:ntes. nesse I c0IIl: agua � sabão. Si a píntu
período. Uma brilhantina de ra tícar opaca, esfregue-se uma

bôa qualidade \é permitida. : mistura de azeite dôce e vína-
Mas se esse tratamento pa- gre em partes iguais.

recer muito complicado, e as :;:

caspas não forem em grande As manchas verdes nos te-

quantidade, pode-se fazer ape- cídos de sêda, causadas pelas
nas o seguinte: aplicar á noi- plantas, saem facilmente se

te, em loções, uma mistura forem esfregadas com um pou-
feita: com co de álcool.
Aguardente canfora- *

ra:da 84 grs. AS MÃES DEVEM SABER

Essêpcía de tereben- QUE:
tina 12" - As crianças devem ter seu

I
Amoníaco .. : - . . . . . 4 " pente e escôva de cabelo para

--------------,
Essa loção deve ser agitada uso exclusivo

..'.
QUEiXAS E RECLAMAÇõES antes de usar, e esfregada no

I
.,.

PREZADO LElTOH: Se o -rue rhe I couro cabeludo. - Para aliviar a i!'ritaçãointeressa é, realmente, uma provi <Iéncia I * e cansaço dos olhos e conve-
para eodireitar o que. estiver errado ou

t
pat-a que' a lauma falta não se repita; e I RECEITA PARA O SEU nden e colocar sôbre as pálpe-
NÃO o escândalo que a sua reclamação

"
PALADAR bras compressas de agua com

ou queixa poderá vir a causar, encauu- Bifes com lequines duas gotas de álcool fino.
nhe-a à SECCÃO RECLA:\lAÇõF,S, Sôbre uma panela com agua

'r.
de O ESTADO, que o caso será levado

sem demora ao conhecimento de queru fervente coloquemos uma ou- As colchas com que se

de direito, recebendo v. s. uma informa- tra perfurada e que se adapte I
cobrem as camas não devem

ção do resultado. embora em alguns ca- perfeitamente á primeira. tocar o solo; tal costume é an-
sos não sejam publicados nem a recta

Depois de limpas e lavadas, ti-higiênico.mação nem a providência tomada.

"RECORD"
Lindinha, qual é o máxi

mo que você consegue fazer
nesse carro?
- O máximo que já fiz fo

ram oito atropelamentos por
quilômetro.

*

NUM CONGRESSO
FEMINISTA

A quem - exclamava a

presidente - a quem devemos
o maior esforço pela elevação
da mulher?
E, no fundo da platéia, res

pondeu um velhinho:
- Ao inventor dos saltos. al

tos dos calçados,

BREVEMENTE

Aos sofredores
Dra. L GALHARDO-Ex-mé

dica do Centro E.pírita Luz,
Caridade e Amor. comunica
a mudança do seu consultó
rio para a Rua do Senado.
317 -- 2 andar. Rio de Ja
neiro, onde passa a oferecer
os seu. pré.timo•. Escreva de

talhadamente -- nome. ida

de. endereço e envelope .e

lado para a respc,ta.

------------------_.....

Saída. - 2 hora. da

madrugada

Instituto Brasil-Estados Unidos
'de Florianópolis

ViaGENS
fpolls. -- Joinvile

Iloinvile�.FpoIiS.

I
Saídc..9 hora. da manha

Informações nesta

rejação
'
..�--------------- ......

AUIL.�S DE INGLÊS

EDITAL
Faço público a todos os interessados, SOClOS ou não, que se acha

aberta, até 28 do corrente, a matrícula para os cursos de inglês man

tidos por êste Instituto.
De conformidade com o que foi resolvido em sessão da Direto

ria de 8-2-46, os sócios e seus filhos menores pagarão uma taxa men

sal de dez cruzeiros (Cr$ '10,00), enquanto os não·sócios contribuirão
mensalmente com a importânCia de vinte cruzeiros (Cr$ 20,00).

Essas taxas serão cobradas adiantadamente; sendo que a primei
ra, no ato da matrícula.

Os interessados devem dirigir-se à Secretaria do Instituto, á rua

Artista Bittencourt, n. 2, onde poderão colhêr maiores esclareci
mentos.

N. B. - Os alunos do ano anterior devem renovar sua matrí
cula, �ob' pena de perdê-la.

Florianópolis, 10 de fevereiro de 1946.
Prof. ,I••'1lcântal'a Santos

Diretor de Cursos

A doçura das mulheres é
I como a do leite: azeda-se n'um

I minuto,
i Propiac

O coração da mulher é co

mo certos instrumentos, que

1 sôam bem ou mal, segundo
I quem toca.

I

Sociedade Catarinense de Avicultura
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Aesembléia Geral Extraordinária I

De acôrdo com o que preceitua a letra a. artigo 21, capítulo III Ido Estatuto da Sociedade Catarine.nse de Avicultura, convidamos a

todos 08 sécios , que elltiver9nl em pleno gôzo de seus direitos sociais,
a comparecerem no dia vinte (20) do corrente mês, às dezenei. (16)
horas. na sede social de nossa Sociedade. para uma reunião extraor
dinária de As.embléia Geral. onde serão tratados asauntos impor
tantes, relativo. à avicultura em nosllo E.todo,

Caso não haja numero na primeira reunião. haver..á uma 2a.

convocação. i hora depoi$.
FlorianóJoli9, 15 de Fevereiro de 1946.

OSNY NATIVIDADE DA COSTA
lo. Secretário. respondendo pela Secretaria Geral

----- --_.�_._-
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I Panair do Brasil S. ,A.
I

HORÁRIO
A partir do dia 10 de fevereiro de 1946
2as. e stíbados: Rumo Sul (Pôrto Aleg're)
'l.as• e domingos: Rumo Norte (Curitiba,

São Paulo e Rio de Janeiro)

o ESTADO;
Diário Matutino

'Redação e, Oficinas á rua Joáo
Pinto ):1. 5

. DIRETOR DE REDAÇÃO:
I A. Damasceno da Silva

I ASSINATURAS
Na Capital

Ano ....•.... Cr$ 80,0(\1>

\ Semestre Cr$ 45,00.-
Trimestre Cr$ 25,0()
l\'Iês : . ,. Cr$ 9,00>
Número avulso Cr$ 0,40>'
Número avulso
domingo .. , Cr$ 0,5�

No interior
Âno Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Número avulso Cr$

6'S" originais, mesmo não,

pubticados. não serão
devo lvidos.

Â. direção não se respon
sabiliza pelos eonceitos

emitidos nos artigos
assinados

90,00'
;:C),06>
30,0f)
0,5(}'

Ánúncios mediante contrato-

NOSSAS SECÇÕES
Direção ele:

BflRRJ)]IROS FIJ-HO

:\'otas Politic.as

xotas Locais

Artigos ele Redação
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Xotil'iário do País

Artigos ele Redação
l,íDIO ;\1. CALJ,ADO

Crónica da Semana

Pelos .:\lul1 icíptcs
..xlagaz ine
COl1C'LU'::-';OS

Artigos de Redacão
D, F.•�Qurl\'O

Notas ela Prefeitura
.

Vicia Esc-olar
Fatos Policiais
v iela Saciai
Vida Femin ina

Relrgtão
l']jj])RO l'.'l{;LO )IACH. lUC"

Esportes.

Informações úteis
FARMÁCIA DE PLANTÃO
Estarão de plantão, durante o'

mós de Fevereiro, as seguintes Far
macias:
Domingo 3 - Farmácia Sant(lJ"

Agostl'.ho - Rua Conselheiro Ma-'
fra.
Domingo 10 - Farmácia Espe

rança - Rua Conselheiro �Iafra.
Domingo 17 - Farmácia Nelson

- Hua Felipe Schmidt.
Domingo 24 - Farmácia Moder

na - Praça 15 de Novembro.
O serviço noturno será eí'etuade

pela Farmácia Santo Antônio sita
ii rua .João Pinto.

TEI,EFO:\ES 'MAIS XT�CESSITADOS
. Bombeiros 1313
Policia 1033
Delegacia O. P. Social............ 1573
Xl aternidade ]15'1
1 l oxpi ta I Scréu Ramos 8.31
Sr-rita Casa............... 1036
Casa de Saúde S. Scbust iáo . .... 11'53
Ass istência 1funicipal .... 1664
Hospital Xl i litar . 1157
14" B. C. 1530
!la,e Aérea . . 786-
7" B. L A. C. 1593
Capitania dos Portos. . . .. 1381]
1(>" C. R. ". _.... .... J608
Fôrça Policiai J 203-
Penitenciária 1518 \

"O Estado" 10Z:;;
nA Gazeta H

•••• 1656
,. Diário da 'l'arde" ..... ..... . . 15j9
I" TI. l\. . � . . . . . . . . . . . . . . 1643"·
Erup. Euner e v.a Ort:ig-a .. ] 02.5-

Precisa de um empregado
competente?

- Consulte o n()sso fichá
rio de candidatos a

emprêgos

Deseja obter
emprego?

Procure então a nossa Gerêllr'"
cia e preencha a nossa "ficha d.)'
informações úteis", dand'o tôdas'
as indicações possíveis, que tered
mos prazer em recomendá-lo (II)
aos interessad-os na aquisição dli'
bons funcionários (as).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(CLUBE DOZE DE AGOSTO CARNAVAL - Dias
Bailes carnavalescos" Dia 4, Vesperal Infantil"
'naval estarão à venda na Secretar!,:! do Clube,

As mesas para os

a partir das 20 horas de
COMPANHIA FLORESTAL BRASILEIRA IN- Vida MilitarDúSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS
Senhores acionistas:
Em cumprimento aos dispositivos legais, e atendendo ao que prescrevem os nossos esta

tutos sociais, vimos apresentar-vos. �� seguir, o balanço geral, conta de lucros e perdas e parecer
do conselho fiscal, relativos ao segundo semestre de 1945.

Pelos dados em apr êco, os senhores acionistas tem presentes lodos os esclarecimentos para
bem julgarem 08 atos da diretoria, a qual, todavia, encontra-se ao inteiro dispor, para quais
quer outros informes q ue Se tornarem necessários.

Florianópolis, 19 de janeiro de 1946.
Celso Ramos, diretor-presidente.

