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o Partido Social Democrático,' não sendo uma combinação op'�rtunlsfa'. -�e diversos� p3rnuu� �
programas diferentes, apresenta-se inegavelment� como a 'unidade polluca f

de m�lor expres�ao
eleitoral em· todo o Brasil. Juuteis, por isto, as manobras sole!tes d� seus adversarlos DO sentido
de apoucar-lhe a pujança nacional com ridivulo� .boatos de dlssoluçao. Se na luta houve deser-

. ' ções, sobram-lhe elementos e presuglo para prosseguir em s�a marcha
vitoriosa ·em· prol da Democracia e da grandeza do' Br881_1. _

Perun visto c· por um ianque
Nova York, 8 (U. P,) Royal indústria mais que "não tolerara

B. Lord, chefe de um grcpo de téc- nenhuma ínterferência na política
nicas e economistas que acaba de argeetína".
regressar de Buenos Aires, depois Declarou que Perón garantir-á as

de um estudo em tôrmo do plano inversões de capital e os devidos

quinquenal de Peron, declarou em lucros prâvados. Fr'izou, entretan

en�vista aos jornais que sua im- to, que todas suas opiniões sôhre

prsssão é que o plano "poderá ter Perón eram meramente' pessoais e

êxito ao fim de um certo tempo - que, em, sua opinião, o presidente
talvez não dentro de cinoo anos - argentino dará o maior apoio pos

contanto que certos problemas bá- sível ao plano em apreço.
sioos sejam solucionados", Afirmou aii11Jd31 que "Perón, como

Adiantou que entre os principais cidadão, tem hoje tanta sincerida

fatores figura a necessidade de ca- de como qualquer homem do mun

pital suficiente, mercadorias e tra- do, a respeito de seu plano", De

halho. Declarou este observador clarou que o achou muito humano,
ianque que o mais essencial é o 'entusiásÍÍlco· e rápido na tomada de

Jerusalem, 8 (lJ. P,) - Urgente salem, Ha] Amin Huseiní lançará IJuldaica declararam que a re1,e,ição
potencial humano e que "o plano decisões. Disse ainda que voltará a

- Os árabes preparam-se pau de- lllJl11 manifesto dir-igido a "todos os do ultírnato brjtânico de repressão só poderá s.er cumprido com a aju- Argentina, na próxima semana, de
flagar a "guerra santa". Iverdadciros crentes do Islam" para ao terrorismo ou sujeição á� con-

da comercial dos Estados Unidos e pois de ter recrutado um grupo de
Jerusalem, 8 (U. P.) - Informa- que declarem a "g'Ulerra santa", tão slequ�ncias peta Vaad Leurni, será

com o conhecimento dos técnicos 'homens chaves de sua organiza-
se que os dirigentes árabes nrepa-ll:oO'o a Grã-Bretanha anuncie que seguido, com toda! a certeza pela d t

' " lça-o.I:'� "

E I es e pais , .

rarn a "zuerra sua" para o caso ldecidiu dividir a Palestina. Espera- rejeição por parte do Comité ·xe-
o trevi t d A C

-

de Desenvoêvímen-�

I Declarou ai.nda eu reVIS a o orporaçac ce ua Vh

de a Grãlsretaaha resolver diVlidir .Sle que essa decisão brítâníca cons- ,-oultiv,O' da .A,gênoi·a Judaica. Contu-
que Perón está "disposto a vir ao to Internacional que doe chefia

a Palestina. Entrementes ,OS judeus titua um veredito histórico de pro- do os ísraelístas acreditam que [las
encontro dos Estados Unidos a pretende deixar na ,A..pgentina obras

aguardam com otimismo a d'e:isão Ijeções t�o grandes corno as da. de- próximas 48 ho�as � situação ten-
mais de meio caminho e obter me- de engenharia tão modernas e efi

do gabinete britânico, na esperan- ,daração de Balfour. Os juldeus da ?�. t�rá mell]�radO, alll�� �ne a re-
lhores relações entre o.s dois pai- cienés como qualquer uma, outra

ça de que ela' conterá a�.gumas con- Palestina acreditam que, qnaisquer jeiçao do ultImrudoA b�ltamco �ossa ses te�do 'eJogiado a ajuda do ca- já existente nos Estados Unidos e
cessões ao seu pedido de divisão da

I
que seiam os detalhes dle tal decí- ter como cCYI:s.eq.ue1101,a,. � �etuad.a pH�1 estrangeiro ao desenvolvi- antevê 'na Angen.1ina @randes pos-

Pail<esINna. I sã·o a Grã-Breltaill'ha está disposta a da r,eco,nheClmento bntall'l'co da
men,to dus recursos nahlrais e da sihilidadcs.

Fomte,s arabes fidedig1n1as ill1f()r- a<do1:ar o pl'aJn.o de partilha revisa- .Agência Judaica e UJTlJa óampanha
maraJIn que o ex-"mufti" de J,ern- do. Ciroul,os ,ohegados á Agência militar enérgica. para ac�ibar com

Foram su�pe'usas.os grupos terrOrIstas. FmahTIlente,
,

�

C d F
... _! os odkig,enltes judeus manifiestaram ,. 0"0· S S P.au10, 8 (A. N.) - Um caféA asa o UnCIOnarlO �ill�e. q,wa,ndo a Grã-Bmta��la der HS exec U ,e .

.
loc�l resolveu iho}e aum:ent3lr o

'. ' _
, ,.

mIClO a essa caOl1rpan!ha nuhtar, de- M'enas, 8 (U. P.) - Sel'S ddadãos
preç'Q do oafé pa,ra

. 40 centavos.Maná'Üs, 8 (A. N.) - O PreSIdente da AssocIaçao dos FtmcIOnanos V'erá es""era'r muito maio dificulda- OIre<>1os que haviam sido condenados F Jtaid.
.
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riegueses exa· IaS, pOtrel11, pro-Pu ICOS, publLcou um mal1lfiesto, convo'cando a assembleIa geral para de.s de parte dos árabes do que dOS á morte pur crimes plolJiticos tive- b
'

.

"
, ,

-" '."
. , '

.' , , .,. , tentaram, que' ,r,armn as XI'caras edIscutir em plenarro, as vantagens da cOl1'struçao da casa doO funclO- J''lJ(leUS Os CÍtl'culOs áralbes locais se ran) suas eXiecuçõ·es susn>enS3JS Ad" ,

." .
.

",. ,

" '''''' .

nJ'o:na'raJI11 guar a na caIxa, Impe-n�l1smo , orgamzaJdo e ,élI.presenlaW'l. pe}� .pre�ldenté ,da Cmxa ECO�lÔ-lll]QIst;ral11 pe�siaJ]istas a resrp,�ito das I decisão foi tomada logo ap�s II re- di/neLa que fos'se cobrado aquel'emIca, tendo ema ·se pr.ontlfIeado a construIr vmtJe, casas poOr ano, A nu· contersuções de Iondr:c>' e ádmi lllli"iodo o'ubime1:e da Gréc'a Ao' P t. ,
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. '·preço a outras· peslSoas. . ara ;r,es 'a-pxensa lücal elüglOu o 1J',<,110 e dls,se que com -o proble.ma1da,' hal:)Itaçao tem que conile1;era'nl um "terrível que se ill1f'Orrna a.q'ui é inte'llção do b' I' d' 1" b '"'t t tI· t 'd' d' AI '. ", •
I

.

", . • • •
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_: i e .0C1er a 011' e.l1l, a po ICla .o rJ",oueJ(IS en � a

,:ua
men e nesta CI c1 e, e e e oporcuno e mer ece ser apOIado, 'er,ro" ao particIpar da alul(1hli(la con- g.abme,t,e e Sil:hs1(enCl,er to.da'� .as exe� á baixa do preço.

O
. �erência, Dedu;mm que 00 prepa- cuço_es de oo'n.denUidos pohtioos ate '.

futuro d:t Alemanha raltivos br.itâlnicos pa�a a impos,içãoiQll.lle a conlÍtssão de i.uquérij:o da.�!O bl dU II da l'ei
-

marcial constiÍ'Ulem 11111 I Naçõ,es Uinida:s, que s'e encontra I pro ema oLQII1dr·es, <'3 (U,' p, - A �].8Imanha ,di,da 'p·ela demo.craLisação e doo'l1a- "bluff Col'l{ssa'l" e p�·0g:n.os1icaram Iatualmente na Grécia, r.esponld,e, ao d tdeve &N�' um ,est.ado de.mocraJúioo1ziúcação da -,\Je.rnamlha, O mesJl10lque serão organjzados "conselhos lapela qUle Lhe foi dirÍlgido pela Cü- esarmamen O
'I..l!nioo, 'coun um go,vêrn-o proprio dooc.urrl1l00.to exigia, (MItrols·sim a li- ide _guerra" JJ.OS pahes' ára�:�s .se a Imissão do� Balcans, �o sen.tido, de Nov'aI Y'O'rk, 8 (U. P.) - Não foi
para oada esLaldo, rsuibmetidos a quidação taLaI da induSlLria belica Gra-Bl'etanha pru:cura-r dIVIdIr a 'ser r-eSlo:l"'Ida a questao das aOillde- cOlnseguido qualquer acôrdo, sôbre
um .govêrno central, .e.le.ito, pelo alemã ·e ,ool'abel,ecime'l1io, por pe- Pales,timal em Estados ár-abe e ju-'naçõ,es por c'Times politicas lIa Gré- .0 es'tabteledmento da proj.etada co-
povo 'dizi'a L�ma declaração apr·e- rio:do ;PJ'<olotl1ga·do, dum ,controle' deu. Já foi marcada uma conferên- oia. mi:ss.ãio d'e deSal1l11aJI11,en,to das Na-
se.l1ltatda .ontem aos DepreSlentatl1te,s mixto aliado sôbre a .parLe da iu-! da no Cairo para o d:ia 22 de fe- çÕles Unidas, O cQIlIlÍ,té de elaibora-
especiai·s ido,s min.isrterio, Ido E:x:t'e- duscria ,p·e.sruda gel'man�ca deixada 'v'e,reiro, entr.e repr,es,elIlta,ntes. da

M'arl-nba mer"unte ção do Cúlnselho de S'eg;urrooç,a foi
ri'or, por ISEll1i:n dá. .ucranÍla.. De- à A,loema[lJha í[lara ,satisfação d'e F'ratJerni,dade Muçulmana e dirig.en.- U compeHldo a suspender SUaiS S/e.ssõ'es
olaração aOD8.scen.tava ,que a cria-I suas n,oce,ssitdades vilais e

prOdu-,tes
do "Najada"· (Exército árabe

francesa na noilte de o'ntem, s'em qu'e houves-
ç.ão de La·l .estado devia s,er pr,ece- ção 'para ,eX1l)üI1tação.· cla:ndestino). ACl'esoentam os in- s'e slÍldlo oonseguido qualquer s.olu-
------------------------------'- formantes ámbes que essa confe- Paris,,s (U, P.) - O mÍlnisil:ro dias ção sãbre _a debatida ques,tão, Ao

Será uma explosão sem precedentes I�:ur:!� s;:�'e�e���;u!:n���ratS nos :!��n�:�I::a:;;��a'a!O���.e���I= ��:t:se ri��:�;esh�}�o!�::oa�eP��=
Hambm',go, 8 (U. P.) - HéUo- acenderem simultaneame:"'te os ex-I APELO DOS JUDEUS dentes da ilTI(pr.e'nsal extmngeira que sall1!namento serào a'gora enoami-

goland a ilha que foi a base naval plosivos que estão entermdos na ..-JerUls:al'em, 8 (U. �.) - Os tel'rü- oonqua'llt� .? g.ov�nno f,:anQ�s'. ,hall-I nlmdas dinetam:emlte .a,o Cons,elh,o de
alemã em duas guerras e consti- ilha, em tuneis que {armam rede 'ns��s .JUdieUS de,saflamm, a am�eaça v;esse deCld:�do nao 'naclO'nahza�'. a Segurança das Nações Uuid-as,
tui ttma das mais bem de{endidas de 14 milhas de extensãÇJ. Um avião

hlntamoa de a!p�I:car a l�I; mareml e ma,rinha me!l10Uinte fir.anlces-a., estava •

_

do glogbo - está sendo minada ancomdo no minimo a 8 milhas ao ,a,peJ.a.rarrn o apOlO m'll'�d�a!l n� As�a sendo consi·derado pelo ga,bin'ete 'O

Permane"era-o emcom 6.700 toneladas. Explosivos longo de lheligoland, aconderá as ;balt'alha ccmtJra o domliIllo bntam- �tatbeleciment!o (J.llJIDa organização U
pode1'osos estão em prep'f1.rativos minas por meio de cabos ao que ICo. <rue sU!p,ervÍJSümasse toda a frota Veneza, 6,·ul,-a-

d f 'f·
- mel'calnte gallJ�es,a.para a destruiçao as ort1 waçoes infonnou o p01'tavoz naval britanico,

U b bI m.a om a A tal�efa da pr-ojetada organiza- Roma, 8 (R.) - ]nlÍormações re-aU existentes, o que cnsttuirá ttma aC1'escentando que não havia in- U

I
.

h 'd I çi10
.

