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Concluida a apuração das eleições em todo '. o Estad(-verificou-se a vitória do
dr. Iderbal Ramos da Silva pela diferença de 14.115 votos; número este que

poderá· . sofrer pequenas alterações nas decisões. fina,is
.

do Tribunal Regional
�-=-_._. �I_e_tlõral sôbre os votos impugnados em' diversas

.

secções.
O r'ovo AO-CINaloftTO ·OA VITORIA

IDmbo,na promovída pelo Partido Social Democrécíco, a

maníreetação de rego:sijo pela vitóría da oandídatura ,Ad�rbal
Ramos da Silva, ontem levada a efedto nesta capital perdeu
seu caa-áter político para. se transformar numa grandiosa, em
polgante e tndesoritível testa transbordamente cívíco popular.

Grande mubtídâo se comprimiu no Largo Fasundes, onde

0spoucav.am fogos a cada momealt1o e se sucedi,rum as acllama

çõels ao' candidato vencedorr.

Estrugifsm palmas qUJau1do a comitiva de autos acolIDIPa
nban,do Ü' dr. �derbal R. dia Silva desceu a Rmia F1elipe Schtmidt

a dWl1Jdo ilni-cio á·passeata rumo a sede do_ Par,tido Social Demo-
crátioo.

.

Vivas., ovações, inj1::enso e iI1inter:rupto pipooar de fogu'e-
. tês, elIlJquanto a BaJIlj(Ía de Mú�toa "Amor 'á Ame" executava.

Quer anular vibm;n<te d:obra�lO, f,iz'eI1am da e:l1Jtusiástitoa reunião um ,aconte
cimentJol de indilS.cUJtivel express-ão socÍ:lvl, onde a geI1te de todas

as eleições as úlalSses ...socliails, o povo rua, SUia si,gnifieação ma1s legitima e

RJiIO, 4 (A. N.) _ O Partido So- verd�dei-rl�, dreu, Vlasos .aos sentimentols de aleg,ria Pior ve,r as

c�al D8imocrátitco p'ffi'deu a eleição I seglUI'Iada a glov:ennt8Jnça do Es·tJa4o nas mruos de lJIm catarinen

pa,ra goV'ernadt0r 'do Estado do Ma- se dos mais. ilustres que.�berá g]ove:rrnar S!l'�,tJa Coata;in!'L aci

ranhão, onde f:oi el-eitto o sr. Leo- ma dos paI'ltu:l!os e exduSLv.ame'nte em beneooLO do propTIiO po

pudido Nav,es, cmndidalto do Partido vo, p.o-rqlue a alma é boa e conhece aJS necessidiooe,s e as aspi
Traba,lhi:sta Bra,silleiro, OOtIll o rupoio rações de todos.

da União DemocráJtk.a NacâIOltla!.. DefrotllttJe a sede do BaI1tido Social DemooráJtioo falaram

AgO'I1a, �rliflQl'm.a.m de MaJuaus que o os· SII'!S,. dlr. Hipólito Gregório P'etreka, pI'lofesSlor Barretrros Fi

P.8D pl'e[,ende a anulação dto plei- lho, o ST. Abdlon 'Fóils, dir. Otho G,ama d'Eça e por último o no

,to em todo o ESltad-o, sob a alegação vo SOV1elrnador oo,nstiuucional de Slanta aa.taJri,na.
,de ilf!'legularitdaJdes na a,puração no Toldors os di,s:cu,r'Siols fOTlam eniUl'e{?;oTlÍJrud!os d\e, a,plausos da

irnltemor do IDSlLado e na capital.' e.no.rme multidão que se compIlilmiau llIrus aJdjacênci'as.'
Raras ve,zes Florianópolis assi.stiu a 111m espetáculo de

tarn.ta vibração, em que' 00 orguJ:ho de todos se eSipl3!ndia sem re

serv:as poi' ver eleV'ada 'á mails alta magistrarouTa do Estado,.
um filho da cidade, porsto que foi precisrumente no Palácio
PresidenCial que nasceu o OailldidiaJto da Vi-tór:ia.

JutSltiifioa-'s:e, assim, o oontag·Loso eIl1tUlsilaSimo dio PlOVO na.

gtiíanrlio.sa festa de O,I1tem: o povo quer.ia o dr. Aderbal R. da.

Silva á frente do go,vêrno' baJrrigla-wrd,é!

o . caso de São Paulo
Ri-o, 4 (A._ N.) - O depUltJado tra- I de BarrOs, como já se p,ode- V'erifi

halhtsta por São Paulo, fuzébio caI', não terá a mai'oria na Calmara
Hóclia, dali chegiaJdo agora, tran.s-

I

€lstad'UJa,1. O Pa�titdo TJ'abalhtslba �e
mi,l;iu á repolrtalgem de ".o GI'Übo" !'lá I:na,jorittário. Terá -Q. erl-e-irto, lliS

:suas" impre.ssões sobre o pl,erirto p�u- s'iJn, de .e:nfrell1ua:r um l'egts·}.altilvo
lisLa.. Inquer,ird!o sôbre a v�tóri:a do (')uja hostihdalde lhe tornalrlia im
sr. Adernar de Bar,ros, declal'ou possivel a sua admimJi:sLração. Ei:s, Terr'as descoubeaquele parlamentar: "ElleiIÍJoral- poi:s, Ulma cireUjll1SÚalliCia capaz, por

si m8!sma de rutenuar 008
.

temores ·ca-dascontra o sr. Aide:mar de ·BM'J'os. A
própria Cama;ra o cOlllJbrolará". Nova York, 4- (U.'P.) f- As emis-

soras desta éidade I transmitindo

hoje pela manhã despachos proce
dentes da Pequena !América" na

Buenos Aires, 4 (U'i P.4) - Re- região antártica, informarámJ que

O D'OMI .... 'Of.erilndo-Ise. á
_

situação decorr.ente I o� aviadores norte-amer�c�n.os es- .

. l'iliiii1das negoClaçoers. arrglo-a'!',ge.n1!l!Il'alS, tao sob?'evoando um terrttorto des-' .

nie de reCUll'iSOS de o!'lde:m juridiéa. relativrus ás f.e.r.rovira:s briltânicas conhecido situado entre as terras OTTAWA, 4: (U. P.) - O Cauadá não deseja ;ver algumas
Entendo, entI'le'ÍlaJnto, que não sle na ATgoottna, o dr. M. NÍlmda, pre- de �Marie Byrn e James EUsworth. nações "dominando" a 'paz - declarou, hoje, o primeiro mi
deV'el1i.a teIllta,r venoer um cfmtdi-da- sidell1te do B-aJIllCO do Estwdo, de- Acrescntou a informação ,que I. os nistro canadense, llckenzie King, explicando ao Parlamento a

1!J.o maiiS vobatdo,. através de tai,s ,olarou hoje á �mpr,ell1sa: ".o Go- pilotos da expedição Byrd lotogra-I solicitação
feita pelos domínios, para apresentarem I�eus pon

['ecul1s.()s, l:l'ÜlTQlUJe ilsso traira uma

I
v,êrn·o está ·estudando as uLtim-as laram inúme?'os pontos montanho- tos ode ;vista sôbre o tratado de pa.z com. a tAle.manha. "Lutamos·

grande decepoáo ao povo ·e não re- Clcmtra-prupaSlÍJas b:nitânica:s, po- sos, 'até agora ignorados alguns. dO$ na 'guerra para ,evitar que dois países dominassem o mundo -
dlundm1i.a em benefício para a de- rém, a'ué o m_omeruto não ohe,�ou a quais (se ,elevam ,a mais de 5.000! acrescentos êle - e agora não queremos ver :uma, duas, três
�:nocr'aC!j.a. Memai,s, .o Sir. AdemaQ' I quaLquer decilsão".

,.
metros do nivel do mar. � .• _ .. , �.< I ou quatro. Inações dominarem a paz"

.
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DA PAZ

A Hussio ambiciona a

bombo � alomica
o Canadá não está
interes.sadO'·

. Nova York, 4 (U. P.) - O
N. YORK, 4: (U. p.r - "Ontem nossos alíados, hoje nos- "Herald Trioime" publica uma

sos vizinhos e amanhã nossos Inímígos", foi o brinde levanta- .

d I· ontrevíeta com C. J. Macken-
o pe o coronel Zbotm, chefe de servico secreto da embaixada zie, diretor dio Conselho Na

da Un'ião Sovíétíea, durante as comemorações pela passagem
fi " . . , " . � _ cíonal de Pesquisas do Oana-
o

_

DIa da. VI�O�Ia dos EE: Umdos sõbre o. Jap8;0" escreve :0 dá em que €,Sita autoridade de-
antigo fUnCl?narIO da embaI�ada russH; (Ua'. Canada, Igor Groeí- d�I'Ia 011€ o seu aís Iane ia
zenko, no numero de fevereIro da revísta "Cosmopolitano". I

q
. � .

p
da d�' a

J

R I t d f' f 't"
.

._ ., . exp orar a ciencia esasre-
e a an o os es orços r�ne. ICo.S .da y.mao Sovíétíea !para a ão atômdca, com vietas em

obter o segredo ,da.?o..mba ato�Ica, GroeI�e;"-�o dec!��ou q�e:: rica ões acíêícas e ue não
na EmhaIxada SOVIetIca, no día "VI" o.fIcIaIs sovíétícos nao ti�ha � int�I1ção'de tenfar pronntríam esperanças de que � b_?mba atômica viesse jamai,s •

a oozi!r bombas atômdcas. Disse
ser �ontroIa�a por uma COmISSao. �e representantes das varras ele, textualmente: "O Canadá
naçoes•.A� .nnlca,s palavras proferI�as. em todos os momentos mão' está Interessado na coais
pelos o.fIcIaIs. de .alta, patente Ido ExercI�o russo, seg'und? acres- trução de bombas. Jamais sou
centou o ,?-rt!culista eram: "os .amerIcH;nos desoobríram a bomos ual uer coisa ares eí
bom�a atormca, Ag·ora. devemos cons.�gUl-la :� .tOdo o cust�" •. to de. c�ns:t;l ão de bOIIl1�as
GroeIzenko. �e�}a.rou amda que a ,Umao SovIetIca.ohtev� .for- m0S1llO qll1a'l1id� estavamos as�
mulas de

_

uramo 233 e 235, através dos canais díplomãtícos, socíe.dos aos EstrudlolS Unidos
entre Ottawa e ),Io�cou. dlThrlairute a guenra, Não t&.mo'�

capacidade induetrial piara fa
.zer bOlmrbíl.'s em. .!<'JI'ande núme-

I
ht' J ,;--r d'1'0 e nen unn pais po ·.e pensar

PORTÓ ALEGRE, 4 (A. N.) ..- Registrou-se em Rio Paro' em construdr uma arma da
do um faM interessante: um eleitor, admitido. ,a votar, colocou qual só poderá ter dois ou

a sobrecarta na urna, assinou "as folhas de votação mas es- três exemplares ".
queeeu o .título ern casa. Pouco depois voltou com o título, o

qual foi apreendido pela mesa. Um delegado de partido pediu
.a anulação da secção, alegando 'que o. voto daquele eleitor, rQ-
mado sem a exíbíção de título, contamina de .nulídade a 'Vota
ção inteira. ,O Tribunal Eleitoral, porém, não :deu provimento
ao recurso. Julgou válida Ia votação. Verificou-se uma irregu
laridade que poderta ter graves 'eousequêneías, Mas a apresen
tação do título, feita no curso da votação, .13anolÍ aquela irregu
laridade.

V'''·'eteu sem

A «corrida» em
Pernambuco

RUo, fI (A. N.) - Iní'ormarn de
Recife que os últimos rssunados
das Ellei,ções dão para o sr. B:arbo
ea Lima Sobrinho uma mruioljila de
mi-! ·e 60 V'(�tos sobre o .sr. Nato

rela primeira veZ' DO Brasil
RIO, 5 (A. N.) - Informam de RecWe que o médico per

nambulClano C16v.Ls RaJiva, realizOiu, peIla pr'Lmeira ve,z, no Bra
sil, a tralliSplaJl}.tação ,da cornea OCiUJ�ar, o.bte:ndo plreno êxito.

RIO,,4 .A. N.) - Ainda a pIlopósito dia' inteil"Venção dorur
gim f'e'ita em Recif,e, pelo oRalmolofllLsrta ClóvLs Paivla, orutro
desw,.oho da aapdilJal pernamblJIcaJrua informa. que a i'llrtervoo.ção
foi feim ruo Hospital Pedm II e o pa,eientte já teve aJlta. A cor

néa ocUJIaJr qu.e lhe foi traJnlsplantada foOí lIetirada de uma io-
ve,m que, fa":leoer,a diulas hO'I'las aDJt.es.·

,

Campell'o. .'\,s oopc['oaJnçrus dos ude
nilSlLas vOlhtam...,se ag'ora, para

apuraçã:o daiS urmas imp'UlgIlJrudas.

mentie, a di,flerenÇia já é glra;nde. Há
ti. pOI&silbil-i1d1aJde, caso haja eleições
sup.l:emanvares, em vi'!'ltud'e dia anu

lação de mails die duüerntas urnaJs

de se consegUli.r llima 'aHeI1ação no

re.slu�tado, dtasd,e que s-e faça uma

frElnte UinÍoCa die todos os partidos
dElmVCil'árticOls. Há, ailnda, uma, sé...:

Nenhuma ·decisão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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·lmprego ''Industrial d 1 Energi� A tO,�ica
CAMiNHA-SE COM SEGURANÇA faze-lo pela indução magnética co-,
PARA O EMPREGO INDUSTRIAL mo IniO hetatr-on. Uma vez que os

DA ENERGIA ATOMICA t;.let'l'o'lls tenham alcançado eil1er-

Os esforços nesse sentido tornam- gias super-iores a um ou dois mi

se cada vez mais promissores lhões de volts, adquirem pratica
Nova York - (S. t. J,) - Tão mente' a velocidade dia luz, e qual

grande já e o vulto dos conheci- quer aoeleraçâo posterior apenas
rnentos humanos que o progresso aumenta ai sua massa, mas não rnu

se tomou' incoercível. ,Antes do da apreoiavelrnente a sua velocida
·ruliul31 desemvodvimento da oiência, de,
passavam-se longos períodos sem Um 'ÜlUJtI'O novo invento piara a

que surgisse qualquer coisa que desintegração do átomo é o' acele
viesse contribuir para aumentar o nald10r linear, surgido em conse

conforto e o bem estar da hurnani- quência dos trabalhos e fe.tualdos
,cllade. Havia a esse respeito uma durante a guerra sôbre o radar.

estabilkíade que não era de modo Vários laboratórios estão cons-

3lligUQll agradável, porque represen- truindo agora êsse apare lho.
tava melancojioaanente a contíeua- Ainda deoorrerá talvez bastante

ção de um estado ·die coisas em tempo andes que a energia atômica

que tudo Soe fialzia com evidente fa- possa ser el11!p:r,e.gJaldla industrfial
diga. Esse tempo, felizmente, já mente, mas os passos para isso es

vai hem dâstante. tão sendo dados C0111 segurança e

Atualmente, inúmeros homens de mais rapídarnente do que se no
ciência e téonâcos vivern -inteíra- dia SUipOT há alllg<uJITI tempo atrás,
mente comsagreídlos a estudos, pes
quisas e experiênoiae dl1ltro dos
laboratór-ios e oficinas, e desse 'seu

incansável trabalho resultam qua
'Siel dianíamenee .

novos beneficios
para o' mUl1IdJõ, Paf'a se ter uma

idJéia exata da intensa e proéícua
aJl:ivi,dirud,e desses abnegados, nada é
mais proveitoso do que ler nas re

vista s especializadas do pnincínio
de cada ano p que, dlf,r3'llIte .ó que
acaba de encerrar-se, foi realizado
nos domenios da ciência e da téc-
nica.

n'Oftável o qlle se

campo, da e1etrÔlntiCia.
BllItne as muItas nealüações. de

1946 devidas, aos engenheiros da
Genlera·l L'!ieiCilr'Ílc, S/egUlndo 3JS T'e-

fferidas publicações, :t:iglllri3'lll o, d,e
Sielllvo.]:vimento, e aperfeiçoamento
de aparelhos dest�1l3ldos aü esltudo,
U!bertaçã'Ü e oontrô],e da energia
altôlIll'ica. DlelSlses aparelhos mere

cem 1I1Iemçãio. eSipemal o hetaJI:lron, o

cici'atron, o si'ncro�Otll e o aoelera
dlor lli.near ,

As Ptfovas qUiCl fOf'aJIll r;eaJizadas
com o hetatl'On de 100 miLhõe� de
volrts prOVlar,affi que se podem pTO
duúr no betlah,�n, por uma mu-

dallllÇja de COTl1emrte, raios dlé 16'0
milhões de vo�ts. Em adição á cor

:f'{mte altemilradJa, 11lI11ia co'rren:re di
r,e1l:a é ·�l!i,calda ao, poldlelTos'O eletro-
magneto, tOl1nanido po.S'sÍVleJ a ob
tenção d!e '€Iner.gias, SIIlbstlanci3llmente
mais altas '(�om o mesmo peso de
m3i�nJet.e. Um bellatron de vülrtiagem
direta no cif'OOito do eletr'o\dl() e de
10 milhõs de v�lts já fiai COlustmi
do- no, lanoTaltório da General
Elect1'ic, em Sc]]enie'ot.31dy, e outro
de 50 milhôes Idle volts se ama em

vias die conclusão pa'l'3. ulitielrior es

rodo do p.I1ÍndpIo da voltla'g€lm di-

I ['·eta no ciliooJto de e�etr()/dlo. e pa-
1'a a aplica.ção em medicina �pe
cimentalI.

