
Até
·

às 24 horas de· nntem,· ernrii,eplre"Sõs resultados conhecidos: Apura
ção total de Timbó.: ftderbal 1.470, Irifleu 1.569. Apuração total de Indaial: Iderbal
1609, Irineu 1609. No Estado: ftderbal 14.861, Irineu 12.844. Em São Paulo: Ade
rnar 87.162, Borghi· 61.133, Tavares 52034, Prado 19891. Em Minas· está vencendo

o ca,ndidato da União- Democrática Nacional.
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o QUE ACONTECEU EM MOSCOU

Bot.el N,aóo'nal, bem como precisou
que o m·esmo se achava em estado
de embriaguez.: Uma razão ,episó
di·ca e uma d[8squalifi.cação pCl'ma
llentie. No mesmo serrl'lido, a Em
baixadú stOviéMca no Ri,o de Janei-

'1.'0, féz uma declanação á im,pre·n:;a.
O g'ovemlO b11asitleÍlro, após aCILhrada

-SÍ,ndi cruIltC.i a, chegou á conclus'ão d·e

que UlS aUltol'id:ade.s soviéücas se

'equivocaram, atribuindo a uma

. exei tação [a,lcoóilica a v,Í-ol,efllcha, a

oome.l'i,dalde e a cólm"a de qu[e' s'e
mOSitrO[U poss,ui!do o s-r. Pina, pois
na re-aIÍldade ofendido fisi·camen-

- te e reagindo &üZimJl0 ·wI1Itra nu

meI'O SOIS agnessoll'es, ·el,e u[giu por
ef,eito de 'emoção lame[ntlavel nas

suas [consequelnlci[a·s, mas não de-
. cOI'eenlLe na ,srUI8i oDigem dum vicio

J'eprovavel. DOiIXlÍtrmdo ,na rua e

conduzido ip[aq�a o ball do HüDetl Na

cional, aí o sr. Pina, foi aanarrad,o
de pés c mãos por ordClIll rio dirü

tal' do esl[abelrecimento e n[essa ptO
sição depri'IIJ,Wlte, permallleceu lar

go 'tempo até que do,i,s membros da

Emhaixa[da' braJsileira, não chama
-<loS' nem pl',evenidos, nias simplc.s-

-

que n8.0 votaram
Em perentôrias declarações á 'imprensa coriooa.vo ministro José

Linhares, presidente do Friinmai Superior Eleitoral ,informou que 'será
riçorosamente apiicada a lei a todos os cidadãos qtte. deixaram. de votar;
'nas eleições do dia 19.

A multa que aos mesmos será imposta, ·Varia· de 'cem. a mil cruzei

ros. A 'resolução do ,tnteg1'o .maaistrado está merecendo os aplausos,
unanimes da opinião publica.

Os resultados
'naParaiba

--------------------------------_

;! Essa guerr-ilha de ner-
'*' '*' vos da U. D. N. com

resultados tíctícíos das elei

ções, perpegados a grude 'e
com atgartemos arrancados
dos restos de esperanças . que
se estão a findar, só pode cau

sar impressão e rutre aqueles
que já esqueceram os métodos
das eleições de 1945 ... Os que
buscam a verdade e sabem que
só ela tem valor, jamais entra
rão no pacóte.

O ritmo é o mesmo do ano

passadio.
As urnas, mau grado a abs

tenção, vão, serenamente ex

pondo os resudtados satísêató
ríos, mujto : sattstatórtos ao

PSD.
Não há mais dúvidas a res

peito.
Há, pOTém, indivíduo[s que

sente.m prazer em se deixar
iludir. Sentem-se bem em çriar
fwnt3!sias e SDIllhos, que expri
mem o' seu feitio de eternos
feitÚ�i:stas.·

.

As eleições foram feitas.
Dentro das urnas estão os

votos e êstes falarão sem dú
vida.
Tenham o,s nossos adversá

rios paciênda para que espe
r·em o fim e coragem e ânim�
seguro, prura suportarem a se

gunda e próxima derrota.
K

Regressou 30 Rio
Rio, 21 (A. N.) - Pela "Cruzefro

do Sul" reg'nes'sará, 11Qtj-e, de SãO'
Paulo, o pnesitdenle {)ta camara doiS

rlepútadofi, .senhor Honório' Mon
tJPiro.

ruo, 21 (A. N.) - O sr,

'Ra,U1jm!ent.e
'all8l1Lados pelo tumulto o so- Moscou e&lá encontrando as maio

J:'etr"l] andes, míaiístro das Relações correram e o líhertacam. Foi neste res dificuldades paea instalar-se,
]�x.l.el'lol'es, 'convocou esLa tarde os momento que, no auge da cólera, pois todas as casas em Moscou são
.i-onnalislas para uma reumião no pela humilhação sofrida, o sr, Pina propr-iedades do Estado e só o Es

ILam�ra,tí, IUlIruncia,ndo, ,que [)lassa, lançou contra o diretor e. contra j tado d. elas dispõe Iivremente. Esta
.ocasiuo entregara a copra do texto o� empregados do not.01 que o as�. a razão porque a emhaaxada bras i
da nota que o governo br.�sileiro �isM:m, q1J�l1:Los objetos oncontrou

jleiDa está ínste.íada no Ho[te,l Na
enviou ao governo da União 50- a ma.�. Dal resultaram estragos cional ma capibal soviética. Fr-isou,
viétioa, sob!'€! ·0 incidente em que cuja ir[]ld,eni.zação o governo sovié- ainda, o titular das Relações Ex te
esteve

_

envolvido o d,i[plomwLa Soa- tíco reclama de governo brasileiro. riores que, ao contrário do que o

TOS Pina; secretár-io da nossa Em- Este rejeita, oatcgor-ícamente, o pe- g'ov:enfJo brasileiro fez que Ludo
baixada em Moscou. Depois de re- dido. f'acílaíou ao embaixador .surHz, pa-
sumir a nota em ref'crcncia, o A intenção aviltame com que, ra alugar uma casa e Instalar-se
chanceler RElul Fernandes fez dis- 11l·OWele.U o diretor UO 11O'L81, l'.eve-l condignamorue com sua embaixada
Lribu ir, entr-e os jornalistas, a có- larla no alo em si mesmo constituiu a nossa ix.presenl ação em Moscou
pia da mesma que é assim conce- insupoutavcl provocação. O sceretá- só tem encontrado dií'ículdades de
hida : "De acordo com as instru- río morava no hotel, o diretor o. toda 'U ordem, "

!)ÕI�S recebidas pelo güverno brasi- conhecia e não ignorava sua qua-]
Jcíru, o sr. '.Mário Pimentel Brun- lidado diplomática Nada li 1S Sem D' t--dão, embaixador do Bras ílem Mos- La�a' [enlregare o· �1�Cl"eLál'io 1� :�1=: ana emocra Ica
cou, ·enLregou ao �'O\·e.rllll. Li;l Uni.fio bai:mda, Lendo pl'.er·erido humilhar I ,

Bel'em, 21 �A. ,N,) -,Encerrou-
da,� .Rd�)tublloos Socwllslas Sovlé- !) dipl·o.n1êlJIQ q-ue i'IWOITet,l no reyi-: se, nesta capIILal, na RadIO Clube O emincnse polítioo, que mais
boas, a sl'g'uinle no,ta: "O g'OVeI'IlO! dI.' e i). "j nlP'tJ1lO dcy,' í,mJ)liI�T' Oi'; I. do Pari., a Sem<llJa Dp,mocrálica, u�na '1e.z teve i'ns'ejo de ver CO'Ino é

bl'a,-sileilro roi" .em d.ovido tempo, J)l'f'J'llizOii .qur �l'lI [J['occd\[nlt('nlo Irl- 'I' lu tilni�lt.t. iJi'lo i·',' H\·'.flt.0I1' fcdeJ�, 1,
_.

. _

nlLllli'l'\]SO (} c.,irc>ulo de seus am'i-
mlormado por esta em.balxada de traJ'anl,e d·e[Jcl'minoll. O diretor elo, nesle J!>"taílo, (�m cambl'naçao (Jom

I gos c adillJ�radoI'es, vai retomar

que o gove[r.no da URS;:;, pedira a HnLeI l\aóü.lllal em Mo,sco'u é um' aquela ·diúl[SQI'[a, --\:0 ato e,süwe
I t

I)'eu pOS[to na oatpital. da República
11C1l.il'adla do .secl'·�[lário Soares de Pl'.opo,slo- do ESILado e em boa equi- I pres.ell e o coronel Jos·é Faustino, pa a 1�._-'· ,

.

'
,. _ I _ j' 'd ' .

.

r , oom su a Clll'tHU a e patl'l1OtJ s.c:
l'tna e l'tÜ'cl[flJmar,a indenização de daclG', ao g-ove·l'no JJl'aslle,ll'o e nao c. 18 e [o govelno palare'Ilse, que 'lIa ser'v;' b Cf d ' t

. '. ., 'f. -' . .

I
<, "1 a[ ue"a,. anl[en e ao seu

oito [mH e quinhentos nlblos' por a,o da URSS. a,sslllSILu'Ja moüvo paTa be ez acomp
..
anhar de aUXIlIares "'°l';·do e' B·",'I . d. .

d
.. - .

.,
.I"'� .e, da roasl· co-mo um os

{laiI1JOS .em móveis ,e alfúa:s do Ho- pedir .a reparação caso o funcio- [e sua adml[I1Jls[,raçao. Falou llll- .

J '1'
. "I .

maIs 'pgr lITIOS repl'€lsenta,ntes da
tel Naciünal, impuLados a es's[e fun- nário o,f'enrdido não se bouvesse a11- Cla memLe, o senhor OswaLdo VIa- Clt)"- 'I r t·

'

ciemál'itO, Tenho insLruçõe,s (]e meu Leci,pado em cohra-Ia .por seus pró- na, ai'lsistenLe da pre.s·idencia da 1,�nOlaEo tPuI),;ca CIUl arm'e.nse.

T.'- .

...,

1 S 8iC-O que tem o prazer de
govelrno, pna d�clarar, ,e-m [re,spos- p[rio,s meios E' ocasiã,o de diZler que Lleg.�ao Bra'SI[lel'ra de AssI9Len.cia e .tI'.

:.
' regI,s, rar a lonrüsa vh�.i,ta, anilem,

w o [sogui,nte: "O g-ov'er1J1O sovié- e.sses lamenlJay,eis acontecimentos' por ultImo, o sel11ho-r' Henrique
C

li ·esta l'edtação, dto pr.estigioso se-

-1 ico tinha pl,e11'o direito de exigir se filiam, ilndirl'olamenLe, ás con-: aDdoso de Caslro, ohef,e do gabi-
1 n'adJOtr, aCÜ1miP'Unha-o com votlOS de

Çl sai,dta do stecrEYLário bras'ilieiro e diçõe[s precárias[ em que .se enc.on- '.
nete da i.nl[ervelltoria, o qual em f'clicidades pess'Oais,

nu-o estava obrigado a just.ifi,ca-Ia. Ll'a insLala.doa a embaixaua bm.siltei-' nome do govenno do Pará dis.se do

Tendo alegado, pai' l11Cl1a c.ompla- m em '\10SCOll, Aloja;da em quar- silg'ni,ficado da 8ema:na DemocráLi

cencia, os motivos de:;,ta exig1encia, lo� de hotel, sujei,ta aos r,egula- ca e do gra,ndlioS'o espetáculo que

·enumerou v. ·excia, os sucessivos 'menbos da ,cas'a, que são vexaLórios foi a pug[ua eleitonal do dia deze

p11gilatos leim .que se envo[lv,eu o em alg-umas [de .sua[s dil�osiçõ8ls nove. O omdo'r fa,lou emocionado

.IilecI',etário PiQl,a 8'llltne 22 c. 23 horas p['ivatdas: de servi,clol',e,s de sua: pró- S[Obl'e a imslLituição do VOlto ,se

d:o dia 3 de dezembro á p@t;a do pri'a: escol,ba, em de.sagradav,el pro.- cnebo em nosso paÍ's e pai!' fim no

Oafé 111Ia rua Go,rki ,e no· haU do mis-cuida!de com ouLros hósp,edes clima d� confiança que o gov·erno

_ .em tais ,condições a relpl'esen- I do .general EUTilco Dutra instituiu

tação .diplomática do Brasil está no país,

long'e ue enCO'lÜirUlr e;m Moscou re-
_.

e e

ciprocidade �e. "deiCorum" e dais 300 mil comUDlstas
exlr·eill1a,�; faclhdades que o gover- .

no brasil�i'ro, com [1 mais, apurada.) cercados .

cOl'LeSla COllc,e'de, como e de s,eu
P" 21 A N '

, _. . I ellpmg (,) - NotI-
de.ver, a r.epuesrcnLaçao sovlébca., ,

'
.