- acr,esiCen,tou Sc:hum.all1 - oeib�d:a'S nesta capital indicam quedas maiores explosões con ect as tenção de se destrtt'ir totalmen- ,

d-na historia .do l1wndo. O dia 31 de te a ilha mas somente os instala-Ia bor o �1ém\ de coom:!Jenadora será ·de pro- as tro.pas aliadas não s'erão retÍTaJ
•

'se If,erir decisõ,es e adotaI!' :mediidias que daIS· da V:en,eza-Seulia mesmo apósmarço é data provisoria para ções militares ali existentes e de-' Rio, 8 (A. N.) - DUlrante a: via-, t o. '. -
,. ,. se 'O,r:na.l�em nooesS'anas' para a a·slSinatura do trMado de pa.z comPOSttos de mumçaes subterraneos e O1em d.e NIterol Plara·o Grus Pha- .

f"" d
_.
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- llllalO[" e l'CIenCla a UaN,egaçao mer- "errlssagem os tunets de ferrovw que ha na rOllX, cerca de 4 horas, da manha t f' T d
-

_ A.n'.l,nc.!'a-se'lI T d h b' I·
. .

.
'

can e 'ralnúesa. o as as se,cçores Roma, 8 (U. P.) o<1 W. o os os a 1tantes já foram' de O'lltehl um marinheiro da lanf'íha
d

.

d' �
.

t '

-

t dd ..
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., ". " .',

ai]ln USerIa es' ara0 repres1en. �I .as olficialimenie que ,não s,erão retir-a�esas.lro�a evacuados tendo-se tomado precÇlu HrasI],elnnha, da, F.rota CarlOca,
na nefer1da o'rganização. das da VEln.eza-Giuil'ia, 7JODll (I'lIle in-

Shalll�ai,. 8 (U. P.) - Um avião ções para, dumnte a explor'asão, encolIllÍroll nu couves daquela em-
alue T.ries,te, .aIS tropas lll,jaidas ali

oe tralnsporle militar chinês foi não se aniquilarem os portos de iharCá"�ãO uma" bom:ba" de dinamite, A IIrgont-loa 08-0 esltacioua:d.as, após a assina/turto do
()ba-igado a ulllla attIerrissagem f·or· Heligoland que são uteis á pesca. ou seda, uma banana, com o res- . i V

, tratado de paz com a rtáJia.
ÇUidá próximo á ci.d.ade de Slb.ung- Heligolantem uma milha quadra- p.ect.tivo ;pa'Vio.

_

O e,stranho
\ aclIa:d:o pb.rm·ltl·rá ROllua, 8 (U. P.) As forças

kin,g,
sofrendo porém, trálgico

die-I
da de sv.perficie e fica a 30 milhas causou. sep.saça.o �n�re. os _P'assageI' {j. ooiadas sediadas na região da Ve-

lSalstl'e, no qll1al peI1eceram oito pes- ao largo da costa germanica, no ,ros pOIS no _pnnclpm da Viagem s:> Buenos AITes,. � (,U: P.) Um neza-Giulia pel'ma,neoerão ali até
soas e três outras fica'rilm feridas. ma?' do Norte. embrulho nao se emcon,fraVla no 10- porta-voz do Ml'nJ.8Iterm das' Rela-

que o tra,tado de paz sle.ia rieitificacal onde foi arc1hado. ções Exlteriores decLarou que o
do e iseus, te'rmos tenham entradoO maquinis.ta da lancha, Joaquim

rmaJor
Elias Belmcmte, do Exército

em vig'ür _ allllll'l1lcia tuna. declara ..

de OJlÍvei.ra levou a homba pal!'a a boHviano, de regresso da Europa, ção o,fidal aqui puJblicada.de'legacia do 7° distrito e ali· nar- onde pà.ISS-OÜ seis wnos em es.treito
rou o qute se pas.s:waI: Não poude contacto com -os lideres' nazistas da Belonave l-ogl·e88'info�mar si se' tratava de uma bom- A!l.emanha, não t·el'.á perrTIlssao de
ba para p:esca QIU de um atentado. entrar na .Nrg1en.tina. Belni.onte, ao MalUJaus, 8 (u\.. N,) - Esltá sendo
As autoridades envi,aram !l bomba que se ocredirta, é, passa@eiro do e.Siperada, neste porto, em marco

para o Gabinete de Pesquisas Ci.en- paqllJeÍ'e eSipa'nlhol "Mon.te AI.bertia", próximo, á beionave brj,tâll1ica
tíficas e abriram i,nquérito a res- que dev:erá chegaI!' a Buenos Aires "Sparrow" que vem ao Brasil em

peito, ,Ui 17 de f.evereiro\ viagem do ·cru�eiro.
,

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprtecarto e Diretor·GErente: SIDNEI N�CETI - Diretor: BARREIROS ,hLHO
Diretor de Redação .� DAMASCENO DA SILVA

Ano XXXIII I't 9950Florianópolis -- Domingo, 9 de Fevereiro de 1947

Guerra na PalestinaSanta

o «cafezinho»

,Governará com o P.S.D.
Pôrt'O Alegre, 8 (A, N.) � A reportagem da "Meridional" volwu a

ouvir o sr, Wallter Jobim, governador eleito do Rto Grande do Sul.
Afirmou o candidtéllto v,ence:dor que gO'Viernará com o P. S. D,. obede
cendb disciij::>linadéllmente as determinações do partido. Acrescentou o

sr. Walter Jobim que irá a'o Rio de Janeiro antes de srua posse, para
conferenciar com o prestdente da República, gélll. Gaspar Dutra, e C(){[11
·05 membros da bancada gaúcha,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS CLUBE-Dias 15, t 7
iniantil, Venda de mesas' a partir do

..
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Vabelos Brancos 1

Sinal de velhice
A Loção B,.ílhante faz '1101.

tal' a côr natural primitiva.
(castanha, loura, 'doirad'a ou

negra) em pouso tempo, Não
é tintura. Não mancha e não
suja. O NU 1140 é limpo.
facil e agradável.
A Loção Brilhante extingue

a. caspas. o prurido, a sebor
rhéa e tadas as afecções pa
rasit6riás do cabelo. a.sim
como combate a calvicie, re

vitalizando as raizes capila- .,.

res. Foi aprovada pelo Depar
tamento Nacional de Saúde
Pública.

HORÁRIOS DAS SANTAS M1SIA8
PARA DOMINGO

Catedral: 6, - 7, - 8. - 10 ho
ras.

Novena. às 19 hor-as,
Em dias dai semana: Missa: às 7

horas.

Igreja de S. Francisco: 7, - 9
horas.

Ho'spiM111 de Caridade: 5, _ 8,
horas.

Poríssímo Coração de Maria

(Parto): 8 horas.

I,gmja de StO Antônio : 7, - 8
horas,

Igre1 ai S. Sebastião: 6,30 horas.

Igreja Sta. Terczínha : 8 horas,
'Ygr,ej,a da Conceição: 7 horas.

Capela da Base Aérea: 8,30 horas.
AsHo Irmão Joaquim: 6 horas.
Gímásio: 5, 6, - 7,30 - 8,30

hoeas.

Capela de S. Lui.: �,30 - 8
horas.

C:WeJa do tA.bI180 de Menoll"es: 6
horas,
Tríndade: Matriz: 9 horas.
Trindade: Chácara dos Padres:

8 horas.

e 18,
dia 9

bailes
às 15

"leve r mantém o viço
[uvenil de minha cútis I,

Aprr sentaco no Brasil

exatamente como em Hollywood,
Lever é ultra-econômico, pois foi

feito especialmente para produzir
espuma com rapidez e por isso

-

dura muito. E como é fragrante e

'1\
delicado I Adote-o e compreenderã

j porque Lever é o sabonete

I prefendo por 9 entre 10 estrêIas

do cinema.

carnavalesces ..
J
Dia 16, matiaé,

do Clube ahs,
,
na séde

Leve ao conhecimento dos lira. aocroe e suas exmes. famílias,
que a Direteria do «Clube Deze de Agosto» resolveu realizar bailsa à
fantasia, com início às 22 horce, noa seguintes diaa do mes de Feve-'
reiro: 15 (sábado), 16 (domingo) e 18 (terço·feiro). reservando o dia
17 (segunda.feil'a), paro a vesperal infantil, da. 16 às 20 horao.

'< ' /fi 80 n "O
VENDA DE MESA •• Do dia 10 de fever(áro em diante. doa 18

.. 'ose:'I, - 1J,v às 20 horas, na séde do Clube. terá início a relerva de meaas. pela
oriem de chegada do sôcío , no recinto para esae fim de.ignado. O
socío 96 poderá re.ervar uma meaa. O preço da meEta numero.da,
CORl direito a 4 cadeiras. obedecendo à dis'posiçã.o constante da planta
expolta na séde do Clube, será o seguinte:

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

INGRESSOS '.- De ocôrdo com as inatruções baixadas' pela Dire
toria e que serão distribuídas aos IIrs sôcice, o. preços para OI.

ingrelsos avulsos serào OI aeguintea:
PARA TODOS OS BAILES CR$ 300,00
PARA CADA BAILE . GR$ 100.00

João Pessoa (Esn-eito) : 7, ho
ras (Igreja), - 9 [1:oras (capela).
Barneiros : 9,3<0 horas; dia se

glIinte; 7 bocas.
Coquejros: Sã-o

hoo!Hi.

CANSADA

a' �s Sp��d�I��
,

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 Rugo!.
Rugol corrige rapidamente as cau-

•

sas do envelhecimento prematuro
da cutis. Este famoso creme em

belezador, usado todas as noites
em suaves massagens no rosto,
pescoço, e todos os dias como

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 prb�egendo
a sua felicidade. A felicidade

"
de amar ... e ser am�da.

I

! CREME

'R. ;
,. UGOL N- ..

'--
.

Alvim & Freitas, lIdo.·C.P. 1379·5. Paulo

,

LINTAS LTS 93-()1l4

CLUBE DOlE DE AGOS'YO
CARNAVAL DE '1947

AVISO

NOTA •• A meaa cvulac s6 poderá aer adquirida' apóI a reaerva

de al.inatura para todos os bailes.
Secretaria, em Florian6polis, 28 de Janeiro de 1941.

ELPIDIO FRAGOSO, Secretário Geral,

TOME
O ME�HOR

RNOTI
APENAS Cr$ ue

Com essa infima qlJantla V oe«
.

esti auxiliando o aeu,pr6ximo.

APERITIVO J
C(I)ntrib.. para a Caixa 40 F..smobl
lO. Indbrent. •• FI1trIa1Jl6»oliL

.Academia de Comércio de 8ta. Catarina
(Fiscalizada pelo Ciovêrno federal)
ANO LETIVO DE 1947

CURSOS: Comercial Bálico
Técnico de Contabilidade I: e 2' anos

Contador 3' ano
CiA.ncias Econ8mical.

INSCRIÇÕES; Exame. de admissão ao Cu rifo • Comercial Básico
•• d. I' a 15 d. fevereiro'
Exames de 2a epocn -. de I.' ,a 15 de fevereiro.

INICIO DE EXAMES: Admiasão -- 20 de fevereiro
2& epoca.. 20 de fevereiro.

MATR1CULA- de l' a 28 de fevereiro.
INICIO DAS AULAS� -- }o de março.
Nota: Aos portadores do dipIemo de Auxiliar de Escritorio .. Cohcl�aão

do Curso Com,ercial Básico -. ael;á permitida aem a observancia
do limite mínimo de idade, a obtenção do certificddo de Licen

ça Gina.ial, de ac8rdo com o regime estabelecido no Titulo VII
do Decreto-Lei n. 4244. de 9 de abril de 1942 (Decreto n. 8191
de 20 de n<lvembro de 1945).

INFORMAÇÕES •• Avenida Hercilio Luz, 41 •• dai 17 ás 19 horas,

-

I Visite, sem ,ompromlss�
LIVRARIA ROSA

I Rua Deodoro, 33

Ftor ianópolie
Livros novos e usados,
em diversos idiomas .

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil
ou no estrangeiro.

Novidades todas
semanas

.. I

Aproxime·se mais de seus

amigos e parentes enviandO.
·Ihes um número da revista O
VALE DO ITAJAí, edição de-

dicada 8 Florianópolis

50".00.

O' ESTADO,
Redação e Oficinas à rua João

Pinto n. 5

Diretor: BARREIROS FILHO
Proprietário e Dir.·Gerente

SIDNEI NOCETI
Diretcr de Redação:

A. DAMASCENO DA SILV.A
Chefe' de Paginação:

FRANCISC;O LAMAl QUE
Chef'a de Impressão:

JOAQ"-'JM CABRAL DA 3ILVA
Representante:
A. S. LARA

Rua Senador Dantas, 40 - s
andar

Tel- Z2-5924 - Rio de Janeiro

}11
E
d
'v

Rua Felipe de Oliveira, 21 -
80 andar

Te!. 2-9873 - São Paulo
ASSINATURAS
Na Capital

Ano'. Cr$
Semestr ..,: Cr$
Trimestre Cr$
Mês Cr$
Número avulso.. Cr$

No Interior
Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Número avulso .. Cr$

8.0,uo
45,00
25,00
9,00
0,50

100,00 :

60,00
I

35,00 :

0'601Anúncios 'mediante contrato
i

Os originais, mesmo não
puhlicados, não serão

devolvidos.
A direção não se respon

sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados

FARMÁCIAS DE PLANTÃO

8 - Sábado - Farmácia Santo>

Agostinho - Rua Conselheiro Ma

fra. ,

9 - Domingo - Farmácia San-

to Agostinho Rua Conselhêiro-
Malf,ra.

