
Rio,. 11 (I.I.)-- Empresta-se a maior imptrfnctir iI�Tmrtio,�lmaõhã,
-

do �Uífe\torlO
Nacional. do PSD, sendo certa a eleição I do sr. Nerêu Ramos para. presidente do
partido. Três vice-presidencias serão· criadas e ", providas com, os representantes
de Minas, P:ernambuco e Rio 'Grande. do Sul.· Divulga-s'e que o � sr. Nerêu Ramos.,
após assumir" a presidencia do PSD, lerá o encargo de dirigir a politica do Govêrno.

, .

forças ; garanJem o Tribunal
RIO, 12 (A. N.) - Telegrama de Recife informa que na reunião de

ontem do Tribunal Rlegi'OIl1'aJl. Eleitoral o professor Barreto Campelo, de
clarou que o mesmo tribunal estava incorrendo em fal:tas graves. Dian
te disso, 'o desembargador Genaro Corte, pediu, e o tribunal concordou,
q'Ule o professor Barreto Campelo posítivasse .a sua sensação dentro

'

do

praso de 48 horas,
Á vista desse e de 'Outros ,ilndden�es, o desembargador Genaro Feeire

O MAIS ANTIGO DIÁRI()... DE SANTA CATARINA
re requdsitou, a políoia para gruralllHr 00 nnal dos trlIDalhos de apuração.

Rio, 12 (A. N.) ___:_' O .Presidete da ato, considera-o contrário à lei, A 7 de janeiro, porém, novas

Re!púhH.c� acaba d:e vetar o voje- rp:�)'is, é Id'a alçad� �XClI'Usi.va do Pne-I vant�grens eI'aJm. cOi�f?,r�dras a de
to de.)el, em que Sle· converteu a ISlIdelllte da República, nos .termos terminados ftlln,cwnanols pelo De
proposição número 5, de 1947, que do Artigo 67, paorágrafo 2° da cons-Í ereto-lei, 8565·, colocando-os em si
aSSle@LlJI'Ia aos oficiais adminístrati- tíniição, a iniciativa das Leis que l1Juação prevíligiada em relação aos

vos, -·escrirtJul'ários e
'

datilografos do "'aJumen,tem
.

os vencimentos". re-. demais ocupantes de cargos idênti
Mrl'i'stéri'O de Bducação

'

e Sande,' be- quisito qlue não se ver-ificou com o jcos; lotados em outros setores de
nefícíados pelo Decreto-lei 8565.t de projeto ora rejeitado. Argumenta o a1dimdlIlstração.
7 de janei.ro de 1946, as vantagens -chefe executivo que pelo Decreto- Ora, não havendo nenhum obs
no mesmo ,eshJ.ibelledda·s.· Jltlstifi- Iei 8512, de 31 de deemhro de 1945, táculo comstituciomal quanto à fixa
candc sua recusa em sancionar o o Govêrno Federal' concedeu au- ção OIU redução de vencimentos del' "Imp. até 1'4 (quatorze) amos".projeto, o Chefe Executivo em mente de vencimentos a todos os Iumcionários, que não gosavarn do

Rio, .12 (A. N.) - Telearaina de do Víet Num, tormarão' sumamentemensagem enviada ao Senado Fe- seus servidores e inativos, o que previlégio da írredntibíhdade, o

G' F' J 1 Fortaleza diz que '()\ mm' continua longa 'e custosa a campanha mil i-derall, além de manifestar reservas representou 'uma .enorme sohrecar- overno 'eGera neso, v'eu revogaI:,

ô atacando fnriosamente' a cidade: As Itra�' .na wloOnia, O aludj,do Q,f,icialquanto à constitucionalidade do ga OIrçamentária. b De-cneto-Lei 0565, l11eldrianúe o de
n. 8994; de 18 de fe'"eIl'ieiro de 19,<1.6, ágnas t01namm l10mpletamenle a d�cl,ar.ou que, a seu cri,Lério, par-

Unl�a-O auxl-I.-'l1ra' a constru- t' 'd' rua TabaJ'aras, tornando o transi- til:haldo com gl'ande numero deex In'�UI�n' oO-ISle, a'S'S,lJn, uma alnoma-

lira. to impraticável. O calçamento da� seus cOlmvanheiros, a crumpanha

C.:iflll de e·sltr.:::..das .o Pres1denúe pal�sa, em seguida quela arte1'ia, apoitando pela tn- levará pe10 mEll}:OS, UIID ano, para
u ..,

.
" '".I Ui!

. ria das águas está se clesrnoro- .sre pr,erwLI'ece,rem as atuais condi-, ... ' a e�tr:i;ball' SlelU pont'O de vista sóbre '

Rio, 12 (A. N.) - Como s'e sa- cOIIlidições, qu1zeSlsem construir es-
os ma-is aUJtorizaJdOls tmtard1sta:s de nando. çõ'es de Luúa.

be, o decreto-!.ei 8.1G3, qL1'!' deu trardas·. ObedeiDeJ1do 'essla moderna
Direito Aldim�'_[1istJl'altivo �acio(l]ais e

'l'1ÓYil o·rg:mização ao. De.pallbamen- r<l'olírlrj.I�-l1 1'0doviJária e do j'I),<,entivo E!s<tralil:lleirooS, con,dul�n:dro pOr 'cir-

to Na:'éJ onal de ESLrwd'a,S" tfré' RJtJtla- ;[inlUflJ�eir?«'\ té0l'.!!j,co; o D�aI'[Ja- flJo.nsltnar qUre 'o -l2.noleotJQ !Jlào, s'e iro"
g'em cI'!'ail1Jdo ao 'nl""smo to'mpo b n)D.]·!lto Na,c]'onal de lDstradas de,

".. v' v ,. v

põ!e à solild:ariedaode el&;C1uüva, pois,fUif1do l�odov,iárjIO naci'Ü'TIla,l, ·eSltabe- Rodag,ero di'slriuJlÜr em 1946 ver-
.a ,�er s�nrciO:liaodo, illUporl'lta em resta

lrerDeu nOrmas ri,goros,as que a pró- bas e auxíhos no montante d,e ....
b. eIreC/er des'ÍIg.urald:a,<1e de atr ihu,j,r a

prl'a Constl'tull'ça-o' es'o.nd'eu aos Cr11:? ::>.7::>,200,210,20, oabe1lJdo ao"
,. Lu ' 'li' - -

fiUllições �d,entkrus, vencimentos di-
mU11liüípio,s·, ,como àuxUio filnan- I1O'SFiCj' Es,[ado 21.239.204 cruzeiros

fe['ielllbes. As carrei I'als aludida,sCfüro aos ES'v3Id:os que, sOrb· c,el'tas I e 47 centavos.
e:&t&teJl1 em todos os Ministêrios,

Fr�;,��, I!!li O pQ.�lJn, do J de.'s·�rm' '!!.mento maiS, pelo ]:>'I1ojleto, ,os integrrunrtes
ii \J l),l,'t 11U I� u U u U daiS I}ue per.D€illoC€irU ao Ministéri.o
LAKE SUCESS, 12 (U. P.) - PraticamEmte desaparreoeram da EdlUlcação e Sande voRarãlO à

tódrus as es�pelranlças de' q'tl;e sle de.sfiz'els.sem, as dif.e,:rença entre SlÍJtJuação de pri'vHégio, que tempo
a URSS e ErSltado.s UnidOrs quanto ao programa das Nações Uni- rari,rumem.'te gdÍs'avam, o que 0Ontra

das pa�a limitação de a.l'lnas. :mm fonte àutorizadla se diz que da 'aI pol!Í:t'ica e a aodministração do

se o ia:Il{pa8'Sle não.se l'Ormp,er até q.u'anrdo se reunir o Conselho artu'a'l Govêlrno, a quall é de atrilbuir

de Siegur:ança, às 15 horas de hoj,e, o programa de armas será a tJodo,s, os qUre servem a.o Estado

ro.s:t'Ü dle lado te.lupürariamem.te. Apenas a aí!1UeiIl;Cia da ,UR.SS o's me.sl11O� direi1:OIS e obrigações.
.

ao ponrto de vista dios Estados Unidos poderá impedir tal aeon
tecimenvo. :mm fonlte americruna se ctiz que a delegação norte
ameri.cana pervmaneerá fi:lime, na proposta que flÜlI"!mulolU à Co
mi.s,srão de desanmamen,to de que o programa não atinja a ques-
tão dJa elllleTlgia atômica.

