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a Estrela
.

Vermelha
Nova Yo:rk, 10 (U. P.) - Sob tentar a conquista do poder pJr 110 ponto 1)0 Chile e na Colômbia, Excitamos homens instruidos, pro-

t
jUlnto aos mineiros do carvão e do

'Ü titulo "A estrela vermelha se meio d,e revolução. Aqui e alí 01'- a Inserução tem estado lirn itada a i'i"ess,o�e,s, advogados, médicos, p,e- salitr-e, no Chile, trabalhadores do

leva'nia no sul", O· senár!o "001-' ganízam manifestações, porém sua uns poucos. Setenta po-r cento dos I ritos em várias atividades, para pelbrólie, na Veneeuela e na Colom-

devanta no sul", o semanário "Cal-I '

'

'"
habitemtes da Zenezuela, Brasil e dirigir a organização, e, como' bia, trabalhadores dos fr-igor-íf'icos,

tíers" publica um artigo do co-
verdadeira estrategia e "instru- membros em geral, queremos ele- na Angoolina, e portuáeios e em-1 - " di

-

ist t Perú não sabem lem nem esc'rever.
meniarista radiofônico Edward çao , e as con 1�oes eX'IS BlI! es em rnentos estraãégicos". pregados em transpor-tese e e,SlLabe-

'To,m.ll'Il,s"n sóbre a, atividade e o
{Iodos os .paises fazem com que as "Es,tá passada de moda a ve- "

'" U<J.)', v v I Esses "elemení.os estrabégicos" lecimentos de energia elétrica em
.

'a a se' it r ti a lha teoria de que os comunís-
Ílncremenvo comunistas na Amér-í-j m ssas , jarn mUI o ecep rvas procedem das mdúsbr-ias pr inícpais, toôas as partes,,

'I
'

A'
,

d tas passam o tempo organizan-
..,

(la Latina. Diz que, de -acõrdo com
esse a,?e 'O, p01S' na

_

merica ,o'
..'

espeoiaúmente as pertencentes ao Um organizador do Partido Co-

as normas seguiidas ·p·elo Partido S�'I" ha uma peoporçao exbracrdi- do &8 classes esquecidas. Al- capital estrangeiro e' cujos produ- munísta na Venezuela admitiu,
,Ccjill'wll<is\là em todo o mundo, os

nana de analfabetos.
guns lideres disseram-me f'ran- tos se destinam á exportação. Isso "ainda não . estamos preparados

'Comunistas sul-amer ícenos deixa- Em todas as partes, exceto no oamemte : "Queremos elementos tem por fim 1;8:7.er com que, quando para opoderar ...mos do país. Não

:ram, ao menos por enquanto, de Ur-uguai e, na Ar,genti.rra, e até cer- de todas as camadas Ido povo .. o programa do Partido disponha a convencemos ainda sufici'e.rut8jmen-
realização de greves, ou impor- te o povo a respebto .do Estado co

tantes dernonatracões de rõrça, es- munista, Até que o oonsigamos,
tas indicam 1)I]1de mais s'e Iaçann não necessítaremos de autómatas
sentir. Portanto, os lideres cornu- inúteis. Nos.s'Ü�·rtlrahflJlho é ainda um

nistas concentram seus' ·esfolt'ços trabalho de educação".

PARfS, 10 (U. P.) _ ASSoÍa11 como o B:ralSi1. foi o único país l'atino
amerioano a paQ1:�dpa'r dO's trabalhos da- co'n�enência de Pa.ris" também
.será o único a a'ssinar o traltad'ü de pa,z com ai ItáMa, segunda-f'eira. �a ...

j)C-sle. q'Ue c'Ú' go,vêlrno b>ra:sile-iTo :d,es'i.gmoUi COlHO plieinipoü�l]c!iário para
é\<;'se ato his;tórko o ,emhaixador na Framça, Castelo Branc:o ClalI'k, . que
aiiás, paTitioclÍpoUJ dos trahalhos da conferência de ParLS como membro

.

.oa 'de1eg;ação bras�,Leira .. Para êSlSle ato solene, o emibaix'ado'r enc:omcn... Napoles, 'lO ,(C. P.) _ A policia
iJou a um do,s m:üs cé,1ehI'es graiV,adoTes' :cl<e París um oariiilbo oom as prendeu dois jovens nap'Olitáclos
tl.!'mrus do 'Bl'alSil, com (> qu'al {le.!lalrá o trat'ado. de 14 e 47 anos, que haviam fug'ielo'

Se:gIU,nda-f'eiT�, á n.oite, o e!\1Ibaixad'ür ,()onlaJar.ece�'á a um jantar que de suas famílias jJ(ll°a! dirigirem-
.;(, presidJelu>te da r'CiPÚlblka da França ofer,eaeI'á aos chefes dias missõ,es se lao Egito, a fim .de �'aptaj' o ex
('�ned'ai'S desj;gnad,as pielas paÍIS,e,s a1i.ardos paTa as,sinair o ·tratado de p<"z.''I>'' � « rei Vitor 111anuel e tmzerem-no ele
TeI1Ça-t'eh'a, ao me:io dila, c0111pareclerá i'g>UJa'limen�e, ao almôç,o qUle o mi ... volta. á Itália, fazejOem ,uma revo-
nÍJStJro dü EXiteri'OJ;", Bi:d'a!l1ilt, o,fencceT.á aos mesmos p·le'nipoillenciários. 'lução pam colocá-lo no poder. Os

Do sHênd� em que, :i�ilan.te ,e j:ncansá:v;el, fixÜ'l� S'l1i� personalidade
dois rapazes declararam 'que não

de .gr�,J1i(:lJe paM'lloola e 'Rldnl1ulstrador VlgOil'OSO, emeTl§e, ho}e, aI ,eül'ardo de

haviam concluido .0 p'jOojeto d�vido' l'e'Sp,elto e de aldmir.ação, 'O 'll!ome impoilito, do dr. Udo De'eke; digno In
terv.entor F'ediera!l lem IlQ,SlSO Estado.

'CoUibe-lhe, por fleHz es!colh:a do sr. pr'esiidenrt.e da Re,públka, ocupar
ü mais alto caI"go admi,IiistraU,vo do Els,titdo ·em uma hOO'o3I diJficill e de

grav'e's respoill,saJ:iiliid'ad:es .

Dadas as suas ,c;redencíais die cu1tlllra e de oa;roáJtier, a investi,quTa doo
iJJuJSltr,e oORli'arinensl8 fo.i; receh1da com ilnegáivel otimismo pOIJ.' todaiS as

corr:eintes polítkas. da noss-a unidade ge'Ográfica, certos !'o:d'os de que,
na s�Dloeridade dle pt'OIPósitos, no. espi>rito die trabalho e na c'Ü,m,petênci:l;
dn. novo Chef.e do Executívo CatarÍne'llise Sle con,centra,vani o desejo e a

Lisbôa, 10 (U. P.) r- A sm. Ma- vonltaide de servir ao povo de sua terra da maneira filais ampla e efici
dalena Abaeté Saldanha da Gama, enlte (])ll'e lhe

.

f"ü's'sle pOSlsi-vel. E D dr. UldlO Deeke não de'smereceu de tão
esposa :do �dido n�va� á Embaixa- justa' cOIifiança.

HA�UR!GO, 10 (U. P.) - O genemil V,on Hannockeul, ex-com�.IIl-1
da �o .Bras�l

M

em ,Ltsboa, : que n,o Reslringin,u'O ... s,e ao Olll1ljprlmento do dever, tendo di-ant'e dos olhos.
:dalIlte ... chel1e :d'o ,exército de ocupação ail'emá na Dimamarca, foi identifi- V�j'(lo.dei f94iJ salvou �_ vtda �e va- unicamemte 'O bem 'es,tar, e o progresso :da colletiv�diade bal'riga verde.
cada [Jum cam:po de ptrisi'oluleÍlI'os da zona brHânÍ'ca c:1e oCiUlP'açj'o, oude dr�as pes,so�s p01' ocastao do mcen-,I deu",ll1e ,com ,gel!l,er,os.a l'ClnUlncia ,do ,própri'O conforto, o mlelhor e o maio!'
se oou1t3lva como simlPlles soldaJdio: Setrá trau:s[!erid'ü para a DinalJ.ThaTca tO, ocorndo no transporte brasi- de suas ener,g1as.

, �. t 'o 1 li d""
.

d leiro "Duque' de Caxias" recebeul' .
) " ,-

-c coonlPa'relcera peran,oe o n, 'Un,a 'Clomo.ac Isa (} 'uie ÇlI'lin1leS e gJuitlrra.·d. .

. , Um a um 'Ú's fOI atendendo OiS prohleal'la:s ,regwnaI,s e ,r'eahz.açoes. de
o vwe-almtrante Ivens Ferra� ."

.

A

.

"

d
. _' . ,�' V'ul,to foranl a's,'imal,alll'do os dias do s,eu governo.

E'
.

I f t f M
presIdente a connssao '. adrntnts- F' 't d "d 't' t' d d ih d'N

A

ve (;) og t
.' . OJ., em o· 'o o sentt 'O, um VI 01'1'0'SO COin Lnu� 01' a o ira ,e ereu

pOSSl
' ra ar lar e' trativa da C1'UZ :Vermelha POjOlu- ,

.

.

• hamos., manlÚell1do slempre bem alJtü o bom no'me de Santa Gaitanna !lO

guesa, :0 diploma e as 'insignias da
Darwin, (Austrália), 10 (U. P.) subia O sr. Spencer Jones, que cOlu,ceilto da F;ederação. E qua.ndo 'a poHt1ca entrQu eJIIl! ef:erv,es!Clência

Cruz do Mérito.
- Ao c.hegar a es,ta cidade, proce- tllimbem revelou o ·teinicio, na In� para Cl$s,a memoirável e grandio.sal .c,ampanha civÍJca que foram as elei-

dente da lrnglateT.ra, o sr, Harold g:laterra, do trabalho r8lfer8lJlite a Rompeu lJ.ft11I a
ções do dia 19 de janeiro, 'O intervlentor Ud'O D'e'eke souhe de maneira

Spencer Jonas, eS!trmlOimo brita- um f1Jparalho magnético que daria UUUI inataoá.ve,l, man:ter�Sle fora e acima ,dos pimHdos, pernÜitindo que tanto

ui,co, rev,elou que foguetes dirigi- a volta ao mUIldo, oJJs:ervamdo as Esponha
a 'c31mpfluha políti'ca como 'o ,plieit,o 'eleitoral decomeSisem num aul1ibi'ente

oos foram 'Ultihzapos para tirar, ( ele or-d'em 'e dia mais ampla libet.d,a,rne.

fotogrhJia;s dó aspec'Í1ro solar, "com variações malgméticas da buS'sola, , Por ilsto aü se compl�tar, hOÍ'e, o"'pTirrneiro alno de su.a adlll1:inistlração
bOlIls resultados". Alcl'ieseento.u que

,sàliEmtciu que os i'ogue1be,s ofer,écem Hels.jlllC�ui, 10 (U. P.) _ A Fin- sábra e notável, o pov-o 'catartn:ense se 3/PTleSSa em levar�s(e OO!Il1' suas:

:as i'otografi.a.s i'üram tirfIJdas p()l[' ,graIldes possi'biJlidad'es aos astro- landi:a rompeu relações diplomá- congiratUJl!a!çÕI8iS, o a;pfflaus'o' sincero d� sUla solida.rÍ'edaid'e, numa ll1!ere.ciua

meio de um e$l�ct0'glr.a,fo coloeado logos para a so'�ução de impo,rtan- ticQ.s com o gov,erno da ESlPanha, homenagem á in,tel'4giê'naia e a ,colIlciêniOÍoa do benemérito governador.
na ponlta de Ulm fo,guete que foi tes prüblemflJs ,as,tronom�c(JIs. Alcres- rejtirrundo s.eu repll',esentalll'te ·em "O ESTADO", regis,tll'ando a 'efeméride, apres'enta reS(lJ'eHos'Üs e ca

disparfiJdo nos Estado,s Unidos, em ,cento'll qm'e, e,le;yaÍldo:"se acima da M.adri,. T'ratava-se Ido último re- lor'osoS 'OOilnprimen,tos ao dr. Udo U,eeke pelti mau,eira brilhanli:e e sil1:pe

oire,ção ao sul. O i'ogue,te el,evo11-,g'e atmosfera tCil'r.estre, os foguetes preseintante diJ.plomáJt�co ,eSIÚI'a,U- TioI' como s'Ouhe guialr os 'desUnas ide Santa Ca,t�ri,na dt�ralulÍ.e o primei
'á grande a lii:mr a, fo:bograf<1JIlUO a podeTi'am fo:tografat Mant'e e 01.ltro,s geirü a;illda a-cr'edi,taldo junto ao ['o ano ,de sUJa gestãD ll'diministratilV'a, ,e aug1Ura-llJoe ,farta messe díe feliçi-

. inLervalas regulal'e,s, á medida que planetas. ) govêrno do general F1rruHco. ::d'a,des pesisoais.
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Pela·anulação das eleicões
'"

,HIO, 10 (A. N.) - O Partido Toabalhista Nacional interpoz r,ecul'-

so, altrav'éls do SIlo. Nor-ival Dionísio de Alcântara, p.a!ra a anulação das LÜ'OlCl'l'P,S, 10 ,"U, P,) - O duque
eleições de 19 Ide janeiro uio Distr-ito Federal, ahegando violação de d'is-, de Westirninster, cl1jas, proprieda
positivos expressos' da nova lei eleitoral. ' des apenas no May Fair de Lun-

AIP'r'ecioad'Ü' na sessão de ontem do 'I'r ídnmal Superior ei�j,torail, foi dres sabem a rnàis de 9 bi,l:iões de

() reourso aceito e comrvertido em :díH;giê,nda para que Q Tribunal Regia, francos, casem-se ontem, pela ·'Ia

nal se manff'este a respeito. vez, agora com a senhorióa Rancy
A propósito, 60nV1em regista-ar que, rio momento em, que O' recurso Sul.livan,

Idava entr-ada. na Secretaria do Tr-ibunal, também ali chegava um tele- O duque de Westminster, que é

grama do .sr. Décio Parr-eir-as, presidente do P. T, N., .e dir-igido ao pre- ligado á família �eal, 'é tamhem o

SiGElnrte :doa suprema 'oorte de justiça eleitorad, de,saultoralndo 'O gie'Slbo da ...
ma.is' rioco pro,prielál'i,á da Gl'ã

qude seu cor:religi'Ünário.' Bl'ie.ta'Dlha, Possui OIulros tem'eno's

O provi,mento, porém, ,da a'ção, dado pe,l'O 'Drw'll'na,l, s'l�gere q,we o
e imóveis em Londres, all,ém de

recurso COU1-ta oom a,mpal"O n.a legisll'ação vi'gen/te. gramr],ps ]}],oDI'icddidrs no reiDo.
l'Iiec·pll,leenleJ1tr, )ameaç,o'll "offildel'
úudo. pflJI'a ir residü' na lr'landa,
declarando-s,e Jail.li,g'ado de paga.r
imposlos no valor ,gupeoriO'r ao (rue
as .suais p,rop.niedades Lhe relnciem.

