
i.. o pleito· do dia 19 levou à 'lfnãeiiêià'- ao pôvõ;-aJcertesa de que, na Demo-
1- cracia, a su'a vontade é soberan'a. 'Saibamos, agora,' respeUá-la para que se

restabeleça a confiança nos grandes destinos, da Pátria.'
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Flo'ianópolis - Sábado I 8 de Fevereiro de 1947

RIO, 7 (A. N.) - O presidente da República, general Eurico Du

tra, que está passando o verão em Petropólis, vem Ihoje ao Rio. O che

fe da nação madrugou no Guanabara e 'pouco depois 'das 7 horas pas

sava a conferenciar separadamente com o ministro Clovis Pestana, ti
tular da Viação'; comandante Augusto dIJ Amaral Peixoto, diretor dOI'

Loid Brasileiro; Nerêu , Ramos, více-pr-esídence da Republica ; Honor.ío

Monteiro, presidente da Câmara dos Deputados, e o ministro da Jus

tiça, ISr. Benedito Costa Neto. Estiveram também, no Guanabara o co

mandante AI'1rooO Albuquerque. Cêrca das dez horas e meia, o pre-
.

sideQte. da Repub'lica regressava á. Petrópolis.Ano XXXIII I
----------�------------------------------------------�-----------------------------------------

Paz O m a is· p 'e r i 9 o 5 o
Nova York, 7 (U. P.) - Osvaldo Ideverá sentar-se ao lado Idos ou- Washington, '7 '(D. P.) _ Gerhard vidas. WiHiam Nowell, de 0011', de- contra Stalin. Lendo uma dleclara

Aranh a, delegado brasileiro 'ao tros delegados na próxima' sessão Eisler, agente comun ista nos E,sta� olarou que entrou 'palra o Per-tido ção; 31f411Inou que Bísler eira "o
Conselho .de Seaurança das Na-lregUlar. "Ainda não posso, falar dos Unidos, foi citado por desobe- Comunista em :L929 e rompeu com perfeito tipo do terrorista". Fu

ções Unid�s, declarou e,m �ntrevis- sôbre a .atitude do Brasil quanto diência, por ter recusado a prestar o me<SIITI1O em 19.36. Declarou que 'co- mando cigarro após dgatro.:Miss

ta, c�.n�:dtda a esta ag�ncta, que o ás questoes que se encontram aço- juramento e depor perante 0 Co- nheeeu Eísler em Moscou e que Eisler declarou. que o fato de ser

B� �s!l sempr� m_antera a sua ira- ra perante o Conselho. Entretan-Imilté de Investigações das Ativida- Eilsler foi durante a..Ilgtl!!ls anos irmã de EisLer permitiu-lhe apro
dicional

..
assoctaçao co� os -. Esta- to, cons'idero. as .Naçõe.s Unidas

cO-Id.es �.'n;ti-AJffieTioc.an.as. Eisl.e:r. repeti- agente da Internaciunal comunista. fundar-se no oonhecímento da téc
dos Unidos, n:ts. ques�oes t�por- mo a orgamz�çao mats adequada Id,amen't<e recusou-se a far1aT, quando

I
Ruth Fisher, .à tsstemamhs seguin- rríca das policia secreta de Stalin. e

tantes de rr= isüernacional; para se manifestor a vontade de o presidente TI1GI'L1[aS, democrata de te, declarou .qule seu nome real era do sistema die terror que a mesma

Declarou a�nd� �ue vai exercer no paz e entendimento. A PÇ!Z mundial I
Nova Jersey, pediu-lhe que pres- Eísder .e que 'era irmã de Gerhard impõe aos povos da Europa. Nos

Conselho p d.t1'e�t� de "falar er:" ou será conquistada ('lU estará per- irtasse o jrll�ame.n'bo de praxe e con- Eisler. Disse qane não falava .oom circuãos imtennos do Komíntern sa

nome dos .prmcipto« Iundamentais dida nesta orqanização'', , Elogiou tasse a verdade sôbre as. atividades ele "desde muitos amos, porque o be-se que Eisâer denunciou á ONU
da democracia do Brasil e tomar finalmente o "tato e a ciência" do corncnistas rios Estados Unidos. coasédenava o .ternordsta mais pe- rnubtos refugiados antâ-uazistas que
porte ativa naquela orçanização, ministro Pedro de Leão Veloso, Fímalrnente, Thornás determinou rigoso para os povos da América e viviam em Moscou» Elle era parti
sem. inibições". Explicando que I durante as suas atividades como

que elle se retirasse do banco do da Alemanha". cularmenrtJe responsáwei pela morte
ainda está se [tumiliarisando com i primeiro representante do Brasil d.epoimcntc. A acusação de desobe- Declarou que per-tenceu ao Par- do comunista alemão Hugo, Eiber-
as atuais atividades do Conselho,' no Conselho de Segurança. diência deverá ser julgada em iuri tido Comunista da Austria, mais 11ei!!l e de Nikolai BuchaTin, s'eu

RegulandO a p i) sse d (lS e leUos I�:�1:�'J2:;:-'�::::r::;::
"" exp""a em 1.25, PO""" 'ca ","'0 , ",0'''''''_

. .RIÜ,. 7 (.(l
_

N.) - O Tnbunal Sup·er.wr EleItoral expe;dm, a·s se- Eisl�er a depoimento num esforço

5 h I
. .

Igumles Ilnstruçoes !para a proclamação dos ,e,leiios no pleilt·o de 19 dei ..1 . ouv:�r' el "marcia• •

." >
-

,
• • •••• . ·para cOIIll!])rov3Jr o que se UJenOilllna e'JaneIro. A p,r oC!1a,mça o pelo.s .trIbUnaIs. elelltoral.s dos' &eiflaclol'es depu-I" d' 'd d'"

t d. "
' c@ ela e cmna,.n·o en'lre os eo-

ai ·os e gnverna.dol'·E's dos EsLadolS hem ,cormo vorea'doTes para a Câ- .

l'.

. .. r . .' . '1111ll'n·s.ta,s norJie·aJ1]enC3Jnos e os 1- . -

d l'
.

l" P l t' la'mara do DIstnwo Federal, eleItos a 19 de ja,neil'o d 191.7 indcomenderá I
tI' d I t

. I' .' rt
Paris, 7 (U. P.) - ;4 imponçao a et manta . '.na a es tna pe

- . . .

'�'LJ 1,.e.l'es a In enna'CIQlna COITlllllnlS a. .

't
•

f l t
.

ta "

da soluça0 das 'dUVl<d&S, ml�}Ulgmações ou T0Clursos suscitrudos .ou inter-'L .

B d
-.

+ d' 1
governo britanico virá "criar ,uma 'S'! uaçao avorave aos errort$ s

_. '. I OUlS lli enz, ·ex-,dweilOr .o Jorlla d f' l
\

b 'd h'
.

t 'tal pel oecrePQS!tos, desde CJur a
..
vflta'iatl Jm:pugna.da fnao pnssa allarar a colocação .

'" "D'l W k " di I
segttn o a tr1na �m te egrama rece t o oJe nes a capt . o v

. .. '.
.

.

I CQll11UlnlS'ua. al y o·r "er, eo a -
.

l I F' l .•

'1 d' l d S' d 'cato Lo';s Sarllant· do p

J.a obLlda pelos ,c.:;!lnclAlL.,.':j". Ls clepllLa,d.Qs pal�a as a�sen�léia. estaduais \
O. 't' ": . ..1

tano gera, ea eceraçao Nun ta os tn t s • 0

. ........, '. , ll'Olll ao onu e o ano pnss<ouo que P l l' A l
. . •

bem .como os V81'E'a,elorl's ela Gamara do DisLrito Fe:dral reunir-5e-ão E' l'
'

.. iI:' 1'..1 escritórios geT'ais da Federação Trabalhista 'na a es ma. '�t ,manta.
.

.' , .

'IS ,er .e o CO'lTllU!nIS a 1l1i1.unero f.rOS· f' l d
".

a "ntensif';d0llitro ,ele .dez dIas para a exprdição dos di.pluma" :'íOb arlre.sid.encia B t ...l TJ'o." t
- a'Crescenla o telegrama - se 01' proc ama a, vtra, 04J?n s ,t .-

, _. . '.
. ".' . '. .' S' RuOóS ..

l n.l OS e que, �esl as C011- . .

'lil' f d ab';s�'o nas reln.ço-es lentre osdo p.l·eslrde'J1.Cl,a ,do l}re.sldente dO 'l'rlb1.lQ1al R.egIOnal. EI.Cli�raJ medl.ante ;;,.. .

"]' 1" l' l'
cal' .

.os ipengos po 'tcos e !a.pro un ar p. '''" �

" _ .. _. . ,'. ..,. !uJ·ça.es, e que t':l a lllüa ao par 1-
1a COl1vocaçao deste que promover,a ImeIGLa.l3Jrnente a et,lçao da mesa. do".

povos do mune o

Os ogoveI'illa.dores doIS Estados tomarão poss,e perrun.te as Assembléias EisrIer c'Úmpan�ceu á aludiêncÍU

R '-·----d---:·I......:.--...;----O:-----.---.--t---.-·--I--Le.gishtiva,s estafluais del11.ll'o 'de l.rinta dias ,alpós diplomados, ip'res-

emo e açao' miniS erllcom uma foLha de palpeI 'sôbrre a
.

.

truudo o cnmpro.misso· seguint.e:· "P,rome,to cumpTir ,e faz·er üumprir a
. . .

.'

.

.

OO!!lstitui.ção da RElp'ub'!.ka e a que for 3Jdotada mo desempenho :do man-
qual';, ao que parn·ea��,�lall·a!!lvl,ieia[lteescrito· .

•

.

;aJ,gUJlnaiS noVas, lU� em
,oa!to Icom i,n�leI'ôss'e do bem comum. Si, decom'ido o 'prazo previ,sto, ain- � d' t" " .

_ ." .... . .1'eSpIOIS"a ,ao el)JOlme!nl o Ja a:p'resen- Rio, ,7 (A. N.) - O assunto d.a be-sle, a,goâa, qUle, para sU'u&htuil' ()
.
,dia nao e,sltlver reulll:da a Ass.emb.].e.Ja, o prazo sera de dez dIas a 'oontar

I'
tado por Budenz. Entretrunto, em

....

1 t' SIr. Benedito Costa Neto ill!3 pasta
da data da i,nstalação". . ,remodlelação mrmSitel'la' con. ·lD.ua

nenhum m?n1i�ln.�o. ,ele �s lleu, por- em foco. Hoje, porém·, resalva-se a da Juslti'ça, indicar-se-ia unlJ minei,..

P
,

d d b'
.

que, Iogo de lmclO, ele se recusou sLtlllação cOm referência! a,o mhni:s� 1'0. Fa�ou-Ise no so. P;edro Al!elx.o,
.rO uto a. sa otageIn !ao jrura;n�erito de praxe .. Min�l, 1Jro da Vi.ação. O dr. Clóvis P'estana (jIUe ·eSl1:lá em Be�o Horizonte, onde

'. . . .
E'llS1Ier fOI llevaldo Ide V'olta a eSltaçao s.eria cons.el'VaJdo em seu posto, nesidJe e qUle pro.oll'rado pe,la! repor-

RIO, 7 (A. N.) - Falando a um ves:p.ertmo canoca, o m!.mstro do..1. .. -

d BII' '1.1 d ""'d d 1 d ih'
. .

. UJe lTIlIIgraçao e l'S s.aln., O'li .e porque, a,lJérrn de elememto gradula- 1Jalgeun, . ec aroiU qUle na a sar la e
'I1rabalLho l"eferm-se ao ,coi!1g·e'sltiollamell1tü do p·odo· Inca,l e do da cida-

f
.

I d b' 1 d m"e rn.ão \tín1-o'a recebido nenhum
de de Santos, a.firm,ando que ta.l situação é produto de 'calculada sa-

.Ql PI1�SO �a s:em1!�na passa. 'a .slo a do Ido PS.D, é ami,go pessoa .00 sa' .....�. <�

.. , rt d b'l
.

f·.:J ·t·
-'

b
acusa·çaio a.e ter vIOl.ado as leIS de ValJter Jobim go:vell'rnador eleIto .do ernnS5arlD do sr. Pres1dente da Re-

uo, ag:e,m . e ma,us ' raSl elr·os oom o 1m ue criar ISl. uaçoes eml araço- .. _ . .

. ,
. .

ú I
'

.
. rmlg'ralçao. El.S/Ler dIZ que nascteu na EstaJdo do tRio Gr::m,d;e do Sul. Sa· pubhca.

sas palra o a lUa, gover'lllo. Ausltria ,e s'e diz aJnti-f1aJslCÍsta.

L' ..

d
- 'A; t-

UiepojlS C)1Ile o Hd,e'r C!omun,islta

�rlse e pao na rgen IDa deixou a. alllldiiência, o ,iu1V.e�tigarlor
BUENOS AI.lillS, 7 (U. P.) - Os pádeiros aI1gentillos dirigiram-s,e do Oomi.té Rober StripMng Leu pa,ra

a ,secretaria de Ind.uSltria e ·Comémio, n'3J última quinta f.e.ira, a.üm d.e e...te ólr,gão Úl"Iedhos de uma dJeola�a
:am.uJJ1Cia.r que as empr,esa's moa.g,eiras de trigo não estão fOI'llleoendo ção (jiue ele diis:s.e S1er de J. E:dga'r
farinha desde V1'l1ite e nov,e de jameiro pró�imo pass3Jdo. De acôDdo com HO()lVler, ·dil'etor do Bureau Federal

a nOlti.f.j.cação, é dj.fieil a posição dos prude-irO's, já ·qu.e não .di,SiPõem de de ilnv,esti.g1àção,' feita em oUlbubro

grlande estoque,. Assinala, tarm:bffin, a nota que se a situação não esti- do arno p!aJs,s.aJdn .e ref,eI1ente a Eisler.

ver .g·olução o pO'VO ver-se-a oom uma eselÍ'ssBz de pão .na pl'óxima Nesrta deçlaração
.

afirlllla-s·e que

Na-o. 101· ac.e·lta a .renunc·,·asemana. I Ei.S/ler "of'.onrt!l''O lava e; d.llri,gia" as

--"

I
atividades comlulI1i:s1as nortle-ame-

A qu'esla-O da Pales!!'"na 'r-icanals" HooV'e:r des!creve Eisler,
.

.. . .. -'

.