BALAXÇO GERAL R><;ALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1945
IvIatriz e F itial de Joiwuile

A T I V O

\6ovêrno do Estado

PASSIVO

Total do Ativo ., .. " ... , .... " .. ,., .. ".,., ..... Cr$

I Vida SocialDecretos de 15 de [euerciro de 1946
D INTERVEXTOR FED�RAL RESOLVE

Nomcor:

De acôrdo com o art. 15, item 1. do doere
to-lei 11. 572, de 28 de outubro de 1941'

Protásio Leal Filho para exercer O cargo.

ern comissão, de Oficial de Gabinete, padrão
], Secretaria da Viação, Obras Públicas e

Agricultura, vago cm virtude da exoneração
"de Antenar Tavares.

Remover :

De acôrdo com ° art. 14. aiínea a, do decre
tc-lei n. 1.196, de 23 de novembro de .,

1944:

Isaura Crippa, ocupante do cargo da elas
se F da carreira de Professor Normalista. do

Quadro único do Estado, do Grupo Escolar
�'Professora Ana Gondin ", para o Grupo Es
colar" Jerónimo Coelho", da Laguna.

Portorias dr 14 de [evcreiro de 1946

,Ú INTERVE:\'TOR FEDERAL RESOLVE
Dispensar:

Arnoldo Krause da função de 10 suplente
. do delegado de policia do município de Gaspar.

Daniel Petri da f unção de Sub-delegado de
Polícia do distrito de Antônio Carlos, no mu

nicípio de Biguacu,
De laudino Gonçalves da função de 2° su

plente do delegado de policia do município de

Florianópolis.
João Benicio da Trindade da função de 20

suplente do delegado de polícia do município
de Gaspar.
Mamílio Roberge. sargento da Fôrça Policial

. do Estado, da função de delegado de policia
do município de Gaspar.

Designar:
Nilo Hoffmann para exercer a função de 20

suplente do Sub-delegado de polícia do distrito
de Antônio Carlos. no município de Biguaçu,
Militão José Coelho para exercer a função

zle Sub-delegado de Polícia do distrito de An
tônio Carlos. no município de Biguaçu.
Altino Martendal para exercer a função de

10 suplente do Sub-delegado de Polícia do dis
trito de Antônio Carlos. no município de Bi
guaçu.

Waldemiro Bonifácio Livramento, para exer

cer a função de 3° suplente do delegado de
polícia do município de Florianópolis.

José Keler para exercer a função de 2° 8U�

plente do delegado de polícia do município de
Gaspar.
Manoel Palmas para exercer a função de 1.

-suplente do delegado de polícia do município
-de Gaspar,

Portarias de 15 de [eoercieo de 1946
O I:'<TERVENTOR FEDERAL RESOLVE

Designar:
A professora Isaura Crippa, para Professor

de Educação Física do Grupo Escola!' "Jerô'
nimo Coelho 'o, da Laguna, com a gratificação
mensal de Cr$ 100,00 (cem cruzeiros), cor

rendo a despesa por conta da dotação 1.033,
do orçamento vigente.
Guilherme Adolph para exercer a função

de Delegado de Polícia do município de Ibi
rama.

REL\TóRIO DA DIRETORIA

FOLHINHA DO DIA
FEVEREIRO

51 S. Eleutério
Quarto ming. a 22

314 Imobilieado
:"J oveis e utensilios .

Veicules _ ...................•

Oficinas .

Imóveis ; ..................•........•...

Serrarias ...............................................•

Pinhais . .. . ......•.............

Semoventes ................................••.......... _ .

Instalações filial .......................• , .

20
Quarta-Feira

1797: O govêrno da Metrópole
proihe o vinda dos degredado.
para Santa Catarina. em vi.ta
do .tfU excelente clima.

Realicá-uel a curto c longo. oraco
Devedores em contas correntes .

Madeiras .

Combustível, lubrificantes e peças .

Obrigações de guerra .

Titulos a receber .

*
* *

OS ASTROS ACONSELHAM:

61.790,60
1.137,290,30

19.285,50
672.562,90
467.91)8,30
34<>.811,10
12,900,00
12.592,00

2.940.549,50
1.455.984,00

11.771,80
27.633,80

2.895.566,50

Não convém
cio. ard.cadoli
ciar vlagem.

Caução
Bancos
Bancos

Disponiuel
Caixa e Bancos _ ..........•........

Contas de compensação
da diretor-ia .

c /cobranca _ .

- c/caução .

30.000,00
150.496,20
652.616,90

Total do Passivo .... , ..... , ... ,., .. ,............ Cr$

Florianópolis, 31 ele dezembro de 1945.
Celso Ramos, diretor-presidente.
Alberlo Mattos, díretor.
Aristhew Põrto Lopes, diretor,
Teodoreto Liqocki, guarda-livros, reg. n. 30,646 no DEC,

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS EM 31 DE DEZEMBRO nc
1945

DÉBITO
a Manutencâo de veicules _ _ ..

a Combustível e -lubrificantes _ ....................•.... _ .

a Despesas gerais e material de escritório .•... :: . _ . ;.� ... � .. Ô ••••••••••••••
a Despesas de viagem .................................................•

a Despesas de embarque e fretes mar it imos .

a Comissões bancárias _ _ .

a Juros e descontos _ _ ........•....•. _ .

a Selos e estampilhas , , , , , , , , , , , . , .•

a Comissões ..................................................•....••...

a Telegramas _ .

a Alugueres ...............................................•......•.....

a Ordenados .. _
.

a Taxa de medição .

a Impostos
1
•••••••••••••••••••••••••

;
•••••••••••••

� ����i�i�açõ·e�·· .

: : : � : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
a Fundo de reserva _ •.......................

a Fundo de previsão ..........................•........................

a Fundo de depreciação , , , , . , ...•• , , , , , .. , .

a FUMO para aumento de capital .. , , ...•. , ....•.... , , .

a Dividendos ..... \ _ .......................•.....•..•...••..............

tratar de negó
hoje. nem ini-

..... Niio esiçíuelANIV�RiS'ÃRIOS Capital ,., .. ' , ,., , , , .. "", ,.

MENINA MIRIAM-EIRAS Fundo de reserva "" " .. ""., .. "."." .. ""." .. "

Fundo de depreciação 'f' •••••••••••••••••••••

MACE])() Fundo de previsão , , , .. , .

Fundo para aumento de capital
Festeja, hoje, sua terceira

" , .. , , .. ,

primavera, a galante menina II Titulas aE�,::�':1 4. �'.'�to.. e. :�'��� .���=.o , ,

Míríam-Eiras Macedo dileta Credores em contas correntes ", .

f'lh d E t M 'd Títulos descontados , , , . , .. , , . , .. , , , , .

1 a, o sr. ras o ace o. Gratificações ,., ,., " " , , '

* Dividendos . , , , , , , . , , , .. , , , , , ,

Faz anos, hoje, o sr. Eucli
des Silva, especializado alfaia
te nesta Capital.

*

Deflui, hoje, o aniversário
natalício do sr. Luiz Carlos
Brasil, filho do sr'. Euzébio
Brasil, runcíonárío dos Correios
e Telégrafos.

Total ••••••••••• 1 ••••••••••••••••••••••••••••••

DR. JOÃO CARLOS RAMOS
Transcorre, hoje, o aniversá

rio natalício do dr. João Carlos
Ramos, provecto advogado.

*

Contas de compensação
Diretoria - c/caução . _ , ........•........

'Titules à cobrança .

Titulos caucionados

A data de hoje registra mais
uma primavera \da prendada
srta. Aurea Maria dos Santos,
filha da exma, viúva Mária
Oliveira dos Santos. A gentil
aniversariante, aplcada aluna
do Instituto de Educação, re
ceberá, por certo, inúmeras
felicitações de suas colegas.

*

Total .......... """., , .. , ••.••••• ,.',. Cr$

CRÉDITO
Saldo credor da conta "lucros e perdas" ., "' .. ""." ,, .

ie Madeiras , , .. , , , , , , .. , , .....•.••..•.......

de Passagens e cargas .......................•......•......••..........•

de Receita trapiche , ... , , , .. , , . , , , . , , ..... , . , ..•... , . , .•.....•. , , . , ,

de Fílial de Joinvile .. , , .. , . , , , .. , , .......•••• , .... , . , ••••. , , ••. , .• ,.

Florianópolis, 31 ee dezembro de 1945,
Celso Ramos, diretor-presidente,
Alberto Mattos, diretor.
Aristheu Pôrto Lopes, diretor.
Teodoreto Ligocki, guarda-livros, reg, n, 30,646 no DEC.

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os abaixo assinados, membros do conselho fiscal da Companhia Elorestal Brasileira, In

dústr ia e Comércio de Madeiras, tendo procedido ao exame dos (livros, balanço, inventário e de
mais documentos apresentados pela diretoria, referentes ao segundo semestre do ano de 1945,
vem declarar que encontraram tudo em perfeita ordem e exatidão e são de parecer que sejam
aprovados pelos acionistas, o balanço e demais contas respectivas.

Florianópolis, 19 de janeiro de 1946.
Jaime Linhares
Mária Bonerti
Solow V ieir<l

Adelino SanÍá para exercer a função de
. sub-delegado de polícia do distrito de Pre
sidente Getúlio, do município de Ibirama.
Manoel José Rosa para exercer a função

de Delegado de Polícia do município de São
José.

Rubens Bez Batti para exercer a função de
Delegado de polícia do município de Urus-
_.L ,

Olimpio Reis de Melo para exercer a fun
ção de Delegado de policia do município de
-Camboriú.

José Januário da Silva para exercer a fun
ção de 2· suplente do Delegado de polícia do
llIunicípio de Camboriú.
Teodoro Crescêncio da Silva para exercer

a íunção de 10 suplente do Delegado de po
lícia do município de Camboriú.
Ernesto Forville para exercer a função de

Delegado de polícia do municipio w de São
Francisco do Sul.
Mário Pereira da Costa Filho para exercer

a Íunção de 10 suplente do Delegado de po
licia do município de São Francisco do Sul.

Dispensar:
Justiniano da Silva Neves da função de 1.

suplente do Delegado de polícia do município
d. Camboriú.
Waldemar Dutra de Melo da função de De-

le�ado de policia do município de Camhoriú. FALECIMENTOPrancisco Renzetti Neto da função de De·
le�ado de policia do município de Urussanga. R. P. FaANCISCO XAVIER
Nascimento João Pereira da função d. De· ZARTMANN, S. J.

le�ado de polícia do município de Ibirama. Conforme telegrama, fale-
Henrique Schwarz da função de Sub.delega. A

do de polícia do distrito de Presidente Getúlio, ceu, aos 15 do mes em curso,
do município de Ibirama. em Parecí Novo, Rio Grande

Coftc�der d,:spe1tSa: do Sul, o R. p, Francisco Xa-
A Alipio Francisco da Rosa, da funçiio ne vier Zartmann) S, J .. O extinc-Delegado de polícia do município de São José. dA Antônio Pereira Cruz, da função de De. to passou uma dezena e anos

legado Especial de polícia, do município Je no Ginásio Catarinense, como
São Francisco do Sul. Prefeito Geral, Diretor e Espi-Portarias de 16 de fevereiro de 1946

ri·tual dos internos, sucessva-o I�TERVF.NTOR FEDERAL RESOLVE
DiSPensar: mente. O virtuoso sacerdote era

Nemésio Machado Cidral da função de 1° bem conhecido e muito estima
't\plen'e do Delegado de policia. do município do também fora do dito edude �Iafra.