As quíxas do
mtüonerto

Queriam raptar
o rei...

o BrasU
. -

O ,unICO· a aSSlflar

Lond,es, á luz de velas ao mau tempo ...

LONDHES, 100 (U ,P.) - Entrou, hojoe, ,em vigor, a or,dem de cortar
,I) fOI1l11ecim.ento ,de e,leftriciidaid-e, pela ma/nhá. E a 'c�ital britânlÍlC'a ofere
.ce um. ,a,spe,clto extr-a.nlm, coun .as vi-trimes 'e tÔlda eS(lJécie de es;babel'eci ...

mentOis' 'iluminados a vela. Indlusi'Ve .no' pa,MlCiio ,de BUicckinglh,am,
.

os

-e11Jjp:r,e.ga/dos trail:J,a.Jiluul11 á Luz de v:e1as le· lamipleõ·e.s, elnq'llanto que nos

erUlZaunenltos daIS ruaIS., OIS ·in'spetOlre;� llllita'll1! para T,egl�Iar o traf,ego, s'em

<J auxílio do.s sinais Jmninns.as.

4 'cruz do merito
a uma dama
brasileira

Escondido num campo de prisioneiros

('

�I
11
I

Primeiro aniversario da
administração Udo Deeke
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o futuro da navegação aerea A E 1 e f r 0·-
Washington, (SIR) Uma avioes deverá ser como a doe hoje, Instalando-ae à rua Trajano, n . 25. tem o praZ'er d'e comunicar

orientação def'inida, conquanto I' mas o destaque principal seria a ao distin�o pOI(O que. �o..ua técnicos habilitad?s a �xecutar quai.,
. .,.,' . quer servIços de eletrIcIdade em geral, cemo selam; enrolamentos de·
ainda na fase experimental em 'Iv!ClOCldade, os lados da econorma

motons. dinamos, transformadores, consertos de rádios ou quaisquer
WiUow Bun Field em Detroit, que nas operações e conforto dos pas- outros aparelhas elétricos e inltalações de luz e força, pOlsuindo,
promete muálto á conveniência pú- sageíros, mais do que apenas no tombem uma secção ds venda de e.tabilizodores 'de fabricação pr6-
blica, é a reunião, num só conjun- tamanho. pria e rádios dos melhores m,��cal.
,
"' _

' Visitem-no, .em compromlssa.
to, das instalações e pessoal nos

A 15 de dezembro de 19�6 havia
a/eropontos. A idéia ,é d.eixar de la-

do o sistema antigo de existirem,

Rua Felipe de Oliveira, 21 -
8° andar

Tel. 2-9873 -: São Paulo
ASSINATURAS
Na Capital

Ano . Cr$
-Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Mês............ Cr$
Número avulso.. Cr$

No Interior
Ano . . . . . . . . . . . Cr$ 100,00
Semestre Cr$ 60,00
Trimestre Cr$
Número avulso .. Cr$

Técnicá'
'80,00
45,00
25,00
9,00
0,50

'.

635 aviões no serviço nacional, em

vôos de escala, o que representava&etpararlamenll:te, as bilheterias, a
. llJIl1. aumento de 397 aviões sôhre a

sala dia bagageh, a plataforma de
d , 1945 M' d 3 000'

. _ Ilnesma ata ,em . r aIS ,e .

descarga e outras instalações que
'

h'· d I
d -'l, d' I

. movas cornpam las e carga e pas-
oa, a uma UJ3JS glI'aln es co-m.p.aI!1uas. . o I
possue em um grande aeroporto. O swg.elros tem requerimentos a es

pera de apI;.ovaç.ão para consegui

Ipessoal seria -euriido ; haveria ape- -

certificados de operação.
nas uma bilheter ia, uma sala de

A referida associação calculou
bagagem e um conjnnto de funcio-

o "

t �l-. II 1 • f que as atuais 77.000 milhas de 1'0- -----,----------------------------
narros pa;ra ritlJa l'ar na p a'la o r-

. A •

H.
. tas (123.VOO quilômeuros) , de 11- � /

ma de descarga. amena, assim, , ... CURSO, DE.

'd
nhas lreneas naCIQlJ.1alS, mais as ....

maior numero e pessoas para ca-. . ,

d .,��," ':1'--' b
,13.000 milhas (20.800 qnrilômetros)

a til éIlJ.J'a"UO, €lll' ora esse nUl11'CrO
8 - Sábado - Farmácia Santo de linhas subsidiárias, Iingando as

total pudesse sler reduzido.
Agostinho - RUa Conselheiro Ma- coenunidades menores ás linhas-

fra. As cornpanhías de navegação tronco, poderiam ser duplicadas
'9 .!_ Domingo - Farrnácía San- lliéreas r-eunir-am-se recentemente, 'nos próximos, cinco anos.

to' Agostinho Rlua Conselheiro através sua Associação de Trans- As instalações para os passagei-
Mad'rra. porte Aeronáutico : _"e fizeram um ros, nas linhas aéreas, em 19046, tIe

15 Sálbald'o Farunácía Espe- balanço de seus serviços passados acôrdo c�,:n 'OIS estajisticas da Jun-

rança � R'lIa Conselheiro Mafra. e ao mesmo tempo relanceararn ta de Aeronáutica, até 27 de dezem-
16 - Domingo - Farmácia Els- seus olhos para o periodo quinque- hro de .1946, eram de 124 para ca

perança - Rua Conselheiro Mafra, nai próximo. A Associação calou- da, 10o..000!.00� de passageiros-mi-
22 - Sábado - Farmácia NeI- lou que as cOIIlJ[lanhias terão 1:125 lhas, em com[)araçã'O com o cál011-

son - RUia F.elipe Schmi,dt. aviões nas linlhas IJJaJcionais, daqui lo 224 palra 100.000.000 de passa-

23 - Dorrnjn,go - Ftarnuácia Nel- a cilllCO anolS, a consrtrução desses geiros-milhas, em 1945.
sOln - Ru.a FeliPle Sohmidt.

O sle['viço Inüm.mno s'erá ef,etlllarlo
pela F,armáda Santa AntônLo sita
á rua João Pinto.
A p:nes'C'nt:e tahela não poderá s'er

alterada SlClll1 préV'1a aurol'izaçã'o
desrte neprant3Jll]lem to.

35,00

O'�IAnúncios mediante contrat.

Os originais, mesmo não

,publicados, não serão,
devolvidos,

A direção não se respon-
sabiliza pelos conceitos I
emitidos nos artigos Iassinados

CAPTTAL: f"'R$ 60.000,900,00
RESERVAS: CR$ 1').000.000,00

Trajano, 23 • Flori&"ÓpoIlS

,I
II I

Rua

M'OTORISTAPLANTÃOFARMACIAS DE

e

Socorro de AutomóveisServiço de Pronto
Ensina-se a dirigir automóveis

Amador e Prot.ssional
Teoria e prática - conhecimento . do motor.

Atendem se cbamados para reparo s de urgênciá.
Auto-E"crda 1-47.77

GA.l<AGE 'UNIAO - PRAÇA GAI,.. OSÓRIO, 40.
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QU�R VESTIR·SE COM CONFORTO E EtEGAHClA?
A

Mello
PROCURE

AlfaiatariaCLUBE DOZE
'CARNAVAL DE

AVLSO

DE AGOSTO o'

'1941
Rua Felippe Schmidt 22 - Sobrado

Levo ao conhecimento dos srs. s6cioe e suaa exmas, famílias,
que a Diretoria do «Clube Doze de Agosto» resoh,eu realizar, bailes à
fantasi?-, com início às 22 horail. nos 'seguintes dias' do mes de Feve
reiro: 15 (sábado), 16 (domingo) e 18 (terça·feira). reservando o dia
17 (segunda-feira). para a vesperal infantil, da. Hl às 20 hora•.

VENDA DE MESA _ •• Do dia 10 de fevereiro em diante, da. 18
às 20 hor09, na séde do Clube, terá início a reserva de mesas. pela
oriem de chegada do 86cio, no recinto para eSle fim designado. O
socio 86 poderá re8ervar Qma mesa. O preço' da mesa numerada.
com ,direito a 4 cadeiras. obedecendo à disposição co;nstante da :r1aI}ta
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 acôrdo com as instruções baixadas pala Dire
�orla e que serão distribuidas' aos srs, s6cioll, os, preços para OI

Ingressos avulsos lerão os seguintes:
'

PARA TODOS OS BAILES CR$ 300.00
PARA UADA BAILE . CR$ 100.00

NOTA .- A mela avulaa s6 poderá ser adquirida ap6s a, reserva
dai de as.inatura para todos 0111 bailes.

"

Secreta,ria, em Florian6poU., 28 de Janeiro de 1947.
,

ELPIDIO FRAGOSO. Secretário Geral,

TELEFONES MAIS NECESSIT)\Du.�
Bombeiros lHS
Polícia ','

'

_.. 1031
Delegacia O;' P. Social 1571
M�ternidade 115'
Hospital Nerêu Ramo! ....•••••• .Jl
Santa Casa l03t
Casa de Saúde S. Sebastilio •..•.• 1 �5'
Assistência Municipal .......••• _. 166'
Hospital Militar ••• • 11&1
14- B. C > _'.... 15��
Base

../ltL.ea 7 ��
,.- B. I. A. C '" ; 159J
Capitania dos Portal 138t
16- C. R _.............. 1601
Fôrça Policial ;. 1301
Peiútenciária 1511
HO ltstado" •••••'. • • • • • • • .. • • • • • • 1032
•A Gazeta" :•••••• ' 165.
-Diário da Tarde· 157'
L. B. A.•...•.••..•••••••••••• 1641
EIDI>. l" .....erári. oitia-. _ •

- _ •. �. • • ln.>

casa uma garrafinha derTenha sempre em

ftPERITIVO «KHOI»'TOME
o MELHOR

RMOT,
APENAS Crj I," '

Com essa inlima quantIa Voe_
está auxiliando o seu próximo.

PER V
Centribua para a Caixa i. EamobtA BTI O j .0. Indi.,:ent_ ti. Floriallló»oliL Cadastro Social do <,O Estado'>

Laboratório .Academia de Co,mér"l·o d'e 8t8. Catarl·n8 Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencbe/Q
. U

compon abaixo e remete-lo á nossa Redação afim de' complertannof
(Fiscalizad,a pelo (iovêrno Federal) quanto; antes, o nosso flllOVQ Cadamro Sociail�
A N O L É"T r v O DEI 9 4 7 I

'

CURSOS: Comercial Bálico Nome •..............•......•.•••.•..•..••.•....•.......•••••••••••••

Técnico de Coritabilidade l' e '2' anos I" N
Contador 3' ano Sexo o ••• ,. Est. Civil ..••••.•..•.•. D. asc� �

CiS.ncias EconômicÇlII. r
INSCRIÇÕES; Exame. de admisllão ao Curso Comercial Básico

Pais .' :....••••..•••••...•.......•••••••.•••••• 11

.

•• de l' a ,IS da fevereiro'
Exame. de � epOca -- de I' a IS de fevereiro.

INICIO DE EXAMES: Admissão -- 20 de fevereiro·
2& epoca -. 20 de fe�ereir(!).