'Illestta ded�mção, ·como tendo ".au- Homa, 7 (D. ;P.) - A

:ASS,emblêlal<1a Asls�,lela am:a�ha, retLra?do a

Loodr,e'S, 7 (D. P.� - Ha tndi- territóriO' dar T,erra Brunta. Ainda! to.r.ida:de qUlase i,limitada" e como COlnsltitUlÍnt,e, por 8S1lI1agadora vota- l'ienU:ucfa oU - hl[}ótese c()[lspd.era
cio.s de que Grã Bretanha vá pro- hoje em roonião esp,ecial o gaJbine- }1e1eme:nto de H;gação ent·rre o Ko- ção, l"eiOU!S'ÜU-Si8 .a aoOeLb�ção a re� da qtliase oerta - irnsistindo no p:e

p'or _aos jludeus. aumell!o da im�- te briltâJnioo. vai estud.a:: a:� no.vas \m�n1:e'l1ll ·e OIS clOilliuinistas. de Moscou núncia de G�u'SePlPe Saragat Ido )dido. Ne�ta úlJtim� revCinhl:ru1idade" a'

g.raça:o .na. Pa,]ersltllna. A ·este re·spel- pro:po·stas do gove'I'illO IlI1g>les na I e OIS s·eus .camaradas, dos I!l.;Jtados pOIS,bo- .de presld1e!!lte da mesma. O :AtsS/e:nibi1ela deViera e1eg.er um novo.

to o correspondente dip'lomáUco Pa,l e,s tima, pois na r,eullião, de on- Unido·s, adiu!!ltalndo (j)I1e o refierido pedido de I'Cin'lmcia .eSltá da�ado de P·I'eisll(j;ente.
do "Dai,ly Press" diz que o go- tem .na,da filcou assent3idn.

I
aglente ha,via .se ligado n p:essoas 12 de janeiro, ·tendo \Sido apresen-

v,e11Ilo' autori'zaria a 8IIlJtr,ada ime- Londres, 7 (D. P.) - O sr. Be- muito sll'speit·as de f)x.ercer:em es- ta:do por Sarl'iruga.t .após ter ele rom- Gove",nadores ele.·-dialta !!la PalestÍllla de uns cem mil vin exrporá ·ao gTabinete, hoje, o IPiorna.gem, bem CQIl11!O· que pe.Ja lna- pido cOlm o Partido, Socialista por - �

judeus, não obst1lJnte a o.pOSlçao resul:trudo de .suas 'conversações' com [leÍ,na como tentou es.c'Onldeir sua motivo da pülíti.ca de cOQperação tO"s no 8'·0dos árabes ao aumento de imigra- os liderei judeus, rea.lizaidas on- iderntidade, era poss.i·vel que est:j- deste p'al'tido 100m o.S comU'nis·tas. ,
ção. em vez de uma p�arti<1ha do tem á .noi'te. v·esse "envolvido em Slerviço de es- Boi ap:ne.S1entada Ulma moção de re- Rio, 7 (A. N.) - Es:tão sendo, e.s:...

piouagem". jeição por GiolV'ann1 Conti, do Pu,r- per.aJdos nes'ta (capital ns Slrs.. Rocha
* * * tido Republicano, secbndada por F;ill1'ta)do e Osvaldo Triguleiro, go-

OUTRAS TESTEMUNHAS De Gasp;eri' e apoiada pelo l:úd:e'r co- vernadoDeis eleitos, -l'espedtivamen-
Wasrhing1ton, 7 (H P.) - Depois murnist'a Palim.iro TogHatti. Emílio te do PilauÍ e Paraiba, enqlll�nrto iá

qu.e Eisl,er' J'leCU500U-se � p·l'esta.r Lussi� do grUtpo padaaI1lentar aulto-I se ellcOIIltra a([iU!1 o sr. Sebastião.·

jlU!ralll1ooto parta depoimento peran- nomisiÚa, s.ugertll! a ace1tação, como .AJr·dher eLeito .dl:i.efie do rexeeutivo

te o' Comité de InvesNgaçãü das um procedimento parllannentar co.- maranneÍls·e, pela, ]egenda do Par

atividaldles anti-alllllerid�nas., diver- De.to. tido Prr.oletáriu dp BraJsil, formado

s�'S· owas te8temunhas foram ou- Sara@aIt deV'erá nelS[l'Üuder á ação p.e.�a dirssi!dência do P. S. iDo

o sr.. Osvaldo Aranha e a

Selv.icolas em armas
LIA PAZ, 7 (D. P.) - As autori:doarde.s desmentiram o noticia de

que dez mil indio·s ·es'tão em armas na região de Coc:habamba. Toda

v.ia ficou COInÍÍ'rrmad<a a infO'rmação de que varias siüos í'üram conquis
tados !pelo's, reil:Jeld.es.

Utn
..

U-nlC'O comando
RIiO, 7' (A. N.) - O ministl"o do Tra;balho, fa:laIlldo; hoje, á repo,r

tagem de um vesp,entimo local, dedliarou que a sOilução do p.roJ:J'lema do
abast8lcim.eIlito dev.e ser entregue a um unico com<lIIlldo e que este é tam
bém o [HillSllifiemo do sr. presidente da República. Di!sse iffiI3Ji·s que a

pra.Lica já provou que os vários se{Oires ora trwba,hha-ndo .p.a.ra resol
ver o refer.ido problema nada conseguirão ra!i.zar de utH.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRJ\ TENIS CLUBE-Dia 8, Festa carnavalesca
Relojoaria Moritz a Cr$ 10,()O, Não percam,

navalescus. Dia 16, matinéenlantil. Venda de
9 às 15 hs, na séde do Clube a

Mesas a veada \0
1 7 e 18,< bailes car

mesas a partir do dia:
50,00,

na

dos estudantes,
Dias

Cr$

PAUL RAMADIER - PRESIDEN
TE DO CONSELHO FRANCES

Nasceu o Sr. Paul Ramadier -

ministro do gabinete Léorn Blum e

atual "premíes-" francês - em La
Rochele. Formado em Direito, foi
durante muito tempo advogado
junto á Côrte de Apelação de Pa
ris. Entrou para o Paa-tído Sooia
lista (S. F. L O.) e apresentou-se,
pela primeira vez á deputação, a
29 de abril de 1928, por ViUe-
fr,[lJnIChe-d e-IRouergue
'eleito "maire" de

Beelegeu-se deputado
1936.

onde foi
Decazeville,
em 1932 e

Academia de Comércio de 8ta.., 'Catarina QUEM É A ��!���A DAMA DA

(Fiscalizada pelo Govêrno Fede�) . J ..Paeís - �. F. L) � Madame

1
Vimcent Auríol, casou com o ho-

A N O L E T I V O DEI 9 4 7 mern que havia de ser mais tarde
CURSOS:

.

Comercial Bdaíco .

Técnico de Contabilidade l '

e 2' anos
O 1 o Presidente da IVa República

Contador 3' ano ! Framoesa, quando seu pai era ope-
Cil!ncios Econômica..

. i rário na Cooperativa vidreira de
INSCRIÇÕES: Exame. de admissão ao Curee Comercial Básico Albi, fundada por Jean Jaurés,

s ; de I' a 15 de fevereiro' Havia nascido esse honrado traba-Exames de 2a epoca -- de I' a 15 de fevereiro ..
INICIO DE EXAMES: Admis.ão -- 30 de fevereiro

26 epoco v- 20 de fevereiro.
MATRICUt.A- de I' a 28 de fevereiro.
INICIO DAS AULAS: -- lo de março,
Nota: Aos portadores do diploma de Auxiliar de Escritorio _. Conclusão

do Curllo Comercial Bdaíco -� será permit�da sem a observancio
do limite mínimo de idad�, a obtenção do certificado de Licen

ça Ginallial, de acôrdo com 6 regime estabelecido no Titulo VII
do Decreto-Lei n. 4244. de 9 de abril de 1942 (Decreto n. 8191
de 20 de novembro de 1945).

INFORMAÇÕES .' Avenida Hercilio Luz, 47 •. do. 17 ás 19 horas,

llnador na região montluçonesa,
onde Fizera sua aprendtzagem e deu
seus primeiros passos de mi.litan
te smdicalísta, cooperador e so

oíalísta. A nova Preeídente é uma

Iglieja de S. Flrancisco: 7,
horas.

Car1dade: 5, _ 8,

EDITAL

de Estado

T é C D·i C a

BLl b-secretário no

excelente mulher do interior.
Durante a ocupação e até no

vernhro de 1942, data em que �-
mínístérto das Obras Públicas, no

prinne iro gabinete Léon Blurn, a 4

de jumho de 1936, e no terceíro ga
bínete Ohantemps, 'foi em seguida
Ministro do 'I'rabalao num dos ga
hinetes Chwutemps em [aneir'o de
1938. Esta mesma pasta lhe foí
confiada pOT Daladier, de 10 de

agosto de 1938 a 20 de março de
1940.

Após os acondeoírnentos de julho
.

de 1940, Ramadier afastou-se da

;\'Itda pública até 27 de outubro de
i 944., quando foi. desigmado pela
"Oom issão dos. V1nte" para a As
sembléia Consultíva.

Nomeado ministr-o do 'Abaslteci
menlo a 14 de novembro de 1944,
e deputado na pr imeiea e segunda
.C(m�tÍJtuilI1te, roí reeleito- a 10 de

novembro de 1946, para a Assem

idéia Nacional.

sapareceu a zona livre, Mrne. Au

riol, que é duma grande sirnplioi
dado, consagrou-se pessoalmente
aos trabalhos de seu pomar e ia,
IlJum

.

peqLleno automóvel, vender
suas frutas - magníficos pês'Segos
- ao mercado de Toulouse.
Em Lyon, após 1942, sob o no-.

me de Doutora Ondrée, Mme. Au
riol tomou parte aMva na Hes is

téncia, pelo qual já· recebeu uma

condecoração. Mãe dum filho, Mme
Amr'í.ol agora dois netos, Jean-Paul,
de 8 rul1<0'1 e Jean-Claude, de 5.

RETIRARAM SUAS CANDI
DATURA.S

Tôdss as bebidas, Inclusive 8.'1
fabricadas em outros Estados.
retiraram suas candidaturas,
para reinar nos lares catari-

r uenses,
- em vista da certíssi

ma vitória do aperitivo KNOT.

..............--�--�..------------------------.......�.-=-----�

FORNITURAS
OURIVEIS

E
E

. UTENSILiOS PARA
RELOJOEIROS

Áproxime-se mais de seus

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

dicada a Florlanõpolis

Balanças }ílara oficmas - Para brilhantes - Laminadores
Tornos para relojoeiros - Banhos para dourar e pra

tear -- Cordas, vidros para relógios. ele,
Preços e prospectos com 8

C A SAM A SE T T (
Rua Semir..ário, 131 - 135 - Sãb Paulo.

I. B. G. e Estatistica
HORÁRIOS DAS SANTAS MISSAS ----------------

PARA.DOMINGO

Cwtedlral: 6, - 7, - 8, - 10

;raso

Nov.ena. às .1!! horas.
,

Em dialS da semJana: Missa: às 7

!bioms.

Hospi<ta�
hocas.

P<l�ris\Simo Coração de Maria

'(Parto): 8 hor,as.
lig:l'eJa de St° Amtôrnio: 7, - 8

hO'I1as.
IgIr'eja S. S:ebastiã,o:' 6,30 ho!nas.

I:grej�a &ta. l1ereZ'inha: 8 b:o<ras.
Igr,ejla .dia Conceição: 7 hioras.

C3!l)ela da Base Aérea: 8,30 horas.
AsHo 1I1Inã.o Jo:aquim: 6 hOrJas.
Giln.ásio: 5, 6, - 7,30 - 8;3(l

hOlrat5.
<

Capela 'de S. Luiz: 6.30 - 6
hOlras.
O�eJa do /A.brigo de Menorres: 6

�om�.
l1rindwdle: Matriz: 9 horas,
TrÍlnda.de: Chácara dos P'Clrlres:

18 lrorw;.
Joã'o Pessoa (Esd:reito): 7, ho-

ras (I,greja), - 9 �as (,capeJa).
Bal'neiros: 9,3<0 11!O["ag; dia se-

fSlIinte; 'f horas.

CoqJue�ros: São Josié: '1',30 - 9,30
llo�,

No ,exato cuuJJpl'imlento da legis
ção vigente, faço púMico, [para ge
ral, e p,rincip,aJmerute. para ciência
dlos estabeLedmentos industriais
exJ"sterntes neste Município, que se

enoe:I'Il'Ia, a 30 de abrÍl próximo, o

pmzo de i'nscrição no Registro 111� .

d'LlS<l:ria,1 de 1947.
Em face do e:x.posto, f,i.cam con

vidados os res,ponsáv�is por em

prêsas ou fÚlfIlll.aS indmfriais (usi
na,s, fábricas, moinhos, ,engernhos,
etc.), ()lU oflÍciln,as Ide consêJrtos, a

coon[parecer.eiu nesta lnspcloria, á
rua Padre M1guellinho, nO 15, (altoss
do. C1ne Roxy) onde s,erão arendi
dos diáriamente, das 9 ás 12 e das
14 llis 17 horas, afim de efe'fuarem
e ins'crição do seu es1:ahelecilmen-
to.
Ao fabrJ.c3ln,te que não atender,

del!1.ÍII'o do p?azo acima fixado, á
pl'esenté Clolnvocação, será apJicada
multa arjáv/BI entre Cr$ 200,00 e

Cr$ 20.000,00, tal como es,tipuJa o

artigo 7 do DeCT.eío-lei 4.081, . de 3
de feVleifeko de 1942.
E pam que chegue ao conheci

memo dlos illl<tereSls,ados, 'faço' o

presente ed:ital, que serà puhlicado
no "DiáI"io Oficial do Estado",

F�o.riarnópolis, 25 de jarneiro de

I1947.
Araldo Caldeira

INSPETOR REGIONAL
aa -==-

ho-'A E 1 e t r o -

In.tolando-ae à. rua Trajano, n. 25,' tem o prazer de comunicar
ao distinto povo que poa.ue técnico. habilitados a executar quai.
quer .erviços de eletricidade em geral. C6mo lIejam; enrolamentoa de
motorlS, dinamos. transformadore.. consertos de rádios ou quaisquer

9 outros aparelhos elétricos e inlltalaçõe. de luz e forço, pOllsuindo
tombem urna .ecção de vendo de elltabilizadores de fabricação pró
pria e rádios dos melhores ma�caa,

Visitent-na .em compromisso.