I
COInlstruiU-'se também um s.Í1ncro

t1'OIU. Tl,ata�S'e de 'uirna máquina que
a'UJlTIenta a f'O'rça dos elelrons por
melj.o de ulm Clll'mipo cLe ráidio-fr,e
qtlJênaias SI�ncrÔlniao, ao eIÍvér . d�"---------------------------------------------�------

"

CLUBE DOZE DE AGOSTO
CARNAVAL DE '19,r1 1

AVISO
Levo ao conheoimento dos sra. sócioe e suas exmas famBia.,

Que. a Diretoria do «Clube Doze de Agosto» resolveu realizar baile. à
faatasia. com início à. 22 horas. no. seguintes dia. do mes de Feve
reiro: 15 (sábado). 16 (domingo) 'e 18 (terça-feira), reservando o dia.
17 (segunda-feira), para a veaperal infantil. da. 16 às 20 horas.

. VENDA DE MESA •• Do dia- 10 de fevereiro em diante, da. 18
às 20 hora.. na aéde do Clube. tera início a reserva de mesas. pelo.
or.iem de chegada do .ócio, no recinto para es.e fim deligno.do. O
.oeio só poderá relervar uma maea'. O preço lia mesa numerada.
com direito o. 4 cadeiral, obedecendo à dispoaiçã.o constante da planta
_'poata na '!Iéde do Clube, será o seguinte:

ASSINATURAS PARA TODOS OS BAILES CR$ 8Ó,OO
MESA AVULSA PARA CADA BAILE' .. i CR$ 30,00

INGRESSOS _. De acôrdo com as inltruç6es baixadas p-'la Dire
toria e que sarda distribuidas aOlÍ sr. sócios. oe praços para OI

ingrelsos avulsos lerã.o o. ieguintH:
PARA TODOS OS BAILES CR$ 300,00
PARA CADA BAILE . GR$ 100,00

NOTA -- A mesa avul.. só Pocilerá .er adquirida após a reserva

das de a.sinatura para todo. o. bailH,
Secretario. em Florian6poli8, 28 de Janeiro de 19'47.

ELPIDI0,FRAGOSO, Secretário Geral.

"

CURSO DE MOTORISTA

Nos ínteressantes resumos a.gl)tl'a
puhlicados pelas. aludidas revistas
e referentes a 1946,' destaca-se o

que se fez no campo da física nu

cleae (desintegração do ádorno) e

do mio X e no que diz l'e;p:eH-o á

pJ·oduçã.o, ÍJTanslJIllÍssão ,e distribui
ção Idle fôr,ça, aipaI1élhloLS pafi3 mine
ração, máquunas, palia. mÜlagem, per
Í'llJl1a'çãlQ de poços de pet;!'ólleo e

s·errarila. Também fOIÍ sumamelilte

ue O,..S NO'O!o

COMO UMJDAS CONTlU8urCÔES DE (';Uf�QA OO�lA80gA10IUO OOIH�
o P",\CO OfSlt o., . "'ilOU 20QI.

Govêrno do letado

) I
j o ESTADO

Redação e Oficinas à rua João
Pinto n. 5

Diretor: BARREIROS FrImO
Proprietário e Di1.'.-Gerent.

SIDNEI NOCETI
Diretcr de Redação:

A. DAMASCENO DA SILV'A
Chefe de Paginação:

FRANCISCO LAMA1 QUE
Cht>fe de Impressão:

JOAQr'iM CARRAL DA 3ILVA
Representante:
A. S. LARA

Raa Senador Dantas, 40 - 5-
andar ..

Tel t2-5924 - Rio de Janeiro

e

Serviço de P-ronto, Socorro de Automóveis
Ensina-se a dirigir automóveis
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prática - conhecimento do motor,

chamados para reparos de urgência.
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Decretos de 31 dé janeiro de 1947
cOlnsegurru no O lNT'ERViEIN'I'OR F1EIDEIRAL RESOLVE

Tendo 'em vista o que consta do pro
cesso n. 129, de 1947, <Ia Secretaria de
Estado dos Negócios da JUstiça, :.<::duca
ção e SalÚde

Aposentar:
De acõrdo com o art. 45, parágrafo
único, do decreto·lei n. 614, de 2 de
março de 11942, e art. 188, item lI,
do decreto·lei n. 57.2, de 28, de outu·
bro de 19411:

Juvenal Caetano da Silva no cal'go de
Tabelião de Notas e Oficial do Registo
de Hipotecas e Anexós da comarca de
Curitibanos, com o provento que }'or lei
I'he competir.
De' acõrdo com o art. 1<88, item lI,
oomlbinado com o art. 100, item II,
do decreto·lei n. 57�, de 28 de ou

tubr.o de '19411:
Ascendino G. Barreto no cargo da

classe J da carreira de Oficial Adminis
trativo, c10 Quadro único do Estado.

Nomear:
De acõrdo com o art. 169, do d2creto
lei n. 4311, de .19 de março de 1940:

Aladim Carneiro de Farias para exer

cer, iVitaIlciamente, o lCargo de Tabelião
de Notas e Oficial do Registo de H1po
tecas e Anexos da comar_ça de Curiti-.
banas.

Designar:
De aüõrdo com o art. 84, do decreto-
1ei n. 57:2, de 28 de outubro de' ..

J.941:

João DemarLa Cavallazzi, ocupante do

cargo da ,classe K da carreira de Agr'õ
nomo, do Quadro único do Estado, para
exercer a função gratificada de Pr04es·
sor da illSloola Prática de Agricultura
"CaetaIliO Costa", de Lajes, vaga em' vir·

tude dia dispensa de �edro Athos da

Cunha.

DE PION E IR O
A SERViÇO DE V.S.

FILIAL VARIG:
EDIFICIO LA

Praca 15 de Novembro
PORTA - Telefone 1325

B R'I T O
(J alfaiate indicado
Tiradentes� "I

Rua. FeHpe de Oliveira, 21 -

S"'andar
Te-K. �9873 - São Paulo

.A1SSINATURAS
NÍl',Càpi.tal

Ano . .. .......• Cr$
Se.mes-tll'\o Cr$
I'rímestre Cr$
Mês............ Cr$
Número avuléo . . Cr$

Nq" Interior

Ano . . . . . . . . . . . Cr$ 100,00 I

Semestre ..••.... Cr$ 60,00 I
Trimestre Cr$ 35,00

INúmero avulso- ,. Cr$ .0,60 I

Anúncios mediante contrato

FARMA,CIA ESPERANÇA
d6 Farmacêutico NILO 'LAUS
Heje e amanhã será a sua pl'eferida

Drogas Jlacionais e estrangeiras -- Homeopátias - Perfu
marias - Artigos. de borracha. ,

Garante-se a exata observância no receituário'médleo.

.80,0.
45,00
25,00
9,00

.

0,50

QUER VESTlR·SE .COM cetffORTO.
�

lllaiataria
E ElE6ANCIA 1

Os originais, mesmo não lpublicados, não serão '

devolvidos.

IA direção não se respon-
sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados

PROCURE A

MellO

______,----------------------

NOSSAS SECÇOES
Direção de.:
BARRBIROS FILHO

Notas Politieas
Notas Locai.
Artigos de Redação
Página Literária
SIDNEI NOCBTI

Crônica da Semana
Economia e Finança.
Vida Bancária
Notas Cientificas

..

Rua Felippe Scbmidt 22 - Sobrado

Notas Rurais I"

Estatística
Nem Todos Sabem
A. DAMASCBNO"

Govêrno do Estado
Notas da Prefeitura
Vida Escolar •

Religião
Jurtsprudência
Vida Militar
Noticiário do Exterior
Noticiário do País

Artigos de 'Redação
A. A. VASCONCBT;OIrV

Pelos Municipios
Assuntos Internacionais
Concursos

Artigos de Redação
D. F. AQUINO

Fatos Policiais
Vida Social
Vida Feminina

Magazine "

PBDRO PAULO MA�B�Dor
Esportes

TELEFONES MAIS NECESSITADOI
Bombairos .........••.•.••.••• ,.. Ull
Polícia ..................•••.•• • • 10U
Delegacia O: '�. Social :- ..•.•••••• , 1571.
Maternidade ............•...••••. 115'
Hospital Nerêu Ramos .. UI
Santa Casa "

. .. • . . . . . . .. • . • . 1011&
Casa de Saúde, $. Sebastillo .,.... 11'5L
Assistência Municipal .......••••• 1666-
H""l!ital Militar Ub>·
14° '.8. C. ....................•• 15.11>,
Base,...t\.S!;,_ea ......•....•..••• ,... 7U.,
7" B. 1. A. C 15n·
Capitania dos 'portoo .. , . . . . . . • . . • • • Ust..
16" C. R. 160&·

,

Fôrça Policial •..•....,........... 120)"
Penitenciária 1511:·
"O �o" 103�
•A Gazeêt" 1651
•Diário da. Tarde" ••.....••••••• 1.57'
L. B. A. , •.•.. , ••.•• ",.,..... lliU
EIIIP. F_hi. 0rtIa. / I .... ·

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADu-Quaf'ta felrafS de fevereiro de '947
��,-- �,�------�------------------�----������_:---=--��--------------------------------------------------_.------------------------�..

3

CLUBE' DOZE DE AGOS.TO--Dias 15, 16 e 18 de fevereiro, bailes
carnavalescos .. - Dia 17, vesperal

.

infantil. ·.A começar de 10 de fevereiro,
lerá inicio a reserva 'demesas ..

-'\..1

. 'Caixa Economica Federal 4ca,demia de Comérvio de 8ta. Catarina
(Fiscalizada pelo (iovêrno Federal)

A N O L E T I V O' DEI 9 4 7

-'f

ANIVERSARIOS
.
FAZEM ANOS, HOJE:
_ a "ta. Elían Dirce Corrêa, í"i-

. Bem expressivo tem sído o desenvolvdmeoto da Caixa

Iha do sr. André Corrêa. Econômi,ca Federal em nosso E,stadJo. A instalação de Sua rêde
_ a STa. Hídda Dubra dos Amjos, de Agências vízando estirnudar o progresso e a' circulação da

esposa do sr . Manoel dos Anjos, riqueza nas diversas zonas do Estado vai se processand., num

prcíprietár.io do Salão Minerva. ritmo dígno de todos o:s louvores, A 18 de dezembro p. passa
_ "ta. Neuea Lopes de Almeida. do foi ínstalada a Agênota de Jóímvtle ; em 6 de janeiro com a

_ o sr, Domingos Trimda:de. horurosa presença do exmo. sr .. Vace-Presídenee da República
- sr. Damibio M·eMo, hanoár io. dr. Nerêu Ramos, a dia cidade de Lajes, tendo a imprensa do
- sr, Rodolfo Ribeiro Gomes. Estallo publicado amplo notíoíárío ido fato. Agora nova íneta-
- o sr, Henrique. Lomeiro FIi- lação ammcia a esforçada direção

.

dia Caixa IDaonôm�ca em

�h'Ü, funcíonár io do Telegrafo Na- noss-, Estado. Desta vez vízando príncipalmente o ínterêsse
d:ional. do proletarüado mineülo do florescente cidade de Crescíuma.

- aSila. Manoela Mancelos. A propósíeo.. o presídente do Conselho Admãmdstracivo da Caí-
- a sta. Ceüra RiHa. xa Econômjoa Federal de Santa Cataríma, sr. Arthur Brasil
- a sra, Áurea Garcia. . Vianna recebeu do eocmo. sr. Vice-Presidente da República, dr.
- a exrna. viuva d. Laura Ca'la-' Nerêu R:31IDOS O estimulo de um telegrama congratuâazórto Ministério da Educa�ãlt-do Caldeira. pelo evento.

VIAJANTES: O despacho reterído é dos segmíntes, têrmos: ESI..OLA INpustRIAL DE FLORIANÓPOLIS
Aoharn-ee nesta capjtal, a pas- Muito grato seu telegrama comunicando Insoalaçâo Agên- ,Chama-se a atenção dos inter�;,sados para'o edital

.sei.o, o reverendíssimo Frei Ange- da Crescíuma dia 22 revereíro. ESDou certo nova AgêTIJCÍ'a será de matrícula paro admissão de alunos no corrente
.Io Hoffrnerm, da ordem do Carmo, grande fart:or progresso daquela região catarinense. Cordiais ano, p�bli"cado no Diário Oficial do Estado de 18 de
nosso conterraneo, resídmdo há saudações, (A.) NERÊU RAMOS. Janeiro."

;::::::!�1�:'!1�:tt�;3E;"::: ICONSELHO REGiONAL D� CONTABILID4DE A-b-jS-t-or-ja-é-o-nt-ra-••-.II-JLa-u-ri-Ôd-O-d-es-ce-0-Daqui, rumara para a legendaria .

b-cídade de Lajes e de lá a caIPiltal' C O M UNI C'A D O N°. 3 A propósbto da notícia publicada morro para sam ar
_.gauc<ha, para após regressar ao Para conhecimento geral, transcrevemo. a re.olução n l. ds 17 de pelo Jornal "Cidade de Blumenau"
Rio de Janeir-o. Janeiro de 1947, do CONSEl..HO FEDERAL DE CONTABILI::>ADE: no. dia 29-11947 de que e Delegado O Carnaval, como festa funda-
Hoje pela manhã s. s. visitou em

.

