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Buenos Aires, 22 (U. P.)
Jhidenciand o a respou

sabilldade do Exército pela
ordem púhlíca até depois de

renlizadll as eleições, os sol
dados patrulharam hoje as

•

j.

.-J

ruas da cidade. () superví
síonador do pleito, general
Hieg'o 3Iason, declarou que
foi baíxada uma ordem man-

• dando que a cavalaria pa
trulhasse as áreas onde se

costumam fazer reumoes

para mostrar que tõda a

Fôrça do Exército está apo
tando a polícia.

Os soldados foram rece

hídos nas ruas com víbran-
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Aprovados

diram que o referendum nacio

nal sobre a constituição da IV

Repúhlica. que está sendo atual

mente elaborada, será realizado

a 12 de maio próximo, Pela nova

Constituição, as eleições gerais
para a Câmara serão realizadas

a 9 de junho, A decisão sobre

estas datas foi tomada durante

a reunião de Vicent Auriol, pre
sidente da Assembléia, com os

líderes dos três principais . par

tidos políticos franceses.

As datas e todas as demais de-

, iisões pertinentes à Constituição
devem, primeiro, ser discutidas
e ratificadas pela Assembléia, O

Comité deverá apresentar seu

"'-,-trabalho à Assembléia no fim do

próximo mês ou no principio de

abril. Se a Carta fôr aprovada
pelo eleitorado francês, as elei

ções para a Câmara, segundo a

nova Constituição, realizar-se
ão em seguida e será formado

,um novo govêrn o para substi
tuir o atual govêrno prnvisório
chefiado por Gouin.

Paris, 22 (U, P.) ,,-, Os primei
ros artigos da Constituição pro

posta para a IV República fran

cesa foram aprovados pela co

missão competeute. Entre
.

eles
se inclue um que expressa que
3! França "está disposta a sub

meter-se a limitaçõ�s de sua so

berania" em beneficio da orga

nização de paz internacional. O

.� primeiro dos quadro artigos re

digidos para serem submetidos
à Assembléia Constituinte e. em

ultima instancia. ao povo da Fran

ça, descreve o futuro regime co-

'-;;'mo "uma república social", se

gundo o texto aprovado pela
Comissão da Constituição da As
sembléia. Especifica a seguir que
a república será constitucional

•

os

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

primeiros
• •

artigos

]l€ÜO às obr-igações internacio

nais. O govêrno será eleito por

suf'ragio universal "igual", di

reto e secreto. O termo "igual"
foi inserido no texto como re

sultado de uma votação de 22

contra' ]5 votos.

Tal como foram aprovados, os

primeiros artigos

da Constituição francesa
Paris, 22 (C. P.) - Os líderes em sua fase interna e, com res- Art. 3°. - O respeito pela' lei

da Assembléia constituinte deci-

quatro
pressam :

"Art. ]0. - A França é uma

república democrática e socia

lista indivisivel.
Art. 2°. - A soberania nacio

nal pertence 'ao povo francês e

é exercida de conformidade com

a Constituição.

ex-

exerce sua soberania por inter

m edi.o de seus representantes, os

quais elege por sufragio univer

sal, igual, direto e secreto. En

tretanto, a forma da Constitui

ção adotada pelo povo francês

não pode ser modificada, exce

to por meio de um referendum",

internacional é uma obrigação

para a nação francêsa e seus re

presentantes. So b condições de

reciprocidade, li! França está
disposta a concordar com as li

mitaçõ es 'de soberania que forem

necessárias para a orgll!nização e

defeza da paz.

Art. 4°. - O povo francês

I diplomacia do canhão
Londres, 22 (U. P.) - Attlee

anunciou perante a Câmara dos

Comuns que foram despachados
navios da Real Marinha, para a

cidade de Bombaim, cena de mo

tins dos marinheiros indus.

Acrescentou que mandou fazer

uma devassa imediata, mas que

até agora não pô de conseguir
mais detalhes em tôrno da situa

ção na Índia. Indicou que talvez

amanhã serão feitas declara

�'ões mais detalhadas em tôrno

do assunto.

"0"8 York, 22 (U. P.) - Na
IÍrf'1l de Detroit, 400 mil famí
lias fj('uram sem leite em vir
tude da greve dos entregado
res, em número dle 1.300 que
exigem um aumento de 20 een

t8"OS por hora. Entrementes,
() lleg'ociador fe(leraI James

Dewey declara que estão ,sen
do rellJizados progressos subs

ta lidais vara a solução da gre-

Ils greves nos EE. Unidos
ve II a Heneru I illotoJ's, que já
entra no 92.0 dia. A. Fnião 'Te
lefõn lca pediu ao g'(H'êrno pa
ra íntervír lia d'islluta de salá
rios e prometeu não grevar
"até que entremos em enten
dimentos convosco". Entretan
to, 22(; mil operários das fáhri
('US de aeo continuam em are

ve, U despeltu de acõrdo com
n,s patrões.

Matarazzo, sempre Matarazzo
RIO, 22 (E.) - Em manchete, na sua primeira página, o

vespertino "A Notícia" revela: "Um bilião, trinta e cinco mi

lhões e novecentos mil cruzeiros foi o lucro líquido, obtido em'
um só ano, por setenta e quatro empresas industriais e comer

ciais de tecidos, com sede em S. Paulo III Rio". O vespertino, de

pois desenvolve 11m noticiário a respeito, citando ooda uma das

referidas firmas com os respectivos' lucros. A primeira, e que

mais g'anholl, foi a das Indústrias Reunidas Matarazzo .com du

zentos e vinte e três milhões de cruzeiros no ano passado.

Emprestimo opara México

Diplomacia
brasileira
Rio, 22 (E,) -- o presidente

da República assinou decreto
na Pasta do Exterior, desig
nando o diplomata João Car
f�so Muniz, para, na qualidai.le de embaixador, exercer a

função de delegado permanen
oe do Brasil junto á União Pan- Washing'ton, �2 (U. P.) -I que não estou em condições de

. mericana, e removendo, no O emhaixador mexicano Antô- re"elal''', os quais serão leva

��teresse da administração, o nio El'\pinosa de los }}[onteros I dos a cabo dentJ'o tio próprio

�Plomata Vasco Tristão Lei- re,eJou (tue (I lUéxi{'o PI'O(�Ura- l)aís. Informou o emhaixador
ao da Cunha do consulado rã ohtel' um novo empréstimo que (I seu país obteve um total
geral do Brasil em Genebra, do BIlIWO de Exportação e Im- de SO.OOO.OOO de dolareiil em

t"ra � embaixada do Brasil em 1I0l'tação tIos Estados Unidos e emr;réstimo (�ontl'aído com os

n.adl'ld, na qualidade de mi-l que o llléxico precisava de di- Estados Unidos e está pag'an-
lstro conselheiro. Rhcil'o pam "alg'll11s projetos tI .. tudo no llrazo.

Declarou-se parlamentarista
Rio, 22 (Via Aérea) -- O sr., putados implicà na apostasia

Agamenon Magalhães, no ca-I da Carta de 37, devo acentuar

lar da discussão de ôntem nà que em 1937 o regime demo

Constituinte, quando o sr. Otá- crático estava em 'crise e aque
vio Mangabeira acentuava que la carta foi a expressão dessa

nos dias que correm \ninguém c�'ise.,um vespert�no local, ou
mais tinha a coragem de de- VIU, fmda a sessao, a palavra
fender ou justificar a Carta de do sr. Agamenon Magalhães
37, sendo até pelo contrário, sôbre os debates, nos quais as

na sua própria expressão, bo- afirmações peremptórias do

nito combatê-la, levantou-se ex-ministro da Justiça tiveram

de sua bancada e disse: "Até tanta repercussão: "Fui teorí

agora ouví v. excia. em silên- zante e praticante do Estado

cio, como sinal de respeito á Novo, Não fujo á atitude que
sua coerência política. No mo- assumi, nem á responsabllída
mento, porém, em que v. excia. de de meus atos, A Carta de

declara que o silêncio dos de- 37 foi elaborada num momen-

to em que a nação estava em

crise, E ninguém pode negar
que ela, apreciando-se a época
e procurando se situa-la nos

acontecimentos, teve sua exis
tência plenamente justificada
e a sua razão incontestável.
Foi outorgada á nação para
um momento transitório da
vida nacional. Hoje, os dias são
outros, O mundo vive uma era

nova. O repórter indaga do
sr. Agamenon Magalhães qual
o regime mais propício ao Bra
sil e este responde: ""Sou par
lamentarista. Defenderei da

Madison, Estado de Wiscon- tríbuna O parlamentarismo,
sin, 22 (U. P.) - O embaixador porque tenho a certeza de que
colombiano Carlos Saens de é O sistema de govêrno que
Santa :\iaria apresentou em dis- mais interessa ao Brasil".

Rio, 22 (E.) - Adianta-se
que o ministro do Trabalho,
por ocaslão de seu despacho
de hoje, apresentará. ao presi
dente (la Repúbltea um projeto
de lei, contendo yárias medi
.(IRS que o govêrno deverá to
mar para fazer face ii tremen
da alta do custo da vida, agra

Rio, 22 (E.) -- Fomos ínfor- "ada nestes últimos meses.
mados de que o govêrno resol- Sug'el'f' o ministro Negrão de
veu proceder á separação das Líma a aplicação de novos mé
emprêsas incorporadas ao pa- todos, dado o fracasso das me
trimônio nacional, mandan- dídas aplicadas anteIiormente..

do vender, mediante concor- 'n t
'

êtod f'
, ." "

•

I'..ll re' el'\ses noyos me Ouos, }-
rencia publica, a� que torem g,'U1'3 a erlacão de uma comls
de n�tureza estritamente co- são central -de.preços, de am

mercml., , .
bíto nacional, como aparelho

, �uanto as empresas Jor��-I de repressão do encarecimento

hS�lC�,S, de que fa�em par.te A da vlda f> de redução do preço
NOlt� e � Radio

_

Nacional, de (�el'tas utilidades.
contmuarao em maos do go- --------.

vêrno, que deverá, em breve Comprar na CASA MISCE

nomear para sua direção um LANEA � "eh .. , "("f"o<"mi,.ar ..

nome de relêvo nos meios in
telectuais do país,
As emprêsas jornalísticas fi

carão subordinadas ao, Minis
tério da Justica.
Informa-se ainda que o as

sunto já foi regulado em de

creto-lei, o qual será, talvez
ainda esta semana, submetido
á apreciação do presidente da
República.

,

tes aplausos. Esta madruga
da ocorreu um tiroteio,
quando um homem não
lílentificndo atirou contra
um cartaz de Peron. () pre
sidente Farrell avistou-se
com os ministros do Exte

rior, llfarinha., Huerra e In

terior, mas nada foi divulga
do sôhre essas conversa

ções.
O estado de sitio deverá

ser suspenso à meia-noite
de sábado e reimplantado

Exolosões em
TEL-IVIV
Jerusalém, 22 (U. P.)

Várias e violentas explosões
se vertítcaram nas vizinhan

ças de Tel-Avivo Os detalhes
ainda não fora m dados.

Para 'melhorar as
rela�õe8 econômicas

curso um programa econômico

destinado c melhorar as relações
entre os EE. DU. e a América

Latina. Manifestou êle que "o

desenvolvimento e o bem-estar

dos países latino-americanos de

pende da extensão e diversidade
em que os mesmos construirem

suas p ró pr ias indústrias". "Pre

cisamos de transportes e de

eqnipamentos" - disse o embai

xador.

As empresas . incor
poradas ao patri
mônio nacional

• ,..

depois de encerradas as elei

ções, às 18 horas de domín
g;o.

Os dois candidatos presí
denciais encerrarão .s .u. a

campanha com discursos pe
lo rádio, à noite: Perou, as

22,30 e 'I'amborfnf às 23,30
(hora de Buenos Aires). É

praxe na Arg'entina os can-

dídatos encerrarem sua s

campanhas 24 horas antes
da votação.

K N () T
Medidas contra
os explorador.es

NomeadoProcurador
Regional
Rio, 22 (E.) -- O general

Eurico Dutra nomeou o dr.
Geraldo Otávio Rocha, procu
rador, interino, regional da
República no Rio Grande do
SuL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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E agora? Como é o caminho
de voltar?

CAíU NO LAÇO
:e pelo dote que minha

interessa?
- Oh! Absolutamente ...
- :e favor retirar-se. Não quero

filha o

idiotas na' família !
'*'

Patroa - A semana passada, Ri

ta, vi que o leiteiro te beijava de
manhã e de tarde. Suponho que o

padeiro faz o mesmo.

Criada - Oh, não senhora!

padeiro vem só uma vez por dia.
*

Os homens estão naturalmente
inclinados a crer virtuosos aos de
mais ; esta é a! vantagem dos ímpos

. tores e enganadores - Abade Ga
Iianí.