DE AGOSTO
CARNAVAL DE '1947

AVISO

CLUBE DOZE

Levo ao conhecimento dos srs.•ócioe e .uaa exmos, famHias,
que o Diretoria do «Clube Doze de Agosto» resolveu reaÚzar baile. à.
fantasia. com início à.a 22 horas. no.' .eguintes dia. do mes de Feve
reiro: 15 (sábado). 16 (domingo) e 18 (terço-feira), reservando o dia
17 (segunda-feirà.), paro o vesperal infantil. da. 16 às 20 hOTO.,

VENDA DE MESA •• Do dia 10 de fevereiro em diante. da.18
às 20 horat, na .éde do Clube. terá início o re.erva de me.aa, pela
or.:iem de chegada do .ócio. no 'recinto paro esae fim de.ignado. O
sacio 'só poderá re.ervar uma me.o, O 'preço da mesa numerada,
com direito a 4 cadeira., obedecendo à. disposição constante da planta
exp·o.to no sé.de do Clube, será o seguinte:

ASSINATURAS PARA TODOS OS BAILES CR$ 80,00
MESA AVULSA PARA CADA BAILE . , ; CR$ 30,00

INGRÉSSOS •. D. actlrdo cam as in.truções baixad·a·s pela Dire·
toria e que sereia distribuídas 008 srs. .ócios. os preços poro o.

ingre.sos avulsos lerão OI seguintes:
PARA TODOS OS' BAILES CR$ 300,00
PARA CADA BAILE ." CR$ 100,00

NOTA •• A mesa avulaa só poderá ser adquirido apó. o reserva

da. de' aBlilinatura para todos os bailell,
Secretario, em Florianópolis, 28 de Janeiro de 1947.

ELPIDIO FRAGOSO. Secretári� Geral.

o ESTADO
Redação e Oficinas à rua João

Pinto o. 5

Diretor: BARREIROS FILHO
Proprietário e Dlz.-Gerente

SIDNEI NOCETI
Diretcr de Redação:

A. DAMASCENO DA SILV�
Chefe de Paginação:

FRANCISC6 LAMAl QUE
Chefe de Impressão r

JOAQr.lM CABRAL DA 3ILVA
Representante:
A. S. LARA

Rua Senador Dantas, 40'- 5-
andar

Tel- �2-5924 - Rio de Janeiro

Rua Felipe de Oliveira, 21 -
8° andar

Tel, 2-9873 - São Paulo
ASSINATURAS
Na Capital

Ano . ,........ Cr$
Semestre Cr$
I'r'imestre .. . . . .. Cr$
Mês............ Cr$
Número avulso.. Cr$

No Interior

Ano . . . . . . . . . . . Cr$ 100,00
Semestre Cr$ 60,00,
Trimestre c-s 35,00 1

Número avulso .. c-s

°'6°1'Anúncios mediante contrato [
Os originais, mesmo não

publicados, não serão
devolvidos.

A direção não se respon
sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados

FARMACIAS DE PLANTÃO·

8 - Sábado! - Farmácia Santo

Agostínho - Rua Conselheiro Ma
fra.

9 - Domingo - Farmácia San-
to Agostinho Rua CClIl1sellherro>'
Mafll'a.

15 Sábado Farmácia Espe--
rança _ Rua Conselheiro Mafra.

16 - Domingo - Farmácia Ets
I perança - ;Rula Conselheiro Mafra,.

22 - Sábado - Farmácia Nel-·
son - RUJa Felipe Slchm1,dt .

23 - Domingo - Farmácia Nel-·
son - Rua Felipe, Schrnídt.
O serviço rnoÍlUI1I1O será ef€ibu.ado·

pela Farmácía Santa' Antônio sita,
á rua João Pinto.
A presente tabela não .poderá s'er

aLterada. s'em preV'�a ::mtoI'IÍzaçã.(}"
de.s,te D.epal'tail11ento.

TELEFONES MAIS r<ECESSITADOS
Bombeiros .........•....••••..•.• U1llií
Polícia ..............•.....•. ,.... 10U'
Delegacia O: P. Social ...••..•••. , 1571>
Maternidade ............•......•• 115.
Hospital Nerê.u Ramol IJ:l
Santa Casa ...............•••••• , 101&
Casa de Saúde· S. Sebastiio .• ,... 11'51
Assistência Municipal ....••••• ,.. 166'"
Hospital Militar 11&'"
14-

.

B. C. ........•.•.•..•.•.•.. J.�J"
Base �é!:.ea ........• .. . . . • .. • • .. 7S.
7' B. I. A. ç. .... "............. 1591<
Capitania dos .Porto. ,., .....••..•. , 13118>
16' C, R. ••.•....•••.•...•••••• 160tl
Força Policial ..••..•.••....••.•. 120)
Perutenciária , • • • • .. 151111
"O lestada'" ;,............. 18.a�
•A Gazeta" ,.................... 165.·
•Diário da Tarde· ...•.•• ...••. 157'
L. B. A.•..... :....... 16�'
Emo. Funerária Ortia:. .•

- - . • . . • . IBIP

laboratório
Radio-Tecnico-Electron

Fundado em 1935
Montagem de rádio�, Ampli·

ficadore.-Tron.mi••ot'e.
Material importad... direto'

mente do. U, 3, A.
Proprietário

Otomi'lr Georges Bühm
Elecbe - T6Cnico - Profi••ioflO)

formado na Eul'opo
Florianópoli.

�ua João Pinto n.' 29 -- Sob,

E

,de
lia

80,00
45,00
25,00
9,00
0,50. .n

,

l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�>TAnO !ábad,Q 8 de Fevereiro ele t947 3
------�----.--------.--------------------------------------------------------------------------

iCLUB·E DOZE DE AGO�TO--Dias
carnavalescos. Dia t 7, vesperal infantil,

terá inicio a reserva

16 18 de
de 110 de

IS,
A
·de

e

comecar
,

mesas,

Cemiterio coletivo
Ber-lím, 7 (U. P.)' - As autorida- FUNDADO OPARTIDO SOCIALISTA

des soviéticas amunciar-am ·a desce-
berma de um cemitério coletivo em Rio, 7 (A. N.) - Está, virtual-I _ ., .

12 " servrra,
unicas em que se apoiará.

I. . . t f' dad Partid
.. pregados e fnmcionár-ios e tra- .

I Roemhihd,
na' Tur-ingia, contendo men e, un ,ado o arti o Socíalis- '"

., I
batendo-se (por uma sociedade em

di,
. t d B '1 lo rI: - ,,ej • hallhadores intelectuais. A. sua or- t d

.

I' d I I
.
os �a averes dle 200 ex-internados a o masu, SOIJJ a nrreçao "OIS Jo1'- . _ ,. . que o os sejam ligai os pe o aço

,
. . _ 1'" M Pi i\

., '. gamzaçao sera feIta· debaixo

parai d �'l..a.Jih d
[do Ca/IIl1PO de concentração de Ru- n ar isras atos menta, j fano Bri- 'OOillllJlm o tr<WI '0 remunera o.

chenwald. )to, Arrnérico Barbosa de Oliveira e crma, obeddenbe aos interesses das rde acôrdo 'COlID o serviço real pres-

Registm seu natalício, na data jeng,elnheiro Plínio Cantansede, €X- classes trabalhadoras, unlicas a quettFado por cada um .

.de hoje, o sr. Osvaldo Damasceno I
:

p��'si.de<I1te do lmstítuto dos Indus-
----------

ria Silva, ativo viajante comercial. Vicent� de Sant'Ana e ;trranos, e outros. O novo Partido I
Seu gênio afavel grangeou-Ihe Senhora illaJilçou um maniíesto ao povo, do

I,gr3Jnde número de aUliigos
I
tanto qual destacamos os sezuíntes tre-

. tem o prazer de par-
-

nos meros comerciais, como sociais, ehos:
.. 1.motivo porque receberá hojs as tlcip<l:t: aos. se irs om i-

!,.efusiVlas manifestações de apreço.

I
gos e pessoas �e suas "O Partido Socialista do Brasil

Ii.de todos. I
relaçõeg o nascimento ! apresenta-se á Inação, após o pleito .

O Estado envia-lhe cordial ahra- d a CARMEN LUCIA. : de 19 de janeiro que
I estabeleceu

r

. .1'0 com votos de perenes felicida- F I
' I"em todos 'os Estados a forma de- \

',",

I potis., 5 2/1947, . .
(

.des pelssoais.. ,mocralhca do govêrno. Não é, por-

x I
.

tamto, um partjdo lançado ás vés-

OSCAR DAMASCENO DA SILVA I Senhorita! !peifals dia eleição, visando a COTI- Uf'vP'W1no. do �p.ta�o
T I

.

t
...

d
. .

.

quis'Úa imediata de postos políticos
ranscor're, noje, o na al)CIO . o Ao escolher seu perfume venfl. N 't rnhé

. .

.

Decreto de 5 de fevereiro de 1947

.sr. Oscar Damasceno da Silva, co- que se trás a marca .da perfumaria'
'em e. ao I em, urn pa�tJ.do a �l1"IlS I o IN'I®RVENTOR FíElDERAL RESOLVE

.mercübnte em 'I'ijucas. "J h 1\." IF ."
.• sornando-se, talvez, ao numero ex- Promover, por merecimento:

O an marra < arIna que Ja era· " ,

Por sua, destacadas virtudes fer id I
'.

1
ceSS'IVO de partidos ja existentes De acôrdo eom o art. 42, do decreto-

pre err a pe a corte umperra de N- O
. "

.

lei ri, 431 de '1.9 de março de 1940:

..cativou o distinto aniversariante, D. Pedro II ,

ao. PI,arIt.:d'O SO�l�hsta do Brasil AmUca!!' Laurlrulo Ribas, do cargo de

vasto cícculo de amizades tanto na-
I e � sequencia do imperativo do Juiz de Direito da comarca de Caçador,

.que la cidade como nesta cap ítal, e
pleito de 19 de janeiro. A dispersão] 28 ,entrância (classe U, da carreira de

.que hoje lhe Iestemunharão o seu

•

"<'1J:�� I
de votos, a desorientação dos elci- Juiz de Díreito, do Quadro único do E,s-

, 7t;:;:�� tores O número 'Id
.

d d '
tado), para o de Juiz de !Direito, da co-

.aoreço. Os do "O Estado" apr'esen- ,�"'!"1;$l .

' emasiauo e. can- marca de Mafra de 38 entrância (elas-

iam-lhe sinceros votos de felici- didatos, a moltiplicidade de parti- se' IV, da, mesma' carreira), vago em vir,

.dades. I' /"'... dos que, em vez de' se concentra- tude da promoção de Flávio Tavares da

,;;::. .... '

J'� I rem, se dividiram e se Sl1!hdividi-1 Clmha Melo.

I 'e�) ...... d
. -

Decreto de 6 de fevereiro de 1947

SRA. DR. OS>!ALDO HORN 'Vr ''';�j
. "-..

i ram, enotam a ansiedade pública' O IN'NmJVlENTOR FlEIDERAL RESOLvE
Aniversa-ria-se hoje, a exma.

I

/ .� I i po,r. 1l�1: rumo novo, certo, claro e I Nomear:

.sra. d. Alice Maria P. Horn, esposa �: ("------' J definitivo aJ:yerto ao cipoal dias di- De acôrdo com o llil't. 169, do decreto-

.,do sr. dr. Osvaldo Horn, integro ._ /� ��rgências estereis e das coalisões

I'
�:��'in��I� ���9� ��t��O d�e d��:

juiz de Direito de Biguaçú. .� t"AÇ.'�:�W J.logkas e 'da confulsã'O politioa que to-Iei n. 614, de 12 de março de 1940:

* ;;>;:�fV"""0!1.:1J> caractedza O último pleito". Antônio Neumall'IL para ex;ercer o

ca,r-,DR. FULVIO ADUCCI I �;,. :��.�- ,. ,,3 Miais a.diamte, na declaração de go de. Escrevente Juramenta�o ?a Es·

), '-c':-;::-;'"'''�-1l$'' pI'incipios diz O 'f- t. "O
crivanla de P,a;?: do 2° sub.. (ilstntQ, do

Faz anos, hoje, o sr. dr. 'Fulyio "/'",.:'::b;y.:,·", .' '..
ma/TIl e�o: .

,d1strito de São Pedro de Alcântara, da

.t\Jduc,ci, distinto advogado nos au-
.

\\;::/�;:.!;./.:Z;-.::�;� PaI tido So,clahsta do Brasil e um' comall'ca de São José, com a atribuição

<Liilórios da capital. ti!.! partido de' tr.ruba lhadores, , dirigido de faZ'ffi' reconhecimento de letra e fir-

'��� uni.camente pUr tl'aba1hadores. Re- ma, cujo serI'V1entuáil'io vitallício é Rober ..

.""
'

.."_._'_. ,.:, d"".'..

" ._�ci"J' [ I I
'. .

"
I. ". to BuchmalIlll

..... :' : 2 §-... ..
COill leoe que Ú regIme càJpitaUsta

I
._ ........�...__

.

-----......----

t"f!jJ1il I
1l1�0 �em m:is cond.içôes de sobrevi- C(JN�HHO tdJlYJlN1STRATlVO

W'0'-' v:n�la e Vfsa �nsltituir o regiU1]'e sO-1 DO ESTADO DE SANTA
t) Q',jundc ..Igu�m .. tltl Co)iDD o ''''VII- clahsta n? p'a.1S. CQl;lipreende que

.

CATARINAIhe"o d. !..lustracàO "'0;'::' ... OI(;I"Oer- a tare:t'a e lo.ngJa e ardua, devendo

Ilhe. em Q.r�â.veJ !;csto. um cruice do ,SIer ex,ecultad�, tendo-ise elTI consi- RESOLUÇãO N. 10
�:<cateD"" �p.nt; vo R N OT. le"'b!& dieração

.

d 1
- É aprovado. nos têrmos abaixo" o pro-

oe v, Sia. de o.crescentar. ao ag'.ad...
a ln o e ao nosso p'Ovo, e i Jeto de decreto-lei da Intervento,ria fede-

00' a ge!ltile7-"':_;:.�!-.t;_�r.'.,�.. ".jM7�
as cp/ndiçÕes do nosso país. Não ral, remetido com o oficio n. 63, de 2S',cte

_, .Janelro de 1947.

c'epende de qua�qU'er filosofia da
.

Texto elo projeto de decreto·lei nos

vida Re 't '0' .

- têrmos em que se acha redigido
. 'spel a I"l",orOS,a,I11'ente, a lI- Art. 10 _ Ficam instituídas quarenta

berdade de cnença e de pensamen- (40) bôls�s escolares de mil e quatrocen·

C
' tos cruzeiros (Cr$ 1.400,00), cada uma, em

to. re prof't�nd�mente nas vi,rtudes favor de alunos que, tendo terminado o

da demO'
.

P -, . curso em grupos escolares do interior do
oraCla. ro;poe-se a rea!r- E&taúo, queiram matrlcular..se na Escola

zair a tnansição Ido capitalismo para Industrial de Florianópolis.
_ .'