«CCNSELHO'FEDERAL DE CONTABILIDADE Regional de Polütica de Rio do Sul mentalrnente popular, já está se
-companhda do sr. José ,Ni,colau Re sol uçê o nO. 1, de 17/1/47 .tenia espancado um co.ne<l'igiü'll.ár· descolorando - talvez pejo cansa-•

. . Bom, Inspetor Osni Silva e '801'. Documentes referente. à conetituição do Coneelho Regional de rio da U. D. N., na Vila de litupo ço que a hrta pela' vida, de hoje.,'
Egídio Amorim, o Exmo. sr. dr, Contobiiidade do Eetado de Santa Catarina Tanga, forços-o é desment.ír aquela em di,a, p['ov'oca em todos. Entre-

. João David FeIlreira Lima, d. d. O Coneelho Federal de Contabilidade, tendo em vista o que consto nOlUeia poi,s q'Ll,e o·s aco.n:tebilmell.1tos I a,mo, há quem não Is,e l'evída: fo-
S t" d F d t"T."d do proceno n. 4/47,

l' ·t d' di'''''.. ecre' ê).r.no a aZ8iIli a, maIli yâ o •

Resolve: we.ram um curso mUI! o lverso o . llves iIDroo'utiv.e.iJs, com o sangue
·:Com o mesmo, cordj,a,l pal-es'ura.

.P.prJVat' o re!atúrio da conetituição do Conselho �.gio.nal do E,tad"o que se propala. d,e 'Momo n8JS veials ... Ass·im a Es-
Amwnhã, ·em compa.nhi.a dos re- de Santa Catarin�, louvando'o pela sua perfeita execuçàQ. '/Paulo Realm'81l1'te, a pa,cata Villa de ltu- co.la de S8Jmba que o N:wcilso. L.ima

feridos senhores, vi,siltará F['eli An- Lyra Pre.idente -- loão Ferreira de Morais Junior -- Relator». poranga, ubti'ill-amente, tem sido e o DvãJo arrwnJwra,m. Pr.cmtinha,
.�gelo, os di·versos es-tabelooimentos Florianópolie, 3 de Fevereiro de 1947. va.rrida por uma opda .(je desassos- orga·ni.zada, bem ensai,adill1iha, a Es-
.-de ass·iislência pública, cous-Lruido.s LINDOLFO A. G. PEREIRA

'sego, em vilDtUide dws desordens a,li Coola vai descer o morr.o na qUM'ta-� ,Prelridonte
'

nQ govêrno Nerêu Ramos. pm!..i.cadas por desdlas'sií"ieadolS' ele- feira oaI'lnava,lesca (não a de Cin.:As .. s. os nossos vOItos de f.eliz es- ment.os da U. D. N, s'a,U,entando-se, zas _ Deus no,s, livlI'e!) para fazer
toclia entre nós. 'nessa.s des'ondens, F'l'anci-sco Car- o s8IrVlilci,nho no eI1tusi8JSlmo do
-:.NASCIMENTO: Nunca pela destrul·ça-o d'B mundo lo's Famia,s de A:LbUiqUH.qUe, vulgO povo.

Es!tá de pa,narbens o �alI' do sr.. ,'"tI'
.

Ghic6 Louco, Al!cebiades de Souza Lau['lindoo e Alméliws 'vão descer
."João Peralta M-o.IlIt,es e de sua exma e um ILa.l Pa'UllisILa, al·élm de muitos em p'eTllca, g;ilngando as carnes ao
senhora, ;TI·e'Lo nascimento .de um WiaJS-hL�on, 4 (U. P.) - por T:ru�a:n, dos cinco mem-

Qutros. d t b
.

."

Be!rna:rd Baruch, de:pondo pe-. bro's e do dir.etor da Oomissã9 - batuque das 0uilcas, .Q.S am Of'Lns,
filLhimho,

. _-g
l1a.nte o Comité Atômico' do' de' Con.trole Atômico. LHii.en- O s·r. Deloeg8Jdo Re.gi-onal de' Po- irequebrwndo-Is'e ao oho.caliha ·e ao

'IIi
.,

• !feia, que até a data das e:le.jçõe's se p,andeimo. Theco-recos e !lipi'tos tam-
FALECIMENTO Semad:o, dieGllarou que a pres-I t�'a,l .foi n!Ürme:a;�,? p�ra a PIreSl-

esq,ui.v-ou de lá coulIparecer para bêm v,em. A Fetipe Schmidlt 81ran-são dos ciemtistas no�.-ame-I derucl,a da OQI�!lSisao.· BaruchDECIO MORITZ _ - evitar explor·a.ções, foi aogora 0ha- fLna, dos footiiI1Jgls de dOlIlliiIlgO, vi-
Faleceu ante-ontem. tendo sido dcanois obrigoo O ExerC:lto a dec}:a:I"OlU que ha o natura[ de-

ffi'rudo a lituporrunga para pô.r ter- brará ,então wm sambars irr.esbsti-
·,aepultQdo ontem às 17 horas. o fazer a decla.raçãJo públdca que sejo, entr.e os c�e�i.stas, de te-

mo aos abusos pI1ati-cados po.r aque- veils, rel,em.braiIldo saudosa O'S ve:noeso eltimado co.nterraneo Decio ap3JrecelU com :a assi'natUlra de re'm uma rev·elaçruo livre dos
Moritz, grandemente relacionado d J' ..�. d

. l'e.s indivíduos, pois o delegado 10- lhos tempos, os a,legr,e.s ,te'mpos dos
Smyth. O ·rel:atório p·rep'3Jrado esen!V:o wmen.uvs a eilliergla'entre n6s. O seu pa••amento proo ca,l não era maiJs resp-ei:tado. i p.résltitcrs, d.QiS carros, do oo.rso,

�""Vocou _poruteraação no va.to cir- por H. D. Smyth . foi e,mitido atômim, llIUim esfolrço J?ara Lá ohegando, o Dr. AJrli'ndo Go-, dias blOlecrs, dos I'8Jnchm.culo ãe leu. amigos. pelo Depa.rtameJIlioo de Estado ajud:arr .a HUJma,nidade em ge- d
.

t· d d' d ó t d"'á t. Aelociando·se ao pelar da die' em.. 1945, COIll a apl'!o'Vaçãú de Tal" maf:;l não desejo usar esta
-oy J.IlI llfiOU os' leSior elros- u e-

I F1JIOO1i'Ml P'o.Us, a erro !() J e-

tinta faml·ll·a Moritz, OI d. O . '" -.

t''''' nistals a COrrI;pare0erem á 'Delegac.ia, V'e", 18lmbrwrá OI passa.do. E ·enquau-TT'll1Iman, tendi()' . sido criticado ln:LO:Tmaçao Cllen hl0a para .o-Eetado apresentam .entidOll con- detendo-os por algumas hora's, to rooOO'ldar iro se di'V8Irtill.1.do. Va-
dolenciaa. . por David LilienitJhal, niUlill de- belllefício de quem quer que Para grall1de surp.l'eza .sua e de mos poils �pera:r que o Laurindo

pOlimento pr8Sltado na semana deseje deSltrutr o mundo".
toda população de libupomnga, a'\ desça o mortI'o para trazer alegria.

p3JSiSada. A oritioa se base·ava 0erta aM,ura, 00m.parecem á Dele- 'ÇJá para baixoO" .

1.l0 �ato de qlUe o relatório re-

II gac.ia Belnajamím GaLoluti, AdoUo' '. .

velara muita ooLsa sôbre OS se- Aceitamos agentes e AbLnbmg e OIUbras peSISOa&, inva-
....
_,
------------

. gredOiS da bomba atômica, tor- correspondentes no

I
dmo o reci,llto da De.l<egaeia, e '

lllaJndo dificil guarda·r os regu- interior. afl'OntoiSam8lll!te, os. �oi;s primeiros � ESTADO enconoo
Rio, 4 (A. N.) - EnCCIDitra-se la;mentos de segu�ça. O re- .peld'em ·e exigem inf,o.rtmaçõ€lS a.o 8'r. Ir...se à venda na

fitlSila capital, há vários dias em latÓTio em apreço oontinha a Os interessados devém Delegado R'egiema.l. banca ele jorn.is·

vÍ'ag;etn de r'a('me,io, a ·eSjpoSla doO co- prlimeira infol"lffiação gerral au- apresentar I referencias. o Dr, Arlin.do Godoy, depoi,s de .Beck.
nh-ecido aSlLro 00 cinema i,anque tOlrli.zadla sôbre o desenvolvi- .os admoestar SINtlrame:nte, mandou
Edward . RobillJJson, a qual é tam- meIl1to satisfa;tÓI'io da d'esagre- qu.e 'Se r8ltiraBs.em imedilatatmente

· hém uma cOI1hecÍlda pilntora e gação nu.clelaJT para em.pll"ego Cam� Gravata., Pijamel, daquele recinto. I

· lllaIlltem uma -expo8oição peI'manen- em anmamenoofl. Meiaà clat melhorei, pelo. me Esta é a veI'dade sôbre os acon
"iJe em LDS A!l1·geles. O Comité dü Senado está DOres preçoa IÓ na CASA. IrfIS Wüimentos de Ituporanga. Não
Ouvida p·ela repont.agem, a s·ra. oonsidemndo a designação, CELANEA - RuaC. �afr:. 6 houve nada mais do que isso.

1\'obi,nOOI1 disse que esta é a 80ua O mais é intrtga QlUe a U. D. N.
: pri�llH:}itra vÍJa,s'em .ao Brasill, mos- preten.de faz·er, como é seu hábi-
tran.dü-se encaJIl1tada oom' esta ca-

.E D. I T A 'L
to, já d.e todos conhecido..

:, i)i!tal
.

e com a acolhida que OS" .ca-
_ .

&-iocalS lbe vêm dÍlspeIllsamx:l"o. Di�
também que a sua visi,t.a ao no�o

: país tem objetivGs a:Dtfstic"Os, de
"Vem:lo vilS.iltar out.ros

.

pais·és do

·conLille,nLe, onde, i·gua:lm1eIllte, co-
·

lherá maiLm'!i,al para vários traba-
· }lhos ar,us.ti.cos.

POOSS€1guiIIlldo em suas d-eclara
• �ões, IR sra. RobimJ&on diLSSe que o

. � seu marido é um gnande adrrni['ado;r
,da arte mo'dierna frwneesa, da qual
P'O&Sll i uma dws mel\h{)res eo·leções

• ti o nmru:l<ü.

.

A CAIXA ECONôMICA INSTALARÁ SUA AGÊNCIA EM
CRESCIUMA, VISANDO, PRINCIPALMENTE, O INTERESSE CURSOS:

DO "PROl,E'l'ARIADO MINEIRO"
Comercial Básico
Técnico 'de Contabilidade l '

e 2' anos

Contador 3·' ano
CilOncioil Econômica••

INSCRIÇÕES, Exame. de admisaão ao Cur.o Ccmercial Báaico
.,' de 1· a 15 de fevereiro'
Exam•• de 2a epoca -o de I· a 15 d"" fevereiro.

INICIO DE EXAMES: Admis.ão -- 20 de fevereiro
2" epoca 00 20 de fe�ereirCi).

MATRICULA- de l '

a 28 de feverei.o.
INICIO DAS AULAS: -- lo de março.
Nota: Aos portadoree do diploma de Auxiliar de Escritorio _. Conclu.�o·

do Cura0 Comercial Básico _o .erá permitida sem a observancla

do limite mínimo de idade, a obtenção d'o certificado de Licen

ça Gina.iaL, ae acôl.'do com o regime eatabelecido no Titulo VII
do Decreto-LeI n. 4244, d .. 9 de obril de 1942 (Decreto n, 8191
de 20 de novembro de 1�43l.

INfORMAÇÕES ., Ávenida Hercilio Luz, 47 •• da. 17 ás-19 hora.,

I
. I

:

e Saúde

,.

. ,:10 Ri� a senhora
Robinson

Proeroga o prazo de apresentaçã-o. ,de proposta
COMUNICO ao. inter·...ado. que o prazo' para a ap.....er).taçáo 'de

.

propostal poro a v�nda ,. gp mell)or lIreço, de �

aamill�ã.o'l a'
Pnoom...se·de �ma com urgência,

r, rã, u8ado, modêlo 1941, 'ele oito cilindrOtl e'8S' 'MP per- r�a PresiQente Couti.I1JhO, iH.
tencente 00 Conselho. Nacional de Geografia fica PAGA-SE BEM,

prorogado até o dia 20 do oorrente.
..

As proposta. deverão .er entregue. em 3 via. à Secretaria do Con.elho,

Ona Praça Getulio Vargas,' n, 14 .- 5' Andar '- Edificio Serrador, _. Rio
de Janeiro, ou na Cidade de São Jo.é no Estada de Santa Catarina,
no Acampamento da Secção d� Nivelamento. onde os intere..ados

. obtorão todos os e.clarecimentos sôbre o a••unto.
.

Terão preferêncja na aqu\si.ça:º dê..e veículo, em igualdade de con

diçõe., as in.tituições autárquicae e reparticõe. publicas, conforme
resolução n. 252 do Diret6rio Central dêste Con�elho.

·C(}ZINHEIRA

Carnaval veDl ai 1 •••
Lança Perfume - Confeti e Serpentina no

CASA ((O PARAISOlt
Rua Felipe Schmidt 21. - Florianópolis.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 OESTADO- Quarta telra- S de Fevereiro· ele 1947
, '.

Henrique' Stodieck
Rue F'Ii!PS���tA��<ob,'dO . 1

(Altos da (CASA PARAISO) -

Flori"o_ópOhS 'l
....

O
....

'o-.-....C-tr-c-lI""'u-s-c-'-i-ç'""'ã:""'o
...

·

........

de Recrutamento

.

"VIRCiEM ESPE(IALIDADE"
WETZEL ]NDUS,!RIAL-JOIl!_�ILL�.. ,(Ma.rc.

TORNA, A ROUPA BRANQUISSIMA

de cargas do pôrto deT�ansportes regulares

.8ÃO FRANCISCO· no SUL para. ,..

-,

Irifor-m ações com os Agen'tes,
Florianópolis - Carlos Hoepcke S/A' -'cr - .T'e letone 1. 212 ( . End, te eg
São Francisco do Sul- Carlos Hoepcke S/A - C1- 'I'ele loneiõ MOOREMACK

Estatís�ca A Elelro
InlltalandO-lIe à rua Trafano. n . 25. tem o' prazer de comunicar

ao distinto povo que possue técni!'loll habilitados a executar quais
quer serviços de eletricidade, em geral, cc rno, sejam; enrolamentos de
motoras, dínamos, transformadore., consertós de rádios ou quaisquar
outros aparelhos' elétricos e inatalações de luz e força, pcesutndc
tombem uma secção ds venda de eatabilizadores de fabricação prô
pria e rádios das melhores marcos.

Visitem-no- liem compromisso.

Em' dezembro de 1945 circula

vam; em- 'todo o país, 1051 jornais,
:913 revistas, 1.10'4 boletins, 293 fo

lhetos ,e 63 guias, perfazendo o ,to

tal de 3424 periódícos.
Os' dados acima c-onstam do Bo

letim Estatístico do r. B. G. E.,
número cocrespondente ao terceiro
trimestre do lama co,r.r�elIl1Úe, onde
também se sneontra a distribuição
dos órgãos da imprerusa brasilei-.

ra ,pela.s regroes fisiQgráihcas e

Unidades Federais.