Dcsimlar' candário R. 1. P ..

José Dalbosco para exercer a função de

De,\legado de polícia do município de Nova
1'rento. .

Jeão Feres para exercer a funçao de 1 () su

plente do Dek:gado de policia do municlpio de �
'\1afta. l

O inteligente menino Ma
noel ArÍ da Silva, querido fi
lho do sr, Arícomedes Silva,
festeja na data de hoje, o seu

aniversário natalício.
*

DULCE SILVEIRA

Festeja, hoje, mais uma prí
rnavera, a gentílíssíma esnhorí
ta Dulce Silveira.
A gentil aniversariante, do

tada de um coração boníssimo,
inúmeras amizades, expressivas
'feceberá, por. certo, de suas

manifestações de aprêço e

simpatia ,pelo feliz transcorrer
deste dia tão festivo

*

2.400.000,00
128.512,70
712.262,1c>
23,267,70
88.658,00

LlI7.083,60
3.391.700,20
2.392.453,40
200.000,00

. 159.000,00

30.000,00
150.496,20
652.616,90

de Marco
,

bailes de car-

25-2-46 ..

3 e 5

2.725.140,70

Rio, 16 (A. N,) - O ministro
da Guerra, assinou o seguinte
aviso: "A rtítulo provísórão, até
que seja aprovado o novo pla
no de uniforme, são adotados
os seguintes uniformes: a) -
5° uníforme: boné verde-oliva
(atual) - túnica de gabardine
verde-oldva claro de fcitio idên
tico a da farda da F. E. B.,
com as ínsignías constantes do
atuai R. U. P. E. - calças de
gabardiine verde-oliva (atual)
gabardina verde-oliva (atual)
cinto de gabardine verde-Oliva,
com fecho oxidado - cinto de
lona verde-oliva com fecho de
metal amarelo para a calça -
camisa bége com colarinho du
plo - gravata bége - sapatos
pretos com meias pretas. Na
camisa, as ínsignías dos oficiais
e sub-tenentes são bordadas em
cheio com linha cinza claro,
salvo as idos aspirantes a ofícíal
que serão representadas pelo
contôrno, no ômbro, Para OJ

sargentos, as insígnias serão
bordadas e aplicadas nas man
gas, em linha cinza claro. O

presente uniforme será usado
IlIaS apresentações individuais
ou coletivas, em passeio, no

transito para o quartel e, aín
da, com ou sem túnica para os

trabalhos no ãntertor em quar
téis estabelecidos e repartições.
B) - 6° uniforme: boné ver

de- oliva (atual) - túnica de
brim verde-oliva com ombrei
ras embutidas nas mangas e

insígnias constantes, do atual
R. U, P. E. - calça de gabar
dme verde-oliva (atual)
cinto de gabardíne verde-cliva
claro com fecho oxidado
sapatos pretos e meias pretas.
� uniforme será usado nas

mesmas condições do 5° uni
forme tipo A, do aJtual R. U. P.
E ..

IN1CIO DE ANO LETIVO NO
EXÉB)ClTO

Terá inicio, no próximo dia
15 de março, as atividades do
ano letivo dos estabeleeímen
tos de ensino subordinados á
Diretoria de Ensino do Ex:;rci
to
ISENTOS DE PAGAMENTO

OS EXAMES

Segundo aviso ôntem baixa
do pelo ministro da Guerra fi
cam ísencos de qualquer paga
mento os exames subsidiários,
exigidos pelas Juntas Militares
de Saúde, nas inspeções que
se tenham de submeter os ser
vidores civis da União devendo
ser consignada no Orçan:: nto
do Ministério da Guerra, uma
verba destinada ás ifespectivas
despesas.

7.331.505,60

556.291,40

833.113,10

11.446.050,õo

3.352,700,50

7,260.237,20

833,113,=1,0

11.446.050,80

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAi

639.471,30
226.614,30
159.446,20
38.844,50

-1.337.269,60
32.181,90

227.486,10
116.175,90
386.643,5(.)
12,550,20
19.885,10

320.702,70
20.106,70
149.762,20
21.323,60
324.650,00
12.806,10
12.806,10
103.972,90
38.658,00
144.000,00

4.345,357,40

Cr$

29.400,00
3.456.4<>0,;0
125.QI7,90
4.749,40

729.739,60

4,345.357,40

Clube Doz'e de Agosto
AOS SNRS. SÓCIOS

o Departamentoi Social e Recreativo comunica que, de acôrdo
com o. novo. ESTATtPrOS, só .erão ezpedidos, pela Secretaria, car7
tões de INGRESSO a, pe••oaa em trâ""ito pela CapitAl, ou de sua.

relaçõe., até às 18 hotaa do dia em que s. realiza a fe.ta,
E.te DepartamelÍto pede para não trazerem, em companhia, me

nore. de 16 an.Ii, à. festas que se realizarem no Glube desta data
em diante.

Será exigida na porta a carteira social ou o talão do mê. de
F.vereiro aorrente.

Para oe baile. carnavale.coa serão expedida. in.truções eapeciais
e o r••petivo ingre••o,

Departamento Social e Recreativo do Clube 12 de Agôsto. em
Florianópolis, em 19 de Fevereiro de 1946.

HEITOR FERRARI
Vice-Prellident�

ESCRITÓRIO JURtDIlJO COMEBCIAL
(<.:om um Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco

ADV()GADO
Rua Frei Ro�ério, ')·1 - Fon .. 54 - (',,;,,;a Po�<nl 54

End�reço telelrrálíco: .•Elibranco" - La ,,,s -- St·, Catarina

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAl

Caausas, Gravatas, Pijamel
MeiaedlSil melhores, pelos me

QOrel preços IÓ na CASA MIS
CILA NEA - Ruae. Mafrs. 6

N 4 ) TK
DO DIAo PRECEITO

PERIGO DOS PERDIGOTOS
A gripe é uma infecção extrema

mente contagiosa. Sua transmiaaéio
faz-se, principalmente, pelas gotí
culas de aahva ou de mucosidade
da garganta e das fonas nasais
(perdigotos) projetadas pelos doen
te., quando falam, tossem ou e.

pirram.
Não fale muito perto doa outrOfJ,

nem tu Jsa ou ellpirre, .em prote
ger cem o lenço a boca e o nariz.
SNES,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Religião
CatoUcbmo

Ha pratos que, embora deíinidamente difíceis. �e digeri:',
são saborosos e tentadores. Se você não resistíu, comeu

os e em consequência, sua digestão se perturba, o melhor

a 'fa�er é tomar Magnésia Bísurada, Antiácido poderoso e

eficaz Mazuésía Bísuraaa neutraliza rapidamente o ex

cesso' de "acidez estomacal, causa da indigestão. Para

digerir bem, tome Magnésia Bisurada após as refeíções.

BISURADA

o SA�TO DC> �i�
17 de Fevereiro

Fuga de Santa Família para o

Egipto
Na catedral, um belo conjun

to representa a fuga da Sagra- i
da Família para o Egtpto. A I
meditacão dessa passagem do
Novo Testamento "'"incita-nos ao

abandono completo às mãos de
Deus São José recebeu a ordem

para a fuga durante a noite.
Jesús era muito pequenino e

Maria, delicada demais para se I
e x p o r aos imprevistos que I
gens apressadas por caminhos I
dífííceís. A própria honra da I
Sagro Família parecia ficar I .. .

comprometida, pois, uma figa morreu 19n,,?mmlOsamente n�
noturna, sem maiores cerimô- ma cruz, foi para salvar o g;e
nías, é comprome�edo!..a. . �ão nero human?, do y�ad? � da

José, entretanto, impos sílên- morte etern:a- . C�audlO lfrltDI5.�
cio às vozes da razão humana: se, e Valentim foi condenado a

para êle basta a ordem que morte. Atérío, ent�etanto" in
Deus lhe dera. Obedece com si- cumbido de cumprir a senten

Ieza e prontídão. Atravessa o ça., �ão resiste ás pala�as do
deserto e vive no Egipto com mártir e converte-se e tôda a

Jesús e Maria, até o dia em que sua família. Então o i:IDpera
Deus decretou o retôrno para dor mandou que o prefeito Cal
a Palestina. Horas difíceis, c�r-I p�rnio executasse a condena
cunstâncías ímprevístas sao ç:a-0' Este, notando que val�n.-lcousas que nos podem empolgar tím operava cada vez maior

quando menos as espera�os'l núme�o de conversões, ordenou
Deus permite estas provaçoes e, que fosse degolado, o que su

saberá guiar tudo para o nosso I' cedeu em 269.

bem, contando que nos aban-] '" * *

danemos confiantes à sua

prO-Ividência paternal. ,
'*' ,. ,.

18 de Fevereiro I
S. SIMEÃO, BISPO E MÁRTIR I

São Simeão era filho de I
Cléofas e Maria, irmã dos

Apóstolos S. Tiago Menor e S.
Judas. Quando Tiago foi prêso
e morto, os Apóstolos se reuni- Graças a Deus. Aliviada em Poucos Minutos

1 ger m a Slmeâo para . . -

e' todo Em poucos minutos a nova receita -ram e e e· a .

Fellz, meus lrn1aos; o· Mer.dac<> _ começa a circular no sangue,sucedê-lo 'na sé de Jerusalém. aquêle que tem fé; fé racíocí- aliviandc os acessos e os ataques da asma

f ou bronquite, E'ID pOUCI) u-rupo é possive!O novo Bispo ,tudo ez para nada, fe compreendida e ex- dormir bem, respirando livre e íacltmente
f"
".

t S .

d Mant.::laco alh 1,1-0, mesmo t:I1,e o ma] sejaconservar os �lS no san ? �
-

traída da essência pura os, antigo. porque -iissolve e -eruove o mueus

píríto da oraçao e na prática Evangelhos de Jesus I que obstrúe as vras resprratorras. minando
'"

.L:J Y ." a sua energia. arruinando sua �R Hd�. "aconstantes das bôas obras. Os Sem fé não existe amor, sem zendo-o s e n t i rvs e prl>matuC'tmente velho.
d

.

t d d
. .