'

MATRICULA- de l' a 28 de fevereiro.
INICIO DAS AULAS: -- lo de março.
Not9: Aos portC?-dores do diploma de Auxiliar de Escritorio -' Conclulão

do Curso Comercial Básico �- aerá permitida sem a' obllervancia
do limite mínimo de idade, a obtenção do certificado de Licen
ça Ginalial, de acôrclo co'In o regime estabelecido no Titulo VII
do DecréÍo-Lei n. 4244, de 9 de abril de 1942 (Decreto n. 8191
de 20 de novembro de 1945).

INfO�MAOIÇES •• Ávenida Hercilio Luz, 47 •• dai 17 ás 19

Rsdio-Tecnice-Electron
Fundado em 1935

Montagem <:1e rádios, A;"lpli-

I
iica,dore.-Transmissor".

, Material importadt> direta-
mente dos U. 3. A.

Proprietário
Otom;tr GeorgeS Bõhm

I
E�ecbe - Tecnico - Profi..iolldJ

formado na 'Europa
Florian6poU.

�ua João Pinto n. 29 .- Sob.

Esposo (a) ,

�'

, ,

................................................................................................. �.Emprego ou Cargo

Cargo do Pai (mãe)
,

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

t;NDE�SE
Ü barco T�ZAN ,para passeio

co.m 7 rnts. de 0omprimento por 2
de !laJrguIla e 7,50 de mastro.
Vil[' e tratar á rua JOã'6 Pinto 5.

Observo ....................................................................................................................... ct

,
'

....... � � 'r, :4)
Agradeceriamos, também, a geJllitiJeza de noticias de· il'ascimeDt�

,hora. casamentos e outras, de' parentes OU de iP,essoas'runigas., " n

\
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o �ST -\nu Terca.'etr� 11 de Fevereiro de '947
..
--_ . ...-

,� Termo de fU'ndaça-o 'de' fl·ll·aIAlteraçõles DO Iconselbo Regional
�!iJM!. ... corpo di�lomíltico de Conl�bilidíld.e do
ANIVERSÁRIOS' da Vamara de ComércIo. Uruguaio 'Rio, 10 (A. N.) _ Noticia-se que Est. de Sei Catarina

A já eetão assentadas, em def'inntivo,... '

.
os oito dias co mês de Fevereiro de mil moveoentos e quarenta e

Srta. Merce.des Lopes sete, nesta Cidade de Flor-ianópolis, pr-esentes o Snr, ALuizio de as seguintes alterações no corpo
Na efeméride que hoje defluo vê Castro Rolirn, Vice-presidente técnico da Câmara de Oornércío Uru- dilj)l'O'máti.co: subsf.íeuíção do sr.

pias'Sal' seus natais a distinta srta, guaya de1 Brasil, com poderes expressos :d'a Diretoria da ímstituíção pa- Batista Luzardo, em Buenos Aires,
I" L f·lIJ.. d r� firmar êste ato, Snr. Ernesto Rig�nibach, tittslar da firma Ernesto pelo ·sr. Ciro de Fredtas VaI"',' re-Mier,cec;'es opes, I' '!la a exma. Higgenbach & Cia, Ltda., delegado em Florlanópolis da r'ef'erida Câma- v

-viuva D. Delfina Ortiga Lopes. ra, Snr. Julio N. Herrers; Consul Honor-ár-io do Uroguay nesta Cidade moção do. sr, José Rober-to de Ma-
x x x e mais as testemunhas abaixo assimadas, foi fundada a fiJIial em Floria- cedo Soares, de montevíoéu paca

ORLANDO TEIXEIRA nópolis da Câmara de Comércio Uruguaya ,dlei Brasil, 0u�a auação, de Lisbôa ; nomeação. dos srs, Hélio
Transcorre ho "e

. .. arnbjto local, soo os auspícios ·e orientação da lVklltriz 'no Rio de Janei- Lobo e Lei10 Gracie, respectiva-.' .

' J o. anrversarro

Iro,
D. F., s:e regerá dentro das seguintes disposições:

naLahclO do nosso prezado conter- la A fiJi.aJ -ern Floriancoolis constituir-á uma Diretoria administi-a- mente, para embaixadores em

il'âneo, sr. Orlando Teixedra, hábil tiva, sob a pll'e,s�idêll11cüi do Snr', Ernesto Higgenhach, tendo por direto- Montevidéu e Washington,
Jinoü>pi-sLa da >l. O. CE. res os Snrs, J'l!ho N..Her'�e,ra e Ernesto A1be.�.to RI,gJge?ba,ch ou outr�,' ---------------

O natal íciante
.

: ,

. elementos locais reconbecídamente idoneos e Interessados no desenvcl-
.

,'" que e p�sg.�a mui- vímento de intercâmbio econômico entre o. Brasíl 'e 'O Uruguny.
to estJ.mada por seus amigos e co- 2a A filial' de Fhor'ianópolis atuará em perfeita harmonia com :JS

l'l3g,as, terá ensejo de na data de diretrizes traçadas pela Matriz no Rio de Janeiro, D. F., servindo de
.hoje, receber rrruiaos cumpr ímen- elen�ento de ,Jj�açã? ,e!nk'e a indústria e o qomércio 'd'e sua jurísdição e

tos aos quais, prazeirosamente nos
a Câmara de Comércio Uruguaya del Brasiâ, D. F.. ..,

.. .
3a O representamte consular do Uruguay nesta cidade sera consr-,ass'ociaJmos com votos de felioi- derado membro honor-ár-i.o da Diretor-ia local, participarrdo de SLI;IS

,dade,s. reuniôes.
x x x 4a A filiaJ poderá constituir um quadro social próprio com eh'-

IIH"lltÜlS ,do,s >CÍl'culos e,co.nômkos ,e fÍlnan,ceiros locai,s. As cODlÍfiobuiçõç<;
dos sócios locais pass-a,rão integra,llIl1'en;be a cOIlsti:l!uir nenda da filial.

5a Da ne,DJda torta,l :dos Ce,rti.fi.cados de 'orig.ern IEmiiti.dos pela filbl,
es,ta rçtira.rá trilil'ta rpor cemlto para c'Ltsiue,io de suas des,pezas. Os restan
�es seteillita por cento Slerão, reme,tidos mems,a,1moote á Ma'Ílriz no Disrt:l'i-
1:>0 Fel:;'erwl, caim um mapa de,t'alhado de todos os ce.r:tificarl'Os emW,dos. ()

.

r·ef'e'rido TIl'apa deverá s·er ha,stante disoriminativo, rpois .se dcsti:na aos
traballlhos !d'e estatist'ilca oome.rciml que a MaItriz rpI'ertendte estabel'eCler.

6a A fi�ial ,de Fa'o,ri:õiIl1,óiPoliS elnviará s,enlie:stmtmerute á Matriz do
Rio ,de Jalleir'Ü, um r-e,la'tóriu coni1:e,ndo sUglesltões e estlndos I'elati;vos á
p'l'odvlç·jio e COfll-S'umo da zona de sua JUTisdição, aos meios de tra,n,spor
te e ás pos,sib-i:W:::'ades exi:s,tentes para a inte:nsifi'cação do intercâmhio
com 'O Uruguay.

7a Fica ,eSJtabelecido que, i'nstalaida a Filial, o pr,es,e:I1te termo se:-á
tran>,e.riJto 'no Ih.:ro !próprio da mesllna Filial, ,extmj,ndo-;s,e cópia que se
"á enviada á Matriz do Rio de Jalneiro, para encamilDhamento á 1,.nbrlÍ-
�<:::>da da RepÚlbJi,ca .orienta,} do Uruguay.

E por e'starelJ11 c.e acô:l'�o' C'om as disposiçã-es a<ruí 'eSJtabelecida, de
claram ;fundada a Filial ,em F,lorialn'ÓiPolis .oa Câmara de Comél1cio Uw
guaya deI Brals.i,I, do nistrito Fe:dteral, aS:SILlIll1,j,ndo ü ,co[11!p,romdsso d'e fie,l
menl1e T.eSIPei.tar a's pTe�,entc,s di,spas'içõels e hem servir aos s.tl!p'ell'io,res
inte'rês>ses da ilnSiUtuiçã'O.

Fi'rmado,s: Aluizio ,de Ca,stro Rolim.
El'l1esto Rigigembaoh.
J'uilio N. Hrerrera.
Ennesto A,1ber'io Ri@gen,bwch.

Fazem anos, hoje:
- o' j'OVlem Daquir Milton' Pou

;'
',.daro, orpera.dor ohefe da cabine do
iCilll1E Ri;tz e mUlÍlto estimado na ro-

,.da de, seus ami,g-os.
_ a meni,na Malrlene .Albrful, fi

Dha do 'Sr. Jaime Abrão, cmiced,tua
·,.do oom'eroCÍalI1,t'e. ,

_ a sMa Modesta Morais Savas,
f,�lba do sr. Ni.col.au Es'tefano Savas,
.do nosso com'breio.

- o sr. João Medeiros Jr.

6rupo Modêlo
«DIAS VELHO»

Matrícula paro os alunos
,...d� curso primario nos dias
.lO, 11 e 12 das 9 às 12 horas

JULIET A T0RRES
GONÇALVES

Diretora

{TORRADOR DE C4EE'
Preciso-se de um operário

.que /�'aiba torr'or café ou

·'que tenha p'equena pra'ti�o
-de torrefação.
Informaçõ�9 nesta redo

,<.çôo.

CARLOS HOEPCKE S. A.
ComéI1cio e Lndústria

C ,O M UNI ,C A ç.tI O
Em cumprimento ao diSlposto .no

. ;a,rtigo 99, do tdecreLo-lei nO. 2.627,
·-de 26 de ·setembro, 'de 1940, comu
nica-se 'que ,es,tão á dis.posição- do·s
\enhores 'a,cioniSlfas;na sede social
á rua Conse,I>he.iro Mafra, nO.30,
ll'8'Slt:a CapiLa,1 , o.s documentos cons

ta,ntes ,das 'J,etras a, b e c do moo_,
,cionado a,rtigo 99.

F"loTia,DóipoIis, ,em 10 de fevere'iro
,:de 1947.

Aderbal Ramos da Silva
Di,reLor - Presidente

FABRICA DE REND4S E BOR
DADOS HOEPECKE S. A..

,e o M UNI ,CA ç Ã O
Em cumprimento ao di@osto no

:aDNgo '99, do decreto-I,ei TIe. 2.627,
,de 26 de setembro de 1940, comuni
''Ca-s'e que estão á disposição dos
:semhol'es acionistas, ,na sede social
::á rua Feli'p·e ,sCJhimidt, Inesta ,C1llpi:ta,l,
'.os documentos cOI1stant.es das ie
tras a, b e c do mencionado aI'bi

-:go 99.

FloriaJnó.pOllis, 10
<de 1947.

de f.evereiro

AdeJ'bal Ramos da Silva
.
.. Dú'etor _ Presidente .....

'I
I

\ ,

Aceitamos agentes e

correspondentes no

inte'rior.
Og interessados devem
apresentar referencias.

,

sócios e Exmas. Fa1ulilias para ,c.,rr,ej.o.
as·sislirelill os ba:Hes cannaval,e,scos, h) _ '0S �j.nteressaJdos poderão
em honra á MOMO, R,eâ da Folia, .fazer-se repres,emtar por
que esta sociedade levará á efeito, 'Proo�ra,dores 1€,g,almen1be
ás 21 horas de 15 e 17 do cOI"rente, habi,liLados, oom pT-DCura-
sábado e segJul1da-fei:ra, próx�m9s, {l·ão pas's.ada em Ga:rtório
r,e,s!pe'ctivame11 te. e que cOlllten:ham Ü'� pode-
Na tande de do.mi,ngo, 16 do cor- res res!p,ectivos .

rente, lerá }ll'gar uma malÍ'i'née in- L1oo'olfo A. G. Perei,ra _ Presi.-
f,a:nli.l, dedicada aos fi·lhos do·s se- dente.
11hores sócios. A!lfredo NazaT,eno, Tú1io Pinto
Para evitar atrrope.los e abQiI"re-1 da Luz, Aécio Cabral Neves e

cimenlos, esta Dinetoria, faz cien- Fraooisco. Lima _ Co.ns,elheiros.
te, que os cartões de 'INGR!ESSO _. _

__T'..ó. __ ,;.... ..,._T'.á.T .i. T ...__T�T.i. T' .io....á... .á. ..,... para o.s referidoOls bailes, serão for-
nec i,d OIS pe'la Secretaria, 1llpós ,

o

pa,game,Ilibo >da melllSlalidade corres

pondfIDte ao mês de Fevereiro,
,corre11Le, sem. o qual, será vedadà

a entrada no recinto da socieda
de.

OutTossim, fi,crum avizados os

,SPCl'OEl, e.s.tar 1enminan.emente
p,robibi,do trazer em. sua compa
nhia piessôas não fa.çam parte
do quadro sooi:al.
Haverá INGRESSOS ESPEC:IAIS,

ao p,l'eço de Cr$ 100,0(), para cada

baNe, aüs s·eÍllhor.es . Forasteiros

que, pal'a este fim: a-presentem-se
devidame,nte crederuciaJdo.s, adqui
l'ilndo-os, anbeClÍJI)rudamemte. Reserva

de mêsas. Esta,s deverão s·er ad

quiridas, dos di'as 10 á 15 ás 19

ás 22 horas, na sooe s'ÜciaI, pelo.
preço de Cr$ 50,00 com direito á
dois ba.Hes. Outru,s,sim, pr,evilI1'e-se
·aos .senhores sócios que o' Dire

tOiPia, nas. noites do.s bailes carnava

lescos 'I1ãoO ,rutlEmderá .sol.citações,
refer,emes á imgres,so e nem acei,ta

ap'I'esoo:tações de última hora.
.FlloriaI1ÓlpOl]i,s, Se�retaria do

"Democ.rota Olube", 8 de Feverei:r�
de 1947.