'*'

Os cogumelos crescem com uma

fôrça extraordinária. Já se deu o

caso de quantos deles terem levam
tado uma pedra de quarenta quilos
sob a qual cresciam.

*

Domingo e sábado, saía
De casa; vá para a praia,
Um parque, um sítio, um jardim.
Seu organismo, cansado,
Dirá logo, entusiasmado:
- É "de colher"! É pra mim!

SNES

CHAMADA NOTURNA

Peça hoje ao seu fornecedor um "Cor+ôo
Royal" que opresenta tõdas as instruções indi
cando' como fazer paro receber o famoso "Livro
de Receito; Royal". Se não encontrar o Cartão,
escrevo para: Caixa Postal, 3215· Rio de Janeiro.
OARO BRANDS OF BRAZ!L IS T A N

BREVEMENTE
Reabert'lTQ de Laboratório
Radio-Tecnico-Etectron

Fundado em 1935
Montagem de rádios. Ampli

ficadoI'es-Transmisso.:'es
Mahrial importado direta

mente dos U. S. A.
Proor ie tário

ütamsr Georges BOÍlm
Electr e - Tecnico - Profissional

formado na Europa
Florianópoli.
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B R IT O
o alfaiate indicado
Tiradentes 7
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Amanteigados - Misturar
meio quilo de açucar em calda
(ponto de fio), meio quilo de
amendoas moidas e 18 gemas. I

Mistl.lrar muito bem e levar ao Ifogo. mexendo sempre. Quan
do aparecer o fundo da panela"
a massa está no ponto. Tirar a r

t
.

panela do fogo, deixar esfriar Informações u eu
a massa e preparar então pe- FARMACIA DE PLANTÁquenas bolas, achatadas, que Estarão de plantão, durante
se colocam em taboleiros unta-

l11�s. de Fevereiro, as seguintealdos de manteiga e vão ao for- macias :

no para corar só na superfície. Domingo 3 - Farmácia S

Quando estiverem coradas, re- Agosbcho - Rua Conselheiro
fra. •

tiram-se do forno e unem-se Domingo 10 _ Farmácia E
duas a duas. Isso feito, pas- rança _ Rna Conselheiro .�Iaf{asam-se os amanteigados em Domingo 17 - Farmácia Ne
um "zlace " simples, isto é, - Rua Felipe Schmidt.

�

Domingo 2-1 - Farmácia fi!feito apenas com água e açu- na _ Praça 15 de Novembro.
caro Deixar secar bem. O serviço noturno será Aef�IUOutra receita: Bater 150 nela Farmúr-ia Santo Antõme

gramas de açucar com 150 gra-' à rua João Pinto.

mas de manteiga e juntar de- -

rW�

TELEFOXES )IAI S X I�CESSI ;]3pois 3 gemas, batendo nova-

��;1��:1.1��.::::: :.::: ::::::::::::: ,\�menta: peneirar 400 gramas Delegacia O. P. SOCIaI
I!:de farinha de trigo com 1 cO-I :llatell1ldade....
,

Hospital Xereu Ramos ..... .... :Ih eJ', de chá, de fermento em Senta Casa,'...... .

.

.. z
: 1

\ Casa de Saúde S. Sebastião
..pó e juntar a místura, aos pou- Asvistência Municipal . ..•

cos, na massa já feita. Quanto I'Jo,pital Militar r.

a massa estiver bem ligada, 1�:/Aé;�a .:::::::::::::::::: .: ;;:f 1 1
'

I d ," B. 1. A. C. I):azer as )0 as, unl- as uas a Capitania dos portos
Ibduas e passá-las em clara não w, C. R lê

I' Fôrça Policial Iiibatida e em amen doas

=:
Penitenciária lo'

Assar em forno regular. "O F,stado" I�\-I Co:\ (;azeta" 1::"Diário da Tarde "

l�\
:]i: II. B. A o, li;;

.

Emp. Funcr-o-Ia Ort iza ..'

::;{: ::.:: *

N C D E JANEIRO

Aos sofredores
Dre , L. GALHARDO-Ex-mé

dica do Centro ElpÍríta Luz.
Caridade e Amor, comunica
a mudança do leu conauleô
rio para a Rua do Senado.
317 -- 2 anda!'. Rio de Ja
neiro, onde pa••a a oferecer
o••eu. préstimo•. Escreva de
talhadamente -- nome. ida
de. endereço e envelope .e

lado para a re.pc'Jta.

Correio Lageaoo
Venda avulsa na

AGÊNCIA PROGRESSO

1lWJ!

R I O

'POl'iSSO, faça sua limpeza de
pele durante o dia. Se sua pele
precisa de mascaras de beleza,

A mulher zomba dos homens aplique-as durante o dia. Se
como quer, quando quer e en- usa banhos de vapor e adstr in
quanto quer. I gentes, faça-os durante o dia.

Honoré de Balzac I Se, muito seca, sua cutis re-
':I' I quer a aplicação do "cold-

Uma mulher sem beleza é I cream" durante mais de uma
como um guerreiro sem armas. hora, procure usá-lo pela ma

Mm.e. de Knorr I nhã ou a tarde, nunca eriquan-
,.

1 to dorme.
O maior prazer que uma mu- Qualquer preparado aplica-

IlheI' póde dar-nos não é o de do sôbre a cutis, mesmo o mais
vê-la; nem mesmo é o de pos- inofensivo pó de arroz, ímpe-

I suí-Ia: é o pertubador 'prazer de que ela respire naturalmen-
de adivinhá-la. te porque, dificulta a passa-

Júlio Dantas gem do ar através dos poros.
* E o oxigênio contido no ar é

tão indispensável á epiderme
quanto aos outros órgãos.

o QUE SE PENSA DA
MUIJHER

Grande remédío
os Inales

para
do fígado

*

CONSELHO DE BELEZA
A pele também respira

Sim, a pele também respira.
Porisso, os especialistas em

beleza não se cansam de reco

mendar o que chamam de "res
piração livre da pele" para
aquelas que desejam conservá
la fresca e bonita.
Para a respiração livre da

pele, é suficiente permanecer
uma ou duas horas por dia com

o rosto completamente isento
de "maquillage", cremes, lo
ções, pós. Se possível, expô-lo,
durante êsse tempo, ao ar livre
e fazê-lo transpíarar um pou
co.

Mas o mais importante para
a respiração livre da pele é
'deixá-la bem limpa á noite, ao

dormir. Outrora. indicavam-se
massagens e mascaras notur
nas, e as mulheres pareciam,
ao dormir, verdadeiras mu
mias... Hoje, condenam-se ês
ses métodos pois foi observado
que se dormirmos com o rosto
completamente livre de cremes

e pós, êle amanhecerá muito
mais fresco e saudável.

*

RECEITA. PARA O SEU
PALADAR

O médico, que foi chamado ás
duas horas da madrugada, fez o

exame da doente e disse-lhe:
- Agora, senhora, aconselho-a

que mande chamar o padre e, se

quizer fazer o testamento, também A PAL.\.VHA CONSAGRATóRIA DOS ll'IÉDWOS E DO
o notario. PÚBLICO

- Meu Deus! - exclamou a en- Certamente já sabe o leitor que nos referimos ao HeIJIl.
ferma, muito alarmada'. - Estou ehulan - e!'ll'ie remédio maravilhoso que os médicos e o púhlí
verdadeiramente tão mal?

I
('0, entusíasmados com a excelência de sua Iôrmula e a ex-

- De maneira alguma - respon- traordíuãrfa eficácia de seu empregado, consagraram como
deu o médico. - Não há motivo Insubstituível para todos os males 110 Iígado e aparelho hílíar,
para vos inquietai'; porém,

comol
Nada se precisa e Iluda se deve acrescentar para a propagun

me fizestes sair da cama por um da fie um medtcumento quando os próprias médicos que o re
nada, desejo ver a cara dos outros ceítam e (J 1)l'ÓIH'io ({Ite H usa não se cansam de aíírmar que
se forem chamados nesta! hora. êle é Ile íuto poderoso e Incomparável, Não Iaça expertêneías,

x x x leitor amíuo ; 11 palavra da medicina e a palavra 110 povo, atra-
- Olá, Ambrosio: Como vais? n:;s de Inúmeres atestados provenientes de todos os recantos
Estás indo bem no teu' curso de do Brasil, lhe lIfirma: "HepacllOlan" é o remédio soberano

linguas ? IJHra os males dlo l'íg'ado. Cólicas e cong'estlões hepáticas, do.
- Muito bem, Pafuncio. Traduzo I'es e illilamuc;ões do fíg'ado, icterícias, colites, perturhac;õesregularmente vários idiomas. Por llig'estiYas resultantes do mau funcionamento do fígado (g'u.exemplo: Kuot, em polaco é pavio 7.es, prisão de ventre, azias, dispepsias. etc.) encontram no

de vela; em inglês é nó, isto é, mi· Hepacb()Jan O remé{lio eficaz e rápido. r�ando.o o caro leitol'lha marítima, barulho, e ainda en- yirá <,ertamente jUlltnr.se a leg'ião de seus entusiasmados ado
crenca. mira{lore�. Atenção! O He]}ucholan ng'ora se apresenta em
- E em português, meu velho? dois tamanllo!' e a 1101'OS preços: 'ramanho "normal":-
- Em português, constará dos ;10% mnis barato ({ue o antigo e ']'amanho "g'l'ande": - o do.próximos dicionários como: "Knot 111'0 do normal f" a !)rec;o iniel'iol' ao dolJro, 60% maior que o

- o melhor aperitivo". antig'o e apenas 20% llutiS caro,

AS nox.\.S UE C"lS"l DEY.EjJ'[
SABEH QrE:

Para tirar as manchas de
vinho das toalhas, basta dei
xar a parte manchada submer
sa durante algum tempo numa

solução de borax e água tem
perada.

Para lavar as panelas de
barro ou de porcelana, usa-se
com ótimos efeitos o sabão
preto.

Si estas manchas não sáem
com a lavagem de água, usa-se
com êxito a gema de ovo ou
cremor de tártaro pulverizado. I
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Conceder exoneração:
A Leopoldo Klug do cargo de Prefeito Mu

nicipal de Timbó.
Decreto dr. 19 jercrciro de 1946

O I:\TERVEXTOR FEDERAL RESOLVE
Díspensor:

Mário I .. u iz Schuster da função que lhe foi

REINGRESSARÁ NO PAULA meiras, na quarta-feira, á noi- ! vitorias alímpícas nesse espor-. e que tem sua sede em Cowes, atr ibuida por decreto de S de janeiro findo,
para responder pelo expediente da PrefeituraRAMOS te; e no sábado ou domingo, te. na ilha de Wight. Municipal de Timbó.

Tendo regressado de Blume- contra o Santos.
.

- Que o norte-americano - Que em 1944 53 jogado- Decretos de 20 de fevereiro de 1946

nau, onde foi passar uns me- * Bobby Jones já levantou 4 res estrangeiros, sendo 18 ar- o It\TERVE:-.iTOR FEDERAL RESOLVF.'

.ses, o ficiente atacante Macha- OBERDAN FOI OPERADO campeonatos mundiais de Golf. gentinos, 17 portugueses, 7 .rz: com o art. 7". item II, do de.
do já está participando dos S. Paulo, 21 - Oberdan, o Tal façanha deu-se em 1930. uruguaios, 3 espanhóis, 2 pa-, ereto- lei federal n. 1.202, de 8 de abril de

ensaios do Paula Ramos, sen- grande guardião do Palmei- - Que o mais antigo "ya- raguaíos, 2 poloneses, 1 russo, 1939

do firme a sua decisão de rein- ras, foi submetido ante-ôntem, cht-club" é o "Royal Yacht 1 sírio. 1 úngaro e 1 italiano JO"o. Francisco de Assis para exercer. em

gressar no clube. Além de João a uma intervenção cirúrgíca, Squadron," fundado em 1812, atuaram nos campos cariocas. comissao, o cargo de Prefeito Municipal de
- Itaiópolis.

Machado, Forneroli, Carioni, necessária, em virtude do efi- Conceder exo""ra�ão:
Luiz e Mandíco, o goleiro Va- ciente player alvi-verde ter Clube Doze de Agosto

A JOS;! Luciano Nunes do cargo de Prefeito

dícO, O extrema Póvoas e o sof ido t
. Municipal de Itaiópolis.r rup ura no menISCO, Decretos de 21 de fevereiro de 1946

centér Laerte também deverão da perna direita.
PROGRAMA DE l'ES'l'AS PARA O MÊS DE ]i'EVEREIRO o INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE

defender o Paula Ramos na '"

DE 1946' Des1.g';"r:
próxima temporada. INTERESSAM AO FLAMENGO Gustavo Neves para membro da Comissão de

horas. Estudos dos Serviços Públicos Estaduais.'" Rio, 21 - Em nota dirigida, 4 D' 23 "Festa Carnavalesca", com início às 21 Tácito Diomar Kraemer, para a função de
PALPITES ôntem, á Federacão Metroooli-

- la
Delegado de Higiene do municipio de Ara.