F l' Menda«, tem tido tanto êxito quo se ole-progressos a cns an a e irri- 11é não há perseverança. e lZ rece com a garantia de da.' ao �aciente
taram os judeus que entraram

'. POl'S, e' o cego da matéria que respiração livre e faei! rapidamente e com

pleto alívio do sofl"imeoto da asma em poua Per:_seguir de morte os .pobres I tem a embalar-lhe o cOl'ação. a cos dias, Peça Mendaco, hoje mesmo, em
�

d qualquer farmAcia. A nossa garauaa é acristãos. Homens assassina os, I fé aro-ente e consoladora. FelIZ, sua maior proteção.
casas destrui�as, ca:rn:pos des- i porque vê com os olhos da al-I ..endaco Acaba co",

vastados - foi O suficiente pa-. ma; feliz, porque alcançanco ... .. a3.......
•

ra que Roma interviesse com! o porque do seu sofrimento, Agora lambem a Cr S 10,00,
um poderoso exército. S. Si-! sente na luta que se trava pela
meão, avisado a. tempo, .re!u-j vibração da fé que o anima, a Quemgíou-se com muitos c�aos I predominância da luz sôbre a:
em Pela, escapando assim ao

'I
treva momentânea que o in

terrível cêrco de Jerusalém. vade. E sorri na noite da sua
Não demorou, entretanto, e os existência, como sorriem rulgu
romanos começaram a prese- rantes as estrêlas que, nas noi
guír os discípulos de Cristo. tes radiosas, brincam estonteá
Simeão foi preso e condenado das ao luar.
á cruz. O santo Bispo, com

I Feliz é o paralítico que tem
seus 120 anos, suportou jUbi-1 fé' feliz é o mutilado que crê;
loso o martírio, feliz por imi-j feÍiz é todo o sofredor resigna
tar a Jesus até. no. �ênero de do que' desabafa em soluços de
morte que lhe Infligíam. preces, as máguas que lhes so-

,,;, * �,
bem dalrna.

19 de fevereiro A fé, meus 'ÍrTIl.âüs, remove
S. Valentim, Mártir obstáculos; a fé, como dinami-

O .sábi� � virtuoso Padre Va- te pdoerosa, dissocia monta-'
lentlm VlVIa ·'em. Roma, to_d? nhas de gll'anito, penetra no

entregues aos CUIdados espul- coração do oceano e se alastra
tuais das almas. Seu. grande pelo azul do firmamento.
zêlo, conquistav.a .:nUltos pa-

r
Abri as portas de vossos

gãos para a lTehg.Ia� de �. S�. corações ao sentimento puro
Acusado como cnstao, fOl pre- da fé; ela nunca vem só; traz
so e conduzido á presen� �o em seu séquiio maravilhoso, a

Imperador Cláudio lIo. Claudia esperança, a caridade, a paz e
xecebeu-o ,com palavras bran- o alllÔr' Idas:. "Sinto :muito q�e re<?uses I. Me�s irmãos, que esta _fé, I� mmha a�ade, pOl�, �el q�e Irradlallte de voss']·;g coraçoes, Ies homem dIScreto e sablO; nao se estenda a todos os vossos _

ob.stante, segues
. � �regas as lares.

tIl Ise�t� o..?S meus .InImIgos, os Deus seja convosco.

I
PROFESSORA

cnstaos . Valentrm responde: Graças! Datilografia e r"Se .soubesses, ó impe!ador, Louvado seja o nome de Nos- Correspondência Comercial

IaprecIar o ibom Deus, senas fe- SD Senhor Jesus Cristo. Rua A'varo de Carvalho, 65

liz e feliz todo o teu império; Icléa --..__......._-�-----

abandonarias os demônios: x x x ..",...-_.........,._._.""..--..---_ ..._

abandonarias o cult0 que lhes Terá lugar hoje, ás 2n ho- MÓ'leis de A�o, Arquivos e
dás nessas estátuas, e conhece- ras, no C. E. Amor e Humildade Cofres (cSYtHHESIS»
rias o ún:ico e verdadeiro Deus, do ApÓstolo. à Rua Mal. Gui- Distribuidores:
Creador do Céu e da Terra, e lhernie

.

29, uma palestra ALMEIDA, BASTOS & CIA.
seu filho Jesus C.risto que, se Qoutrinári�. Felipe Schmidt. 2 - lo and

Doze

SER FELIZ

I LivR4mRí"riiõSA
I Rua Deodoro, 33

'i.-lcrianópo li�

. Livres novos e usados,
em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras 'editadas no Brasil

o ti no estrangeiro.

Novidades todas as Isemanas .

CXNAVAIJ J>E 194(;
Levo' ao conhecimento dos S1'S. sócios e suas exmas, famí

lias que a Diretoria do Clube 12 de Agosto resolveu realizar
bailes á fantasia, corn início às 12 horas, nos seguintes dias:
;) de março (domingo) e 5 (terça-feira) reserv�ndo o dia 4

(segunda-feira) para a vesperal infantil das 16 as 20 horas.
VEi\DA DE :.'IlESAS:
Os preços para venda de mesas numeradas, com direito a

14
cadeiras. obedecendo à disposição constante da planta expos-

ta na sede do Clube, serão os seguintes: ?

I
Assinatura para todos os bailes Cr$ 50,00
Mesas avulsas para cada baile Cr$ 30,00
As assinaturas para 08 dois bailes poderão ser procuradas

na sede do Clube desde às 20 horas do dia 25 do corrente, até·
às 21 horas do dia 10 de Março próximo. Daí em iante vender
se-ão somente mesas avulsas.

Secretaria do Clube 12 de Agosto, em Florianópolis, 18 de
fevereiro de 1946.

Elpídío Fragoso, Secretário Geral.
----------�---------------

mais preferida, é inegável.
2 sorteios mensais 4 e 18

� � .

Crédito Mútuo Predial

achou?
Uma carteira de chauÍer .e outra

de identidade, modelo 19,
Pade-ee entregar ao IiIPr. Manuel

Costiço BuiqoUo na «Penséio Elite»
-- rUQ Conselheiro Mafra.

MACHADO I (lA
AG_"ÍIIH. RapraentaçÕH em

G'HQJ
M.:atri.: Flol'ian6po!i.
Rll,Q Joéio Piato. n. 9
Caiza· POIItal. 37
Filial: Cruciúrno

R'W1 Floriano Peizotc, c/ra
(Edll. Pr6p:rilJ),

T.leql'ama.: ·'!?R!:MUS"
Aaoan t... '110. pl'incí..,ct.
tnunic;'piOll do &ataiti.>

ProprIetários - J. Moreira & Cta

CF!. s 6.250,00

Muitas bonífícccôes e rnádí co gratis
Tudo isto por apena� Cr$ 1.On

+

Declaração
Declaro a quem interessar possa que, nesta data. deixei

por minha livre e expon t ânea vontade, O cargo de gerente da
«A Soberana», pertencente à firma Moritz & Cia., desta praça,

Florianópolis, 11 de fevereiro de 1946.
(a) ALCIDES ROSA

.

MORITZ & elA.De acôrdo:

CONTA CORRENTE POPULAR IJuros Slí2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00 .

BaDC;dÔmÕí;t�It�O;ed��"ii S. A. I,.CAPITAL: CR$ 60.\)00,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00 IRua Trajan·o, 23 • Florianópolis

Tenha t ampre �m casa uma garrafinha de

ftPERITIYO «KIOI»
.ESCRITÓRIO JURíDICO COMERCIAL

As"u ntoll: Turídicos -- Comerciais -- Rurais e InformutivQ.
Endereço Te!. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina
Consulte nossa Organização ont(!s de u decidir pela com

,ra ou venda de irnoveis. pinhais ou qualquer
empresa ne.te e.tado ,

Diretor: ., DR. ELISIARilO DE CAMÁRGO BRANCO ,�
ADVOGADO

Rua Frei Rogério, 54 - Caixa Postal 54 - Fo-ne 54

IDr. SAVAS LAl:ERDA �

Reassu"!iu sua clínica, nesta ... Capital, o dr. Savas ,.Lacerda, o to-rino-laringologis ta.
---

\.

I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CHEGOU DE LONDRES I A nova ponte de
IJondres, (H. P.) - Já chegou ao - Frigidez, in·egularidade.s ouva- Waterloo

Brasil o reputado e esperado crata-. danas, iúade critica. obesídade ou .Há poucos dias o lord presi-
mento Okasa. - Okasa é hoje uma' magreza excessivas, Ilar-ídêz da pele dente do Conselho, Herbrt Mor-
medicação de escolha unlveesalmen- e da cútis, queda ou falta de tllt'l�êJ.l' r ison, inaugurou oficialmente a

.te reconhecida pelo seu alto valor cia dos selos tôdas ese-as deficiêll.1 nova Ponte de Waterloo.
terapêutico e pela sua eficácia Indis- das. de ortgem glandular, na m u- A nova ponte, cuja constru
cutível. - Okasa á base de Hormô- Iher, Okasa encontra-se à venda Das ção foi iniciada em 1937, já se

níos vivos, extratos de glândulas se· boas Drogartas e Farmácias. Intor- achava entregue ao tráfego des
xuaís e Vitaminas selecionadas. mações e p.,diàos ao Dtstrtbutdor de fins de 1944, quando devia
combate vigorosamente todos os ca- gera l: Produtos, Ar-na, Av. Rio ter sido realizada a cerimônia
-sos ligados diretamente a pertuba- Branco, 190 - Rio. Okasa Importa- da sua inauguração oficial. En
ções das glânulas genitais do apare- do dtretamente de Londres, pru- tretanto. devido a �uerra a ce

lho sexual como: Fraqueza sexual poreíona Virilidade, Fii'ç'a e Vigor rimônia foi bansferida para
na Idade avançada ou por 9Ut'Il'O mo- com as drágeas "prata" .para ho- ocasião mais oportuna. A antiga
tivo, no moço, selrnídade precoce, mem, - Femiutttdade, Saúde e Be- ponte, que contava pouco mais
perda de energta, fadiga. fraqueza Ieza com as drágeas "OUi'O" para de 125 anos, foi derrubada af.m
mental etc•• no homem... .. mulher. de que em seu lugar fôsse le-

vantada uma outra capaz de
aten.der melhor às exigências do
tráfego - embora não houves
se um só londrino que não sen

ti;;se profundamente o seu desa
parecimento. Mas a velha ponte
fôra construida numa época em

que o tráfego urbano de Lon
dres estava muito longe de pa
recer-Se com o atual e, além
disso, nos seus últimos anos de
existência a própria estrutura
da ponte não mais oferecia a

segurança exigida. Aliás, em

1924 foi necessário mesmo er

guer uma estrutura provisória
para reforçar os seus arcos que
já cornecavam a ceder ante as

exigên clas do grande tráfego
qe tinham que suportar.
A nova ponte mede quase duas

vezes a largura da primitiva e

póde Jaicilmente acomodar seis
linhas de tráfego, dispondo tam
bém de passeios para os p�ês
tres bastante mais amplos que
os antigos. Durante a guerra,
apesar de atingida diversas ve

zes, os danos sofridos pela no

Ta ponte foram de natureza a

afetar seriamente a sua estrutu
ra e a tradicional ponte de 'Va

tp1'loo jamais deixou de estar
aberta ao tráfego. Ademais, a

�ova ponte constitue um magní
fico exemplar da nova' engenha
ria britânica desenvolvida du
rante os últimos anos de guerra.
Da nova estrutura faz parte

um MemoriM dedicado a John'
Reunis. o construtor da primei
ra ponte, localizado na parte
SIM.