15 Sábado Fiarmácia Espe-.
rança _ Rua Conselheír o Mafra.

16 - Dqrningo - Farmácia E!s- ,

perança - RUJa Conselheiro Mafra.
22 - Sábado - Farmácia Nel- ,

son - RUJa Felipe Sehmsdr,
2-3 - Domingo - Farmácia Nel....

SOUl - Rua Felipe Schrnidt.
O serviço notunno será efetuado

pela Farmácia Santa Antônio sita,
á rua João Pinto.

I A presente tabela não poderá ser'

alterada sem prévia autordz ação
deste Departamento,

TELEFONES MAIS J.'IECESSITADO�
Bombeiros ..•......•••..•.•••••.• UI;&.
Polícia .. , ._ '... lOJa
Delegacia O: P. Social ',' •• 1570-
Maternidade .................•.•. 115S-
Hospital Nerêu Ramos .......... lU
Santa Casa ...............•.•••.• 10lá>
Casa de Saúde S. Sebastilio'....... U5J
Assistência Municipal ........•••• 166'"'
Hospital Militar'................ 1l&�
14° B. C. ....................•. 1�!6,
Base ../lSr..ea ....................• 71;�
7' B. L A. C. '... 1591'
Capitania dos Porto. ",............ 138.
16' C. R. '..................... 160'
Fôrça Policial 1301
Penitenciária ,.. 1511'
�O Estado" 1033
•A Gazeta" 16"
"Diário da Tarde" 157'
l,. B. A ; 1641
Emo. Funerária Ol'tÍlra , ,••'

Labomlório
Radio-Tecnico-Electron

Fundado em 1935
Montagem de rádiol, Ampli

ficadore.-Transmi.sGll'Bj'
Mataria} importad.. direta

, mente dOI U. a. A.
Proprietário

Otom'lr Gp.orges Bãimll
E�ecbe - Tecnico • Profi..iopaJ

formado na Europa
Florianópolis

�ua João Pinto n. 29 .- Sob.

VENDE�SE-,
O barco TARZAN' para passeiO,

CQm 7 mts. de compriIjlento por 2:'
de N:lJrgllIla e' 7,5D ' de 'masúro.
Ver e' tr,a,tav á, rua ,J'0ãJ6> P,into 5.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE DOZE
carnavalescos ..

15, 16 e 18 de fevereiro, bailes
A começar de i 1 O de fevereiro
de mesas ..

Situação catastroíica na Inglaterra
Londres, S (U. P.) - A Grã-Bre- gadas em indústrias manufaturei

tanha está enfrentado a mais ter-Íras na Grãlsretanha, 310 que se cal

r ivel crise Industrial, desde a gre- onda autorísadamente, ficarão sem

AJ.�IVERSÃRIOS: ve de 1929 enquanto o ministério trahaJih.o em vista ,dta suspensão, to-
Sra. Eva Jacobelina Silva dos Comibu�tiv,ei.� prepara-se para tal, a pactir da próx ima segunda-

'COlTIemOra seu aniversár-io nata- cortar o fornecimento de energia feir-a, do abastecímento de eletr-ici
[icio nesta data, a exma. viuve d. elétrica no' grande centros indus- dade a toda indústria do pais, na

Eva Jacob.elima Silva, progenitora kiais' da Nação, e reduzir ilumina- área de Londres, região sul orien
do dr..Mfr,edo Damasceno da su-. ção nas r-esidências

particUlares'ltal
da Inglaterra e região central e

va, dir,e�,?r da' Redação do :&ta.rl? AJltos' funcionários trabalharam du- norte orientaâ, a? .que anunciou no.

A destinta dama, que desêruta de rante todo o dia, estudando aí manei par-lamento, o minisbro de Combus-
largo circulo de amizades pela.ra de decretar a suspensão do for- ltiVleis e Energia, Emanuel Shinwell.

..grande bondelde de seUl coração e mecirnento de energia. Segunda-
.

pelos raros predicados do seu es- feira próxima por faLta de energia, --------------�
pirito, receberá por tão auspiciosa Iicarão sem trabalho entre dois a

efeméride, a homenagem de afeto três milhões, de pessoas, sendo o

.de quantos lhe são CaTOS. número provavelmente crescerá
OS,{!IO "O Estado", associando-se até cinco milhões durante a sema

-a essas homenagens, apresentam- na, A terr-ível escassez de carvão é
Jhe seus respeitosos cumprimentos o motivo tmiço para a castrofíca-
,C'01ll1 votos de perenes felicidades. ção decisão das autoridades.

DE AG08TO-�Dias
Dia t 7, vesperal iulantil.

terá início' a reserva-"'�����������-����.���.�������=�����-������������������������������������������������������..... ='"

Fazem tanos amanhã: Londres, 8 (U. P.) _ Os jornais
- o sr. Candido Cardoso dos britânicds e sistema de rádio difu-

: Santos, sargento da Marinha. I são dia BBC não serão 3!fe.tad-os pe-
- o ST. Leopoldo Teixeira, estio las restrições impostas ao consu

mado funcionário da Penitenciária mo da energia elétrica a partir da
.do Uitad.o. '.pr6xi,ma segunda-feira, pois são

- o sr. AMo de Freitas Noronha, consideradas indústrias essenciais.
.henquisto funcionário dos Correios
,·e TelégrafOIS.. I

- o sr. Odaír Silva, diligente
funcionár-io do D. S. p_'

- a sra.

"(\::l1Inha.
Etelvina Peixoto

Fazem .anos hoje:
- o sr," Jobel Sampaio Cardoso,

.. ativo fnmcionário da Cia, Costeira.
- o sr, José Tolentirro de Souza,

1'Uln'ci.oná'rio público federal.
- o sr. Juvenal Melquíades.

o sr. Walter Gosten,
o, sr. Egídio Régis,
O�T. Osvaldo Lehmkuhl,

, co-:.
--,me;r:ciário.

x

Sra. ;Marina BoU
TranscorI'e hoJe o anivers,ário

natalicio da exmai. sra. d. Marina
'BoU, esposa do sr .. Guido Botti, ge
rente ,dlo Banco NatCiOlllal do Co-

·

. .mérci'O ..

Vastamente relacionada em nos

sos meios sociais, rec,eherá hoje a

,-dis�inta alni",ersariaJ1,te as manifes
tações de es-tima de qua'n.tos privam
·de su.à amizade.
"O Esta'dlo" clUILpdmenta-a res

peitos·anl€'nte.

FALECIMENTO
Após muitOls, :p�d€'cimentos, veio

,a fallecer 'Üln1lem, ás 15 horas" no

. .Hospital São Sehastião, onde se

.aühava internado, há vários dias, o

'sr. G.od.ofr,edo Vitor MüUer, induls-
irial, fi1ho do sr. José João Müller,

.. e sócio da firma Muller & Filhos,
de Biguaçu. O ·'"xti.nto moço ai,nd,a
,·,era giera.lmente estimado e muito.
Teladonad'O nesta c3jpita1.
Deixa viuva e filhos. A família

-enluta(kl, ·os no.s'sos sinceros pesa
::mes.

PARTEIRA
na. VIVI (Parteira). torna

''Publico que, a partir desta data
.:atenderã suas clientes apenas
-na Maternidade de Florianó
·'polu. não mais o fazendo' à
'�omicilio

VENDE·SE
"Vende-se um terreno, loca-
lizado na Avenida Mauro

.

'Romos, esqüina da rua Rio
. >Grande ,do Sul, com 20 me

�tros de frente e .39 metros
·de fundos. Tratar com o

);Professor .Lourhla1 Câmat'a

Aceitamos agentes
correspondentes no

Intaner.

e

Vicente de Sant'Ana e

Senhora
tem o prazer ide par
ticipar aos seus ami

gos e pessoas de suas

relaçõefl o nascimento
dEI CARMEN LUCIA.

Fpolis., 5/2/1947,

B R I TO
o alfaiate indicado
Tiradentes. 1Londres, 8 (U. P.) - A partir de

segunda-feira próxima as residên-

cias, os armazens e toda a espécie
da de barcos, escritórios COJUerCl ais,

teatros e restaasrantes, ficarão su

jeitos aos cortes de energia elétri
ca, que se verificarão em 'dois

pe-Iriodos distintos,

Londr-es, 8 (U. P.) - Três mi-!I lhões das sete mil pessoas ernpre- �==========================
,

, �

Os interessados devem
apresentar referencias ..

4 �i EQUUitUy_o. dos EEe�UUD do
.. ""

, .
�.. - -. �

r·i''. �

Sociedade Nacional de Seguros sobre a Vl'da

FUNDADA EM 1896

Brasil

Temos o prazer de comunicar aos nO<50S segurado. e amigo.
que in.talomo. á Praça Pereira e Oliveir'l no l' Andar,
2' Pavimento do Edificio IPASE, a Agência da 110811a

Sociedade, neata Capital, onde esperemoil. continuar
a merecer a preferência cam que sempre nos

honraram. Nosso expediente será o seguinte:

Das 9 às 12 e das 14 às 17,30 horas. Aos .ábaàoll doa 9 às 12.

G R Á TIS I �eç� hole ao seu for
necedor um "Cartão-Royal" com

os instruções para receber o fa
moso "Livro de Receitas Royal"
Ou escrevo para' Colxc Postal
3215 - Rio de Joneir...

P,ochAto da Standard Brands 01 8razil, !.c.
Rio de Janeiro

--- - -�

E UTENSILiOS PARA

IC RELOJOEIRO.S
Balanças flara oficinas - Para brilhantes - Laminadores

Tornos para relojoe iros - Banhos para dourar e pra
tear - Cordas , vidros para relógios, etc,

I
'

Preços e prospectos com a

C A S A MASETT(
Ru a Seminâr io, 131 - 135 - São Paulo.

FORNITURAS
OURIVE'S

CARLOS HOEPCKE S. A.
Comércio e Indústr-ia

C,O iVI U N I,CA CÃO
Em cumpr-imento ao disposto 'no

artigo 99, do decreto-lei na. 2'.627,
de 26 de setembro de 1940, ,comu-

Adel'bal Ramos da Silva
Di,retoI' - Presidenlte

pelo

No terrítoríe
do Acre
Rio Branco, 8 (A. N.) _ Com

gramde s.olienidade e e'llltusialSilno ci

-nica::s·e' Ique .estão .lj diSiposição dos vitco, reaJJizou-se, ootem, c'O,n.corri

s·8on11 ores acionistas ,na sede social da l'euniãlo porpularr, pI'lesidida pelo
á rua Co,nselhBiro Mafra, nO.30, ma,jo'!' J'osé Guiomar dos SantolS, go
ueslt-a Capital, os do;cumento,s lCons- veI1nador do Trepritório . ào Acr,e,
tantes ,das letras a, b e c do meu ... para'a criaçã'O do diI1e!:ório regií'Ünal
ciona,do artigo 99. da Liga de Def'esa da DemOlCT,acia.

F.loria,nõ,poli's, ,em 10 de fev,e.re'iro A cerimônia teve lugalr no all!ditó-
de 1947. ri,o do "IlnlStitrubo GetúLio V'�gas",

'lien\d'O pa'rticipaào dleIa re;p·res'en
taa1tes' de toda� as cLasses e parti
dos polititco,s democráiti,co,s. Eleito
o dil"etóri'O regiOlll::d, oOlnsHtuido de

FABRlGA DE RENDAS E BOR-
elementos das clatSlSles 1iher-ais, con-DADOS HOEPECKE �. OA. servadtoras, trabaiLhistas e ào fUIIl-

e ° M UNI ,C A C A

I' l' f' 1 ald 'd. .

srt, OlOlIla, �SlIIlO, 01 ac .am, 'o presl en-
Em cumpnmenLo ao '�1@0 o no

te de hamra o major J.osé Guiomar
al'lbigo 99 do decr.eto-Lel ne. 2.627,

d <" �,
. 'Os ->an�os.

de 26 de setemb-r.o de 1940, 'c(jmUlll-

CONFER�IPLOMA ca-se que ,e,stão á idispOisição dos

s€mhor,es aeio'nistas, ,na sede socia,l Os examesMETQDO: á rua Fe)j,pe ,sohimidt, Inesta ,Crupiltal, I- os documentos constante's das I�- artl'AO
-

91. tra,s a, b e c do mEIDclOnado al'lJl- II
..fylODERNO E EFICIENTE

go 99. Ri'O, 8 (A. N.) - O pir,esldente dà

Floriamó,pollis, 10 de f.e.vere.iro República sancionou a seguinlte lei

de 1947. votada pelo Congr·eSlSoo Nacional:

Aderbal Ramos da Silva "A,rt. 1° - Poderão i,nsc.r,eV'er-s6
Dú'etor - Presidente ..••• nos exames tdle s-e�nida época: nos

regimes de que tt"a1Ja o artigo 91 da
Lei o,rgâ'n,ica do Ensimo' Sooundá
rio, todos os ,estudallltes inabiLita
dos em primeira época, hem como

os Q)U€ .ne� não se illlscrev,elI'am. §
1° - Considerar-'Sle-<á a;PiI'ovado em

. . segunda' ép.oca o a/lnno que alcan-
Ate'nas', 8 (U. P.) - No maIS VlO-

çar a mék:l�a glohal cinco apurada
l�nt.o aJtaquc ao govêrno grego �é

com notas' dos exames das discipH
agora ouvido lPela comissão das

nas em que foi apTov,rudo em pri
Nações Un�d'a,s, que está investi- meira' épooa e mais as alcançadas
gallldo as alegações gregas sôtbire as nas, disciplinas cujos exames pres.
viola�ões Idas frun1Jeir.as, o repre- kr em segunda época, dJesldJe que
sentan1e da Aliballlia acusou a Gré- em cada caldeira ohtenha nota mi ..
cia de seguir uma politica "dJe de- nima quatro. Act. 20 - Os exames

si�n,ios' imperia.listas com fins de que trata o art. 10. serão realiza
agre'ssdvo;s e helicosos em relação dos ante's da ®ertum do ano esco
a Albani�". R€f!ultallld'o as a.cusa- lar. Os exalIIl!eS do artigo 9'1, do de
ÇlÕes �,eg3JS como "falcificaçÕ€s cre1o-1;ei 8.5311, de 2 de janeiro die
absurdas e ignobeis" o delegado 1946, tanto na primeira época co..
:1J)balllês s'Ubs.creVlen as deolarações mo na segunda, podem ser realiza
formuladas, pelo delegado buI€alro dos também lUas eS'tabelecirrIJentos
'no sentido de que eram .os pró- m3intidos pelos poderes públicos
priQlS ,gr,egos os responsáveis pela municípalÍs. Art. 30 _ Revogam-se
siwação atual. JS diSoposições em contrári'O".