Estando de acôrdo com a tana de Futeból, o Flamengo horas.
ranguá.

. - NOTA - Para os festejos do Carnaval, serão distribuídos De acôrdo com os arts. 62 e 63, do de.idéia da realização de um cer- comunicou que está interessa- convites especiais aos senhores sócios quites, os quais deverão ereto-lei n. 614, de 2 de março de 1942
tame entre os combinados de do na renovacão dos contra- J 'J D I d d� desde já apresentarem à Secretaria a relação dos filhos meno- ase oaquim Brasil, ocupante o cargo e

Florianópolis, �o�ile e dBIUI- tos d�oS jogadores Aralton, Ju-' res para a respectiva distribuição de cartões de identidade, ;n:�:to�o dEest:daOz,e:�:�i:daodr!: 6:' Z��a �';::�'IO,menau, um anonimo man ou- ran Ir e Paulo Amaral.
nos o seguínte parpite sôbre * para o ingresso ao baile infantil. com sede em Itajai, e Damásio Umbelino de

'U' Brito, 20 Tabelião do Público. Judicial e No-
a formação dos quadros A e B: O BRASIL TERÁ QUE PAR-
Quadro A - Adolfinho, Chi- TICIPAR DO SUL-AMERICA-

nês e Morací; Chocolate, Ha- NO DE 47
roldo e Verzola; Felipe, San- Rio, 22 - O Brasil de acôr-
ford, Leônidas, Arí e Saul. do com o rodízio existente pa-
Quadro B - Isaias, Fatéco ra os próximos Sul-America

e Tavinho; Boos, Bráulio e AI- nos oficiais, terá que promover
do Nunes; Zachi, Nizeta, For- o de 49. O de 47, deverá ser

neroli, Tião e Abelardo. patrocinado pela �iliada do
O sr. Orlando Teixeira, fun- Equador, que já está toman-j

eíonárío da Imprensa Oficial, I do "as providências para fazê
mandou-nos o seguinte palpi- lo disputar em novembro, em I. te: Guaiaquil.

.

�r Quadro A - Adolfo, Chinês O Brasil entretanto, para Ir e Moraci; Chocolate, Haroldo não perder o direito de orga
e Verzola; Felipe, Nizeta, Leô- nizar o certame de 49, terá
nidas, Tião e Saul. que participar do cainpeonato
Quadro B - Isaías, Fatéco de 47,

.e Tavínho; Wilson, Bráulio e Aliás, isto ficou assentado
}..ldo Nunes; Lebeta, Sanford, no último Congresso Continen-

,

d rozeira, município e comarca de Timbó, CU(�Augusto, An e Abelar o. tal. serventuário vitalicio é Leandro Longo.* O Perú manifestou desejo ___!"':�::::-'=:-=-=�:':'':'===-=-::'::'''-=:.:.:''===========:.!====�__ De acôrdo com O art. 169, do decreto-lei II,

ESTÃO DE ACÕRDO
I de organizar um certame

ex-a d
·

d' C
' ..

d
431. de 19 de março de 1940:

Os srs. presidentes do Paula tra em 1947. O seu desejo en- ca . em la e ome'rclo e Joaquim Elói Garcia para exercer o cargo
de Jn iz de Paz da sede do município de Cam ..

e Ramos e Avaí estão interessa- tretanto, não poderá :;e satis-
.

.

boriú. comarca de Itajaí.
f '���en�n��:li��Ç:r:b�i1�Sc�� �e��rt�:!' o���. ano, haverá I Sanla ralarl·naFlorianópolis, �oi�vile ,e _

BIu... Deve ser dito, que. mesmo b�enau, pondo a dísposíção do que o Equador desista do
técníco os jogadores 'Para ai certame oficial, não haverá o (Fiscalizada pel... Govêrno Federal)
formação do combinado. "extra" de Lima, pois, vários A N O L E T I V O DEI 1) 4: fi

* concorrentes entre os quais o CURSOS: Comercial Básico
TREINA AMANHÃ Brasil, não assumiram com- Técnico de Oontabltídade (10 ano)

_No "Pasto do Buch" a díre- promísso para disputálo Contador (20 e 30 anos)
çao técnica do Paula Ramos Outra coisa que ficou resol- Ciências Eeonômícas.
fará �ealizar, a:n:anhã, :pela vído d�fin�tivamente, foi a INSCRIÇõES: Exames de admissão ao Curso Csmercial
manha, um ensaIO de conjun- trans�erencla do .campeonato I ' Básico - de 1� a 15 de feveI'eiro

.to. Mundial de 1947 para 1948. E"'a'm"'s de 2a epoca - de 1° a 15 de fevereiro.4 � co do Estado, lotado no 10 distrito-sanitário.
� * A Confederação Brasileira Exames Vestibulares ao Curso de Giêneias A Alamiro Hermógenes dos Santos do caro

SAO CRISTOVÃO X SÃO, de Desportos vai se dirigir á Econômicas _ de 2 de janeiro a 10 de fev.
HOJE, NO PACAEMBÚ F. I. F. A. Solicitando aliás. 'l\1ATRíCUlJA - de 15 de fevereiro a 14 de março

'It,Rio, 22 - A�nhã" no e�tá. argumentos fortes c�m,.OO INíCIO DAS AULAS - 15 de março
• ,....,0 do Pacaembu, sera realiza- quais fatalmente, obterá êxito AOS PORTADORES DO DIPLOMA DE AUXILIAR DE
,�'....lÚ a peleja entre o campeão, na sua iniciativa. .: ESCRITÓRIO (CONCLUSÃO DO CURSO COMERCIAL BÁSI·
" paUlista de 1945, São paulol x.

-

CO) SERÁ PERMITIDA SEM A OBSERVANCIA 00 LIMITE
F. C., e o campeão caríosa de O AMÉRICA ENF�ENTARA O MíNIMO DE IDADE, A OBTENÇÃO DO CERTIF'ICADO DE
.1926, São Cristovão, em paga-I LIBERTAD LICE])l'ÇA GINA�A'L, DE ACÕRDO COM O REGIME ESTA-
mento do passo de Florindo Rio, 22 -'. �A.turma de profis- BELECIDO NO TíTULO VII DO DECRETO-LEI :a. 4.244, de
que desta forma pa.ssará a per- sionais do América entrou em 9 de abril de 1942 (DECltETO-LEI N. 8.191, de 20 de novem
tencer ao clube de Figueira de franca atividade. Quarta-feira, bro de 1945).Melo. á noite, o esquadrão rubro INFORMAÇÕES - Avenida Hercílio Luz, 47 - DAS 17 As
Para o encontro entre trko- disputou uma partida amisto- 19 HORAS.

: ���=f.��E::i� ��;��:t;�:����1t:�i�
......._·-...

C
...· ...-

,..iI"'""
....

""'}:
...· ....

·U
...." ....· ...

·O
...· ...· ...

U
......_......W'A..""....""&"""&"....

b�
..

""'É""'.,.
...· ...""&..'W..

-""t
....·-""..

-""Ó""�""
..

·N,.,-"'··
....
·

....

iJ
....
·

...··....

R,.·
...· ...

E
.......

�S�·_�·
.....,.--

�on�iltUlçao: Sao Paulo: GIJO; Esportes. Lendres, (H. P.) _ Já chegou ao. _ Frigidez, irregularidades ouva.
l,�m e Renganesch; Baue�, I '" ,., '"

Brasil o reputado e esperado trata- I rianas, idade critica, obesidade ou rianópolis,
.)'\'e Noronha; Barrlos (LUI- Está resolvida, também, a mento Okasa_ - Okasa é hoje uma magreza excessivas, flacidêz da pele Nelson José da Silva da fun�ão de sub·de-

Zlllho.), Sastre, Leônidas, Remo realização de um J'ôgo contra medicação de escolha universalmen- e da cútis, quedaou falta de turgên- legado de Policia dI) dis\rito de Canasvieira,
e l' te reconhecida pelo seu alto valor cia dos seios tôdas essas deficiên· no municipio 'de Florianópolis,

.

k. elxeirinha. São Cristovão: os campeões do Paraguai. O terapêutico e pela sua eficácia indis- cias, de origem glandular, na mu- André Gozolla da função de delegado de Po.

er 11�ro, Mundinh.o e Flori:r;�o; I jôgo América x L�bertad ficou clltível. - Okasa á base �e Hormô· I
lher. Okasa �ncontra-se � yenda nas licia do município de Orleães.

Cl'�:O, Santamana e MaunclO;, marcado para o dIa 29 do cor- nios vivos, extratos de glan�ulas se-'I boas_Drogarla� e Farma�las: I1l:for. -----_

1I1nh N
.

I N t I xuais e Vitaminas selecIOnadas, maçoes e pedidos ao DIstrIbUidor

A,j }\tagal�ães oca, Ml!ca, es or e
I
rente.

*
combate vigorosamente t-odos os ca· geral: Pl."OOutos. Arna, Av. Rio ten ralWo�leitl A

.

. I sos Hgados diretame!1;1' a pertuba· Branco, 190 - Rio. Okasa importa·
'YfjCb�djOS!ora O comprOmISSO contrai . É BOM SABER... çõesdasglânulasgeuitaisdoapãre. do d.iretam��t.e de Lo�ndl>es, .�o- .

'o todJl' aD Paulo ,o esquadrão alvo,
. Ilho. sexual como: Fraqueza sexual porClOlll3 V!�lllda�e, F()�ça e V Ij!;or Pl'eC1SO-se de passadores

tue tel� ao qUe se afirma realizará I - Que os Estados Umdos lua Idade avoançad.a 0111 por QUOCO

mo-!
com as dra",e:'ls.. prata �a['a ho·

para Cas.ÇlC08.
r 10 (hlY>ai�.' . " "d tivo no moço selinidade precoce. mem. - FemInilIdade, Saude e Be·

'T' P 15 dg N,,-r ão d�n" dn�" interes::antes jogos Dossuem os malOr.eS .

azes
,.

o I pel1";a 11' If'nlf';�;a, f.aili�:'l, fraqueza 'o-� ��"l �� '�:';;:';';).c, "[)�:"o"
,. p:r''', ",-f:"'-� ..

�':'.,,8 ç r a
paUIlCeia: contra o 1:-'al- J B�'squetebol, tenao Jla o·b�lao I mental etc., no .b.omem... .. I mlllhel'.

L' , .� _..4i,it4.Zi1i, J ..-embro) ne. L.

�'; j
.. r-

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Os decretos de 4 do corrente mês, um, que

concedeu dispensa a Már-io Luiz Schuster da

Iuuçao que lhe foi atribuída para responder
pelo expediente da Prefeitura M unicipa[ de

Timbo c. outro. que designou Iracy H. Cer

mer para responder pelo expediente da mesma.

Prefeitura.

..

'Govêro9 do Estado
Decretos de 18 de [euereiro de 1946

O I'\"TERVE'\"TOR FEDERAL RESOLVe
Tornar sem efeito:

tas e Escrivania de órfãos e Ausentes, tia
_1_

comarca de i taj a i, para arbitrarem o provento

SANGU'ENOL
de aposentadoria que caberá ao serventuário

Manoel Henr-ique de Assis.
Raulino Francisco da Rosa, ocupante do car

go de I nspetor de Fazenda, padrão L. <lo

Quadro Único do Estado, servindo na 3a Zo

na Fiscal, com sede em Tubarão e Fanar de
Contém oito elemento! tônicos
Fósforo, Cátc:-o, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, etc,

Freitas, Escrivão do Crime. Júri. Execuções
Criminais e Feitos da Fazenda. para arbitra

rem o provento de aposentadoria que caberá

ao_ serventuário J'Jão JúliQ de Medeiros,
Nomca- .

Wilmar Orlando Dias para. no Canse lhe
Penitenciário do Estado. substituir. durante o

O!'! PJÍlidos, Depauperadoe,
Esgotados. Anêmieos,

M�l!roÍ'i) Mães Que Criam,
Cnl10çlil!! Rnquitica8 rece·
ber âo li tonificação geral

do organismo com o

impedimento legal. Leoberto Leal, membro do
mesmo Couse lho .

De acordo com o art. 169. do decreto-lei 11.