Academia de Comércio de
Santa Catarina.
(Fiscalizada pelo Govêrno Federal)

ANO LETIYO DE 1946
CURSOS: Comercial Básico

'I'écaíco de Contabilidade (1° ano)
Contador (2° e 3° anos)
Ciências Econ_ômicas.

NSCRIÇÕES: Exames de admissão ao Curso Comercial
Básico - de 10 a 15 de fevereiro
Exames de 2a época - de 10 a 15 de fevereiro
Exames Vestibulares ao Curso de Ciências
Econômicas - de 2 de janeiro a 10 de fev.

MATRíCULA - de 15 de fevereiro a 14 de março
INÍCIO DAS AULAS - 15 de marco

AOS PORTADORES DO DIPLOMA DE AUXILIÀR DE
ESCRITÓRIO (CONCLUSAO DO CURSO COMERCIAL BÁSI-.
coi SERÁ PERMITIDA SEM .A OBSERVÂNCIA DO LIMITE
MÍNIMO DE IDADE, A OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE

LICENÇA GINASIAL, DE ACÕRDO COM O REGIME ESTA
BELECIDO NO TíTULO VII DO DECRETO-LEI n. 4.244, de
9 de abril de 1942 (DECRETO-LEI N. 8.191, de 29 de novem

bro de 1945).
INFORMAÇÕES - Avenida Hercilio Luz, 47 - DAS 17 Às
9 HORA�.

DOENÇA.S N\EItV6SA.S
Com M progressos da medicina

hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas' em tempo. são male<l per.
feitamente remediáveis. O eurandeí
rismo. frato da fgnorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados de
tais enfermidades. O Serviço Na·
cional de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende gra
tuítamente os doentes nervosos l'n

digentes, na Rua Deodoro 22. das ,
às tI hOTas. cHàriamente..

-----�

Êste é

Atlas Intercâm
bio-Clube

o melf,o,

cachimbo <"1edctld

Ateildemos peeli
d05 pelo RClilm

bobo Postai.

Distribuidora d&

Charutos Suerdieck LIda.
Rua !luenos Ayres. 177 - Rio

ASSOCLACÁO INTERNA-

I CIONAL D�E ESTUDOS E

PERMUTAS, para INTERCAM
BIO DE IDÉIAS, OBJETOS E

INTERESSES. Fundada em

Recife, Pernambuco, em 1913.

Reorganizada, no Rio de Ja

neiro, D. F., em dezembro de

,� 1945.
Fundador, Orientador e Di-

retor da Revista: - DR. ALA
DIO A. DO AMARAL. Direto
ra-Gerente: VIRGINIA A. DO
AMARAL. Diretor-Secretário:
DR. A, .MAURICÉA FILHO.
Interessa' a estudiosos, pro

fessores, estudantes de idio
mas e ciências de tôdas as es

pécies, desejosos de aperfeiçoa
mento; colecionadores de selos,
postais, etc., que desejem per
muta com outros colecionado
res; agricultores, comerciantes,
índustríaís, advogados, médi
ICOS, engenheiros, bibliofilos,
para aumento de cultura, alar
gamento de negócios (oportu
nídades comerciais) com ou

tros países; ou como simples
passatempo, - turismo, per
muta de lembranças, objetos
típicos, livros e revistas já li
dos.

" ATLAS - INTERCAMBIO -

CLUBE" aceita sócios em tô
das as partes do mundo. Não
há preconceitos de raças, nem
de religião, Exige-se apenas
que o sócio saiba ler e escre

ver, e tenha o desejo de um

mundo melhor, mais feliz,
próspero, de mútua compreen
são e cooperação. "y

A cotisação anual, paga
adiantadamente, é de cincoen
ta, (Cr$ 50,00), com direito a

assinatura da revista "BRASIL
E O MUNDO", em português
e inglês, e a uni pequeno anun

cio de quarenta palavras (40)
publicado uma vez, na referida
revista.

.

Correspondencías e valores a
rua Santa Alexandrina, 225,
Dona Vírgínía A. do Amaral.
apart. 202, Rio de Janeiro, Dis..
trito Federal.
Jornais e revistas de todo o

Brasil que nos ajudem, notí
eíando o nosso empreendimen
to, ou reproduzindo o anuncio
acima, (não há necessidade
de reproduzir o BOletim de
Adesão) serão considerados
sócios do Clube, com direito
a anuncio equívalerae em "O
BRASIL E O MUNDO",

I Correio Lageano
., Vendo avulsa na

p__
AGtNCIA PROGRE�O

OtnR VESTIR-SE COM CONFORTO E ElEGAHCIA ?
PROCURE A

alfaiataria rereira & Mello
Rua João Pinto. 16 - Florianópolis

No Bar e�DO Lar «KNOT»
não deve faltar

Sedas, Casixniras e' Lãs

C,ASA $A..-r�- a(OS,A
()RLk�NDO SOA RPI1JLLl

Rua CODselHeiro Mafra, 36� - loja e SotJreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End. Teleg.: «Scerpellí» ---

IFlorianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Lira T.ênis CIube--Dia 21, quinta-feira, Soírée em homenagem aos ginasianos
licencíados pelo artigo 91, às 2 t horas. Venda de mesas para os bailes carnava

lescos até 24, duminge, com inicio às 14 horas, na séde do clube. E' obrigató
ria a apresentação do talão do mês, Ais 16 horas, tarde dansante, promovida pelo

Grêmio Estudantil Catarinense.

TEÁTRO A. DE CARVALHO
ás 8 1fz horasAVAÍ x CAXIAS gro F. C. - Noca, Murú e

To-Ipe
brasíleíra, que até então vi- devendo primerro visitar a ca-

G.a RÉCITA DE ASSINATURAA conduta dos jogadores nico L; Pedro, Ivo e Wilson, nha jogando muito bem. pítal gaúcha, para jogar duas
notável apresentação deConforme prometemos, da- Mio, Fausto, Darcí, Tonico lI. Afirmou que Domingos da ou três vezes. Dalí irá ao nor-

PROCÓPIOmos abaixo a nossa apreciação e Duca. Caxias F. C. - Nerí Guia foi a maior figura do te.
o maior ator do Brasilsôbre a conduta dos 22 coteja- (Teive), Zeca e Tíquínho: Os- gramado, atuando, como sem- Adianta-se, porém, que o

E SEUS COMEDIANT1ES.dores, �o _jogo realizado da-I ui, . R<ma�o e O�lando; �ão, I' pre, em grande gala. clube vascaiuo tenciona prl-
com a engraçadissima comé-mingo último entre os possan-] Omas, Pira, Teíve (Nerí) e * *' �

_

metro ir a Belo Horizonte, en- dia em 3 átos do imortal JOSÉtes quadros que encimam estai Izio. Goleador�s: Para <! ven-i O VASCO JOGARA EM POR- frentar o Cruzeiro, concedeu-
DE ALENCAR.nota: cedor - Darci (3), 'I'oníco lI. TO ALEGRE E MINAS do-lhe revanche. Emse jogo se-

O DEMÔNIO FAJnLIARAvaí: Adolfo esteve soberbo: (2) e Ivo; para o vencido 'Informam de Porto Alegre I
ria realizado no próximo dia

Preços: Cr$'na defesa do arco. Várias ve- 'Nerí e Tiquinho. que o Vasco da Gama está pro- 27.
Cadeí s- a eIras numer . . .zes o goleiro" azurrã " foi x gramando uma excursão a aI-I Desta maneira, os campeoes Balcões .obrigado a fazer magníficas FIGUEIRA F. C. X PAULA guns Estados para a sua equi- i de futebol �a temporada �as- Camarotes .defesas, atirando-se ao chão RAMOS pe de profissionais. O Grêmio; sada deverão estar em Porto
Geral .para evitar a queda do arco No gramado do Abrigo de de S. J�nuário d:verá atuar I AI�g�e nos. primeiros dias do
"Imp. até 14 anos".sob sua guarda. Fatéco condu- Menores, efetuou-se domingo na Bahia e em Porto Alegre, I proxnno mes de março. CINE IMPERIALziu-se bem. Foi uma muralha findo, pela manhã o jogo entre

ás 7 1fz horaspara o atacante Nhonhô, as- as turmas juvenis do Paula Ra-
Sessões das Moças.sim como Tavinho que' colo- mos E. C. e Figueira F. C., ven- a FRATERNIDADE HUMIlNA Um filme eletrizante, cheiacou-se bem na marcação dos cendo êste pela contagem de

de romance e aventuras!dianteiros caxienses. Chocola- 5 a 2.
O NAVIO NEGREIROte muito esforçado, o mesmo .:'

(Por DONOVAt� BUSH) _ Copyright R. N. S. - Especial com Warner BAXTERacontecendo com Aldo Nunes. O CLASSICO INTER-CRUZ