Luiz Martinelli

1 ° Secretário

° SEU OQGAN'SMO

ceMO UMA DAS co",rAISlIlCÕES Df GUfAIIA OOPtABOQA10lHO QOiM_
• o "IH.CO O!!>le ""OOVTO 6A'1I.0u ao ......

Vicente de Sant'Ana e

Senhora
tem o prazer de par
tIcipar aos &�u" ami

gos e pessoos ae suas

re10çõei o nascimento
d" CARMEN LUCIA.

Fpo,is., 5/2/1947,

Democrata Clube'
BALLES C.AlRNAVALESCo,S

De o-rdem do Sr. Pr·esitdentte, es

tão. convidados todos os senhores«CON'STRUTORA UNIVERSAL»
"AVISO

De acô�do com o decreto lei n�. '7930, a retlmbols�
será dado agora em Florianópolis.

ENPRESA

Carnaval, veID' ai 1o •••

Lança Perfume - Confeti e Serpentina na

CASA (cO I'ARAISO))
Rua Felipe Schmidt 21. - Florianópolis:

D�A TILOGRAF-I A
CORRESPONDENCIA

COMERCIAL

EHREÇÃO:

CONFERE
DIPLOMA

METODO:

AMELIA M. PIGOZZI MODERNO E EFICIENTE

elA R VA'L HO, 65RUA ALVARO DE

Conspiração contra ,. A:e:::;�:: seu perfum'e �erifi-

Yosb·ld'a que se trás a marca :da perfumaria
"Johan Maria IFarina" que já era

preferida �pela Icorte imperial • de
D. Pedro II ;T.óquio, 10 (U. P.) - Foi deooo

be.l'ba uma consrpiração contro o

preS'idelllle. do Cons.e.lho., sr. Yoslhi

da, pe:la po1i:cia ja.pOlnes,a. VENDE-SE
Com deibo, ao prend,el' o jcyv,em

g'atuJJ1'o Yamakawa, a po.Ji,cia des'

cobriu em s,eu poder um plalll.o de

a'ssassilnio do presidente do Con

s,elho. SUfjpeita-se de uma duzia

de cLllllllPlioes, dos qUll'is tr,es /mo
�adore.s da região' de Tóquio.

Vende-se um terreno, loca
lizado na Avenida Mauro
Rámos, esquina ,da rua Rio
Grande do Sul, com 20 �e
tros de frente e 39 metros
de fundos. Tratar. com o

Professer Lourival Câma,ra.

RESOLUÇÃO N° 1 - DE 7 DE

I
FtEVEREIRO DE 1947

O Conselho Regional de Conta
hilidade, tendo ern vista o que
dispõe o decreto-lei nO 9.295, de
27-5-1947 e decreto-lei nO 9.710,
de 3 de setembro de 1946, em ses"t
são plenár-ia, .resolve:

a) COiill/UJlyCaJr a todos os p rof'is-
s,Í{JI11a,Íls Ile�abmell'�e habítstados
Q1ue devem requerer a sua inscri
ção no Conselho para a exrpedição
da "Carteira Profissional", obser
vadas as seguintes instruções:
1°) - Requerimento dirigido ao

Presidente do Conselho, selado com

Or$ 3,80 federais, contendo os ele
meníos aha.íxo ;

'a) - nome PO[' extenso:
b) _ filiação;

. c) ,-'- Inacional,idade, e haturali
da:de;

d) _ dalVa do na,scimento (dia,
m:ês e amo);

.

e'[ _ denominação da es,CO'J,a em

que se formou ou decl,a
. ração de sua cruteg·oria de

prqvisiolnaIlid'Ü';
f). _ ,a dwua. em que foi diplo

mado ou pro,v:isionado,
bem cOlmo inrdi,cação do
número do regi.stro no

órgã'Ü compstente do. De�
parLamento ;NaciOlDal de

Eduoa:ção;
g) _. ,na,t:UJ',erza dos tí'uullos de

SIu.a haJb'ilitação;
2° _ JimlJLa'l' ao .requertmerulo o

LítUllo ou dilplomà;
3° _ Carteira de ide'ntidtaJd'e e,

,na falta, um albes'LaJdo fir-'
mado por do.ils prafis:sio
naios leg.almente habilita
dos, selaJdo com Cr$ 1,80
,federais, e firmas reco

InhecidaJ&, decJ.arando que
se tDaiLa do próprio e que
o conhecem;

4° _ 2 fotog:rafias de frente e

>selill oha,péu - 3 x 4;
5° _ Pagamento da u/Ilidade de

01'$ 20,00 _ Cr$ 30;00 da
Qa'nte�ra e Cr$ . 5,00 de

. emobumento.s e sêlos do.

B R I T O'
O alfaiate indicado
Tiradentes. i

Um avião carre
gado de ooro
Hongkong, 10 (U. P.) A po-

licia retirou suas sentinelas do
monte Parker, onde guardavam os

destrocos do avião filipino que
ali caiu levando um ,carregamen
to de quinze milhões de . dolares
em barras de ouro. E um verda
deiro exército .'fie garimpeiros in
vadiram ,imediatame,nte ,o ' local•
munido de picaretas e outras ferT'
1'amentas, pois nm milhão e meio
de dolares ainda estão desapareci
dosdos.

,
.
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t SNRS. IASSINN4TES
Reclamem imediata -

mente qualquer irre-

gularidade na entrega
de seus jornaes.

.�"I'III HI

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

Auxilio ao teatro
S. Paulo, (A. ·N.) - Reallzou-

.se ontem no Departamento Esta
dual de Informações, sub a presi
dêmcia do &1'. Honório de Silos, uma Ireumião com o obietivo doe se ini
ciar um programa de apôio e in
centivo ao te::"tro. Durante a reu

nião entre outros assuntos tratou

se da incentívaçâo e formação de

.grupos amadores entre as. escolas

normais e gínásios do. inter ior :

mstituição de um prêmio de dez

mil cruzeiros :J melhor repcesenta
ção de amadores da capital, ,e cin

co mil cruzeiros á melhor de ama

dores do interior durante este ano;

'trall1&foI1llm',ção de cinemas em tea

tros; e estabelecimento de concur

ses parra cenários e Iigur imos.

te
f
!

N21� ,

'PARA RECEBER AMOSTRA GRÁTIS
ESCREVA O SEU ENDEREÇO AO

'lIBORUÓRiO oDlu S. 11.
CAIXA POSíAL, 36

2J..UMENAU, • SANTA CATARINA

Removido de
Moscou
Rio, (A. N.) - o presidente da

República assinou decreto na pasta
das Relações Exteriores, removen

do, ex-oficio e mo interesse d'a ad

ministração, o ddplomata Manoel

Pion Corr-êa Junior da Embaixada
do Brasil no Uruguai para a Em
baixada do Brasil na União das

Repúblicas Socialistas Soviéticas e

designando-o palra segundo secre

tário. :&tá, assim, pr-eenchido o lu

gar vago com o' íncídente em que

se viu envoivido o diplomata Soa
res de Pina.

DOENÇAS N'ERV�SÀb
Com os progressos .da mediebla

hoje, 8S doenças nervosas, quand.
'cratadas em tempo, são maleA per.
feitamente remediáveis. O \!uu,n4lei.
sísmo, fruto da ignerâneía, só pOflc
prejudicar os indivíduos afetados III.
tais enfermidades. O Ser.viço N..
efonal de Doenças mentais dispi4
de um Ambulatório, que atende �r..
�uitamente os doentes oerrOS08 ...
direntes, na Rua Deoeloro 22. 11186 :
ii. 11 oIInrlUl. diària.lll'lt..

A Russia acusa
Moscou, . (D. P.) - Um despa

cho da' agênda TaIS's, procedente de
'Teerã. acusa Os diplomatas amer í

canos de estarem intervindo nos ne

gócios internos da Pérsia e de es

tar-em- foméntando sentimentos an

ti-soviébíeos no país: A Tass. se re

fere de maneira especial a Norman
Scdrwartzkopf, que é, o chefe do
treina.mento da gendarrnéria persa.

ReconsfrQ!!ões
de casas, muros telhados
-etc. Tratar cord Jorqa d�
Paulo, na firma Busch

,& Cia.

......- .r,

OESTADO Terca feira 11 ele Fevereiro de 1941
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''._

- - -

-'-- _.-
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dados concretos
Eis alguns Aumento

1946 93%
56.483 '37%

8.901.813 32%
35.214:06 107%

122.843.623 85%
5.229.305 60%. .

119.824 44% i,

3.411.397

1945'
29.195

6.494.206
26.604:55
59.488.658
2.824.697

75.061

2.360.096

_ de linha.s (km)
Extensao d

'1 metroS voa os

QUi o
"U' ras voadas .

pO . g;elro
'1 metros·passaQUl o T elada

Quilometros-
on I

Passageiros ))(encomendas, (kg
Carg� bagagem)
correia e AS

1 R'A N SAl L Â.N
1 \ C

L , N H A S
Abril de 1946)

. em 29' de O ..IDRES
{loOUguroPOS _ PARiS - L I"

LISBOA
-

-

ClfE - DÁK,..R -

ADRID E BERLIM

RIO OE JANEIRO - RE

EX1ENSÕES A CAIRO, BEIRU1,
M

.

PROXIMAS Tonelada.
Quilometros-29.596 Passageiros

1.286.711 Encomendas (kg)

3.460��� correio (kg)
Bagagem (kg)

41.878.247 'pA.RA A EUROPA
A\.TERNADOS,

EM D\AS

1.713.888
7.261
62.623
6.745

201.758
_ de linhas (km)

Extensao adas
Quilometras

'la

Horas voadas .

de traveSSias
Numero e .

.

ro

Quilometros-passageil
REGU\.AR,

PAB·11-47

·_··__ .....__* __·_ ..._t . ___

Contra a tuberculose EMPREGADAFORNITURAS
OURIVEiS

UTENSll,OS PARA
RELOJOEIROS

E
l::

Porto Alegre, {A. N.) - o Clu- Precisa-se de uma. que

be Acernista da Associação Cristan saiba cosinhar.·

I
de Mocos inaugurou, . ontem, sua Rua Crispim Mira. 35.

,�:�����:ra���t:��n :s���:��l:�ÕS;� I· ..p'
.

'R'
.

'E'
.

c
.

'I'S'
.

'A"
"

s
.

E"
. .' ..

do programa de ecucaçao sanitá- _

'ria que ora se inicia. DUl'aJllte o
---------------------------....:.

ato, usou da padavra o dr. Etlmun- de uma empregada para

,/dIO Nascimento, conhecido fisiólogo, cosinha,.r, Paga-se hem.
. abandonando o tema "Tuberculo- Avenida Mau ro Ramos 129.

•
gre pulmonar". O ato inaugural da

••..... .... .... . .....

solenidade C'OIlltOU com a presença
de grande número de pessoas.

Balanças ),iJara oficinas - Para brilhantes - Laminadores
Tornos para relojoeiros - Banhos para dourar e pra

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

CASA MASETT(
Ru 3 Serninár io , 131 - 135 - São Paulo.

Resolvido, enfi�, seu problema financeiro

o predio na. 5 da rua

Tiradentes:
Trator com Domingos
Valente, ru o Alvoro de

Cc evo lho 64.

VENDE-SEAdquira TUDQ de que necessl:ta.r,
de UMA so VEZ,

p�ga.ndo PA"BCELAD.4:MEJlTB,
oom as VANTAGEliS da compra 'à, natà,

cervin'do-se do

. . otima resídeacia com todas ás
instalaçõés modernas.

Tratar com Abelardo Arantes.
à rua D. Jaime Camara 26.IRádiO Difusora

de Laguna
Tome KNOT
PERDEU-SE

,

CREDIARIO KNOT
.. Todo o Sul Catarínense escuta

diariamente a Rádio .Difusora
de Laguna.

970 Klcs, (ondas médias).
Horários de irradiações: - Das

lO às 1-4 e 17 às 22 hor as,
Representante em Fto r ia nôpo lis:

D. F'. DE AQUINO.
Red. do' JorOi:ll «O ESTADO«

Uma Carteira de chauffer e.
de identidade

Quem a encontrar farol'
entregar na portaria do

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

gratificação.

SISTEMA
.....s
Celpdos
.,v.11
IUtdlol
a.ladelral
Bicicleta.

J61as

Lhros
Chapé...
Instalações .Iitrlcas ...Iti.....
ArtlloS pera ,....entel

Peles
. CaSllCOl

Quaisquer artl...

lNDOSTRlA, coMtaoo E SEGUROS KNOT S. A. Muss,ulmaRO�
presos VENDE-SE

.......lt, ... h1l ... uilln ...
•o. K."'"