4.li. de 19 de março de 1940, combinado
com C' art. 32, do decreto-lei n. 614, de

de 2 de março de 1942:

Tibér-io Constâncio Longo para. com atri

buição de fazer reconhecimento de letra e

firma. exercer o cargo de Escrevente Jura·
mentado do cartór-io de Paz do distrito de Ar·

Conceder exoneração:
A Elf ride Diener. do cargo de Escrevente

Juramentado do Tabelionato do Público. Re-

g i sto de Imóveis. Hipotecas e Esc r ivania do
Crime da comarca de Serra Alta.
A Ricardo Roepke do cargo de Juiz de Paz

do distrito da sede do município de Campo
Alegre. comarca de Serra Alta,

Decretos de 22 ele fevereiro de 1946
O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE

Conceder exoneração :

A Alberto Genésio Silva Lima do cargo
de Juiz de Paz do distrito de Praia Grande,
do município e comarca de Araranguá.
A Maria Passerino Wildi do cargo da elas

se G da carreira de Dentista, do Quadro Úní.

go de Escrivão de Paz do distrito de Gan

chos, do município e comarca de Biguaçu.
A Edmundo Tôr res, do cargo de Escrevente

Juramentado do Tabelionato de Público" Ofi-
cial do Registo de Imóveis, Hipotecas e Es
crivania do Crime, da comarca de Serra Alta.

Portarias de 16 de fevereiro de 1946
O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVe

Dispensar :

Augusto Jacó Walter da função de sub-de..

legado de Policia do distrito de Angelina, do

município de São José.
Des,:g?1ar:

Adolfo Xavier de Sousa para exercer a fun··

ção de sub·delegado de Polícia do distrito de

Angelina, do município de São José.
Portarias de 20 de fevereiro de 1946

O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE

Düpensa.r:
Manoel João de Oliveira da função de pri·

meiro suplente do sub·delec::ado de Policia do

distrito de Canasvieira, nO' município de FIo-

3'11'-.3
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Reliqião

23 de Fevereiro
S. PEDRO DAMIÃO, CARDIAL

E DOUTOR DA IGREJ li.
Nascido em Ravenna, pelo

ano 1007, parecia Pedro desti
nado a uma vida miserável:
pois, a própria mãe, aborreci
da com o grande número de ,
filhos, mandou-o expôr para
que perecesse de fome ou fosse

a'�otado por alguém. Breve, po- ; DOENÇAS NERV6SAS
rC I b Erem, arrependida retornou O U e Do"'e dA Ago to conomia e

filho, cumprindo seus deveres <;tJm os progreseos da mediei� Jjf,,!If;.. S -.
d

-

D·
. -

rt d I
hoje, as doenças nervosas, quanne CA ....r "VA� DlL' 194" Fe. mae. epo�s ela .mo e os tratadas em tempo, são male« per- _

.

. .c""� - L L,.�» JnanCa�
palS, Pedro fOI confiado a um. feitamente remediáveis. O curandei- Levo ao conhecimento dos srs. SOCl-OS e suas exmas tamí-

.
.

. ..

irmão mais velho que o mal-: ris�o .. fruto d_& l?,�orância, só pode lias que a Diretoria do Clube 12 de Agosto resolveu realfzar IllIPORTANTEf' NEGOCIA.-

tratou sem piedade. Agora um. I pr.e}UdlCar OS.lI1dlVlduQS afet:-'1dos d. bailes á fantasia, com início às 12 horas, nos seguintes dias: ÇÕES NO MERCADO DO
. _ .

_

. tais enfermidades, O Serviço Na- ,

d
-

out::o irmao, de nome Damião, cional d .. Doenças mentais dispõ;'
3 e março (domingo) e 5 (terça-íelra) reservando o dia 4 TRABALHO SUÉCO

Arcipreste de Ravenna, abriu- de um Ambulatório, que atende gora. (segunda-feira) para a vesperal infantil das 16 às 20 horas. I Até o fim do ano termina-

lhe a casa, dispensando-lhe os t�itamente 0:3 doeutes aervoaos m- VENDA DE MESAS: ,f ram ou t e r m i n a r ã o

cuidados de um -pai bondoso. �lgente8. na R�� �eod«1ro 22. das � Os preços para venda de mesas numeradas, com direito at num futuro proxnno, con-

. _
as 11 horas. dtartamenh:.

Por gratidão, Pedro acrescen-
4 cadeiras. obedecendo à disposição constante da planta expos- tratos de trabahho que atingem

tou ao seu o nome do irmão. ta na sede do Clube, serão os seguintes: a cêrca de 750.000 operários

Graças à .generosidade dêste, tempo de compreenderem. êles
Assinatura para todos os bailes G1'$ 50,00 suécos em diversos ramos de

Pedro podia entregar-se de cor- que a Iíberdade só a encontra-
Mesas avulsas para cada baile ',... Cr$ 30,001 atividade e desde há algum

por e a}m.a aos estudos, Iazen- ,rão no amor fraterno.
As assinaturas para os dois bailes poderão ser procuradas tempo se estão negociando no-

d?_ �xlmlos progressos. nas I Lucipaz
na sede doClube. vos contratos. Até agora, fir-

ciencias Com 23 anos de Idade A t" d'
Secretaria do Clube 12 de Agosto, em Plortanópolts, 18 de maram-se acôrdos para uns

.

. . I - raposa es a urdín o a f
.

dresolveI ficar monje, entrando sombra dos grandes . Mas não
evererro e 1946. 40.000 lenhadores, que obtive-

para o convento de Fon�e Avel- temei as suas artimanhas, por-
Elpídío Fragoso, Secretário Geral. ram um aumento de cêrca de

l�na. Que esta res?luçao p�'o- que o seu tempo chegou e o
7% em seus salários, assim

vlnh� de um genumo espll�lto Alto pode mais que os chama-
como para os 40.000 operários

de pl�ade provou-o a sua VIda dos grandes. Leboratõri-o das fábricas de aço, consegui-

posterior. Suas prolongadas Q1ântiliano �'ttSOUll.9.r ram um aumento de lO 'li nos

orações, sua mortificação, seu DE IGNÁCIO BITTENCOURT �

�-
� Clínico salários mínimos do trabalho-

vasto saber, tudo pertencia ao Gracas a Deus. [f . �. por turnos. Além disso, che-

serviço da Igreja e das almas. Irmãos! cn C"'"lI RUA JOÃO PINTO, 2S gou-se a um acôrdo depois de

E não era fácil tal servico na- Enchei dágua (JS vossos càn-
5:

�

� � Fone: 1448 prolongadas negociações com

queles tempos de decadência, taros e bebei, mas não vos es- RnÁTOnO pnTDLllGl&�S Em frente ao Tesouro'
os 20.000 empregados da in-

em que os reis e o imperador queçaís de dar de beber aos
do Estada dústr ia de roupas, que compor-

.só pensavam servir-se da Igre- ' Flor ianõpoUs ta 11m aumento médio dos sa-

que teem sede. A fonte, por
ja para seus próprios fins poli- di

, Dr H S S Medhld Fum. Natllal A'"e� (I'" ""U28
lários de 6 ore por hora e con-

lvma, e pura e inexgotável, . - '" ., ....

ticos, em que os bispos, em .
Farm. I. ÓII! �osla Avila sideráveis melhorias, quanto

mas CUIdai em que as vossas

grande parte, não correspon-
.

f
. - - E d E

ás condições para o trabalho

imper eiçoes nao maculem. dos xame e SQ!'\gue, xame poro uerHicaçã.o
díam à santidade de seu esta-

.

d
em horas extraordinárias, a

cântaros, a água neles acumu- de cencee , Exame e urina. Exame paro

do, em que o clero dava a um lada. verificação da gravidez, Exax"e qa escarro,
formação de apren_d_iz_es.:_e�_s._

povo abandonado por seus che- Muitos há que necessitam Exame para verificação da doencaa do
fes espirituais, os mais tristes beber, mas que ainda não sa- pele, boca a cobalcs; Exame de fé'zes,

exemplos da ignorância e dos bem se acercar da fonte. F'ns- Exo rne de secreções.
vícios. Pedro Damião empre- tes destes, outrora.

I
A t

.

t f
-

d
_ ,. t"'U -ovaCCln<AS e rons USQo e 90ngU4f:S,

gou tôda a riqueza de suas Socorrei, agora, os que des- Exame Qu�mico de fa1'inhas, bebida
fôrças morais e intelectuais conhecem o poder curativo da café. é.quQa, tolC

para remediar tão grandes ma- fé; os que pensam que do nada
leso Contra sua vontade foi no- vieram e para o nada camí-

'

...__..xl__... , -------I---I--�

meado Bispo de Ostia e Car- nham; os que sentem que pre
dial. Teve, pelo menos, a con- cisam de um conforto que des
solação que esta alta dignidade conhecem qual seja. Curai os
o capacitasse de levar adiante enfermos da alma, mas vêde
a sua obra reformadora com que saudáveis vos encontreis,
maior sucesso. Voltando de porque qualquer pequenina de
uma das costumadas missões turpação, diminuirá, do remé
-espínhosas, morreu, em Faen- dio, a eficácia.
za, no ano de 1072. Irmãos! Enchei dágua pura

os vossos cântaros e bebei, be
bei muito, mas não vos esque
çais de dar de beber dos que
teem sêde,

Ignácio'
(Do Mundo Espírita 21-4-45).

* �, "",

Catolicismo

O SANTO DC> \)IA

Hoje, sábado, às 20, horas,
realiza-se no C. E. Amor e Hu
mildade do Apóstolo, sito à rua
Marechal Guilherme 29, nesta '<.

capital, a sua habitual sessão
doutrinária.
Amanhã, domingo, às 15 ho

ras, haverá aulas de Moral

Evangélica para crianças, no

C. E. Bezerra de Menezes, à
rua Chapecó, s/n., e às 10 ho
ras, nos seguintes Centros: C.·
E. Amor e :Humildade do Após
tolo, rua Mal. Guilherme 29, C.
E. Fé, Esperança e Caridade de
Jeslis, avo Mauro Ramos s/n.,
C. E. Juvêncio de Araújo Fi-

Cairbar gueredo, rua Pedro Soares 16,

Jesús disse que a Verdade
A. E. Fé e Caridade, rua Fer-
nando Machado 51, C. E. José

nos liberta. O seu Evange}ho é de Nazaré, rua José Boitelllx
a Verda:de; logo, cumprindo os s/n., C. E. Paulo de Tarso, rua
preceitos evangélicos, obtere- Castro Alves 21, do Estreito e
mos a liberdade. C. E. Seára de Amor, rua Da

Gregório Tereza Cristina 141 no Estrei-
Desde a fundacão do mundo
h

"
to.

os or;nens vem lu�ando para À noite, também de domin-
con9UIstar a sua llberdade pe- go, às 19,30 horas, no C. E. Jo
la força das armas, sem entan- sé dQ Nazaré, terá sessão dou
to consegui-la. Mas chegou o! trinária.

Enquanto o homem manter
se alheio às cousas e à vida do

espírito será sempre um prisio
neiro, e ainda qrue empregue
tôdas as fôrças da sua inteli

gência e do seu corpo físico ja
mais conseguirá ser realmente
Iívre. Para conquistar a verda
deira liberdade o homem pre
cisa conseguir domínio sôbre a

matéria pelo exercício das vir
tudes ativas. Conseguido isto,
ele se libertará das injunções
inferiores da matéria, e entra

rá, automáticarrnente, num dos
mundos reserva;dos aos espíri
tos supeliores.

I uUtR VESTlR·SE (OM CONFORTO � EUGANC!A 1 I'PROCURE A

alfaiataria Pereira & Mello
Rua João Pinto, 16 - Florianópolis

TOME RHOT
CONTRA

TOSSE,
BRONQUITE
E COQUElUCHE

o MELHOR DOS mELHORES

ESCRI'fÓ1UO ,JURÍDICO COJl'IERCIAL
AII"untoti� Turídicos ,- Comerciais -- Rurais e Intormutiv(')g

Endereço Te!. ELIBRANCO - LAJES -_ Santa Catarina
CQI\liulte nossa Organização ontes de Ia decidir pela com

!lro. ou venda de imoveis. pinhaill ou qualquer
empresa ne.te e.tado ;

Diretor: •• DR. ELISIARIO DE CAM.ARGO BRANCO
-

ADVOGADO
�

Rua Frei Rogério. 54 - Caixa Postal 54 - Fone 54

F'ARMACIA ESPERANÇA
c. I'annae@.tleo NILO LAU8
lIoJo • UIlaJLIlA ..... na ...........

__ � - BOIIMO!'8Uu - ..__

� .. lIIorraeU.

................ ..._,.,. ........

EDITAL
De ordem do Sr. Inspetor Regio- ')..

. nal de Estatística Municipal, e d6;'-:
acor-do com o edital de 2S de de
zembro de 1944 desta I. R. E. M.,
publicado no "Diár-io Oficial do

I Estado,
na mesma data, tôrno pú

blico a todos os proprietários ou

I responsáveis de casas de diversão
1 publica (inclusive festas- carnava'

jleseaS.l truis eomo teatros cinemató'
grafos, circos, c.Iubes, salões de rá'

dio-diJ'usoras, daocings, cassinoS,

sociedades, parques, cam.pos oU

quaIsquer outros locais acessíveis
a,') público por meio de ingressOS
pagos est:-io sujeitos ao sê10 deq' Ir
ta/tisUra.
Aos transgress'Ores do presente

edital serão aplicadas multas a,ti
mil c ruzetiros, e· o estabelecimento
não poderá funeionar sem ({ue te

nha pago ou recoihido ai importân'
e,j 3 devida.