I
para "O ESTADO". Mickey ROONEY - WallaceFelipe, tanto atuando de mé- Pôrto Alegre, 19 - De acôr- LONDRES _ Afirmam os estadistas e os técnicos que esta- BEERY _ George SANDERS.dio como de centro-avante, foi do ·com O "carnet" organizado mos vivendo a éra da ciência, da pe ríciar técnica, do dinamismo _ Elizabeth ALLAN.um grande elemento. Bráulío, para o Campeonato Extra, os material e do progresso econômico. Ê possível que assim seja, Homens e mulheres em lu-na posição de centro-avante aficionados gaúchos deveriam mas não se deve, por isso, esquecer que podemos camdnhar para ta com a turia dos elementos rnão correspondeu. Porém no assistir amanhã o primeiro jo- um completo desastre se os homens abandonarem o cultivo das No programa: FILMEsegundo tempo Bráulio fez brí- go 'Clássico da temporada: In- fôrças espirituais. Estaremos marchando para a ruína e para a JORNAL N. 19 _ DFB.Ihante exibição com centro- ternacional x Cruzeiro, isto é, catastrofe Se forem esquecidas a chama da bondade humanal e o 2) _ Fuzileiros Navais emmédio, sendo um dos melhores o campeão e o více-campeão espírito de fraternidade que o grande cientista britânico Thomas desfile _ Camera colorido.-do quadro. Tião, regular. Nize- dê 1945, porém os presidentes Huxley colocava acima do simples desenvolvimento cientifico. Preces:ta fez reviver os seus velhos dos dois conjuntos resolveram Em livro recente, um autor americano, sugere a elevação da fun- Sra� e srtas: _ Cr$ 1,20.tempos. Malabarista e excelen- transferir o sensacional em- ção legal a níveis mais altos, uma vez que o capitalismo, o socia- Estudantes _ 2,00.te atacante, Nizeta delicionou- bate pal"'a sexta-feira, á noite lismo e a: religião não conseguiram unir os povos. Sómente a or- Cavalheiros _ 2,40.nos com o seu belo jogo. Saul no campo do Grêmio. dem lega.I de alcance mundial, poderá, segundo afirma, garantir a "Imp. até 14 anos".jogou muito bem. Zacki na ex�

.

*
liberdade, evitando a tragédia de novas guerras. Há nessa idéia, PROCÓPIOtrema direita teve atuação das O QUE DECJ�AROU O ANTI·· grande soma de razão, mas não tôda a verdade. AS! nações, como E SEUS COMEDIANTESmelhores. GO TÉCNICO DO RIVER os homens, precisam estar convencidos dos princfpios que a lei Programas da semana.Caxias: Bosse demonstrou PLATE SÔBRE OS INCIDEN- sustenta; não é pela fôrça que Se respeita a lei. mas pela convic- Hoje _ DEMÔNIO FAMI-s-ser um grande goleiro. Falhou TES DE BUENOS AIRES ção dos direitos que ela defende. Impôr a lei não basta paraj que LIAR_apenas ao deixar passar uma Rio - Renato Cesartni, ex- ela seja respeitada, porque ela opéra pela convicção da justiça Amanhã _ PÃO DURO.bola defensável. Pé-de-Ferro, técnico do River Plate, falan- que procura distribuir. O que é necessário obter, é o consenso 6.a Feira - MARIA CA-um pouco violento, mas exce- do aos jornais de Buenos Aires, universal na aplicação de seus principios. indispensável qus os CHUCHA.lente zagueiro. Rubinho, regu- afirmou que se fôra êle o téc- povos se convençam de que deverão ser associados na paz, mais Sábado - MÉDICO Á FOR-lar. Lange foi um bom centro- nico brasileiro nunca voltaria do que camaradas de armas na guerra. Os economistas do século ÇA.médio. Aguiar e Laye jogaram ao gramado, acontecesse o que XIX. aludiam. com desdém, aos fisiocrátas do século XVIII, mas Domingo - O INCRíVEU.bem. Nhonhô esteve um tanto acontecesse, pois ninguém po- é inegável que Quesnay, e seus discípulos aproximaram-se posi- DR. BONET.infeliz, perdendo boas oportu- derá imaginar-se o que seria tivamente da verdade em sua ciência social, Em uma de suas Aguardem! ! !nídades diante dó arco de Adol- se os jogadores argentinos ti- obras, Dupont d Nemours, que Adam Sm�tb considerava "um dos DEUS LHE PAGUEfo. Raul, Brandão e Rubens vessem sofrido vexame seme- maiores sábios e uma das mais fecundas inteligências da Fran- IMPERIAL - Domingojogaram a contento. Celso, ex- lhante e terminou afirmando ça ", prova que o entendimento entre os homens e as nações é, Zaira CAVALCANTIjogador do Figueirense. apare- que os brasileiros somente co- indispensável e não impossível de conseguir-se. A verdadeira f'ra- emceu com grande destaque, es- meteram um crime para justí- ternidade entre as nações, sôbre a' qual o sr. Bevdn com tanta elo-. LUA DE MEL NO RIOtando em grande forma. ficar o gesto selvagem da polí- .

quência insistiu recentemente, revela-se perfeitamente praticável*
cia argentina: o crime de jo- em nossos dias. Verifica-se assim, que os idealistas foram os queJUIZES CARIOCAS QUE gar melhor e com maior bri- mais se aproximaram da verdade. Em famosa conferência feita

IRÃO ATlJAR EM MINAS lho que o selecionado argentl- em 1944. um dos mais ilustres sábios de nossa época - o profes-
Rio, 19 - Quatro juizes ca- no. .

sor Gilberto Murray _ fdél á tradição de nobreza de pensamen-riocas ingressarão no quadro
.

'" • *
to dos humanistas ingleses, demonstrou que é no plano do idea-

oficial da Federação Mineira STABILE DISSE QUE FOI Iismo que os homens poderão encontrar terreno comum e propício
de Futebol, onde desempenha- UMA TRISTE VITÓRIA palra o serviço da humanidade. Todos os que acreditam no futu-
rão suas funções na tempora-

ro da espécie humana e no poder indestrutível da verdade, prm-
da de 46. São eles: Fioravante Rio - Informam de Buenos, cipalmente os cristãos, cuja religião s� apoia no Sermão da Mon-
D'ãngelo, Antônio Meneses, Aires que Guilherme

Stabile,!
I

tamha e no capitulo XIII da Epístola aos Coríntios, têm exata-
José Ferreira Lemos e Antô- técnico do selecionado argen- mente o mesmo eonceito do dever, em relação á humanidade, e
nio Rocha Dias, devendo se- tino, visitou Flávio Costa e, a mesma visão da beleza espiriual a ser atingida.
guir para Minas Gerais no pró- declarou aos jornais argentí-
ximo sábado. nos que a vitória conseguida

* pelo selecionado argentino sô-
MONTENEGRO, 6 x C,AXIAS, 2 bre os brasileiros devia ser es-

Realizou-se, domingo último, quecida, pois era uma triste
no gramado do extinto Tiro vitória que não convencia nin
de Guerra 40, uma pai :,ida. guém e recusou a gratificação
amistosa entre as equipes ju- oferecida pela Associação de
venís do Caxias F. C. e �"on- Futebol Argentino, afirmando Acham-se à dilposição dos senhores
tenegro F. C., ambos desta ca- que a invasão do campo e o es- sociedade, à ru,," Sate de Setembro nO,

pítal, saindo vencedor êste pancamento dos jogadores bra- dccurnen cos a que se refere o abrt 99. do
,

I
. de setembro de 1940, letras a. ,e c.pelo escore de 6 a 2.

.

sileiros tirou todo o brilho da
PÔl'to União. 16 de fevereiro ri. 1946

Os dois cDnjuntos jogaram competição e tirou qualquer I ALlFREDO LANGE ALEXANDRE CARLOS SCHLEMM
assim constituidos: Montene-l qualquer possibilidade da equi- Diretor Vice·Presid.ente Diretor Gele .• ta

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Emprêsa de Eletricidade
Alexandre Scblemm

A VI S o

e Telefones
8. 4.

acioni,ta•• na sede desta
20. em Pôr-to Uniã'.06
decreto-lei nO. 2.621. de 26

o EGTADO encon-

Ira-se â venda na

banca de jornais
«Beck»

(C·,
InES Coroados

12,tlO
10,00
60JOU
5,00

AVISO
A Viuva de Antônio P. Koerich,
proprietária do -Hotel Koerich"
em Taquaras (Rio Bonito),
avisa que o seu estabelecimento
se s,cha fechado, desta data até
fins de março eu abril.

B R I TO
o &lfaiate in.dicado
Tiradentes, "l
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AUTOMOBILISTAS
Atenção

Para o seu dInamo ou

motor de arranco

I'.
-

O OFICINA ENALD.
4./e, � "f ,.r.\o .

Ic'''o-Radio�\e'' Rua Conselheiro Mafra

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

. .,.-...

-

___:::-_:::-=_-..._..

-

.....-=.=..=��=�:�=......;=...._=.1 S � � ! ! ! !.O I
COMPANHIA "ALIANÇA' DA BAtA" �

jl'.ad.da e. 187. - SitIe: B A I A
INCENDJOS � TKANSPOilTE8

Cifras do ,Baianço de 1944:

DR. POLYDORO S. THIAGO
CUNICA Mí<:DICA EM GERAI,
Doenças do coração, pulmões, fi
gado, estômago, intestinos, rins e

demais orgãos internos de adultos
e crianças

CONSULTóRIO: Rua Fernando
Machado, 16

CONSUI11'AS D.t:A.ltlAMIliJNTI!J:
das 15 ás 18 horas

RESJD1l:NCIA: Av. Trompowsk!,
62 - Fone Manual 766

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - Vias Urinárias -

Doenças dos in test.lnos, réto e
anus - Hemorroidas. Tratamen

to da colite amebiana.
Fisioterapia - Infra vermelho,
Consulta: Vital' Meireles, 28.

Atende diariamente às 11,30 ris.
e, à tarde, das 16 hs. em diante

Resid: Vida! Ramos, 66.
Fone 1067

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon

ga Prática no Rio de Janeiro
CONSUI,TAS - Pela aman ná:
diariamente das 10,30 às 12 hs. à
tarde excepto aos sábados. das 14
ás 16 horas -- CO,,"SULTóRlO:
Rua João Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Hesidência: Rua
Presidente Coutinho, 58

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia clinica e ci
rurgia do torax. Partos e doenças

de senhoras
CONSUJJróRIO: R, João Pinto 7
Diárialllcnte das 15 às 1'; horas.
RESIDÊNCIA: Ahntrante Alvim,

36. Fone sr, 251

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica Infantil da
Assistência Municipal e de

Caridade
CLíNICA :\I.iWIeA DE CRBNÇAS

ADUJ,TOS
CoONSUL'róHIO: Rua Nunes Ma
�hado, 7 (Edifício S. F'rancisco)',
Consultas das 2 às 6 horas

RESIDf;:'\CIA: Rua Marechal Gui
lherme, 5 Fone .'783

DR. MÁRIO WENDHAUSEN
Médico do Centro de Saúde e Di
retor do Hospital "Ner�R,amos"
CLINICA MÉDICA ele a01:l.(,tos e

crIanoas •

CONSULTóRIO: H. Trajano, 14
(altos da Confeitaria "Chi

quinho")
CO�ULTAS: elas 4. às 6 horas

RESIDE);CIA: R. Felipe Schrnidt,
38 - Fone: manual 812

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de

Sifilis do Centro de Saúde
DOP.NCAS DA PELE - SíFILIS

AFECÇõES URO-GENITATS
DE AMBOS OS SEXOS - RAIOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRA·

VIOLETAS
CONóSULTAS: das 3 às 6 hs. - R.