'

I"
- . -

I Jerusalém, 12 (U. P.) - Anun-Para a aViar a crise log esa cia-se, orfidalmenÍle, ter sidD ou,.

L'Ollldres, 12 (D. P.) ,- O Diepar- miÍzaJdas COll11 a I'ediu:ção de. en€il'g1a vida uma forte expl,(jsã,o na área
taanenrto odie Gul€iwa e .o Alirnirantado die onllem, mrus aJcres,oelnl'OiU qrtIIe, os ponLuár,jia de Haifa, ás 18 hor�'S.
I1eCiebi.eram orld;ejns die fica,r d, ie p,ron- ,aJlYas,teaimen-í'oiSl úontÍ!nU!llm a ser Meia hora antes todo,s os habitan- Ri'Ü, 12 (A. N.) - Re�miu-s,e, 1100-

esta r,eunião e It10lmem uma decisãotidão para' dar quarlquer aluxiJlio b10qirneado.�" pelo mais rigoroso i:n,- te,s e trabalh8idores na ár,ea haviam J',e, o Tribuln.al
. S'lllPerior E�eitoral

sobre a poHhca da T·err.a Sa,nta.jpo'ssiVle,1 no sentido de mel�hiQiJ,'a,r o Vel)'IllrQ. já ocorrriJdo TI& LngilailJerra
.

em s,ido 'evacuadüs,. depois da pOlie'ia dis'outirnrdo o l'legimnto interoo que
aibarsrtecimento dO' 'carvão. Eslta or- mais, ,die meiü séOOJ1o. Declaroru que ter reoelbi,do avi'sos de que esúavam foi aprovado até O' rurt1go cilllqTheuta Ete'·lo O d.JputadodJem foi experdirda um pouCÜ' delPois a C'OQperaçã,o públLca não foi. hoje. sendo coIoc8idas bombas n8iquela e ciuco. EnlÍlre os ar!tigos alPrr'OvaJ'O, U
da rS'essão especial do gabineil.'e, r:e,a- tãll) boa qtllà'nto Sleg!lIlnd�-feira. zona. figUlra o segru.lÍln,te: S/erá p.a:do o pra- t''nb· tlizada, Voo-a' paSlSar' em l'e'Visrta a es- zo de :QiU'ilnz.e dias ao part1do aoosa- p� 'W IS a .

cass,ez de oOll11ib�sil.í:veis ,e energia, Ai Auslri'a'controlada pela' Russia do parra arprlels'entar defesa e igu.ro Mrunáus,12 (A. N.) - O depurtadü
Qlue já pa'rali,zou mai:s de C)JUatr'O ao pl'ooorrardior para &e mrunifiestalf. petebista LeorpoMo

.
Ne",es, já �s�á

milhões de trraDa,l'hado'I1es. ° 'gahi- Viena, 12 (A. N.) - Embo.ra em a impress.ão de que, os russos r,eti- O Tri'mlJllal poderá rregeitar á' de- eleillo com '() arpôio da, D. D. N. ao

nete ccms�d:elrou tôrdas as espécies Londres se pos:sa dizer fOI1malmen- raram do país gramldes quantidade nUlllcia, desde <IUle 'esil.eja conv·eu.ci- govê!rno do Estado do Amazolllas,
de l'eCUil'SOS, ÍolllChlsiv:e 'Oi empI'etgo de te que a Aus;tri,a será a nação in- de eqllÍlp'8imooto iiIJJdu'Stri,al, gado do da SUai ill11lP,rooedência; em face pois. atingiu mais da me:taide dos.
l,ança-:cfualmas pana retirar a lI1Jeye dE!IPrenld'ente, a polHiÍDa que .os rurs-

e malténia.s primas, mas niil1JglUem, daiS provas apnes'€IlüaJda:s pelo par- sudiragios do eleitora/do ama:zronen-.

de sôb,r·e O'S trillholS .flerroviátios, o

I
SQ,S s,eguiratn neste país· desde a

�ora daiS autorildilides de KnemHn, tido.' s:e.

uso, de sUlbmaT�nos para. g'erar for- oClIIPação desmEmtirá' IlIOS f8ites
tem Ulma noção. exatÍ'a sobre a ...........----__

ça elétrica prara as cidJades oOlste17 qua,llquer resOllu,ção form,a:l que
magnitude ,do valor çlo material PTas e oruiI.ros. wdolbem 8iS potelncia,s aUardlas. Os rocesso contra o e-x-ministro

o MillliSltflo dos CombustiVle:Ís e sov:iétilcos. intrOldiuzirwm-se firme- l'emerv.iido. Os russos erSltão 00ftS-
. , trmindo ha algum. te'mpo o ed'ifi-Enrergi,a doola.rou, em ,em.trevlma a mente na econiOllllia da Austrila '"

\ cd,o financeiro que lhes permitirá!ÍillJpfIensal, qUle o gabinete está con- Ori'ent8i1, nãO' par,ecelIlido provável
siídJer.ando, também a extfen.s'ãü da que eSlteljam dd'SiPo,s'Lns. a 'r,epudiar exercer o maLs apso.luto controle

SoulPI'essão de energia por cincO' ho- o conti'olé eC'o.nômicO' e, portanto, ec.onômieo da AootrÍla OTirootal,
!l'as .diárias pam roda' a illha, rexcet'O politkO' que wdqufrir3lffi, nean. mes
o rnolrte dia Esoócia. Um po.rta-voz mo depois da rauinalda de suas
<lo Mirnii-stérilQ adi::m,tou que 22.500 kOi])als de ocupação, Tooto em Vi,e
tOlI1eladas de cairvão fiü:ram eool11o- na, CQ'mo fora da Austr,ia, tem-se

d.
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O PRIMEIRO VETO DO PRESIDENTE. OUTRA

A

Novas bombas
em Jerusalem

wtll"avés da po>sse ,d,e" uma elewada

pe1'lc.ent'3Jg,em drus áçõe.s da:s com

panhas ilndustr.iais e :Einanceiras
dessa zona.

Grave a situação na Indo China
Paris, 12 (U. 'P.) - Com à

c11e-,
fnidas devem-se á enfermidades

gada do transatlamtíoo "Pasteur " ao tropicais contraídas dur'aIllte ar

porto de Marselha o qual traz mais I,Camp.aIliha. Boa parte dessas di
de 1.500 franceses evacuados da ficuldades 'são atrhuidas, segundo
Indo Ohina, emtre os quais f'igurarn se assinala, a inexper-iênoia dos:
mais de 350 soldados enfermos. e jovens soldados, que não adotam
f'er-idos, revelou-se a magnitude aJS precauções indispensáveis nos

das dif'iculdades que se desenvol- climas tropicais. Um oídcíal €va

�'e na Indo China. Em, deCl'a. I.,�ç,ões IIOllado declarou que a FIIamça nre
f'orrmnladas por of'ioia.is que ohe- cisará conoemrar, pelo menos
garam no "Pasteur", 'destruca-s:e 140.000 slÜlda.d�s na Indo Ohina.
especialmente que a terça parte, sendo neees,sáriors' entre 3 a 4,
alproxÍmaida,menDi;), das baJÍxas so-

meses' para habitar um jovem
francês ao olima que reina naquele
país. Estas cireunstanrdas, unidas
á olL�[lras condições reínantes na:

lindo Chína sem falrar' no poderia
militar e ria resolução das forças

Ma,remoto DO

Maranhão'

o s.e:nado.r· fra,DCistu Gatkltti tI!- Rio
Tlendo seguido para ra Capital F,ederal;'Q sr. dr. FrrlU.cÍlS.oo Gali1olti.

eleilto selliadoa' pie,lo P. S, D;- no pl.eito do 'dia 19, dri:r,igiu, por intell'médio
do 1110ISSLJ jooJ',naJ, o sl8lgu�nlte llel'e�alrl1là de Qespedidas:

"po,r l110rLiv'O· d.e minha partida }'flre:sper.ada, envÍlO m1nha saud:al,;ã.o :li
todiüs os valorosos cOl1l{Planheirols que ,con:tTilbu.iI�mn para. a, vÍltória do
nos,so parlti,d.o, Ao lTlJeMnü tempo ialg,ra,deço as arLelnções com que me' dis
tj'llrgiuJÍram. No Senado Fie,die:ral aguardo O!I:idie'llls dos nosrsos comeligiDn;i
r.; OIS. SalLlJdiações (a) F<fandsClo GaJiloo.tti.