Florianópolii;, 20 de fevereiro dt

,.
1941).

Abelard� Batist� d� Silva
A,slsten,te-Chefe

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Lira T.ênis Clube--Venda de mesas para os bailes carnava-
até 24, domingo, com inicio às 14 horas, na séde do clube. E' obrigafó
apresentação do" talão do mês. A 's 16 horas, tarde dansante, promovida

Grêmio Estudantil Catarínense,
I lGuardaI
I

Iescos
..

rIa a

3
______• ....ó:__ ..._...1tt_ ...

pelo

Insmut:eBr;.���::����� unidosIT;����i��;r;;i:.;�����'�
Al�LAS DE IXGLÊS \ I par-a que al«tma falta não se repita ; e

�ÃO o escândalo que a sua reclamação
E D I T A L ou queixa poder-à vir a causar, encanu-

Faço público a todos os interessados, sócios ou não, que se acha nhe-a á SECÇAO RECLAMAÇOI';l:i.
,

2' de O ESTADO, que a caso será levadoaberta, ate 8 do corrente, a matrícula para os cursos de inglês man-j sem demora ao conhecimento de quemtidos por êste Instituto.
de direito, recebendo v. s. urna tnfurm a-

De conformidade com o que foi resolvido em sessão da Direto-I' cão do resultado, embora em alguns ca

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

sos _nã<> sejam pub:li�ad�s nem a recta

sal de dez cruzeiros (Cr$ 10,00), enquanto os não-sócios contribuirão I t
maçao nem a providência tornada.

mensalmente com a importância de vinte cruzeiros (Cr$ 20,00,. 1'" _

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 Bíttencourt, n. 2, onde poderão colhér maiores esclareci-
mentos.

N. B. - Os alunos do ano anterior devem renovar sua matrí
. eula, sob pena de perdê-la.

Florianópolis, �O de fevereiro de 1946.
Prof. J. Alcântara Santos

Diretor de Cursos

.....
-

... .r

Indústrias Gerais
Cassio Medeiros S.A ..

BLUMeNAU
FABRICANTES DO FERMENTO MEDEIROS

para bolos, doces, tortas etc.

AÇÚCAR DE BAUNILHA MEDEIROS
aromatizante para pastelar ias, sorvetes e iicôres.

PÓS PARA PUDINS MEDEIROS
sobremesa deliciosa e nutritiva. Dez sabores diferentes.

Distribuidores dos inseticidas à base de DDT

MEOelD em pó. - MEOCm concentrado em pó.
NEDCm L 5 líquido.
ANOFEX

contra pulgas, piolhos, percevejos, baratas.
moscas e mosquitos ..I

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

Clube Doze de' Agosto
AOS SNRS. SÓCIOS

o Departamento Social e Recreativo comunica que, de acôrdo
corn OI novos ESTATUT�3, só lerão expedidos. pela Secretaria. car,

tões de INGRESSO a penoa. em trânlito pela Capital. ou da suas

relações. até às 18 hort:ls do dia em <lue se realiza a feita.
Elite DepartamelÚo pede para nõo trazerem, em companhia, me

norel de 16 anos. à. festas que se realizaram no Clube desta data
. em diante.

Será exigida na porta a carteira social ou o talão do mê. de
Fevereiro oorrente

Para 011 baileI carrulva!elco. serão expedida. in.truções e.peciais
e o relpetivo ingresso.

Departamento Social e Recreativo do
Florionópolil. em 19 de Fevereiro de 1946.

.........1 ...

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

junto à Redação do «O Estado» •.

----------

VIAGENS
'polis. -- "oh,vile

Saida. - 2 hora. da
madt'ugada

Vigilantes Noturnos
Florianópolis .

A Administração da Guarda de Vigilantes Noturnos de
Florianópolis, tendo recebido reclamações de pessoas não con

tríbuíntes sôbre roubos ocorridos em suas residência ou casas

comerciais, declara que a Guarda não é instituição oficial e

que só tem compromissos com os que concorrem monetáríamen
te para a sua manutenção, E esse próprio compromisso não po
de ir além de certo limite. Não é possivel, a nenhuma institui
ção, garantir a alguém uma tranquilidade absoluta sôbre a sua

pessoa e bens, a troco de Cr$ 5,00 mensais.
Nas cidades mais bem polícíadas do mundo roubam-se, não

. já pães e galinha:s, corr,o em Florianópolis, mas milionários,
crianças ou adultos, e assaltam-se bancos em pleno dia.

Florianópolis, 20 de fevereiro de 1945
A Administração

I Joinvile-.fpoUs .

I
Saída. 9 hol'Q' da manhã

Ioforcnações nesta

redação
�---------

�

ODIN

�
lH E RECOMEND'

de
de

AGRADECIMENTO
VIÚVA TENENTE JOAO DE BRITO

COA,r,A F€)lI.;I1" IECr-1T€S ou >lmIGAS
��

TOME APERiTIVO

KNOT
NOVOS
e

USADOS
Compra
e Vende
Idiema.
portu·

qu@.... -

ponhol,
I:ranoêa,
ing!ê••
eto.

Romance, Poeaia, Religião. A
viaçQo, Matemática, FÚlica,
Química, Geologia, Minera
logia. Engenharia civil. mili
tar e naval, Carpintaria. De

lIenho. Saneamento, Metólur·
gia, Eletricidade. Rádio. Má,
quina. Matarei. Hidráulica.
Alvenaria, Agricultura. Vete-

1 inária. Contabilidade.
Oicionário •. etc. etc.

I
Profundomente agradecida pelOl atenções e desvelo. de que fui.

alvo quando enferma na Casa d. Saúde São Seba"tião e no Hospital
de Caridade, vE>nho, ;>or meia dêlte, penhorar a minha profunda
gratidão 'à. retlpectivas diretc:rias, médicos. irmã. de caridade, enfer
meiras e a todos aqueles que me vieram trazer o confôrto que Pre-
cisava nal h<lras amargas por que pa••ei. .

Agradeço particularmente ao dr. Polidoro S. Tiago pelo cuidado
verdadeiramente paternal com que me tratou, e principalmente pel.-:\
sua eficiência como médico. pois tenho cartaza, de que devo a minh.a
vid" a ê"te grande membro do. clcsse médica.

Também as lrmãa de Caridade da Ca.a de Saúde São Sebaltiãc,
I Tarcila e Otaciana. e a todos os parentes. pellllOas amigall e de minhaii
relações, que me visitaram, o meu comovido agradecinlento.

Desejo também expre.sar o meu agradecimento ao Centro E.pí
rito, pelo cOJ:lforto e.piritual que concedeu.

Agradecendo Q todos, ofereço a minha rellidência ao. meu.

parente. e amigo. à rua Vitor Meirelell nO 42 3 179-1

CON.TA CORRENTE POPULAR IJuros Slíz a a. - Limite Cr$ 30.000,00

BaDc;doDit�tã;it;Fed��u;ii S. Ã. I
CAPTTAL: (' R$ 60.000,000,00 �
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00 IRua Trajano, 23 • Florianópolis

I
timprêsa de Eletricidade e Telefones

Alexandre Scbiemm S. 4.
A VI S o

Acham-se à dilposição dos senhores acioni.tall. na sede desta

I
sociedade, à rua Sete oe Setembro nO. 20. em PÔI'tO União, o.
documentos a que le refere o art. 99, do decreto-lei nO. 2.621. de 2.6
da setembro de 1940, letra. a, b. e c.

Pôrto tJnião. 16 de fevereito d. 1946.
ALFREDO UNGE ALEXANDRE CARLOS SCHLEMM

Diretor Vioe-Pre.idente Diretor Gerente

Autorizo a minha inscrição como sócio contribuinte
dessa CAIXA com a mensalidade de Cr$ _

FIBrianópol�, de _ '" de 194 .

Núme por extenso , ................•.. , .

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade

E�CRI"ÓRIO JURíDHJO COMERCIAL
(Co-m um Departamento Imobiliário)

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

ADVOGADO
Rua Frei Rogério, 54 _:_ Fone 54 - Caixa Postal 54

F..ndt>reço teleerâfico.: "Elibranco" - Lajes - Sb' Catarina-

Sedas Cosímírcs e Lãs

CASA S...,,-A. a(OSA
O.RLANDO SOA RPI1JLLl

Roa Co-nselheiro Mafra, 3'�- lOja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caíxa Postal 51 --- Fod. Teleg.: «Scerpellí» __e Florianópolis

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CP "ST800_ Sàbado. 23 de Fevereiro ce 41946 3

CLUBE DOZE DE jl\GOSTO CARNAVAL
VesperaI Iníantíl. As mesas para os

venda na Secretaria do Clube ..

Bailes carnavalescos, Dia
naval

FOLHINHA DO DIA
FEVEREIRO

Sta. Romana 31154

Lua nova a 2

23
Sábado

1875 - É
policia! de
Alta/.

c,.iado o diatrilo
São Berree (SerrCl

*
* *

OS ASTROS ACONSELHAM:

Bom dia para viajar, ce.nsul
tal' médico ou dentista e fazer
muc. ça

ANIVERSÁRIOS:
Srta. MARIA DA GLÓRIA

OLIVEIRA
Festeja hoje, mais uma pri

mavera, a gentil senhorita Ma-j
ria da Glória Oliveira, filha do I
sr. Oscar Soares de Oliveira.

Srta. DENILDA PEREIRA

Hoje, festeja mais uma pri
mavera, a graciosa e gentil se
nhorita Denilda Pereira, dileta
filha do sr. dr. Lindolfo Perei
ra. A gentil aniversariante, fi
no ornamento da nossa socie
dade, receberá por certo, de
suas amiguinhas, inúmeras fe

licitações.

Dr. ODILON GALLOTTI
Transcorre hoje, o aniversá

rio natalício do sr. dr. Odilon
Gallotti, abalizado clinico, re

sidindo atualmente na Capital
Federal.

Menina E/i Eugenia
Festeía, hoje, mais um.fA pri.

·mav.'!ra, a galante memna Eh

Eugenia, filhinha do sr Rubens
Lira, funcionário da DelegelCla
Fiscdl e sua exma. espôsa d.
Aids Santos Lira.

•

De�lui hoje, o 3iniversário
natalJcio da prendada senho
rinhá. Marta Boabaid.

Transcorre hoje, o aniver
sário natalício da gentilissima
senhorita Odete Ramalho.

A data de hoje, registra o

aniversário n3Jtalício, da pren
dada senhorita Maria das Do
res Ouriques, filha do sr. Pa
trocinio Ouri'ques, comerciante.

;c,

Aniversaria-se hoje, a exma.

sra. Cecília Macedo Simões,
dd. espôsa do sr. Joaquim Si
mões.

Festeja hoje, seu aniversá
rio natalício a gentil srta. Ol

ga Duarte' Silva, filha do sau

doso Jos€ Pedr-o Duarte Silva,
antigo diretor do Tesouro do
Estado.

Aniversaria-se hoje, o

Euclides Tolentino Lopes.

)

Transcorre hoje, o aniversá
rio natalício da Bxma. sra. El
vira Adélia Klin, dd. espôsa. do
sr, Bruno Klin, alto comer

ciante no Rio do Peixe.
*

Aniversaria-se hoje, o sr.

Júlio Cesar Schmidt, figura re

presentativa do alto comércio

4,
estão

Dias de Março,
de

3 e 5
bailes car-

,

a

c-s 98,00
Fino sapato em camurça de

tô:!as os côres.
Sa:tos: 4 1/2, 5, 6 e 7 1/2.

Teairo

fVidâ"sÕ_C_ia I . I,. Sapa
ta ria J u r ity I 'f'uiga�cj.;J)o�n�ma�r�l�o�s. �d��O�?T�i�,dsaoialallr1f(o)r'�dl�O" O�s�to.c,:; â� ����:�:��1�;,�!�����

e .Lo • A- de cordialidade no votos de felici-
do, por motivo da sua nomeação dade desempenho do alto posto de
para Secretário da Faze-nda, - foi Secretário de Estado dos Negócios
uma oportunédade para a demons-. da Fazenda.
tração de quanto é estimado o no-I Comovido e penhorado, o dr.
vo titular «Ja Finanças estaduais e Ferreira Lima, agradecendo as gen-
ex-procurador fiscal daquele de- tilezas do ágape, proferiu belíssi-
partaruento. ma oração. O PÃO DURO
Saudaram 'ao homenageado os * Amaral Gurgel, o autor des-

51'S. João Husa Júnior, em -nome dos I Estiveram presennes ·ao almoço sa peça que Procópio levou á.
funcionários do Tesouro, e Celso

I as seguintes pessoas: Dr. Ferreira cena na sétima récita de suaAlmeida, pelos inspetores. .de Fa-. Lima e exma. esposa; Vitor Ferrei-
zenda.