Violento at�QDe ao

grur�no grego

DATILOGRAFIA
CORRESPONDENCIA

COMERCIAL

DIREÇÃO:

AMELIA M. PIGOZZI

DE C A R V A L'HO,' 65RUA ALVARO

Resolvido, enfim, seu problema financeiro I
Adquira TUDO de que neoeutiar,

'de VIlA SÓ VEZ,
pa.gando PAJI,CBLADAMB.'I'J:,

com 6S VAli'l'AGElfS da compra à'rillta,
.ervindo-se do

,

CREDIARIOSISTE·MA KNOT
......'
CeIp�o.

Movell
Udl..
Geladel...s
BleleleUl
J6I.s

Lh"os
Chapéta.
Instalações el6trl �
Artll" ...,. .

,

Pelei
CIi....
Qual........ ani,,,

"

INOOSTRIA, coMtRao E SEGUROS KNOT S. A.

........... Da ... fi ... t4 II"'"

o. K. lTUIfI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MA.Q·UINA fOTOGRAFICA

«ARGO» uma perfeita maquina fotograUca ncem chegada da
Eurooo , ce rpc metalico coberto em dermaide.·

.

Objetivo Aplancitico F. 10.5 com focuo universal fixo para filmes
. N. 120 TAMANHO ex9 com 8 exposjções.
Espelho adatavel para quadros verticai8 e horizontais.

PREÇO CR.$ 490,00

A moi. sensacional oferta de. todos os tempos. Maquina
fotografica CLIX DE LUXE com mala de prontidão CR.$ 120,00.

16 fotos com um filme N. 127. Visôr Otical.

«oaULOS» modernos com lenteI americanas verde. arm'lção
de metal com eltoja de couró C�.$ 85.00.

«ARKON» uma C'lneta esferografioa com linhas suaves, estilo
elegante e unicQ caneta que escreva durante 3 jilnol

sem trocar o deposito.
PREÇO CR.$ 245.00

•

Filme. tamanho 6x9 N. 120 CR.$ 15,00
Filmes tama<lho 6x9 N. 620 CR.$ 15.00
FJlmes to.monho 4 1/2x6 N, 127 CR.$ 15,00

, Atendemo» pelo .�rviço de reembolso postal.
OTICA FOTO METRO

Av. S. João, 706 -- CAIXA POSTAL, 5780 -- S. PAULO

A Elelro Técnica
In.talando-ae à rua Trajano. n . 25. tem o prazer de comunicar

po distinto povo que possue técnicos habilitados a executar quoi.
quel' merviços de eletricidade am geral, corno sejam; enrolamentos de

motorls, dinamos, transformadore., consertos de radias ou quaisquer
outl'OS aparelh0s elétricos e instalações de luz e força, p·ossuindo
tambem uma secção ds venda de estabilizadores de fabricação prÓ
pria e rádios das rnelhoreli mar.cas .

. Visitern-na sem compromisso.
-----------------------------------------------------------

CONTA CO.1<!<.h;NTE POPU.i..AR
JurQ8 51/2 B. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco do Uistrito Federal S. 4..
CAPITAL: CR$ 60.0001..000,0(1
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Rua Trajano, 23 • Florliillnõpolls
,

CURSO DE MOTORISTA
e

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

Amador e Profrssional
Teoria e prática - conhecimento do. motor.

Atendem,se chamados para reparos de urgência.
Auto-Escola !-47.77

GARAGE UNIAO - PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40.

I QUER VESTIR-SE (OM (ONfORTO E ELECiANClA 1
PROCURE A

Alfaiataria Mello
Rua Felippe Schmidt 22 Sobrado

III

)\ Tenha eempr�em casa: uma garrafinha de

aPER III VO
.

«K N O I»

J Dr. Henrique Stodieck
ADVOGADO

Rua Felipe Schmidt 21, sobrada "

I O ��;�::;;AI:��'i':�li�

&� SEU LAR COM

ELETRICIDADE
* :. " ...

j

..

•.:�
I.· ..

Com' o meu refrigerador G. E. faço

compras menos vezes por semana

/

o novo refrigerador G. E.

poupa às donas de casa o tra

balho de fazer compras todos
os dias. A temperatura contro

lada dêste belo refrigerador
torna possível conservar, por
muitos dias, tôdas as qualida
des nutritivas da carne, das
frutas e das verduras. A dis

posição interna lhe oferece mais
espaço, o que lhe permite gozar
as vantagens de comprar gêrie-

ros em maior quantidade e

aproveitar as sobras do dia. As
boas donas de casa conhecem a

economia que representa a con

servação dos al.ment os propor
cionada por uma refrigeração
adequada.

Os revendedores da General
Electrio, terão o maior prazer
em lhe explicar as inúmeras
vantagens que oferece o refri

gerador G. E.

* Ou,a o' "FESTIVAIS
G.E." às 4as. feiras na Rá

dio Nacional. às 20,30 he.,
em onda - médias (980 kcs.)
e curtas (30,86 metros) e

na Rádio Record de São

Paulo, no mesmo horário,
às 6as. feiras, na frequên
cia de 1.000 kcs. Um pro

grama musical CDm atra

ções para
\

todos os gostos.

SNRS.
ASSINANTES
Reclamem imediata

mente
. quelquer irre

gularidade na en trega
de seus iornaes.

Roberto Moritt e Família convidam os paren
tes e amigos psr a B Missa de 7°. dia, que
será rezada no altar de Nossa Senhora, na

Catedral Metropolitana, no dia 10 do corrente,
2a.·feíra. Desde já agradecem às pesscas que comparecerem II

esse ato de nossa religião.
Eiorianôpo l is , 6 de Fevereiro' de 1947.

Lança Perfume - Confeti e Serpentina na

CASA ({O PARAISO»
Rua Felipe Schmidt 21. -_ Flo'rion6polis:Hervo's üeblll

tados Provocam
a HeurastheniOJ Missa de

oecio
Dia·7°

MORITZ
.

I NAO DEIXE QUE o EX-

.1t
/-21 (' CESSO DE TRABA.LHO

fi·
,. DEBILITE o SEU OR-

-e GANISMO, PORQUE o

.-;-, CANSAÇO plnslco

I � E INTELLECTUAL o
.

. LEVARA': FATALMEN·
I TE, A' NEURASTHENIA

Os primeiros symptomas da
neurasthenia são geralmente 'a

.

insomiiia, pesadelos, irritabili
dade, dôres de cabeça e ner

vosismo.. Ao sentir quaesquer
.
destas manifestações previna
se contra as suas consequen
das. Trate-se immediatarnen
te, com um remedio de effeito
positivo e immediato. Não
torne drogas perigosas. Vigonal
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, .peasôas exhaúridaa,

F'ARMACIA ESPERANÇA
, do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje 6 amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopátias - Perfu

marias - Artigos de borracha,

Garante-se a exata observância no receituário médico,

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

Curso Antonieta de Barros
REABERTURA DAS AULAS 10. de Março.

M:3tricuJa das 10 às i 2 horas

Dias 22, 24 e 25 aluno. que já frequentaram o Curse ,

26 e 27 " alunos novai dali 2°, 30 e 40 anoli.

e.lunes novos do primeiro ano ..

Viitonãi
r-ORHfICA E DÁ SA·ÚDE
L:.2bercturio$ ALVIM & fREITAS - 5, Peule

«CONSTRUTORA UNIVERSAL»
I

AVISO
De acôrdo com o decreto lei ri". 7930, o reE.lmbolso

será dado agora em Florianópolis.

ENPRESA

11.''1.,..

•••

I
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p �STl.no Domingo, 9 de Fevereiro ele '947 5

Empreza de navegaçao
CMEREM

NAVIO-MOTOR "ESTELA n

lIlBxima rapidez e garantia para t a nspor te ele �U"S .m e r cs d 'rias.
Agentes em Flcrianópdis CARLOS HOEPCKE S. A.

LIRA TENIS CLUBE
REGULAMENTO PARA O CARNAVAL DE 1947

Q Lira dará bailes carnavalescos nos dias 15 17 e 18 de fevereir-o
oe uma matinée infantil dila 16, dO.nlitlligO.'

,

As mesas serão vendidas a par-tir do dia 9 de fever-eiro 1�'ÜmiUl'''O
ás 15 horas, rua séde social, a .razâo de 01'8 500'0 cada uma daJI;-do direi,;
aos 3 bailes e á matimée inf'amfil. Para a aqui�ção tdas mesas terá O sócio
de apresentar o talã-o dle quitação relativo ao mês de fevereiro. Não
será p€-flmitida a. en�'l'a.cta de pessôas estranhas ao quadro soei al, sem o

competente convíte-ingresso.

�--------�----------nH ........m __

f\ )) \;7 ( )G �\_ ] )()s I
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA
Dr. j. j DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO; Rua Felip"t Schmidt 52 - Sala 5
Edifício Cru:&eira - Florian6polis.

I B. G. e Estatistica
- • w*u

Dr. (LARNO G.
GALLETTI

AD v O G AD""O
Crime e cível

Constituição de Sociedade.

NATURALIZAÇÕES

EDITAL
No exato cumprimento da Iegis

-ção vigente, faço público, para ge
.ral, e pr-incipalmente para ciência
dos estabelecimentos industriais
.existentes neste Município, que se !-encerna, a 30 de abril próximo, o

prazo de inscrição' no Registro I�}.- I Relid. -- Rua Tiradente. 47,. I'
-dustrial de 1947.

r í FONE •. 1468 IEm face do exposto, ficam con- , ...,."". . .....,.",."...................._.,........_.....-;
P
vi-dados os responsáveis por em-

.prêsas ou fllirunas industriais (usi-
•.••... . .

Título. Declaratórios

E.crit .. - Praça 15 de Nov. 23.
lo, andar.

EMPREGADAnas, fábricas, moinhos, engenhos,
-etc.), ou oficíínas Ide cousêrtos, a

comparecerem nesta Inspetoria, á
rua Padre Miguelãnho, nO 15, (altoss
-do Cine Roxy) onde serão atoocÜ-
-dos diáriamente, das 9 ás 12 e das
14 ás 17 horas, afim de efetuarem
e ÍIlls.crição do seu estabelecímen
to.
Ao fabricsmfe que não atender, de um(1. empregada para

dellJ..tIro do l"i'azo acima fixado, á' cosiJtÍlar. Paga-se bem.
presente convocação, será apíicada Avenida Mauro Ramos 129.
multa arãável entre Cr$ 200,00 e

Cr$ 20.000;00, tal como estipula o

artigo 7 do Decreto-lei 4,081, de 3
-de ftVleil'eiro dê 1942.

E para que chegue ao conheci
menío dos i1ntereSSlados, faço o

.

prBs�mte edital, que será publicado
no "Diário Oficial. do Estado",

FLorianópolis. 25 de [aneir'o de
'1947.

Precisa-se de uma, que
saiba cosinhar.

. .

Rua Crispim Miro. as.

PRECISA-SE

VENDE-SE
otima resí dencia com todas as

instalações modernas.
Tratar com Abelardo A'rantes,
à rua D. Jaime Camara 26.

Araldo Caldeira
INSPETOR REGIONAL

Tome KNOT
PERDEU-SE,"

.

Uma Carteira de chQiUffer e
de identidade

Quem a encontrar favor
entregar na portaria do

Hotel La Porta para
NA D A L I N, mediante

gra tificação.

• RETIRARAM SUAS CANDI- •

DATURAS
Tôd'ls as bebidas, inclusrve U

fabl'icadas em outros Estados,
) retiraram suas candídaturus,
Ilara I'e-inar' nos lares catado
nenses, - em vista da certíssí
Dl8 vitória do aperitivo KNOT.·

-

:Envie ao seu amigo dístante
-um número da- revista O VA
LE no ITAJAí, edição dedl
'imda II. Floria.nópolis, e assim

e!'tllrá contribuindo para
maior difusão cultural

de no.ssa terra

VENDE-SE
o predio nO. {). da rua

Tiradentes.
Trator com Domingos
Valente, rua Alvaro de

Carvalho 64.

I SNRS.
AS81NN4TES
Reclamem imediata

mente qualquer irre
gUlaridade na entrega
de seus jornaes.