. '. I
Art. 20 - Essas bôlsas só serao deferidas

O süclahsmü dieluocratica1uemte a alunos reconhecidamente pobres, asse·

por livre deI4ber""'a-o d t .d' gurada sempre a preferência aos que hou·
'">' a von a e verem obtido melhores notas no curso lFO R T I F I C A E DÁS A ú D.&

da 'maioria expI1eS!sa aJtravés do vo- dos g:upos. .
.

t . • paragra·fo unico - Os candidatos as

.•
�..�_�.... tc!_�OS.,__ A._L.V.. 'M & FREITAS - S. �:._latj...O pOlPlJilar. AcredJta que o sentidu bôlsas, nos têrmos dêste decreto·lei, deve- -
-

- .__ �_'1
da evollllção ''''0 d'

. rão, por si ou por seus representantes le-

• •

lU mu:n O e para o so- gais, tnstruir o requerimento, isento de

cl.3J!.Ismo, ao qual o Brasil não po- sêlo, ou taxa', com os seguintes documen·

di
.' tos:

ler'a, por-talnfto, es,c::a>'ar. P.rtOU1]0Ve, a) certificado de conclusão de grupo

por is,so, tudo que for nC'C'ClSsoário es�)la';;ertjfLCadO da diretoria de grupo

para o .advento mais rápido pOlSsi- escolar, .al?rangendo: ._

I
- - 1) media geral de 'aplICaçao durante .o

V'e a'es.sa nOVa era. O seu dire;tói'Ío
I
curso;

cO'll1lPõ'e�sle' de 48 illeilllibros, assim. ra�te �é��eral de �omportamento, du-

diviididos: 24 trabalhadúr.es ma- c) atestado' da Inspetoria Escolar da

'. • Circunscriçã.o, comprovando que os pro-
flUaIS da clda/de e do coo:npo, 12 em- genitores não podem custear a manuten

ção na Capital do Estado;
d) atestado médico de que não tem de·

feito ríslco, prtncipalmente dos õrgãos vi
suais e auditivos, e não sofre de moléstia
infecto·contagiosa;
e) atestado de vacina.
Art. 30 - Perderão direito às bolsas os

que não revelarem razoável aproveitamen
t.o no curso proftS&tonal.
Art. 40 - As bôlsas serão pagas por In

termédio do Diretor da Escola Industrial
em pl'estar,ões mensais.
Art. 50 - Revogam-se as disposições 'em

contrá.rio.
FlorianópoH�, l0 de fevereiro de 1947.
Ylmar Corrêa, presidente.
Publicada na Secretaria do Conselho

Administratl'l'o do Estado, em 10 de feve·
reiro de 1947. '

Luiz O�valdo Ferreira de Melo, secretá.
r10 administrativo.

ANIVERSÁRIOS

OSVALDO DAMASCENO DA
SILVA

fevereiro, bailes
fevereiro

ALEXANDRE N. MIMOSO RUlZ

fj�'1 i1l'1J!Y APEi71TiV(}
J'!JI'mUTG!

_W""_"'!('l

Comemora seu naLalício, 'hoje, o
I

,sr. Alexandre Nogueira Mimoso

.Ruiz, funcionário ela Secretaria de

:Segurança Pública do Es,tado e

:nosso colega de i.mproosa.

FAZEM AN.o,S, HOJE:
� a menina LizeLte Alba, fIlha

,do sr. Celso Ca,pela, chefe da Con:
tadoria Sec,ci o,nai junto á Alfancle-

I

.-ga local. !
- o sr. Abelarclo Berr8lta, e,sti-!

.mado inspeto.r viaj,ante do Labo

ratório Quimioterapico Brasileiro

Ltda do Rio. I ------.
- a sia. Gloria Sohmidt, fUficio-:

naria dos Correios e Tel,�graJos, e O nabl··Uete 'DolonêllJfilha do sr. OS'0ar SClhmldt. I M ,\
_ o jo;vem Hamilton Cardoso, Varsó;via, 7 (U. P.) - O pre-

�acaJdêmi,co de 81ng.enhar,ia. mIeI' Jo.se� Cr-amkiw qlle eSlcülheu

:._ o sr. Jobel Sampaio CariCIoso, o seu galbilnetle hoje,· entregou a'S

::f.unciolIlário da Cia. Costeira. dez mais iJl1liportantes pastas aos

_ a sta. N�rma da Silva Ram'Üs, socia:listas comunistals. O gabinete

filha do sr. Jorge da 'Silva Ramos. tem dois ministros s·em pàsrta e

--;- o jovem Sidn.ei Ca>rlos Pache- não incl'Uir,á nenhllm membro do

'co, filho do sr. sub-tenoote Carlos partido agrário polonês.
-W Palcheco. , .

.

� o jovem Hllmberto d'Alascio,!
li!ls·petar regional .

da Es,tatís,tioca' :-------------.--------------------

·MI�iC�'P��nino Pedro.Luiz Alv,es, I A EquiJativa dos. EE� UH. do Brasil.
'fi.lh.o do sr. Campolino Alves, ban-I!süarJO a:posentado.

- a meni,na Li,uan Maria Pa

'oheco, filha do sr. sub-tenente
·Carlos W. Pa,checo, do no.ssa P.

"MiJi,tar. i
a sta. Modesta Morais Savas,'

filha do sr. Nicola.u Estefano Sa-:
-vaso

. I
- a sra. Adélia Mori'tz La

par-j·ta, esposa do �r .. Felipe. La Porta.....----------------"'---.----------.!
- a sra. FlavJa Pe-re'lra. - o meLJ,no Jayme Humberto l
- a sra. Franci's,ca Luiz Paiva. Gardoso. I

- a sta. N.adyra da Rocha Paiva.
- o .sr .. Eponimo Maccllco.
- o sr. João da Mola Pereira da

'Silva, funcionário federá.!.
- .a meni'na Osmarina Perei.ra

da Ro,sa, neta do sr. João da Mota

'Pereira da Silva.

"
I {/1'1/)()O{)tJ10 DA K/f!}j f 4. Ir,:!). (O� ",Ir. .f.f6!iROS

'._._. S1"J••'JAi__
'

.I

Sociedade' Nacional de Seguros sobre a

FUNDADA EM 1896

vida

Temo. '? prazer de c,?municar aos no.sos .egurado. e amigo.
gue Instalamo. a Praça Pereira e Oliveira no l' Andar,
2' Pavimento do Edifício IPASE, a Agência de no••c

Sociedade, n..ta Capital, onde e.peremo. continuar
a merecer a preferência com que sempre noa

hQnraram. No••o expediente será o seguinte:
Das 9 às 12 e das 14 à� 11,30 horas. Aos sábados da. 9 à. 12.

,

/ É UMA DOENCA
MUITO PERIG_OSA
PARA A FillILIA
E PARA A RAÇA
-

VIAJANTE:
CONEGO JOÃO DAMINONI

Acha-se entre nós, o revdo. Cô
nego João Daminoni, virtuoso vi

gárjo do Coeal.

"

'.'

Ao zellozo sacerJote os vo:los de
- a "ta. ROf;a Miriam Lehmkuhl, feliz penmanêneia entre nós, que

-filha do sr. Gustavo Lehmkuhl. lhe formula "O Estado".

Rel�OS- Debili
tados Provocam
a Neurasthenia

•

NAO DEIXE QUE o EX
CESSO Df TRABALHO
DEBILITE o SEU OR�
GANISMO, PORQUE o
CANSAÇO PHYSICO
E INTElLECTUAL o
LEVARA', FATALMEN.
TE, A' NEURASTHENIA

Os primeiros symptomas da
neurasthenia são geralmente a

insomnia, pesadelos, irritabili·
dade, dôres de cabeça e ner

vosismo.' Ao sentir quaesquer
destas manifestações previna
se contra as suas consequen�
das. Trate-se immedia.tamen
te, com um remedio de effeito
positivo e immediato. Não
tomê drogas perigosas. VigonaI
é O remedio indicado para
qualquer caso de neurasthenia.
Vigonal revigora o organismo,
restituindo ao fraco as forças·
perdidas e a' energia da juven�
tude ás ,.pessôas exhauride.s.

CUTIS
CANSADA

.

a
esemvlço

: As pérfidas ru

gas na testa e ao

redor dos olhos,
,as sardas, man
chas, cravos e es·

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

vens sobre a sua felicidade. con,
fie nas virtudes do Creme RugaI.
Rugai corrige rapidament� as cau

sas do envelhecimento prematuro
da cutis. Este famoso creme em

belezador, usado todas as noites
em suaves massagens no rosto,

pescoço, f! todos os diás cot:Oo

base do "maquillage", remove as

impurezas que se acumulam nos

poros, fortalece OS tecidos, dá vi

gor e mocidade à pele .. Com ape
nas uma semana de uso do Creme

Rugol a sua cutis poderá ficar ma�

cia. limpa e acetinada, aumentan
do os seus encantos e protegendo
a sua felicidade. A felicidade
de amar ... e ser amada.

CREME

RUGOL
Alvim & freil",', Ud".·C.P. 137')·5. Paul..

'

•..•.J."", J
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I
'os PRESIDENTES DA ma REPú

BLICA FRANCESA
Paris - S. F. I.) - Por ocasião

da eleição do Sr. Vincent Aur iol
para a ia Presidência da Iva Re-
pública Francesa, recorda "Le
Monde '', de Panis, toda a história

I
presidencial da na Repúhlica. O
Sr. Vincent Auoiol é o 13a Presi
doente que a Fl'a'l1.ca conhece depois

��
· . .. ..

ela queda do Império. Tlüers ti-

R', d- D*(
nha o título ele Chefe do Poder

a 10 I usore

I
Executivo. o Mal'och,al Mac-Malion

d L
.sucedera-Iha a 24 de maio de 11)73.

,

e' aguna Pela Ooustuuíção de 1875, f-oram
eleitos os segumtes : Jules Grevy, '

T.od? o Sul Catsrinense escuta. reeleito para um segundo mandato
diar iame.nte a Rádio Difusora

I de sele anos; mas que pediu logo
de Laguna.. . após sua' demissão devido ao os-

970 Klcs. (ondas médias). eandalo do tráfico de condecorações IHorár�os de irrad�ações: - Das provocado por, seu genro,Wilson;
10 as 14 e 17 as 22 horas. Sadi-Garnot, assassinado na vi-

Representante em Florianópolis: génciu do seu mandato; Casímír

ID. F. DE AQUINO Per ier, apresentou a demissão ano
Red. do Jornêll «O ESTADD« e meio depois de ser eleito, "por
• . . . . . . .. .... .. .... .... ....

impaoiência diz uma tradição

160
.

I1ler"U"SCfl· "8-O - na gaiola dourada do Eliseu";
. U U U \I Felix Faure, falecido durante a

de Recrutamento vigênoia do seu mandato:

Emile,Lulret ; Arrnand Fallieres: Ray-

(onvo(aç�o das (Iisses de mond Po�ncaré; Paul Desch�e� .�����������--�������������.���������������-

1926 e 1927 que apresentou a demissão nove

OECL RA
- - meses . depois de sua eleicão por

A
.

�AO DE INSUBM!SSAO motivos de saúde; Alexandre Mii
São ne.ta data decla�ados in- lerand, eleito em 13 ele junho de

-aubrníescs todos Oflj cidadãos bra-
sileiros, nato. ou no t.urc llsodos. 1920 e demitido a 11 de junho de

nascidoz entre i de Janeiro de 1924, devielo á hostilidade do Par-

1926 e 31 de Dezembro de 1927 lamento: Gastou Dournergue ; Paul
(classell de 1926 e 19271, residentes Doumer, eleito a 13 de maio .Ie
nos Estados do Paraná e Santa

1933 e assassinado a 7 de maio de
Catarina que não se tenham apre-
sentado para o Serviço Militar até 1932; Albert Lebrun, eleito a 10

àS,24 horas do dia 31 de Janeiro de maio de 1932, reeleito a 5 de
de 1941. abr id de 1939 e impossibilitado de
Não elltão compreendidos nesta

declaração os cidadão. das referi-
exercer seu mandato após a As-

das clones que sejam reeervistas sembléia Nacional de Vichy, de 10

de la. e 2&, categoria., praças ou de julho de 1940, que concedeu ple
oficiais das Fôrças Armadae (Exér- nos poderes a' Pétain,
cito, Marinha e Aeronáutica), bem
corno o. que posauem documentos
à'e quitação com o Serviço M.ilitar
(de adiamento ou dispensa de

incorporação, de Qcôrdo com as

lei. em vigor),
Florianópoiill, I' de Fevereiro de

1947.
MAJOR FRANCISCO FAUSTINO

DA SILVA
Chefe da 16". C/R

I

'�i

I SNRS.
A881NNATES
Reclamem imediata'

mente qualquer írre
gularidade na entrega
de seus lernaes.

.

Reconsfrucões
"

de casas, muros, telhados,
etc. Tratar com Jorga de
Paulo, na firma Busch

& Cio.
· '-' .

DOENÇAS NERV�SÂb
Com os progressos da medicUu

boje, 88 doenças nervosas, qua."i;
tratadas em tempo, são maleR per.
feitamente remediáveis. O .!urllndel.
sismo, fruto da ignorância, só pode'
prejudicar os indivíduos afetados 4.

• tais enfermidades. O Ser,viço Na.
eíenal de Doenças mentais di!lpê4
de um Ambulatório, que atende fCr.
tuitamente os. doentes lletTos08 A...

digen�es. na Rua Deodoro 2.�. dai :
.. 11 tltoraa. diàriaJllenta.

B R IT O
O alfaiate indicado
Tiradentes 7

................ � ..

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAIAJ

�I QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR: Se o que \be

interessa é. realmente. uma providencia .

para endireitar o q�e estiver errado \)u
f

para que al'!1lmá falta não oe repita; e
, NÃO o escândalo que a sua reclamaç.lo

OU queixa poderá vIr � eausar, encami·
nbe-a á SEC',;AO RECLAMAÇO F:S,

.

de O ESTADO, que �"..o será le7ado
f

sem demora ao conhecimento de queDl
de direito, recebendo v.•. uma informa.
ç�'l do resultado, embora em alguns ca.

sos não sejam publicados nem a re<:l.·

mação nem a providencia tomada.

O VALE DO ITAJAí
Procurem na Agência

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRARIA

ROSA

bciIT�o.
CQMERCIANTE: Dá um li

vro à Biblioteca do Centro A,ça
démico Xi� Fevereiro. Con

tribuirás, assinl. para a forma

ção cultural (los catarinenses

de amanhã I

("Campanha pró-livro"
C. A. ,xl d.e Fevereiro).

I Visite, sem ,omp,omiSSos

I LI!�����:���A
Livros novos e uSeldo!l,
em diversos idiomas.

A tende encomenda!! de
obras editadas no Brasil
ou no estrangeiro.