_ , . . i ra da Srlva, Adolfo B. Silveira e ex- companhia, tem escrito coísí-
O sr. Joao Rosa Júnior, assim se I Tesouro; Adolfo B. Silveira e ex- nhas melhores... Além disso,

e�pressou: "Dr. João Davi Ferreira, ma. espôsa ; l\fuI1'oel Miranda da tudo gira, como sempre, em
Lima Cruz Júnior, João Rosa Júnior e ' . ,

Exrnas. sras. cxma. esposa; Osvaldo H. Cal"vaJh()
torno de PrOCopIO. Procópio

Caros Colegas. Ramos, Raimundo Vieira, Manoel açambarca a platéia, a peça,
A escolha de nosso distinto ami- Frederico da Silva, Tomaz C. e até o próprio palco.

go dr. João Davi Ferreira LimarMeyelf, Wald.ir Macuco, Alcindo É máu isso. O nosso melhor
pwra o alto cargo de Secretário de Espezirn, Waddemar- Egídio da Sil- ator tem essa mania, aliás.Estado dos Negócios da Fazenda va e Odilon Mafra, Décio Couto, .

vei-o proporcionar a todos nós, Abel Arriba dos Santos, Celso Al- Escolhe :peças a dedo, onde tô
seus amigos, a oportunidade desta meida e Paulo Grossenbacker, Ma- da a ação lhe gravita em vol-
1<10 'simples quão sincera manif'es- rioel Rodrigues de Araújo, Francis- ta ,onde os outros artistas es
tação de regosijo e alpreço. co Govêa, Nelson Nunes, João Mer- tão amarrados á porta dumNão direi, que outro colega de çal, Aronv Natividade da Costa
maior projeção social e dotado de Carlos Dominoni, Belmiro Fagun� cordel que Procópio segura e
capacidade oratória, para bem in- des, Alcides Ferreira, José Tiago faz rodar. "Não tem cartão
terpretar os sentimentos dos que da Luz, Antônio Pereira Oliveira prá mais ninguém". .. É Prorlqui se reunem, deveria estar em

I
Neto, Haroldo Barbato, Osní Laus, '

meu lugar. Sim, não direi. Conceição Orofino, Maria de Lour- copio no duro. .. Juntando-se
Esses conceitos sediços, encobri- des Livramento Carvalho, Marina isso ao fato de que são artís

dores tanta vez <de humildade fal-I Gonçalves, Maria de Lourdes Sou- tas que iniciam sua vida no
sa 'ou .inexis,tente não fie_am, bem 'z(l Silva e Marial Olga Barbosa, Hil- procênío e não velhos atores
numa fala em (�IC o coraçao e que I (!ai Msmcclos e Olga Fimno. He inal-

"
�

comanda, e o f'az de modo cotcgó-I do Dias Oliveira e Lourival Duarte experírnentados, aque.les que
HORÁRIO DAS SANTAS rico, :dc forma il11ipc,rativa., Sil�a. . ... . i co:n�oe� a compa:r:h.la de co-

MISSAS PARA DOMINGO
FelIz e hon:ad'O pela confl�l�ça . lel,::l{rafamrn ader-indo a mam-. médias que nos visita: com-

dos colegas direi, com gramàtica festaçao, e foram representados! preende-se O porque da uníla-Catedral: 6, - 7, - 8, - 10' 'ou sem ela. da l11anei�'a que melhor pelo sr. Vitor Ferreira da Si.lva, i t Iídad d íbi
-

Dhoras. possa, da grande satisfação de 10- os srs, Otávio de Oliveira, João F.I era 1 e as exi içoes. e

Novena: ás 19 horas. dos 'Os funcionártos do Tesouro do I Carvalho Arony Natividade da modo geral, e fechando os

Em dias da semana: Missa
Estado que se associaram a esta Costa. José Joaquim Brasil e os olhos a essas observacões, a

a's 7 horas. homenag�11l,. em f'ace da nomeação

I
srs, Júlio Vieira e Gustavo Lelnkuh I. : peça agradou. O "pão duro"

em referência,

j l� dídIgreja de S. Francisco: 7, _ Forçoso é confessar, logo de iní- -- esp en ,I O, como sempre, em-

9 horas. cio, (embora não seja motivo polí-]O PRECeiTO DO DIA bora dilatasse um pouco a ce-

tico-partidár!o .o �e. nos congrega I
'�

1 na, no segundo ato, em queHospital de Caridade: 5,30 a�Ul) que. o atoyolitJ,co-admll:nstra- I NÃO .E MfNO:lPREZIlR firma um recibo. Paulo Cor-
- 8,ho1·ss. tivo que investiu 'o nosso ilustre I É gfave erro pena0!' que 08 dan- rêPul'J,<:;simo Coracão de :J\1a- homenageado de suas altas fun- te. de leite, por nascerem conde- ea c0!ll0 E_rn�sto, co:r:venceu.
ria (Parta) 8 horas. ções é daqueles que homrarn qual- nados <1 coi!'. não precioam de O trio Ubirajara Aveiro, Ma-

Igreja de st0 Antônio: 7, _
quer administração pública. cuidado... Quando ficam co.d.od08 j' ria Ligia e Almerinda Silva,
�um E.s-tad?, C01�lO ? nosso, que o� caem a.ntas do te_mpo, a dlges- respeccívamente Corrêa Luiza8 horas. yal marcnanu{) vttonJOso no c'On-' too do. alunento. naO se faz con' 'I Ad 1 'd -�..

Igreja de S. Sebastião: 6,30 .lu,ato federativo brasileill'o e que veni�nte",ente porque a mastiga-!
e e_ai e, sua .mae, '::;ll1�Onl-

horas. pelo seu 'progredil' continuo tem ção foi incompleta e defeit_uoso. zando bem, e cnando satIsfa-
I

.

d Sta T
.

h 8 sempre a I'esolver problemas. no- '.Procure coz:se.rvGlr oe iie';tes de I tóriamente O clima familiar egreJa e . erezm a: vos e v.clhos

assunt.
os !l re.�.lustar, I

leite de .eu �llhlnho. Ao"" doa a:;t0s 1 bondoso da casa de Corrêa nohoras, a presença do dr. FerreIra LIl11a na e melO de Idade. p08M a leva-lo. . .'

Capela da Base Aérea: 8 ho- pasta da Fazenda, conlstitue penhor ao dentista de seia em seia mê.es. terceIr? ato. Allce AveIros fez
seguro de que os problemas fazen-! SNESo I uma roa Ivone, cocote e mun·-raso dárÍús' serão encarados e resoividos! . dana com afetação bem in.-Asilo Ilmão Joaquim: 6 ho- com .zelo incom:'l�: i

� � teflp�tada.'raso Amma�nos a ldew de que suges- I I II/,) f. ,..._. .

G·
,.

5 6 73·(\ tões 'ou criticas construtivas hãol .,..�/I" J. Pollcena �m Adolfo, e. Ju-InaslO: ,- ,- ,v 'M lh- h8,30 horas. d<; ser recelhidas e estudadas pelo, .ú lh(J-i da rema aga aes em Donn a,

Capela d S L
.

. 6 30 _

TI,tUl-aIr da Fazenda
..

com aqueJ.e I � no mesmo plano. Wilson Alve.s,
8 hOl·as.

e . UIZ.,

I
senso de rspo�sablhda�e e. amor í e Geraldo Gamroa em papéispe],a causa puhlIca, que lmpr,ulllU a ' .

Capela do Abrigo de Meno- todos os seus atos no passado. I CQNTQA FERIOA� secundanos e sem recursos.

6 h .. pesde muitos anos, pelo trato 11 Carlos Duval, em dr. Mário,res: oras. d t .ç •

1- f
,.

l'arm, nos aco$, umamos ver no I �Ol um ga a raqUlsslmo. NãoTTill'dade: Matriz: 8 horas. aml�o �ue �ra 'homenagea.mos e ! é máu na gestioulação postu-Trindade: Chácara dos Pa- que J�lS' deIXOU de reveshr todas I
.' _, '. �

dres: 8 horas. as suas palavras e ::.tos da maiÍs r ras, e sua dICÇao e mUlto boa,
João Pessôa (Estreito): 7 perfeita modéstia, a pel"sO'nificação I bem como a graduação de in-

da h�nestida?e e da moral, t:-n.t? tensidade da voz. O que o pre-horas (igreja) - 9 horas (ca- na v.i,da particular como na pubh- judica muitíssimo, o que estra-pela). 00.
_ ,

São José: 7,30 _ 9,30 horas� Aliás, essas virtudes que assina- ga a s�a atuaçao e o bemol da
lamos ,em nosso distinto homena- voz. SI falasse mais natural-Coqueiros: 9,30 horas, dia 'g�ado e que ele as aprimora, lhe mente, sem procurar lambu.-seguinte: 7 horas. sao her�nças, adlVem-Ilhes do berçf? sar as palavras estaria O K

=====-;.-_-_-_-_-_..
-- Atraves esse honroso procedl- ' .

:'
mento fácil e ver-se este-rioti:p.ada a porque na verdade tem quall-
figlJlfa simp.átioa de homem públi- dades, Abemolando-se, açuca-
co que foi seu culto ,e honrado pai. rando-se é que não é possí-- O dr. Joaquim Ferreira. Lima, vel

'

personalidade inco.rufunrlivel que I
...

vive ainda hoje, pelas sÚias obras M ISS A
---------------

de médico h.uma,ni;tário, in:o coração· , AV I 5Oda gente de nossa terra, ,Dr. Fenreira Lima: - Nós, che-I BODAS DE PRATA
fes de famílias, �em s.abe:_JlOs que Walter, Wanda, Waldi'r e.Wil-
tOldas esposas dlgnas, sao anros ma, filhos de Mr:tx Eugêniobons que Deus colocou na VIda 'A

dos seus respectivos maridos. Kuenzer e Mar1a das Dores
São elas que confortam e ani- Silva Kuenzer, têm o prazer de

mann nas horas em que há necess�- con\ idar seus parentes e ami·
darie de estímulos para a lut'a diá-

gos para assistirem à missa queria, tantas vezes pontilhada de in- fins ,1" rr'arç"l ou ",lvil.

justiças, de perfídLas, de incom- mandam rezar na Catedral Me,
preensõ.es. . . tro palitana, às 7,30 horas, no

Se CO'l11ungam no IsofrimentD, nas dia 26 dI) corrente, em ação de
horas más, porque razão afas'ta-Ias graças pela passagem do vida partidpação das :horas alegres?
Quatndo .des,ejamos, dr. Ferreira géslmo quinto aniversário de

Lima, qUe sua exma. esposa, hon- casamento de seus pai�, pelo que
rasse essa reunião com sua presen- anteciçam os seus sinceros agraMenina Tania .

d Ihça, VIsamos . a,� e opoMnná.dade decimentos. 2 v. 1Está em festas o lar do snr. de observar, de perto, ai estima e

João Cherem e sua exma. eg· c(:wsideração que votamos ao seu

pôsa da. Paulina cherem com digno. eSlposo.
.

• CreIO ter dado o meu reç.ado,o �asclmento d.e robusta g.arota, I quando ?rgo: ..

cUJo nome encIma estas lInhas. - Aceltal, dr. FerreIra LlIua com

Bronco Havana e Azul.
Soltos: 4 1/2, 5 1/2 e 6.

o E5TADO encon··
trô·5e à venda na

banca de jornais
eBeck,)

�IIXIR Of -HObU[IR�
A Viuv@ de Antônio P Koerich,
proprietária do "Hotel Kot'rich·
em Taquaras (Rio Bonito),
avisa que o seu estabelecímento

.

se 'cha fechado, desta data até'

Móveis de Aço, Arquivos e

(otres «SYMTHESI�»
Distribuidores:

ALMEIDA, BASTOS & elA.
Felipe Schmidt. 2 - lo ando

do Rio de Janeiro, e um dos só
cios da firma Schmidt, Leal &

sr. Cia. naquela cidade.

Faz anos hoje, o sr. José
Ferreira, funcionário da Cia.
Dhane COl1ceição.

�,

PR��I::�;?�A ICorra'ipondênoÍa Come�c:iol .

Rua A�varo de Carvalho 65 �

I
APENAS Cr$ �,OO

ICom essa ínfima quantia Voei'
está auxiliando o seu pródmih
Cemtribua para a Caixa de Esmols.l
aos IndilF;entes de Florianápolis. I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



1c €!ITAUO-Sábado, �3 Q. fevereiro ae "46

Novas diretorias de I
sociedades cuIturais

�!s��!�TaOtí!R��IL_ESTA_ I
DOS UNIDOS DE FLORIANó

POLIS
Do Instituto Brasil-Estados COPY"9hl da VENDE-SE um marca "Clí-

_.------------
- Unidos de Florianópolis, rece-l TheHAYEYOUHlARD!lne. rnax" - mil rotações - força- ,,_, •••••,- ' T _ - -"'T !" _.--, T _T _ I bemos a seguinte comunica- I de 6 a 8 cavalos, possuindo co.