Quam:to aos jonnais, a quamtidade
maior está concentrada na reg iãó

Sul, somando 447 periódicos, dos

quais somente 'em São Paulo exis
tia.m 310, no fim da ano passado,
A r,egião Leste figura com 443 jor
nais, cabendo a Mi,na's Gerais a

maior oomríouição - 187 órgãos.
Segue-se o Nordeste, com 94

jornais, eneaoeçamdo a relação IÜ

Estado Ide Pernambuco, com 29.

DOIm 31 jornais, 'aparece logo
3JPÓS a região .GffilItro-OeSlve, caben
do a rprilmazia a Goiás., onde circu

lwm 16 per,iód:icos des!s'a ·espécie.
;Vem, [lar último, O Nm�te, com 13

jornai1s no P,ará, 9 no Almazomas,
3 Il'O Acre e 1 no Território de

GUalporé.
No' Di,strilo :@ed,e,ral cirClulavam

93 jomai,s, mais o [rmmei1o de re

vistas (416), b-ollEltÍlIlls (355), fo

lhetos (140) 'e guias (26) SUPlanta-I'o lOlbal de, publicações 'simi,lares

exiSltente em cada Unidooe Federa

da, á exceção de São Pauj:o, e ap·e-

nas .no qu.e conlCerme aos boll8<tins

(368) .

Depois do Di•.trito Fedeml, é

São' Paulo que rpOSiSilJÍ. maior quan
·th:ladle de ,r,evistas (214); se,guem

se o Rio 'Gra.nd� do Sul, Üiom 5'5,
PevnambUlco, 'Com 47, e Mi.nas Ge

l"aJ.s, com 46. A1baixo de São Pau

i'o e do Distúto 'F.ederall, são Ü's bo

l.etin:s mais illllJIllerOSOS ·em Minas

Gerais, cmde {lÍr{'!ulavam 66 publi
cações dês's'e ti.po, s·eguiooo:-se o

Rio Gra.nde <1.0 SU'I, ,wm 64, Bania,
·cam 47, Rio de Janeiro, ,com 44,
Paraoo, com 31,.e Permamibuco"
,com 21.

Ainlda São P·aIllJlo figura na dia.n-

TOME'teira dos Es'tados restantes, <qiuan-' .' .

tio ao número d€ flOllh·e,tos e guias;
Cooll 91 e 12, I1€lSipe.etivamoote. O MELHOR

CONTA I CORRENTE PUPU�AR
Juros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S. A.

Rua

CAPITAL: CR$ 60.QOOtPOO,OC
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Trajano, 23 • Florii1nÕpolls

Dr.

Tenha eempre em casa umo garI cfmho de

APERITIVO «KHOT»

LIVROS SUIÇOS
Em lingua alemã, procura-se livraria cle,positária

nesta cidade. Cortas detalhados para

«Importação de 'Livros»
Avenida Franklin Roosevelt no. 115 8/704

RIO DE JANEIRO

Curso Antonieta Barros
REABERTURA DAS AULAS, l0. de Março

, M1'ilt1'icula. das -lO-às -i:2-horas
.;, ;. Dia.' 22, 24 e" 2r-ãIú'ilo; que já freq�entaram 'o Cur.o i

, 26 e 27 •• alunOll novos dos 2°, 30 e 4° 'ano•.•.
".luno. novo. do p.rimeiro ano.

RNOT I
APENAS Cri a,H

.

Com ysa infima quantia V oe4
_tá auxiliando o seu próximo.

I Centribaa para a Caixa de .EsJllobt
A�ERITIVO ".,. Indl_lIt_ tJ. Fl�""".,.".oJi�

o Sahão

Rádio Difusora
Gloucesíer dieia que investigações

d L€stavam sendo r�a.hzaJdas pelo Co- , e ôgUDa
mité Cientff'ioo Consultivo; presi-Ididb por LOI\d 'Horder, em torn�, do Todo o Sul CatBrinense escuta

poder do vírus causador do can- diariamente a Rádio Difusora

cer, e que muito trabalho estava I -
de Laguna.

s,endo' feito no campo de químiote- 970 Klcs, (ondas rnêdi as).>
rapia. I Horários de ireadiaçõesrv- Das

Declarava também o presidente 10 às 14 e 17 às 22 horas.

da importante .organisação, que Representante em Florianópo1is:
novos métodos de 00mhate ao ter- D. F'. DE AQUINO
r-ivel mal estavam ssndo aperf'e i- Rp-l ri" .Torn .. ' «O ESTADO{{

coados. Pela aplicação dos
'

mais I i'if\\.J:"...AJJU." UA
recentes conhectmentos adqu ir i-

•

Convocação das classes de
1926 e 1927

DÊCLARkÇÃO DE INSUBMISSÃO
São ne.ta data declarados in

BubmislOS todos ali cidadãos bra
: sileiro.. natal ou n.:1turalisados,
I Ilascidoz entre l' d'e Janeiro de
1926 e 31 de Dezembro de 1927
(cla8l1el de 1926 'e 19271, residentes
nos Estados dq Paraná e Santa
Catarina que não se tenham apre
•entado para o Serviço Militar até
às 24 horas do dia 31 de Jlineiro
de 1947. ."

I Não estão compre,endidol ne.ta
decIo-ração os cidadão. das referi
das cla.le: que sEljam rellervista.
de la. e 2, ca!tElgoriall, praças ou

oficiais dOI Félrçoa Armada. CE.ér-·
",. •••• •••• •••• •••• ., ••

ci to, Marinha e Aeronáutica), bem
corno o. que pOllluem documento.
de quitação com o Serviço Militar
(de adiamento ou dispensa de
incorpo�ção, 'de acélrdo com a.

lei. em vigor), cruzeiros aquele q:ue extraviar ou

Florianópoii., '1' de Fevereiro de inutiHzar o Certificado de Reser-
19.47.
MAJOR FRANCISCO

DA SILVA
Chefe da 168•

''Vista.,...�,
,_,c,_ .. -,

FAU$_TlNO (�rt. 129. da Lei doO Serviço MiJi..

C/R tar).
'

INotas cie,ntíJica�
AS INVESTIGAÇõES SOBRE O
CANGER' NA.GRÃ-BRETANHA
Londres, (B .. N. S.) - Lord Hai

'@ham,' que presidiu a reuruao

anual da Campanha Contra o üan

cer no Lmpério Britânico, leu uma
mensagem dó Duqu€ de GIQ'uc8s
ter, o presidente, na qual ele pas
sava em revista as atividades da

organização durante o ano de 1946.

Nessa mensagem, o duque .de

SNRSG
ASSINNATES
Reclamem' imediata'

mente qualquer írra
gularidade na entrega
de seus jornaes.

dos sobre Iísíca nuclear, os quais
serão agora 'empregados em hene- i
f'ício da humanidade na nova

e,r1l.1de paz,
O duque concluí dísendo que a

organização o/lha com confiança
para o f�,tul'O, intensihcando cada I
vez 'ffiai� seu trabalho para arran-

I
car da Naturesa o segredo do can-

cer. Nossos 'i'nvesü,grud!or,es cienti- ..

ricos, declara ele, .já ,se e:nCÜlnltra,m I
no limiar de urn fUltu[1o desconhe

cido, mas' certamente grandioso
para a crvilisação.

Agl!DolaD e ReprHontagõ•• em
Oel'ClJ

Matriz. .Florian6polb
,Rua Jeae Pinto i n. 1'1

éGiza Po.tal. 37
FUic.l: CrG.ciúmQ

Rua Floriano Peizoto, ./a
, (Ed11. Prúprit.»,

Telegrama.' ·p.RIMUa·
Ag.nt.. -00. prinoipab
""'"",,.,.• .,..; ..... ,fr. .�.•Tq'7�G

Laboratório
-

Radio-Tecnico-EJect:ron
Fundado em 1935

Montagem <ie rádios, Anlpli
ficadores-Tranemi.Dol'e.

Material il:!'lportadt\ direta
mente' dali U. 3. A

Propr ie tário
ütemer Gp"orges Bêhm
E�ecbe - Tecnico - Profi..iopoJ'

formado na Europa
rlorian6pog.

Ruo João Pinto n. 29 . Sob,

o VALE DO ITAJAí
Procurem na Agência

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRARIA

ROSA

Reconstruções
de cosas, ,muros, telhados,
etc. Tratar com Jorge de
Paulo, na firma. Busch

& cio.

regIa r

{'ARA RECEBER AMOSTRA GRÁTIS
ESCREVA o SEU ENDEREÇO AO

LlBOUTÓRIO DDla s, 1.,
CAIXA POSTAL, 36

a,I..UMENAU' � SANTA CATAR�

DOENCAS NERV�SAb
Com «:ts progressos d. medic....

hoje, as doenç'38 nervosas, qUlAm'.
tratadas em tempo, são malaR ,..,.
feitamente remediáveis. O .-:ur�n4""
nsmo, fruto da ignorância, só pCHI.
prejudicar 08 indivíduos afetados ti•
tais enfermidades. O Ser-viço Na.
cional de Doenças 'mentais dispa.
de- um Ambulatório, que atende ar.
tuJ.tamente os doentes nervosos ...

digen'e8, n. Rua Deodoro n, liu'
.. 11 >boru. diàrt....n�

.
"Quem eX,traviar ou inutilizar o

certificado de alistamento pagara
multa de 10 l\ 50 cruzeiros, ontr.os
sim incorrerá em multa 'de 20 a 110

............
'

.

B 'R I T O
O alfaiate lndiciWlo
Tirad6ntes 7

,S��Ã��:ROf:At
ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS CLUBE-Dia 8, Festa carnavalesca dos' estudantes .. Mesas a venda
Jla felojoaria MorHz a Cr$ 10,00, Não percam. Dias 15, 17 e 18, bailes car-,

I 'navalescos, Dia' t 6, matínéeníantil. Venda de mesas a partir do dia,
9 às 15 hs, na séde do Clube a- Cr$ 50,00 ..

mpreza de- Ilftve,gação
OHE M

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
;:tIxima rapidez e garantia para tr anspor te Lie eu as m er ce d .r ias.

Agentes em Elor ianópohs CARLOS HÓEPCK E S. A

LIR' TE �s CLUBE
REGULAMENTO PARA O CARNAVAL DE 1947

O Lira dará haile,s cannava lescos nos dias 15, 17 e 18 de feveredru,
e urna matinée infantil dila 16, domingo.

As mesas serão vendidas a partir do dia 9 de fevereiro, 1:1'omilngo,
.ás 15 horas, ma séde social, a r-azâo de Cr$ 50,()l0 cada uma, dando direito
;200 3 bailes e á rnatímée ,i'l1f>81illtil. Parr-a a aquisição ldias mesas terá o sócio
-de apresentar o talão dle quitação relativo 1810 mês de fevere iro. Não
-será 'permíãida a entrada de pessôas estranhas ao quadro social, sem o

"<competente convite-ingresso.

'IResolvido, enfjm,1 seu problema financeiro I
Adqu.ira TUDO de que necessitar,.

�

de UMA SÓ VEZ,
paga.ndo PARCELADAMEMTE,

'oom &8 VAN'l'AGENS da, compra à vista,
. �ervindo-se do

,

CR-EDIARIO KNOTSISTEMA
'....5
Calpdos

Móvel.
Rádio.

Geladeiras
Blclcletlll

J61as

Uvros
Chapéu.
h.tal�çõe1S elétricas e sanJÜI'IM
ArtlloS para ,r"ente.

Peles
C.MCOi
Quaisquer artl...

"

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SEGUROS KNOT S. A.

�I 0... II l' ••• t .. I. n ...

o. 1(, ..,..
._ --�--- --- ---- -----------

�adasjro Social do '«O Estado»)
PedlÍ.mos aos, nossos distLnlos leitores, o obséquio de preencher o

'c<>mpon abaixo e remete-lo á nossa Redação afim de coonpItCiarmol
«quaotoi antes, o no.s&O OlOVO Cadastro Soci'a!l.

;� � .

..:sexo , •.. , Est. CiviJ ,

'

·D. Nasc, :.: .

�,pais

',:Esposo (a) , ....•• : ••.....•••••••.••• , .•.••••.•.•.••••..•••• , •••••••••

"Bmprego ou Cargo

CargO do Pai (J!lãe)

•.•
"

•••••••••••••••• ;; ••••••••••••••••..••••• e., •••••••

"�b6rv. "','" ..
'

,',
, :

,

•..•••••••'.

• •• a .

Agradeeeriamos, também, a genti� de noticias de nascimentos,
�entos e outras, de parentes ou de pes8Oa\'l amigas.

ADVOGADOS I
Dr. OSVAEOO BULCAO VIANNA

Dr. }. I. DE, SOUSA CABRAL

ESORITÓR10: Ruo Felipe; Schmidt"'SB - Sala 5
E,clifício Cruzeiro Fl-ori<1116polis.'I

---

CONSELHO ADMINISTRATIVO
. DO ESTADO DÉ SANTA

CATARINA

PARECER N. 3
Por intermédio do D, M" a Prefettura

,

Municipal de Jaraguá do S\11 submete à
consíderação dêste Conselho Adminis
trativo um projeto de decreto-Ieí que vi
sa aumentar os vencimentos dos 'seus

funcionários, a 'partir de 1° do corrente

I
mês,
'No ano passado não ho-uve nenhum

aumento de vencímentçs. .

Segundo inJ'orma a Secção de Conta-
bílídade do D. M" a Prefeitura dispõe de
recursos para atender a essa despesa,
em virtude do- que .me manifesto 'favo-
rável à sua aprovação,

'

Assim sendo, ofereço à Casa o se-

guinte
Projeto de resolução

O Conselho Administrativo do Estado
aprova, nos têrrnos redigidos pela Sec
ção iLegal do D, M" o projeto de decre
to-lei da 'Prefeitura Municival de

Jara-,g'u-é rIo Sul, enviado em OIfício n. 1::1/171,
de 1,8 do corrente mês,'

18, S" em Florianópolis, 29 de janeiro
de 19417,

Severo Simões, relator.
PARECER N. 4

Por intermédio do Departamento das
Municipalidades, a Pr-efeitua-a Mumcípal
de Curitiba-nos submete à consideração

:, dêste Conselho um projeto de decreto
I- lc>i ("1J(.'I viC'::=:! r09�r um terreno pertencen
te ao Patrimônio Municipal à Associação
Rural, de Cur-itibanos.

''''Prat?..:.c::-e' (lP 11m tpnreno devoluto, com

uma área de 2114,2413' msz, destinado à
instalação de um Ho-rto Frutícola com
a 'assistência técnica da Estação Experi
mental de Videira, conforme consta das
Infor-mações anexas ao p'rocesso.

.

Nada tendo a opor, ofereço à Casa o

seguinte
Projeto de resolução

o Consellho .Admínlstrattvo do Estado
aorova, nos têrrnos em que se acha' re
d]gido, o proJeto ue decreto-leí da Pre
feitura Municipal de Curitibanos, envia
do em oficio n. 13/149, de 15 do cor
rente mês,
S, S" em Florianópolis, 29 de janeiro

de' 1947,
Severo Simões, relator,

PARECER N. 5
.

Avocados pela presidência
A Interventor ía federal submete à

apreciação dêste Conselho o projeto de
decreto-lei que modifica li carr-eira de
Escriturário, do Quadro único

I
do Es

tado,
( Manifestando-me favorável à modifi
cação, pelos'motivos expostos, apresen
to à Casa o seguinte

Projeto de resolução
O Conselho Administrativo do) Estado

aprova, nos têrrnos em que está redigi
do, o projeto de decreto-lei da Interven
toria federal, remetido com o ofício n.

61, de 2'8 de janeiro de 1947.
S, S" em Florianópolis, 311)1 de janeiro

de 1947. .