Novidades todas
semao'as

a, I
•

"

Transportes regulares de cargas do

SÃO FRANCISCO no· SUL p,ara

�
,

pôrto de

NOVl VORK
Informações oom os Agentes

Florianópolis - Carlos Hoer cke S/A.:... CI - Telefone 1. 212 I End. t e eg
São Francisco do Sul - Carlos Hoepcke S/A - CI - TeleJone 6 'MOOREMACK

Esquadrias de Madeira',
IComerciante e industrial com longa pratica neste ramo e

conhecimento t ecnico especializado. tendo gr aride fabrrcaçào
nesta Capital e desejando re duzrr a sua produção squi." desr j a
entrar em negociação para representar ou aasocra r vse à firma ao

mesmo ramo, situada no Estado do Paraná ou Santa Catarina.
Otima opa. turiidade para aqueles que desejam ingressar na

praça do Rio de Janeiro r-orn seus produtos, pois que , tendo a

sua fi, ma mais de 14 anos de exist e nci a, sem pi e o perando
oeste r arno de a tividade , e com um" bo a clientela, vis to que a

sua fabricação é uma das m ai s conceituadas, 'oferece perspecti
vas de grandes negocias, uma vez que iâ fabricou e C,) ocou em

residencias e g r a nd es edifrcio s para mais de CINQUENT�A
MILHÕES DE CRUREIROS (0r'$ SQ.OOO 000,00) de esquadrias,
tendo mesmo efetuado contr c tc s de fornecimentos para uma

�ó obra de rn ais de DOIS MILHÕES DE CRUZEIROS
(Cr� 2. li 0.000,00). Cartas dos interessados pera «ESQUADRIAS
DE MADEIRA» - Rua Pedro Américo, ll5 - Catete -

A CRUZ DE GUERRA PARA A
ORDEM DOS ADVOGADOS DE

PARIS
Paris - (S. F. L) - Eis os

termos em que, na ordem do dia
do exército que lhe concedeu a

Cruz de Guerr-a com 'palma, foi
citada a Ordem dos Advogados de

Paris:
"Defensora por vocação de to

das as liberdades, insurgiu-se es-

pontaneamente contra o invasor e

seus servidores; p-or meio ele seu

Conselho da Ordem e seus mem

bros, fez face ao ínirnigo e aos

usurpadores do Poder ante todas

as j qri,srdíções ordinárias ou de

I SIMBO- I VENDA I COMPRA· excepção e afirmou com coragem
LOS' LIVRE LIVRE a causa da Iibsrtaoão nacional e

-----

dos direitos do homem: pagou do-

10I'OlSó e pesado tributo á Resis

tência.
Sofreu repressão selvagem, que

se traduz no mar-tirclogio de.

grande número de' vítírnas : 26

advogados fuzilados ou mortos em

oaitiveirn ; 62, mor-tos na deporta
ção, 23, caídos em combate com (J.

inimigo.
Magíndf'íca comunidade prorissío

nal, a ordem dos advogados de Pa

r is, já citada após a guerra de

1914-18, bem mereceu da páJtrj'a".

Rio de Janeiro.

Câmbl0
MOEDAS

------------.---- --_._--"-- -

I
Libra

[:BDolar P$S
Escudo Esc
Peso Boliviano Blv
Peso Chileno P$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 Vrn/3
Florim FIa
Franco Belga Blg 0,4271

Taxas fornecidas pela agência -do Banco
sem confirmação

do

175,441618,72
0,761

10,4457 .

0,6039
'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,

Missa de 7°
DÉCIO. MORITZ

Roberto Moritz e Família convidam os paren
tes e amigos p�ra a Missa de 7°. dia. que
se�á rezada no altar de Nossa Senrrorª. na

. Catedral Metropolitana, no dia 10 do corrente.

2a.·feíra. Desde já agradecem às pessoas que comparecerem a

esse ato de nossa religião.
Florianôpolis, 6 de Fevereiio de 1947.

Dia

LIVROS

"Quem extraviar ou ..inutilizar o

'certüicado de alistamento pagará
multa de 10 a 50 cruzeiros, outros
sÍ<m in.correrá em multa de 20 a 100
cruzeiros a'quele q.ue extraviar ou --LE--I---.....;.----S---'I-,-inutilizar o Certificado de Reser-

.

. AM A REVI TA .

vi��;t. 129 da Lei do Serviço MiIi-
O VALE DO ITAJAt

'tar).

SUIÇOS
Em lingua alemã, procura-se livraria clepositcíria

nesta cidade. Cartas detalhadas para

«Importação de Livros»

RIO JANt:IRO

Avenida Franklin Roqsevelt no. 115 e/704

DE

l

SNRS.
ASSINANTES

men te qualquer irre
gularidade' na entrega
de seus iornaes.

VENDE-SE
.o barco T.&RZAN para passeio

com 7 mts. de 00mprimerito por 2

eLe l,:wgul'a e 7,50 de mastro.

Ver e Lratar á rua João Pinto 5�

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DE PION E IR O
A SERViÇO DE V.5o

FILIA. f, V.AqIG: Pr-rcrr IS ri<=> Nov=rnb o
EDIFICI:::> LA PORTA 'Telefone 1325

Curso Antonieta de Barros
REABERTURA DAS AT'LAS t». de Março

Ms t i icu l s OES lO às i 2 horas'
Dias 22, 24 e 25 alunai! que já freq'usntaram o CUrIlO;

26 e 27 -- aluno. novos dos 20, 30 e 40 anos,

c.lunc s novos d o primeiro ano.

CURSO DE MOTORISTA
e

Serviço de Pronto Socorro de Automóveis
Ensine-se a dirigir automóveis

Amador e Prof.v- ronal
Teoria e prática - conhecimento , do motor.

Atendem se chamados para reparo s de urgência.
Auto-E�c;la -47.77

•

GA.t<AGE UNIAO - PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40.

'Tenha t empre em casa uma garrafinha de

aPERITIVO «K H o T»
Dr. Henrique Sicdíeck

-

ADVOGADO
Rua Felipe Schmidt 21, sobrado

(Altos da (CASA PARAISO) Florianópolis

o Carnaval vem. ai 1· ....
Lança Perfume - Confeti e Serpentina na

CASA «Q PARAISQ»
Rua F�lipe Schmirl+ 21. Floria nópo lis:

----

OU�R VESTlR·SE (OM CONfORTO E ElEGANClA 1
PROC�RE

Alfaiataria
A

Mello
Rue Fel ippe Schmidt 22 - Sobrado

,.

do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas naeionaís e estrangeiras _ Homeopátias _ Perfu

marias '_ Artigos de borracha.

Garl\nte-se a exata observância no receitujri� médico.

5

•

•

;D�'���U�R�Tlc16�,�G(�M��.��������,FHug�!n1��1��A-D[�1l,���I'I·������������--�P�E�,�R�D-E--U-�SE·Dr. CLARNO G.
.

MIA FRANOESA GftLLETTI
Paris - (8, F. L) _ O Sr. An-

' Uma Carteira de chauffer e

dré Si,e.gfri'ad foi íncumhído
.

por ,.
A D V O G A D O de identidade

Crime e cível Q f
seus colegas da Academia de rece-

uem o encontrar avor
I Constituição de SociedQd� t

ber no .seio dessa prestígiosa íns- I
€ln rego r na no rtaria do

NATURALIZAÇÕES H
titnríçâo o eminente jur íeta Mau- otei La Porta para

I
Títulou Declaratórios

rice Garçon, que s-ucedeu a Paul NA D A L I N, mediante
Elcrit.• - Praça 15 ele Nov 23.

Eazard, morao sem ter sido rece- lo. andor, gratificação.
bído em sessão pública. Resíd. -. Rua Tirad ..n tes

O Sr. Georges Goyau, que fora I FCiNE -. 1468

substituído por Paul Hazard, não

tinha sido ainda objeto da tradi

cional homenagem de seu sucessor.

Assírn, Maur ioe Garçon fez o elo

gio de Georges Goyau, alongando
se em considerações sôbre a just.i
ça" que não deve sem um meio de

'nos desembarçaa-mos de nO&SOIS ad
versários nem de praticar víngan
ças", O novo "imortal" defendeu o

direito àos individues e as tradi

ções l iberais " saídas da crise de

Ieonsoiéncia, cujo resuâtado foi a

Revolução", tradições ás quais a

Trança deve permanecer fieL O

fOl'WOT recordou que a Aç.ald.emia
France.sa honrou-se ao �efentder
eMM hirerdaJà.es e"S8il'lcj.a�g, no. sé-

0010 último, quando da R'f)Is>taJUTa

ção.

47. I
.....__�4_m"""'.........__ VENDE-SE

o predio rio, 5 da rua

Tiradentes. '

Trotar. c c rn Domingos
Valente, rua. Alvaro de

Co rvolho 64.

B R I TO
() alfaiate indicado
Tiradentes_ 1

......................................................

Envie ao seu amigo distante
um número da revísta O VA
LE DO I'l'AJAí, edição dedi
cada a Florianópolis, e assim

estará contribuindo para
maior difusão cultural

de nossa terra
................................................

..............................................

RNOT I
APENAS CrS a.H

Com essa infima quantia V.e4
está auxiliando o seu próximo.

APERI V 1 C8Dtribua para a Caixa de EIImoa.
'" TIO_II Indl..ht_ •• Fl.rianÓ1llf>!t1ll

,

N0 oi'
\ � til

PARA RECEBER AMOSTRA GRATlS
ESCREVA O SEU ENDEREÇO AO

'LABORUÓRIO OOIH S. 8.
CAIXA POSTAL, 36

SI-UMENAU • SANTA CATARJNA

EMPREGAVA COZINHEIRA
, Precisa-se de uma com urgência,
à rua Presidente Coutinho, 84.
PAGA-SE BEM.

Precisa-se de uma, que
saiba cosinhar.

Rua Crispim Miro. 3S.

"
.

I deP�����!���a,a .

ccaí n-ha r. Paga-se bem. '

Avenida Mauro Ramos 129.

CONTA CORRENTE PLiPUi...AR
Juros 51/2 8. 3. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S.4.

Rua

••••••• o •••••••••••••••••••

VENDE-SE
\ , CAPITAL: ('R$ 60.\)001900,00

RESERVAS: CR$ 15.000.000,00
Trajano, 23 •. Florlanõpollsotima resídeacia com todas as

instalações modernas.
Tratar com Abelardo Arantes,
à rua D. Jaime Camara 26.

TOME
O MELHOR

......................................

Tome KNOT

o Sabão

"VIRCiEM ESP'ECIALIDADE"
\\l ETZEL JNDUSTRIAL-JOINyILLE (Marcl2

.--,

TORNA A ROUPA .BRANQUISSIMA

I )�\\r..o V/Reei,
, �IIA� '7D.6-WfrzEL rNDUSTRIAL
JOINV/LLE .

reglsl'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. OESTADO Sábado 8 de Fevereiro de 19416

Silene Cidade

. , \

Banho de mar a fantasia, domingo prõxim-o, dia 8. com inicio às / 10 heras, I r,()��i�;:I;Ü�:��L��:S°S
promovido pelo «Coquei:f{)S Praia C'lnbe». Regata de I·calouros. Premias a quem

. EEnADO

s� apresentar o mais originalmente' fantasiado. aos blocos e às tripulações �de Beneven::::�i::r:'d::I::ntos apre-

barcos devidamente ornamentados. 80irée para os socios a partir =��i��:�í:������� A:?�:����
grafo único, do art. 20, do decreto n. ..

das 14 hora"', na serde do ". P. II. 3.()02, de 2 de junho de 1944, que regula
\J \J U a forma de execução do decreto-lei n,

1.02Q, de. 2,g de maio do mesmo ano.

2. À vista do exposto, opinamos pelo
julgamento da comprovação; '110S termos

do § 40, do art. 60, do citado decreto '11.

3.022.
S. S., em 3,0 de janetro de 1947.
Carlos da. Costa Pereira, presidente.
J. Batista. Pereira, relator.
Gustavo .Neves
Elpídio Barbosa
Aprovado.
3-2-47.
(Ass.) Udo Deeke
Parecer n. 95/47 - Giovami Pasqua.Ií

nt F'araco - Idem.
f'aTe,cer n. 96/47 - Caro lína Freder

Svirski - Idem. -

Par-ecer- ,11. 97/4:7 - J'errí Roldão Mar-

tins - Idem.
Parecer n. 98/47 - Henrique Bueno

de Oliveira - I<l·em.
Parecer n. 9,g/47 - Deocleciano Nu-

nes da Silva - Idem.
Parecer n. 1100/47 - Salomão Feres

- Idem.
'Parecer '11. ,1'1)1/47 - Valdema-r Paulo
Nazário - Idem. .

Parecer n. 1<02/47 - Sílvia da Silva
Muhlhausen - Idlem.
Par-ecer '11. 1100/47

Gevaerd - lidem.
Parecer n. 104/47 - Setembrina Pe

reira dos Anjos -, Idem.
Parecer n. H15/47 - Nicolau Levino

de Matos - Idem.
Parecer n. 1,00/47 - F'rancisco Jaco

mo Bonsenhor - Idem.
Parecer n. 1«)7/47 - E'lza Scliramm de

Sousa - Idem.
Parecer n, 1,08/47 - Orlando da- Silva

- Idem. .

Parecer '11. 109:147 - Altamíro José
Caridoso - Idem.
Parecer n. 110/47 - Dllmo S.iJva -

Idem.
Parecer n. 111/47 - Francisco Lúcio

da Silva - Mem.
Parecer n. 112/47 - Carlos Apoliná

rio da Costa - m'em.
'Parecer n. 113/47
Arend Her-a - Id em ,

CARREIRA DE ESCRITURARIO
CLAlSSE E

Contagem dil' tempo na classe até 31 de
dezembro de 1,g46

Lista orgamízada de acôrdo 'Com o art.

43, do decreto m, 2'.845, de 6 de março
de 1'943.
1 - Hilta Teodoro 112'30
2 � Léa Campos Cunha 1'l66
3 - NlIce Maria SilVIa U3,z
4 - Roberto Maurfclo Navarro

112ÍLins.... .. . ..

5 - Mar ía. de Lourdes iBoabaid 1119
6 - Yolanda Selva 973
7 - Luiz Oonzag'a Gevaerd Fa-

ria .

8 - João .Fernandes Bittencourt
9 - Oélia Stuart Oardoso .

10 - Odaléa Bilk .

11 - 01ga da Luz Andrade .

1'2 - Luiza Irene da Silveira ..

13 - Ivoriete 'I'áboas Schilichting
14 - Duldnéa de Oliveira Zattar
1,5 - Cecília. Cordeiro Dutra ... :
16 ...... Rdberto Clãulclio Paiva

Quint 001
F'Ioría'nópolfs, 3'1 de janelro de W47.
Carlos da costa Per-eíra, presidtnte.