Reestruturavão
diplomatica
Ri:o, 12 (A, N.) - O mins.tro das

Itelações EXlÍ'eri,ol�es designou o.S

dip'loma:tas João LuiiZ Guimarães

Gomes, Val:demar Amujo e Anltlo-

Exigem umá
sessão secreta

L011Jdres, 12 (A. N.) - Certo, nu-
mero de membI'lolS do PiaI'tido Tra
balhista está em fr:M!JDa orpO,SiçãG
á polirti,ca d'e seu partido. a Despei
to da Palestina. Vários· membros
da comissão de assuntos ela comirs_
são de ruSSIUJIlItlOS exterio,res· do P,ar
Udo Trabalhista exig.irão, na Ifutu
ra reuIllião do blOoco tmbalhis,ta no

nio Honais:s para, ,em comissão,
slob a pres�dênca do prime.iro es

tudarem "81 propor,em 'Um plano de

reestruturração dOr quadro das re

par.tlições consulal'es brasi,leiras.

Regimento do S.T.E.
Parlamento" que se r'e'8ilize um de
balte e�[peoi,al e secreto s.Qrbre o pro
blema da P,aibestina. P,edirão' que
Berviln e CrecDh Jlones assistam a

RIO, 12 (A. N.) - Há pouco t,empo, como tn$JSrmitirnQs, o dr€iPuta
do Ba,eta Nie'VI8ls, pf,esildelllte do DiJ:1eitóri.o Gent'raJ do PTIB e I) ex-o.nilllis·tro
do T,raha,l!ho ,sr. ÜitalCiJj.o Negrã.o. de Lima empenhiar:am-se em vi'ÜJental.
di;wuslSão pel,a ill11:prI1ensa, por meio de enÍlrre,visrIJas, oobll'Ílnldio-se mUJbua
men.te daiS mais gr.aVles irnjúdal. AgolI"a, 9 dE!IPllJltado Baeta Nevoo aloaha
de enltr�r ,em juiz:o com rmJa, queixa-arime oontra o sir. Negrão de Lima
rw. qual também é en",ol'vüJd.o o dep'L�tado petehis'lJa 'd;Í's,sidenlue, de i\1jnrus
Gerais. sr. Leri Sa,nrtO's.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Quinta·telra 13 de Fevereiro de 11)"147

---�----

LIRA TENIS CLUBE-Dias
infantil. Venda de mesas a

e 18,
dia 9

bailes
às' 15

carnavalescos. Dia 16,
hs, na séde do Clube a

t-
,

ma mee

50,001)
is,

partir
17
do

9 _ Domingo _' Farmácia San-
Esposo ·(a) to Agostãnho _ Bua Conselhelro-

MaÍlra.
15 Sá,baJ,d'O .r+: Farmácia Espe

Cargo do Pai (mãe) .............................................•... rança _ Rua Conselheiro Mafra.
16 _ Domingo _ Farmácia E�-·

peI"arrIça _ Rua Conselheiro }qafrn.
22 _ Sábado _ Farmácia Nel··

son _ RUJa Felipe Schmídr,
23 _ Domingo _ Farmácia-Nel

son - Rua Felíps, Sehmidt.
O serviço motunno será efetuado·

As dívidas EE UU J?e1a Far:nád� Santa Antônio sita-

russas aos " ..
a rua, João Pinto,

Washington, . (U. P.) _ Não MOilOltov, depous da reundâo dos I ]A p�es,ente tabela não poderá ser

está na agencia do Conselho de Mi,_1 Quaúro Grandes, a começar a 10 � teraJDa sem previa autorâzação-
nistros do Extenior, mas se espera de marco.

este ;epantamento.

CLUBE DOZE
CARNAVAL DE

AVISO

DE AGOSTO
'1941 Apelo ao povo inglês

Londres, (D. P.) _ o ],;rfuneiI1o 111U1IU apêlo por cooperação do pu-

mãinllis,tró GLeu:nenrt ,Ait!lJee, LJ.l:�nldo na iMilco. Declarou qIUIe é dever de to-

Levo ao conhecime�to dos srs. sbcioe'e suas exmas, famílills, Câmara dOIS COll1UIlJS, náo PTeviuldoiS cumprir- as diretivas do govêr
que a .Dh:etoria do «Clube Do� de Agosto. resolveu realizar bailes à

()lU!rul1(to tempo durará a atual crise 11110 e fazer tudo o que estiver ao al
'fantasia, com início às 22 horaa. nos seguintes dias do mes de Feve-
reiro: 15 (sábado), 16 (domingo) 8 18 (terça-feira). reservando o dia do carvão e de- energia elétrica. cance para mánorar esta .terr-ivel

17 (segunda-feira). para a vesperal infantil. dEla 16 às 20 hcros. Prontamente diesa[�l3.do por Chur- sínração, A>ttliee'mão procura dimi-
VENDA DE -MESA _. Do dia 10 de fevereiro em diante. da. 18 ohIilll e Bden, ,Artt1ee concordou em llIll'ir a gravidade da situação, tendo

às 20 horas. na side do CluDe, terá inicio a re.erva de mesas, pelO' dJelba,te,r a atuall críse do carvão na atribuido à atual onda de frio a
arllem de chegada do sbcio, no recinto para ellse fim de.ignado. O
socio s6 poderá relervar uma mellO. O preço da mesa numeroda.
com direito a 4 cadeiras. obedecea.do à disposição COnlltante da planta
exposta na séde do Clube, será o seguinte:

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

INGRESSOS -- De oeôede com as instrhções baixadas pela Dire.-
toria e que serã.o distribuidas aos sra __sbcios, os preços para OB

ingressos avulsos serão os seguintes: Cadastro Soclet do ,«O Es"'�do»PARA TODOS OS BAILES CR$ 300,00 .lu
PÀRA CADA BAILE . GR$ 100,00

lilllgl'u:teiITa, declarando que os C'ÜU- causa da ,faJJta de 'carvão. Declarou

mídores devem obedecer áo esqne- que uma pronta recuperação de
ma de economia elaborado pelo go- pende do tempo "p,a.rlti'cu:larru:nente
vêrno, ChUJr,cihiJI juntou-se a Attlee de não haver neblina".

NA-O É NOCIVO AOS ANI'MAIS DO).;I; 51'ICOS
.* 9W4W 'E· J!Müiimli5g;í1JWÍii'!ii'iti\ §*m**Yf&b1iti1l��

NQ'l'A •• A t:l'UilBa cvulaa sb poderá Ber adquirida apb. a reserva

do. de as.inatura para todos 011 bpiles.
Secretaria', em Florianbpolis, 28 de Janeiro de 1947.'

,

ELPIDIO FRAGo.So., Secretdrio Geral,

!o '

Peddmos aos nossos distintos Ieitores, o obséquio de preencher o

compon abaixo e remete-lo á nossa Redação afim, de completarmo,'
quanto; antes, o nosso movo, Cadastro Social.

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

Academia de Comércio de' 8t8. Catarina
(Fiscalizad,a pelo Ciovêrno Federal)
ANO LETIVO DE 1947

. CURSo.S: Comercial Báll�co
Técnico de Contabilidade l' e 2' anos

Contador 3' ano
Ci�nciaB Econôrníccs.

INSCRIÇÔES; Exames de admissão ao Curso Comercial Básico
\ •• de l' a 15 de fevereiro'

F
Exames de 2a epoca -- de .r: a I� de fevereiro. '

INI lO. DE EXAMES: Admillsão -- 20 de fevereil\o
, ,28 epccc v- 20 de fevereiro. I

MATRICULA-' de �. a 2(3. de fevereiro:' ,-

INICIO DAS ÀÚI,..AS: -- lo de+rno rço, ,

Nota: Aos portadores do diploma de Aultiliar de Escritori() _. Ccncluaãc
d'o Curso Comercial Básico -. lIerIÍ permitida sem a observcncíc
do limite mínirq.o de idade, a obtenção do certificado de Licen

ça Gina.ial. de neôrdo com o regime estabelecido no Titule VII
do Decreto-Lei n. �244, de 9 ae abril de 1942 (Decreto n. 8191
de 20 de novembro de 1945).

INfo.RMAO!ÇES •• Avenida Hercilio Luz, 47·· da. 17 ás 19 ,hora.