Ylmar CO"l'i''', nr-estdente e relator,
PARECER N. 6

A .Interveritorta federal submete à
apreciação dêste Conselho um prüjeto de
decreto-lei que concede ao estudante Os
nv Berreta uma bôlsa escolar de ,

Cr$ 700,00 mensais, afim-de ,prosseguir
os seus estudos de Engenl;taria Civil.
Com meu voto. favorável, apresento ao

Plenário o se.,wintp
Projeto de resolução

O Conselho Administrativo do Estado
aprova, nos têrrnos em ·que se acha re

digido, o ,projeto de decreto-lei d:j. In
terventoria federal, remetido com o ofí
cio n, 62, ,qe .218 de janeiro de 1947,

.s. S" em Florianópolis, 3<0 de janeiro
de 1947,

Ylmar C01"T'i'�. nr",idente e reLator.
PARECER N. 7

A Interventoria federal do Estado en
caminha à apreciação dêste Conselho um

projeto de decreto-lei que concede uma
',bôlsa escolar de Cr$ 7tOO,00 meIlsais ao
estudante Antônio Lo.pe{! ,Faria.
Com meu voto favarável', apresento ao

Plenário o seguinte
Projeto de resolução

O Conselho. Administnil:ttvo do Estado
aprova, nos têrmos em que 'está redi.gi
do, o projeto de decreto-lei da Interven
toria federal, remetido com o ofício n,

65, de '28 de janeiro de 1947.
S. S" em Florianópolis, 3101 de janeiro

de 1947,
Ylmar Corrêa, presidente e rebator,

PARECER N. 8
A Intervento.ria federal .. submete à

oonsideração dêste Conselho' Administra
Uvo um projeto de decreto-lei que eleva
para Cr$ 700,00. mensais as bôlsas escQo'
lares eoncedidas aos estudantes Hpinz
Weck, Luiz Neri Ca,valhelro, René Boa
ventura e José A. Seifert, da E,scola Téc
nica NacionaL
Por se tratar' de uma medida justa,

com meu voto favorável, ofel'eÇo ao PIe-
ná'rio o seguinte

.

Projeto de resolução
O ConseLho Administrativo, do 'Estado

aptoova, nos têrmos em que se acha re·
�:Hgido, o projeto de decreto-lei da Inter
ventoria federal, remetido com o ofício
n. 64, de 28 de janeiro de 1947.

IS. IS., em Florianópolis, .3101 de Janeiro
de 10947.

Ylmar Co.....,,,; nrp.idpntE' e relator.
PARECER N.·9

A Interventoria federal encaminha à
rupreciação dêste Conselho. Administrati
vo ,UI11l projeto de decreto-lei que visa
el€var para Cr$ 2,000,00 mensais a bôl
sa escolar concedida ao estudante Moa
cir Fernandes Ji'igueiredo.
Nada tendo a opor, cóm meu voto fa

voráveL ofer� à Casa o seguinte
Projeto de resolução

O Conselho Administrativo do Estado
.

aprova, nos têrmos em que se a'cha ,re
di.gfd.o, o projeto de decreto-lei da Interiventoria federal, enviado em ofício n,
66, de 28 de janeiro de 1947.'

,S, 6., em Florianópolis, 00 de janeiro
de 1947,

Ylmar COl'rila. nresic1ente e rebator.
PARECER N. 10

A Interventoría federal submde à
a,preciação dêste Conselho Administrati
vo um projeto de decreto-lei que visa
instituir quarenta (40) bôlsas escolares
de Cr$ 1.4i(}(),00, cada uma, em favor de
alunos. que, tendo terminado' o cur<;o em
grupos escolares do interior do Estado,

se fie em

Hor_óscopOS. 8 •

-
-

-
-

estados de desnutrição, Agradável
ao paladar, Vinol é tomado às

refeirões, e serve tanto. para
adulto> como para crianças. Os

l onv .l escontes de doenças Otã .

-ope rações encontram em Vinol
um pod roso estimulante .. Na sua

campo ição acham- se as vrtamí-,
nassA e B, bem Con1Q os princí
pios do oléo de fígado de baca

lhau, o cit-:a to de ferro amoniacal,
peptonas de ferro e outros ingre
diente s científicos de eficiente

ação I"E;vigoradora das defesas

naturais do organismo. Tenha

sempre em casa um vidro de
víno.. V/inol encontra-se em tôdas

as farmácias e drogarias. Vinol
é a saúde do sangue L .

-----------------------------------�----------------------------�-�

No exato cumpnímento da legís
çâo vigente, faço púbhco, para ge

ral, e pcincipahnende para ciência
dos estabelecimentos industriais
existentes neste Município, que se

encerra, a 30 de abril próximo, 0

prazo de Inscrição no Registro I�,..
dustrdad de 1947.
Em face do exposto, ficam con

vidados os responsáveis por em

prêsas ou fdtrm.as. 1ndustriais (usi
nas, fábricas, mOLnhos, engeITlhos,
etc,), OIU oficiln>8s Ide consêLrtoo, a

coaniParecerem nesta Inspetol'Íla, á:
roo Pame Migm�liinho, nO 15, (al'Í'OSs
do Cine Rüxy) onde serão atendi
dos d1ári.amemte, das 9 ás 12 e das
14 ás 17 horas, afim de efetuarem
e Ílllscriçã:o do seu estabelecimen
to.
Ao f8'bricam,te que não atoorler,."

detrutIro do pi'laz,o acima fixado, á

presen,te oonvoeação, será apilicada
multa ariáV/e1 entre Cr$ 200,00 e

Cr$ 20.000,00, tal como estip1rl.a o

aMigo 7 do Decreto:.lei 4.081, de:J
de fevlelrei'ro de 1942.

I
E paro que chegue ao conheci

menio dos itriteÍ'e&Stados, faço o

presente eutiial, que ser,à puhli�ado
no "Diário Oncial Ifu Estado".

-_------------- , FlionooópoHs, 25 de janeiro d�
1947.

Não

80 tocante à saúde, não nos de

vemos basear senso em um

seguro c iagnóstíco. O. sangue

pobre pode determinar certo de

sequilíbrio nas dere-as orgànícas,
o que poderá dvr caUS3 à anemia,
ao esgotamento. emagrectrcento
etc, E', então, quando se faz ne

cessário o uso de um tônico vi �

taminoso de ação restauradora,

Cuide, portanto. de ,. nriquecer
seu sangue, tomando vn.ol. Vinol

reforça as d e f e s as. o�gânicas,
multiplica as hemoglocinas, equi
libra o sistema nervo." 01 aumenta

o apetite, eliminando �, üepres
são, o nervosismo, a debilidade,
a lassidão, a palidez etc, Prepa
rado científico de grande valor

terapêutico, Vinol" 1//
encerra índíc, ção "'- / /
em tôdas as marn- - /,/
festações de ricrtá-

/

rias do org nísmc ,

como a anemia,
a neurastenia, o

emagrecimento e

I Visite, sem compromissos

'LIVRARIA ROSA

f _'
Rua Deodoro, 33

Ftor ienôpolía
Livros novos e usados;

, em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil
ou no

,

estrangeiro.
..,

Novidades todas
semanas

Aproxime-se mais de seus

amigos e parentes envÍand().
-lhes um número da revista O

_

VALE DO ITAJAt, edição de
dicada a Florianópolis

SNRS.
ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre
gularidade

.

na entréga
de seus iornaes.

queiram matricular-se na Escola Indus
'trial de Flarianárpolís. ,

Elssas"'bôlsa's só serão cO'llcedidas a alu
nos 'réConhecildrunente poibres.

'

Por se tratar de uma medida justa,
eQom m'eu voto favorável, ofereço ao Ple
nário o seguinte

Projeto. de resoluçlo
O Conselho Admini.strativo do Estado'

aprova, nos têrmos em que se aCha re
digido, o projeto- dte decreto-lei da Inter
ven1Joria federal, enlViado em oficio .n.
63, de 28 de janeito de 1947,

S, IS" em Florianópolis, 30 de janell'o
de 1�7, ,

Ylm:ar Corl'êa, preSidente e relrator.

I. B. ,6. e Estatistica
EDITAL

Araldo Caldeira
INSPETOR BEGIONAI.;

Dr. (L.RNO
GALLEnl

ADVOGA0-O

G.

Crime a crvel
Constituição da Sociedodetl

NATURALIZAÇÕES
Títulol Declaratórios

E.crit. -- Praga 15 da Nov, 23.
lo. andor.

Ralid. - Rua Tiradentel 47.
FÓNE •• 14€18 I�..q:;..,W_........_......,."""',.:nn""",......__'U\."',m.t!.WWC

LEIAM A REVISTA
O VALE DO TTAJAI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Extreando no CampeoQato Brasileiro de Basquetebol os catarinenses foram
. de rrotados. V'elos' tarhwas p'e'lo -

escore de 45 a 30, e'm Belo DorrzlJDte

Rireção de PEDRO PAULO MACHADO

ODElON - ás 7,30 has
Sessões das Moças

LAURA
Com: Gene 'I'ierney, Da An

drews, Vincen], Pr-ice e Gra Mit-
cliele. •

No prcgrama : f) - O 1)01'00'
em Marcha n090 - Nac. C4. •

2) - O Leão e o Camondoi, -
Desenho, Color.ído.
Preços: Sra,s e Srjtas - Cr\20;

Estudantes - 2,00; Oavalheir -

3,0.0,
"Irnp. 14 anos".

.'

Ultimas noticias esportivas ,do paíslSuspensos os jogos de futebol du-
�:i�j.o� ��·p���arat�a�;;�:n:Ote�� ��o�i����a, as,e�:���r a��dac�:;�:��� raDie. o Sulamericano de Atletismo
por-ada que realizará em Belo Ho- na Amér-ica do' Su!. RIO, II A Confederação Brasileira tempo necessar io ao preparo e re-

r izonte, onde jogará domingo com Río, 4 (K) Informam de MÜ'n- de Despoetos ofíeíou á Federação condícíonamento do gramado.
o .Atlético M1HoeÍITo, tivídéu : Metropolítama de Futehol, cqmu- Conseouencías das eternas pro-
Rio, 4 (A. N.) - Segundo revela- O juiz paulista João E,tzel foi ou- realização de jogos de futebol du- messas de "estadia maioe do rnun-

se, a tabela do campeonato cario- vida pela reportagem a respeito da rante a disputa do oampeonato sul= do" etc ...
ca deste ano apresentará modifi- discutida penalidade maxima mar- amerjcano de atletismo. O referido

- '.'" d di'
.

L' F t nicando que não serã permttida a
Ontem mesmo, a cormmdcação da

caçoes, proporcionan...o es-canço a CaJ a pe 'o JUIZ argn lIDO OI" e con-

2"' d b 'I 3 de mai CBD foi levada ao conhecimento
um clube por semana. tra o Palmeir-as, no Joso com o I e a rJJ e e maio.

da Assembléia Geral da FMF. Os
Rio, 4 (A, N,) - O Botafogo con- Penarol. O _M'bitro Etze! assim se 2q de abril e 3 de maio.

.
.

dirigentes dos clubes' metropo-lita-tmua empenhado em promover a manífestou : Com essa decisão da Confedera-
nos receberam a nova com desa

exibição do campeão argentino - "Jarnajs assinalaria tal pena- � certamente o Fluminense se-

SaJ1J Lorenzo, quando de soo regres- lidade. UIu' lance de bola na mão rá prejudicado, pai", talvez não

50 da Europa. Estão sendo estuda- como

-

aquele não poderia ser puni- possa utiolitzar o seu campo de f'u
das medidas financeirae para � do corno" penalidade maxíma, ainda tehol durante cerca de um mês. E'

temporada, sabendo-se de antemão. I mais' �,um jogo como o que se vi- que, tendo sido de·si,gmado o estadío

que San Lorenzo - exige: a garantia nha des'eny�mdo". e tr-icolor para a disputa do campeo-
de dueentos e cinquenta mil CfU- nato sul-americano, o gramado te-I A nota da Confederação provo-
zeiros. I' ri dirá de passar por uma serre d-e cou mesmo grande descontentamen-

Rio, 4 (A. N.) - Botafogo treí- mpuSna O � pe O adaptações que impedirão a pra'ti-I to entre os presidentes, que resol-

mou contrato com o Botafogo por

PI'
ca do f'Ullebol, não ti durante como verarn procurar um entendimento

rada no Paraná, onde enfrentará a meiras tamhsm antes e depois do certa-j com aquela entidade no sentido de

o Atlético, de Ourjtíba, e um w�- MONTIVIDEU, 3 (VÍa aérea) _

me continental, considerando o harmonizar a situação.
tínado local. Chefiando a delegação A h f' d d I

-

d PI'
I '_,. uirá o maior Joce-

c e Ia a eiegaçao o a mei-
a VI negra seg, ,

J
Iras deu a conhecer que doravante

Uno Lopes, am.igo associado do clu-I ' , 'd" F t
be té h' uco tempo presiden-

impugnara o l?Ome o JUIZ ar. e
e e a. a .\)0, para arbitrar jogos em que tomar

te do Coriü!ba, da eapidal pal'ana-
t d b d' t O d'

�"';. -

t' 'n par e o qua, ·1'0 a'lll eJora'l1 e. s 1-
ense. Sua i\u.uicaça,o r'BlPrese'ru a 1 -

retol'es julgam que a rutuação do Louis enfrentará Arturo Godoi ne,5- ,soo

d�cação replres'Bnta um: hÜ'�,e�a- arbitro foi. fundamen.to prejudi�al ta ca�itàl, segundo anunoCÍou a Em
gem do Botafogo aos espor I'S a� I aos .seus intere.s,ses, de sOllte que presa Lu1s, Silffionet, que revelou NOVA Y:ORK, 3 (U. P.). - AI

paramaeooEls' I à t d ainda ·que ·essa exibi'ção do campeão Wei-ll, ,empres'ario de AI1tJuro Go-
Rl'O 4 (A'. N,) _ ·He.leno re"or-' n,ã.o se s-entem mails Vool a e para

11 I d mund�al deverá render-lhe 1 mi- doi, declarou que a quan,u,a de ..'

Jogar sob as suas ali 'eas.
iIlOU conlrwto com o Bortafo,go por I Assi,m fica crirudo um delicado lhão de pesos. O eooonLro Louis x 10.500 dolare� de garantia a se.r

mais dois wnos,' recebendo cento
". ',., b d' too Bodoi será trava.do em 6 "rounds"· paga ao chileno para enfreTIltar Jae

'" ,S"Sls'''nta mil cruze·i·ra.s de luvas'lllffiPta.sse" fP01S os an eltr�nd '

'" Q V

'f" n.'" mrun em-se lrmes �m ,sua a' llU ,e. num ",rumg" alrmado no Estadia. Na- Loui,s no Mexi.co, a 5 de f'everelro
Novo compromIsso 01 asrS.lIIli:1lUO on- .