Lahore (1ndia), (U. P.) - o
Camisas, Gravatas, Pijames, Conselheiro da província de Laho
Meia. dali melhores, peloa me re e outros 180 muçulmanos foram
nores preço. .6 na CASA. MIS presos hoje, 'nesta cidade, por de
CELANEA - RuaC. Mafra, 6 r sacato ás Ieis do govênno provicial.

A primeira Agua de Colônia feita
no mundo foi fabricada na cidade
de Colônia :pela, Fábrica de �ohan
Maria Farina,

!

"

•
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5de Fevereiro de '941

:CLUBE DOZE DE AGO�TO--Di.as
carnavalescos, Dia 17, vesperal infantil,

lerá inicio a reserva.

...EHAV"n·t"A SEMPRE B •

. A.NQUfTE EM SU. A MESM. .

GRÁTIS! Pe-a h'oie
ao seu fornecedor um
fj Cartão - Royal" com

as instruções pqro r e

r.)" III 'vro
I,: -,iaS ","0;,,':1; II.

OU e c r a v o p c r c :

Cal;.a ;Jos'.JJ 32i5 -

\�;,J' de Jaf"f\ire

��\(.��do,,! nt'�;otd.$ of Br'!lIH; Inc.

'.;l. -ie j.'liifillf<il

Dr. Her;arique Stodieck
ADVOGADO

Rua Felipe Schmidt 21, sobrado
(Altcs da (CASA PARArso) - Flor ianó po lis

Empreze
,O t-t �

de

NAVIO-MO'rOR "ESTELA n

maxima rapidez e garantia para transporte de suas mercadorias.
Agentfs em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

LIRA TEMIS CLUBE
REGULAMENTO PARA O CARNAVAL DE 1947

O Lira dará bailes cannavalescos nos dias 15, 17 e 18 de fevereiro,
e UIIllJa rnatinée mtanti! dila, 16, domingo.

A:s mesas serão vendidas a partir do dia 9 de. fevereiro, ldomilIl<go,
-ás 15 horas, na séde social, a razão de Or$ 50,0'0 cada uma, dando direito
aDIS. 3 bailes e á mafilnée infamfíl, Para a aquisâção Idras meros terá o sócio
de

.

apresentar o talão dJe quitação relativo ao mês de fevereiro. Não
-será permdtida a entrada de pessôas estranhas ao quadro social, sem 'O

competente convite-ingresso.

_i\ I)V()GADOSl
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA.·
t». J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipt', Schmidt"'5fl - Solo 5
Edifício Cruzeiro - Florian6poHs.

_.

..J _

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje 6 amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopátias - Perfu
"'�·;"S - Artigos de borracha.

ta observâ;cia no receituário médico.

.15,
A
de

18 de
deIü de

Ievereíre, . bailes
fevereiro

mesas,

Inforrn o ções corn os .h.qen tas

F or ianópoliâ - Carlos Hoepck "

- v � - Telefone 1.212 ( End. te'eg
São Francisco do S,u1 - Carlos Hcepckt""�If\ - c:. - Tel e lon e 6 MOOREMACK

de Barros
naveg�ção
E M II. B. 6. e �stíltiStiC31

I
EDITAL INo exato cumprimento da legis-

ção vigente, faço púbhico, para

ge-lral, e prmcipalrnerste para ciência

dos estabelleci:ulentos industriais

existentes neste Município, que se I --------------

encerrá, a 30 de abril próximo, o i

prazo de inscrição no Registro I:u� I
dustrial de 1947. I
Em fa�e do exposto, ficam con- i

vidados os responsaveis por em- ,

prêsas ou ftLnmas lnd!lL�trLais \ (usi-,
nas, fábricas, moinhos, engenhos,
etc.), 'OIU oficâínas Ide consêrtos, a t

comparecerem nesta Inspetoria, á. -------------�

rua Padre Miguekinho, n? 15, (altoss '

do Cine Roxy) onde serão aterndi-Idos diáriamente, das 9 ás 12 e das

14 ás 17 horas, afim de efetuarem I
e inscrição do seu es1:ahelecilmen-1
to.

• .•....

Ao fabr-icante que não . atender,.
cÍern,trü do pllazo acima fixado, á

presente convocação, será aplícada
multa aciável entre ür$ 200,00 e

Cr$ 20.000,00, tal como estipula °

artigo 7 do Decreto-lei 4.0'81, de 3

de f8",,�,reiro de 1942.
E para que chegue ao conheci

menro dos ilnrteressados, faço o

presente edãtal, que será puiblicado
no "Diário Oficial do Estado",

Florianópolis, 25 de [aaeiro de

,1947.

Transportes regulares de cargas do pôrto de

SÃO FBANUIS�O. DO SUL sara NOV! Y08K

16 e

comecar
,

I

I
l
I

A.ULAS 10. de Março
Matr icu+e dás 10 àS,.2 horas

Dias" 22,' 24 e 25 alunos que já frequentaram a Curso i
, 26 e 27 • - alulllo. novos dali 20, 30 e 40 anos.

.

.,.,..
o.lunos novoli do primeiro ano.

Curso Antonieta

Q-ualld<:> e.lgném. taJ como (I� ,

lheu-o da uuscracao ...cima, otàN_
lhe, em o.mó.vel gesto, um cálice do
0x""lente aperruvc K NOT, lem� ,

... v. Sia. de acrescentar. ao�
- .:gentiJeza:EfíEÉ 7.4.11-
BF"1 O nso APEI71TIVO

PREDILETa!

�DD:i�(�I,(
, (I/'f /){)O/)(/TO DA /(f10TiJ_llflJ. (OI'f.,r UGIIROI
i ITÂ.JAí _

F; EABE;RTCRA DAS

TOME APERITIVO

KNOT

COMERCIANTE: Dá um li

vro à Biblioteca do Centro Aca

démico XI d'e Fevereiro. Con

tribuirás, assim, para a forma

ção cultural dos catarinenses

de amanhã I

("Campanha pró-livro" do

C. A. XI de Fevereiro),

LEIAM A REVISTA
'O VALE DO ITAJA}

MACHADO a CIA
AQ_oial·. Repr.lentaçõe.om

Gel'Cll
Ma. tria: Flozoian6polf ..
Rua João Piato i n. "
Ccúza Postal, 37
i'Uicl: Cre.cituno

R'uo f'loríano Peixoto, ./0
(Edil. P:bprt .. )

T.legramal· ·PRIMUS·
Ao-n t... '301 principal.

.

munltllnloe d.. E.tn�o'

COZINHEIRA
Araldo Caldeira

INSPETOR REGIONAL Precisa-se de, uma com urgência,
à rua Presidente Gouti.nho, 84 .

PAGA-SE BEJM.
. .

jjiAr\i
.

'i
.

REvisTA'
.

O VALE DO ITAJAI
RETIRARAM SUAS CANDI

DATURAS

.
Tôdss as bebidas, Inclusive ali

fabricadas em outros Estados.
retiraram, suas candidaturas,
vara reinar nos lares catari-

! uenses, r= em vista da certíssí
ma vitória do aperitivo KNOT.

Dr. (L"RNO G. '

GALLETTI'
'ADVOGADO

Crime e cível
Co:pstituição de Sociedadel

NATURALIZAÇÕES
Títulol Deolarat6rioB

Elcrit.. -- Proça 15 de Nov. 23.
1o, andar.

Ra.id. - {{ue Tiradentel 47.
FONE -- 1468

Envie ao seu amigo distante
um número da revista O VA
LE DO ITAJAf, edição dedi
cada a Ploríanôpolts, e asslm

estará contribuiudo para
maior difusão cultural

de nossa terra

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OfS rADO Teryt feira 1!· ele Fevereiro d@ 1!t.1
--------------------�--------------�------�----�

ap resen tsndo :

LIZABETH' BCOT, ROBERT mJM-

, I
MINGS - e - DON DE FORE.

. '. No Programa - 1) - A Marcha.

P'ARTE da Vida'- Na;c. Coop.
2 - Fox Airplan News 29x6 -'

Actualidades -;-avante sem contrato com o IÍlricolür, frente aos paraenses, os catar-i- ante-ontem no Abrigo de Menores"

por falta de acordo. I nenses foram derrotados, pelo elS- o Barr iga Verde foi deno-tado.j}e1lo
Nova York, 10 (U. P.) _ Billy

E' que o S. Paulo, para a ref'or- core de 31 x 27. Internaoional, pelo escore de 1 x O.

Mac Carhey, empresário da ,excur-
ma do contrate, havia estabeleci- A delegação céliÍlarinelns'e's deverá - Em São Sa,lvador, o Ffumi-

são de Jo.e Louis á Amér.ioa do Sul,
do o máximo de 36 mil cr-uzeiros, regressar amanhã, nense derrotou, ante-ontem, o es-
por 'uma temporada a Leónidas quadrão do Esporte Clube Baía,f'onneceu o seguinte itinerário re-

visto, após ,a deeisão de abandonar pretendia 70 mil cruzeiros pelo CAMPEONA'DO BRASILEIH,O DE pela apertada contagem de 2 x 1.

mesmo prazo. LANCE LIVRE -Sábado 'e domingo úleímos 1"0- com
a exibição em Buenos Aires : São .

R ROGERS B .h RIVINGS
x x x Realizou-se quarta-feira no Gi- ram ,rea.lizados os primeiros trei- oy ,. - OUJ -

Salvaldor, 9 de fevereiro: Panamá,
FIRMOU CONTRATO nário Paysandú, em Belo Hor'ízcn- nas dos aMebas convocados para a 'DON e o "Barbudo".

12; Lima, 15; Santiago, 19, As ,exi- DICK TRACY DETETIVE
hições seguíntes serão rio Equador

O tricolor deixou o assunto a te, o Campeomato Brasileiro de formação da eqniipe nacional que
I ",

.
,

cargo do dir-ebor do Departamento Lance Livre. Na primeira disputa disputairá '0 próximo Sul Amerca- .GOm
€ Colomnia, e depois Port Df Spain, I R 1� BYRDProfissional.. sr. Jorge Abdala, pa- por equipes, registou-se um em- no de Atle tísmo.

. a"1".a
"

Oaracas eRav.runa., 5/60 Episódiosra uma solução quando a época I paée
de tres Estados concorrentes

. I
"

,

- Recente telegrama de' Buenos No Programa :

Nova York, 10 ('U, P.)
fosse consider-ada mais oportuna. no pirmeiro posto, com 54 lances.

'I 'u' P
.

f'
-; "

,I,
, - Anun- ,

id
" "

O d d Aires fornecido pe a . . ln or- Ro;norta�"ns 1:' R A \} úOE ontem a tarde Leoni as esceve aproveitados em 10 - esta o o '
, ,..

'�'F' l'-. '.. ,-,
cia-se

:

que talvez, seja cancelada
t ' f id di I d R' D'" it F d I R' ma que ú atleta Alberto I'r iulz i es- Nac Coop

,
., _ , ' , e mcon 'a,cco oonn o re eri o IrJ-

I o 10, !ls'crl O ,e: era e 1'0

I
,.. ,

a exibição de JO'e Louis em Buenos
't ' I' lirrnand d S' I R, id d ... : ·"'1hc>.lpn)eu um nov-o recorde para 0.5

- Pr '�O'
.

A·
,

tud d
' gen e sampauumo, 111'ma,u o,

,

en-, Grande o: ur, ecorr i o o PJ g�"),,
'

h'
' c".

Ires, em VllrcU le ·e OiS empu'esa- _' ,I. .r· I ,tros com narre: ,) o Cr$ 3 oo
· " , .

I
(ao novo contrato por mais uma paíe SaIU vencedora a equ., _ LH)

I"
, "'. ",

mos a,r,g,enünols Ler·em informado '

d S d ·t· I "R" 33 I ,tem,po de 24" 5/10 lf\ t0L.nel.Q atle- "Irnp 14
L P 1

-

tará ..l' t.empora! a. egun o o', Inco' 0[', as Estado do io, com ances apr 0,-
L P] t O' '-\ d' rut

'

•.

que.Q una ar\: nao es, ara 'UISpO- I ,
. UC0 de a "a a. ret,.,�T a erlOr

·

I t d 5 d I basels f'o,ram as pr.oposbas pelo i velitados em 50: em <,0 lugar clas-
L b' r

'

mve an es le e m:;trço. clube há cerca de dois meses, isto g.ificou-se a representação do Rio era de 2/1" 6/10 e am em ne per- ---------------

Gualtema.la, 10 (U. P.) _ O Mi- é, �6 mil cruZJeiros por uina tem- Gratnde do Sul, .com 28 Ia/nces em u�nriaSt b o c'0Il1heúdo, "coach"
·

L" d lO'd
- ,

't .po!�a.da., Leo,nidas reoeberá as "lu- 50; em 30, o DiSlhl'ito Federal, com -:- a lJ

nllS eno Ia "" lucaçao r,e'J·el· ou o '

.. ' . argenti,no, ora em vi,sita ao ' Bra-
d'd d 'I: dá' v,as" e o oIldenado englobaidamen-, 18 lances em 50. A segUlr classl-

fel \ o fe a�lxl: 10 to ;�p�.el�a :I� te. Assim, o conhecido oeniro avan-
i

fiearam-se peJa andem, Bahia, s!'I� ��o].arou á l:POl't�gem tque
é de

>ocJ.o�' aL ll� ·e pagar
"b' �

o, 1nea I
te receberá, mens1aLmElnte, a im- Sarr1;ta Ca,Larilna, Minas Gerais e o,pJ.l1ldao, que a l'lgen Itna em I�OS-

e e oms por uma e:XJ. Iça0'
l" 3 800

' ,

D P'
sibili< ades ,para ev.an ar o proxl-

Guatemala. Um jOT'1l1a.] salientou ia'
r ancla ue. eruzel:-o,s, esa- ara.. , . ma Cam eona'to Mund i ruI de F'ute-

RITZ - HOje ás 5 ·e 7,30 horagp
I

10 000 d I "I I' ·3Il'·eceu �lJma a,!1Itlg'a elausula do A equIpe flumUlense fOI a se- P
B 'I'

.

b Sessões das Moçasque,. ÜI are,s -equIV'a. ·em, a , ., ,bo I e que o ra.sl e a malOr ar-
" S-'eu COll1traibo

arnLerJj
·segundo a gjulllte: AmH�. A<llfr,edo" Celmo, :, _ . Marjorie Rey.no/lds .Charlieum Ola de tmbalho Ide 30.000 O'pe-

I, li'd
.