Sexo Est. Civil D.,Nasc .

/'
Pais

Emprego ou Cargo

Observ,
: :� 0 •••

)••••••••••••••••••••••••••••••• ,

••••

••• � •••• ', •••••••••••••••• , ••• , ••••••• 0'••••••• ,.,•• : ••••• t\. ••••
'

••••••••••

-I

Agrádeceriamos, também, a gern,tiJeza de noticias de nescímentoa
casamentos e outras, de parentes 00 de pessoas amigas.

DE PION E IR O
A SERViÇO DE V.S.

CJlue o secretário de E'st3Jdo Marrshall Ha um precedente pa,na úal con
'beonhra uma ro.quena palestra

'

em' vew,ação. Numa foi anulIlniada, mas

Moscou a pnorpósitd da regJula.riza- Byrnes trouxe a questão á di'Slcus
Cão das obriga'cões, rus,sas prove- s'ão, ca'sualmerrte, em Nova Yo.rk,
ni'eIl!tes '(iro Emip'l'éstimo e Ar,rene- lIO ouitono 'último, depo.is de suas

diamen'lo· dura1Jlte a g'uerra DO eonversacõó's pl\tvrudas com Molo-
montante de 11.297.000.000 de Iflov.

,

do,).aresr. lVIô;lotov teri>a retrucado que uma
A questão não será 4>vootillada no das ,razões por que 0:& sov,j,etes s,e

COInseLho, mas quase que com toda m09travailll lernto.s em abordar a
,

a certezia vi.rá abona d'nr,anrte as qUe'stão era .a ruguda falta' de pes-,
conver;sacões Emire Ma'r,shruLI e soaI di,plomá'tJi'oo treinado,

I

CURSO DE MOTORISTA
e

Serviço de Pronto So.co.rro de Automóveis
Ensina-se a dirigir automóveis
Amado.r e Pro.flsslo.naí

I-
, Teoria e pratica - conhecimento do motor.
Atendem se chamados para reparos de urgência .

. Auto.":Escola '-47 ..77
-

GARAGE UNIAO -- PRACA GAL. OSÓRIO, 40.

FILIAl. VARIG:
EDIFICIO LA

(
Praca. 15 de Novembro'
PORTA Telefone 1325

I

Tenha s�mpre em casa: uma garra�nha de

ttrERIJIVO «K NO T>,-

I

o ESTADO
Redação e 'Oficinas à rua João _

Pinto n. 5

Diretor: BARREIROS FILHO
Preprfetárto e Dir.-Gerent.

SIDNEI NOCETI
Diretcc de Redação:

A. DAMASCENO DA SILVA
Chefe de Paginação:

FRANCISCC> LAMAl QUE
Chefe de Impressão:

JOAQrjM CABRAL DA 3ILVA
Representante:
A. S. LARA

Rua Senador 'Dantas, 40 - 5°
andar

Tel- �2-5924 _ Rio de Janeiro

Rua Felipe de Oliveira, 21 :_
.

8° andar
Tel. 2-9873 - São Paulo

ASSINATURAS
Na Capital

Ano Cr$
Semestre Cr$
I'rímestre ,..... Cr$
Mês Cr$
Número avulso. . Cr$

No Interior
Ano , ,Cr$ 100,00 I

Semestre ,..... Cr$ 60,00
Trimestre Cr$ 35,00 i
Número avulso .. Cr$

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

0'6°1Anúncios mediante contrato '

Os originais, mesmo não_
publicados, não serão

,

.

devolvidos.
A direção não se respon

sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados

FARMACIAS DE PLANTÃO

8 '- Sábado - Farmácia Santo>

Agostinho _ Rua Conselheiro Ma
fra.

TELEFONES MAIS NECESSITADOII
Bombeiros lU$.,
Polícia ... ,...................... 1031
Delegacia O. P. Social ......•.•.•. 15711J
Maternidade .. ,.,., .. '. . .. . . .. .. .. UH,
Hospital Nerêu Ramal •..••••••• Ui
Santa Casa .. • .. .. 103�,
Casa de Saúde S. Sebastilio ..... ;. lU)
Assistência Municipal .....•.••••• 166'"
Hospital Militar .. .. . .. .. Uh>
148 B. C. 15�tll
Base Aérea ......•.•.•..•••••••• 7!;<!,
7" B. I. A. C•...•0............. 159J1.
Capitania dos Porto. ••••••.•...••• 13811>
16" C. R. ".................... 16011,
Fôrça Policial UOJ
Penitenciária 1516
"O Estado" 10l:
•A Gazeta" 165•
•Diário da Tarde· •...•.••. ,.... 1 5 7�
L.' B. A. .. :-.. 1641
Em!l. F"",.,..ári. Ortie* , .. ,.,.... ,... ,

Laboratório
Rsdio-Tecni,co-ElectroD

Fundado em 1935
Montagem, de rádios, Ampli

ficadorelil-Tranllmi••GI?es
Matarial irnportcld" direta-'

mente dos U. 3. A:
,

Proprietário
Otom�r Gecrges Bõhm

I
Elecbe - Tecnico - ProfissioTloJ

,
formado na Europa

Florian6pol�o
�U(1 Jolio Pinto n. 29 ',- Sob.

VENDE-SE
O barco T�RZAN para passeio

com 7 mts. de 00mprimento por 2'
de largura � 7,50 de mastro.'
Ver e tratar á rua João Pinto ,5..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"jLUBE DOZE DE AGOE!TO--Dias
carnavalescos. Dia ,1 71 vesperal infantil ..

'lerá inicio a' reserva

..

15, 16' e

A comecar
,

de mesas ..

18 de fevereiro, bailes
de \ 1 O de fevereiro

ANIVERSÁRIOS,

José Duarte

TranscorlTle, hoje, a data natali
.cía do ST. José Dane, residente em

,S!IJIlto Amaro.
'

Fazem amos, hoje:
� a SI"a. Perína Martins,

a sra. Caríta Livramento.
- o [ovem Or«\ina1do Oliveira.
_ a sra. Coralia Alves Gêvaerd.
_ o sr. dr. Ribeiro Pontes, ad-

1Vogado.
- a srta, Z,i]á Amaral,
- a Slftla. Vun:Í.r Souza.
- D' menino Guy Brasil, filho do

.sr, professor Or-lando Brasil, de,

IVUtado f1edleral pelo PSD.

o SEU OQGANISMO
PRECISA'OE UMA

liMPEZA GE QAl

...

da Vitoria em, Camboriú

r...;.-------=----
SELECOES

,

de DEZEMBRO

24 'artigos
da maior
r;stualidade t

COMPRE SEU EXEMPURI
HOJE MESMOl

,
_ ,

3
'

1
cu�!.�.:�_�

Ftscet dos

AOS SENHORES DENTIS�AS
Ouro Americano •• Recem-chegado dos EE. UU.

Com uma simples carta podem agora QI senho'res den�i8taldo interior comprar pelo menor preço o ouro que necesllltam,
86ja em lamina, discos ou em fio, em solda pora todos os

quilates. tudo no seu titulo exacto. recorrendo à. uma casa
,

de reconhecida seriedad'e

Fornecemos li.tas de preçoll do dia,
,

Pedido. pelo Reembolso Postal a.

DEPOSITO DENTARIO MASETTI
Rua do Seminario. 131 .- 135 e Rua Marconi, 44

CaIxa Postal. 291 -' São Paulo

Nervos D.ebili·
tados" Provõeam

H'e u ra,sthe n ia ·

FRACOS.
"NÊMICOS

TOMEM

Uln�8 �@os�ta�o
"SILVEIRA"

Grande Tônico

REDUZA�A
(;ORDURA
Põ'r Um Novo Método
Ao atender :\5 Estrelas de Cinema de

Hollywood.' um médico descobriu um

método seguro e rápido de remo v=: I

e'cceaao de feia. gordura. Ccmece .»
.