'

R' d J'
"

E t . d d
elaS da lJmprensa dI,z.em que ,.

no ,w e ane:llW. 'SI e es,úa! o ,e
300 'I

'

t
_

coi·sas nãlO deve conLinuar. I[
mI' oomUllliS a.s €Istao ,eer-

O .governo brasilúl'o e,spe,ra que
cados ?_e,Iads tCr,oh�tas goV'el'\4nSIS1:-a;s" ,

.

na regI:ao·e l' amu a mI-
o 'governo s'Üvleltlco, Stem ouLr:as

I Ih· d t d' Ch .

ordens dil'etas, já que 'não lhe é!
b
as Aao 1 nt,o'r ·eset' ,

e aillg�-
.

I t
. um. !li :a oorru mua e a reh-

pOSSllv,e encon l'ar se,dte �ondlgna d d
.

t
'

v

.

., ra a . os Co.mUJ1tliSi as, esta COir-
em Mos·cou, se dl1spnra com a pos- t�·.;J N- h' nf'

_

sivel brevi,datde a lthe fac Í'l i tail' os
aJUa. ao 'a co :lirma.çao.

me:ios de iillJst.rul1wr [sua embaixaJ(]a O mleu. da Just,-"8 eem condi'çõ'es c.ondiZlentes oom a \I
diglnidad1e das alLars' funções que

o· piei-to de domlen"Olhe' incumbem. Dq o'utro modo e y
muilto a seu p,e'sar, o governo bra- Rio, 21 (A, N.) _:_ O ministro da

sileiro [se verá na coutiJgencia d,e Justiça eSlteve ontem no instituto

não ma[nt,.,-' nr. Jf) nôf'Jl1os na mesma de Ed'uc<ação, Oillde estão instalada[s

categmi'a . (' r cttuais sua as qUUlI1enta junLa:s de a:purrac·ão,
r-81p·I1es�l!lk ., ,r ç � I peroorr·endo com o presidente do

Just1f.Í1C,' 1; ,) , 'I <l, '.... o chance-( Tribuna,l ReglÍ.olla,1 do Distl'li,to Fe

ler Raul r {'ti -atles, l' )i,s de re- deml flJS secçõ[es ali illstaladUls, ten
sumi-la, di,se {[ue rf:'all ente, nos-I do uporúunidade, ainda, de assistir
su rejpreJS.8tlltação rl�plol áJti·ca em. á abentura e apuração de uma urna.

Senador Ivo
d�AquiDo

. Pela Cruzeiro do Sul segue, hoje, João Pessoa, 21 (A. N.) - Até

para o Rio de Janeiro, o senador agora são oonheeídos os resultados
Ivo d'Aquino que aqui viera para de duas urnas desta capital, apu
revel' os seus amigos e assistir o radas hoje: Alcides Oarneirn 337.
pleito de domingo úlitimo. e Osvaldo Trigueiro, 310 votos•.

Curso de aperfeivoa ..
Circular aos

mento DOS EE- UU. minislerios
Rio, 21 (A. N.) - O bri'gadeiro Rio, 21 (A. N.) - O seere-

Alve.s Secco, comandulI!Jte da Eseola tárilo da P�esidên:cia da Repu
de Aerolná:utica, enviou ao mirus- blioa, sr. P.e;re1ra Lira, expediu
tro Al1mélJl)Jdo Trompowisky, relação a seguinte circular a todos o.S

clos_ :a[SPÍll'ant�s ele 946 que acabam Ministérios e órgãos ditI":eta
de ser s[e!ecl'Ona,dos pana o curso

1
mente suhordilnados à Pres.í

de aperfClço'amenlo de aviação nos dência:
Estados Unidos. Foram escolhidos - "De ordem do sr. p�esi
vmte e cmco dentro os trinta ,e den<te da Repúbl'iica e enl adi
Ci�lCO pr.imeiros coloc,ados na turma, tamento à drouIar 23 de 21 de

o� quais terno de submeter-se" á dezembro de 194;6, s�1icito de

l'Ig-o�'oso exame de sande, an{es ela v. excia, a e)0pediçãio de brrdens
pal'tJda. ternünantes ao s'entido de que

os créditos orçamerutários des
Unados ao paglwma:ruto de traThS

porte, gra1:Ifitcações ou outa'as

varutag[ens a civi[s e militares
já des1gnadio:s, ou que V'enham
a sê-lo por motivo excepcio-'
naI, não sej.am uUrapas,s,ados
de nenhum modo, adotando
Ste, i,medi'atamerute, pa.ra esse

fim, tôdas as medilda's julgadas.
necess[árias" .

Industrialização
do abacaxi
Rio, 21 (A. N.)· - Estivera,m no

Mtnistério da Agricu1tura, em C011-

fere.ntCÍ'a com os téc.ni.cos daq ueI.a
pa.sta, doi's especialilstas da "Ha
waiian Pi[joela,!}pI.e Compa,ny", pro
oedlenLes dos Estados Unido,s, _com

o fim de ·estudar ,aiS iPÜJss'ibillida
des de fomentar e desell1volver

g-raTlldes pla,ntações de ahacaxis na·s

l'(lgiões brasiJleiras mais 1lJJdicadas.
Os técuioos a:merilXltllOS e[s,colherão
OIS locai,pam a monba,g,em da!' usi
nas pal'U a industriaUzação df�ss·es
frutos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CURSO MOTORISTA
e

Serviço de Pronto Socorro de Autornóvels
Ensina-se a dirigir automóveis
Amador e Profiss tonal

Teoria e prática .;_ conhecimento do motor.

Atendem· se chamados para reparos de urgência.
Auto-Escola �-47.77

GARAGE UNIAO - PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40.

I

l
Dizem que "uão llá mal que não traga um bem"'e, llá pou

cos dias, comprovei a exatidão desse assêrto,
Só nos êrmos e descampados ou na pacatez 'das cidades

sertanejas, desprovidas das vantagens da. civili,za�ão, :é que se

pode sentír o ínflltrante s.ortilégio de um luar tropical.
Contudo, aquí em Ploríanõpolts, aAàlta' da' iluminação

públíea - o que não se pode chamar de bem - propiciou ao

florianopolitano ias, delícias de=um inegualável luar, tão cálido,
tão suave, tão pleno de poesia como o que banha lLS belezas
ponteagudas das "Ag'ulhas Negras" ou a massa liquida da
"Lag'ôa dos Patos".

Fiquei .a pensar, olhando, lua quietude da noite, as facha
das das casas banhadas de luar, de como são espoliados os ha
bitantes dos grande centros populosos, em que os fócos de Ilu
mínação pública ofuscam a iluz do Iuar e os aranha-céus impe
dem de vêr a. face argêntea da Rainha da Noite Nem sei como
nascem e vivem 'Poetas nas cidades iluminadas á eletricidade.

Tenho a impressão de que a lua e o poeta não podem vl
ver separados, sob pena de baixar a eotação dêste.últlmo.

Naturalmente, não vou desejar que se suprimam tôdas as

vantagens da invenção de Edison para que se goze da poesia do
luar. Não se poderá pedir á lua a vastidão de benefícios que
nos concede a lâmpada incandescente mas é 'inegável que, uma
vez por outra, o luar é um bem inestimável não só para os

poetas, mas Ipal'a o homem comum, super-excitado e super
iatigado pela trepidante vida de lloje.

A lua comunica uma dôee paz espiritual, e convida a um

salutar recolhimento que nos aproxima de nós mesmos. � vida
intenor está cada vez mais distante das preocupações do 110-
mern moderno, porque seu tempo é inteiramente absolvido pe
las solicitações exteriores, pelas exígêncías da vida quotidiana.

Por isso, O luar, caindo, manso e suave, sôbre a cídade
quieta 'e escura, é um bem ínapreçável depois de um dia- de c-a

uíeuln é cheio' de mondas preocupações.
Devolve a calmaíao espírtto .pnais inquieto e faz meditar

até o f�r'i'olõ e superficial. O luar empresta alma ás coisas mais
materiais e faz palpitar de vida o que supomos estag-nado.

Uma noite dessas, de sereno luar, olhando ida minha jane
la, vi as fachadas das casas ganharem beleza e .magestade, mo
destos jardins se engalanarem de graças Insuspeftadas, ouvi
subir dos charcos os misteriosos diálogos Idas rãs e vi sair das
densas sombras dos terrenos baldíos o indefinível encanto das

coisas abandonadas.
Á luz 'escaldante do sol, ou á Irradlaeão dos fõcos elétricos

FARMACIAS DE PLANTÃOocol'l'eria� pensamentos dêsses a qualquer mortalj MES DE JANEIRO
Florianópolis, 22/1/47.

.

WILSON ALVES PERPÉTUO

MINHA CRONICA
(Especial ;para "O ESTADO").

VAPE

Curso Antonieta de Barros
REABERTURA DAS AULAS 10. de Março

M:;ttricula das 10 às ·12 horas
Dia. 22, 24 e 25 aluno. que já frequentaram o CUrla';

26 e 27 •• aluno. novos do. 20, 30 e 40 ano•.

28 •• aluno. novo. do primeiro ano.

CONTA CORRENTE POPUi..AR

IJuros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00
Movimentação com cheques

Banco do -Distrito Federal S. A."
CAPITAL: CR$ 60.VOO,J)00,OO
RESERVitS: CR$ 15.000.000,00

Rua Trajano, 23 .' Florianópolis

MOEDAS,
COMPRA
LIVREI SIMBO- I VENDALOS LIVRE

Libra li:DoIar U$S
Escudo Esc
Peso Boliviano Blv
Peso Chileno P$ch
Coroa Sueca Sw.Kr.
Franco Suíço Sw.Fr.
Peso papel Argentino M$N
Peso ouro uruguaio O$u
Coroa Dinamarquesa Dan Kr
Peseta Pts
Franco Francês Fr.Ir.
Marco Vm/3
Florim FIa
Franco Belga Blg 0,4271

Taxas fornecidas pela agência do Banco
sem' confirmação

175,441618,72
0,761

10,44570,6039
!
5,2109
4.3738 '

4,5967
10,6062
3,9008
1,7146
0,1574

74,555
18,50
0,752
0,4361
0,5968
5.1496
4,3224
4,5094
10,2778
3,855

0,1556

0,4221
do Brasil,

PEC AS
�

(j E N U I N AS
DE SOTO, CHRYSLER, DODGE, PLYMOUTH E FARGO,

para Automóveis e Caminhões
acabam de receber 011 concessionário. de SOTO nuta Capital

R U A D E O D O R O N°, 14
)

OFICINA DE SOTo. Autorizada, à Rua Padre Roma, 53,
Serviços de mecd.ni(!a em geJ;'al. .� Rapidez e Perfeição;

Inaugurar-se-á no dia 2 de Janeiro de 1947
Profi..ionai. com conhecimentos comprovado. sob à direção:de

competente técnico diplomado em Mecânica com e serviço.
prestacks- à Aeronautica. .