.

conal _ o unico lugar com capa- aimdra não foi r·ecebida, e que, a

·tem, muirto ernoora tudo já estives- DECJjO MüRITZ cidade sufilcielnle para. cOOlL-er o menos que esse dinheiro seja I'eüe-

se aüor.da:do desde algum tempo Fal,e.ceu, ontem, neSita Capiltal, o numerorS'o publi-co que se mostra bido imediatamerute, não haverá
atraz. jov,em Decio Mori,tz, que há alguf!l an,sios.o paTa a,preoial" o "Bombar- 'tuta.
Rio, 4 (A. N.) - O Améri,oa con-: tempo foi zagueiro do Filg'ueiren-

tinua em dihcu1dades para conse-; se, clube em que mHitâvam trumbém

·guiir téanico, pois os eJ1JteJ1Jdimentos .seus il'mãa.s Sidney, Nery ·e o pres
.com Dela Tomes· ameaçrum malo- ti'gio'so ,ex-estrema esqueTda do se

grar-SJe em Ílllioe da,s rultas exigen-: lecionado CataTinease, Caliço.
cias do técnilco argimtino. 'Dodavia, I

A sua família rus nÜ'ssas pesames.
novas tentruti'VRS serão feiJtrus"

, CUMEAcIANTE: Dá UIll li-
São Pruulo 4 (A. N.) - NotlClas'

à B'hI' t d Centro Aca'
.,' vro. 1 lO. eca o. -

llrooedookes de MOIlite'Vildeu lIIlfor-
démico XI d'e Fevereiro. CoOn-

mam ser mui,to p,roovave,l qu-e ,o tribuir'ás, assim, para a forma-
juiz Noib8Jl Va,hmtiirui acei,be o wn-

ção. .cultural dos catarinenses
vi,te para altuar em São Paulo. 1n-

de amanhã I
.fÜ'I'ima-se igualmmte eSJta,r prru�ica- ("Campanha pró-livro" do
mente ass·entad.o que, o Palmlrrus,

I C A XI d F '), .. e p.Verel.ro.
:apó.s o jogo de hoje com o Rlver

PJ.ruLe, seguiil� pa�a _Buenos Aiires, i Entraráo comond·e realizara d-oJoS Jogos, CQl� •.
�

/':Sooa UII1iors e o River Plrute; res- um recurso B SIpootivamoote a 8 e 12 do corrente
,

. ENP fiTegresalldo arh' seg!Uida ao Bra- RIO, 4 (A: N.) - <:s prooe�e� do
.

PTB bande.lrante es'Lao 1'ooliglDdosi,!.
Ulm recurso oO'Illll'a a diplomação

.Ponto AIeg,r-e, 4 (E.) - Fazendo
do sr. Adernar dfl Barros. Alegam

'ótimo desempenho, o OI'U'zeiro lo-
que não houve convenção para in':"

gl'OU abrut8lI' o' preSitigi.o:só esqua-
dicar o sr. Memalr de Bairros e

drão dQ InteI'lIlla.cional, pelo escorre
que os diretórios' do PaI1tido 80-

de ti x 1, ",á.bado úl1timo. A renda
cial Pll'ogressi'sLa ,não '&e a,chalffi le

foi bôa, serbi:ndo, aproximadamen- g.a.lmffiJlte I'e.g i,strados. Os peti'Cio-
;te a 19.200 crurz.ei ros. b

'

,

P
nários ÍTlIStr:UimI e as-eta.m suas

Belo HorÍJZcmte, 4 (E.) - 1'OiS'-
alegações no aoordo do 'DrÍlburral

s8gui,rá hoje a disputa do Campeo- Su:p.erior El'e�t()\ral que ooucelou o
nato Brasi'.ei,ro de BasqU8lt�bol, registro da c.andÍJdattllNJ. Hugo B'Ol'
,co.m o TomeiQ de Lance

Llvrfl.! g.hi, Allega,rão, ainda, os petebi.s
Amanhã será efoetuado ·0 conf,l'onto

tas que a alilança do PSD com o
,enm-e IliS seleções do Paraná e do

Part1do ComUnista não foi subme
Dis-trilto Federal.

•

tida á apr.oWição dos diretórios es-
São P'aulo, 4 -. O .Sr. Rober,to

bad'uai,s. linstituindo a petição dos
PedrOlSa, novo presidente da F. P.

trobalhi.sta's anexam vários pare
F., anunciou que vai COJ1Jyooar den-

cepes 08 dec'ÍJSÕers da Justiça Elei
tro de p011cosl dias o Ccmse1ho Ar-

toraI.
b�tral, afim de�er estudada a ques
ião da's aI'lbitTagens.

Ri,o, 4 - InfOI1ma-se que em

maio pToxamo -estará prcmta pis
cina maooada constTuir pelo De

palltameoflJto de EduNtção Física da

MarifIlJha, na Jlha das Enxadas. Es-

VENDE-SE

O baroo TARZAN para passeio
oom 7 mts. de oomprimento pot 2

de IM'gurn e 7,5� .de mastro.
Ver e tratar á rua J.oã6 Pinto 5.

Sobrllldo.

IMPERIAL - ás 7,30 horas
O NINHO DA SE.fLPENTE

Com: Fred Mac Murr-ay e Hern
Walter.

No programa : 1) - A MaI"(\
da Vidra n? 56 - Nac, Coop.

'

2) - Ao Hitrno dos Patins

Shol't..

3) - Fax Ai1nplan News
- Atuailidades.

Preços : Cr� 3,00 e 2,40.
"Imp. 14 anos".

29 x

pontamerrto, pois o "T'ormeío Mu

nicipal, fora fixado para o per io
do de 13 de abril á 22 de junho,
período esse que compeeende o

estabelecido pela OBD.

RITZ - Hoje ás 5 e 7,30 horas
Tom Neal, Ruth Hussey e Ri

cahrd Loo - em :

INVASÃO ATüMICA

Cen.sura: Livre.
No programa: Goíaz de

e de Hoje - Nac, Coop.
Peeços: ,3,00 - 2,40.

Hontem

Em torno da' luta Louis-Godoy
SANTIAGO, 3 (U. P.) - Jae deador de Dertr01t" em carne e bs- ThOXY - Hoje ás 7,30 horas

Maria Montez -'- John Hall

li

TurhaJI1 Bey.
A RAINHA DO NILO

No prqgra;ma: Ci.J1J8Ilandia Jornal
- DF.B. Atualidades RKO PatM�

,

Preço.s: 3,60 - 2,40.

A viagem domio.
da Agricultur,a
Rio, 4 (A. N.) - O mj.J1J�stI1O da

AgrilcuH,'ura Que ontE'1m seguiu
viagem pa'na Sã'O ,P'wulo, PaliaM,.
San.ta Ca.tarÍlna e Ri,o rande do Sur

no tooa.n:te a,o J1JOSSO Estad·o di�

que serão exam�J1Jado:s váJri�s as

suntos relaMvos á agr-Ílcu.l1tura e pe-.

E D I T AL, cuária. AcresoeIlltO'U que o pro-

l. •• INICIO DO ANO LETIVO: l' de março.

.

blema do trigD ooopava, e::ident-e-
2. _- EXAMES DE SEGUNDA ÉPOCA: na legunda quinz.na meruDe a s�a m8l1h.or atençao, mas

de fevereiro. In.eriçéio para OI mesmol de 10 a 15 d'l
outr-os SeTélJO t�mbém esbudadÜ\S..

fevereiro. esperando o m�J1Jilslro ve-los I1esol-
3••• EXAMES DE ADMIssAo: Pára OI CU;rIOI ginalial e nor- VlÍJdos com o mesmo 'eSipírilto de co-

mal na legunda quinaena de fevereiro. I.abomção já estabelcid\o desdJe &

In.eriçéio para OI melmOI na primeira quinzena. conferênda d-os Soor8ltálri,os de
4 ••• MATRIC?L�:. De 21.) a 25 ele> fe�erei.ro. Agl'iou�tU'I'a.l' ano gmallal 27 a 28 de f....reuo, ..

Por fim, d�sse que novas ]J1JCUl"-

sões de g.afa.Dlhotos "em prejudi
cruoo'O os ffilUlruwi,pios de Alegrete �

UrugIua1wna, Bmhora s8lm a i:m

pOl'tan�j,a das aIllIteriores; que e�

Íinrv'alsó8Is est&o a Ílndic;aT a nrecesSli-'
dade de uma defesa peI"manehrt�
contra os' ga,faThh()to.s,� não só es.t:a-

dual maJs int€rmaciona.l.

lostijuto de Educação
Florianópolis

de

AOS SOFREDORES
A D1'Cl. L. GALHARDO. ex-médicc
do Centro Espírita Luz, Caridade
e Amor. comunica�.!1 mudanÇ4
do leu coneult6rio para a rua elo

Senado. 317. 2..0 andar, Rio de
Janeiro.

(CONSULTAS Cr$ 20.00.)

«CONSTRUTORA UNIVERSAL»
AV I 5'0

De acôrdo com o decreto lei nO .. 7930. o reembolso
.ercí . da.do. egor-Q em Florianópolis.

de Madeira QUEIXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR, s., o 'Iue .....

ioteressa é, realmente. uma providencia
para endireitar o que e5tivt\1 errado .".

para que �ma falta não Ie repita; e

NAO o .�Io que a !lUa reelamac;lo,
ou Qllieba p)de'rã vir á cauaü. eucami�í
ahe-a á SRC';AO RECLAMAÇõ�S.
d.. O ItSTADO. que o "'!IO terá le?ado

� """",ra ao. eonheeimeato de �,e.. ,

de d.irf'jto. recebendo 9', I. uma inform.

t;ii� da �"jtado. _bora. ,em tlÍlu,,� _.
� do' aejam 'publKlailos _ li ... '

maç4e uem a �idêacia tomada.
- ,

ES'quadria's
Comerciante e industrial co.m longa pratica neste ramo e

conhecimento tecnico especializado. tendo grande fabricação
nesta Capital e deSejando red�zir a sua p.roduçªo 8q4i. deseja
enullr e'm negociação para representar ou a8tociar-se à fi'rma doO

Q1es.mo ramo. situada no Estada do Paraná ou Santa· Catarina.
;, ':'Qtima oportunidade para aqueles que desej am ingrf'ssú na

pr�a. :90 Rio de Janeuo com IICU6 produtO'II, pois que, .tendo ii

sui;;' ,firma mais de 14.. anos de· existencia, sempre operando
oeste 'ramo de atividade, e com úm1 boa clientela, vi8to que' a
sua fabricação é uma das maij conceituadas. oferece perspecti
vas de gr�ndes negocios, uma vez que já fabricou e COlOCOU em

residencias e grandes edificios para màis de CINQUENTA
MILHÕES DE CRUREIROS (Cr$ 5Q.000 000,00) de esquadrias.
tendo mesmo efetuado contratos de fornecimentos para uma

s6 obra de mais de DOIS' MILHÕES DE CRUZEIROS

(Cr$ 2.000.000,00). Cartas dos interc;ssados para «E'SQUADRIAS
DE r MADE'IRA» - Rua

..
PedroO Américo, 115 - Ca'etc -

Rio de Janeiro.
,i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Pi\,Ef.ElTU.K.A DU NlUNiCIPiU ALIANCA
f .

DO LAR (LTDA_JiJi:. rJ..U1\l�l'iOíVLi.)
.i.J.n.Cb.Cd.. V .!.,. 1

o Prefeito J,lUlhClvaJ ce F'Ior.iariópohs,
usunuo oa atru.uicao (lUe lne conrere O

ar c. LL, 11. 111, uo uecieco-iei teueraí n .

1.�'U2) oe ti ue aibril c,e H:idtl e a VlSLa 00

uisposto no oecreic-reí estaoual n. ;)'54,
ue UI de uezemoro ue li:Ml:i, '

. DECRETA' \Art. 10 - Os proventos do' Prererto
,Municipal, a contar de 10 de janeiro do
corrente ano, passarão a ter a seguinte Idístríbuíeão:
Subsídio· .. . ... Cr$ 44.4100,00
R:epresentaç-ão 2,1.9BIO,00 6o.3tiU,00.

Art. 20 - O abono concedido pelo de
creto-l€i n. 281, de 31 de dezembro de

Qperaç6es - 171as UrinArias _ 1946, corr-erá, no corrente exercício, ii.

Doenças dos intestinos, réto e conta. das dotações oroamentãrías res

mus - Hemorroidas. Tratamen,. pect ivas, enquanto não fôr consignada
to da colite amebíana, verba especial.

Fisioterapia - Infra vermelho Art. �- - J!:ste decreto entrará em Vi-
Consulta: Vitor Meireles 28.'· gor na data da sua pubtícaçào, revoga-

4tende diariamente às Íl:30 11& das· as disposições em contrário.
... tarde, das 16 hs. em dlant. Prefeitura' Munícípal de F'Iorranópuns,

Resld: Vldal Ramos. Bti. em 2'5 de jameíro de �94'.
FOIl" 1067 Manuel Ferreü'a de 1I1elo, prefeito.

Asbelina Dias Mourão, diretor do Ex

pediente e PessoaL
Portaria ide .17 de janeiro de 1947

O PRElF'EITO MUNICIPAL RESOLV'I;;
Conceder licença:

De acôrdo com o art. 155, corrsbmado
com o de n, 1'57, do decreto-leí esta

dual n. 70Q, de 28 de outubro de ..

1942:
A Rute Alves Neves; Professor não ti-

tulado, padrão B, 00 Quadro único do

Munlcípio, com exercício na escola tsoía

da de Saco Grande, distrito de Rerrtuba,
pelo prazo de sessenta (6ü) dias.

Por-tar-ia de 27 de janeiro de 1947

O PRE'FINTO MUNICIPAL RESOLVE
Designar:

A complementarista Cecília Luz para,
na escola muntcípal de Saco Grande, dIS
trito de Rer ituba, substituir a proresso
ra Rute Alves Neves, enquanto durar a

licença concedida à mesma, percebendo a

gratilficação marcada em lei.
Portaria de 28 de janeiro de 1947

O I"REIF'E'ITO MUNICJJPAL RESOLVE
Adn,'tir:

De acõrdo -corn o art. 7°, do decreto-Ieí
n, 236, de·.Z2 de setembro de 1945:

Teodoro da Silva Júnior na função de
Gua.rda de Jardim, Referência ,no da Ta

bela Numérica de Extranumerari04Ilen
sal ísta, vago em virtude do ratecrmento
de José de Sousa, correndo a despesa
por conta da dotação 9·31··1.

Reqnp.rimentos ;hl!RTHlChados
27 DE NOVEMBRO

Rodolfo Al'b'ino F,errari - Certidão
Certi.fique·se.
Manoel Roberg Júnior - Cemitério de

Itacorobí - Sim, apôs pagamento da
importância respect'iva.
Raul Basto·s - Construção de um ran

cho de madeira - Sim, a título precá
rio, avós pagamento do que fôr devido.

. O'diton Bartolomeu Vieira - Transfe
rência de terreno (3) - Sim, após pa
gamento do que fôr devido.
Clara Benta da Silveira - Transfe

rência de terr·eno S'im, após paga
mento do que fôr devido ·e da ml1lta a

- .._-- que se refere a informa�ão.
Oélia Stuart Ca:rdoso - Cemitério de

itacorobí - Sim, após pagamento <lo que
fôr devido.
José Manoel Fernandes - Cemité·rio

de Itacorobí - Sim, apqs pagamento do
que fôr devido. '

-

Benta Frané'isca da Silva - Transfe
rência de prédio - ISim, após p'agamen
to do' que fôr devido e da multa a que
se refere a informação.
Gentil d'Ávila .& Irmão - Transferên

cia de negó'cio - Sim, após .pagamento
do que fôr d·evido. '

Vanda Costa - 1ransferência de pré
----- ._-- --'- '--_ dia - Sim, após pagamento do qne fôr

DR. PAULO FONTES 1�;�daOçã�.da multa a que se refere a in-

Clinico e operador Álvaro Boaventura Ide .oliveira - Cer-
Consultório: Rua Vitor MeiTcles, 26 tidão negati'V'a - eertifique.se.