['

der pêso na pr-imeira semana e �n�ll,�' �

quilos ao mês. Basta tornar 2 pu süil ha s
.i vezes por dia. �ste novo métod�). �ln
mado Forrn.ode, traz nova vitalicli
de, saúde e energia como. também uma

aparência atraente. ao. dissolver a gor�
dura. V. não só se sentirá como parece:à
13 anos mais jovem. Não é neceseário
fazer regime alimentar, n�ez.n us

..

ar drogas
drásticas ou praticar axero ictoa em excesso

.•
Atúa ajudando a natureza. ForlD.o�e
nedue a gordura. de um modo garanfido
corno V, deseie. Peça Fo�_ode. hoje
mesmo, em qualquer farmácia. A n.ossa
garantia é a sua malOr proteção.

para e Instituto
Comerclánlos

As' provas de Português. Matemática e Geogro�(1
d BOI para FISCAL do Quadro Permanente. seraoo taSI

'A à' 8 h,realizadas no dia vinte e tres do corrented..dst ortas.Em Cambor-íú, desde as prdmet- sal.isf'azernos nossos compromissos d d c n 1 a os es ar
'" W'

no Colegio Catarinense, 'even o os a
, .VIAJANTES ras horas do dia cinco, a população : para com o Partido Social Demo-

t trinta minuto" antes, munidos de caneta-bn-Da C,D,CY RAMOS roí despertada co mo espoucar de: orático, chefiado pelo grande -e presen es

t' t
- de identidade

LD

I tel'ro ou lapis-tinta e do respec IVO car ao °

Com procedência de Pôr'ÍQ Ale- fog!Úo�'tes, anunciando a _vitól'i.a do
I e�üne-nte Vice-P:esidente da Re-

Em 10 de fevereiro de 1947.
-gre, enrcon,tlm-Sle nesta Capital, 3 Par-tido S,ocla.l DemOCI\at�co nas pública, ��' �el>el1 Ramos.

OSWAL ,PEREIRA BAIXO';passeio, Da Cecy L. Ramos, Que!UI'Il3S elertor.ais do <illIUUIICI'PIO. Carnbor-iú, 1-2-47,
Delegado�.�c��h��&�,fifuM A��eoo�v�sedooooadomo- �D�0�C�-o�r�r�e:s�p�0�D�d�9�n����� ---------

_

:M�cio, Tienez'Ílnha e Conceição. virnento .de veículos conduz indo
• -:A ilustre senhora é espôsa do pessóas e famílias que chegavam --_.-

mosso patrícío Dr. Oscar de Olívei- L10 interior rio munictpio, afim de

Gomarem parte na grande manires'ra Alrrno, competente engenheiro
.civíl que desenvolve as SUaiS ::rtÍlvi- tacão que, em passeata se íría

.dades na 'Caip'i,tJal gancha, prestar ao candidato vitorioso Dr.

Aderhal Ramos da Silva. Esíacio
nando em frente á residência do

Presti.gioso Chefe e Presidente do

Diretório Municipal, Sr, António
Fadel, onde também se achava pre

sente o nosso incançavel Prefeito
Sl'. Francisco Barreto, acomparrha
do dos Srs. Heitor Pereira Li-bera

.'0, candidato eleito e Arno Teixei
ra e Mélo, €sCil'ivão do Crime e

Feitos da Fazendas da Comarca de

rtajaí, bem' como autoridades do
-

-

GANT� NE� O'''T.A Mundcipio e f'uncionáries Públi-NAO EXhJE PUR ..:. ·r. ._ .

.

.

..'

ICo.S, foi por entr-e vi'vals, fogue,tes e

,.. U!l�: profusão de bebidas, que todos
PREMIOS EM LIVROS

-

!deram �xpansão ao entusiasmo e

Por' todo 'êste mês "O ,Estado" I conLentá ,nento de que se aahavam,
\iniciará a distribuição de livro!;!, possuidos pelos reslUlrlraidos da vo

jnclusive rromances, entre as pes- lação que r:os deu ,a vitória. As 22
:soas que cOlILStarem do seu cadas- hora.s grande aglomeração .de povo
\tro social. desfilcm pelas ,rUaIS da cidade num

Assim, QS que ainda não tenham vel'dadero d-e'l1rio de 8JcLamações ao

preenchido o 'coupon que diaria- Dr" Aderbal' Ramo.s da Slva, Nerêu
'mente publicamos, devem fazê-Io Ramos e Partido Social Democrá-'
,o quanto ,antes 'Para concorrerem a Lico. ;,tão �lI;teressante iniciativa realizada Ao passal�em p,ello jaJ'dim fre!OJt�
"",oh o ,patrocínio .dá. "Livraria Rosa, á M8JLriz, toda a massa humana
� rua Deodoro, n. '33, nesta Capital. postou-se em baixo da árvore' da

- --,- ,-- Vitória o.oo,e ftzeram uso da p,ala-
a'ira os SIl'S'. Franós-co Barreto que �

num vibrai[lJue. impro:V,Í;so congratu
lo-,se com o ,eleitora.do livre de

tJamboriú, dando em se�u1da ,a pa
-lavra ao Es:crivão da séde do Mu

nicípio, Sr, Guí An:ge.lino Viei,ra,
que também vibrou de entusias
mo 'Pela vitória do Partido. Logo
após o Sr. Prefeito Municilpal deu
a palavra ao ,Sr. Al'nou Teixeira
que num improviso brilhante disse
das reaLidade e verdaJdes do pleito
em nossa Goma,Doa, que não VEm

ceram nossos adv,ersários por,que
os qu,e de fato pertencem. ao Par
[lÍdo SOoCial Democráli.co não são de

venda. Pür último fa,lou o ,sr. Hei
tor Liberato, oandida-Lo eleito a

deputação est8JdlUal, que num bre
ve improviso agradeceu a votação
que obteve no municipio. Depois
prosse.guiu co.m o mesmo e<ntusias-
mo a passealt'a até aLta madrugada.

'-tO pqECEITO DO OlA Era justo que o nosso eleitorado
CUIDADO COM OS DENTES se eoxpa,rudis'se, em onda.s de conten-
98 maue, dentes prejudi�am o la,mento e de júbilo pelo triunrfo do':saude do. odultos,_Bem mal� ?ra- Partido que não mediu esforços"'ves. entretanto, soo os pre] Ulzas

,

).que C�US'3m às criancag e oda\e8- ,para combater a renhIda e I er-
centes em pleno perí�da de Cr8ll- mane-nte, ca.ba,la e derrame de do-
,cimen to' o indivíduo alimenta-ae lares. A'Pesar de lJUdo imergimos
,pouco, ?esen�ol�e-ge ��l a tem

da IUlt'a 'oCom a palma' da Vitória.fr'aoa reSl'ltênolO as molestta9. T-udo
i.so é evitado quando se tem com
08 d�nte8 o cuidado nece,.ádo,

Leve seu fil40 ao dsntiQta
fTuando tiver dois Qn.l\l e meio,
.. poeterío,,"mente pe'o martos
dIaS vezas por ",) -, SNSS,

NOVOS AviõES PARA AS ROTAS AÉREAS BRITÂNICAS
Um aspecto das -ofdiI1'as da Vickers-Aemetrong}. em Wcyhridge

onde aviões "Vik i.ngs" estão sendo consnruldos palra a Bretish Eu
ropean Ad.rways. O "Vik íng" é um monoplamo bi Jl1'OtOT, dotado de uma
vlelod:':;ade de cruzeiro de 240 midhas por hora, com mi-o de ação de
1.0DO millrnas. 'In-ansporta 27 passageiros.

o novo governador de Pernambuco
, Rio, 12 (A, N,) -.o preso da te gOVle.rnacl.or e sooador por P,er-

\

ReI]_)ÚJolica recebeu, hoje, ,em au- nambuco.
diênoia especiall no palá,cio Ri,o, 0);,

I B N'0888 SenboraNegro de PeiLrópolis, os senhores I Rio, 11 (A. N.) - Not'icila.udo a..
I

,

Bal'])osa Lima, pobr1nhro e. Alpolô- 'conf,�rêl1cia do sr ..Barbo,�:� Lll�a e,

do Hosar.!-omio Sal,�, elleItOls il'lli:jp,ectlvamen-1 ArpOllomo Sa'J,es, 01 V'eslper lido Fo-
,