'

Tenha sempre em casa uma garrafinha de

APERITIVO «K N O I»
.,

(OMUNICACAO
EXPRESSO SUL AMERICANO

E. Figueiredo & Citil. Ltda.
Rua General Couto de Magalhães, 262 •• São Paulo

Transportei de clugal em geral
DOMICILIO A DOMICILIO

Temos o

�praller
de comunicar aos Snr•. comerciantes e interessado.

em geral, gue a partir. de Janeiro proximo, pal.aremas a fazer o

:no..o servi Q.._de tranlporte. de carga. diretamente de SÃO PAULO a

FLORIANOPOLIS e vlce-ver.o, com viagens regular lemanalmente,
em cÇ1minhÕe. propries.

Informações com o Snr. GUILHERME GONÇALV� D'AVILA
(Agencia Geral de Tranaporte.). rua Alvaro de Carvalho. 2.

Telefone 1.677 .• ' End. To). «DAVILA»
Florian6poU., 22 .de Dezembro de 1946.

•

Diploma de Guarda-Livros em

sua casa
Faça o curso nas horas vagas, por correapcndencia, Peça
informações à C. Postal, 3717. São Paulo. Em qualquer

cidade do Brasil. Curso eficiente e seguro.

AGENTES
Preciso em todas as cidades. Negocio distinto, faeil e

rendoso. Para ambos os sexos. Escreva sem compromisso
à C. Postal, 3717. -t-r- São Paulo.

/

Empregado de Escritório
Preciso-se de bom elemento para elcrit6rio grande, E..encial

ter experiância e bom conhecimento de elicritur�ção. Lugar de futuro

por. moço de in.trução. Ordenado inicial CR$ 700.00. Carta de punho
corri detalhei experiância, idade,' eltado civil, etc. para a Caixa
Postal 23 •• Florian6polhi.

I
I
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Semestre .. . . .• Cr$ 45,00
I'r'imestre ... .•.. Cr$ 25,00
Mês .,........... Cr$ 9,00
Número avulso , . c-s 0,50
.Ano .. � ..... , .. Cr$ 90,00
Semestre Cr$ 50,00
Trimestre Cr$ 80,00
Número avulso. . Cr$ 0�50
Anúncios mediante contrato «

Os originais, mesmo não

��publicados, não serão
devolvidos.

A direção não se respon-
sabiliza pelos conceitos ,

emitidos nos artigos '

assinados

NOSSAS SECÇOES
Direção de:
BARREIROS PILHO

Notas Politieas
Notas Locai.
Artigos de Redação
Página Literária
SII1NEI NOCETI

Crônica da Semana
Economia e Finança.
Vida Bancária ff
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., Fatos Policiais
Vida Social
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PEDRO PAULO MA (!H.4.DO

Esportes

1° - quarta-feira - Farmâeíe
Esperança - Rua Conselheiro Ma-·
f'ra,

4 - sábado - Farmácia Nelson.
- Rua Felipe Schmidt.

5 - domingo - Farmácia Nel
son - Rua F1e'lip,e Schmidt,

11 - sábado - Farmácia Mo
derna - Praça 15 de Novembro•.

12 - domingo - Farmácia Mo
derna - Praça 15 de Novembros.

18 - sábado - Farmácia 8tO",
Antônio - Rua João Pínto.

19 - domingo - Farmácia 8tO",
António - .R'Ua João Pjnto,

25 - sábado - Farmácia Cata
rínense - Rua Trajano.
"':2ú - domingo - Farmâeía Ca

tar-ínense - RuI!. T,rajano.
O serviço noturno será eretuade

pela Farmácia Santo Antônio sit.
á rua João PiIIlIto.

TELEFONES MAIS NECESSITADOS
Bombeiros 131.
Policia .,.... 10JII"
Delegacia O. P. Social............ 157&1,
Maternidade ... '................. 11!1
Hospital Nerêu Ramos ,.......... .Jl
Santa Casa ...............••••••• 103Gn
Casa de Saúde S,. Sebastião •••••• USa.
Assistência Municipal......• \..... 1666

Hospital Militar .. . . . .. 11&1
HO B. C. 15SG:
Base. Aérea 786
7' B:-C-A. c. ".. IS9B'
Capitania dos Portos 0............. 13,""
16' C. R... ;.............. 1600.

Fôrça Policial 130:1'

Penitenciária 15Ub,
"O' Estado" ' 10l�
"A Gazeta" "........... 165ft',
"Diário da Tarde" 15719
L. B. A. .. .. 16411·'
EtII'I). !""".er'\ria Ortil"" ••• IHIl""

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANIVERSÁRIOS

JOVEM

Dora P'ederneil'<lis Li,nnemann

Antunio ViDiol'.ino Avila - Nice

1
Caldcira de Sousa. Avila - CatariTm,
Dias FaLcão - Sa,ntina Di'as Fal

,cão - Ubirajara Dias Falcão'
Nazane'Lh Jorge de Morais - AJmau

ry Temporal.
Proc€dente de São

Catolicismo
SAN'!'O 00 Dl"

22 DE JANEIROPaulo:
.,João Cal1denuLo - Alfredo Torraca • 'S, V-icente, Mártir

A pcq llen,a cid <lide arag10nesa
Hue,süa pode gloriar-se de seu fi

lho, ainda qUle Vi�ooLe pa,ss,asse
somente Ü'S primeiros 'anos de sua

infancia nó lugar de nasoimento.
Passage'i1'os que desembarcaram I C'edo foi para Sarago(}a onde se

pelo ,av'ião PP-CBT, América (ia

I' cnLeegou ao estudo das I�Lr,as 'e da
Norte, no dw. 21 teo.logia. Sua vida vi,rtuÜlsa, alia-

ProcedenLe de Por,to Ale'gee: -

da a Ulma inteliglencia fora do co-

Manoel Soal'es FunLado,

.

WalLer I mum e á .faci,lidade de ka.tar com

\Vemrebe.
_ .

os homens, cha:mou sobre o jovem
Ernba'rcados nesta mesma .data, pa'l'a

I
a a.Lenção de S. V,alério, Bispo de

o n01'le Sa,eagoça. 'Esbe sanLo princi.pe da

.

Com destino á CUl'i�iba: - Nar- JgI'eja não podia pregar por causa

,clza R. Tava'l'es, Celzl Tavares. de um defeito fisi-co. Escolheu a

Para São Paulo: - Euvaldo Vicente, ol,derumldo-o de diácomo,
Schaef'er, Aldo Kej,eger, Ciro Toledo e\encarnegou-o da pregação do
Aled - Tm'cibolo Sel'ra,une Evangelho. Rebentou a penSlegui'ção
Aide flerratine - William Wilson de Da.oia,no. T.naidos, Bispo e di'á-
SerraLine - Ma,Dla Offe,ney -

como, são arrastados perante o

·Wi-Ily Of,feney. tl>j,bllnal. Vicente, oom libeDdJades
Com destino ao Rio' de JUJneir-o: aposlólicas, c.onfes,sou s-er,em eles

- Clara de Oliveira de S. Thiago crislãos. O Bi.s,po, Vle,lho e aIque
._ Osmar Med'eiro,s � J,arg'e L,a- brado, não serviria paTa Merecer
cenda - Armind:a RIbeIro - OlIvla

um espeláculo. Contentou�se o

,Riheiro - Olinda Ri,beito. I

juiz com ludibria-lo. Mas Vioe,nte

era moço Por i'sto teve que sub

meLer-8le ás t.orLllras mais esqui
,si tas. Sobreviv,eu a todas 'elas. En

tão foi atirado a um imundo c-ár-

- Luiz Bluoher.
Embarcados nesta mesma elata, pa1'a

P01'tO Aleg1'e
H'orácia .MLhoff - Joã:o Olivie

·.BJ.um.

Previsão do temoo'

ESCULTOR

TI: o ]iJ"tado de R!anta Ca,bari.na que

já tem um ,gra,nde p.il11tor 'cm Vi,tor

l\f.eire.J.e6 há de tel1' na e<-1culltura um

. T"epres,enta[llte á 'altura.

RETIRARAM SUAS CANDI-

DATnRAS

exterior.

A Albania repele
LONDRES, 21 (U. P.) - Um oorrespond�mte diplomático da

I'missora de Timna, dedarou na noi,te d,e ontem, qll.lle: o po;vo de Alibania

repu'dia as aOl1l�,ações f,on11'll.h:td!as pela GTã-Brletanha na nota de 8 de

dezemlb.rü. O pov,@, allba nê:s acrestoill êle, terá Slalti.slfla,ção em ser chamlaplo
ao GO�lselho dle SegUlrança das Nações Uni,das, pOI'que a Albania tem

muito que dizer e revelar. O povo britânico ficará muito surpreendido
quando souber da conduta dos ,seus próprios funcionários e oficiais no

Ilnspeforia de
Veiculos·
Pam qll'e ohegll'e ao C'onhecimen

to, dOIS in,lenessado's, divulga-S!e que,
nlelste numici.pio, O' el11iplacam,ento
à!e automóveis, caJl11inhões, auto

â-nibtis, mo,bDcicletas. foi prorirqga
do até o dia 31 do correin,te. Findo

êste, :liOS r.e.ta,rdáTilÜ's SiCll'ão a!plica
das as penalidadlelS p'l'evistas em

lei.

QUEiXAS E RECJ.oIAMAÇOES
PREZADO LEITOR: Se o qu. 'h.

it1tere�sa é, realmente. l1ma providencia
para endireitar o Que esti ver errado lln

para Que al�uma falta não se repita: e

NAO
.

o esc�dalo que a sua reclamação
ou queixa poderá vir a causar, encami·

nhe-a á SEC':;AO RECLAMAÇõ�S.
de O ESTADO, que o �"so será le7ado
sem demora ao eonbecimento de queM
de, dir ..·ito. recebendo v. 8. uma inforl11.a.·

�iil) de resultado, embora em alguns c� ..

SO� não sejam publicados nem a r�dA

mélç�o nem a providencia tomada.

LEIAM A REVISTA
O VALE DO LTAJAI

J. G. de Araujo Jorge nau seu curso o fez recebendo a

Mcacyr Fernandes é pobre. Nas- medalha de ouro com ia, figur,a de

ceu pobre;: 'em Ploríanópolís. A vi- um atleta. A mesma f'iguna da

da próxima do mar, junto aos 110- "bugrirrha", corpo inteiro lhe deu
mens do mal', deu-lhe o pr imerro outra medalha durante o curso.