CARREIRA DE CONTíNUO
CLAlSSIE C .1

Contagem de tempo na classe at� 31 de
dezembro de 1946 !

Lista organizada de acôrdo com c ar-t ..
43, do decreto '11. 2.845, de 6 de março
de ,1-943,.
1 "- Alcíno Amiceto Silva 3,666
2 - Maria Comeli Lemos 3576
3 - Noroerta GuiLhermina de

Melo... . .

4 - Osvaldo Dutra .

5 - João Lemos .

G - Maria de Oliveira .

7 - João Venancio dos Santos
8 - Dília Ul1ano .

9 - Alírio Bernardtno de Oli-
veira . .

lO - Miguel Onoflre dos Santos .

11 - Alfredo Eduard'o Pires ....

112 - Guilhermina WeS'tephal ".
13 - Dacüío Rocha .

14 - Gervásio Costa ..

1'5 - Laura Mar-ia Víeíra Fer-.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Vitoriosos os calarinenses na peleja com os baianos·
Prosseguindo o .VampeoDnto Brasileiro de Basquete�ol, que este ano se realiza
em Belo Horizonte, ante-ontem 08 ciltarinen�8 abateram espetacularmente 08
baianos pelo escore de 38 a 37. Hoje os valen-fes representantes do basquetebol

d e Santa Vatarina enfrentarão os paraenses.
.

VARIAS OllCIAS
-

.

Ao que nos informam, o ar- Atlética Oatarrnense, o pedido de

queiro Nivaldo passará a atuar em filação do Paula Ramos E. C., que
Curitiba, num dos maior-es olubes panticipará de todas as competições
locais, abandonando o conjunto do promovidas pela "eclétíca".
Paula Ramos, clube que defendeu - Ivani e Nitínho, pentecentes
com grande destaque na tempo-I ao Avai e Eígueirense, respectiva
rada do ano que findou. A direção mente, serão dois valores com

do trícolor da Praia de Fóra está que contará o Olube Atlético Ca

empenhada em conseguir um tarinense para o Campeonato
substituto para o jovem arqueiro, Arnadorasta do corrente' ano.
tendo-se já falado no nome do go-
Ieiro Ar í, do Caravana do Ar, Propala-se com insdstência

t b tendid I Aval'. que o Caravana do Ar será axí.in-
am em pretere 'II o pe o

Enquanto isto, o "coaoh " Erancis- guido após o Campeonato de 46.

co Prazeres continua exercitando Em conversa que tivemos com des-

9 guarda-valas 'I'onico, do quadro tacado pai-edro do Cluh da Base

de aspirantes, que dia a dia vem se Aérea, fomos informados que tais

ocupado o arco paularamense em noticias não passam de boatos.

destacando nos treinos, tendo já Declarou-nos ele que o Caravana

UIm Joso com o Eigueirense, Se do Ar está CQ!m seu esquadrão qua

'I'onico apresentar melhor fONDa,
si completo, tendo apenas deixado

será mantido no esquadrão. titular. o clube os jogadores Ari e Waldir.

_ Falando á reportagem do "O Uma sensacional partida

Estado Espontivo ", o jovem extre- amistosa o público terá ensejo de

ma esquerda Laur-o declarou que
assistir amanhã no gramado in

aoandonou o Bocaiuva, tendo já terno do Abrigo de Menores, na

solicitado trans.ferência para o qual serão adveesáraos Barriga

Avaí. Afim de fazer sua estréia Verde e Internacional.

no quadro tetra campeão do Es- - Tendo por local a piscina do

tado, Lauro terá que s.1JJbmeter-s'� C. R. Guanabara, no Rio será rea

a um estágio de três meses, con- !izado amanhã o 90 Cercame hra-

f'orme a lei de transrerências, sileiro infanto-juvenil de Natação,
_ SegUlIlJda-feira próxima, na - Amanhã, em Buenos Aires,

Catedral Metropolitana, será reza- será dis.putado o Grande - PrêllIlio

da Mis'sa de 7° dia por alma do InterUla,cional Automobi.listico.·
saudolso zagueiro do Figueirense, Francisco Landi panticipará.
Décio Mori,tz, - No estáJdio "Cais Martins",
_ Após o Ca'lmaval deverá dar em Niterói, jogarão hoje Canto do

entrada na secretaria da Federação Rio e Olária.

DA TILOGRAFI A
-

",.

\ .-

-CORRES.PONDENCIA
COMERCIAL

E>IREÇÃO:

MODERNO E EFICIENTE

CONFERE
DIPLOMA

METODO:
'"

AMELIA M. PIGOZZI

RUA ALVARO DE C A R VAL HO. 65
•

GRIPE o TOSSE o BRONQUiTE

Nelsa

973
970
920
907
903
899
800
.800
875

_'!TE TOOO mA

nos \lAIICJOS

3611
3044
27M
2345
232Q
2316

ZOO4
2005· -

20121
1992'
1948'
174:5

ENPRESA «CONSTRUTORA UNIVERSAL�
AVISO

reira
.

. .. . .. H1I82
16 - Georgina Carvalho 1673
117 - 'Riêncio Machado GoulaTt . 164'�
18 - .Maria Laundes 1600'
19 - JúJLa de Oliveira Cordeiro 1592
2'0 - Algostinho Alves Cordeiro 2439
2'1 - Juvenal 'I1avares 2553
22 - Luiz ALandt 30013
23 - Júlio Vieira 2250r
24 - Joana. Melo 4534-
25 - Maria Ba,rtsch 2863
26 - Maria Joama Silva 2,115
2fT - Al'Vina GaIv'!í,o de Oliveira 1771
28 - Suely Maohado Cechinel .. 4700
:;>;,g - Leonardo José da Silva .. 456.7
30 - AlcfdLa GOIll�lves de Oli·

Salários·ramília despa�dos !pelo sr.

lnterventor federal
&0 DE J.A.NtEJRO

João Anastácio da Silv<a - Concedo o

satãrio-famflia na 'imiportâmcta -dê .: •.
Cr$ 4lO,oo. .

Nilo Leopoldo Ida Rosa - Or$ 40,00.
Miaria L�nhares de Sousa - Cr$ 40,00.
Orla,ndma OUvia. a SILva - Cr$ 40,00.
Heitor de Medeiros - Cr$ 410,00.
José ModeS'to Machado - Cr$ 40,00.
B1'az Vieira - Cr$ 40,00.

I IlJdefonsQ MaJIloel Jacques - •.•. - ..•

I Cr$ SO,oo.
. AnnolJdo Bolng - Or$ 40,00.

Lauro Cândido de Oliveira
01'$ 40,00.
José' GerÔ<l1do de Sousa - Cr$ 40,00'.
FioraVI<IDte Dezamet - Cr$ 4'0,00.
Valdemar da Costa Lemos - ••••••

Cr$ 40,00.
João 'Nerries � Cr$ ®O,OO.
JoM Maria Xavier - C'r$ 80,00.
Eli dos Prazeres Lima - Cr$ 40,00•.
José Acácio Sa'l"dá - Cr$ 120,00.
Genésl<D Miguel da, Silva - Cr$ 40,QO>

AOS SOFREDORES
'A 01'0. L. GALHARDO, ex-médica
do Centro Espirita Luz, Caridad.
e Amor. comunica �a mudança
do seu conllultério para a rua do
Senado, 317. 2.0 andar, Rio de

Joneiro.
(CONSULTAS Cr$ 20,00.)

De ocôrdo com o decr�:to lei ri". 7930. o reembolso
s erd da.do agora em Florianópolis.

Ministério
ESCOLA

Educação
INDUSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS
da ·e Saúde

Chama-se a atenção dos interessados para o edital
de matrícula paro admissão de alunos no corrente
ano, publicado no Diário Oficial do Estado de· 18 de
Janeiro.

Aceitamos age�
correspondentes no

interior.

ODEcJN - Hoje áJs
f

4,30 'e 7,30 hrs.1NÃO ME ENCEItREM
c."''''1! F,red Mac Murray e He- =-----------�----

len Waher. ·i

"IQ NINHO DA SERPENTE"
Com: Roy <R.ogers, Bob Livings:"

tcm e o "Barbuld.o".
mCK TRAlCY DETETIVE

Com: Ra1ph Byrd - 5 e 60 Eps.
No progrfllma: Reporltagens P.

R. A. - 9, nO 6 - Na.c. Coop.
Preços: Cr$ 3,00, 2,40 ·e 1,50.
ás 7,30 - Cr$ 3,00 urrü<co:

Os interessados 'devem
apresentar referencias.

"Im. a,té 10 anos".

o SE U OQGANISMO

IMPERIAL - Hoje ás 7,30 hrs.

ROSA DE SANGUE
Com: Vivi.ane Romalllce,
No programa: 1) - Imag,ellls do

Brasil nO 18 - Nac., Coap. 2)
Ao ritmo dos Patins - ShoI'lt.

3) - A Voz do Mundo - Atua-l'!idades.

P,reço,s: Cr$ 3,00 e 2,40. .1"Imp. 14 anos''. _

I

A 'primeira Agua d� Colônia feita Camisas, Gravatasi Pijamea,
no mundo foi fabricada na cidade Meia. dai melhorei. pelol me

de ColôiIl,ia pela, .Fábrica de iJohan' oores preçol � na CASA MIS
Maria :Farina. . I CELANEA _ RuaC. MeCo. r

C••O ".." DAS CONrRtaUICÕ�S O� GtJERO" OO-tABOQA1OQIO QOIM"
o ..alOco OE:!.Tt .,., ..... ,.. ............. ,.0\1 ao ....
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RESULTADOS ,GERAIS DO ,ENSI
NO PRIMÁRIO, NO BRASIL, EM

,1945
De acôrído com 'Os. números le-

(valntlado.s pelo Senviço de Estatlstí
ca da Educação e Saúde, r'es1.11I11in
do as apurações provisórias que os

órgãos regionais elaboraram, esti
veram em funcionamento, durante
'O amo passado, em todo 'O país, ....
40..235 unidades escolares para I 'O

.ensino pa-imár-io fundaeneutal C'O

mnm, servidas por 86.419 docentes,
A matrdcula geral atingiu 3.295.2.91,
e a' efiertiwl 2.80.1.169, a frequência
média Ioi de 2.333.696, enquanto as

aprovações em geral chegar-am
�plenas, à 1.522.412 e as conclusões Ide curso s'; limitaram a 238,626.
A dtstr-ibuiçâo desses resultados

pelas regioes fisiográficas revela

que o mejhor rendimenfo cabe ao

Sul, 'Onde as 17.152 unidades esco

lares existentes, com 37.514 docen
tes, produeiram 13'6.9&1 conclusões
de curso, tendo sido. de 1.420..692 a

matrícula geral e de 1.174.114 a

efetiva, de 1.0.48.1'99 a frequência
média e de 73,6.0.48 as aprovações,
C'Om a matrícula geral: de 1.1,88.954,
a efetiva de 1.0.28.978, a frequência
média de 832.965 e 50.5 aprovações,
as 12.779 escolas da região de Les
te, mas quais atuaram 32.212 docen
fies, apenas lograrem 73.998 conclu
sõés de curso.

O Nordeste figuPa em terceiro

lugar, com 7.356 unídades escola
nes 11.789 docentes, matrícula ge
ral de 47{).102 e efie.tiva de 415.180.
f'requêncla média de 30.8.0.'81, .....

184.23.8 aprovações e 18.124 conclu
sões' de curso. E�l1 confronto com

'O Sul' e o Leste, a região Norte
Oriental é a que 'Oflelf'e'ce l"es'llltad'Os
mais m'Odes1.os.

O No.rte e 'O Cenrn'O-Oeste en

t1'(l111. cd� paricel1als ba:stante dimi

.llLwas, nas. e�t,a.tístiaas dlO eús.ino .:-

I 'O p'rimeir'O �om 3.�14. e o. segundo
COfill 5.609 c'OnciLusoos '-d/e CIllr'iS''O.

J Al'Os númler'Os acima, c'Onvém adi
ci'Olua,r 'Os r-elativos a'O ensin'O pre-

primál'Ío'O, mater.nal e infia/l1ti1,. 'O

primeir'O exisltente em p'Oucas Uni
. daides F,edell'aidas - AkgjolalS,' Ri'O
de Jlaneiro, Dis,rrit'O Federal, São

Paulo, P1a1'runá e Ri'O Gmnidle, rto

SUll - c'Om 21 esc'Olas, 44 d'ocent'es,
m�1lricu1a geral de 1.474, efertiva de

1.0.63, frequência média de 824,
760. ap.roviaçõ'es e 512 'cO\ndusõcs
de curSIl:l, e 'O'slegund'O, com 10.77 Cadastro Soc.-,al do O E§"�dounidades eS'do,]Ia,Tles e 1.999 d'O�en-' lU' « .lu)
tes, matrkula �eI1al de &3.0.,28, efe
tiva de 49.084, freqtuência média de

38.652, 24.648 apr'Ov:ações e 8.60.9
oo.nCl1usõies de OUT�'O.

•

N'O qtUie· s'e r,efer,e a'O ensin'O su-

pletiv'O, a mMócuJia gJeral subi�1 a

134.0.12, mas as c'O.no�usêí,es de' cur
so. fic3lnam ,em 10..948, nas 1.728

Estatística

DR. SAVAS LACERDA
1IIkIiC&. médico-cirúrgica de Olho.
_ OUvidos. Nariz - Garganta.

Prescrição de lentes de
contato

,roN8ULTóRIO -. Fellpe Schml
dt,- 8. Das 14 às 18 horas.

sesIDtlNCIA - Conselheiro 1Ia
fra, 77. .

TELEFONIDS 1418 e 12()4

Ausente'

DR. ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

l)O.t Serviços de CUnlca Infantil a.
A.s;;;istên'ciá Municipal e de

Caridade
VldNICA MÉDICi\. DE CRIANCA8

ADULTOS
OONSULTA)RIO: Rua Nunes fIh;.
úalfo, 7 (Edifício S. Francisco).
Consultas das 2 às 6 horlls

&ESID�NCIA: Rua Marechal Gui.
lherme. 5 Fone 783

DR. ROLD'ÁO CONSONI
entURGIA GERAL - ALTA CI.
.URGIA - MOL);:STIAS DlIl .&
•... NHORAS -o PARTOS ...

rormado pela Faculdade C:e Medi.
c1nna da Universidade de SAo

�ulo, onde foi assistente por n.
rloa anos do Serviço Cirúrgico ClG

-

Prof. Alfplo Correta Neto
'

Ctrurgia do estômago e vias bi
liares, intestinos delgado e grono,
tirófde. rins, próstata, bexiga,

.tero, ovários e tromnas, Varioo.
_e, hidrocele, vartzes e hern.e

CONSULTAS:
....8 2 às 5 horas, à Rua Felpa
Ichmldt, 21 (altos da Casa Pa

raiso). Te!. 1.598.
.JlJSID1i:NCIA: Rua Esteves Ja.

nlor. 179; Te!. M 764

DR. POLYDORO S. 'THIAGO
IlMico do Hospital de Caridade '"

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLíNICA MÉDICA EM 'GERAL
I>oenças dos órgãos internos, C5peC-\a}.

mente do coração.
BLECTROCARDIOG:RAFIA

Doenças . do sangue e dos nervos.