I

N.o 1: Regras abundantes, pro
longados, repetidas, hemorragias
e sues cons equêncios.
N.O 2: Falta de regras, regras
otrczc dcs suspensos, deminuidas
e suas consequêncio s.

VAUMART
� """"".........................�._.._---.-----.......�--.........,..""._-....._ -------,-

Câmbio

/

Rádio Difusora
de Laguna

Todo o Sul Catarinense escuta

diariamente e Rádio Difusora I'de Laguna.
970 Klcs, (ondas médias).

HOI ários de irradiações: - Das
10 às 14 e 17 às 22 horas.

Representante em Florianópolis:
D. F. DE AQUINO

Red. do Jornal «O ESTADO«

MOEDAS I &IMBO- -1 VENDA I COMPRALOS LIVRE'LIVRE

16 � Circunscrição
de Recrutamento

(onvocação das classes de
1926 e 1927

DECLARA'ÇÃO DE INSUBMiSSÃO
São ne.ta data declarados in

subm isecs todos 011 cido,dãos bra
sileiros. na to. ou no turalisados,

.,
nasciàoz entre i de Janeiro de
1926 e 31 de Dezembro de 1927
(classe. de 1926 e 1927). residentes
nos Estados do Paraná e Santa

. Catarina que não se tenham apre
sentado pora o Serviço Militar até
às 24 horas do dia 31 {ie Janeiro
de 1947.
Não estão compreendidos nesta

declaração os cidadãos das referi
das classes que sejam reservistas
de la. e 2a, categariall, praças ou

oficiais das Fôrçall Armadflll (Exér
cito, Marinha e Aeronáutica). bem
como og que posauern documento.
da quitação com o Serviço Militar
(de odiamento ou dispensa de
incorporação, de acôrdo com QS

leis em vigorl,
Florianópoii:s, I' da Fevereiro de

1947.
MAJOR FRANCISCO FAUSTINO

_ DA SILVA
- Chefe da 16a• _ C/R Libra

li:Dólar P$S
Escudo Esc
Peso Boliviano Blv
Peso Chileno P$ch
Coroa Sueca Sw.Kr.
Franco Suiço Sw.Fr.
Peso papel Argentino M$N
Peso ouro uruguaio O$u
Coroa Dinamarquesa Dan Kr
Peseta ) Pts
Franco Francês Fr.Ir.
Marcó Vm/3
Florim Fls
Franco Belga Blg 0,4271

Taxas fornecidas pela agência do Banco
sem confirmação

175,441618,72
0,761

10,44570,6039
'5,2109
4.3738 �
4,5967:
10,6062
3,9008;J
1,7146.
0,1574

74,555
18,50
.0,752
'0,4361
0,5968
5.1496
4,3224
.4,SlI94
10,2778
3,855

0,1556

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

Recunstrucões
...

de cosas, muros, telhados,
etc. Trator com Jorge de
Paulo, na BrITla Busch

•

& Cio.

0,4221
do Brasil.

DOENCAS NEnV�SÁb
Com os progressos da 'medié�

boje, 88 doenças nervosas, qUaIlEh'
'ratadas em tempo, são males per·
feitamente remediáveis. O ,-:ur!1nd�l·
sísmo, fruto da ignorância, só pol'it
prejudicar os Indivíduos afetados !te
tais enfermidades. O Ser.viço Na·
cional de Doenças mentais dispi'!t
de um Ambulatório, que atende «I'a·
tuitamente os doentes nerTOS08 tD

digen�. na Rua Deodoro � .... .'

b 11 011011'''. cHàri..en&e.

B R IT O
o alfaiate indicado
Tiradentes 7

"Quem extraviar ou inutilizar o

certificado de alistamento pagará
multa de 10 a 50.cruzeiros, outros
sim incouerá em multa de 20'a 100

cruzeiros aquele q.u-e extraviar ou

inutilizar o Certificado de Reser-
vista".
(Art. 129 da Lei do Serviço MiIi.

tar).

LEIAM' A REVISTA·
O VALE DO 'ITAJAI

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR: Se o que lhe

interessa é, realmente, uma providência
para endireitar o Que estiver errado \lU

para que alguma falta não se repita; e

NAO o escândalo que a sua reclama�.sQ
ou queiu pod�rá vir a causar, encaml

nhe-a á SEC�AO RECLAMA"Ç01l;S,'
de O ESTADO, que o ".aso será le<7ado

Bem nemora ao conhecimento de quem
de dirdto, recebendo v. s. uma informa

ç§Jl do resultado, embora em alguns <:a

sos náo sejam publicados nem a recIa·

mação nPTll a providência tomad�

Esquadrias de Madeira
Comerciante e industrial com longa pratica neste ramo e

conhecirnen to tecnico especializado, tendo grande fabricação
nesta Capital e desejando reduzrr a sua produção aqui, deseja
entrar em negociação para representar .ou associar-se à firma do
mesmo ramo, situada no Estado do Paraná ou Santa Catarina.

Otima oportunidade para aqueles que desejam ingressar na

praça do Rio de Janeiro com seus produtos, pois que, tendo a

sua filma mais de 14 anos de existencie, sempre operando
neste ramo de atividade, e com uma boa clientela, visto que a

sua fabricação é uma das mais conceituadas, oferece perspecti
vas de grandes negocios, uma vez que iá fabricou e Colocou em

residencias e grandes edificios para mais de CINQUENTA
MILHÕES OE CRUREIROS (Cr$ SQ.OOO 000,00) de esquadrias,
tendo mesmo efetuado contratos de fornecimentos para uma

Só obra de mais de DOIS MILHÕES DE CRUZEIROS
(Cr$ �.OOO.OOO,OO). Cartas dos interessados para «ESQUADRIAS

! DE MADEIRA» -'- Rua Pedro Américo, 115 - Catete
Rio de Janeiro .

LIVROS SUIÇOS
Em lingua

...
alemã, procura-se livraria clep�8itciria

nesta cidade. Cartas detalhadas para

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

RIO DE JANEIRO
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6 OES"l'ADO DomIngo 9 de Fever.eiro de "4 .. 1

Direção de PEDRO ,PAULO MACHADO

com o coração
TIM P,RETENDIDo. PELO. ,cANTO. ICI'fUZeirOs por' nnn contrato de 1 sessenta, e. dois quilos. Pellue obte-

I
caino mais uma vez não corres- ... , ",. Censura LrVRE, ......•

DO. RIO ano, ve a vilípm por pontos. pendeu á expectativa. Desta vez o Preços - re$ 5,00 - 3,00

Riü, 8 (A. N.) '_ Noticia-se aqui Ainda ante-ontem, o ex-extrema esquadrão brasileiro enfrentou o. . . . .. , ..............•

que '0 Calntõ do Rio contínua na ex- rubro se comunicou com a F. M. F., x x x adversárío com poucas probab ili- "Ro.XV - Hoje ás 2 horas -

pectativa de contar com o concurso pedindo transferência para o gre- Co.MENTÁR10S EM To,RNo. DO. oades cl;e êXjilto, ptfís anniou com 10 - 'Noticias da semana - DFB

do f'amoso insíder esquerdo TIm mio das Laranjeiras. Jo.Go. ENT,RE VASCO E Bo.CA apenas nove elementos durante 20 TOIm Neal - Rith Hussay

para, o certame do corrente
,

ano. x x x JUNIORS quasi todo o jogo, em consequén- INVASÃO ATOMICA

Os dir-igentes alví-celestes pesaram SUPERADO UM REOORD SULAlME- Rio, 8 (A. N,) _ <Os jornais loc-ais cía da 'expulsão de dois jogadores. 30 Charles Stat.ret e cowboy'

bem as' possibilidades para realizar RICANO, I devulgam amplas r-eportagens em Mesmo assim a equipe vascaina não .mosculo

a importante aqussiçao, tomando Buenos Aires, 8' (U, P.) - AI- torno do encontro realizado ante- encontrou meios e modos para 10- RENEGADOS DOS MONTES

ao mesmo ,tempo, as providências berto Tr iulz.i, consagrado como o ontem, á noite, entre Vasco da Ga- grar seu primeiro sucesso em cam- A BARCA MISTERIOS'A

necessárías aos primeiros passos melhor especialista contínental da ma e Boca Juniors, em disputa do pos uruguaios, antes pelo centrá- Censura até 14 anos -

neste sentido, esperando-se a qual- sua caeegoría, quebrou o record Torneio do ALlfunÍ'Í<co que Iterminou rio viu-se derrotado inapelável- . . . . . . .. . ... , ..........•

quer momento a decisão final sobre sul-americano para os 200 metros com a derrota do quadro cario.cal mente 'po,r um adversário moral- RITIZ - Hoje ás 4,15 - 6,30 e:

o assunto, af'irrnando- se Tim en- com barreíras.. por três tentos a um. O quadeo vas, mente derrotado, ' horas.>-

contra-se ao ,prur da pretenção d.o x x x Ro.XY - Hoje ás 7,30 horas. _

clube de Niterói que espera .sua HOJE o. CAMPEONATO BRASILEI-

ULTIMA HORA ESPORTIVA
Sessões ele.g,e[}jtes

;:���:�ten�d�io�s:�;�o�e����:�a�!; o.ROIXINCFA�:�Titg:OBENILI' DEI' I _ o. wnSa,gr�dO nadador p�ricio winv OUo Jarda:, b.ateu o re-
Sirl€Yla�,�m:�Ta.JLe:·e::e

Cour-

que Tim deverá entrar em contacto , ampeona o rasi erro n- ,_
NINGUEM VIVE SEM AMOR

d N'
- cord sul-americano dos' 200 metros, nado de peito, ante-ontem, em Sao C LIVREcom os mentores do Canto do Rio fanto Juvenil e atacao continua .

d 2'40 8/10
fms<ura'

ainda esea semana, atraindo as al[le1nções dos de Sll)or- Paulo, com o tempo de 2'40" 2/10, o. record antenal' .era .e e
No programa': _ Cíne Jornaã

x x x Lisas nacionais. pertJencia ao argentino Carlos Espejo. íntonmetivo - DFB

UM Só CAMPBONA'I1o. EM .3 TUR- o. certame máximo da ,�atação
- Em São Salvador, o Fluminense, super-campeão carioca, foi Anualidades RKo. Pathé - Jornat

·NOS NA TEl\1PORADA DE 47
. vencido ante-ontem pelo Ipiranga, pelo escore de 3x2, RITIZ _ ás 4,15 -,

. 8,30 horas -

"mirim", 'que contará com o con-

CU1'S'O dos representantes das Fe-
- Foi alterada a data para a exibição de Joe Louis em São Paulo,

O demolidor de Detroit terá <como adversário o destacado pugilista pa
darações Aquática Mineiras, Aquá-
tica do Rio Grande do Sul e Metro- tríc]o Lowel.

- Leônídas, o famoso, "Diamante Negro", renovou contrato com

o São Paulo.
- o. Sol de América, vice-campeão paraguaio, jogará hoje, em

Santos, com a Portuguesa Santísta.
- Internacional e Renner defrontae-se-ão hoje' em Pôrto Alegre,

xxx xxx

TRANSF1üRMA<DA ÉM MULTA A o. PALMEIRAiS EM BUENo.S AIRES

SUSPENSÃO DE LEONIDA:S Buenos Aires, 8 (E.) - Tendo

I Q
.

,São Pamlo, 8 �t8l�dendo ,álfinaJiZaldO o ?,orneio do AtIâJniLIco

Ilerlamsolicitação que 11he fOI feIta, .Q Tn- em Mo.nroeYldeu, o Pal'ffi81ra.s, de II I
bunffil de Just,iça De'SlPo'rtiiVa con- São Panlo,.já se enc()ll1'tra nesta ca

vlerteu em multa ,a sUS/j,)ensão po,r pilaI, dev,endo rumimhã enfr'entar o LOIIlidlres, 8 (D. J?) - o. nünjstro tes personaJli!dades que s'e e!l1'contra

um j.ogo �ue havia aplieado a Le'o- River Plate no campo do San Lo- da: Aeronáutica da Inglaterra, de- vam em Belrlim, quando eSlta elstava

nidas, lem sua última reunião,. r,enzo da AImagro. d<l,rou hoje haver sido decoherto pa'ra cair nas mãos dos aliados.