Sra. Anésia. Borges Hermaun motivo pata uma de suas obras: Enfim, Moacvr Fernandes é uma

Co,memorou, ontem, o seu "Jangadeiro em repouso." Não im- atutêrrtíca vocação que se r-ealiza.

ami",e"""áriO natalícío a eXID".'
.

d DI
.

da xnassa Tnf
IW ."" .:lo poruava se nas praias "e .c orra- Vai arrancando a massa I IQrm'�

. ..s�a. d. AIlJés,ia' Borges Her- llÓPOÜS' não havia jangadeicos e S€ e dos blocos, as' formas que sua

TI18.,nn, espôsa do ST. Conde' eles estavam pelos mar-es bravios imaginação vê e seus dedos con-

Hermann, apreciado e famoso do Norte, Naquelas praias havia ci-etizam. A BALADA DOS CHAPÊUS

I
das estão de acordo: elegancia só-

velIl.tríloco internacional. pescadores, hronseados, homens O porão da Escola de Belas Ar- Por Mar'ie eles Genêts - (Copy- bría e severa de manhã; algo mais

Á dístínra aniversar íante os Joi-tes do mar, irmão dos janga- tas lhe dá no momento o seu. "ate- l'ight do Serviço .F1ranoe.s de Infor= ] brando á tarde, fantasia e origi-

votos' de feli.cidade de "O Es- deiTaS. Para Moacyr Fiernanríes lier' ooletivo, omde no meio dos mação.) nadrdade á noite.

rado ". não havia S!EillOO,' que ar-ranoar da colegas que ,estudam, vai reali- Por ocasião de urna "matinée" Janette Colombier imaginou um

Fazem anos hoje: massa, as mesmas formas hurna- zando seus iprimeh'os' .,jLmba.lhos. de moda OI'.gianiz'<1Jda na casa Oar- turbante que todas as par íeienses

- o sr, dr. Paulo Medeiros: nas e junta-las a uma pequena De manhã, são as aulas. A tarde, rer-e, um dos mais conhecidos oan- quiseram US'f1Jr; reproduziu o mo-

- a exma. sra. d. Olinda jmlgaida. _J ()IS àl'UlI10S lívremente procuram oioneiros ele Par-is. Raymond !:)ou- dielo em diversos tons, mas sempre

Vieira;' Seu pr irneiro Úabal,ho: "Janga- realizar suas pr-imeiras inquieta- plex, 'tomou a patavra para acon- numa seda pesada levando um fio

- ° sr. Vicerut� Rocha� .

deiro .ern repouso" _impl'es,s:i()lI]/Üu o I ções. Os próprios alunos são mui- ..elhar as mulheres a llSalt' chapéu, de aUTO ou prata, apresentando

,

-

0. sr. Francisco Juvêncío

I
SI'. �erêu flJUJm.ns então in'Le-rventor Il'as, vezes o� m�delos para as p,ri� Em nada menos de 80 versos, ex- deis alfinetes compridos.

.

-Cun.ha ;
,

em Salllita Ga,Lal'1'na, quando de uma rneiras J'leahZaçDes. Pena é que ca pôs todas a·s di'fimll.rJ;ade-s de pro- Maud e Nano crraram um cha-

- ° menino �e!r�ílio, �ilhO I vilsi,[la que fez á exposíção de L11a-1 fora, no munido hostii, o "porão" blema, e o fez com tanta autor-ida- peuzinho que fez grande sucesso,

-do sr . .furtur Oltmpio Lívra- baJ.lros -dos asunos da Escola Indus- não possa ee prolongar aproximan- de que desarmou as mulheres me- de lã escossesa, maçãs vermelhas e

mente, telegrafista aposenta- I í.rjal de Sa'!1Iua Cabardna, I elo a todos e solidarizando-os no .nos convencidas. Irnpossdvel oítar tule cinza-prateado .

. do; I E o resultado é que Moacyr FerJ'1 mesmo earnimho, ao invés de trans- Lodos Q,S 'argumentos que invocou. Blanche e Simone, com tafetá

- o menímo Adilson Espe- nandes p resenteando o inll.e,rven,vor· forma-los mllÍltas vezes em inimi- ,saibam sOtrnffilbe que ele é 'decidi- azul mari·nho e "petite-pois" bran

Zill filho do sir. NUo Laus, cdm o Lrabalho que o

impreS8iO'll,a-l
�os' e TaIlc'orjQ.Sos OOIlconremtes. 00- dame,n[le pelo chapéu. tendo la- cos, tafetá branco de pint<lis ver

pro-prietário da Farmacia Es- 1'a, obteve do mesmo, uma "bolsa mo se não houv.eslse, ao sol, lugar ment<1Jdo os pa's,sm·inho.s "que hão melhas, drapeaTam um gorro cujo

perança; de 'estuelos", na Eswlla de Be,las pal'a todos, COlmo há Ing;ar pa,roa ·de n1O'lTer de desgosto 'POl' não enoa.nto l'esi'd,c espec.ialmenbe nas

- o menilI10 Saul, filho do AnDes do Rio. 'Dermirrado o seu todos na somhra rl,o "porã,o". ma;is servirerrn de enfeile'·. e as Qo-rt:�s,

!Sr. Vito,r ES'P'Íllldola, conceitua- CIU,rs'Ü' de AI',bes DecocatiVJa's, aTru-' Uma 'úandre Ifomos sU'I1PTBlooder
1 flo!',es "cujo coração se há de cfes- Suzy apDesenta um chatpéu preto

do co,merciwIlite; mou a trouXJa e veio tentar ,a sorte Moacyr .F1ermrunde,s em s'eu Lraba- ;Jledaçar visto que as mulheres não e cor de rosa v8ordad8oirame'IllLe en-

- o m-enino Inoleide Mota, I� a v,o!cação na' capi,tal dia. p,aís. Ilho. TClI1l1:1inou uma c.abel;'a ,do pro- mais as queI'em"; o próprio "Dc\ls .oant.ador. Copa de feltro pr,mo, aba

::fUbo da exma. sra. Adaljizá Quem quiser 8oncont.rar Moacy,r .ff'ssor Henri'que Cavalle�ro, esboça não quer que as mu1hN'es venham d'e gl'o.ssa palha cor de rosa, dois

{jUmaao Mota. Fe['\nande.s o elnconll'a no "pm'ão" a cabeça ele um poe,t,a, prepara a ma sua casa de cabeoa descoberta, movimentos de dr.apef1Jdos .com

FALECIMEN'DO: da Esco.l'a tmbalha,ndo. O "porão" maqu>Blt'fl para um monumenlo que e Deus - vocês têm qU'e admitir i gorgurão pDeto ao. ladô.
AGENOR Co.STA p o seu "habj,ta;L". Lá, sem conforto deveI'á s'81r 'eTi�ido' em La'gUlna á - deve sabeT das coi's<lJs." Co.nfes-I De Le Monnier, Lemos uma p-a-

No Hospital el'e Oarida1de, Q,l1de e s'em amparo of'i,ci,al vlai Lraba- mE'móei1a do ba'ndeirarute Brito saram as as·s.i,stenle.s qlle o ron'fe-I lha gro.ss'a cor de mel, enfei,tada

..se encontrava �m tratamenLo, 1'a- 111andlÜ', .sem e9Limulo para reaii-: Pe.ixolo, e que terá qllage Lrês' me- renoista fôra muito feJi.z. Ti'lha-as de ceJ'Pja'ls graudas e "faillle·" azul.

leDeu o.ntem, com a idade de 24 7;ar-ls,e, ma's avrurrçando lenoLa:mente Lros de altura. Y('·nci,do. Agora será chalpf\ll para i
Mand Rosier a,presffilta um f.eltro.

.:8,1105, o jovem Agenor CaSita, filho em seu destino. F�lho de pais' po-I Em gramito vi,mo.s Url11 rl1stico e ,de manh�, .chapéu paJ'a de larde,' grege: a llopa entre bem na cabe

elo sr. João Hermenegildo Co'sta, bres op8lI"ár10s, é um J.ubador de dresmlJldo B..'e.Lhov,en e uma oena: "O para o Jallta,r ,(' penteados esco- çla, a aQa é ,li�eiTamenLe levantada

indu,s{ri'UJlisrl,a nesta -c.idade. nasce.nça. Sabe que para v,encer,Beij.o", tmbalhada wm um alLollhidos e enfeibdos paI�(\ as noiles e atravessada por uma longa pena

O passame,nto do inditoso jovem 0011[Ja ap,elnas com rseu pl'óprio tra-I' s'f'iuticlo realitstireo. Moa,cyr. Fell)[l'an- de gaJa.. d'e faisã:o.
.

foi muito 'sentido no ciroulo de balho .. E itrabaJlillla.
'

des realiza também no monr11mento Nos,sa 0abe,]e,lra só nos enfeita.rt De SainL-Hubert são os dois cli-

suas a.mizades. Desde 19'10 estudou e trabalhou. i o csludo ousa.do: "Po.�.sc,". dos de noHe; ele di,a sení proibido mos- cheR: doi,s modelos destinUJdos ás.

O enterro s,erá hOje á tarde. E' alluDo livr,e Ido curso de, escul- mai-s vigorosos e .expres'sivos. tl'a-I,a sl'inão s,eremos consideradas que llsa.m os mais b()lI]itos chapéus.
"O Esrtado" apresenta pêsames á t-ma do pro,fiesrs.or COI1'reia Lima, e

I Enfim Moacyr F,ernandes pT"('lla- "fora da moda". Ql1alD!lo [\0 Ol'ça- "TYR:OL" é um cha,p,éu de f8oltro
.familia eiIJ.lutf1Jda. I 1

-

h 'Il
-

I
.

d ' d f'
-

"D"
já obteve vários p;r:emios nos sa- ra a,s ohTas ClDm que c'er:tamente se menl o, nao layera. a eraçoe's: an- ve'!' le e penas e alsao·. eJa.

VIAJANTEJS.· Ilõe,s. . imporá E'ln1 próximo futuro clomü çaromo's na rubrica "rchap:eJteira" o L':Hi.v·er" - gorrinho dE lã draJpea-
Relação dos passageiros elesernbar- Em 1941 men.ção honrosa [la sa- 11ill1 fios nosSO,i:; ma,i;s crE',cl'C"TIlciaflüs

I
que a:nü�amenle rra. cOI�1Pree.ndi- da doo lados da qlJal e'rner�em dois

cados aqui, pela aeT'onave ela Cru- Ião com uma 'Clabeç,a. Em 1945, com escu'Hores. Sem perlencer' a gl'll- do T1a rllOl'wa "CabE·'lereH'o." pamos 'que descem por CIma das

zei'/'o do Sul PPCCX Caeté, no dia 19 outra ,aabE'ç.a, "Bugl'i,nha", tilrou a poso a es'cül:as, é um escultor li \Te, Ycjamos agora o que as ohape-. orelhas, servindo de dehcUJda mol-

J:1'o·cedenLle do Hio de Janeiro: - . f' I
' . , 1 d t' �

.

d
mEidalha ele brÜlnlle. Q'uando trermI- que tl"albalba ,modernamén[r com eJra� �r.g-l1l·ram para Loenar agra- ura para o ros o e uenmma'l1 o

L1ndoilpho Silveira de Sousa 1 I • 1
.

P , I '

b' d
.

cOIllibecim'ento do clás'sico, aml1lian- r a\"o o noyo l ('ypr, . aeece Que ,0- po,r um no a aIXO
.

o qOOIXO.

'Celso Gomes ele Cas.Lro - Henrique . 0,0 s'ua obra numa conl0('.p�ão vigo-
J'osr\ Pedemeiras LinnemUJl1in

rosa .oh eia de rraJi,eI;a,de. '

Previs-ão do tempo, até 14 horas cere. o.s gua,l'das, porém, movidos

.do dia 22: por uma IUL: sobre,natural, que

TempO': bom, com nebulosidade.' irra,diava dura.nte a noite no re-

Esla vendaTefilPeratura: em elevação. ,c,into tétrico, fioa,ram tão impres- I a
V('nltos: ,do quadrante norte, si,o:nados, CJue pediram o

b�tismo'l ótima residencia à rua

fr'esclls. I'SalU, afmal, o si1nto do carcere, Irmão Joaquím. Ver é tro-
Tp�' ')eraLuras extl�ema,s de hoje:

I p.ara
,logo s;Xcumhir ás

COIn:sequen-1 tar na mesma diariamente,
1\1áx:',\a 39,3 - MIlll'ma ,20,2. mas dos maus tratos sofTldos.

. depois das 10 horas

Tôdas as bebidas,' inClusiVf.' aq

fabricadas em outros Estados,
retiraram suas candidaturu,·
'\lara reinar nos lares, catll.ri
Denses, - em vista da certíssi
ma vitória do aperitivo. KNOT"

AOS 'SOFREDORES
A Ora, L. GALHARDO, ex-médica
do Centro E.pirita Lu;!:, Caridade
e Amor, comunica "a mudança
do lIeu con.ult6rio para a rua do
Senado, 317, 2.0 andar. Rio de

Janeiro.
(CONSULTAS Cr$ 20,00.)

�. e'ONlRa� íS'D'"RDIlS'
u ;( MINCHaS

N21�
. . .