"b' I "

H'l' 'Td 1 J 'C'I' P 1 Irelra
as pretençoEís do seleclOnado

, ' qua, eOllll as "eC', lO 10, e !o, 1 31, aRuZZl, e !O, au.o
. Rlugg'le.s - Fay Bajlll'ter - J.M{

VaI'WS. .

-

t'" .' d
"

.

C t argemtmo..

• * * ' me's,mo- nao par Wlp:u I UV O'S pre- e alpe o. Done!.

WI'LLY OTTO J-ORIDAN NOVO lios de oampeonato ou amistosos, F1lec.ha é o campeão bras-i,leiro - Em Montevidéo e Buenos THES É DEMA1iS
por conLusão. indi.vidual de lance livre. Na pri- Aires, serão rea.1izadas r.ega:tas in- Censlll'l'a LIV-RE ..RJDCORDIHTA SUL AMERICANO

meira diSlj)'uta, o oestCJIbolista mi- ,t8il'nalcionai's no .pró�im(} mês ele No :progmma: - NOIlici·as da:
neiro e Cle,to, repr,es,entrunLe do març.o, que te-rá a pres'ença, tam- \ s'emana 47x1 - DFB.
Distrirbo Fede.ral; empatarrum, com bém de remaid:or,e:s bratsHeirüs. Pr'eçois: - 1,20, - 2,40 '- 9,00 .

8 lrul1>ces aprOovej,tadQs em 10, No - Notida a imjwem,s·a cariüca

desemipate, FleCJha ·aipr.oveitou 4 i crue o Mrud�J'reh'a .ex'cumiomará á

la,nc.es em 5, . Capital do P.arlruguai em marco pró-
* : ximo onde 'realizará 4 par.tidas.,

- NOTAIS ESPORTI'VA!S sôbre n patwcínio do SOII da Arrné-
- Em p,e].eja ami,sltoísa" rela:lizada rilOa.

6

Direçãó de PEDRO PAULO MACHAOO

NOTICIAS ES-P'ORTIVAS DE TODA
EM TORNO DA EXCURSÃO DE
JOE LOmS. Á AJMÉRC,cA DO SUL

IiiIII

i!:

São ;Paulo, 10 - Na pis!Gi'na da
OS MINEmOS CAMPEõES BRA

SO'cip,dade Ha,nmonia de "Denis, co-
. SILEIROS DE BASQUETEBOL'110 'estava 8jI1umiÜiado f.oi levado a

� ,

't
.

t f' 't d t
Ence['rou-se sabado o Calmj)ieO-

,.o qUI.n a-I ·ewa a ar:e a en-
4 d eIb d d 11 nato Bea,s'i,leiro de Basqustehol, em
.,� "', ·e qu 1'a o r·ecor 'e su

,

,

d 200 t d de I Belo HOl'lzün�e, sa,gra.ndo-lse cam-
3ifnenüano os m,e 1'0.0, na o

_ _.

't '. d' t W'I! I pea a rep.l'.esentaçao de Mmas
pel, 0-, �" ') nos-s.o recor. IS a 1 y

Gerais.
OliVo Jo,ndan.

N �1' l'I'zad.a t f'
A tentativa foi p'I'etseoo.iada por

a p""eJa .1'. sex a- ·elra,
--�--��----------------�----------------�------------------�--------------

av:ul·ta,do publico,. uma vez que da- VENDE�SE
da.s

,
ais condições de preparo fisic<o

M I QUI N ft f O T O G R A f I C A
O barco TAJRZAN para passeio

do eX'0elente nadador pallrilcio, se
,

'

, .".,
. com 7 mts. de oomprimento por 2

co,ntava como. eerto de que ·e],e con- de IlWl'guna e 7,50 de mastro.
seguiria os seus intentos. Ver e tratar á rua Jn&ô Pinto 5.

xxx

BATlDO O RECORDE.
No ,hora previa:mE'!llllle designada

Wi1ly Otto J.ondrun, atirou-s,e á

áJgua, Logo ás primeiras braça,s te

ve-se ·a nHida impre,s.são de que o

T,ecOlr.de s,eria balbido. O nadador

pau,lista cam braçadas de "buuüer

f!y", enéIlgicas e decididas, foi do

minando a lista·ncia. Os prilmeiws
50 metl'Ols foram fei,tos precisamen
te em 34 sI8lguI1düs. No, mesmo ,ritmo

Wi,lly ating·e os 100 metros. Ao

s-e'r anurnoirudto o resrultado, r·egi.s
tra-se g.r.ande tmLusialslmo de parte
do públi-co, 'Pois Willy ti.nha feito

a distrullcia no' seruslacional tlempü
de 1'13" 1/10, dos melho<re:s con

quistados pe.lo mesmo nadador,:
nesta 'temporada. Os 150 meiros,
fOliam feitOts ·em 1'55'" 3/10,

ComeçãJill 'Os ,s,eus oompamheil'os
de üllJlbe e mruis ,a!Jgums assistentes
:a estimulá-lo, no se-utido de que
fo,sse SUI[lf'!ra;do o' recorde. Animado

WilJy p,rOlS!segu,e com a meSlfia

,e-neir.gia para fi'nalizaJI' a pmv·a com

,0 sells!atcioinall .r:esrultadp de 2' 40"

:2/10. E.suava as,sdm ba"Íido o recorde

.sul-americaJIlJo le que se elncontra
va em pOldter do al1g·entino Oarlos

ESlPejo, com 2'40" 3/10, Ass�m por

6/10 de segundos, WHly otto JO['

dan, é ° novo <reClorlista sul-'wme
ricano.

Nervos Debili ..
tado.$ Provocam

I a Heurasthenia 1
NAO DEIXE QUE o EX
CESSO DE TRABALHO
DEBILITE o SEU OR
GANISMO, PORQUE O
CANS AÇ o P11Y S ICO
E INTElLECTUAl o
LEVARA', FATALMEN.
TE, A' NEURASTHENIA

Vi�Ot1al
FORTIFICA E DÁ SAÚDE
Laboratorlas ALVIM & FREITAS· "S. Paulo

I

«ARGO» uma perfeita mdquina fotograflca recem chegada da
Europ_a. C0rpo metalico coberto eTq. dermaide.

Objetivo Aplanatic<! F. 10,5 com focuo unive'''!ial fixo para filmes
N. 120 T-AMANHO 6x9 com 8 expolliçõea.

E.pelho adatavel para quadros verticais "e horizontais.
PREÇO CR.$ 490.00

Os primeiros symptomas da
'11eurasthenia são -geralmente a

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

vosismo., Ao sentir quaesquer
destas manifestações prevína
se contra as suas consequen·
das. Tt'ate-se immediat::imen
te, com um remedio de' effeito
po'sitivo e' immediàto. Não
tomê drogas perigosas. Vigonal
é o remedio indicado para

qualquer caso de neurasthenia.
Vigónal revigora o organismo,
restituindo ao fraco as forças
perdidas e a energia da juven.
tude ás .pessõas exhauridas.

A, moi. senllacional oferta de todo. 08 tempos. Maquina
fotografica CLIX DE LUXE com mala de prontidão CR.$ 120.00.

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

«OCULOSlt moderno. com lentes americana. verde.
de metal com utojO de, couro CR.$ 85.00.

• «ARKOND uma caneta esferografioa, com linhas .uave•• estilo
elegante e unicQ caneta, que escreve durante 3 anos

sem trocar o depo.ito.
PREÇO CR$ 245,00

armação

FUme. b�manho 6x9 N. 120 CR.$ 15.00
Filme. ta:manho 6x9 N. 620 CR $ 15.00
Filmes tamanho' 4 I/Zx6 N. 127 CR.$ 15.00
Atendemos pelo terviço da r'eemboao 'palitaI.

OTICA FOTO METRO
A.v.'S. Joã.o. 706 -- CAIXA POSTAL. 5780 -- S. PAULO

LEONIDAS JOGARÁ MAIS UM ANO
NO SÃO PAULO

Durante -aLgumas d'-8IZ·ena,s de

dias L'BOIllidas ,e o S. P,ruUilo I não

chegaram a nenhu� a'0Ü'l'do para A primeira Agua de Colônia feita Camisas. Gt"avatae. Pijame.,
a rdOIlma do {}oIffiProini:s.so. Desde no mundo foi. fabricada na cidade Meia. das melhore., pelo! me

o dia 31 de dezembro, proumo de Colônia pela Fábrica de �ohaD nores preço. e6 na CASA MIS
pass·ado, estava (} famoso centro- Maria Farina. CELAN:EA - Ruae. Ma'fr.a. 6

I.

ODEON
- ÁS 7Y2 hs, -

AMARGA IRONIA

- Preços:
01'$ 5,00 - 3,09
"Irnp. 14 anos". -

IMPERIAL

2,00 -

- ÁS 7Y2 hs, -

NÃO ME ENCEHRE

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

,
..

ROXY - Ho,je ás 7,30. hOl'<lJs. �
Shi:r.ley Tlemple - J·eronB Cour-

tland - Wallber Abel Porte.r
H3Ill.

NINGUEM VIVE SEM AMOR
Censura até 14 am,OIs.' �

No prÜlgil�<lJma: - Cine JO-TUaX'
lliuformativo RKO P:;tthé Jornal.

Pr.E'I({os: - 3,60 - 2,40.

REDUZA�A
c;ORDURA
r�r Um Novo Método
Ao atend_er às Estrêlas de Ci'rlf'm3. d�

Hollywood, um médico descobri'._l um

nlétodo seguro e rápido' de. remo .... er_ )

exc�sso de feia gordura. Comece �:. !:>':>r
der pêso na primeira semana e r:n�.ltt,,;s
quilos ao mês. Basta tomar 2 pa.stdiltLS
.3 vezes por dia .. Êste novo mét0d? ��:l
mado For.ID.ode, traz nova vnahaa

de. saúde e energia como. também uma

aparência atraente. ao. dissolver a g0r:
dura. V. lHo só se sentlrâ como parecc�a.
li anos mais jovem. Não é necessáno
fazer regime alimentar. nler:n usar drop:3.s
drásticas ou praticar exerclcl9s em excesso.

Atúa ajudando a natureza. porlD.o�e
reduz a gordura de um modo garantl�()
como V, deseja, Peça Formode. hOJe
mesmo, em qualquer farmáma. A nossa.

garantia é a sua maior proteção.

""-4

Agentes de Esta--,
tisUca
,segUlooo oomunieação .que aca

bamo,s de. 'relcelber da Ins:peto,ria.
Re.gion:a.! de EstartílStica, os cooco:r

SUIS deSitli;nados ,ao preench:iJnentOl
da eatrreira de Agente. MIlJ'nicipal
de Es'tatísüca (Qiuatdro, N:ruci,a.nal} �

reoallizar-s!e-ão, ·em Sanba Cat<lJrina.
Paraná fi Rio Grande do Sul, no

mês de março próximo.
As ins-rriçõe,s .serão wbertas na:.

semana vindoura, em tôdas 3;S<

Algência,s MUinioi,pai-s de EsL<lJtísti
ca ,(EdWcio da PrefeiJtura Muni

cipa.!) e, na Crupital do Estado, a:.

In.speto.ria Regional (IRua Pe. Mi

gue.]·jm.ho nO 15 - Alto do Cine

Roxy) também aceilbrurá ins'criçõoo
de candidatos, doo mesmo modo for-

I ne.oenldo, quaisquer J._nf.or;mações a:.

respeito. \

)

..

f

/
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MOEDAS I Sy\fBO- 1 VENDA I
COMPRA

LOS LIVRE LIVRE

"
i.ibra ----'-l·;eDolar

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
DanKr

Peseta
Pts

Franco Francês
Fr.Ir,

Marco
Vm/3

Florim
Fls

Franco Belga Blg 0,4271 0,4221

Taxas fornecidas p�la agência do Banco' do Brasil ..

sem confirmação

SNRS.
ASSINANTES

Reclamem
imediata

mente qualquer irre

gularidade na entrega

de seus iornaes.

175,441618,72
0,761

10,44570,6')39
,
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
4,5(194
10,2778'

,

3,855DR. SAVAS LACERDA

lDJDiC&
. médlco·clr1írglca de Olho.