Nesta,s condições. Leo,nidas con- x x x lU/m p�aiJ1,o pu,m assassinar o mare- Logo depois, a or,grunização tlentou i
tinua liv,re de compromi,s.sos, o CALCULA-SE QUE 100.000 PES-1chal S,talill1. rel1nir 1.000 rádiio-üiperaldlO["es, pa-lque não se ·daria se a s'usp8lnsão So.AS ASSISTIRÃO Á PIRiOVA Au-I ü paano g.e,pia levado a cabo ra tra:halhos de uma organização
fosse mantida, dete,rm�nando a 110Mo.BILI,ST.I.QA "QIUDAD DE ipor homellls ida "Kall11pf Gesloowa- subterrânea. mas o plano falhou

prorrogação de seu rCC�ntrato até o BUENOS AliRES" I'àer 200", serviço especial da "Luft- irnennediaveJmelll:í,e. Conc1uindo as

inicio da It'eII1[lorada of.icial. BUENOS ALRES, 8 (U. P.) _ ,warfe", q'lle prara tanto se utilizaria s·uas decla!rações, o ininistro da Ae-

x x x

I Buell10s
Aires será o cenário nOls 'de 111111 avião capturado aos ingl,eses ronáutica diS!Sle; r...Esse se!rviço pos-

UM FILME SOBRE AS DLIMPIA- dias 8 e 9 de fevereiro, da sua pri-f'e cOlIly'eni,entemente rem�di�lado. � suia. esquadrões suicidas,! que pilo-
DAS DE BEHLIM' rneira grande ,�orrida de automó-I infol'lnação dada ipelq rmmstro fOi ta�am aiS bombas fogU/sltes nlO esilá-

Rio" 8 CE) - o. Conselh.o Téonico Y·eis do alpós-guerra, a qual ,será !ohtida nolS documentos secretos gio inicial, quando as' primeilras
de MJ.etismo da C. B. D. p['omove- também a primeira grrunde pTova' c:q:>turooos' e de infol'maçõ,es pres- foram lançada:s cOlntra a Ing;laJter
rá a e�ibição {l,e um fi'lme ,sobre ,as i[lJter:nalÜional já orgUillizada no país, !ta,das pelllo corOin'e! Baumbaah, ex- ra e ain!da não 'hruvia sido desco

Olimpiadas reaJizadrus em Berlim, contando com a pa,nbilcipação dos
I
comandante daqulele serviço. Um herlo o mecanismo q,llle passou a

em 1936. g.r.andes volante,s i.ta.l ia.rros Aqui'les l'po'flta-v'Oz do Minis'tériro ldJa Aiero-Idirigi-las autonnati-camemt,e, nos es-

Essa' exibição faz ,par,te do pro- Varzi,' Lui,gi Vil'lor,e·sÍi, Amadeo 'náutka, sa.Ii,e,nItou: "o.s detalhes I tágios subs:equ'ente's". As, informa-
Cr$ 5,00

gDama eIa.borUido lP,elo COlnseJho BináJmi, Carlos .F i,ntU/cuda, Enrique '.coII1[lletos deste atentado jam�is ções prestadals peLo, coronel Baum-

'IléClIlico em questão, para 'a orga- Platé, Jos'é Pabmiere, o frall1.dês serão conhecidois". Em conjunto haiCih, ,sã'O dignas· de orédi:to, pois Inização do ;próximo ca1mpeonato Georg Rrup:h le o mimpeão brasil'ei,ro I; com os seus pIanos para assassinar ,era piloto muito cOIllheddlo nos

Slulrumerica!no. Fraooi'Sco Lalndi. .o lideT s,ovibtico, o servIço ,esiPocial circulas a'eronláu�ÍI()os. 15
x x x A grande iPrOlVa, que sle rea.lizará ,da "LU!ftwU/ffe" explorou a pOlslsihi-

O FLA:MENGo. Jo.GARÁ HOJE EM sob <ü pwLrücinio do Automóve,l iUdaclie de emviar, por via a,érea

BELO HORIZANTE ,Olube Arg,entilll'Ü, ,tem uma ;impor-Iag;e'lltes aos Estrudos Unidos. Esse

Rio, 8 (E) - o. Flamengo pediu {l3lncia interna'cilonal <0011'sideráve,1 e jPlano nunca se co,Ílcre<tizou, não

licença a F. M. F. para jogar nos de\a par.tici!parão volantes argenti- iPass>ando das di:scU/ssões pl'elÍlmilla
dias 9 'e 11 do corrente mês, em nos que o tri,pularão máquinas'Alfa rl'elS'. Na -mesma 'I'lpoca, f'Oram' Ü'rga

Belo HOIrizonLe, contra, res;p,ectiva- Romeo ,e Mass,erati, ,em c()I!ldiçõe,s nizad{)s planos' s,emelhant,es· que

mente, o Cruz,eiro e ,o AlbMtico. de deSle!mpenhar um bri,Lhante papeL' oibltiveram êxiiÚo· oollminando com o

Para 'e'sses comprOlfiiss'Ü<s ,inte- CaI.cula-'se que a prova de domingo, lançamento de agentes na RÚlSsia,
Testaduais amistosos, o Tri-Cam- 9/ de fevereiro, terá uma U/ssi,stên- na Fll"ança, na Jinglaterra e na Itá

peão carioca p'ei<üu permissão a da de mais de 100.000 BSlPectado-1lia. O mês em qule maioS <1.gem,veIS fo

'entidrude pa,ra poder incluir, em res, cLf.ra "necorrlle" nesiJa clas'se d,e rall1l en�ados a .esses pais,es, foi
sua ,equipe, os "playe,rs" PeráJcio e provas que ma Argentina Item enor- !jUlihO die 1944, quando mais de 260

Vaguinho,' ,que se encOlntram ISelffi me �OIPularida.:e, .esPMiaLm�nte I'dl��es
foram la�çarlos' nessas re-

corntrat.os. nrus mdades do mterIOr' do vaIS. gHHliS·. Num penado de 8 meses,
O F,lamengo, s'egund,o se p'ropa- A' prova foi dividida em três ca- cerca de 600 homens e mulheres

la, levará o arl:Jitr·õ na f do Brasil, tegorials:' 1) Ca.rros Upa "midget", I ,estiveram em ativida,de naqueles
Mári.o Viana, para apitar o:s seus com' cilioora'gem reduzida, tota,l-Ipais'es. AlSill'ilS dos aiViõelS usados

jogos na Gapilv!lJ1 mineira. Caso, ·esse menrbe pre,parados no país; 2) Car-, nessas operações de paraquedlismo,
"r,ef,erée" não aceitar o convite, o ros de cililllidrrugem livre,. ,trumbém !em (fue o,s agentes 'nazistas eram

grêmi.o rubro-lIlegro, ,levará, então, ooa,ptooos por mécanicos arg,enti-' lrunça,doiS no território inimigo, a

Rafa,e! F'e<r,r,entini. nos; 3) Ca:rros de corrida esp-eciais "Luftwaffe" uti<lizava-;g'e de "For-
x x x (AiLfa Romeo e Mass.erattis). trueza,s; Voadoras" e "Libe'ralÍol's",

OHINA NO TJUC<DLo.R CARIOCA x x x qUle tendo' caído em 1:erritórÍ'O ale- Senhorita!
..

'

.. DICK TRACY DETETIVE .•• _

Rio, 8 (E)' - c�a, {} popular DERROTADO. O CAMPEÃO MDN- mã'O elram depoi,s repandos. Ao escolher 'Seu ,perfume �erifi-
ponteir,o-dir,ei,Lo que disputol\l o DIAL DE PESo.-MÉDIO 0 minis1ro da Aeronáutica de- que se trás a 'marca :da perfumaria
certU/me do ano passado, pelo Amé- Detroi,t, 8 (U. P.) - Tooy Pel- aloarou que um dio,s úUimos traba- "Johan Maria lFarina" que já era

ri'ca, verrn dle firanar contrato COlfi lone, de s,essenta e três quHos, ven- lhos dados á "Kam'J)'f GeSldhwader preferida 'pela (corte imperial de
o Fluminensle, na base de v1Ilibe mil ceu OIl1te,m BOO Montiemery, ct€ 200" fiai a evacuação de importan-I D. Pedr� II

Rio, 8 (E) - Noticia-se aqui que
serão suprímídos este ano 'Ü 'I'or

neio Relâmpago e 'Ü 'I'orneio Mu

nicipal. Será assim disputado, no

comente ano um só campeonato,
politana de Natação, será realísado

hoje, na IpiscÍllla do C. R. Guanaba

ra, no Rio.em três turmas.

assassinar . Stalin

I,III
o mELHOR Dos'mELHORES

\,IC. o ".50 M fO!o

çeMO\lMa 0"5 CONfRt8UICÕ�S DfGUEIlOA.OO�lA60gA10QlO oo.r
Q .a�çC) Ot�lt DQO<>,.TO &A'''C)V ao ....

HOJE - domingo 9 de rever-ei

ro de 1947 _ HOJE
RITIZ - Hoje -á 1,45 horas.

1 ° - Goyaz de ontem e de ho

je - 'DFB
20 _ Rohenb Wrulke,r

Garland
O PONTEIRO DA SAUDE

NO. PALCO - Ja.racussú

Judy

emha ixador da alegria
FfLHOS DA LUA - sensacional

conjunto vocal e intrumental

LARGATIXA _ ,e caipira 'qu,e fala

·5,.00 - 3,00
RITZ - ás 6,30 horas - única

,cr$ 5,00
Ro.XY - &S 7,30 haras - único 3,60"

CASA MISCELANEA distn

buidcra dos Rádios R. C. A'

Victor, Vâlvulas e Discos.
Rua Conselheiro Mafra

- ,sLffiI1ltU/nea.moote -

ÁS 2,41,4" 6lh e 83%11<s. - As 7%..
horas

BessÕe,s' EI·pgan'Les
AMARGA IRONIA

apresentando
,

LIZi\JBETE SOOTT

Ro.BBRT CUMMINGS - e Do.N

DE Fo.RE
- No programa-

1) - A .Mamha da Vid;'l Nac. Coop
2) - F.ox Ai,rpIan News 28x5

Atualidad,es.
- Preços -

- 3,00 _ 2,00 CT$ 4,001
(Unilco).) -

- As 6lh - Cr$ 5,00 (Unico)
"LIV,RE" - Creanças maiores de

anos puderão, .entrar mas s,essões

2 ,e 4lh horas.

A'I1ENÇi\;o.: - ISu.spensas 'VÜldas as,
entradas de favor e/permanentes.
escéto Imprensa e Aúito,ridades; -

ESTUDANTES Is,em cadeTnetas nãO!

gozail'ão do abatimeÜJto.
-IMPERIAL - 2 11<s.-

- ProgrU/ma -

f) - ALBERT L<OWELL X nu-,

NEU CALf>EIRA
- Luta de Box-

2) - O iUeão e o ComooooIligQ _.

Des,enho Colorido.
o. NINHO DA SERPENTE com

Fred !\i,c MURRAY - Helen WAL

TER
,

ROY ROGERS - em

...... NÃO ME ENCERREM ••••••.
100m

Bob UVINGlSTo.N

com

Ra;lph ·IlYRD
5/60 Episodios.

Prf'ro� - Cr$ 3.00 - 2,40
"I��roprio. 10 (DEZ) anos"�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. SAVAS LACERDA
rm.mca médico-cirúrgica de Olho.
_ Ouvidos. Nariz - Garganta.

Preacrição de lentes de
contato

I)Olf8ULTóRIO - Felipe Schml
. dt, 8. Das 14 às 18 horas.
",ID:IlNCIA - Conselheiro )(a.

rra, 77.
TELEWONES 1418 e 1204

Ausente

DR. ARMANDO VALOIO
DE ASSIS

Doa Serviços de CUnica Infantil da
ÂB$lstêncla Municipal e de

Caridade
, CldNICA !Ul:DlCA DE CRIANÇAS

ADULTOS
OON�ULTóRIO: Rua Nunes ......
",do, '1 (Edlffclo S. Francisco).

. Consultas das 2 às 6 hor�
IUilSIDmNCIA: Rua :rYrarechal Gul.

lherme, 5 Fone 783

DR. ROLDÃO CONSONI
DDtURGIA GlllRAt:L - ALTA CI.
.URGIA - MOM!:STIAS DI) ...
•••• NHORAS -o PARTOS ...

I'ormado pela Faculdade ce MedI-
cJnna 'da Universidade de 810

�ulo, onde foi assistente por .a.
1101 anos do Serviço' Cirúrgico do

Prof; AUpio Correia Neto
CIrurgia do estômago e vias bi·
llares, Intestinos delgado e grolllO,
tlrórde, rins, pr6stata, bexlga,

atero, ovários e tromoaa. varíco
.Mle, hidrocele, vartzes e herna

CONSULTAS: •

lias 2 às 5 horas, à Rua Felpe
8chmldt, 21 (altos da Casa Pa·

ralso). Tel. 1.598.
.IlSID1i:NCIA: Rua Esteves JII·

nior. 179; Te!. M 764

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

.Flor ianôpolis
Assistente da Maternidade

CI,fNICA MIl:DICA EM GERAL
Doenças dos órgãos inter nos, cspec'aJ.

mente do coração.
BLBCTROCARDIOORAFIA

Doenças do sangue e doe herves.
Doenças 'de senhoras - Parto•.

Con.ultas diàriamente das 15 à. 1.
horas.

Atende chamado" a qualque- bar&,
inclusive durante a noite.

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire-
.

les, 18. Fone 70.
USID.eNCIA: Avenida Trompo...id.

62. Fone 766,
,

DR. MARIO WENDHAUSEI
Direte« do Hospital UNe'Yel6 !\.l.om,.J·

cr.tNICÀ M�DICA DE ADULT06
E CRIANÇAS

Conoultório: R. Visconde de Ouro
Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No
..e.mbro taltos da • Belo Horizonte")

Te!. 1545
Conoultas: das 4 á. 6 horas.
Re.idência: R. Felipe Schmidt, III

- Fone manual 812

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - 'I1ias Urinárias -

Doenças dos intestinos, reto e
anUs - Hemorroidas. Tratamen,

to da colite amebíana.
Fisioterapia - Infra vermelho,
ConSUlta: Vítor Meireles, 28.