PARA RECEBER AMOSTRA GRÁTIS
ESCREVA O SEU ENDEREÇO AO

UBORAlÓRIO 00(1 S. I.
CAIXA POSTAL, 3Ó

laLUMENAU· _ SANTA CATARINA

Iheiro da illlStraQ:l.O """ima. af91'>'ceJ'o

lhe. em Ooméovel gesto, um calice do

excelente "p!>ritivo KNOT, lemb"e.
oe v. Si&. de lIoOre&oentar. ao ag'-ad&
"",. • geotileza:E$TEE '-411-
BE1'1 O NEli APEi?lTiV(J

I'I1ED/!.ETtJ!

1 ,,.
r l//'f PIlO/)(/TO DA KIYOru Ilfb••(br..f urw/lOS
I �TAJAI �
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NAVIO-MOTOR "ESTELAn
maxima rapidez e garantia para transporte de suas mercadorias.
A gentes em Flo nanópol ís CARLOS 'HOEPCKE S. A.

Cadastro Social do «O Estado)
Pedimos aos nossos' distintos leitores, o obséquio de preencher o

compon abaixo e remete-lo á nossa Redação afim de cornpletarmoa
lquanto antes, o nosso Ill0W Cadastro Sociail.

Nome ......................................................•.•..•••••

Sexo Est. Civil D. Nasc. . .........••.•

Pais •..................................... '

••........... , ...•...••••••.

I, VENDE-SEEsposo (a) ; . Ganhe mets (D.$ 2..000,00
NAS HORAS VAGAS

um b nga1r.w em Bigusçú sito
à Avenida Getulio Var gas , com
6 peças e um terreno de 20 me

trcs de frente por 30 m t , de
func'os. Preço CI$ .10.000,00.
Tr o tar no no . 1 da mesma

Avenida cu nest a redação.

Emprego ou Cargo •.....•.•..• , ............................•.•..••..

Cargo do Pai (mãe) ....•..... "10' •• � •••••••••••••••••••• , ••••••••••••

Observo .' .

Hornam ou mulher, funcionarias publicos federais, estaduais ou

municipais, poderõ.o ganhar, trabalhando pelo reamboho postal.
em todas as localidades do Brasil, vende'ndo PGrfumarias e miu
desaa em lojas, armazans e Íarmacias. Será exigido a garantia
de Cr.$ 370.00 para monstruaria parcial ou de Cr $ pOO,OO para

mon6trllario completo .

CAR�A3 PARA. _

MEILING INDUSTRIA & COMERCIO, LTDA.

RIO CLARO - Estado de São Paulo.

0 ..

.Agrad�ceriamos, . também, a gentfleza de noticias de nascimentos,
casamentos e. outras, de parentes ou de pessoas amigas. O'Uma residência

Vende-se, no bairro de

Coqueiros.
Neg6cio urgente. com o

proprietário GUALTER
TIBAU, no Polhocinho.

FARMACIA- ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e .estrangeiras - Homeopátias - Perfu

marias - Artigos de borracha.

Garante-se a exata observância no receituário médico. '

................ " ........ " ...... ,. .. " .......

Reconsrracões
...

o e cosas, muros, tel lro doe,
etc. Trotar com JorgEt de
Paulo, no firma Busch

& Cio .

,

HenriqueDr. .. .. .. .. ;. .. " " " ..

B R IT OADVOGADO
Rua Felipe Schmidt 21, sobrado

(Altos da (CASA PARAISO) - Florianópolis

NA-O É NOCIVO AOS ANIMAIS DO
.....a!......

·

__..·mam·-=.....EEmm__,� o alfaiate indicado
Tir adentes 7

Resolvido, e'nfim, seu problema financeiro J D .. " o " .'••••• " • " " " .

VENDE-SE.., ------

E UTENSILiOS PARA

'1'I::. RELOJOEIROS
Balanças para oficinas - Pata brilhantes - Laminadores

Tornos para relojoeiros -. Banhos para dourar e pra-
tear - Cordas, 'vidros para relógios, etc,

I.Preços e prospectos. com a

CASA MASETT(
Rua Serniriár io , 131 - 135 _: São Paulo.

w. __

-

FORNITURAb
OURIVEIS Adquira 'TUDO de que. necessita.r,

.

de UXA SÓ VEZ,
pagando PABCELADA.MElVl'1'E,

com as VAl'i'l'AGENS da. compra à ri..,
cervindo-se do

o predio no. 5 da :rua..

Tiradentes.
Trotar com Domingos
Valente, rua Alvaro de

Carvalho 64.
.... " .... " " " " " " " " " " " " " " " " " ...

! r'
I !

Vendem-se,

SISTEMA, C_REDIARIO KNOT
o.

Lhros
Chapéu.
anstalaçÕH .Iétrlcas ...........
Artllos ...r........�I.

Pel..
C.sacos D

Qualsq..... arda"

......s
Celpdoa

M6vels
Ridlos
Geladeiras
Bicicleta.

J61••

Uma sala de jantar completa
uma mesa de copa, uma mes"
pequena de cosinha com a

cadeiraS.
Ver e tratar na Avenida

RioBranco nv 191.

I r

"

.. .,
"

Aproxime-se mais de seus

amigos e parentes enviando
-lhes um número da revista 9
VALE DO ITAJAí, edição de-

dicada a Florianópolis

INDÚSTRIA, COMW:IO E SEGUROS KN"OY' 5.' Â.
...,.. ..... lhe. h 11 .... f"" n ...

TOSSE o BRONQUiTE o. 1(, �
I
r,

o Sabão

".VIRCiEM ,ESPE(I lIDADE"
)

,
. S()..t\Ã� 'jJRq�A�

.

"" to. '7

ESPECIAliDADE
WETZEL lNDUSTRIAL-JOINVILLE (MII-.;,?

TORNA A HQUPA BRANQUISSIMA

elA
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regulares da cargas do
.

'I'r-o rre por tes

8iô/."F:R:AN(iS�O para
pôrto de

NOVl YORK
Informações com' os Agentes

F or is nópo lis ., Carlos Hoepcke S/A - CI -- T'eletone 1.212 ( End. teleg.
São Francisco do Sul - Carlos Hoepcke S/A -:- CI- 'I'ele lcn e 6 MOOREMACK

Fabrica de Espelhos e Artefatos de Madeira Sta. CatariDa�
VtNDE-Sr: magnifica índustrta em franco desenvolvimento.
dispondo de força motriz, operàrios hàhüítades com longa
pratica de serviço. Freg'uesia certa em praças do Estado e

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

---'"".!I
do País. O motivo da venda será axnlícedn particularmente

'1 ;,::. SNRS. aos interessados. Infurmaçêas para C. Postal � 96
Blumenau sta, Catarma

II �c�aS!����d�ata_1 -�-.-ll-h/-;-�-".�·�(J�.;{
----:---

mente qualquer irre-
\ ;,.1<,/"; t!/ (J

gularidade na entrega ".,J'"

de seus iorneee.
r:v �� ���� :rrn '"PAU·1..... ;,.J ih... I� I � � i \h;l � I �'\L (fllf ••

Leboratõrto
Clinico

�U,i\ JOÃO PINTa0 25
Fone: 1448

Em fre�te 00 Tesouro
do Estado

rFlcriafRÓpOUi
Metti'ilil. l Ferm, Narbill !uveli I)Il :>!JlJõ\l!

�arm. L. da Gesta Avlií'i

Exame de sC'.::1.Çjue. .E�o.rne poro' vIH'iti.cCtçào .

de cencer , Exame de urina, Exame �caa

verificação da gravidez, Exoule. <;is es?o.rro,
Exame para. verificação de doenct;1!il do

l)ele I boca e cobelo's, Exame de féxes.
.

Exame de secreções.

1_.Autovaccin.ClSI
e tl'OnSfU3do de "c. rI gUI{;lli,

.i:'.xame quimico de far'inhos, b�hido.
café. águas, etc.

�"MU",,�"'���I."m2"naR,,·,,"�""ImI""�

Dr. H. G S

TOME
Q MELHOR

KNOT I
APENAS Cr$ 3.81

, 'C (I 11" essa mtimA quantIa. Vce4
�tá auxi.Hando o seu prodmo.

ftPE'nITIVOj·_VtltciouaparaaCI&i.xadl!F..sBlOa... ", ..ng Indi.«entGIIl 1lI... i"I'!)rlanó:Dou..

o -':-�.;-----------

INTERNACIONAL.

MOTORE�
INDUSTRIAIS

-

"-:,

Adquira a SLa própria fonte de eletricidade para
sua fazendo clU suo indústria. Os Mototés Indus
triais Internati{)nal Diesel equipados com geradores
Palmer soludor1am satisfatõriamente o problema da
falto de eletric'idade em lugares desprovidos dessa
comodidade.

Existem conjun os International - Palmer para várias

ccoccidcdss, desde 5 K. W. até 50 K. W. com

voltag'en� apr oximadas da 120, 2QO e 440 volts
sem auxílio de transformadores, reguladores da
voltpgefl'l ou quadros de contrôle.

J:Peça-nó� foU.etos descritivos sem iI:�mproml5So
Dispomos' para, pronto entrega Pro

.Flertcnópolís conjuntos de 15 e 20 KW

C_ RAMOS «: CIA.
Ruo Joõ.� Pinto 9 Florianópolis

MACHADO Ir CIA.
AlJiÍncio.t e Reprsillentaçõ•• em

O.I'OJ
M�ttrl::.; Flol'ian6polb
Ru.o. João Pinto; n, ,e
Co:ixa Po.tal, 37
Filie}: Crel1lciúma

!:lua t'ioriano Plllizoto, a/n
(f;d.n, Própritl),

Toei.gramam: °P!UMUS" .

AallOn t",., '<!lO. prinoipais
""",nl""I:'I... �" &lto-lo

-�
,

--------------------------�-í

t

I �l

O GINA�I(} EM 1 AN()
(Art. 91 .: Dec. Fed. lt.24lt)".

Seção erpedalizoda por Correspondencla. de acôrdo eorn o

novo programa (enviamos g,·ati�). Matriculas aberta.. Mens.
Cr.$ 60.0e. inclusive !,orte por via aérea durso de Madureza

«Patriarca». Rua S. Bento. 201 - São Paulo.

u� olhos cansados pela
IdHcle carecem de cuidado

constante. Algumas. gotas
de LAVOLHO desconges-
tronarn t... limpam tugiêni
carner.te os olhos, dando ao

\

'olhar fatigado dos anciãos

.",>". brilho e vivacidade.

Diz-se que o organismo muda completa
mente de sete em sete anos. O certo é
'que com o passar do tempo a saúde se

modifica e em muitas pessôas de mais de
40 anos começam a aparecer disturbios;
-rnuitas vezes. de natureza séria. Entre es-
.'

tes o principal é o disturbio da .bexiga, uma
fraqueza cujas exigencias, que se manifes
tam principalmente á noite quando se está
bem quente na cama, são muito irritantes.
Essa debilidade da bexiga é um resultado
de disturbios renais e si fôr desprezada,
poderá tornar-se perigosa, transformando
se e� calculas, pedras ou cistite (infla-
mação crônica da bexiga).

.

Compreendendo-se a causa da fraqueza
da bexiga, poder-se-á saber porque pode
mos prometer aos sofredores um remedio

ii

eficaz. Essa fraqueza que o aborrece e

irrita, envergonhando-o muitas vezes

quando se acha fóra de casa, é resultante
das substancias toxicas no sangue, que
atuam corno irritantes sobre os nervos e

as membranas sensoriais. Ê por isso que
mesmo sem necessidade alguma, a' bexiga
é constantemente chamada. a funcionar.
Liberte o seu sangue dessas substancias taxi
cas e terá certeza de ficar curado. Não ha

•

meio mais rapido e eficaz de conseguir esse
resultado do que tomar uma série das afa-

. madas Pilulas De Witt para os Rins e a

Bexiga. 'conhecidas, em todo o mundo,
.