, 1ha Car i,oca " rudirunta que 8Jmbos _

.... t:r.ataNllm com o chef.e do g-üiVêrno Recebemo,s ê agDa;decemos a se
de i'IYIipor,tanle assunrbos ligados á guinte ilom11[Lioação:
polilti,ca de P'errnlalmbuoo. Na me's- T'ffilIho a hom'ra de comunicar a
faTIma qu'e ainrda El:s>t,a s'emama o sr. V. S. que em sessão de ASrs,embléia
ma no�a o. ref.erido matuMno j,n- &era'l realizada a 5 do cor.rentJe, foi
Dermevall P,eixoio dle,ixará a 'in- -e/ffipossada á nOIVa Mesa AdnÜ<ni'.'i.tra_
tervemtoria p,er.namb'Ulc.ana, sendo Uva desta ITlmamlClade, para o- cor

des,ig;n:ad:o para' o <comando da rente ano, assim constivuidoa:
quarta região militar, sediada em Provedor - ,Cir-o COSlta; Juiz de

IJUiZ
de Fora. S. Benedito - Al1!tônio Altami,ro

'*' Dutrra; 10 ISecr,etário _ Eri'co Ro-
Rio, 12 (A. N.) _ Os vespertilIlos s'a; 20 Secretário - João. Caplsllra

pllliblicam t'e�egrama l1ecebido pelo no Garrdnso; 1',esoureiro ......... Aquino
gOlV'ennador Barbosa Lima Sobri-, Lima; Proour8Jdor Gera.I -, Rai
nho, descrrev,endo as VlÍo,lências pro'-' munido V,ieim; ProiCura.dor da Ca
tioadas pel'a polida pernambucana, ridade - MO,él!cir José Rodr.ilgues.
em LimOleil'o e oorutJendo relação ,CONSUL110RES:
d.as p.essoas presas. T�moteo ALves, João Crisostollllo

Pai,va" Tomaz João j:lüs Santos, Ju
v'ena.l Vieira, AltanagHdo Pinheiro,
João L.eocádj.o Coooeição, Urbauo
Ra'm'Üs e Ni,lo F,ranci.s{lo, de Sousa.

Ecos

Provamos a:ssim aos nossos ines

queciveis amigo.s da caravana que
nos visilou, de Flo,riaíllópolLis e I,ta

jaÍ, a si,nceTird.a.de das nOSS8JS convic

ções politicas e a lealdade com que

NAO DEIXE QUE O EX
CESSO DE TRABALHO
DEBILITE O SEU OR
GANISMO, PORQUE O
CANSAÇO PHYSICO
E INTELLECTUAL O
LEVARA', FATALMEN.
TE, A' NEURASTHENIA

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAJ

Deseja obter
emprego?

Procure então a noS8ll Ger�1I
eia e preencha a nossa "'ficha .t.
informações útei!l". dl\odo, tôtl".
8S indicações possíveis, que te!!'...
mos prazer em recomendá.lo Ca)
8'OS interessados na aQuiskão ti,
"01'8 funtionário8 (as).

I

Os primeiros symptomas da
neurasthenia são geralmente a

insomnia, pesadelos,. irritabili-,
dade, dôres de cabeça e ner

vosismo. Ao sentir quaesquer
destas manifestações previna-

SUPLENTES:
,Aiurgusto SilIva, Eno Medeiroo,

,FrÍancisco de Paula Vieira, Orlan
d1no Olivei.ra, CaDlos Bicoocki,
Ave-J.ino Sabj'no, Sebastião C. Ro'sa
e Gregório BOoIlg8s.
Z'eladl()'Nl-mõr - Ma:rÍla Emilia

Zel8Jdora do ,altar de N. S. do Rosá-
1'10 e S. Benediroo - CaDmOisa de

Soúsa; Zeladolla do a'I!tar de N. S.
do Parto - JOlliquilla M'aria Cunha;
Zel<iK:lor.a do altar ele S. Jos,é _:__ Ju
Ji.eta Co-s ta.

Aproveito o ensejo para av,re
sentar-'Lhe os pro:tes:tos de elevada
e�tima e clis,bj,nta cO'IJ.&ideração, a.

quem Deus GuaTlde.
Erico Rosa - 10 Secretário.

se contra as suas consequen
das. Trate-se immediatamen
te, com um remedia de' erfeito
positivo e immediato. Não
tome drogas perigosas. Vigonal
é o remedia indicado para
qualquer caso de neurasthenia.
Vigonal revigora o organismo,
restituindo ao fraco as forças
perdidas e a energia dajuven
tude ás ,pessôas exhauric!as .

FORTIFICA E DÁ SAÚDE
Laboratorics ALVIM &/fREITAS - S. Paula Tome KNOT

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 • OESTADO Quinta-feira 13 ele Fevereiro de "";lo,. 7
,/

Empreza de navegaçao
C'MEREM

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxima rapidez e garantia para transporte de suas mercadorias,

Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

LIRA TEMIS CLUBE
REGULAMENTO PARA O CARNAVAL DE 1947

O Lira dlarlá bailes carnavalescos nos dias 15, 17 e 18 de fevereiro,
e uma matinée Infantil dila· 16, domingo.

k:. mesas serão vendidas a partir do dia 9. de Ieverei ro, ld9-mitngo,
:ás 15 horas, na séde social, a 'razão de 01"$ 50,0'0 cada- uma, dando direito
aos 3 bailes e á matânée infalnlti,J. Piara a aquisição !diaS mesas terá ° SÓc[0
de apresentar ° talão dle quitação relativo' ao mês de Ievereiro. Não
sere permítida a entrada de pessôas estranhas ao quadro social, sem o

competente convite-ingresso.

AI)VOGAD().'3 I
Dr. ,OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J. lJE SOUSA CABRAL

I
ESCRITÓRIO: Ruo Felipe, Schmidt.c� -

•
.

Edifício Cruzeiro - Florion6polis.
Sala 5

_'

FARM'ACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LÁUS
Hoje' e amanhã será a �ua� preferida

Drogas nacionais e 'estrangeiras - Homeopátias - Perfu

marias - Artigos de borracha.

Garante-se a exata observância no receituário médico.
�--------------------------------------------------.---

FORNITURAS E
OURIVES C.

UTENSILiOS PARA
RELOJOEIROS'

Balanças para oficmas - Para brilhantes - Laminadores

Tornos para relojoeiros - Banhos para dourar e pra
.

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

C A SAM A SE T T :
RUi Seminário, 131 - i35 - São Paulo.

Resolvido, enfim, seu problema financeiro!
�dqulra TUDO de que nace.aliar,

de UMA SÓ VEZ,
'

pa.gando PARCELADADlIEMIJ."E,
GOm. &. VAl'l'1IAGElfS da comp� à, vi..,

.ervindo-.8 do
,

CREDIARIO-SISTEMA KNOT
"-

.....
I

GeIpIdos

-=los
GeI.del,.s
.lclcletlls
J61a.

U.ros
Chapélll
an.talaçies .Iétrlcas ...........
Artl,es p.ra p.........
PeIH
c.� �

Qual........ artl...

INOOSTRIA, coMácJo E SEGUR<?S KNOT S. A.

......... 11 D..' I. 11 ... 1 .... 11 ...

o.K.�

formando tecnicos
'I'endo corno função precípua

promover peseuisas e anádises
técnicas em tór-no de fenômenos

d.emqgT;fÍjfi,c06, sociais e· sconômí-,

(lO'SI 'do Estado; o Departamento
Estadual de Es·taÜsüca se veria

ímpossfbil ítado de cumprir á ris
ca o seu programa' si, preliminar
menee, não dispusesse dum con

junto selecionado de funcionámos,
A solução do problema não está,
assim, come poderia parecer, na,

escolha de elementos bons, univer
sitários, .o que seria resolvido
atra:vés de concursos pesados, mas,
e principalmente, na ronmação
'PrÜlfi�i�na.!" para, posteriormente,
se tratar da especialização, -que é
o objetivo visado.

Talvez sendo, ainda neste parti
'oul,ar, o pioneiro no Brasil, o DEE
catar ínense assum i u a responsabi
lidade

.

de, contando com a "pra
ta de casa ". fonmar os técnicos de

que necessita, através de cursos

intensivos, alguns dos quais, como

o de' Estatísticos, de profunda pe

netração LlIniv8I1sÍlt'<Íria.
A �o de março próximo, reíní

ciar-se-ão as aules de dois dêsses
cursos: o de Estatíetícos e o de
Estatístícos-Auxbltares. No de Es

tatísüicos, as matérias serão. as

s'8gjui'll1bes: MalÍ.wnJákilCla (Cálcuilo
Integral e Geometria Amalütioa a

duas e três dimensões), Esbatístíca
(Probabilidades, Interpolação, As

sooíacã», Correração e Extrapola
ção) , Sociologia e Economia Social.
O corpo docente está a cargo dos

lP'rotfes,s�r,es Anacleto Darmani

(IMatemátilca), Lounivad Câmara

(Eetatístíca) , Henrique Stodieck

(Sociologfa) e V,i,lmar Dias (Eco
nomia Social), A matr-ícula é re

servada a Estattstíoos-Auxiêiares
diplomados no Cm'50 de Aperf'ei
çoamento M. A. 'I'eixeioa de Frei
Iba,s e aos Estetísticos de carreira,
do Estado.