Atende diariamente às 1'l,30 na
.. • tarde, das 16 hs. em díante

Resld: Vidal Ramos. 66.
FOllII> 1067

DR. MADEIRA NEVES
Médico espeetatista em DOENÇAS

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

COl'lsultas diariamente da.
10 às 12 e doe 15.30

em deante
CONSULTóRIO,

Rua Jolio Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho. 58

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na·

eíona) de Medicina da Uníverslds
,. do Brasil). Médico por concur
110 do Serviço Nacional de Doen
,... Mentais. Ex interno da Santa
casa de Miserlc6rdia, e Hospital
l'alq'lÚitri-co do Rio na Capital lo.

deral
OLtNICA M'll:DI(,A - DOENÇA"

NERVOSA!!
- Consult6frio: Ediflclo Am.Jla

NETO
- Rua Felipe Schmldt. Consultas

Das 15 ás 18 horas -

llell1dêncla: Rua Alvaro de Cal"'t'8
lho nO 18 - Florianópolis.

DR. BIASE FARACO
Médico·chefe do Serviço de SiflIJ!J

do Centro de Saúde
DOENÇAS DE SIEN'HORAS -

SfFliLLS AFECÇõES DA
:PELE - RAIOS ]NFRA-VE:R
MEIiHOS E ULTRAS-VIOLETAS
Cons.: R. Feltpe Schmidt, 46 -

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

FONE 1648

DR. LINS NEVES
Moléstias de senhora

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

Residência - Rua Sete de Setembro
� (Eddfícío L A. P. da Estiva)

Telefone M. 834 --._;:

DR. M. S. CAVALCANTI
ClInlca, exclúsivamente de crianças

Rua Saldanha �arinho, 16
Telefone M. 732

'

DR. PAULO FONTES
Clínico e operador

Consult6rio: Rua Vitor Mejreles, 26
Telefone:

_

1.405
Consultas das 10 às 12 e das 14 às 18

Residência: Rua Blumenau, 22
Telefone: 1.623

AUTOMOBILIST4S I
Atenção

.

Pal'a o seu. dínamo ou

motor de -arranco

OFICINA ENALDa
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94

IA••'"
.

UI ,... ... ...a.UM n

COMPANHIA -ALIANÇA DA BAlA-
,..4.4. _ 1171 - 1í4.: I A I A
DCll:!fDIO� :.. TU1f8POKT:t;8

Cifras do .BaísDCo de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidade.
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80_900.606,30
5.978Abl.755.97 '

67.053.245,30
142.176.603,80

•

•

Sinistros pagos nos últimos I\) anal

Reeponsabilidades •

98.687.816,30
76. 736,40! .306,20

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de. Carvalho. Dr. Francisco
de Sã, Anisio Mas90rra, Dr. JOtlqt1im Barreto de Araujo
e José Abreu.

""'-'_ ftt •• -"., ....,.__ _ - - _" _ "'- , "..-__ _ 'IIf"I_.._..

,Gil1ette
.

OUfatla
A·FLEX/VEL(/L1,!

/lpUt...
e fREC()

,

7
-

pacotes de IILÂNINA5
p�oporcionatmente HE!I(}l

Para maior conveniêneia do consumidor
• e do comércio,: os pacotes das lâminas

Gillette Doura'da passam, agora, a conter'

Pf'ejira os pacotes de 4.

As lâminas avulsas não

têm o seu fio suficiente
mente protegido.

INTER-AMERICAIM

Larga·mellQ
Deixa-me grilar!

�

Combate a tosse, a

'brO'nquite e 09 resfria

dos. João O Xarope S.
éeficaz no tratramento

das af-acções gripais e

das vias respira tórics.
O Xarope São João
solta o catorro e faz

expecto,rar fàcilmente.

o .VALE DO ITAJA1
Procurem na Agência

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRARIA

ROSA'
......................

. .

4 lâminas, ao invés de 5.

Adotando essa medida, à Cia.Gillette torna
público que o preço do novo pacote de 4

lâminas foi proporcionalmente reduzido.

Assim, cada lâmina Gillette Dourada con

tinua a ser vendida ao mesmo preço de
,

. -

antes, sem qualquer majoraçao.

PMA RECEBER AMOSTRA GRÁTIS
ESCREVA O SEU ENDEREÇO AO

l!IBORATóRID Doia S. D.
CAIXA POSTAL, 36

Sl..tJMENAU • SANTA CATARINA

I
DE PION E IR O
R SERViÇO DE V.S.

FILIAL VARIG:
EDIFICI::>� LA

II

Praca 15 de Novembro
PORTA - T�e�ne 13�

Camisas, Gravatas, Pijames,
Meial dai melhores, pelai me
Dores preçOI .6 Da CASA MIS
CELANEA - Ruaé. Mafra, 6

A 'primeira Agua de Colônia feitlll
no mundo foi fabricada na cidade
de Colônia ;pela Fâbrlca de ,iJoha_
Maria Farina.

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

compon abaixo e remete-lo á nossa Redação afim de eompletarmos
quanto; antes, o nosso IJllOVU Cadastro Soci-al.

No'me
'

: ....................•...•••••••• �.

Sexo .... � . . . . . . . .. Est. Civil •......•...... D. Nasc. . ....•..•..••• '

Pais ,.,. ,. ,. ,. cr
•

Esposo (a) .••......• , ..

6m;prego ou Cargo ............•.•.....•.........•...•....•••..••••• �.

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

Observ,
'

� Ó'

• ,. ,. ,. ,. ,. ""lO lO • .,

Agradeceríamos, também, a '(feiIlilileza de noticias de n'asoimentO!t
casamentos e outras, de parentes 011 de pessoas amigas.

I "A c,A�"I-rAt.rilllriIII Fabricante e distribuidores das afamadas coo.-'

.' II - ,LILI fecções �DISTINTA· e RIVET. PQsiue um gran.,

\' 'de sortimento de casemiras. riscados. brio..

I .'
"l_

.

\'. I

,bons ei:'ilbarato•• algodões, :morina � "ayiamento.

I'
.

para alfalotesi' que recebe diretament9�- da.

I melhore. fábrica.. A Casa •A CAPITAL- chama o. ate�gao do. Snr.. Comerciante. do' l,f!teri-or no sentido de lhe
_

faze rem'. uma
vil!ita ante. dt! efetuorem suas compra•• MATRIZ em Florian6poli•• -�rILIAI�emjIBlumenau e Laial. . :

......Em�gm -=..gal�..m& ....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Rio, 8 (A, N,) - Uma, notícia que é um dos maiores produtores rnento no Rio, 0 que nos levou

ajn/(OceSSária
a associação do uranío,

procedente dos Estados Unidos e de tó:rio r-adãoatívo do munido, Tra- procurá-lo 'em Petrópolis, onde b .que continua sendo e elemento

divulgada recentemente no Rio pe- tamdo-se de assunto de tão releva- achamos anima estação de repou- chave na
_
confecção qo terrível ex

los [ornais hrasfleiros, dizia que da Importância, procuramos ouvir so. O comandante Alvaro Albc'l'to plosivo",
cientistas norte-arnerícanos aper- a palavra de uma legitima aotori- ,alte'lldeu-n'Os com solãcitude e pres

feiçoarum um 'explosivo da bomba Idade ne assunto, o prof. Alvaro d� teu-nos as importantes declarações
atômica, extraído do, tório, A notí- Mota e Silva, representante do Bra- que se seguem:

cía provocou a mais viva repercus- sil na Comissão de Energia Mômi

são nos círculos científicos mún- ca das Nações Unddas. 'O Ilustre

dâais, principalmente no Brasil, cientista não se encontrava no mo-

nos americano e canadense, sendo
aventada a possibilüdade de deu.
tistas e especialistas do Brasil elJ}
Fisica Nuclear irem aos IMados

x x Unidos e ao C�l)aJdá apeTf'eiçoar
ESTUDOS SôBRE A ,ENERGIA seus estudos nos laborntórtos da,

ATOMICA NO BRASIL queles dois países. Instei junto ao
- Com respeito a estudos sôhre general Tohn e a Mar MaugJthou

. .

.

.
'

O BRASIL UM DOS MAIORES a energia atômica no Brasil, há o prmneiro americano e o s'egundo
PRODUTORES DE TóRIO algo. de positivo até agora? - in- canadense, obtendo die ambos a

_ "Consoante seja o Brasbl um
qumrnos. certeza de que em breve isso seria

dos' maiores produto, di té
- "Ilustres cientistas brasileiros uma realidade",

'

res e ono
dE' P I'" d F'I A' f

' , ,

do mundo esta C'rcu tânci
- a scora 'Ü 1tJOOlllca e e, I -OSO-1 pos 321er esta aUISiPIClOSl\ reve.

'" II 'nlSlanCla nao,; _ , A , _

lhe confere uma patente de supe-
fia de San Paulo e do RIO vem, ha I lação, o prof, Alvar.o, Alberto da

rioridadc sôbre os demais países
algum tempo, realizando estudos Mota e Silva declarou q:ue pretende

pobres na citada m téri
"sôhre a energia atômica e cosmíca regressar aos -Estados Unidos elll

JJd I a ena prnua. '

Isto porque o tório s'Ome)í'te não é
em n�s.so pais, sendo de se ressal- março ,ou abril proxnno, onde

suficiente p duzí b b
tar que OIS resultados alcançados ocupara novamente o posto de re.

I' ara pro uzrr a om a

atômica a e t'
" são promissores, tendo em vista os presentante do Brasiâ junto' á Co'

V" • um v z Qlue es e mllJ1erlO A ' , _ 'A '

Florlan6poUa. 9 (:te Fevereiro de 1947 I não prre.cÍpilta ca-dleias feohadas, É panco� �ooUir�os � � carencia de l�- rmssao de Energia AtomlCa da

,
'

. ,

'

I horat?.rJos
especializados. QuralJ1�o ,ONU,

O ladrão que ,ia passear no Chl-Ie ��sm����,e::;�;s'���,n�:t��.osB���S�;
----

,

, Junto a Comdssão Atômica, tive

Belo tento �a nossa policia" e um, passeio à Penitenciarja :o�;;e��d�'md�:e:���� ��s c;�:��
-Na madrugada do dia 7 do cor- de um ano de prisao por crime de depois ao Chile, em viagem de re-

-

rente, o comercíanta Guilherme furto, perpetrado também em um' creio, á custa do honrado comer- I' t
· ...

Eymg, sito á rua Conselheiro Mra- hotel, regismando além disso, :vá-loiant,e GuHhe�e e do €leil:r,ecisla 1JOn rarlo a Samta Oatarima espêlha, atual,

f.ra, nesita CapÍltal, trouxe ao co- rias: passagens pelas Delegacias de 'Hodo,llfo', anuleçéO Ime:niJe, a situação 'die todo o Brasil".nhecímento da Delegada Regional Policia do i'Iliflerior, por desordens ... Há no ambiente UIilla calma de
d PoJ" f d' An,_

,. A nossa repontagem acompanhou M 8 (A N) F I d'
,-

É d,e
.

una, o ato que e sua � e sUS{pei:tas de noooos, , , , •
anaus', " '

- a' an ° a· traJnslçao, Ufila nov,a era e pro-
�'h 'd D'

A' mmuclüsamenÍ'e todas as delI "eH I
que sle auU.ava em CHna ,e u:ma me- ,Ià lilllipontrnllrCIa fUlrrtada nesta '

'

,'"
-

reportagem sôbr,e o recurso inter- gll'esISO, de labor fecundo ,e, produ ti.,
,

·t ... 't 'I C 't' W'H.. �,- T rf ld
�, Clas efetuaJdas para poder maIS uma "'" I' P ';d S 'I D 'I t"

"

E'sa eXlSi 'enle em seu qUaJr' 'O naque e aipJ. alI, IaUVJJlll .fm' le , Ja e,stalva ,,' ,
pO",cO pe o a'r,,,,, o OCla 'e'l11Iocra- I "'o que s'e es a para IDlliC1ar, llS que

I ot I I
'

'd"' d' A, I'
v,ez V1.r dlz'eT aQ nosso povo a ,"f1- t' ,

'

1 e,', laV'I::ti SII ,o "urta ;a a nllpo'l."- cortmm..o arg,o, pOIS, oomo a estra- 'A' '

,

'v I'CO para a anUlação das eleições ,se apl�esil:am todas aJS peças, maio,

tA
'

d C $ 66200 t A t'
,

t "'I
Clell'Cla qUJe v,em demolnstrandQ o d

" A, t '1 d' d
..

a:nrCla e r ., ,.00 e que am- UJa es Ivesse 11l1, ranSSlltaV1e no tr,e- , , ,_ I
-a prIlmelra zona UJes, a caJpIta, o I"e,s 'e memoTes, a gT::till' e maqmna'

b'
.

I d h·.Jl.. C
" " S,elI"VlçO de linvesrt�"açoes da nossa .