IlT
o vidro grande de Pílulas De Witt. contendo duas vezea e meia a qusn
tidade do tamanho pequeno, custa proporcionalmente muito menos.

'.
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Direção de PEDRO PAULO ,MACHADO

São Januário defrontaram-se, elemenâos que deverão ínte- Este invento briLânico que

sábado, 'vWSClO da Gama e, Amé- grar a delegação brastleíra, passou por alguns anos de aperfei
ríoa, p.e�!o pagamento do -passe junto aos Campeonatos Sul- çoameritos embora a sua operação

de. Daní.lo, vencendo .os vas-, Americanos de Natação, Saltos seja de extrema simplicidade, foi

camos, pelo escore de 3 x 1. I e Polo Aquático.' submeí.izio á prov-a no campo de

Rio, 21 � O "Alf'ard ", ven-: .Fort? Alegre, 21 - Quinta- Derby County e está sendo demons-

fe 1'1 1 d fl t d trado para muitos clubes famosos
cedor da corr'ida de iat'8:s entre 1 .a, a uz ,o? .re e ores a

como o, Millwall" o Nobts ,o County, �E,rast" e srtas Cr$ s.so
Buenos Aires e Rio de Janet- C.olma Melancólica ,o Estu- s udantes el'$ 2,00

.

t t "A díantes de La Plata da araen- o Wesl.hema, o Arsenal, os.Rangers i C·' ,
.

I
'

1'10, conquis cm as taças r-.'·', ',. 'o,
de Queen's Park, o Oríent de LeyLon

avalheiros
: ,Cr$ 3,00

gentrna
"

, "Cidade de Monta- tma, fara sua estrela, nesta . C Até 1 z.

lt 1 f t d C
. e nos stadíos de 'Bre,IllLfol'd, Ever- ensura : - e 1 anos,

vídéu.", "Cidade do Rio de ,Ja- capi ai ' .en ren an o.' o rueei �

no Domrn, o COi'" t rt ton, New Cross fi Wemhley,
. '_'-

.. '_' " .

neíro "e o "Envelope d(( .Pra-
.

"

,I go
. .' njunro por e- I,M.PERIAL

ta'" e medalhas de verrneíl. O nho se despedirá dos gramados o correspondente esporbivo do As 7Y2 horas

"Cangrejo ", que foi o melhor ga�h�s" ,p.rehaDld�, �om o In- ,,'Daily Mail" prediz que esse in- Ultima exibição
da categóría de menos de 10 ter�aclOnal, 'no elstrudIo dos, Eu- vento estará em uso na maior-ia 1°) - '0 Espo'rt,e em Marcha -

toneladas de deelocamento, calII?'to:s. , .
dos campos hr-itánicos de futebol, 128 - Nac, Cooperativa,

venceu as taças "Anterior de RI?, 21 - O América F. C. nos fi,ns, da próxima sstação. 2°) - Fox Airplam News 28x104

Rezende" e "Cidade de Bue- propos as datas de 2, 5 e 5 de As bonboletas vão marcando as I '- Atual idades.

nos Aires". Todos os veleiros
'Íle,ve,reim para jogar-em P6rto

suais quoLas: autornáticameute,

I
3°) - Warmer Baxter L_ Gloria

tri'pu'lamtes, que concluíram o
Alegre, �relnte, ao Greml?.' ao

nos indicadrrres. Quan�o as várias !8bual't - John Carradíne

percurso receberão medalhas
Internacíonal e, ao Cruzeieo.

. divisões do campo estão repletas, ,- em:

de olllro � Yachít Club Arg'en sôam campas de alarme, anuncian- O PRISlOIVEIRO DA ILHA DOS

tí O',,' b do '

.

-

Londres, CB. N. S.) - 'Uma má- b 1 I tmo, aga' IUIJ1I .o
" se:gundo quina que .conCte,ruLr-a as muliLidões

do ao ponteiro que a sua or}o e a TUBARõES

ooLolcad'Ü, recelber;( ainda, me- dev,e panal!' de funcionar, po,i,s não Preços: - 3,00 - 2,40.
(lo futebo,l, de maneira que' não bá

dalhas de pl'\ata. .akope'lo nem perigó de acidentes,
há mais lugar pa,ra ·ningue.m. Gensura: - Até 14 anos.

.Rio, 21 - A C. B. D., de es-lá 'sendo e:xpe.rime1ntada na Grã-
.

Esse invento custa apena,s Cierca

con'Úor,mida!éLe oom o programa Bl'8Ibanl1a cOlm enorme êxito. de 10 libras por borbo,leta por ano.

,estabel,ecido :])e110 s'eu Con.8te- Sim!p'llelS, seguro, precis'Ü, esse É de e,sperar que esse 'iIllvento

lho Técnico" resolveu marcar compultador' e regi.strado�' automá- s'eja, a,plieado em to:dos os campos

aS! datas de 25 e 26 do corren - tico funciona: ,em cOlruju'Ilção com de futebol do mundo inteíl'o, cJ.evi

te, p,ana ser,em realizadas aJS iodas as borboletas dos campos de do á segurança e ao conforto q-i,18

eli:mún'rutóriias para se,leção dos futeboL
-
# I clá ads espectadores.

ÚLTlll'IAS NOTíCIAS DO
_

PAÍS
Curitiba, 21 - Será inau

gurado, nesta Capital, quinta
!feira próxrma, a grande e ma

g€,stosa praça desportiva do
Clube Aalétíco Ferro,viário, de
nominada "Estádio DOTVaJ de

Brito",. constando do progra
ma 'a estréia do F'luminense,
da Capital Federal, super-oam
peão carioca.
Porto Alegre, 21 - Perante

boa assistência, detrcntaram
se, ante-ontem.. à noite, no

üa;mpo Ihzmínado dos Eucalip
tos, ,O'S quadros do Internacio
mal e; do Renner, saindo ven

cedor o primeiro, pelo escore

de 5 x 1.
Salvador', 21 - Está sendo

anunciada para. o próximo mês
de tevereiro, a vãnda do Bota

!fogo, více-eannpeão carioca" a

,esta Oapital. O c1ube da "es
rtre,lla so.littár:ta" d!i!spUitariá 4

)pial'tidas, oontra o Ipi['anga,
Gru,araní, Vitór.ia e Baía.

Bel10 Ho:dzonte, 21 - Ne.s.ta
Capital, defrOintar-'s.e-ão, hoje,
os conju!ll.tJas, do Atlético Mi
nei'ro, campeão local, e dio, São
PauJo, campeão paulistla. Día
2 de fe'v'e,reiJl"Q o Atlético retr,i.
buirá a v.isita realizlando; ° se

@undo confT.onto no Pac'aembú.
Rio, 21 - No estáJd.'io de

.���q,

Festa, de N. Senhora
dos Navegantes
Prepara-iSe a Comissão Or

gani.zadora da Festividade de
Nossa Se:nhora dos NaV1ega,ntes
da Igreja de São Sebastião,
nesta Oa'pital, para emprestar
'o maior, brUhantismo às fes
tias próxima;s em. louvor à Pa
droeira dOIs Maruj.os e Viajan-
te. ,
No dia 25 de J,ane'Íl'o próxi

mo, sábado, liItloCIa.r-Sie-ruo as

novenas às 19;30 horas.
No dila 2 de' Fevereiro, do

,mingo, às 8 h.oras, ce.Je.brar
s'e-á sülene missa e a segui,r, &'
tradidom.al' procissão maríti ..

ma.

São Juiz,e:s da festividade os

.8rs. Dr. Ilmar Gcirrêa, Gel. Ni
]0 Teixeira, Ooe1. Can.tídi'Ü Ré

gioS e Jui'za,s as Bras. D. Edith
Gama RamOls, D. Evang'eHn;a
TaViares MoeUmann, D. Her�
mezi,l.a P.eixoto Lopes Vi:edra.
Para as lliOVieiThaS f.oram el'ei

,tos OiS .seguintes mordomos e

mordomas:
Dia 25 - Dr. Bia.se Faraco

e D. Ta.:I1cília G'Oittardi. '

Dia 26 - Dr. João RricàIldo
iMayer e D. JuUeta Vaz.
Dia 27 - Petrarca Canado e

D. Elisa da Silva Gomide.
Dia 28 - Dr. Osvaldo Ro

,drigues Cabral - D. Arací
Rupp Bu1cão Viana,.
Dia 29 - Pedro A1cântam

Pereim - D. Él'ilca Olsen Vei

ga.
Di,a 30 - Dr. Sev,erin.o Al

''v;e,s Pledros'a - D. Erne,stina
do v,aJ.e Pe,reira.
Dia 1 - Des. José Ferreira

[Bastos - D. Lruura CaIlada,
CaLdeira.

�
.

Dila 2 - r. P.aÚllo de T,amoda Luz Font - D. Zení de·
Macedo Mlesq'llJi.t!a.
No diia 3, de Fevereiro., às 7

hOl"a,s será rezada mis,sa em

ação de graça,s.

r
I
\

r
I

"

í'

!",

\

BANCO DE CRÉDITO POPULAR E AGRíCOLA
- CATARINA

DE SANTA

o Banco de Crédito Popular e Agrícola de Santa' Catarina avisO'

aos Sonr. acionistas, que pagará, em suã séde, á rua Trajano, númei.'t)

16, a começai' do dia 24 do corrente, os dividendos relativos ao an,) r1.e

1946.

'Florianópolis, 20 de Janeiro de 1947.
Banco de Crédito P. e A. de Santa Catarina.
Lourival Almeida Diretor.

MilHAllltHOSAS
*

o Inaior estóque
O nwis lindo
sortimento

A lnaior organiza,..
ção de vendas pelo
reembolso postal.
(ompre sell toríe pelO mes

mo preço do aluado pau

lisla. �n\liamos amDstras.

*

REPflEShIVI'ANTES: Aceitamos

ativos e experientes de ambos

'JS sexos. Exigimos idoneidade.

Italianos e jugos
lavos
Roma, 21 (U. P.) - O aor

re,spondent,e 'do "Il M.e,ssa,ge
TO" em Tri,este, informa que
um cidadâ>o· i.taliano fo.i morto

e vários feridos em cons,equên
da do 'violentto conflito entre

I simpatizantes dos ioguslavios
e eivis ibalianos, na cidad'e de

Qui,sca, próximo a Goriziia, na

di.sputad-a zona· fron.tetiriça,
italo-ioguslava.

Conferencia
Petro'Ji'fera

1 Méxieo, 21 (U. P.) - O pre
sidente Al,eman n!omeou o. sr.

i Luis Sevi.lla pana chetfi,ar a de

l,e:gação rtJ.ex1aana à conf.e'rêlll-
cia petnol'tfera mundial. ES6a
reuni,ão será realizada em Los

AngeLes, ainda IlliO curso d:esta
semruna.

CGMO 6MA DAS CONlRIBUiCÓES·l)f 6ve»QI>, OO�lA80AATOQtO OOIH·
. .

a PQEtO Otl>-� ,,� ·'c.,,.ou 20�..

PEDE-SE'
por obsequio a quem souber
do paradeiro de um c3chorri
nho de pelo marrou F,x e que
at�urje pelo nome CHIQUnO,
informar ao� sr. Patricia S, I

Borba, rua Rafael B�ndeira, 18 i

20)

ODEON
As 7Y2 haras

Sessão das moças
- A Praia que Remoçou

Nac, Cooperativa.
.:__ üauriohos da For-tuna _;

Parada M'usica! em toe-

- Dorut.hy tamour - BUF-

ry Sullivan Eddie
Bracken - GH Lamh
em:

A FAVORITA DOS DEUSES
Preços:

'

."

RITZ - HoJ,e ás 5, e 7;30 horas
Ilamon Aralllengod - Suzan,a Gui

zar - Mar'ia Anlo.nje,La Pons - e"

Eml11'a Hol'dian.
'

.