-
Ouvidos. Nariz - Garganta.

Pre.crição de lentes de

oontato

IlOlI8ULTóRIO
- Felipe Schml

dto 8. Das 14 às 18 horas.

tllllJ])l!tNCIA
-

Conselheiro IU-

� fra. 77.
TELEFONES H18 e 1204

Ausente

o VALE DO ITAJAí

Procurem na Agência

Progresso,

LIVRARIA 43, LIVRARIA

ROSA

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - vias UrinArias -

Doenças dos lntestínos, réto e

IlllUS -

Hemorroidas.
Tratamen

to da colite ameblana. _

Fisioterapia
- Infra vermelho.

Consulta: VItor MelrelEjs. 28.

Atende
diariamente às 11.30 ba

t, l tarde. das 16 hs. em diante

Resld: Vidal Ramos.
00.

Fon.. 1067
'

0,1556

IVisite, sem compromissos

LIVRARIA ROSA

I Rua Deodoro. 33

Florienópnlis

Livros novos e usedos.

em diversos idiornaé',

DR. ,MADEIRA NEVES

Médico especialista em DOENCAS

DOS OLHOS

Curso de Aperfeiçoamento e Lon

ga Prãtíca no RIo de Janeiro

COllsultas
diariamente da•

10 às 12 e do. 15,30

em deante

CONSULTóRIO:

Rua João Pinto n. 7. sobrado -

"one: 1.461 -.

Residência: Rut

Presidente Coutinho. 58

DR. ARMANDO VALOIO

DE ASSIS

.,. 8ervlçós
de CUnlca Infantil da

A$lstêncla Municipal e de
Caridade

m.tNICA
M*DICA DJil CRIANÇ48

ADULTOS

OONSULTóRIO:
Rua NUDe8 )Ia.

....ero. 7 (Ildlficlo S. Francisco).

Consultas das 2 às 6 horas

JtD;IDl!)NCIA: Rua IVIarechal Gui

lherme. 5 Fone 788

MadeiraEsquadrias de

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela: Faculdade

Na·

eíonat de Medicina da Unlversldt.

4. do Brasil). Médico por concur

10 do Serviço Nacional de Doen

!lU Mentais. Ex Interno da Santa

ca.. de Misericórdia. e Hospital Nnvidades todas a.1I"l1qutitrko do Rio na Capital Jl.
...

Q

deraI

y .INICA MI1lDlf'Á _ POENCAI"

oemanas

ild,
.. , í .

,.,,..NERVOSAS
•

- onf.._·r1o:
Edlí1clo

Amêut'-Iio·...'._ _

1'.l'I. ,..J .....� �

•

- Ru J"Fellpe Schmldt.
. 'nsuJtu I

uas 15 As 18 horas ...... '

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

__dêncla: Rua
Álvaro de CarTa

lbo nO 18 -
Flo:-lanópoIJa.

Comerciante e industrial com longa pratica neste ramo e

conhecimento
tecníco especializado,

tendo grande fabricação

nesta Capital e desejando
reduzir a sua produção aqui, deseja

entrar em negociação para
representar ou

associar-se à firma do

mesmo rsmo,
situada no Estado do Paraná ou Santa Catarina.

Otima opor tunidade para aqueles que desejam ingressar na

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

sua

.

fi.ma mais de 14 anos. de existencia, sempre operando

neste ramo de atividade, e com uma boa clientela, visto que a

sua fabricação é uma das maii
conceituadas.

oferece perspecti

vas de grandes negocias, uma vez que iá fabricou e cõ ocou em

residencias e grandes
edificios para

mais de CINQUENTA

MILHÕES DE CRUREIROS (Cr$ 50.000000,00) de esquadrias,

: "'do mesmo
efetuado contratos de

fornecimentos para uma

.: l') a de mais de DOIS
MILHÕES DE

CRUZEIROS

CC J
,�.OOO.OOO,OO). Cartas

dos interessados .para
«ESQUADRIAS

DE MJtDEIRA»
- 'Rua Pedro Américo, 115 - Catete

Rio' de Ja�ei c
c � \

A tende'
encomendas de

obras editadas no
Brasil

DR. ROLDÃO CONSONI

_URGIA G1!lRAL - ALTA CI.

lIRGIA --
'fOL1I:STIAS D.II ...

l'Ijr' 4'au
-o;; P•.�RTO�. "

.

'aoo pela Faculdade -.!i_- "Atecl!
"q ll'nlvRJ'lIldaq. d. �

:.Slandard Dr.. I.sslstente pOr �
�". CITC.,'"g1cf·· cio

·}Ia �-eto .

_,Otr....gc e--mlf bl-'

"
.

llHestlnos delgado e gros:IQ"

.

tlr6fde, rins. prósta .a, beldga,

.tero. ovãrtos e tromnas. Varloo·

_le. htdrocele,
vaJ'�es e herns

CONSULTAS:

das 2 às 5 horas. à Rua Felpa

Ichmldt, 21 (altos da Casa Pa·

ralso) ,
Te!. 1.598.

..sID1llNCIA: Rua Esteves JU·

nlor. 179: Te!. M 764

estrangeiro.
ou no

"

Ã_prn _-se mals de seus

amígos e }t,.,.:..,Jltes envlando

-Ihes 'um núme�o da ��sta O

VALE DO ITAJAt, ediçâó de-

dicada a FlorIanópolis

DR. iUASE FA. ico

Médico·chefe do Serviço de SifJ!lIl

.

do Centro de Saúde

DOENÇAS DE SENHORAS
-

SfFIiLIS
AFECÇõE'S DA

PELE - RAIOS
lJNFRA·ViER·

MIDüHOS E
ULTRA&VIOLETAS

Cons.: R. Felipe Schrnídt, 46 _

Das 4 às 6 horas.

Res.: R. D. .Iadme Câmara. 46

FONE 1648

DR. POLYDORO S. �THIAGO

Ilédico do Hospital de Caridade to.

Plorianópolis
Assistente da Maternidade

CLíNICA MÉDICA EM GERAL

Doenças dos órgãos internos, especial

mente do coração.
BLBCTROCARDIOCoRAPIA

Doenças 'do sangue e doe cervcs,

Doenças de senhoras - Parto•.

Conlultas diàriamente das 15 1. 1.

horas.

Atende chamado" a qualque- hora,

inclusive durante a noite.

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire

les, 18. Fone 70�

USIDJ;:NC1A:
Avenida Trompo...kl.

62. Pone 76�

DR. LINS NEVES
SUIÇOSuv OS

t

Moléstias de senhora

Consultório
- Rua João Pinto n. 7

-
Sobrado -

Telefone 1.461

Residência - Rua Sete de Setembro

- (Edifício I. A. P. dá. Estiva)
Telefone M. 834

Em lingua a (>1" ã, procur,c.."\-
., livraria clepositária

nesta cidad (fartas Q
\lihados para

«Importação de Li�tr .s

Avenida Franklin Roosev lt no.D�. MARIO .WENDHAUSQ
Diret",. do Hospital "Nerêw Ramos"

CLINICA MÉDICA DE ADULT06

E CRIANÇAS .

Comultório: R. Visconde de Ouro

Preto. 2 - esq, da Praça 15 de No

!l'embro laltos da • Belo Horizonte")

Te!. 1545

Consultas: das 4 á. 6 horas.'

It�idência: R. Fdipe Schmidt, J8

- P'one manual 812

DR. M. S. CAVALCANfI

Clínica
exclusivament.e de crianças

Rua Saldanha Marinho. 16

Telefone M. 732

�

DR. PAULO FONTES
Clinico e operador

Consultório: 'Rua Vitor Meireles, 26

Telefone: 1.4{)5

Consultas das 10 às 12 e das 14 às 18

Residência: Rua Blumenau, 22

Telefone: 1.623

RIO DE JANEIR
-

AUTOMOBILISTAS I
Atenção

Pal'a o seu
dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALD'_

Rua Conselheiro Mafra

rie. 94

DE PION E IR O

A SERViÇO DE V.S.

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 incorrerá em multa de 20 a 100

cruzeiros aquele que
extraviar ou

inutilizar o Certificado de Reser

vista".

I (Art. 129 da Lei do Serviço Mili·

tar).

COMPANHIA -ALIANÇA DA BAlA-

'_tida .. 117. - ..li.: • A I A

mCEImIO'" •
TUlfSPOBT••

J-
Cifras do ,Balanco de 1944:

./1'

t,

CABITAL E RESERVAS

Responsabilídadee

Receta

Ativo

Cr.
Cr$

80,900.606,30

5.978;401.755,97

67.053.245,30

142.176.603,80 I QUEiXAS E RECLAMAÇõES

PREZADO LEITOR: Se o que '.M

interessa é, realmente, uma providência

para
endireitar o Que estiver _errado ou

para que alguma falta não se repita; e

NAO o escândalo Que a sua reclamaçãe

ou Queixa poderá vir a causar,
encami

nhe-a á SF;CCAO RECLAMAÇO I!;S:

de O F;STADO. Que o r.:uo eerá levado

lem demora ao
conhecimento de que..

.
de direito. recebendo v. s. uma

informa·

ç� do resultado. embora
em algunl ca-

101 nl0 sejam publicados nem a rcela·

•
maçlio nem a.

providência tomada.

I'

..

..

SiBistroll pagos nos últimos I\) anoa

Respoasabilidades

98.687.816.30

76.736,40' .306,20•

Diretores:

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, r», Francisco

de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim
Barreto de AFaujo

e. José Abreu.

FILIAr.. VAf.tIG:
Praca 15 de Novpmbro

EDIFICIn LA PORTA -
Telefone 1325

1M PI ,.. ...... 'l1li ..... .. ........

Fabricante e
distribuidores da. aEamadQ1ll con

fecções
-DISTINTA- e RIVET. Possue um gran

de sortimento de casemiras, riscado., brins

bons .ti(ba:rGtos, algodões, 'mortns •
"b.viam.ntos

pal'a
alfaiates. que recebe

diretamenb"�' da.

Snrs,
Comerciantes do' 'intelior n� sentido de lhe faze rem'. uma

Florian6polis,

'--,FILIAIStemJJBlumenau
e Lai", :

fábricas. A Ca.o
•A CAPITAL- chama a ateng&o do.

visita ant�. de efetunrem .up. compra••
MATRIZ em

melhore.

I...................._.......--..--..----..---I....
�----..--I

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

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

....�
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I( esmola' humilhante de dois mil votos cOlllunistas trouxe a publico a indigencia
politica ê' eleitoral dos 'inimigos de Nerêu. Ramos. E isto lhes valeu'

___�m lugar no asilo da compaixão publica.
:i��C��ã8n�o: pre- 'Deve, primeiro, limpar-se
Rio, 10 (A. N.) � o ministro da Washington, 10 (U. P.) - O Salientou o Secretário de Esta.

Fazenda acaba de baixar portaria geI1er:al Marshall, se.c�r,ettário. de do que não há Q'esLrições contra a

expedindo instruções ao serviço! ESlLaJo� dos Estad,os Unidos, .�'JlSs,e Argeneina, exceto no que se r,ere.

do Pal.rimún io da União no sen- I que nao hourve nenhuma modírrca- re a arrnametmos e outros tipos de

tldo de que o mesmo p:�orvidentCi-e' ção na política dos.Estados Unidos equipamentos mi li lares.

paoa que até 30 de maio do correu- para com a Ar,genLlna.,

t'e ano se u:J,Liíme nos termos da Declarou o novo-secretário de,

legislação vigente: a re';lsao das EsLwo que co,ntin�rurá, a polfuica

condições de locação de todos QS
de s,e,�. predecessor, �3(mes Byrnes,

imóveis da União, quaisquer que que af'inmou em
..... ah�'l,l do aJ:0 pas

sejam os ocupantes, prevalecendo I sado que a AI�geIltJ.l1a devIa. ll�
até notírícacão, do novo aluguel fi-I par-_se dos .agentes, eS'COI�as, ínstí- Recífe., 10 (U, P.) _: O Tribunal
xado na forma da circular nO 24, I tu�ço,es e f inrnas c_ome.l�cl-aJS a.]e- Regicnal Eleitoral mandou que,

do Serviço do Patrimônio da União maes com atos e nao símplesmente fossem fllP,urOOas mais 8 unnas na

dos aluguéis anteríorments estipu- i
com promessas. Diss� ainda o .ge- ca-piltal. Acredíta-se que o sr. Neto

10008. Recomenda, 'Lambem, que I neral Mtarsha,ll. que o secretário Oampelo, que sempre levou van-,

aos servidores ou pantioulares. .I'8S'..:-j-rle Estado Assistenée para os Ne� tagem na apuração na capidal, com

145.070,00 pousáveis por dividas de locação I gócios Latino-Amer-icanos, Spruid- a .ahenbura destas urnas verá re-.

6.986,80 alüé a presenLe data, fi-ca facu:�tado:! Ie Braden, permanecerá em seu I forçada a ,sua s:�l��ÇãO de candida,

'''.'. 15::::�: [:��:J:::�::;�:1�::t�; Ip';riga O gove rn O Ir;b;ih"j;i;a'jng lês
158.602,50 I Londres, 10 (U. P.) - Toda 3; ,H�� . ..êh3'Jcr:o;�, procurador ge-

comparada com a de Entregue ao go� �'o�peri'dalde
da Grã:.�etb3JíDlM�á mI' da Grã-Bretanha, num.rlfscurso..