AI
'

M'
'

'ih
'

em da 'cal ça e sleu cOlJ11lJ)arn elro UUIO entme umtiba - Jomvll!e, li- "

'" '

Isenador
.

varo. aia, que arCa a de do trahal'ho, piara neoc,omeça,r, ,com

de quarto, o 'eIel:!r'ecis-La Rodolfo cara 'lllaque1a cirda/die, cinde c1hegara
polICia, , deixar a pl'esndlência do ref,erid'O vigor renovado, a a:tivilc·ade sadia

H,ei,�ie1�allln, ,também residente em áJs 6 horras da manhã, Ars 7,3D com-I Na Delegacia RlegionaI de POIJ_I?,ar�rdro poIi�ko, diss,e,'
ser �orntrá- do progreSlSo, d� prroduçã'Ú, d� CiIlJ

OapI'van, halVlron furtado a quarll- iprl'aJra paSiSaglem para Pomo UlI1ifí'), da da noss,a CaJpitaI, f.oi instaurado '1'10 a aill'ulaçao 'e oondum deãlanm- tura, da ,eduo�çao, da pTosplendade,
tia ,de Cr$ 3,3,62,00, pe!rfazendo donde prI"eil:,ern:di,a i>r a MonlJervidéu e p competen,be pl'ooeSISo,

dio: "Drerve'lnos nespeitar as massas da :I:'ÍqjUJeza, '

aJS'sim um fotaI Ide CII'$ 69,56,2,00, lnos' dir'eitos que lhes as,sisrflem" , /' ,

xxx

.o COmiSlSá!riü de dia da Del'ega- H O
Pod:e-'Sle considerar quase fli,nda a

ci� 'Regional de Policia, sr, Osrvaldo omenagem ao r

-J Cam ""8 h
-

d ' d· ,fase movimentada, fervilibrante, iJl-

• WII�thol1�e, oOIJ11lJ)3jI1eooo ao local e

Ad b I H d sei '" n a e o 10 - - :quJ.,eil:a, de redemoaratização do

dehgemlcla,ndo a relsp,eito,

v,eriifrico.
u li er a . a I va 'Boston 8 CU P) _ Segundo Y�r I b t t I I'

, país,
.

Os ,esrerutinios de de:liembro
, , , , ,

' " I ".... sa o agem e con ro le po, ItIICO" e _, ,

com ü, p'l'oplI'letano do referLdo ho- Comprto'll presidente do Iln�tl'tuto' d d '" ,_' de 1945 e ais votaçoes' rue JaneIro de
• .1 h" O C t' t R F C dE' ,�que os gra ua os pa'ra re:l'enda es,' , ,

ue�, que o ospadle WIllheIm Lnfeldl, an IS a , , - o s- TleonicoJógiClo Idle MassachulSertlts a
I

1: d '. b 'j1947 l'eflerl:'Jmm - have,ra quem o'

I 'fi '., treito t 't d d 'n I
I' '" 00 a eesrpwnalg;em tra a,]ham a? d

'

que Ü'cu!(>a.va o quarto n, vlisanho ,numa a 1 U e 1t:sna loa,mpanha ,de ódio delutro do SI,.t�' ..
'

d
' , ,nelgue" - a vonta e la.vre' da. mas-

" -,dl/
.

,
' , '" "-,' eSlaCl'Úna as aipos a a,sSlrnatura: do' , , .

ao quarto dos pneJ.UJd�cados" hav13 e ap ausos, reso veu pres- ma escolar sorviético diri"id'a a . ,. "', 'd
'

I'
, ISla pOP.ua'ar braslLelra, O, mO'VImen-

d
' .

, tar /-' ", seI VIÇO ,a po lÍlca slecreta: do Par-, d
'

"

,esaparrecl-do naquela nOlte, mis.l:e- em seus sa oes, expreSSIva principio contra a A:Iem nh t'd O
' ,to 'e campalnhals eleltormls, prropa-

riosamente, sem ter p.ago a sua des- homenagem ao 'Dr, Aderbal J'apa-o' es1:a' "s�nldo di' ,ag.d'
a e 0 l' o 'OIlTIUllLsta 1nte'rnaJciorna,1. gandal, atividades pantidáirias, bem'

R d S' ,," 'u rI 11 a: agora I
'

pesa 110 al�dj,d,? hotel. ' a xIva, pela, su� VItOrI8 cOllltra a Grã-Br,etalnh� e os Esta,dos
Icomo a,s e�eições, suas consequênJ

Em. s,ergUIda o s'erV1iço de. iillve!'lti-
ao Governo ConstItucIonal do I Unl'd"oS Co""" d' ,

das, sua T'epercus:sãü - tudo isto'l
_

",

E t d
' I'" Ulll"'Oil' .lSlse que no cur-

gaç?�s da Delegacia ,Regional de s a o,, ,
so da oerimô,nia de graduação de «('BJ'"cba» para em-

vleür pre,rtUiriJ:J.ar de a�gu:m moid,o a

-PohC1a enltrou em a:tlvidades con- A solenIdade tera lugar j'nvenno"
" vida TIo,rmaI do E'fsitado como d(J'

, _ 'h' , ,
' ,enSlJlla-se aOIS mleinanos

segmlndo ajpurar mOimentos dPrnois oTe, as 15 horas, reInando .... 'ssos que fl't d' 1 � prest"emos
País, Agora, ,no entanto, o runlb,ien-

,

"IP ,
,

"u,' 'o con 11 o lnun Ia' enlre
que Wa1hreIm lnf'eIrd, havia! fnetado grande entUSIasmo em torno

o comunismo e a denm:crada ou
te vo,Ma á qui,elude, Empossados os'

no ponto dle arutomórv,eis dlesta Ca- da mesma, � Gove'nnado:rres estadua�s, insta1ãdas:
, entl'e o CQ[111U1ll,ism,0 e O cmpitailismo

pitaI, á 1 hora, da l11Iadruga/dla do é i;n,evHaveI", acrescentando: "Os Porto ALeg,re, 8 (A, N,) - Aoaba as .'}ssembIéi'as Legi'slativas, cihega-
dia 7, um automóvetl para o 00ndu- Pedieu a I·oterv,e'n- Slovióticos ffimn'tém um ativo e efi- de, s,er realber.ta a oarteiTa de em- Il'� o mOU1€1n,to, do trahalho, da ati-

zir a cidade de Curitiba, péla im- dente sLsi'ema rdle espiona,g'em, e se
pI1esltimos comllins sôb.re ,colIlsigna- wrdalde pro.dultiva,

pO'l'tâl!lcia me Or$ 1,500',00, v'a-o' do Papa aligUelll o dUlvida que leia o r,ela- ções em tioffiba do 1nstituto de Pre- Sa,nta C t
' ",1 t�a 'd f" h

' 'IdA' A'
A '

a arJna, pnnclpa"lmen e"
"Z11 o

.

o ala ao con 'ecImento tório da C0Ill11ssão Rea!l. CaJnaden va lenC1a ,e siSlstl'encla aos slervido - ,

f'
do drr F

'

C' N'
' I ,-

d 1:'. t d C Ique ,agora, maIS qUle nunca, a mIna
,

, 'ra,rucl1SIClo amall'a, eio, De- , , se o Q1Uad expôe somente uma pe
res O.éiS a o, ,erca de treze,ntos 't d 'd d

'

le'''ado R g' I d P I'
, Sall1tiago do Chile 8 (U P)'

"
-

f
' " 'h ' , IlSel!] conoeI o e um a: e prospera,

I
'" e lOnal 'e o lCla desta ' ,

, ,,- querna: palrte das a:tividades de e
UnClO[llanOS pUJJhcos" antes do mi-. 1�, I'Ad'

C 't I f
"

d' O "ovêrno anunciou u'
' s- " ICUJ�va e rea 'IZaluJora entTe as emmSi

aipl a, 01 lme latamente tel.egra-, ti ' , q ,e o presI- hiana"'em russa no Call1aA'a''' D's mo do expe-ctllente olntem, f.ora:m fa- d L" di
- S' C

'

d
f�... " ' , ',d �" G 1 V'd 1 d'

... '" ' , UJ , 1"
,

' a r,e leraçao - mnta 'at'anna 'e-
dlUO a vanas aut'O'I"Ldades po'1ilclais en'ue .olnza e.s L e a pie, [UI a'0

se aLém d' M
' ' zer "ll:lliooa" na sede daque,la enti I

I

do inte:riorr do Es:ta/dio e ao De'ega- Parpa que �llIterflerislse junto a Fran- t'"
I

�s'Slo, (fiue ,e� _

osoou eXIs-, rdrnde arfim-lde emlTlre'stI' -I"e I'IeteIDiPelJtiliI" suas energias e pe-
"

, , _..' e;Llil11a eSlco a, para, adestar ageuf-' soLiótoo- ""IIi'
-

, , , "b '1id d'
"

do, de Furtos na cidade de Ouritih'" co pa,ra l�vLtar a execuçao do espa-:t ",� , , A, "mos Ilsar suas pOSSI 1 a es, pOlS e qua-
, ..,

I l'
,

'

,
es lincerna'ClOillalS UJe esplollla"'e,m

'

ce -'-etto'da a hora de �ea'l'zar ",o

pa�a ,d,eter a maT,clha do aUlmalcioso n 10 .A!gustm So,roa, senrtencmdo a
J

' o' , '� L1U .",',," , "1 ,1..1..,

ladrão, mO'rite peLa Côt1le Militar de Cara- agir, de produzir, As autoridades;

banchel. "F A l E C I M E N T O'
restabelecidas, já com um peri'Oda>

No mesmo dia, áJs' 17 hOll'as da :3J!11pl0 e prrédetermllmdo de gestã,o"
taJrde, aquel'a autoridade, l'ooebre O apo.A..-o dos podJ:..rão p'onderar cO:i;n mai,s preci-
comrunicação de que a D, R. de Po- José Müller e família cómullicam aos parentes e amigos

são e süIucionalr com maior aIc-ance'
licia 'em J.oÍlnw,l'e, havia efetuado a COmUD.·stas que faleceu ontem às llt.30 horas seu filho

ais dificuiJJdad;es ou necessidadescarbeO-'de,telnção de WilheJan Imfdd, bem <iODOFREDO VII gi'olnalis, hem como levar a

COllllO de ,ter apreendido em podeI[' Rio, 8 (A, N,) - FaIand'O a um
OR MÜLLER, iplIanos aJmlPlos � talI"ef,as de maior

do mesmo a imp'01:târncia de ",'" Vlesperttino desta caJpi.tál o sr, Ma- cujo enterro terá lugar hOje às 10 horas na cidade de envel'igadura, no telJ11(po ,e no espa
Cr$ 68,143;00, cedo SloaI1es a:Jyordo'Ll a ques,tão do Biguaçú, para o.que ,convtdam todos os seus parentes ço, rela:tiViamelnte á afiV1idade esta-
Conduzido a' esta Capita,l, de,vildf<l- conemso dos cOlllluni.stas na ,eLeição e amIgos e o publico em geral. dual. Santa Galtarri:na tem, pelo ca-'

mente es,c01taJdo" o auJdadoso 1a- do sr, Adernar de Banos, díÍzendio: ráJter de ,&ua fundamentação eco'nô-
drão WiLhre,rm 1mfeld, presitbul de- � "O conourls.o d0' Pa,rtidro Comu- miloa, pela naturreza de sua locali':"
darações na Delegacia Regi.onal de n�sta foi indiscutive]mente o ele-' 4 EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL Zll'ção ge.og:ráJfi,ca e constituiçã'O fj-

, Po:lida, 'Oil'lJdle com a maior nail:ura- manto QlUe deddiu à sürt'e do can- iska, pera p'OHiormi.dade das etnias'

l},iJdade, des.cnerveu caImameme a dddalto do PSP, PaSlSando a'0 rerrl',e- A maior Organização Predial do Brasil -

que a poV'nam - possihilidades l)Je-
mmneira como' praticnu ° roubo, DO das cifJ'.aJs pod'emo.s di:lier que o

'. A V I S A In:aJS de muÍÍfO rearHzar em todos' os;
, Ao �ser idelllti'{ka:d'o i no, L L M, sr, A:demarr de Barros obiteVle em c:amI}JOS da ativida:de nareiona:l, pa-
Leual, ficou consiÍ'atado s,e'l' e'Ie,men- número redonrd'O, '400 nu'", "ot,AS,

A todo. os portado�ea de titulo. duta coneeituada emprela legalizar I'
,

" ,. '. "

leu. titulos afim de obter o reembolso de acordo com o
'l'a g 0.I"l.ll! do Brasil ,e para ongulllO"

to cOIllihiec1dlisls.ilmo ,da nossa poUcia, nestes cêrea die 150 nrid f«)['aJIllI dos Decreto-lei n' 7930 de 3-9-45, Ido poV'o- brarriga�v,eIide, PalI'a, isso é'

pois já em 1943, na cjldrnde de Gam- com'llnisltas; por este cote�o verÚi- Para maiorel esclarecimento. é favor dirigir-Ia ao e.critorio central �reciso, poréín, qlle, á ho.1"a de lan-·

pos Novos, fwa cOllldienado � pena ca�Sle a ra,zão de minlh'a afirrmativa'l
nesta Capital .!to á rua Felippe Schmidt s/n Flórian6poli.. çaT mão dos ins,tru:me.ntos e traha-'

Ilhar, vivam a di'Slposição e a von

tade d'e realiz'a'r" no c'Oração de ca�

da um, R então, pielo labor nones-'
,to, peta ativid'a,de i,nteHgeinte, peJ.a'
,educaçã'O da massa,' p,ela divul.g.a-'
ção d'a cul'tull'a e da' moral, pe�a ga-'
rall1fia de seus' direitos e de slUa li

berdade, o:htelrá' .o homem aquelle'
minimum de fe]�Cli,dald,e e hem-,estar \

a ({'ITe aspira e a que faz jus,
xxx

(CHING)

ExplOdiu uma bomba
Ha'varna, 8 (U, P,) - Uma bom

ba explo:dciu no armaz,em 'BaIcclI
na

madrt1g.ad�I
de hoje, O eXI}Jlosi-'

vo camslou rdian s porém não hou.
Vle vitimas, A fi a em questão d:e
dica-se á' iJllpO'litação d,e víver,es e

está situaJda :na paliVe come.rciaI da
�1dadie.

PAR,A fERIDAS,
E C Z E MAS,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A S,
E'SPINHAS, ETC,NUNCR EXI.STIU IGURL

l
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