Telefone: 1.405 Osvaldo Neves de Oliveirn - Certidão
Consultas <las 10 às 12 e das 14 às18 negativa"':" Certifique-se.

Residência: Rua Blumenau, 22 Edla Wendhausen Clausen - Transfe.
Telefone: 1.623 rênc� do titulo n. 2613' -: Sim, após pa·

gamento dO' que fôr devido.
Raul Oscar' Wendhausen - Transfe

!l'ência de a·póHces - Sim, avós paga
mento do que fôr devidO'.
João Machado I"acheco Júnior--=

Transferência de. terreno - Sim, após
pagamento do que fôr devido e da mul
ta a que se refere a informação .

Instituto de A'PosentadO'ria e Pensões
dos Comerciários - Transferência de
prédio (3) - Faça-se a transferência.

Os'Val\:lo Rodrigues iPereira - Transfe·
rêncla de terreno Sim, após paga
mento do que fôr devido e da multa a

que se refere a informaçãO'.
•

André Kowalski - Transferência de
negócio - r8'im, avós pagamento do
que fôr devido.

.---

Instituto de Aposentadoria e Pensões
dO'S Industriários - TransferênCIa de
prédio - Faça·se a transferência.
Maria OlímpIa Lemos - Certidão -

Certifique-se.
_--- .. .,."'__....._...._.__.... Orl'andina Al'Ves BOI'lges - Certidão -

j Certifique-se., Manoel Elpf.dio do Lago - Certidão
negativa - Certifique-se.
Plácido Sérgio Alves - Certidão ne

gaUV'a - Certifique·se.
- 28 'DE NOVEMBRO

, Máquinas Rodoviãrías Brasileiras S. A.
- Certidão negativa - Certifique-se.
Odilon Bartolomeu Vieira - Certidão

negativa (2) .- Certifique-se.
2'9 DE NOVEMBRO

Bergamino LuiZ da Silva - Transfe
rência de um depósito - Sim, ap6s pa
gaJ:,nento do que fór devido.
Augusto Rdberto Jacques -' Certidão

negativa - Certifique-se.
.

Osvaldo Neves de Oliveira _ Certidão
negativa (2) - <Certifique-se .

DR. SAVAS LACERDA
tmmca médico-cirúrgica de Olho.
_ OUVIdos. Nariz - Garganta.

Pre8crição de lentea de
contato

IJOKSULTóRIO - Felipe Schml·
dto 8. Das 1'4 às 18 horas.

IPIIIID&NCIA - Conselheiro lia·
rra, 77.

.

TELEJFONElS 1418 e 1204

Ausente

DR. ARMANDO VALmlO
DE ASSIS

DoI Serviços de Cl1nlca InfantU �
.4slIlstêncla Municipal e de

Caridade
C1LINICA IIIltDICA DJll ORIAN(,1A8

ADULTOS

=ULTÓRIO: Rua Nunes Ma
o. 7 (Edifício S. Francisco).

Consultas das 2 às 6 horas
8BlS1Dl!lNCIA: Rua IVrarechal G'Uf.

lherme, 5 Fone 783

DR. ROLDÃO CONSONI
DaURGIA GERAL - ALTA 0).
.URGIA - MOLl!:STIAS DI) ...
• '" NHORAS -g PARTOS .. .

Wormado pela Faculdade de MecH-
ctnna 'da Universidade de 810

Paulo, onde foi assistente por' ya.
J'SÕ8 anos do Serviço Cirúrgico do

Prof. Allpio COrreia Neto
CIrurgia do estômago e vias bl.
1Iares, intestinos delgado e groUQ,
tlrófde, rins, próstata, bexiga,

a_o, ovãrtos e tromnas. Varlco
_., h1drocele, varíees e herna

CONSULTAS:
dai 2 às 5 horas, à Rua FeIpe.
khmidt, 21 (altos da Casa Pt.

ralso). Te!. 1.598.
IUllSID1l:NCIA: Rua Esteves JU

nior. 179; Tel. M 764

DR. POLYDORO S. �THIAGO
Médico do Hospital de Caridade to

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLtNICA MI!:DICA EM GERAI.
Doença. dos órgãos' inte,nos. c.peelaJ.

mente do coração.
BLBCTROCARDIOGRAFIA

Doenças do sangue e doe cervo•.

Doenças 'de senhons -'- Parto•.
Onuoultas .diàriamente das 15 àl l'

hora.. .

Atende chamado. a qualqucp hora,
inclusive durante a noite.

CONSULTóRIO': ·Rua Vitor Meire
les, 18. Fone' 70<1

.tJ:SIDl!:NCIA: Avenida Trompowlld.
j 62. Pone 766

�!;�MtRJ2pj!E!9!!!Av..�
CLtNICA MI!:DICA DE ADUI,T06

E CRIANÇAS
Consultório: R. ViscOnde de Ourei
Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No
.•embro laltos da "Belo Horizonte")

Te!. 1545
Consultas: dá. 4 á. 6 horas.
Re.idência: R. Felipe Sc)lmidt, JS

- Pane manual 812

Sede: Avenida Rio Branco n. 91 ..... 5.0 andar
RIO DE J�NEIRO

Carta Patente n. 113.-Expedída pelo Tesouro Nacional
Plano Federal do Brasil «X». «Y« e <eZ»

e "Plano Aliança"
Resultado do Sorte ío realiz a a« no dia 29 de .Ia nelro

"d-e 1947 pela Loteria Fede r«l rio Brasil de acôr+o com o

artigõ 9° uo Decrvto-Le í

n. 7930 de 3 de Se tembro de

1946, revigorado pelo de n. 8.953. de 26 de Janeiro do
ano P. p., 'conforme a circular n. 2 da Diretoria de Ren
das Internas, de 8 de Jaoeiro de 1946

Plano Especial: Premiado o na. 7.239
7239-MilhIH-PriiDeno prêmio no valor de' Cr.$ 10.00000
239 - Centena - Premio DO valor de Cr.$ 1.200.00

Inversão - Premto DO valor d'f> Cr.$ 300,00
Plano Popul.ar. Premia'do o n-. 7.239·

7239-Milba.r-PrimelfO Prêmio no valor de Cr.$ 5000,00
239-Centeüa - Premio DO valor de Cr.$ 600,00

Inversão _;. Premio uo valor de Cr $ 200,00
.Plano Alienea».- Série 5 _. n°.• 7.239

Série 3 n, 7.239, no valor de Cr$ 50.úOO,00 - Tipo liberal
Milhar de qualquer série Cr$ 2.500,00 lI\ lI\

Centena
/

o-s 600,00 » »

Inversão do milhar Cr$
.

200,00 » lI\

Inversão da centena Cr$ 60.00 » »

Série .3 n. 7.239, no valor de Cr$ 25.000,00 - Tipo clássico
Milhar de qualquer série Cr$ 1.250,00 ,. lO

Centena Cr$ 300,00 lI\ I)

Inversão do milhar Cr$ 100,00 » lt

Inversão .da centena Cr$ 30.00 -» lO

08S�RVAÇAO - O próximo sorteio reaJiz.'lr-se.ã DO

dia }.O de Março, (sáb'vdo) pela L iter ia Federal do
Brasil. de contormütade com o Decreto-lei n, 7.930, de
3 de Setembro df' 19-1n.

Rio de Janeiro, 29' de JJlineiro de 194.7

, R. Pessõa' Ramalho -Fiscal Federal.
VISTO: Eduardo F. Lobo -Diretor Tesoureiro

O. Peçanha -Diretor·Gerente.
Convidamos os senhores contemplados, que esfejam

com os seus AitulO's em dia, a virem à nossa sede, para
receberem seus prêmios de acõrdo com o nosso Regu
lamento).

DR. NEWTON D'AVILA

FORNITURAS.
OURIVEIS

Balanças para oficmas -' Para brilhantes - Laminadores
Tornos para relojoeiros - J!anhos para dourar e pra

tear - Cordas, vidros para relógios, elc.
Preços e prospectos com a

C.A S A M·ASETT {
RU9 Semiliário, '131 - _l35 São Paulo.

DR. MADEIRA NEVES
Médico espeeiaIlsta em DOENCAS

, DOS OLHOS
Cw'so de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prãtícá no Rlp· de Janeiro

Consultas diariamente da.
10 à. 12 e doe 15,30

em deante

CONSULTóRIO<
Rua João Pinto n. 7, sobrado -

rone: 1.461 - Residência: Ru.ll
Presidente Coutinho, 58

DR. A. SANTAELLA
(Dlplomado pela Faculdade Na·

e10nal de Medicina da Universlda>
,. do Brasil). Médico por concur
10 do Serviço Nacional de Doen
IIU Mentais. Ex Interno da Santa
casa de Misericórdia, e Hospital
Pl1quAtrlco do Rio na Capital ".

deral
CLlNICA M:il:DIc:t\ - DOIilNCAt

NERVOSAS
- Consultõírto: Edifício Ameü.

N,ETO'
- Rua Felipe Schrnldt. Consula.

Das, 15 'ás 18 horas -

1lea1dêncla: Rua Álvaro de Carn
lho na 18 - FlorlanópollB.

DR. BJASE I\'ARACO
Médico-chefe do Serviço de Síflll�

do Centro de Sa(lde

DOENÇAS DE SE'N'RORAS �

SfFliLIS AFEcçõES DA
PlELE - RAlOS llN'FRA·VER

MIDI1HOS E ULTRAS-VIOLETAS"
Cons.: R. Felipe Schmidt, 46

Das 4 às 6 boras.
Res.: R. D. Jamme �a, 46

FONE 1648

DR. LINS NEVES
Moléstias de senhora

ConsUJt6rio - Rua João Pinto n. 7
.

- Sobrado - TeJ'efone 1.46'1
ReSidência - Rua Sete de Setembro
- (EdHício r. A. ·P. da Estiva)

Te1efone M. 834
- --_- -_- ---�-

DR. M. S. CAVALCANTI
Clinica exclusivamente de {!rianças

Rua Sa)'{:!anha Marinho, 16.
Telefone M. 732

., AUTOMOBILISTAS I
. Atenção , SIMBO

LOS I VENDALIVRE
COMPRA
LIVREMOEDAS

Pal'a o seu dínamo
motor de arranco

O·FICINA ENALD.

ou

���� ll�$SEscudo Esc
Peso Boliviano Blv
Peso Chileno P$ch
Coroa Sueca Sw.Kr.
Franco Suiço Sw.Fr..
Peso papel Argentino M$N
·Peso ouro uruguaio O$u
Coroa Dinamarquesa DanKr
Peseta Pts
Franco Francês Fr,fr.
Marco Vm/3
Florim Fls
Franco Belga Blg

Taxas�lornecidas 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
�,752
0,4361
0,5968
5.1496,
4,3224
4,5094
10,27781
3,855

r Rua Conselheiro Mafra
ne. 94

0,1556,

COMPANIIIA •ALIANÇA. DA BAIA·
,..4...... 117'· - Sé•• : • A I II
DCElfDIO'_ • T:&lNSPOBT�8

Cr.
Cr$

Cifras do ,Baianco de 1944:
0,4271 0,422t

do Brasil,CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidadét
Receta
Ativo

80 900.606,30
5.978Aol.75S.97

67.053.245.30
1.42.176.�03,80

«

RETIRARAM SUAS CANDI-" �
'DATÚRAS

Tõd�s as bebidas, inchislVt; U
fabricadas em outros Estados.
retiraram suas candidaturu,
'Para reinar nos lares catari
aenses, :-- em vista da certis.si
ma vitória do aperitivo KNOT�

•

E
C

UTENSILiOS PARA
RELOJOEIROSSiDistros pagos nOIl últilllo, li) anol

Res'ponsabilidades •

Diretores:
Dr. Pamphi'to d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco
de sá. Anisio Maasorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e José Abreu.

98.687.816,30
76. 736,4o! .306,20

........... ".?' -_-$I ".-_ •._,n..
,

u� ............ _ •• cfIIiII'W ...........

I �'A �c...,,-l"At.riII�.
Fabricante e di-9tribuidores das afamada.. con- I. LILI fecç'6es '"D1STINTA" e RIVET. Possue um gran-

',I.de sortimento de casemiras, riscedos, brins
bons .·í.bul'Oto., algodões, :morins e 'bVia�.ntospal'a 'alfaiotHi que recebe di:retament das

I'I melhora. fábricas.' A Casa -A. CAPiTAL- chama a ate�g50 dos Snrs. Comerclant.s .do· �r�or no sentido de lhe fazere
..;:Uma

visita ante. de efetuarem .uas comprou. MATRIZ em Florian6poU••, -�FILIAI m�jBlumenau e Lajes. :
..---------------------------------------..----------_.----........----....--......----------........

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Rio, 4 (4. N.) Atendendo à reportagem a respeito da falada fundação d� um grande partido'
nacional, o senador Ivo d'Aquino achou desnecessaria tal iniciativa, ao menos por pa rte d3
Partido Social Democratico, que já é uma organizaVão capaz de corresponder ás necessidades

politicas' do 'pais, nada jnstUi�aDdo a sua substituição por outra entidade, depois
dos memoraveis exitos obtidos em duas campanbas e.leltorais�

Nova York, li (U. P.) - O "He- injmigos, são elas: Argeutina,
rald 'I'r.ibune", num al'tirgü. pubh- i Austrália, Bélgica,' (através do
cado em sete colunas sobre "o

I
Congo), Brasil, Ch ile, China, Tche

quadro mundial da atividade aJtó- co eslovaquaa, Ind ia, México, F'ili
míoa ", declara que virite e quatr-o pínas, Polônia, Portugal e Afr ica

nações estão trabalhando nos pro- do Sul '',
.

jetos relativos ás pesquieas do ura- O "Herald Tr íbune" reporta-se
nio, sendo que 10 nações inclusi , a cada país individualmente, ba
ve os Estados Unidos, procuraram seado em eormmicação do govêrmo
realizar ínvestígações em treze ou- ou no neticiário da ,irmpr,ensa e ou

tras á procura de novas fontes, tras Iontes : "Argentina : anunoía
"Pelo menos 10 bem programas pa- se ter sido descoberto urarnum no

Para que todos vejam ruté que. to, que quem com ferro fére com trocmados pelos respeetivos go- Depant. de Las. Heras, na pro
ponto merecem crédito as inver-ti- ferro será f'enído. Toda ação dá vemos para investigação e explo- vínoía de. Mendoza, mas não foram

das_do "Diár-io da Tarde" com o lugan- a lima reação. nação. São elas : União Soviética, revelados nem o local específico
govêrno 13 contra o p. S. D., orere- A sociedade de Joaçaba que tam- Canadá, Inglaterr-a, França, Dina'-I-ne,m a's proporções. Esta

.

desco
'cemos o seguinte fato afim de que bém ju:lgue o procedímersto de de- marca, Suécia, Noruega, SUÍf;a, Ho-· berta roí ammcíada pela impren
o respeitável órgão diga alguma termmados udenístas e coloque no Ilandf,l. e Nova Zeland'ía. Há tamhérn .sa no mês 'passado. O governo ar

cousa: banco dos' réus os responsáveis ou 3JS nações que possuem as mal.é- gentirno proibbu a exportação do
"A,UigUI1iS ·el·ementos da União mandantes por manífestações fei- r,�as pníanas, as quais produziram uranmm. Bnasil : - e acordo com

Democrática Nacional (que ainda t3JS não por polfticos ou homens de .Q uraníum e thoríum, vitais aos "O Livro do Ano" da Enciclopédia
frequentam a sociedade) e já estão honra, mas por desclasséficados e atuais processos atômíeos, Ou que Br-ítânicã, o Brasíl explorou o ura

ildeIlltifioact.os, oel'ca da meia noifle selvagens. �nrdilcam poS's'lIt-lfl1s. A·Mm da.s ex- ni'llim ·e expontou-o pall'a os Estados
de s,erta-feitra última, flIssim que
foÍ' wnheúi.da··a pequwa dilferenoa
entre a votação flrPurrudJa neste �
ni'Cipilo, po,s,Larám-rs·e defrome a 1"8-

stdênóa do Sir. OscaT Rodrriigues Da J'eruslalém, 4 (U. P.) - Um pO['

Nova para comemo�ar8lm a "viM- ta-voz do Hagarifllh, fo,rça armada

!ria" de seu pant.ido. da Ag&ThCi.a Judailca, deCllanou que

E o üzerwm' de maneira 1'·evol- a mesma eSl�á pI'epara,rua para e[':...

tante e selV1all'em. AolS gritos, sol- rad1car do paíls a v.iollêIllma dws or

tando fOlguetes entraram a provo- grul1iizaçõ,es j'udai,cas claIIlides,tinarS,
C3/I' desQ/I\demrs de3Jnle de uma' casa sermpre que o govênno br.itânico

T<eS1J)eilt.ávl, de um lar d1irgrno e ben- não mtervier. ·"Nos,sos plaIT!<Os de

qU1StO Desta c.�daide. luta - a<CI'eSDe[Jjtem - já f.oram

Não respeirtaJl'am a ausê.ncia do traoardos". Aldilant.ou ai[1da que o

Isr. Oscar da Nova, artualrmenroe em' Haga'l1iélJh se nega a cooperar com_
F11Ü'l'ianó'proüs, ,na reunião de ge- o govêrmo, ,enquanDO o me.sma.· con

Tantes da firma Garlos HOlelPcke tinuar m3JIIItendo .s u a polí:tilca
,S. A., e também o fa;to de sre achar rutuaI.