I ção, que agradecemos: te de óleo.
DR. POLYDORO S. THIAGO DR. NEWTON D'AVILA . "Excelentíssímo senhor: 1. .. que a Dinamarca foi O motor pode ser examina-
()),f;XICA l\U:DICA El\1 GERAl. Ope,\ações - Vias Urinárias - Tenho a honra de comuni- ção do mundo que criou uma do em Itajai com o sr. Oswal-Doenças do coi-aoáo, pulmões, n- Doenças dos intestinos, réto e I d terínári I

gado, estômago, intestinos, rins e anus _ Hemorroidas. 'I'ra tamen- Cal' a v. excia. que, em Assem- esco a e ve ennana. do Outra delegado Institutodemais Ol'gã�S ci:1��{�.1��S de adultos to da colite amebiana. bléia Geral de 29 de dezembro 2. " que amai-ar mortalida- dos Marítimos. Tr-atar com Sid-, Fisioterapia - Infra vermelho,(;OSSUlll'úI{lO: Rua Fernando Consulta: Vitor Meireles, 28. p. p. e em sessão da Diretoria de dos pássaros decorre dentro Dei Noceti à rua João Pinto.Machado, 16 Atende diariamente às 11,30 11S. doi
.

d
.

d deíCO�SUIll'AS ])J:ARl.\.MIEXTE: e, à tarde, das ro IK em diante de 4 do corrente, foram respec- de OIS dias epois e eixa- 34, Te.efone 1134.das 1.3 ás 18 horas Resid: Vidal Ramos, 66. t· t leít e' h do I ulada * .� *Rl<:;SlDl'::'ICIA: Av. Tt'ompowski, Fone 10ti7 Ivamen e e er OOS e empossa- r m o run o, sen . ea'C .

62 - Fone !\'[all1al 766 dos os novos diretores e conse- em 50 fi essa mortalidade.
DR. MADEIRA NEVES lheiros do Instituto Brasíl-Es- 3. " que, segundo investiga-

Médico eSP�g�lisólrig� DOENÇAS tados Unidos de Florianópolis, dores autorizados, os ciganos
Curso de Aperfeiç-oamento e Lon- para o biênio de 1946-1947. ou zingaros, que hoje não
ga Prática no Rio ele Janeiro
COXSUJ,TAS - Pela aruanná: DIRETORIA: I têm pátria e perambulam pelodiariamente elas 10,30 às 12 ÍlS. à

Presidente _ Dr. Wilmar O., mundo, são originários da tn-tarde excepto aos sábados, das lol V\ •

ás 16 horas - CO:>;Sl'LTó){lO: Dias. dia, de onde emigraram háRua João Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.'[61 - Residência: Rua Vice-presidente - Sr. Seve- cêrca de dois mil anos. "ASA __ CRS 400,00Presidente Coutinho, 58
ro Simões. 4. " que, em certas partes U

DR. MÁRIO WENDHAUSEN Secretário 'geral - Dr. João do Oceano Glacial Artico, vêm- Precisa-se de uma até CR$
Médico do Centro de Saúde e Di· Baptista Bonnassis. se distintamente as conchas a 400,00. Aluguéis adeantados.
retor do Hospttal "Neróu Ramos"

10 OCLIl'<ICA MÉDICA de adultos e Sub-secretário - Sr. Hélio 140 metros de profundidade; e Informações fone s 22 e 136

COX'SULTói;'i:n�s Trajano, 14 MOUJ'a. que, nas Antilhas, a essa mes- uo Caixas Postais 240 e 270 .

(altos da Confeitaria "Chi- Tesoureiro geral _ Dr. Pe- ma profundidade, vê-se o

fun-I
* * *

quinho")

ICO.N,Sl:LTAS: ela" 4 às fl horas dTO de Moura. Ferro. do do mar como se êle .estives- VENT LADORESRESIDÊ:\'CJA: R. Felipe Schm ídt, S b t 2 3 t d38 - Fone: manual 812 U - esoureiro - Prof. Morrt- se ape��s a ,ou me ros a
Vendem-ae doia ventiladorea elec-

gomery Merrymam. superfície. tricos, grandea, para cima de me-

Diretor de cursos - Prof. 5. .. que, nos Estados Uni- aa ou parede, lendo um oaci!ante,
J. Alcântara Santos. dos, o teatro religioso popular proprioa para e,critório,' barbeo-

Diretor de BI'bl e P blícid _ tem um público extraordina- ri�., CO fel , etc. Tratar na rua AI·
. U • a

. .. mIrante Lameo" 15.
de - Sr. Oarlos da Costa Pe- ríamente n,umeroso, pl'll!ClPal-1

'* * *

,reira. mente entr e a populaçao ne- ,,,,ASA Preclso-ae alugar
CONSÊLHO CONSULTIVO: gra; e que, recentemente, a pe- " uma. para mora-

Sr. Erasto Macedo; ca "Green Pastures", naquele dia em rua moi.
o

,

f
.

t d ou menos central -- Dão-se refe-
DR. ARAUJO Prof, Altino Flôres; genero, 01 represen a a 110

rincial, ou fiança. - Informar Q
Assistente do P,·ol'. Sanson, 110 Dr. João José de Sousa Ca- Harlem durante quatro anos A. Peno, rua Deodoro, 18. ou no

Rio de ,J"neil"o bral; consecutivos. Banco do Comércio.E s P E C I A I, 1ST ii
Doenças e opera(:Oes dos OLHOS, Jorn, Luiz Osvaldo F. de Me- 6 .. , que certas espécies de
OUVIDOS, ::\'ARIZ e GARGAXTA
Cirur-gia moderna da GUELA DE lo; térmitas constroem tôrres cô-
LOBO. do LÁBIO LEPORINO (lá· Sr. Acelon D. de sousa: nicas de 25 pés de altura enci-bio e céu da bôca fendido. ce V'

nascença) Sr. Manoel Galdino Vieira,' macias por chaminés de 10 pés:!i:sôfagoscopia, broncoscopia para
retirada ele corpos estranhas. etc. Dr. Rui Moraes. e que, em proporção, para igua-
CONSULTA<;;:àsd�sll lJ�OI��� 12 e das Sirvo-me da oportunidade lar o trabalho dêsses indus-
RUA NUNE�Ô'.!:\':4\D(' N. :)0 - j para apresentar a v. excia. os triosos insétos, seria necessá

meus protestos de alta estima aos homens construir, sem
,DR. SAVAS LACERDA e distinta consideração. maqUInISmOS nem ferramen-

Clinica médíco-cn-ürgtca ele Olhos Dr. Wilmar O. Dias, presi- tas edifícios de 4.000 pés de al-- Ouvidos. 'Nariz' - Garganta.
Diploma de habll ítaeão do Conse- dente. tura, isto é, ainda mais altos:lho Nacional de Oftalmologia.
CONSUJJTóRJO - Felipe Schm.i- LLGA OPERÁRIA BENEFI- que o Empíre State Building, Idt, 8. Das 14 às 18 horas. CENTE DE FLO'C'IAN

-

POLIS d "t Y kROSID11:XCIA - Conselheiro Ma-
. � O e l�ova 01'.

'

TELEFO��S i�i8 e 1204
Da Liga Operária Beneficen- -------...-----------------�--------

te de Florianópolis, recebemos -- �
o seguinte oficio, o qual agra- FORNITURAS E UTENSILiOS PARA

Idecemos: OURIVEIS E RELOJOEIROS"Ilrno. sr. diretor de "O ES-
TADO". Balanças para oficinas - Para brilhantes - Laminadores

N E S T A Tornos para relojoeiros - Banhos para dourar e pra-

Comunico-vos que, no dia 1°

I
tear Cordas, vidros para relógios, etc,

Ido corrente, foi empossada, 'pe- Preços e prospectos com a

lo espaço de 1 ano, a diretoria I C A SAMA SE T T t
desta Liga, ficando assim cons- Rua Serninâr io, 131 - 135 - São Paulo,
tituida: __

Rresidente Aureliano
Stuart, reeleito;
V. presidente - Hipólito Pe

reira reeleito;
_ _ "'" __.-.._ __.._..__..---_ -.-_.,.._---- 1° secretário - Osvaldo Sil-

� veira, reeleito;
� 2° secretário - João C. Car-
doso, reeleito;

1 ° tesoureiro - Domingos I
J. Veloso, reeleito;

2° tesoureiro - João A. Frei
tas, eleito;

Cr. 80.900.606,30 Orador - Ubaldo Bresighel-
Responsabilidades Cr$ 5.978.401.755,97 li, reeleito;

� Receta « 67.053.245,30 Bibliotecário Leopoldo!
! Ativo « 142.176.603,80 Pires, reeleito; I

� Comissão Fiscal - Tomás

��..
Sinistros pagos nos últimos io anos 98.687.816,30 J. dos Santos, Pedro Manzolli,
Responsabilidades « 76.736.401 306,20 Ciro Costa, Antônio Tonera,

(reeleitos) e Norberto Jacques.

I
Diretores:

I
Valho-me desta oportunida-

Dr. Pamohilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de para apresentar-lhe protes-
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo tos de respeito e admiração.
e José Abreu. Osvaldo Silveira, 1° secretá-

� _ ....,. _............. .. " ...."". ••__ 1 rio.

Pequenos
•,

enuneres

1\1010r a óleo
,

cru

Compra-seDR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

Mobília de 8:,18, grupo esro
f'a do, em bom estado.

Dir igir-se à caixa Postal 106"
Nesta.

Cirurgia e Ortopedia c!inica e ci
rurgia do t crax. Partos e doenças

de senhoras
COXSUI/l'úRIO: R. ,João Pinto 7
Di.áriamente das 15 às 17 horas.
RESTD1l:;XCI.<\: Almirante Alvim,

:36. Fone M. 251

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de ·Clínica Infantil da
Assístêncta Municipal e de

.

Caridade
CJ,íNIC.-\ :\If,])I('!\ DE ClU.-\XÇ.-\S

ADUI,TOS
C.QNSt:I,TóRIO: Rua Xunes ;l1a
chado, 7 (Edifício S. Francisco).
Consultas das 2 às 6 horas

RESIDÊ"CIA: Rua Marechal GUI
lherme, 5 Fone 783 DR. BIASE FARACO

DR. A. SANTAELLA Médico - chefe do Serviço de
Sifilis do Centro de Saúde

DO:P.NÇAS DA PELE - SíFILIS
- AFECÇõES UIlO-GENI'l'AIS
DE AMBOS OS SEXOS - R,nOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRA-

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

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

(Diplomado pela Faculdade Na
cional de Medicina da Universida
de do Brasil). Médico por concur
so do Servíço "acionaI de Doen
oas Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Mlsei-Icrii-día, e Hospital
PslquáuIco do Rio 11a Capital F e-

deral
CUNICA �JJI]Dl(,}\ - DOENÇAS

NEHVOR<\f'1
- Consultõírto: Edifício Amélia

NETO
.

- Rua Felipe Schmidt. Consultas:
Das 15 ás 18 horas -

Residência: Rua Alvaro de Carva
lho na 18 - Florianópolis,

DINAMODR. ROLDÃO CONSONI
f'JRURGIA GERAI, - .U.T.'\. CIo
RURGH - lI-lOI,ÉSTIAS DE SE·

. .. NHORi\S - PARTOS '.

Formado pela Faculdad .. ele Medr
ctnna da Universidade de São

Paulo, onde foi assisten te por vá
Tios anos do Serviço Cirúrgico do

Prof. Alfpio Correia Neto
Cirurgia do estômago e vias b;·
Ilares, intestinos delgado e grosso,
tiróide. rins, próstata, bexiga,

útero, ovár-Ios e trompas. Var íco
('ele, hidrorele. var-izes e herria

CO:,'SULTAS:
das 2 às 5 horas. à Rua Felp';!
Schmidt, 21 (altos da Casa Pa-

ra iso ) . Te!. 1.598.
.

RESID11:NCTA: Rua Esteves Jú
nior. 179; Te]. M 764

VENDE-SE um de 12 HP 7 SOO
velas, com 6.000 metro. de fio de
cobre, ...

Trotar naata redação,
lSYI, olt-'

B R I TO
o alfaiate indicado
Tiradentes, 'l

AUTOMOBILISTAS
Atenção

Para o seu dínamo
motor de arranco

OFltlNA ENALDA

ou

Conselheiro Mafra
rre, 135

Rua

"ALIANÇA DA BAIA"COMPANHIA
F••d.dla e. 187. - Séde: I A I A
lNCENDJOS Il TUNSPOBTES

Cifras do .Batanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS

I
I

Fabricante e distriouidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. POS9ue um gran.
de sortimento de c asem iras, riscados. brins
bons e baratos. algodões, mor'lns e aviamentos
para alfai<:1tes. que recebe diretamentfio das

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

Florian6poli•• - �FILIAIS em Blumenau e Lajes.
fábricas. A Casa ·A CAPITAL" chama Q atenção do.

visita antes de efetuarem .ua. compras. MATRIZ em

melhora.