No curso de EsLatísLicos·-Auxilia

res, as matérias serão as seguin
tes: Imgdês, Es'bruU,stica, Matemáti

ca e Geograf'ia Humana. Poderão

mai;"ljilc,Ullar-\sIe OIS Esua'tí,s,tilCol8-tAu
xíliares de ca rre ira, do Estado,
quaisquer f'l�nci(m.áriOiS estaduais,
assim como, caso não atingido o

limite de. matr-Ioula- quaisquer
paotíeulares. As pessó as' estranhas

ao. DEE serão submetidas a exa

mes vestibuâares.
A Secção Administrativa do DEE

está á disposíção dos interessados
para quaisquer informaçõe's, nos

dias de expediente, das 7,30 ás 13
, horas.

, ,t,

-Nem se perguntá':'

*

*
*Só uso�olynos 1

alZ

Constance Moore
famosa estrela da REPUBLlC PRODUCTlONS' que .aporece em

"EARL CARROLL SKETCH800K"

Corro todo rnundol lIf que Kolynos limpa profun
damente os dentes, revelando a beleza natural do
sorriso ;, Kolynos refresca a boca com sua abundante,
suave e agradavel espuma e deixa uma incompara
vel sensação de limpeza e saúde. Convença-se de

que Kolvnos :

agrada maiS'- rende ,maiS!

.**
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*
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*
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*
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N°1_"I ...
'

�ARA RECEBER AMO-S"i'RA GRÃTIS
ESCREVA o SEU ENDEREÇO AO

UBORatóRIO Doia s. a.
CAIXA POSTAI., 36'

S"'UMENA\Jo .. SANTA CATARlNA

*

*

*

*
*
*

**

Use Kolynos duas vezes por dia

HenriquéDr. Stodieck
ADVOGADO

Rua Felipe Schmidt 2 t, sobrado

(Altos da (CASA PARAISO) - Florianópolis

Curso Antonieta de Barros
REABERTURA DAS AULAS t», de Março

M:3tricula das 10 às i 2 horas
Di,a. 22, 24 e 25 aluno. que já frequentaram o Cur.Q;

26 • 21 -- alunOll novol dOI 20, ,30 • 40 anol.

cluno. novo. do primeiro ano.

O C 1
· l'arnava vem ai ...•.

. "•• ,·-H. ,.; .. _, ..�- •.:�_

Iranço-'-PerfUnl-e --eonfeti-'e' Se-rpentitiá ""na'

CASA, JcQ PARAISQ»
.

I

Rua Felipe Schmidt 21. - F10Í'ionópolis:

TOME, IHOTI- Co. e!!:.m::::.�rtq!=t1a V.cf
eeU atu:iliando o !leU próDIB"

ELHOR "PER VO I
C.ntribua para a Caixa 4. Ee••bf

" 114 ITI _ Indi�eJlt. i. 'Fl1trf."ó ...tIa.

"VIR<iEM ESPE(IAL,.IDADE�'
WETZEL lNDUSTRIAL":JOINVILLE (Ma"co

� .. �
�

TORNA A ROUPA ÇlRANQUISSIMA

o SaNo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Reconsf'ruções
de cosas, muros, ·telhados,
etc. Tratar com Jor.ge de
Pautõ. no firma Busch

I' � .�.i� _
.

COMERCIANTE: Dá um �-

I
vro à Biblioteca do Centro Aca

démico
.

XI de Fevereiro. Con-
I tribuirás, assim, para a fonha

__.;.1____________ ção cultural dos catarinensea

de amanhã I

("Campanha pró-livro" do
C. A. XI de Fevereiro).

';

Inform ações com os Agen tes

Florianópolis - Carlos Hoepcke S/A - CI - Telefone 1.212 ( End. te eg
São Francisco do Sul - Carlos Hoepcke S/A ..... CI - TeleJone 6 MOOREMACK

I I.

Transportes regulares de cargas do pôrto de

SÃO fRANCI8tO no SUL para N'OVl rUBI

QUANDO O FIGADO ESTÁ

DOEN-[U'TE o ESTôMAGO E,OS INTESTI- m governo 'sem extrangeírísmes.N;os TAMBÉM SOFREM R' • N) E tá R' I b ti
,

d dolori
. 10, .'1.. - s a no 10, a agoana, que, em ora es ivessem

Fígado oente, 'O crido, cresci- tendo chegado ontem, o sr. Silves- udenístas aliados aos 'comunistas,
.do, gosto rnim na boca, fastio, ner- tre Per icles de Goes Monteiro, qUI) Monsenhor Adelrno Machado, se-

vosismo, insônia, gas-es, má diges- . ,

acaba de ser el,e�lto govennador de cretário do Arcebispo local, em no- \
'tão, prisão de venbre, manchas da

h..orrnr!
Alagoas- nas eleições de 1p de ja- me do sr. Bispo Costa Rego, irmão

-pe.�e, iotericias ... , que • ..". I I" d C t R ,h •

nen-o. -"lW areceu que o p eno I' o sr. 0.5 a ego, onservou, as
-Vooê já verif'icora se o seu, fígado decorreu num ambiente de per-
I.está C'Om saúde? Nã'O se esqueça de feita harmonia e que a todos foi vésperas do pleito, (1I1·e O' Arcebis-

que o fígado doente pl'IÜduz tudo d
.

I Iiberda- 1)0 de Maceió e o Bispo de Penado
, assegura a a mais amp a

'ÍSrto e mais alguma coisa. Remédio recomendasse aos fiéis a votaçãode. Como o jomalieta fizesse
pará o fígado SÓ remédio vegje.tal. e menção sobre as recentes declara-

na' UDN. Falando, depois, 'sOlbre o

remédio vegetal só a última des- ções feitas pelo jornalista Gosta seu governo, disse que fará um

coberta que é a alcachofra. O He- Rego, que concorreu á' terceira
secreuamado buscando elementos

p.a<;holan XaiVier tem por base a senatoría, o governador el'ei to dis- entre as correntes politicas que

alcechofra e outros medicamentos
se que não tomara conheclmnto

o apoiarem. Mais incisivo, disse :

só para o HgadJo. O Hepacholan de tais declarações, adiantando,
"Comba-terei o comunismo de uma

Xavier combate com eficácia e ' I,
, porem que o sr. Oosta Rego não maneira radical no meu Estado, I'

.:af�stra defmioivarnenta as moléstias. tem autoridade para andar f.<>, lan-j r- 'It d mi C'it ..

, w _" �·espel am o, s8ja.pr,e a onS'uI UI-
·00 fígado. O Hepaeholen -e fabri- de contra uma :eleição tão livre I� ção da República. Em Alagoas, não
-cado em liquido e em drágeas, tão decente corno a. CJlu� foi. realí- quero nem brasüeíros 'rus;sos nem

Mençã10! O Hepaeholan agora -se .

.'I, AI E t Iza,LJ'a em agoas. aorescen ou: I hnaeí 'eiras germameós e nem de
'apresenta em dois tamanhos e a t � l' d t

. ,

"Houve anta iberda e e anta; espécie alguma estrangeir-ismo po-
-n'Ovos preços: Tamanho NORMAL: franquia damoorática na. eleição l iticos".
- 30% mais bambo que o a'l1tigo e

-'Tamall1ho Grande: - o dlQ- !lo
1!oTITIlal e a preço inf�rior 2.;J do]), ,

'60% m;aj'o,r que o antigo e apenas �scola":20% mais aaro.
Normal e

<'Coracão
"

Ginásio
de Jesú§»)-----------_.-.,...�),...