"NOITES DE FARRA"
Cens'U!ra: Livre.,

No pro.grama: _ Cine Jornal In
fonmativo - DFB.
Preços: á,s 5 hOTas - 3,60 ,e 2,40 •.

ás 7,30 hOTas - 3,60 ún.ico.

ROXY - Hoje ás 7,30 horas
1° - Cincla,nrlia Jornal � DFB.
2° - HehnU/t Dantine - Pllilip.

Do,r e J.ean S'lvlJivan.
AREIAS ESCALDANTES

3° - Plhili.p Dorn - Mary Ast,oI".
PAIXÃO DE OUTONO
Censura até 14 anos.

Preço (mico: - 3,00.

[PEÇAS E ACESSóRIOS
PARA camimhõe-s 'e auLOIDÓVei.1l

Ford e Chievrhlet, o COUP{)ID
de Te.c.eber Oli"ei,ra & Filho.
L,td:a. Biua DeodlQ'l'o, nO. 14, Floria
nópolis:

"Quem extraviar ou inutilizar o

certificado de alistamento pagará:
multa de 10 a 50 cruzeiros, outros
sim incorrerá em multa de 20 a 100;
cruzeiros aquele que �xtra,viar ou.

inutilizar o Certificado de Reser

vista".
(Art. 129 da Lei do Serviço Mili

ta_Jj.�
VENDE-SE

O l:iarco TARZAN para pa,sseíOo
'

com 7 mLs. de .oomprimento por Z

de 1�ll'guna ,e 7,50 de ma'sbro.
Ver e tratar á rua J'oão Pi·nto 5.

Sobrado.

UOI<.:.NÇAS NERV�SA.b
Com 08 progressos da medielmlll.;

110;.". ll8 doen�M nervosas, qUluul,.
'tratadas em temp'l, !lito malp.... 11- .......

feitamente remediáveis. O �qr"lnd.'"
Jismo. fruto da ignorância, sI) pode
prejudica.r os indivíduos a.fe�lldo8 ••
tais enfermidades. O Serviç:o N ...
,donal de Doenças menta� di�V&.t
de am Ambulatório, que atendot Il'''''''
tuitamente os doentes nervot;lOf>' IIlt

digentes, 'na Rua Deodoro ''lo t*•• �
"I' 11 .tlOr3j1 Milrtam ..."t",

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAIAl i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO-Quarta feira 22 de Janeiro de 1'!iJ�7
--

DR. SAVAS LACERDA'
ClJIúca médico-cirúrgica de Olhoa'
_ Ouvidos. Nariz - Garganta.

Pre.crição de lentes de
.

I
contato

DON8ULTóRIO - Felipe Schml-
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

&llllJ'l)eNCIA - Conselheiro')U-
fra, 77.

.

TELEFOl'lES 1418 e 1204

Ausente

DR. ARMANDO, VALOIO
DE ASSIS

Doa Sen1ços de Cl1nlca Infantil cs.
AslIlstência Municipal e de

Caridade
CLINlCA �ICA DE CRlANCAiI

ADULT08
CON8ULTóRIO: Bua NIUUI8 ....
llluute, 7 (ildiflcio S. Francisco),
Consultas das 2 às 6 horas

RIllSIDl!lNCIA: . Rua l'il:aréchal Gut.
lherme, 5 Fone 783

DR. ROLDAO CONSONI
mJ\URGIA GERAL - ALTA CI.
a1JRGIA .,.- MOLÉSTIAS Dili BJI.
. • .. NHORAS -o PARTOS .. .

'ormado pela Faculdade de MecH-
clmla da Universidade de 840

h.ulo, onde foi assistente por" \'a·
1101 anos do Serviço Cirúrgico el.

Prof. AUplo Correla Neto
OJnlrgia do estômago e vias !)l
uares, intestinos delgado e gr011O, •
tiróide, rins, próstata, bexiga,

iüero, ovãrros e trompas. VarlCO
fI8le, hidrocele, varizes e herDAI

CONSULTAS:
lIu 2 às 5 horas, à Rua lI'elpe
khmidt, 21 (altos da Casa Pa.

raíso) , Te!. 1.598.
IIJ1lSlDlllNCIA: Rua Esteves JG.

nior. 179; Tel. M 76.

'.
DR. POLYDORO S. �THIAGO
Médico do Hospital de Caridade b

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLINICA MÉDICA ,EM GERAL
Doenças dos órgãos internos, capee!aJ.

mente do coração.
BLBCTROCARDIOGRAPIA

Doenças 40 sangue e doa .cervo••.
Doenças de senhoras - Partos.

Cnn.ultas diàriamente das 15 à. la
horas.

Atende chamado. a qualquc- hora,
inclusive durante a noite.

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire
les. 18. Fone 702

USIDJ;:NC1A: Avenida Trompo....ld.
62� Fone 766

DR. MARIO WENDHAUSQDiretor da Hospital "fvlt1'eJt 1\.�"'wS""
CLíNICA MÉDICA DE ADULT06

E CRiANÇAS
Con.ultório: R. Visconde de Ouro
Preto. 2 - esq. da 'Praça 15 de No
_bro laltos da "Belo Horizonte")

Tel. 1545
Con8ultas: da. 4 ás 6 hora •.
.Ilea'idência: R. Felipe Schmidt, 18

- }fone manual 812

DR. NEWTON D'AVILA
Qp,eraçoos - vias Urinárias -

Doenças. dos intestinos, réto e
uus - Hemorroidas. Tratamen·

to da collte amebiana. '

P'1sloterapia - Infra vermelho,
Consulta: V1tor Meireles, 28.

. ...tende diariamente às Íl,8{} hl
.. • tarde, das 16 hs. em diante

, Resíd: Vid.lil Ramos, 66'•
FOll. 1067

'DR. MADEIRA NEVES
Mtdlco especíatísta em DOENÇAS

.

DOS OI!.BOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no Rio de Janeiro

Consultas diariamente
das 16 horas, em diante.

CONSULTóRJO:
Rua Joll.o Pinto n. 7. sobrado -

Fone: 1.461 - ResidêncIa: Rua
Prestdente Coutinho. 58

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na·.
eíonal de Medicina da Unlversld.
4. do Brasil). Médico por concur
10 do Serviço Nacional de Doen
IIilI Mentais. Ex Interno da Santa
Ca!lll de Misericórdia, e Hospital
...síquãtrtco do Rio na Capital ).

deral
OLINICA MÉDJG.!\ - DOilNCA�

NERVOSM
_. Consultófr-ío: Ediflclo Amélia

NETO
- Rua F'el lpe 8chmldt. Consul�

.

Das 15 ás 18 horas -

.

IImdência: Rua Álvaro de Carn
lho nO 18 - Florianópolisr-

DR. BIASE FARACO

Médico.chefe do Serviço de Síflllt.

do Centro de Saúde

DOENÇAS DE SiE'N'HORAS -

.

SfF1LIS AFEcçõES DA

P®LE - RAIOS llNFRA-VER
MElJJHOS lil ULTRAS--VTIO'LETAS
Cons.:. R. Felipe Sclunidt, 46 -

Das 4 às 6 horas.

Res.: R. D. Jamme Cârrnoca, 46

FONE 1648
---- .-

DR. LINS NEVES
Moléstias de senhora

'Consultório - Rua João Pinto n. 7
_ Sobrado - Telefon� 1.46'1

Residência - Rua 'Sete de Setembro
- (Ediff.cio L A. P. da Estiva)

Telefone M. 834

DR. M. S. CAVALCANTI
CUnlca exclusivamente de crianças

Rua Sah:ranba Marinho, 16
, Telefune M. 732

__.._ ...__

DR.CI!!U��per!2!�TES
Consultório: Rua Vitor MeiJreles, 26

Telefone: 1.4-05
Consultas das 10 às 12 e das 14 às 18

Residência: Rua Blumenau, 22
Telefone: 1.623

AUTOMOBILISTAS I
Atenção

Pa:t'a o seu dínamo ou

motor de arranco'

ti.
.

'r;,0 OFICINA ENALD.
�f,.o_ R.ad io-\eC.�� Rua Conselheiro Mafra

[ ne. 94
.

'------------

"

'- lIIal

COMPANHIA -ALIANÇA DA BAJA"
-;

'_�ada •• 1178 - Ié�.: I A,.I�A
orCE1rnIO� • TUN8POIlTl;8

Cifras do ,Baíanço de 1944�

ÇAPITAL E RESERVAS
Responsabilidade.
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80 900.606,30
5978;401.755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

•

98.68;.816,30

I« 76. 736,40 � 306,20

de CanTalh.o, Dr. Prancisco IIJoaquim Barreto de Araujo

• .......,... U ......................,l1li ......... "'. .".1JVWt

Sinistros pagos 'ncs último» Iv anal

Responsabilidades

Diretores:
Dr, Pamphilo d'Utra Freire
de Sá, Anisio Massorra, Dr.
e José Abreu.

G I
•

-------�---------

,DE PION E IR O
€i SERViÇO DE VoS.

t,.

.="

t

II·. m;íiÃmRi<rRÕSA j
Rua De-odoro. 33 I

I
. Elor ianópo lis

Livros novos e usedps,
em diversos idioma".

A tende encomendes de
obras editadas no Brasi]
ou no estrangeiro.

Novidades todas 911 Isem ..nas '

•

FILIA L VA�HG:
EDIFICIJ LA

Proco 15 de Nov=mb-c
PORTA...,..... Telefone 1325

QUEIXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR: Se o que lhe

inteeeasa é, realmente, uma providência
para endireitar o que estiver errado ou

.

para que alguma falta não se 'repita: e

NAO o escândalo que a sua reclamaçãn
ou queixa poderá vir a causar,

.

encami

nhe-a á SECCAO RECLAMAÇO�S,'
de O ESTADO, que o "aso será levado

sem demora ao conhecimento de quem

de direito, recebendo v. ê. uma informa

ça.1) do resultado, embora em alguns ca

sos não sej am publicados nem a recls

mação nem a providência tomada,

Rádio Dilu,sora
de �L6'gu'na <,�

Todo o Sul Catbfinense escuta

diariamtnte a Rádio Difusora
de Lagupa. .

970 Klcs. (ondas médias).
Hor ários de irradiações: - Das

10 às 14 e 17�às 22 horas.
Representante em Florianópolis:

D. F'. DE AQUIl'{O .

Red. do Jorn!:ll «O ESTADO:

Dr. CLARNO
GALLETTI

·ADVOGADO
Crime e cível'

Constituição de �ociedade.'
NATURALIZAÇÕES

1

ESCRITÓRIO JUntDmO COMER€IA.L
(Com um Departamento Imobiliário)

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

ADVOGADO
Rua f<'rei Rogério, 54 - Fone li4 - Caixa Postal 54

En.dereço teleKráfico: "Elibranco" - Laje;;. - St- Catarina

Tít.ulol Declarat6rios

I
E.crit.·- Praça 15 de Nov. 23.

.

lo. andar.
Ruíd... Rua Tiradentes 47. IFC>NE •• 1468

I-:-_-:

.Laboratório
Radio-Tecnice-Electron

Fundado em 1935
'

Montagem de rádios. Anlpli
ficadores·Transmi.aQre.

Material importado direta'
mente dos U; a. A.
Proprietário

Otomilr Georges Btihm
E�ectl e - TSQnico • Profi..iona)

formado' na' Europa
Florian6pôlitl

�ua João Pinto n. 29, -' Sob.

.

.

.... .-
.

IAI)V()G�\._DOS
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRI'TÓRIO: Rua Fe1ipe� Schmidt 5€ - Sala 5
Edifício Cruzeiro - FloriaI16poHs..