Felipe Schmidt, 46
RES.: R. JoinviIe. 47 - Fone 1648

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional de Medicina da Un ivet-sjda
de do Brasil). Médico por concur
so elo Serviço Nacional de Doen
oas "lentais. Ex interno d� Santa
Casa de Misericórdia, e Hospital
Psiquútr lco do Rio na Capital � e-

deral
CI,tNICA l\HlDICA - DOE�ÇAS

XERVOSAS
- Consultóírio: Edifício Amél1a

X,ETO
- Rua Felipe Schmidt. Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

Residência: Rua Álvaro de Carva
lho nO 18 - Florianópolis.

DR. ARAUJO
Assistente do Prof. Sanson, do

Rio de Janeiro
ESPECIALISTA

Doenças e operaçOes dos OLHOS,
OUVIDOS, :-.IARIZ e GARGANTA
Cirurgia moderna da GUELA D'E
LOBO, do LABIO LEP<»tJNO (lá-
bio e céu da bôca fendidos de

nascença)
Esôfagoscopia, broncoscopia para
retirada de corpos estranhas. etc.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das

15 às 18 horas
RUA NUNES MA(:JIAD(, N. 20 -

Fone 1447

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAL - AVfA CI·
RURGIA - MOLÉSTIAS DE SE
.. _. NJIOR.'\S - P.4.RTOS .. .

Formado pela Faculdade. c1e �ledi-
cínna da Un iversidade de São

Paulo, onde foi assistente por vá
rios aTIaS do Sei-viço Cirúrgico do

Prof. Alípio Correia Neto
Ctrur'gia do estômago e vias b.
liares, intestinos delgado e grosso,
ttró ide. rins, próstata, bexiga,

útero, ovários e trompas. Varrco
cele, hidrocele, varizes e herna

CONSULTAS:
das 2 às fi horas, à Rua F'elpe
Schm ídt, 21 (altos da Casa Pa

raiso). Tel. 1.598.
RESID1l:NCV\: Rl1<! Este"ps Jú'

nior. 179; TeI. M 764

DR. SAVAS LACERDA
Clíníca médico-cirúrgica de Olhos
- Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma ele habí lítação do Con se-
lho Nacional Cle Oftalmologia.

CONSULTóRIO - Felipe Schrni
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

ROSIDÊNCIA - Conselheiro Ma
fra, 77.

TELEFONES 14�8 e 1204

Cr.
Cr$

80.900_606,30
5.978.401.755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

«

Sinistros pagos nos últimos Iv anos

Responsabilidades «

98.687.816,30
76.736,401.306,20

�

!
-- ---- --·y--·--I_4.U ..IV.... 4.L _ __

Diretores:
Dr. Parnphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco

de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e José Abreu.

I.

Notas. científicas
.

··1UM NOVO TRATAMENTO DA
ANGINA DE PEITO

Estocolmo (Via �érea)
Segundo notícias publicadas
na imprensa de Estocolmo, o

neuro-círurgíão, professor Her
bert Olivecrona, de fama uni
ver-al, desenvolveu, em cola

boração com um colega, profes
sor Hilding Berglund, um mé
todo aperfeiçoado para operar
a angina de peito, a dolorosa
enfermidade cardíaca, que an

tes se considerava como pra
tícamente incurável.
A angina de peito é causada

geralmente por uma constrição
dos vasos sanguíneos do cora

ção, seguida de uma dor qua
si insurpotável. Pode-se obter
alívio, por meio de injeções de
morfina, ou, mais radicalmen
te, seccionando fibras dos ner

vos cardíacos, que conduzem
ao cérebro. Até agora foi pos
sível 'esta incisão, cortando-se
as costelas, o que geralmente
se fazia pelas costas do pacien
te. Em vista dos inconvenien
tes deste método, (a operação
não se pode realizar nos casos

graves de angina de peito), o

professor Olívrecrona intentou
fazer uma incisão nas chama
das fossas supra-clavículares,
extraindo os gânglios e as fi
bras do sistema nervoso do pei
to. O paciente se restabelece,
dez dias depois da operação,
que, segundo se declara não
tem efeitos deletérios. Até ago
ra se realizaram, com bom
êxito na Suécia, umas vinte
operações, de acôrdo com este
método.

Pequenos
, .

anunclos

COMO UMA D'" COI; w.ev-coe s oe GutQOA OO�: ABOOATOC· ')1"1'·

_� o ""ECO Ot",H OQOOvTO b",r.O\J ;to...... ..

1\lolor a óleo
,

cru

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO. VANAOA·
TO, FOSFOROS.CALCIO

ETC

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS

Copyrighl da

TheNAV! tooH/AND"'"
VENDE-SE um marca uCli.

max" - mil rotações - força
de 6 a 8 cavalos, possuindo co ..

te de óleo.
.

O motor pode ser examina
do em Itajai com o sr. Oswal
do Dutra delegado Instituto
dos Maritimos. Tratar cem Sid
nei Noceti à rua João Pinto.
34. Telefone 1134.

'*' * '*'

Oi Pálido.. Oec:.auperadol,
E.gotadol, Anêmico., Mãe.
que criam Magroa, Criança.
r.quítica.. receberão a tonl·
fica,ão geral do organi.mo

co", o

Sa ngul n 01
Líe D.N.S.P. O' r99, de 1921

1 - que a maior ilha fluvial
do mundo é a ilha do Bananal,
no Estado de Goiaz, no hínter
land do Brasil, formada por
dois braços do rio Araguaia.

2 - que as formigas andam
uma atrás das outras por cau-
sa do ácido fórmico que cada

Compra-seuma vai deixando no seu ras-

tro e que serve de roteiro para Mobília de sala, grupo est o-

dôdas. fado, em bom estado.
3 - que os patins, ao

con-, Dirigir-se
à caixa Postal lOS·

trário da 'crença geral, não são Nesta.
uma ínvensão moderna, pc is

• .. •

entre os objetos criados pelos I CAS II "RS 400,00homens de mil anos antes da II -� ti
nossa era encontravam-se pa- Precisa-se de uma até CR$
tins de ouro, cuja forma pou- 400,00. Aluguéis adeantades,
co difere da atual. Informações fones 1022 e 1360

uo Caixas Postais 240 e 270.4 - que os artífices que Ia
ziam os gobelinos empregavam
18 mil matizes díferentes das
côres conhecidas na confecção
daquelas famosas tapeçarias; e

que, por sua vez, os fabrican
tes de mosáicos chegavam a

usar 30 mil matizes diversos.
5 - que há, nos Estados

Unidos, diversas universidades
tão ricas que têm dinheiro até
demais; mas que, algumas de

las, em virtude de sua lei or

gânica, não podem, apesar de
milionárias aumentar de ne

nhum modo os salários de seus

professores.
6 - que, em Crystal City,

nos Estados Unidos, onde há
um grande número de planta
dores de espinafre, foi recente-

. mente erigida uma estátua ao

Marinheiro Popeye; e que tais
agricultores erigiram essa es

tátua como uma prova de gra
tidão ao valente herói do ci
nema pela propaganda que
êle faz das virtudes daquela
planta,

* * ,�

VENTILADORES
Vendem-.e doi. ventilador.,. elec

tricos. grandell. para cima de me

.a ou parede, sendo um o.eilante.
proprioll para ellcritório. barbea
ria_, cafe., etc. Tratar na rua IU
mirante Lameqo 15.

* * *

VENDEM-SE
Móveis de Quarto

Tratar na chácara Espanha,
com o soro Oscar Pereira.

* * *

VIAJANTE
Pessoa com longa pratica e

conhecimento de todo o Estada
oferece seus serviços como via

jante comercial. Cartas a esta

redação. 3 v 2
* * *

•.,ASA Precisa-•• alugar
\., uma para mora-

dia em rua moi.
ou menos central -- Dão-se refe
rinciall. ou fiança. - Informar Cl

A. Pena, rua Deodoro. 18. ou no

Banco do Comércio.

.........a.a. .a...a ..

CREDiáRIO «KHOT»
Avisa aos seus clientes a mudanca de
escritório para a rua João Pinto n·a 5,

junto à Redação do «O Estado».

.... ·M .........
"

.... ·-._- ........ """

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran.
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, mortns e aviamentos
para alfai<1tes. que recebe diretamentfll das

Snr.. Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6poli•• - ,FILIAIS em Blumenou a Lajea:.I. melhores fábricas. A Casa -A CAPITAL" chama Q atenção do.
visita antes- de efetuarem suas compras. MATRIZ em
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o snr. Udo Deeke, Interventor Federal, vai serenamente e seguramente constituindg
os governos municipais. Sem precipitações, S. Exeia., como quem não age senã.�
depois de meditar, escolhe nomes segundo o seu critério. Apenas um defeito se

lhe nota: - não consultar, para isso, o corpo anônimo-redatorial do
.

«Diário da Tarde»... Simplesmente lamentável!
.lnteuse calor
no Rio
Rio, 19 (Via Aérea) - O diretor

do Serviço ele Previsão do Tempo
declarou que desde 1893 não se ve

rifica calor tão sêco e forte como

o dêste ano. A temperatura máxí
ma, ontem, foi de 37,07, e hoje, ao

meio-dia, foi de 38,02, á sombra.

--------�------------.-------------------------------

Florlan6polb, 20 de Fevereiro ele 1946

assombraçãor':"
Nice, 19 (United) - A as- surgia no subterraneo. Sem

sombração que há duas sema- esperar por mais nada, os dois
nas vem inquietando o honra- bravos "maquis" descarrega
do Pierre Roriux, chocalhando ram seus fuzis contra o tantas
garrafas de vinho em sua ade- ma. Os tiros reboaram sinis
ga, enfrentou com sucesso uma tramente na estreita caverna.
nova tentativa para enxotá-la. Estilhaços voaram para todos
Enquanto um padre e dois sol- os lados e um líquido averme

dados o aguardavam, na entra- lhado como sangue, começou a

da da adega, outros dois 801- correr pelo chão. Entretanto,
dados da resistência, mais co- quando se acenderam as luzes,
rajosos, resolveram passar a

I
verificou-se que os tiros ape

noite no pl:óprio local. � .horas nas haviam despedaçado várias
tantas OUVIram uma serre de garrafas de precioso vinho ve

gQlipes insistentes, ao mesmo Ilha. Quanto ao fantasma, nem
tempo, que uma luz estranha sinal.