Doenças de senhoras _ Parto•.
Con.ultas diàriamente das 15 ih 1.

horas.
Atende chamado; a qualquer hora.

incJüsive durante a noite.
CONSULTÓRIO: Rua Vitor Meire

les, 18. Fone 702
llZSIDllNCi:A; Avenida Ttompowlid.

62. Fone 766

DR. MARIO WENDHAUSEIDw.tor do Hospital "Nerê.. Ramo&"
CLíNICA MÉDICA DE ADULTQ6-

E CRJANÇAS
.

Consultório: R. Visconde de Ouro
Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No
Yembro laltos da UBelo Horizonte")

Te!. 1545
Consultas: das 4 ás 6 horas.
Iteaidência: R. Felipe Schmidt, JS

- 1"0ne manual 812

DR. NEWTON D'AVILA
Qperações - vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, réto e
anus - Hemorroidas, Tratamen

to da colite ameblana.
Fisioterapia - Infra vermelho,

.
Consulta: Vítor Meireles, 28.

A.tende diariamente às 11,30 hll
•• 1 tarde, das 16 hs. em diante

Resid: Vldal Ramos. 66.
Foo .. 1067

DR. MADEIRA NEVES
Médico espeeíaltsta em DOENÇAS

DOS OLHOS
Cllrso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no Rio de Janeiro

Consultas diariamente dali
10 'às 12 e dos 15,30

em deante
CONSULTóRiO:

Rua Jolio Pinto n. 7, sobrado
Fone: 1.461 - Resldêncía; Rua

Presidente Coutinho. 58

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na·
eíonal de Medicina da Universl�
e. do Brasil). Médico 'por concur
10 do Serviço Nacional de Doen
__ Mentais. Ex interno da Santl
Casa de Miseric6rdia, e Hospital
".iquátrf.co do Rio na Capital )O ..

deral
OIdNICA Mt:DI<:t\ - DOENÇA!'

NERVOSAS
- Consultó!rio: Edifício AmeJl.-

, NETO
- Rua Felipe Schmídt, Consultou

Das 15 ás 18 horas -

'II..l1dêncla: Rua Álvaro de Car...
lho nO 18 _' Florianópolls .

DR. BIASE FARACO
Médico·chefe do Serviço de Sit!!i"

do Centro de Saúde
• DOENÇAS DE SE'NHORAS -

SfFliLIS AFEOÇÕES DA.
PELE - RAIOS llNFRA-VER
MEUHOS E ULTRAS-VIOLETAS
Cons.r R. -Fellpe Scbmidt, 46 _

Das 4 às. 6 horas,
Res.: R. D. JadJme Câmara, 46

FONE 1648

DR� LINS NEVES
Molésti'as de senhora

Consultório - Rua João PintJo n. 7
- Sobrado - Telefone 1.461

Residência - Rua Sete de Setembro
.....,. (Ed'ifício L A. P. da Estiva)

Telefone M;",834
S�

-

CAVALCANTIDR. M.
Clfn1ca exclusivamente de crianças

Rua Sal<:ianha Marinho, 16
� Te1efone M. 732

DR. PAULO FONTES
Clmico e operador

Consultório: Rua Vitor Meil'cles, 26
I Telefone: 1.4<05

Consultas das 1.0 às 12 e das 14 àS 18
Residência: Rua Blumenau, 22

Telefone: 1.623

AUTOMOBILISTAS I
Afencão

...

Pal'a O seu dínamo ou

motor de arranco

OF.ClrtA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94

,

Empreze de

C
navegaçãõ

M

NAVIO--MOTOR "ESTELA.R
maxima rapidez e garantia para transporte de suas 'mercador ias,

Agentf s em Floriímópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

LIRA 'TENIS CLUBE
REGULAMENTO PARA O ·CARNAVAL DE 1947

O Lina dará bailes carnavalescos nos dias 15, 17 e 18 de Ievereiro,
e uma matiriée Infantil dila 16, domingo.

I

As mesas serão vendidas a partir' do dia 9 de fevereiro, IdlOmilll'g'O,
ás 15 horas, rua séde s,o.dal, a ,razã6 de Or$' 50,'0''0 cada uma, dando direito
aos. 3 bailes e á matinée infantil. Pára a aquisâção Idias mesas terá 'O SÓC!I)
de apresentar' 'O talão die quitação relativo ao mês de fevereiro. NãG
será permdtida a entrada de pessôas estranhas ao quadro social, sem o

competente cOlnvite-'Í!llg!f'esSí'O.

Resolvido; enfim, seu' problema financeiro I
Adqu.ira TUDO de que necessitar,

de U.A SÓ VEZ,
pa.gando PARCELADAMEJlITE,

com :loS 'VANTAGENS da compra à via_,
fJervindo-se do

,.

CREDIARIO KNOTSISTEMA
...pas
C8lçad.os

Móveis
Rádios
Geladeiras
Bicicleta.

J61as

Uvros
Chapéus .

inltai&lçÕft elétrical e IIIn�t6r1M
ArtiloS para· pretenDI

Peles
Casacos
Quaisquer artl...

'.

lNoOSTR�, COMtRCfO E SEGUROS KNOT $. A.

.�I o••• I. 1! e .. 1" I. 17 ...

O, IC. I'NND

PedJim'Os aos nossos disti.ntos leit'Or'es, o obsé.quio de preencher o

comp'On abàixo e remete-I 'O á n'Ossa Redação afim de compLetarmos
quanto; antes, 'O ooss'o Il1!OVO Cad,as,tro .SociaJl.

Nome
'

•.••••..•••••••••

S-exo •.•••.•.••••••• Rst. Civil '

•••••••••••••• n: Nasc•••••••••••••••

Pais' ..

Il(n-idaid'es, es,colares existentes, dis- , i

p'On'tl'O die 3.0.85 d'00entJels. O ensin'O &poso (a) •.•.••••••.•..•••••••••••••••.••••••.. - ••• - ••••.••••••••• �

Clo.mp,le:mentJa'r, ministrado 'em 1.735
unidadle,s eso'01:ares, ClOIlll 3.846 ll1es- Emprego ou Cargo •••••••••••••••••• u ..

tI1es, a.ores,cent'Oill inelhores resul- C d P' ( --)argo o aI mae •• , •••••••••••••••••••••••••••••.••••••••• , ••••••

I tad'Os, Cl'Om'O segule: matrkula ge-

ral, 54.60.4; 1l1iaúriouwa ef'etiw, O"serv; :: ,

46.814; frequência média, 40..593;
-

al[l!fo'Ovaçõ/es, 32. .162; e cOlnoclusões de
_ -

curs'O, 25.82·7.

TIU ..& _.. , to'" .... ......... iii•• _41

OOMPANHIA •ALIANÇA DA. BAtA·
,..4.4... 117. - ..4.: I A I A
mCEWDIO" II r•.l:N'SPOKT1t1

Cifras do .Balanco de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidade.
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80,900.606,30
5 9�8Aol .755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

•

"

Sinistros pagos nOIl últimos I\) anos

Responsabilidades

Diretores; . ;
Dr. Pamphilo d'Utra Freire
de Sá, Anisio Massorra, Dr.
e Josê Abreu.

•

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

de Carvalho. Dr. Francisco
Joaquim Barreto d� Araujo

, -�'."�-"�"""''''''''-'-'''''-"." ...,.. ''''''.",'' -�- - -ilPII1_ , _,.._..

'"

Agiaola.'. Repre.entaçõ•• em
G.ra1

Matriz: Florian6poJh,
�U(l João Pi.to õ n. 1'1
Caixa Po.tal, 37
i'Uicl: Cre.ciúma

Rua Floriano Peixoto ••/a
.

(EdU.. Pr6t1l'lt,).
T.legrama.' ·PRIMUS·
Agent.. '110. principal.
""uniolpf_ d.. E.to'lo

Agrad,eceriamos, também, a genltiJe2;a de noticias de D.asmmentos,
casamentos e outras,. de parentes ou de pe&soas amigas.

AI)VOGADOSl
I

Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe, Schmidt�5B -

Edifício Cruzeiro, - Floria:n6polis.

MACHADO a, CIA.

Sala 5

-

Fabricante e distriDuidores das afamadas con-

fecções "DISTINTAn e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brin••
bon•• ;barato.. algodões. :mortn•• 'bviam.nto.
para alfaiates. que recebe diretament8� das

Snfll. Comerclant•• do illterior no sentido de lhe faze rem�uma

Florian6polh•._�FILIAI�:-emiBlumenau e Laje.. :
....R& EE I Em _ mB9E..=u..�E& ..

fábrica.. A Cóse •A' CAPITAL- chama a ateftgão do.
visita anteli de -efetuarem suas compras. MATRIZ em

r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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guerra na Inde China Não pediu
Paris, 7 (D. P.) _ Há acentua- dias. Os representantes europeus pediu ao almirante D'Argenlieu, Rio, 7 (A. N,) _ O sr. Macedo mais delicado: nenhum dos proiPó�

das indicações de que ambas as do presidente Ho Chi Mih, do go- alto comissár io na fmdo-Claina, que Soares, interventor federal em São sitos que me são atribuídos é ver,

partes estão dispostas a fazer con- vêrno nacionalista veitnamês, fi- voltasse a Paris, acrescentando-se Paulo, fez, -hoje, declarações á im- 'dadeiro. Nã'O estou demdssionárj., fr

(leSS�elS, na esperança d: por 1!e:�, Z'er�m novas sondagens de paz

,eiIl1lque, � Mi:nistério estaría tentando prensa para deslment�r as atribui- mão

.eslc,nevi n,e,nhulln,a �arta. ao sr,
1IUO a guerra na lindo-China, que ja I Paris e Londres. Ao mesmo tempo, decidir sôbre seu sucessor. D'Ar- das a s. s, ontem, dizendo o se- presidente da Re(I)ub'ltc:a a:p'�e·s.ell'
se prolonga por quarenta e oito divulga-se que o gabinete fra:ncês genlieu foi nomeado para o posto [guinte: tando renuncia de interventor fr

1 ainda por De Gaulâe. Os vietname-j "Quero aproveitar o ensejo para cumpr irei o que me for de,tJermina_
sese alegam que não poder-á haver '(dled'a,rar que, desde que aqui che- do pelo poder l'egal em rehaçâo ao

paz enquanto .ele permanecer no II guei, ontem, não dei entrevistas, govêrno do Estado. Ainda não es.

posto de altto comissário. não falei 'ai ninguém sôbre o que tive com o chefie da Nação. P1retcn_
A principal sondagem de paz dos .rne atribuiram OII1tem e, o que é dia ir hoje a Petrópolis, mas fui

vi etnameses foi feita por T!f;a!llg-1 avisado de que não teria muLt(l
Goc-Danh, presidente da delegação Emberuues tempo para conversar com o pre_
víebnarnesa permanente na França. � sidente Dutra. Deixei para faze-lo
Delineou ele um programa de cin- CDnceI� dos 'amanhã, tendo o presidente da Ue-
co pontos constantes: 1) _ armis- L'" 7 (DoO P ) ( t )

púlblhlca, me marcado urna aooiê,n_
, . ,

f 2)
onures,. .

_ ungen e· '6 h PI'
.

RibCIO em todos os ronts: _ 110- D
-

mb d
-

d ICla
para aIS - orais no a ácio 'o

_ 015 ,e . arques e carvao es- N P"meação de comissões de aI]nistício L' d t
-.

f '
egro, em etrópolís, Quero reps,

... _" d
"I,n3J os ao ex er ior, oram can-

rt' ""'d d f'pa,ra execmar- a ornern e armístí- celados. , j Ir,' para que 'LV o o mun o HIUe

cio; 3) _ redistribuição de 'todas sabendo, que tudo quanto me foi
as tropas ás posições definidas nos DI·SDost�"" à qrllJve

atríbuâdo numa entrevista .hipotá,
acôrrdos fnnco-vietnameses de 6 de ,,�.-: tica, ontem publicada é inver-íd],
março e 3 de abril de 1946; 4) Buenos Airs, 7 ,(U. P.) _ Os co". Perguntado sôbre o process.,

os cor- Imediata cessação de reforços trabalhadores dos moinhos de tri- contra o sr. Adernar de Barros, o

franceses para a Irnldo-Chiina; 5) {lO estão dispostos a entrar em I interventor Macedo '.Soares deela.,

pessoal- _ início das negociações entre os greve dentro a 48 ,hOrIJS, a partir IrolU: "Roi devolvido ao govêrno da,
franceses 'e o govênno de Hi-Chí- de segunda feira, a menos que seus .Esdado, ontem, pelo minlsrtro da

-------------------------------- Miilnh. pedidos de aumento -de salários [Justiça. O govêrno do Eístad» res-

Arquííascistas Paris, 7 (D. P.) '_ A proposta .seiam. atendidos. tituí-Io...á ,{t Justiça, para que p.ros_
.;J para um anmístíoio na Indochina, si,ga em suas diligências".

Londres, 7 (U. P,) _ A rádio. de submetidas p�la delegação _vietJm�-1 P..araote 29 Astn-lVI'OISCOU informa hoje que os "ar- na, nesta capital, ontem, nao s0rao'l \J u Aborrecido e
quifias'cisLas "continuam a ocupar pro.vave],mente !-evadas em conta d tos mais imporrLantes postos nas pelo' govêr,no frrancês" _ afirmou I a II- es desiludido
zonas ociderrtails da Alema,nha e um po�ta-voz do �Minisbér,io das Nova York, 7 (D. P.) - O Oar- I

L d'-= 7 D P Ch r.,

I
. . ,-

d d' I S 11 ,,"" I on res, (. .) _ I ulrcitlllf
que formações mihtares alemãs, ICO omas. Na o.pmlao o governo, lia: Pc.! man Ol,I'Clar.a mIssa na

d '"'1 . b
. '. .

• I . , , ' 'e.... 'aifüUi que o P'ovo rItrulllOO se'
avaliaJda,s ,em muitas dezenas de frances _ l3JCres'cento.u ele - os Catedral Ide S, PatnclO, dommgo I ..1-.. "ab 'd _,,' .