,

(

QUU VESTIR-SE COM CONFORTO E ELEGANCIA? IPROCURE A

Alfaiataria Mello IRua Fel'ippe Schmidt 22 - Sobrado
,

-;

.ESCRITORfO JUR1DICO COMERCIAI..
A..untol ::i.Jurídicos·- Comerciais --.Rurais a Inform�tivolI

Endereço Tel. ELIBRANCO - LÀJES - Santa Catarina
ConsultEi nt:;Jsa Orga�izoçao antes da le decidir pela com

�ra ou venda de imoveis. pinhail ou qualquer
emprellQ ne.te estado

Diretor: -- DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
'ADVOGADO

Rua Frei Rogéric, 54 � Caixa Postal li4 - Fone 5.'

�·�.·A, j,O",·....A·'-.'I.'-r•....1.',_

�EI,' fe����csa�beISeTt��1!>�i�Í�E;a�:.::x;��Sg::�: I'••
"

de sortimento de casemiras. riscados. brins
bons e baratos. algodões, :morins e aviamentos ),

" para alfaiates. que recebe diretament.�··· das

Il"I rnelhorn fábricas. A Casa ·A CAPITAL- chama o ateng&o do. Snrs. Comerclan.t.. do interior no sentido de lhe fazereDl-:'�uma
. vilrita ante. de efetuorem .ua. compra•• MATRIZ em Florian6poUs. - ,FILIAIS"'ernjiBlumenau e Lajes.
_______________________________________1 \)

�\

\,
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quando afirmamos que o sr, Irineu Bornhausen era o único cal:'
Partido Comunista. Para' que não digam que fazíamos um juizo temerá ... ��

convidamos 3n eleitorado católico a assistir a . apuraçao que está sendo ieita .n
edifício do TribunaL Tôdas as chapas comunistas são iavoravei� ao sr. Bornhausen

......

-...

. o acordo secreto entre a UDN e o N�(�cioDalização
comunismo apareceu! de servivos

Bombaim,' 21 (U. f
Oovêrno decidiu na«

todos os serviços de tr
tes rodovíártos, a part
de, abrü próximo.

Não erravamos

dato do

- .....===.

florlanõpotli, 22 de .Ianeiro de 1947\

A impiedade comunista
RIO, 21 (A. N.) - Informam de Campos que ocorreu mm grande

conflito Da localidade de Grussahy, município de São João da Barra,
DO Estado do Rio, em vírtude de elementos comunistas terem tenta
do impedir a procissão de Santo Amaro, padroeiro do lugar. lOs eo

mnnístas, para Ievarem a efeitO os 'seus propósitos, colocaram-se no

caminho onde ,ia passar a procissão, dando lugar á reação. do povo. O
fáto foi levado ao conhecimento do ministro da Justiça.

------ --'-'---

A cultura do- la'mí
RIo, 21 (A. N.) - ·Há vários , provado o seu valor proteico, sua

anos que se tem feito diversos eu- aEls�miilalção e dígesíibilídade, o

saios sobre a cuuura do "ramí" no rami poderá ser tornar 'uma grlm
Espinito Santo. Entre outros in- de fon�e de renda paea os lavrado
Leressados destaca-se o 1aivrador res que possam díspor de boas, ter
Otávio Gomes de Paiva, residente ras para sua cultura. Doutra par
no município de Alegre, que já te poderá ser um substituto para
tem uma área de cerca de dez al- a alfafa, de difícil cultura, e que
queires geométr-ícos 'em rami, cujo se acha restrita a pequenas regiões
beneficiamento há pouco iniciou. do pais.
Possue duas máquinas adqu.ieidas
em �ão Paulo e ele próprio COllS'

trui 11 uma especial para desfolhar
as astes. A 'p.rodução de folhas ver

des é muíto gmmlde. E como se sa

be a folha do rami é muito rica
em protema, o mspetor da produ
ção animal do ministério da Agr í
cultura está procedendo aos neces

sárj'q,s estudos sobr,e o assunto, vi
sando a produção ,çlo feno da folha.
A diretoTia da r,emonta do Exér.ci
Lo já se i'ntel1essou pelo ass'LlJD.Lo e

ensaios que ,serão em breve feitos
com (lJliment'ação de alguns gara
nhões no depósito de reprodtuLores
de campos. P,ensa a!i,nda o referido
técnico, em razer farinha de r.ami,
dIe.sinLe'gra;ndo fo,tha,s e apro;yei
télJndo-a, ,russim ,para a alimentação

,

de porICOS, aves etc. Uma. vez com-

Telegramas re tidos
Acham-se reLidos telegramas pa

ra:

Edmundo Rodrigues - Antônio
Brito Pereíra - Ralf Már io Kieine
- Empl'e9a Ramos M"lrcado
Lucio Medeiros - Juvenal Damas
ocno - Maria DeH'ina - Caio Pl'a
do Junio.r - ADuald'O Silveira _

EdiUi Boppne - Anita ScJhaef,er -
Osma,rima Sousa - Oscarina Fer
nandes - Jacy Campos - SOil!hor
- Vita;r Sil:vei'l'a de Sousla - RuLh
Luz - Mário Luz - Te'l'cz.a Sousa
- Ewaldo S. Cal'doso - Ana CasIta
- Tasso. - Vi'êlJsoca - Ma:u�ilia
Robe.rge - 'Afonso P'e�Ler - João
Kun - Marina Sousa.

Camisa., Gravatas, Pijamel,
Meial dai melhores. pelos me
nores preçol .6 na CASA MIS
CELANEA - Ruae. Mafra, fiEnergia

atômica 40-/. de abstenção
Rio, 21 (A. N.) - Te.J�o:t'a

ma de Belém diz q.ue a 3Jbst€n
ção do eleiItorado no Pará é
ca�oUJlada em quarenta por
oento.
Também de Aracajú infor

mam que a ahstenção do povo
s'el"gipano aA:imlgÍJU: a cin:qüenta
DÜ'r cento, notando-se, lP:rinci
pa1mente, a ausência de ele
mentos de elite.

Que'rn quer que acompanhe o resultado vias apurações, ao

pleito 'de -19, em Santa Catarina, observa, á primeira .irista, que
está �divulgado jJelas urnos o acordo secreto entre o sr. :/l'inen
Bornhausen 'e o Partido Comunista do Brasil.

As cédulas todas que irazem. ;os nomes dos deputados ve1'

me lhos vêm acompanhadas das restantes cédulas udenistas,
São Francisco confirma, 'a.xiomaticarl�ente, esse cambalacho

udenista-comunis,ta.'
•

Exemplo claríssimo, também, a votação na 4a secção da .f2a
zona, ,{j�lalál'ia). Enquanto (a chapa do P. S. D., ;para deputados á
Assembléia Legislativa, vencia por' ,/ ooto (109 por' -108) a chapa
p'G.1'� governador perdia por 44 votos. E o 'Partido Comunista Bra
sileiro obtinha 47 votos.

Aí está. ,O que os nossos oradores afirnwvam era a .'e-;J:p1'essao
da verdade: a U. D. N. e o comunismo estavam mancomwwdos.

RIO, 21 (A. N.· - Nos cíeculos ligados ao Itamaratí, diz-se que o

ministro das Relações Exteriores, sr. Raul Fernandes, enviou uma

carta ao sr. Osvaldo Aranha, que se encontra nos Estados Unidos, so
licitando-lhe aceitasse a sua designação para o posto de representante
do Brasil na ONU, vago com a 'morte Ido embaixador Leão Veloso. As

severa-se, ainda, que o ex-chanceler Osvaldo Aranha aceitar-á o ('0-

cargo que o govêrno lhe oferece por se tratar 4t1e missão patriótica, aci
ma das divergências políticas,

IncUaado ,OS hldr,
a

I

revolta
Calcutá, 21 (U. F) -

der do Congresso de Ber
San3Jt Chandra Chandra
conclamcu todos os índt
"formarem um exércíto .de \70

luntártos para combater
Lado das fôrças índochírr
O futuro da Asda - decla
ele - ao qual e.st:�: ligado o d
hndia, está. sendo agora dooi
dddo nos campos de batalha da,
Indochina. Chegou o momente
para as jovens indus eompar
tídharem com seu sangue e

seus esforços na construção da:
estmtura da lIi,berdade para
Asía juntameute com

dade da Indochina),

Ainda assim, não vencerão.

Osvaldo . Dranha substituirá

Escapou de

M- morte certa
oscou Tókio, 21 ·(U. P.)haveráNão censura em

WA.SHINGTON, 21 (U. P.) - Foi anunciado que a União Sovié

tica, em nota dirigida aos Estados Unidos, revelou que não haverá
censuea á imprensa durante a próxima reunião do '''big four", em

Moscou. Em tal oportunidade, quando serão debatidos os assuntos re

lativos ao tratado de :paz da Alemanha, os jornalistas estrangeit·os 1l0-
derão transmitir ,suas notícias sem qualquer censura. A decísão sovié
tica sôbire a censura foi apresentada ao govêrno (norte'-amel'icano pOli
efeito de acordo entre Byrnes e l\lolotov, em Nova York.

nente General C. Oairner, re

presentante pessoal do prfmeí-
1'0 ministro da G1'ã-Bretanha
junto ao gemmal MacA rthur es

capou corno qUe por mülagre
de perder a vida quando o

aviã:o em que vi,ajava' da Aus-,
tl'alia para esta ca:pitál se CLe�

�
ped:açou contna 'Ü solOo lla iH.
Ko�pang. Todos os pasls;i,gei
ros e tri\I)udlamt:e.s dio av,íãó e8-.
ca,pa1'3!ID ile.sos.Revolução inevitável

FR�COS e

ANEMICOS
•

TOMEM

Uinho ere9sotà�9
"SILVEIRA"

Grande Tônico

Lublin (PolônIa), 21 (U. P.) - Eleitores el1.tre:vistados pela United:
Press, domingo último, quando em caminho para as urnas, afirmaram

I

ser inevitável uma revolução em terras polohêsas. A impressão dos

,jolmalis.là.s tlorLe-ameri,canos é qUle Lublin e outras localidades dão
a impI'eilllsão de CJalmpos armados, o!Ilde forças do liov'e,rno etIlifre[] Lam,
diáriamente, bandos de "parti�s". I

D1âdofã'rmaêe·ufiCD
Salva;dor, 21 (A. N.) -, Come-·

moraThd:o o "Dia do Far,macêuLico'"
a ,sociedade dirigente da clwsse, 01'

ga.l1Jizou um pl1ograr:r)a de. solbni-·
da;des. Na sedé do clube Baiano,
hOIUVle um almoço de eonJ'raIJerl1i.:..
!'ação, que c<OiD'tou 00nt. a preS(}flça
do Inverv.entoI' Federal.

Nuvens de Daz lacr.imogeneo
CALCUTA, 21 (A. N.) - Nuvens ide gás lacrimogênio estão tol

da,DIdo r.uas desla ca;pital, como T,esuJIlJado de intervenção da polí.cia pa,ra
dispersar as manif,estaçõ'es promovidas pelos esludwntes locais, em

favor dos nacional'fstas da Indo China, que lutam. com os francêses.
A polícia já efetuou inúmeras prisões entre .os manifestantes, tendo
se registrados várias vitimas em consequências dos choques entre
os policiais e os ·estudantes.

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

«Policiaram) a
própria vida
Atelll;as, 21 (U. P.) - O n�

quiuÍsta chefe e outros ViDM
tr,i1plUlantes do Heilma,ra, ba,l'w'
de cabortaglem que naufrago, l
em áJguas dio E,geiU, üzeraaiJ.
d>e:eI,araçôes compT'O'lneiJedQtas
Ctolutl"a Ü'S po!ici1a1s que esrn�'

.'

V3Jm a bondo da naV'e. ReVlf)Jp,.,..
ra.m que qiUando a nave foi 'te
elncolIltro a mina, que a df;:S-'
truiu, originou-se. pânico, e us·

po.Iicia;ÍiS a bOlr.do p'rocUll'ara),u
i'Iplediatamerute OiS boltes salvq.
vida's" em d'etr,imento dos \P4i;
s�geiros.

O tratado anglo-soviético
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