Em execução o pro-) Trabalho do
grama do prefeito «Amigo da onça»
"8rl·o"a Rio, 19 (E.) - A mêsa
ti ti da Constituinte, tomou al-

gumas âelioeracões sôbre
o tuncionausma da casa.

Assim, jicou resolvido que
tossem chamados para vol
tar aos quadros desses
serviços os [uncionârios
deles aiastaâos em comis
sões nos 'Ministérios da
Justiça e da Fazenda.
Quanto á representação

relativa á recente organi
zação da Secretaria, re

solveu a mêsa que o assun
to voltasse a ser conside
rado em momento oportu
no, tratando-se, então, da
maneira de apurar a com

petência dos nomeados.
Essa notícia joi âistri

buuia á imprensa.
Agora a última providên

cia:
A mêsa da Constituinte

vai mandar abrir concur

so, ao qual concorrerá a

verdadeira aluvião dos no

meados pelo govêrno Li
nhares, a maioria dos quais
deverá, assim, perde?' cs

lugares, pois. que raros são
os datilógrdfps nomeados
que já tiveram qualquer
contacto com o teclado de
uma máquina de escrever.

- Hoje, 4.a Feira ás 5
e 7,30 horas

Últimas exibições
O filme que deslumbrou tô- O alfaiate indicado

da a cidade... Tiradentes 7
A �OITE SOXHAlIOS -----------------------=-

com Paul Muni ..: Merle I Nego".-�"o-es entre o IranOberon - Corriel WIlde. U �
CENSURA LIVRE TEERA, 19 (U. P.) - Acompanhado de todos

.

Preços: _ 6,00 _ 3,60. bras de uma Missão Especíal �ue va� a Moscou estuda� a dl�
ROXY _ Hoje, ás 7,30 horas puta do Azerbaijan. � de tre� Jo:nalls�a� persas, partru hOJ

Humphrey Boggart _ Ka- para a capital soviética o prnneiro ministro Qavam Es Salt�
reen Verne. neh. Ao seu botafora, no aerodromo, compareceu todo o pe

B A L A S C O N T R A A soal da Embaixada Soviética.
G E S TAP O ------------�---��------------h-----------CENSUILI\ ATÉ 14 anos. Morreu,' no Rio, o OIneI11

No programa: - Café Ouro
do Brasil � DFB. meís gordo da AtnéricaPreço: - 2,40. .a. ......

---------------------------------------------
. Olegário era solteiro, contava ap�
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Uma história

Rio, 19 (E.) - O prefeito Hil
debrando Góes declarou que,
como Iprometera ao assumir o

cargo de prefeito, vai resolver,
imediatamente, o problema da
falta dagua no Distrito Federal.

Sua primeira providência se
rá mandar abrir concorrência,
na próxima semana, para CJ;lS

trução da segunda adutora do
Ribeirão das Lages, obra que
será atacada com urgência. Es
sa adutora dará ao Rio, o re

fôrça de 250 milhões de litros
dagua por dia.
O prefeito Hildebrando Góes

adiantou, ainda, que tudo fará
para que os entraves burocrá
ttcos não atrazem o referido
serviço, indispensável ao bene
fício da população da cidade.
Também a Limpesa Pública
contará com mais caminhões
e pessoal. Para isso, o pre.eí
to Hildebrando Góes levará
uma carta do presidente Dutra
ao presidente do Banco do
Brasil, sr. Guilherme Silveira,
com a recomendação de ser da
da à Prefeitura prioridade pa
ra grande número de chassis
que serão importados.

A greve na 8eneral
Motors

* * *

Detroit, Estados Unidos, 19
(U. P.) - A disputa sõbre a

segurança e os salários manti
dos pelo Sindicato dos Traba
lhadores Automobilísticos pro
longou a greve da GM, a des
peito a intensa tentativa de

solução feita no fim da última
semana.

de Mais uma greve
S. PAULO, 19 (E:) - Agrava

se aqui a situação criada pelo
movimento grevista, Cêrca de
cem mil operários já se encon

tram em greve. O movimento
abrange a maioria das indústrias
de Fiação e Tecelagem, Frigori
ficos, serviços de ônibus e ou

tras atividades.
Os metalurgicos também amea

çam aderir ao movimento.
Os primeiros sintomas de

agravação da crise decorrente
da greve verificaram-se hoje,
com os assaltos a alguns arma

zens do Braz e Mooca.

A postos,
senhoritas ) Urganizado O secre·

\ tariado paulista
Rio. 19 (Via Aérea) - Podemos

I informar o novo secretariado de

I São Paulo, escolhido pelo intervel,.
tor Macedo Soares: Justiça, sr.
Aguiar \\-bitackel': Fazenda, sr.
Cintra Gordinho: Agrícultura, sr.
Malta Cardoso: Viação, sr. Cássl\)

I Vidigal: Educação, sr. Plínio Caían Z

Castro: Segurança Pública, sr. P
clro Ol ivr-ira S09rinho: Prefeitura,
"r. Abrahâo Ribeiro: Departama,
to das Municipalidades, sr. ROl11elt
Testeman: secretário da interva,
toria, sr. Eclgard Batista Pereira,
DEfP, sr. Honório Silva.

Intercâmbio
comercial entre o
Brasil e Austràlia,'
RIO, 19 (E.) - O titular do

Trabalho informou a um [orna
lista que o m irristro da Austra
lia, que o visitou, está desejoso
de estabelecer um intercambio
comercial mais intenso entre o

Brasil e seu país.
Nesse sentido, trocará com

êle idéias a respeito, cogitando.
se da ida de um navio à Austra
lia, levando produtos brasílei
ros, tais como algodão, óleos ve

getais, manteiga, cacau e fumo,
e voltando com produtos aus

tralianos para o Brasil.
-----111

Pró federalização
dos vencimentos
Fortaleza, 19 (Via Aérea)

Anuncia-se a adesão dos funoíoná
rios municipais e estaduais do Cea
rá ao movimento nacional iniciado
em Recife e Maceió, no sentido de
que sejam equiparados os venci
Inentos dos servidores elo Estado
e dos municípios aos da União.

Nossa terra pOSSUe tradições
que fazem a gente recordar, com

saudade, a pequena ,ilha, quan
do até mesmo no borborinho
dum Rio ou dum São Paulo, nos

sentimos inexplicavelmente sós,
no meio da multidão. Uma de
las é o velho footing da rua Fe
lipe Schmidt, às quintas feiras
e aos domingos.
Sob o olhar conspicuo das

mamãs e o ocasional sobrolho
franzido dos pais, que se ali
nham ao longo das calçadas, a.
mocidade da nossa terra passeia
a sua juventude, a' sua alegria.
de viver.
Ostentando vestidos novos,

perfumando o ar de aromas ca

ros, ELAS caminham a duas, a

três. aos grupos. No seu rastro
cheiroso, tarzanicos e elegantes,
seguem :f.:LES, flirtando, e dis
farçando () fogaréu dos olhos
por trás da fumaça dos cigar-
ros,

Namoram, passeiam, riem, exu- ,

berantes e felizes. E os pais, co
cando-os das calçadas, revêm
sorridentes "os velhos tempos" ...

* * •

Não se sabe porque, o passeio
dos domingos e quintas-feiras
não tem mads apresentado a

mesma fisionomia de antes. Fal
ta-lhe algo. talvez entusiasmo ...
"O ESTADO", que é sempre

pela preservação do que é nos

so, do que é ilhéu, pela conser

vação dos nossos costumes, to
mará li! peito o soerguimento
dêsse hábito que vem de há mui
to. Para isso, um fotógrafo espe
cial focalizará aspectos do
footing e os publicaremos em

página especial. As senhoritas
apanhadas pela objetiva, serão
assunto da crônica da noite.
Além disso, estamos em prepara
tivos para - em se aproximan
do o carnarval - organizar con

cursos de cordões carnavalescos,
batalhas de confeti, e enfim ...

alegria, vibração.
A começar da semana; próxi

ma, será iniciada a nossa página
social ampliada com as crônicas
femininas, clichés, e reportagens
do footing, letras das músicas
carnavalescas, e muitas outras
surpresas.
Aguarde, pois, a juventude

flo rianopo litana o próximo do
mingo.

Segue hoje para
o Canadà
Rio, 19 (Via Aérea) Seguro

I
amanhã, para o Canadá, a bordo do

I vapor "\Vild Rever", o embaixador
Gilberto Amado. nomeado pelo gc»

I verno membro elo Conselho Admi- Inistratívo da Repartição Interna
cional do Trabalho ..

PlACas •
AN�ICOS

TOMEM
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Gr.nd. TÕtIic.

Ors,
Aderbal Ramos

da Silva
e

João Batista
Bonnassis

ADVOGADOS
Rua Felipe Schmidt 34,

Sala 3. Talef. 16-31'

o cultivo das frutas
cítricas na Rússia
Moscou, 19 (U. P.) - O go

vêrno soviético tomou provi
dências para desenvolver a

cultura de frutas citricas na

República da Georgia, anun
ciando os planos para o cultivo

de_ 27.000 acres de laranjas, li-l
moes e bengamotas, até 1950.
Isto eleva para 70.000 acres a
extensão de terra em que estão
sendo cultivadas frrutas na

Georgia. O govêrno oferece pre
mias até de 100.00 rubis para
o desenvolvimento de novas
variedades de frutas capazes
de resistir ao clima, que chega
a ser muito frio na Georgia, a
despeito da localização meri
dional daquela república.

B R IT O

Previsão do tempo!
Previsão do Tempo, até 1

horas do dia 20 na Capital.
'I'ernpo : Instável sujeito

chuvas e trovoadas.

Temperatura estável.
Ventos : Variáveis, trescos

Temperatura s extremas d

hoje, foram: Máxima 27,1 Mí
nima 22,2.
Previsões para o litoral d

Santa Catarina e Rio G,rand
do Sul: Tempo Instável, co

chuvas esparsas. Ventos V

riáveis.. com rajadas muís
frescas. Visibilidade modera
da.

e a

RITZ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