. _ I auua orr,eCI' o e uesIlUldldo" l!'
m,il-hares de soMados, estão ope- repres·entanLes vIÍlmases nao. cons-I com a Ipr·esença de 29 ·estu-

t'b'
.

t '" ,.

'd_ .,

d
' ., a rI UI IS o a mSlllüe'l"l 'ald'e das'

rando na zona britânica de ocupa-I tituem urna delegaçao ofICIal a
I
dantes das vmte re.publwas la:tl-

t
- .

]'
, _

I d h,
' pre ell1lsoes SOiCla! Lsrtals, as suas aou-

ção". nl oc ma. no-amerIlcanas· "

trmas fiadazes ,e a sua i'ncap,acidade

Grandiosa campanha contra. a mala ria :ª:�����i���E;:
Rio. 7 (A. N,) _ Está se desen-llaçã,o d.as á'reaJ,� malarigenas do São tC'rapeurtwos com uma dup1a fl.'la-

:no tem ap�nas ""I dl' _, �1-.
, _'

' . '-' . I U UlO, eOlllU,araça--'

Almoç.o _ trgnsferl-do ,nolv:e:ndo IllO Val,e do São Francisco, I
Franoisco está avaliada em 1 mi- hdalde o da recuperaçao do nosso. lido e exalSpe:rado a olrglanização in-

U ullTIa grandio,sa e revolucionária lhão de habinante,s e, em oonse- hocrnem do campo aos seus ata�le'l";es I
dmstria-P' ".,.,.., vez d

. .

t'

, ' I; , , ,. ,'.. I ' '''''u e Vlsar JUS a--

Ficou transferido para camlPa/llha contra. a malana. O Ser-I qrtl'e.ncla, po-dle S/er caIculado o nu- ihalbüuaIS e da baIxa mortalIdade melllúe o 'eSltimulo da produç.ão.
5a.-feira proxima, dia 13, às viço Nacional de Malária esrtá á ,mero de prédiols em aer'eta de dois ,entr,e 'as, mesma,s p,oplll'lações, cvi-

19;30 horas,' no restaurante frente dess:a camlPanha que visa alr.- mil. O S'e'rviço Nade)llalI de Malá- dentemenl1e ino decorT'er de tal 3S,- 11 6' C Rdo Clube,12 de Agosto, o rruncar das garras daquelle terrivel ria pretende estender á� vastas e ,.si'Sltência. COInsiderando-se, arplenas, J a",. •

almoço que seria oferecido I1lJal cêrca ide 1 millhão de pessoas U1berrimas regiões do vaIe do São I a r.egiã'O do São Francisco estão no Recebemos·e agl'aldc.c-emos a se�

hofe, ao Dr. A. S. Pereira, que viVie em nunneroSias cidrudes e Francisco os seu planos salnitárlOs jl,ellllt3lnto pr'evistos 1 miLhão. de tra-, �uint.e comunlÍ-cação da M. D. Che
continuando a lista de ade- vil'as espal�lad� pelo Vale do São as,sistenc:iailS, visando levar á,s po- tam,elntos com UlT1a nova droga Si"n-1Ifi.a da 16a, ·C. R.: . ;
sões na Livraria Xavier. FlI"arncislOO. ipullações necessitadas o.s recursos

Irtética
,ado<tada pielas n�rte-all11eri- I _ Comunico-vos para os clevi-

'

O di:retor daque].e S'erviço, ouvi- 'cano-s ,e que tem a propnedade de dos fins, que o expediente diári(}'

A viagem do Nuncio do pielos jonnalistas, teve ocas·ião

O
-

d 'S·
,curar n.u�n dia, Com uma só dôse desta RCipar,tição passou a obedecj-

de expo,r-1hes o que eslt!á sendo fei- rei a ueCIH ao de 1 ·g;rrama ? icr11lP�u.l'llId�smo e, q,ual- ao seguinte horário:' dia,riamente,

4postolico t?, a:ellltuallld'O o imeditismo d� rea- D'"
quer que seja o tl]JO de mal'aTla. exce.pto aos sá'b3Jdos, das 12,30 ás

R' 7 (A N) O N '.' hZlaçao qule ahre palra o BraSIl um pres.. U Ira 17,30 horas e aos sá,obado.s dll!s 7,30"
10, .•

_ unClO flIPOS- f m ,.

tólic,Q Monsl«:mho.r Oarl-os Chiado, I
.Ulturo me 101' qualllto as condlções Rio, 7 (A. N.) _ Sua majoesrLad,e o Devo luca-O ás 11 ,30 h_oras,

I
.

di·
,

PAI""
sanitária,s dá @ente do sertão nOT- rei Gustavo V da Suécia a01rrude II _ AproveilLo. a oportulllidade"

que e'Vla Se;gUllI" para . 'e",ITe a . _ _
' ,."

-

"

bond'O Ido "ltaimlbé", 'a 15 do C01'- diest�°clbanhado pel� Sao

Fnll:cls-I'O�!lldO a mensagem de corldofên- O sr. iTavares d'Amaral, I pelo para vos apr�sen tar Ü'S �,eus �ro�
relllte, C0ll110 adiruntamolS, p!3,ra p1"e-

co. 'e ar011 que auas equapes, Clas qule lhe foi enviada pelo pre- Di,ário de ante-ontem, veio decla- testais ,de estIma e cOllls]Jderaç.jLo.
sidi,r a cerimônia da sagração do cOl11!Plnwas, de médicos, Uintorl11010- sidell1rte Eurico Gaspar Dutra por rar que mão dissera, na Câmara, F1raooisrco Fruustino da S1lva

novo arcebiS(po de Porto A1egre,
gistas e guardas auxilliares, alfei,tos OCaiSlao da trál§ica mOlI"te do prin- que o Isr. Interventor Federal em Major Chef.e da 16a C. R.

trra/ll,sferiu sua vi�em. Assim, o re- ao, ,servi?o d.e luta. anti-�alária s.e (clIPe Gusrliavo Aidoltio,' a-caba dle diri- !l1JOSSO Estado fôsse 'membro do di-

Opreselnil:ante dia Santa Sé. junto ao des1�,c�rrao, em �OjjS sentIdos: uma gir ao chefe do gOIVê'flilO o s·eguinte retório do \P. S. D. processo contra o'
nosso gorvêrno vlaJlaJrá prr-imeiro

seguIra para a cIdad.e de Bar"a, ru- despacho: E, ao final, Iquer deixar leviden-

para São PaUrlo, die ande SIC. ,1Jrans-
mo ao norte, vi.sitan'do numerolSas _ "Muito g.ensibili2Jado peio tes- ciado que ,este jornal mentiu,/quan- sr,,4demar de Barros

por;taTlá paT,a o Rio Grarni(:Ie d� SuJ, l�lc�Ud!aJdes,. e ou(tr'a,s, Sieguirrá itine- terl11ulllho de siIll(p'atia recebido na do atribuiu lao iseu :ve'rbo Isonoro a Rio, 7 (A. N.) _ Telegrama de S.
P'o.r via tier.reSiflre, em 'carro eSIP.eciaI

roarlO' da zona sul, estudando ou- nossa grande ad'Jição -exp.·esslÜ a asse.stiva 'acima. p..
- .

tras trunfas lacalidade I
. .'

. aulo dlJZ que a OOll11olssao eX!eculhvllJ'

ligado 13.0 tI1C1!1lJ da taibel'a.
' .

. .

S. Iv. ex., meu maIS sIil1'oero reconhecl- Não 'mentimos! Quem disse que da UDN ,em SlUa rel�nião tlJe ontem
/ Pr'Qlss:Clguilndo disSle qUie a pouu- mento" T' Id'A I' ·1

'

-------......,,.._------ ,
" • o sr. avares mara dIssera fOI resolveu f\edigir wn memori3il, 50-

D f h d
.

o Diálfio!

IlicitailldO o prOrss,e.g;ulmenfo do IJil'o-'

es ec O e rumoroso' nrocesso· Pel� exposto, (o d��me�t.id.o �o cess'o

..
exisrte,nte contr,'a o sr. Ad'emaí

.
r I conspJCUO ,deputado le dIrIgIdo ao d:e Barros por ações pOlI" êle prali-'Walmor C. Pomplona des

Rio, 7' (A. N,) _ No Tribunal
mente Ig�aJ ao ,caso cO'l1cre-1o, a,go- lliário � não a_ n.ós. Icardas ao tempo em. qIlle era inter-

pede-se por inrermedio ,..deste m resol dO"" t d d F'
.

SlllPeriolr Eli�itoral foi J·uJ.!!iado, hOJ'e,'
VI, o. a�a.&"aJmem o o e- Ica, laSSIm, feita a <levolução. V'entor. Eínfuoef3inlto, há um pequ,lenO"iornal, de seus amits e

o

semlb gald F ... Albo runloros'O p.ro·cesso movido pelo _

ar:
_ 'OI'. a:u�'L,.n�o 'I uquerq.ue A Cesar o Ique é de Cesar! grupo de Uideni:s1ias eiIl1' desaC'ordo

parentes por ter de ir sidir aals fUinçoes d 60 d
na Capital Federal.

P,SD do C'ear.á ,cOlntra o rregisrflro da' ..
Ju ICla,nalS por las com aquela iniciativ,a, aooallldo que"

cia/lldidrutulfa do rdes·CI!11ib3JI'gJador an.�es. ?Q plJeIto, fez quehrar as

ine-10S 306 DaVI·OS a mesma deVieria ter pa'rtido dO'

A A t· d" F It'-<> Alib A }1e.gabIhdad'es qUle se poderiam ar ,.. -

d
'

roeo IDa a QUlre
,aUJS 1,,0 ulquelrqule ao go'verno .

' -

prop'rlO g0lVerno runtels. e n,ao :epOlg.:

bel,."opteros
. :0P'::!�� P;'��t��e�::,�e� e f���� gnDIl" tClQntra

o

lOneslI11l°'Re cedidos da_s_e_1_ei_C;_õ'e,_s_:_. _

\J recorrido o Ideputado Prado Kelly. O ores e 10 WasllÍlngtol'l, 7, (D. P.) _ As ne- Contra B. 8,I,-gl,·Nova York, 7 (D. P.) - Inoforma- O des:emibaI1gladOlI" Rocha Lagoa te- B 4.
gociações para a di.S!p'Oosição final

se que almanhã s'erá annncid.a a ve sreu V'OiI:o ,aprovado por unam.imi- em '. Ires dos 306 navios mercantes norte LCl'Il:dres, 7 C::L lJ.) - O secretá-

venda de 15 h"l' o[Jot 'A�� d' d
'

b rio do Inter.ior, Ohuter declarou na-
•

' Q W eras a .n:�en- I.a le, .no SlenJtido de se ne,ga,r pro- Hollywood, 2 (D. P.) _ Sorub""- amenrcanos que so a clausulla da
... O d �.< I

v

"I' Câmara dos Comuns q,ú,e o tenoI'"'LlJl1a. preço e co�pra. es,� ca -, VIme.n:to a'O l'efCUI\S'O, em face do que se aqui, que Dolores Del Rio dei-
el de. empréstilJl1üs e aIlrenda-

"ul"'do ",m um "h- d Id'
-

d d t "h"d italiano- Benirumhllo Gi.gli talvez te-
v '" '"

•

e melO mir _ao 'e ?1S!?oe o �It? ' e ' iS(posições, wUJi1si. ::mrá o México 'l1a próxima segun-
men o aVllllm SI o Cedidos á Grã

dólares. Os hebco,pterOrS, setraü em- tonas. FOI lllV'O'cada a j'l1risipruidên- da feira, ,peI)m3JnecCondo tres me- Bretanha, drur3JIllte a guerra, estão
nha que ser barr3Jdo na InglaJterra�,

IPregados para aiS -colheItas, para cia do TdbUina'I sôhre o assunto" sés em Buenos Aü'c"s. DO'lo1'es tra- sendo realizllldos entre o.s gover:nos
s·e· não' fi-ca'r' provado, que o livrO'

os trabalhos de salvamento 'e pes- pois jrá fopa suibimeitidl() á considera- balhará em fHiIrl'es "'ara os <1tuails
britâ!n�co 'e norte-lllmeri,oano. crl"�deO ele eSCI�eveu em 1943 intitu-

q
.

a t h -

dl
'1' q w "Por ,que sou um faslcista'Y'UlZ .s CIJl1 mon aln as. çao a mesma U!ITIa OO/llsulil:a exata· tem COtnít-rrubo. "não passa 'de uma abra de fi.c-

Ç�Q"'. Gi-gli está presenten1e.ntc. em'

ex.c'Ursão pela Inglaterra com a'

Compa,nhia de Operas San Carlos.

Fim da demissão'

Florlanõpolb, 8 IJe Fevereiro de 1947

Biguaçú festeja a vitoriá do P.S.D.
Bealtza-se hoje, em Biguaçú, nnna .festa cívica em homenagem ao

candi.dato da Vitória, com um progr'arna elaborado pelo Dieetórto lo

cal do P. S. D. com ínfcio ás 20 horas.
Desta capital partirá um ônibus especial que conduzirá

relgfonár íos que queiram assistir aos f.estejos.
O Sr. AJd.eIlball, como convidado especial, comparecerá,

mente, acompanhado de luzida comitiva.

f,arnaval
,mu"o caro!

Salvado.r, 7 (A. N.) - Em vir
tude da exorhiitancia dos preço.s d-e

artigos carnavalescos, a imprensa
IOC3JI está unlllnime, hoJe, em seu

apelu ás aUlborirdrude 'COl�l1rpetentes nO
Isentildo de ser.ffiTI tomllld!1s medidas
para frear a gana:ncia dos menos

es-crupulosos. CÜ'mo exemplo, ci-
'taJm os jornais o. preço de um lan

ça-perf.ume de ,cem gramas, que

,eSltá sendo v,endido a trinta e do,is
cruzeiros.

DESPEDIDA

Concluida a
evacuacão
Je.l'l1\iallém, 7 CÜ. P.) _ O Exér

cito britânico conoluiu, hOlje, a

operação PQHy "que vis'3Jva a 'eva

cuaçã,o de todas as fa;mLlias bri
tãaücas da Pale'stina. Dumnte os

úLtimos quatro dias, mais 1380

,sudi,tos britânÍ'co's for3Jm removi
I dos da T,erra Slllnta.

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS ,

ESPINHAS, ETC.

Fal'eceu Rans Falada
B'erli:In; 7 (D. p:r - O escritor'

alemão Hans F1aiLlruda, autor de "E

a:�ora seu ,moço?" fla1eceu em um

h o.Spi,t3Jl desta: cidade, ontem. Foi
vítima de uma deficiência ca,rdia
ca. Tionha 53 anos de id3Jde.
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