J
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Que a Carta Constitucional, decálogo político, econômico e social dos direitos e
obrigações dos brasileiros, se' elabore sob a inspiração e os d'esígnios de servir
ao Povo, dando-lhe base segura para viver e valorizar-se, para trabalhar e pro-

gredir, livre das ganâncias miseráveis dos exploradores de toda a casta.
I franco concentra tropas na fronteira

dos na França. A gente humilde"

FlorlanõpoUt, 23 "e Fevereiro de 1946

Forçadas a abrir fogo
Cairo, 22 (U, P.) - Um

gTUpO de cem estudantes
atacou os acampamentos
militares britânicos, janelas
foram quebradas em estabe
lecimentos estrangelros e

feita uma tentativa de in
eendío numa catedral, em

demonstrações antl-brítâní
eas durante as quais mor

reu uma pessoa e ficaram
feridas várias outras. Esta
noite, tanques e can-os blin
dados 'do exército egípcio
patrulharam as ruas, en

quanto prossegue a greve
geral convocada pelos lide
res estudantis e sindicatos,
de apôio às exigêneias de,
evacuação das tropas britâ
nicas e da consecução da
unídade do vale do Nilo. Os
tanques, os carros blindados
e os caminhões carregados
de policia.is funcionam sob
ordens de não empregar a

fôrça, na tentativa para dis
persar as demonstrações,
'as.sinaladas pelos brados de
"Revolta e Vingança" e

"Abaixo a Iuglaterra", "A
baixo o Conquistador".

O primeiro ministro Sid
ky Pasha, em discurso pelo
rád'rio dirig'ido à Nação, proi
biu todas as demonstrações.
Prometendo que o govêrno
renunciará, se fracassar no

intento de ver evacuadas as

tropas britânicas e concreti
zada a união com o Sudão,
o primiro mlnlstro adver
tiu: "O govêrno não hesi
tará em tomar tôdas RS me
d'ldas para eliminar os que
estão brincando com o fogo
e os que estão tentando des
truir, em dias, a que a nação
conquistou em anos". De
elarou êle que as demons
trações paeífíeas desta ma

nhã foram transformadas
em arruaças por "mãos que
já não estão escondídas",
ABRIRAll'I FOGO CONTRA.

OS ll'IANIFESTANTES

Cairo, 22 (U. P.) - Um
comunicado conjunto emiti
do pelo Q. G. (lo Comando
(lo Exército Britânico no

Oriente lIédio e pelo Co
mando da RAF no Oriente
Médio e lUediterrâlleo, d�
clarou que as fôrças britâ
llicus foram forçadas a abrir
fog'o com "efeito salutar"
c o n t r a os manifestantes
egíl)cios, afim de liIalvag'uar
dar a yida do pessoal britâ
nico. Friz.� o comunicado
que os ataques yisaram as

instituições britânicas civi.s
e militares e acrescentou
que o exército eg'ípcio (m-
_._-------

con trou ti lfícuhl�l ti es para
manter () contrõle da situa
cão. O eomunícado mencío
{la diversos clubes, Igrejas
t' institutos britânicos flue
foram atacados, nlguns de
les depredados e incendia
dos.

Um apêlo de
Gabriela Mistral
Londres, 22 (L r.) - Ga

hrtela :ilIistral fez um apêlo pe
la propagução da poesia

lati-Ino-amertcana na. Europa, num
discurso que pronunciou -dm
rante um banquete em sua 110- I

menagem, promovido pela So-;
ciedade Ang'lo-Cllilena, pelo'
Conselho Hispâno e pelo Con-]
selho Britânico. Declarando 1
que, durante sua visita ii Há-Ilia, e à Suecía, obtivera a

pro-,messa da publicação de uma

y.tolog'ia de traduções de poe-]
mas latino-americanos, disse a

poetisa chilena: "Seria uma

grande alegria, para mim que
as vossas três sociedades se

reunissem para patrocinar a

dívutgação da poesia Iatíno-.
americana aquí".

Ors,
t

Aderbal Ramos
da Silva

e

João Batista
Bonnassis

ADVOGADOS
Rua Felipe Schmidt 34,

Sala 3, Talef. 16-31

Continua
P. Alegre, 22 (Via Aérea) -

O dia de ontem não trouxe ne

nhuma modificação no panora
ma da greve mineira, exceto a

situação desta' Capital, onde me

lhoraram sensivelmente as con

dições do racionamento de ener

gia elétrica, mercê das provi
dências tomadas pelas autorida

des, para conseguir abastecimen
tos de carvão em fontes diferen
tes.

As notícias cheg3;das das mi
nas até ontem, à noite, informam
que os mineiros continuam em

greve, sem Se afastar do seu pro
pósito inicial: aguardar que se

jam atendidas as suas reiv'indi-
caçôes, para só então
ao trabalho.

Igualmente, nenhuma propos
ta lhes havia sido feita pelo ad-

retornar

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
IN FlAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC,

Lisboa, 22 (U, P.) - Um por-
ta-voz do grupo monarquista es

panhol declarou que o gal. Fran
co reforçou o Exército com tro

pas procedentes de Marrocos,
aumentando ainda o ativo das

guarnições da fronteira france
sa. Acrescentou que "dias con

turbados parecem inevitáveis
desde que a França permitiu o

funcionamento em seu território
que tanto sofreu durante a guer-
ra civil, teme uma outra guerra

e a revolução, mas receberá de

braços abert9s a queda de Fran

co". Este é o pensamento geral
da maioria dos monarquistas
qu e antes se mostravam otimis
tas quant� à viagern de don
Juan à Espanha.

do govêrno de GiraI". O movi

mento de tropas faz parte da

atividade febricitante que se se

guiu à interrupção das discus
sões acê rca da volta de don Juan

para a Espanha. "Ouvimos dizer

que estão sendo alistados volun

tários entre os espanhóis exila-

Vem ai o embaixador russo i
Londres, 22 (U. P.) - que já representou a Rússia I

Chegou a esta capital, aeom- ua Alemanha, na Turquia e Ipanhado de sua espôsa e fi- na F'rançn e que é o primei-
lha, a 16 do corrente, o em- 1'0 embaixador soviético pa-
baíxador de carreíra SuriJz, ra o Brasil.

Eleições na em Marco
,

Grécia
Londres, 22 (U. P.)
rm porta-voz do 1Iinistério
das Relações Exteriores de
clarou que MI'. Bevin enviou
outra nota ao govêrno gre
go reiterando o ponto de
vista de que as eleições de
-vem realizar-se antes do dia
:n de março ou naquela da
ta. Expressou que não exis
te probahllídade de uma no

va postergnção das eleições.
Â missão britânica que co

operar com os franceses e

norte-americanos que assis
tirão à eleição chegou a A-te
nas. O diário "Vima", que
em g'e1'81 reflete os pontos
de vista do govêrno, infor-

ma hoje flue (I prfmelro mi
nistro e o gabinete ,rtJnun
elaríam coletivamente, ahs
tendo-se durante as eleições
do dia 31 de março, a menos
que a ordem fosse restaura
da na nação. Os esquerdis
tas da EAJlI ameaçaram

também de não participa
rem na votação, a menos

que lhes seja dada represen
tação no g·abinet.e do sr, So
phoulís, O jornal adiantou
a segulr que o govêrno in
dicou claramente que a com

pleta l"e,s tauração da ordem
só poderia ser impedida pe
lo terrorismo.

I H.���DL�!!�ff� ]!.��.--------------.-------------

fico programa que Rádio
"(�uarujá" transmite ás se

gunda-Ieíras, ás 21 horas,
para todo () ten-itório cata

rinense, prestará, 2.a-jeira
proxnna, sig'nificativa, 11o

mnagem á Fôrça Expedleío
narra Brasileira, em come

moração no transcurso do

primeiro aniversário, a 21
do corrente, (la tomada de
3Ionte Castello, pelos nos

sos Irra \'OS soldados - dedf
cando-Ihe a T." parte a o re

fel'Ído programa.

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAIAI
IRMANDADE DE N. S. DO

ROSÁRIO

I Haverá Missa, amanhã, ás
9 horas, na Igreja de Nossa
Senhora do Rosário.

I O Irmão provedor solicita o

comparecimento dos Irmãos,

I
para, revestidos de balandraus,
assistirem a esse ato religioso.
Após a missa, haverá reu

nião da Mesa Administrativa,
para a qual a Irmandade pede-------------.... a presença de todos os Irmãos.

inalterada
ministrador nomeado pelo go
vêruo federal, além do apêlo
que lhes dirigiu essa autoridade,
no sentido de que voltassem ao

• trabalho, com a promessa de

yinda, do Rio, de uma comissão

designada pelo Ministério do
Trabalho para estudar as pre
tensões da classe e as condições
das minas.

Prolonga·se, pois, o impasse,
cujos efeitos desastrosos já se

refletem na economia riogran
dense, de modo a alarmar justi
ficadamell te tôdas as classes.

CamisBI, Gravatu Piiamea
Meialdal melhores, pelol me·

Dorel preço, 16 Da CASA MIS
I
CILANEA - Ruoe, Mafra, 6

NUNCR EXISTIU IGURL

CASA MISCELANEA distri
buidora dos Rádios R. c. A�
Victor, Válvulas e Dj�c()�.

vs. 1 I à Rua Cl)nselheÍ! o Mafra

Os poetas -- essa gente
que anda com (I nuriz nas

estrelas - l Ive a tropeçar
('á na 'I'erra. Xascem feitos,
não se fazem. E nascem to
cios ígualainhos sem tirar
nem pôr: com essa despreo
cupaçâo, ês,..e desínterêsse
pelas coisas úteís, pelas coí
sa� práticas. São íncupazes
de distlnguir os preços das
utílhlades e díscerntr n sua

imediata ou remota aplica
ção. É (']1:11'0 que existe quem
venda versos, quem 0,<; fa·
hl'i(lue em série, o tamanho,
a côr, e a essêncía ao gôsto
de quem paga. �Ias esta erô
nica não pertence a êsses.
.é dos à moda antíga, que
nascem, vivem, e morrem

pobres, legando, esparsas,
em jornais e revistas, as
obras do seu temperamento
liricamente afetivo e des
prendido.

Previsão do tempo.
Previsão do tempo, até 14

horas do dia 23 na Capital:
Tempo: instável, com chu-

vas e trovoadas.
.

Temperatura: em declínio.
Ventos: quadrante sul, fres

cos,

Temperaturas extremas de
hoje, foram: máxima 26,8 mí
nima 22,2.
Previsões para o litoral de

Santa Catarina e Rio Grande
do Sul: Tempo instável com

chuvas e trovoadas em Santa
Catarina e mINado no Rio
Grande do Sul; ventos do qua
drante sul com rajadas frescas
em Santa Catarina e de sul a
leste com rajadas frescas, no

Rio Grande do Sul.

*

'I'rajauo :LUarg'arida foi as
sim. Seu verso era espontâ
neo, Ingênuo, transeedental,
Sua alma era a alma do po
YO, mesma. E como tantos
outros poetas, espalhou pe
la imprensa os seus lamen
tos contra a' crueldade do
meio, os seus g'ritos de de
sespero pela desproteção tios
humíldes, A necessidade de
levar o pão à boca de seus

rílhos, burocratísou-Ihe ()

corpo. O espírito - êsse,
não. Continuou rebelde e

Inquieto porque nascera sob
o sig'uo das musas, prope
lido por essa fôrça suave e

vigorosa que faz crescer as

plantas s01l a neve e cair a

duna, sôbre II Terra sêca.
Essa fúrça ({ue .. fizera poe
tu, le,ou-o, há pouco, ('omo

o trouxera: l}oeta e lwhre.
*

TOME KNOT
Ve dUma mo

O e-se tocicleta
marca ."Zündapp", 7 HP e em

perfeito estado de funcionamen·
to. Tratar na ru!;! Nereu Ra
m09, n,o 523 (Estreito).

10

* *

(�uerelll, pessoas de cora

ção, hoje, (lar â fnmíliu do
Jweta da ilha, confôrto
êsse ('onfôrto que êJe andou,
seml)l'e a l'eflil' em ver,sos
para dar aos poh)'ezinhos da
sua terra. A nossa Orques
tra Sinfônica tocaJ'á em be
Ilefí('io da família de Traja
no lUarg'arida, e a noticia
dessa IIôa ação está frutifi
(·a.ndo - e lançando raizes
a sua. idéia.
f)llq uí, dêste cantinho, só

1)()(Uamos louvar, só podia
mos colocá-lo à dispo$ição
dessa campanba que, em

\'erdade, ft,i o que mais nos
('omo\·ell esta semana.

"
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