3Jdoentaldo um :fiHhinho do ilustr·e.
EIliqU3JIIItO irsbo, os jludeus de T,el

pOllíhco pesslooirsta, que marils t3Jrd'e Avtv· reoeberruin a or'dem de i,nterr
teve de ser sa.corr�do por um mé- rOlmper �mas audi,ênClÍ>1liS nQS tribu

di;CO�''. n.ai's ruté s'egllrlido avi's'Ü. E&ta medi-
Na·o fos's'e a atLtudB tomalda pela, da, emirtilda doi,s di,ars, derpoils da or

exma. senho['a J?a Nova, q1ue

veT-1 dem de evacuação de todos os ci
berou o p�oce?lmento desse, boto- v1s bri.tân1cos, mulhel'es 'e crianoas
culÜ's, prrutarcarm:m os m3JIli1rf,e,s'ta,J?- e algllmws ouúras pes,soas, deu ori
tes Ü'utr.as delsO'I1den:s.

Il'em ao I'umor de que os servioos
Julguem OIS homens de s'ernso, d-e

cwis es,tão na ,eminêncÍla de ,ser ill1-
honl'la e di,g?idrude da UDN de J,�a- tenrompido.s, ron 'I1el Avoirv. Entre
çaba ,esses fatos e ponham as maos

tam,to as autoridades ÍlnSLII!Uara,m
na wns,ciênrcia. S3Jibam, ,eIlitretan-

-que �Sitá sle pensandiQ na trans,fe-

D 4 d
rêncja dos trihunairs para a zona

r. rman O· I'ecentemente asisegumda, sÍltuada

S P·
no crumÍtIliho de Java a 'l1el Aviv,

imone erelra per.to do quartel..,gen�['.a,l rue pO<1Í-
Acha-se ent1'e nós o nosso distin- aia do dis,trilto de J.aJf,fa. Esta zona

to conterrâneo ie amigo Dr.
'

Ar- está fOTIlllfllda .por cenca de quar·enta
mando Simone Pereira, brilhante edifícios, cujos oCllipaIlit�s, áIrabes

advogado no fó1'0 paulista. em sua maioria, �or.a'm desalOjados
.

O vasto rfrculo de seus amigos ·ontem. PO'lI<jo drepoi1s a zona foi

está promovendo (um almoço em Cierc;ooa por .arame farpflId,o. Um

sua homenagem, a .ser ;realizado dos juizes de T,al Av,iv é {) presi
no próximo. sábado, dia dezesseis dernte do trilbu'llàJl dessa ci'da,de.

do corrente, ás treze horas. O lo- RlflIlph WYlndJhJrum, seque.strado há

cal escolhido para o ágape foi o uma SlemruIl'a 'e cOIl!Siffi"Vado pr·eso

salão de I refeições
.

do Coqueiros pelos twrorLstas drul'flJnte doi:s lüas.

P1'aia Clube.
.

Ontem á noilte pa'l1tiu da Tenra

A lista de adesões se encontra á Sa/IlM o priFmeilro avião .conduúndo

disposição dos· que ainda não assi- tritruta mulh8'res e c�ia/Ilças bri.ta

naram,
-

na
.

LiV1'aria Xavier. nirClaiS com destirno á Inglaterra. Es-
A iniciativa está ;achahdo' écos :La é a vangural'da dos 2.000 civis

entusiásticos, rde vez que o Dr. Ar- que S'erão €-v,ar;uados, �m CUlIllpil"Í-
mando é um ilustre conterraneo a me1llto á ord,em britânica.

.

elevar o renome da terra I catari- Em JerUisflllém, o ralbino Isaac

nense, num 'meio de a�ta expressão HenLzog' VdlSiitou novameIl!te o ter

intelectual como o da capital pau- ron�sta Dov Bela GWl1'e'r, que se

lista. Nós, de "O Estado", cumpri- oocootra na Plen�benc�ária desta Ca-

mentando-o, fazemos .votos de fe- pilb8JI, tendo lhe s.oUci,toolo que as

(iz p.ermanência em nossa ilha.. SLnaiSs·e a apelação para O> Trirbunal

Florlan6poll",5 de 'Fevereiro de 1947

Para que o (Diario da Tarde)
comente...

1
.

O rft08LtMn 'DIl lNtRGlft IlIUMltl
Unidos durante o ano de 1945.
Presunmivelmente este ser in um

sub-produto da rnioa ·e outros mi
nerais. O. ÍI. Leonardi, autor-ida,
de da m ímeralogia hrasileira, foi
citado como Lendo calculado que'
"o Brasjl possue nada mais d'j3 100>
toneladas de reservas de minérín
de uralnÍlUlm, contendo 10 por cen

to de uraníum. O djreito ás reser

vas mmerais do Brasid cabe á na

ção, segundo a nova Oonstítuíção,
No mês passado, o Brasil chamou,
seu rep.nes·entacrut.e na Oomíssão dll'
Energi:a Atómica dia ONU, cap,
Alvaro Albento, para diseutie �

cr-iação de uma Comissão de Con
ürole da Energia atômica inverna.

Ch íle : No mês passado o gover-
no ehjleno destacou dois navios

paa-a transpootar funcionár-ios císn,
tíf'icos afim de investigar pús&i-,
v,eils reserv·lliS d'e ura/Ilio na área'
a11!táTtica reivmdi,oodra prelo Chile,.
eIlitre os meridirano,s 53 e 90, de'

long.iltude ocildeI1lLal.,O miniiStr.o· da

Indusinta e ECQlnomia decretou qull'

a e}Jf)loração dos depósilto.s de ura

n�um oabem ao mornopó]i,o do go

vêlmo. Ao mesmo temp'o, sabe-se'

qrue os oi,enbstas estão empenha
dos, em eSVudos _ÍJeóri<co,s.

O "Hrer,a1d Triilml1ie"

aimldJa a,o Méxi'co.
r,efere-S6:

SOMBRA SOBRE A PALESTINA

Acordo entre o capital
e o trabalho

WASHINGTON, 4 (U. P.) - Em elD.1breViilSltJa á ilIDp,relll8a, o
presiderute TI1uman 81nl1Dcio;u um 8ICôrdo eDltTe o capLtal e o

t:nabalho, \ na indústri:a das construções, para a solução das
(Uspujl:a,s por meio de a,rbirtragem espOllltânea e rsem greves. O

:a<Clôvdo fOLfirmado entre a As'socdação Gel1al drus Oontratantes
e a F'ederaçãio AlIDeriaana dio Tl1arbalho, q:ue tem qruase .

2.000.000 de fiIl.iados no liamo drus' COIlJSrtrruções. O pTeisitlente
qualifiüO/U .

o acôroo como Ulm prusso sirgruifÍiCati�o par:a a paz
indiu!stJna.l e mamHeSItJoo. .a e,speranÇia de que esta idéi1a seja 1:e-

JNMa em conta lljaS dema.'is irn,qúS!trias. .

Supenilor, a quarl poderia e.viltar sua nova onda de represáli.as e em

exercuçãJo. Grunner, cOl1iclJooado á CJol1ls.eqllênCi.a pa.ra que as forças
mo·nte por ter J.evfllelio a cabo um nüIÍlLa:I'es· briltâ:nilcals realizam uma

rutaque cantl'a um qlla,rtel de po1i- S'érie de ·operaçõeis contra toclos os

ci,a, l1'eg�a-se a re.c,orrer ao tri'bunal judeus da PflIIElstina.

surpentor. ALglliIl!s dirÍlgleIlites juclaj.� O rabino Lsaac HerLzog fez um

C08 mrunÍ'Í�e,stam que su.a a1Cecuç§.o, apelo a bordo<s .os jllideus· dra Terrfl.

que tená lu.gfllr a qllalquer momen- Srunta para que dediÍlquem o dia

to, poderia ser o sÍlnal pól.na qu'e 03 a pr,ec,e,s, devido ao f,ato, de que
membros da organização clandeS-1 "rtrilstes aooIl!oocimernrtos podem
ti'IIIa k'gurn Zv,el Leumi i,nilcjl_erm uma oüoI'll'er na Pale's,tina".,

I -

'Crimioósas
de guerra
Hamburgo, 4 (U. P.) O Tri-

lmnal 'Miütrur briltâmico cemdernou ár
I mOl'te 11 fUJIllciOlna:riars naús'La,s dil"

campo d,e c'ol1icentração de Ravens

bruck julgardrus relsponrsáveils pela
'6lim1nração e maus tratos ilnfli'l!gi-

... • dos a prisj,omei,ms de gueI'ra alia-

Monumento aos expedlclOnanos I�:�t,�: ::":�iO;:��:O�, 'PS;i:�';;"";
RIO, 4 (A. N.) - ErBrt;eve reunidJo no Minirstéri10 da EdU-lollitr'O&

.dois dez flInos.
•

cação, o jrUiI'Í ql\.l.e c181s'sif'ircOiU e julgou as maquetes do IDIOnu-

I d Pmen:to ao eXlPedi,rnrOln'ári,o bmsHeiiI"o. O referido juri este've O p ano � erOD
cornlsti:tuJirdo prelols ,sieglUinitels ISliS.: AdTliJama Jranaoopiulüs, pela .

Associação dios ÁrtilS)tJas BmHei'ros; Car,lQs de Nirgrá, pela S�
ciJedadle BrasLLeliíl'a de Be,las AI1Úes; F1oriaino Gama, pelo Mu
S/eu Nacional; e Samuel Ribed.lI'ío M1artirns, peJo Ins,tirtuto de
Prorl'e'Sis.ol1es paiDt:iJculI8lré:s e púbHcos.

O jUiri realizou ,o jruLgamento em três eSCfutúnilOs, um
1'8. cadra prêmiJo, sendo o seg,ui.nte o rersUlltado:

1° l'lllg.rur - Edagrad Dwvivier.
2° lugar - Honório Peçanha (,Prêmio de vinte mH cru-

ZeLI101s). •

3° LU!Slar - Humbe:rto COrZZo (Prêmio de dez mil

11Os).
A GOIm:iJssão Exeoo>t,iva dJo MOInru:me:nto mar.cal1á ài;nda esta

s-emanla o dia em que fará erutrega dOiS droi,s p,rêm:iJOis em d'inhei

ro, acirma referidos.

PRECIS
Impo'ftante companhia procura viÍlljantes que tenham

apresentação e sflibam .convers&r corrttamente

Cal tas para S. R. Aos cuidado. de�te jornal.

boa

WlalshingLon, 6 (U: P.) - O em·'

baâxrudor rungEmtino rvam.�ss'evic!l!
arnunóou que a Embai'X'ruda irnic-ia-'

'rá no p'róximo s,ábado uma sérJ.6'
pa- de co:nferêndas pÚblicas para ex

plicar o. pla/Ilo quinquenarl de' Pe

ron. O embaixrulÍor dever,á falar 'no'

.sábado sôrbl'e o,s obJetivos do pIa
no. Juan .scanp,a1til, coI)JsetheDro eOO

CT'l.lZ<:) i - 'n'Ô1mileo, íiaI,arrá >s'ôltre flIS pr.oteções;
a1f!1nde''2á]>ias e 'a industTira.

i LEIAM ,A REVIST_A
O VALE DO rrAJA)

Casas para' os trabalhadores � .

Riro, 4 (A. N.) - O, Servi()o Na- dois qU�;IltoS, o02iinha e camparti- CrIse alimentar
eiona,l de lTIldiusibr�a, org:am:ização meIllto de baJl1Jho. As mQradrus serão

na luglatorra .

que se v·em empenhaIlldo na s'olu- en:tJneguers comp']:ebas com rus'soa,lho, ti
çãio do pr.orblrema da harbitação, Lo.nro, fogão, três bo.c as" caixas' Ida;;. Lond:res, 4 (U. P.)- - o.s imgl�
alcaba de tomar' irmpomLrun>te provi- gTlIia para 600 ht.ros, piars, batllhei- 009 estão .a brraços' com

-

a pois,sjrbiIi�·
drência no qUle .se re:tier-e á CJom;sltru- 1'a, imlstalaçã'o eletr.iüa e esgoto. dade de' mator redução n3JS raçõeS'
çã.o d,e casas para tr,abalihadror·e:s'. DeIlltro de· s·eils meses, a f,ábrica dle' afiimeIl!tos e com o dersemrpregO'

oomeçará a entIr,e;g'ar ars caSfllS, cujas boje', fart:os que ós chefes do grovêr�
Alssim, é que C.Olltr1!:tou a mrcmLa- .

( plantas poole.rão varia'r, conf,onme a no cOiIllS,irderarm iluevi.tllwl:! a não sel"
"'em irrnedlia,ta no Brasil} de uma "'-..'" cOIlJV8iJJrÍiênoia ou

.

neces'sld'wde do que haja mairs q;rabaliho e se produ-
fábr.i,oa.- de Icasrus" i.sto é, de cruSaJS fa- dmorardor: O oonbrato ahTange, ders- za: maÚS' para a ·expol'tação a fim 0'
briiCIadas e oonSitruidas de maroeri:al -

de logo, o LOI'neC'�meIllto miniJo evitar a Cfi,se econÔlmi,ca. A
de dez mtl casas (Jule deVlarão até proosa conserv,adona prevê ii

filIlls de 1948 eSltar hla"birtadas pel'os qruédra do govênno de Aj!Jtlee, den-

seus proprie:tários ou irnquillinos. tro de poucos meses,

oOIlltr,� pl3.lcardo e de. matéria plás
tirc!a. O ti:po .strundard deissas 'resri
dêooia,s é COIl!sti,tuido de Uima ,sala,

corlRI caspa,

'QItEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AfECCOES 00

COURO CABELUDO.
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