" ,..
jogo dLfln�__cl.a,·-grave crise car- Em seguda, fez u.m apêlo a todos .

... . No início do exercício a CaIsa socorria a 237 indigentes finalizan- verno eOlp"IO lif�l'�nIT"prio govêrno tra
. \J

Ih' 't'
a.

xí F'�(). _

-

os trabalhadores das minas de car-
do com 229, menos 8, que falêeeram, porém foram distribuídas mais. dri

•.

� _ • 'i;,;-' I
ba I'S a po, era carr se nao conse- . .

344"esmolas e mais Cr$ 25.170,00 do que em 1945.
Alexan 1'w,40 (U. P.)_,:/- T../U,w- .., dif i Ld d

vão para que produzam o maxrmo.

d
.. ��,.,r:' gurr irnpedrr que as F I.CU a es '

O
.

t d Alb N
res e eçipçios <,;;jJ"audil'arn hoje . .

.

I ·t
'

'imovrmen o o ergue oturno foi o seguinte:
. , .. /.JL..-.l., ••..'.. . cónt.iruuem aumentando, ameaçan- possrvei, para 1'\'11 ar que a SI ·ua-

-ALBERGADOS
o exet Ç1;.• � :, ,',wntco, quando este

d d I'
-

'Y11'n,a a vida ção se torme
.

da mais dif'Ieil
. o e para rsaça o e()OnOl oa . "a111 ' I I ]. ,

tt":iJi,'egou ao Eqito o quartel Musta, I da nação. Foi o que afir-mou sir para todos os ln-itanicos.
, fá Pash.a, que era ocupado pelas •

� forças britânicas desde 1882.

Flot.anÓ�olh. XI de Fevereiro de 1947

A politica de
PernembucoQue ·Um tiveram as contribuiçõ/es1

Dados extraídos do Relatõrjo de 1946, da Caixa de Esmolas aos in-

digentes de Florianópolis.
.

A receita da Caixa em 1946 foi de Cr$ 144.747,20 e a despesa de
Cr$ 158.602,50, verificando-sa o 'deficit de Cr$ 13_1155,,30, coberto pelo
saldo vindo do exercício de J.945

A despesa foi ª seguinte ;

2.860 esmolas distríbuídas aos indigentes so-

corridos pela Caixa .

Comãssão de Cobrança de mensalidades

Despendido com o expediente da Caixa
Despendido com a manutenção. do Albergue ..

Total ...................••••.•.........
Constatando'-se um aumento de Cr$ ,25.787,8Q

1945.

Do sexo masculino, adultos .

Do sexo feminino, adultos '

..

de ambos os sexos, menores .

212

Um

111

7Q

UNIVERSAL,A EMPRESA CONSTRUTORALulo 'nacional
Roma, 10 (U. P.) _ A Confede- A maior Organização Predial do Brasil

'�ração Italiana do Trabalho convo- A V I S A
"0,'1 \""dO'.'" os trabalhadores a para- ,L 1 I'v L Cc< " A todos os portadores de titulos desta coneeituQU'U emp.resa ego izoI""

Iisarem suas atividades durante 10 &eU8 titulas afim de obter o reembolso de acordo com o

minutos, ás 10 horas de segunda- .
Decrete-lei ,n' 7930 d� .3�9'45. .. .

f
.

h
.. Para maiores esclarecimentos e fóvor dlTlglr-8e ao escntorlO centraL

ell'a - ora 81m ,que se.ra assma-

'I nesta Capital sito a rua Felippe Schmidt s/n Florianópolis.
do O 'Crata'do de Paz - eomo smaI
de "Iubo Iiacional" pelas .CÜ'l1<diçÕeS I

'

impostas ao po�o iLaliruno.

PT· d' 1 tA ,Ass�,ciaçã,o dos V,elei'a,nÜ'8 e

ai ara que ruman seja can loa o)
AssocJ3.çao do� Ex-PaILlsans, bem

N Y 'k 10 (U P) _ O PQ'e- .sonalitdade dirig·ente. O mundo'
S

.

I d d E I t
ova OI, .,

como a ,aclec a e o,s 1 x- n err:_a- 'side'Ilte da Assembléi,a' Na,c.imlal do necessiQla de mais estaldis'tas eam

dÜ's em Campos de COIlcentraçao, II P "d D t' R b t E visão (li firmeza e infatiogável como:,'
.

I
,aTLII o emOlcr.a a, sr. o er .

UIllI a,m-'s e num ape o para ." . ele".
t d "t ;1' . f' t

I H-anillegan, aIlUlllJCIQiU ofICIalmente
que OI Ia L' a la ma.lll es, e s'eu pe-Slar '

pela assimatura do trwt'3Jdo. �ue "'�ós, os �.:mo.cratas, ,esLam�,s Alu·l'zOt'O da l1astrouISpOS"OS a pelU'lr ao nos,so pl"eSI- U U

Le'varam os I·ndt·os·
dente que se c·amdidwle áS' eleições

R I·"
.

lJlresi,demciai,s em H148". i O lm
a" revolta

Acr,es<c'e'l1tou que "o povo nor- Es,te,v;e In'eS!ta 'capital, acompanha--
t[Io-ameri,cano' alprendeu (j'ue Q 1)'1'e- do de sua exma. espõsa, ü s.r. Alni-'

La Paz, 10 (U. P.) - Quatro co- sidNlILe 'Iillm�wn está meLhorando z.i.o de Ca.stro Rülin, vice-pI"esiden
lUIIl:1ls póli'ciais avança.mm lenta- com o tempo: Trumrun Lem sabido te: da Câmara de Comércio Uru-.
m'ffilJte por es,bradas iIIlunldada,s, a ID'asLrar-se wcima de todas as ani

fim de socorrer f.azendas que estão mosidad'es pol'ibcas. O mundo, scn
sendo ata'crudas por t'rabalha,dores te necessidade des,Le tipo de per
de c'&mpo de origem se,lvicoI,a, os

quai,s, de aco1,do com manife&tação ,I)egolado pordo govêrno, Slublevruroa'm-'sle ori,elll-
_

tadoiS pelos lildea'es do MovimeIllto um cao
Naciona.l RevolucioIlário, que s,e

C· I
esf'Ü'rçrum prura l'ecuperar o po-

ontra a rae e.·ça-o dos der. enarmleI caCht01'1'0 aI,�mãD, ped,s,ando... 70 quii os, a .&cou· um grupo e ga-
A sublevação anterior dos iil1dios

tatos ,de peqtuena ida-de q.ue esLa-

b d
contra os lruti,f'undário's bolivianos

vrum fazendo urrn boneco de ne�e, Siegutu, pela Cru1!eiro do Sul, para0"

mem IaS a mesa teve lugar em j'aneiro. A região Pôrfo .A!llégI1e, ,aOlnde o 1,evaJÍIl os ..:

de Caohiabamba tambem foi Offila
deg'olando a dfmtaàas Wa,ltel' Mo-

R' o 10 (A N) U t·
. ne[', de qualbro anos, cuja cabeca mesmos O'bjietÍlVos que o trOllixeram'"

� , .'
- m vesper 1- o nome do sr. José Augusto, de- de uma O'UItra 'revolta em dezem-

ncolu irrecomhecivel.
. ao 'I1'OSSO Esita,do.

no revela que está sendo arUcula- putado pelo Rio Grande do Nor- bro de 1945, qua[1do oiúooento.s in-
A mãe do menino, ouvindo os

---------------

do no Rio amplo movimento com te, é cotado para a presidênc-ia da dias rutaoanrum os pl'ütprietbáriOiS da CASA MISCELANEÀ distri.
Ô· d I t d gritos, af\\J,menltOlu' o c'alohoDro, mas

o ap 10 e pa.r, amen ar,es ,e vária.s Gama,r::!., fazenda Los molinas. ., buidora dos Rádios. R. C. A
corr,entes, de,SlLi.nado a pr'�mo'ver a

não pOlude mai,s salvar o f'ilho. O
V' V' 1 DV' 1 ctor. álvu as e iscos.

subSlti:vuição de. tloda a' Mesa da Droga contra a g' rl·pe PA'RJEIRA
cão 'em seglüdia fGi f.erildo por um

Rua Conselheiro Mafra
Cama['a. Por iss'o mesmo, e ponque

vi:zinho e finalmente morto a tiros

visem os parlamentar,es qu:ebrar Mosüou, 10 (U. P.) - A 'nova pela po}i,c ia.

praxe antiga na história poHtica vitamina "Ri'bmflamiill'a", que au- Da. VIVI (Parteira). torna O ,an�mal possuia um::1 coleira

do país, que é a reeleição de to- menla a 'l'esios.tênci.a do ongrunismo publico que. a partir desta datá mas não tinha Ji.cença. O owchorro

dos os membms da Mesa, tomou o cvntra a gripe e Il1Ü'léstia,s pulrno- atenderá suas clientes apenas estáva vag.ando p'eIas redoodezaJs

mo.vimento o llCillle de renõlVOO0r. nores, foi d'escoberta por cierut.is- na Maternidade de

Florianó-I
há aIgUlILs dias, a�al'emtejr_nente sem

Ouvindo, ta propó-silto, Ú sT. Lino ta� sovie-tio"Os que a extraem do

I polis, não mais o fazendo à dono. Ontem o cao haVIa 'Uitacado

Machrudo deCll-alI'ou: l�Jt'\ desln,wtaldo. domicilio. e ferido ,Qlwt,ro menino.

Total .

PERNOITES:

r

� 393

Do
Do

sexo masculino, adultos "'"

sexo feminino, adultos '

f
.

ambos os se,xos, menores ,,1'
, .

, /., .

1978
316

De 186

"o
Total �'.. . 1';; ..

Comparado êste mO<YÍme�.1o co mo de 1945
mais 8 �lbe.rgame'l1tos e llJ.":rios 159 pernoites em

A Idespesa com a .I'?íanute1nção do Albergue
Cr$ 545,40.

2480

verifica-se ter havido
1946.

superou a de 1945 em

..........

De 1941, qU37.do o' Albergue começou a funcioln�r, até 1946 inclusi
ve, o .seu mQv;lmento foi o seguinte:.
ALBERGAD(�S
Do sexq ·IRíasculino, adultos .

Dl! se" f
"

d I"

�� gO emn).Ino, a u tos .. ' _ .

lle amlros os sexos, menores .

•

1374
410

272

Totàl .

'

..

PERNOITES:
2056

no sexo masculino, adultos .

DQ sexo femini,n.o, adultos ..................•
De ambos os sexos, menores .

13.375
1.434

812

Total 15.621 glu,aia, - no Rio de' Ja,neiro e que'
veiu afim de instalar uma fi.lia} Oa-·
quel:a conceituad'a entidade, da qual.'

A despesa com a manutenção do Albergue
anos, foi de Cr$ 37.366,80.

nêsse período de seis

N. R. ,- Os dados acima mostram a �xtrordinária !benemerência da
Caixa de Esmolas. O destino dado às co,nJtribuições do povo, deve ser

"ir de estimulo para que cada dia séja maior o número de contribuin
tes há uma 'o,bra de tanto alcance social.

era agente em Florianópolis, o sr.,

BOlles,to Rig,genbach.
O ato da insrtalaçã'O 'be�e lugm- no'

dia 8, oo.nfomne ruta a que damos;

puhlicidtrude em omiro 10cal, tendOl'
o sr. Ernesto Rigigenbal'h fiJcado'
como presiden.te da, meSlIll, ,"ili:ll.

O sr. ALuizio de Cilts'trr H:,)�im'

Fila'nde;lfia, 10 (U. P.)

A uzina de gaz
não funcionou

- "O que se está anttiooilrundo
é a fOI1mação de uma cOJ'l'ente par.
�a,menltar inde�en�elJJlte, ih1te.grada
de e'/ementolS pertencentes a váriOS

partJidos, que pretende, sobretm.do,
s'e opor á i'IlitlI'omis.são do poder
executivo na ,escolha d'i.reta da Ca
m�ra. Trata-� real,men.te, de
uma praxe absurda, que não deve
nem pode subsistir".

Segundo apurou a reportag.em,

Londres, 1 O (U. P.) - Na 'UZilll:l!1l1
de gás desta caJIlital tentou-Ise ho

je r,es'úabaloeúe-r a vellha ilurrninaoã�
a gás, quam,cJo foi interr.ompida a

corr:e'IlIbe de e:1,etri<CitclacLe. M'às' 0>'

,esforço fraoeassou, porQlue em toda
a us,i,na não se enco'ntro'll uma

única crumisa iln0andooentes,' para.'
os lampeões Qlue há trunto tempo
não s'e usava,m ...

-Os g�si,s)Li1s, 8iutW!lta11lto, conso

lam..,se com o c.aso -das telert'Ólllis!oo*-'
de Londres, que estão trwbal�hand().
á I L1Z de' vdas.

R A S ,

PA R A F E R f DA ·S.,
ECZEMAS,
I N F L A'MAÇOES,
COCEIRAS,

• F R I E

ESPINHAS, ETC.NUNCR EXtSTIU iGUJ:1L

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