FLORIANÓPOLIS
AVISOS PARA O ANO LETIVO DE 1947

l:l'JIcrição para os mesmoll:

Ducumentoll exigidos:
I

para todos os cursos: lo. de março.
FUI'ldamentol e Ginállio: 15 de fêvereiro.
Cuno Ginasial: 20 de fevereiro.
ao Cura0 Normal: 21 de fevereiro.
de 10 a 14 de fe.vereiro.
Ginásio:

, a) certidão de idade que prova ter a

candidata não menos de onzs anos até
30 de junho, com firmà reconhecida;
b) atelltado de vacina, pa.sado há me-

nos de um ano, ;

c} ated<ldo de sanidade, .eom firma re-

con4ecida.
.

Escola Normal:

REABERTURA DE AULAS
EXAMES DE 26• EPOCA
EXAMES DE ADMISSÃO

a) certidão de idade, com firma reco

nhecida;
b) atestado de sanidade passado por mé
dico do Departamento d. Saúde Pública,
com firma reconhecida;
c) atestado de bom comportamento .ocial
(pallllado pelo Sr, Vigário, ou Inspetor
Eecolar 'ou 2 professores):
dI atestado de vacina anti-val'iólica.

DATILOGRA'FIA

MATRICULA
14 e 15 de fevereiro das 9 à.. 12 horas e

da. 2 à.. 6 horas da tende.
Curso Normal e antigo Fundamental e Pré·Cina.illll.

24 de fevereiro. dali 9 ali 12 hora•.
'Curao Ginasial: 105. e 4cill. .éries

.

25 de fevereiro, da. 9 às 12 hora•.
20', e 30s.•érie.

26 de fevereiro. dali 9 às 12 horas.

Curso Primário

PARTEIRA
Da. VIVI '(Parteira), toroe!

''Publico que, a partir! desta da:.a

k ,atenderá suas clientes apen s

na Maternidade de Florian,)
polis. não mais b fazendo à

, .domiciio.

'8 R t',/T O
O alfaiate· indicado
Tiradentes. 'I

METODO:

MODERNO E EFICIENTE

qORRESPONDENCIA
COMERCIAL

CONFERE

PIPLOMA
Envie ao seu amigo distn,ntt!
um número da ,revistlt O VA
LE DO ITAJAÍí ediçã,o fledi

� caila a Florianópolis, fi 'lssim
estará contribuIndo pl\:ra
maior diflffi�,o culttiral

de nossa terra

BIREÇÃO: I

AMEL!A M, PIGOZZI

RUA ALVARO DE CARVALHO,65

____________� �==�m=�______

•••••••••••••••••

o

dos remédios
Jfalsiiicados!
• Devido a .certas lacunas
nas leis norte-americanas,
fabricantes de drogas, ines
crupulosos, não podendo
usá-las no próprio país, ex
portam-nas para a América
Latina. Leia, em Seleções

J de Dezernbro, como é leva
do a efeito êsse comércio

. ignóbil de tão graves con

seqüências.

COMPRE

SELEÇÕES
OE DEZEMBRO

A venda agora!
A 'REVISTA INTERNACIONAL
PUBLICADA EM NOVE IDIOMAS
••••••• +.••• '\. ••••••••

Representante geral no Brasih

FERNANDO CHINAGlIA
Rua da· Rosório, 55-A, 2.· andar _ Rio

.� �

o ESTADO encon··
Ira·se à venda na

banca de jornais
�Beck»

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

Aproxime-se mais de seus

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

,

dicada a Florianópolis
. .

............. �
'

.

AOS SOFREDORES.
A Dt'a, L. GALHARDO, ex-médica
do Centro Espírita Luz. Caridade
e Amor, comunica -a mudança
do seu con.ult6rio para a rua dp
Senado, 317. 2.0 andar, Rio de

Janeiro.
(OONSULTAS Cr$ 20,00.)

• O'Mucus da
Asma Dissolvido
Rapidamente
.os ataques desesperadores e violen

tos da asma e· bronquite e�venenam
o organismo. mina.� a energla,_ arrur
nSID a-saúde e debIlitam o ooraça.o. Em

3' minutos. Mendaco, nova fórmula.

médica, começa a circular uo sangue.

"dominando rapidamente os ataques.
Dêsde o primeiro dia começ,s a desapa
recer a. dificuldade em respuar e volta.

o sono reparador. Tudo o que se faz ne

cessário é tomar 2 pastilhas de Mend�co
ás refeições e ficará completame�te ll\�re
da asma ou bronquite. A ação e mUlto

rápida mesmo que se trB:te de ca�os
rebeldes e antigos. Mendaco tem tido

tanto êxito Que se oferece eom B garantl�
de dar ao p�ciente resyiração .livre e fác�l
rapidamente e comprneo alívlO do sofn

mento da asma em poucos dias. Peça
Mendâca, hoje mesmo,. em qualq,!er
farmácia. A nossa garant,la é a sua IflalOr
proteção...

Mendaeo A:a��m:�m

Aceitamos agentes e

correspondentes no

interior.

Os interessados devem
apresentar referencias.

II SNRSs
ASSINNATES
Reclamem imediata

I mente qualquer "irre-

I' gUlaridàde Da entrega

I�d_e__s_eu_s__jo_r_n_a_e_s_. •

l .. · .

, MAfllAUO " ClA.
Agêa.cw. ReprCHentagõu 11m

Gfll'aJ
Ma.tri:a: Fiorian6poU.
Ruo João Pinto I n. "
Caixa Postal. 37
i'Uicl: CJ'88éiúma

Rua f'loriano Peizo-to, S/D
(Edll, P.6prló).

T.legramOll' ·PRIMUS·
Ao.Dt.. 'QO' principal.
'IIlQD1çlolos do Estado

•••••••••••• L •••••• 0 •••••• o o ••••

COZINHEIRA
Pooci'sa-s€ de uma com nrgêncía,

à rua Presidente Ooutínho, 84.
PAGA-SE BEM.

Rádio Difusora
de Laguna

Todo o Sul Caterinense escuta

diariamente 8 Rádio Difusora
de Laguna.

970 Klcs, (ondas médias).
HOI ários de irradiações: - Da. '

lO às 14 e 17 às 22 horas.

Representante em Ftcriariôpolis;
.

D. F'. DE AQUINO
Red. do Jornal «O ESTAOO{(

B R IT O
o alfaiate indicado
Tirad6Dtes 7

,
-

..
' .

Grupo . Modêlo "

«DIAS VELHO»
Motrícula para os olunos

do curso' primaria nos aias
10, 11 e 12 das 9 às 12 horas,

JULIETA. TORRES
GONÇALVES

Diretora
• • o •• o ••••••••••• (' o ••••••••• � • o o

TORRADOR DE CAIE"
Pr�ci9a-se de um operário

que saiba torrar café, ou

que tenha pequeno pratica
de torrefação.
Informaçõ�9 nesta reda

ção. ,
· .

SenhorIta!
Ao es�olher seu .perfume "e.rifi ..

que se trás a marca :da perfumaria
. "Ji)han Maria lFarina" que já era

preferida :pela Icorte imperial de

D. Pedro II
• .'0' , .• o' o· ••• 0 •••••• o •••• o •••• o"

VENDE.SE
Vende-se um terreno, loca·
Jizado na Avenida Mauro
Ramos, esquin.a da rua Rio
Grande do Sul, com 20 me

tros de frente e 39 metroa
de fundos. Tratar com o

Professor ,Lourival Câmara.

TOME APERITIVO

K Nf)T
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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·1
I

RfTZ _ }I.oj·e ás 5 e 7,3Q horas
SeSl�ões Ch.ícs
O oOORTIÇO

com: _ Manoel Vieir-a - Ora-

Direção de PEDRO PAULO MACHADO ?,jllla Corrêa _ Migu,e,l Orico
Colé Santana.

e S P O r t I- V o Villorest venceu o «gran' Premio I ��SL�:Og�;���' � �oLi:cias da

_

_
s·emana 47x3 _ Notícíér ío Unaver-

Cíud d d B A-
- sal.

a e uenos Ires)) Preços : _ Cr$ 5,00 _ 3.0D.

Buenos Aires, 12 (D. P.) _ Não t Masseratí, em ih. 4m. 11,5s. com a

ofereceu o "Gran Pr-emio Ciudad I velocidade media de 112,631 Km.
de Buenos Aires", que organieou o por hora,
Automovel Olube Argentino no 2) A. Varzi, italiano , com AU'a-
Círcuito de Retir«, uma lula que RIomeu, em 1h,4m. 12,5s.
estivesse á albura do prestígio dos
volantes que ilnltervieram ·e a qua
lidade de suas máquinas. O extra
ordinár-io iriterêsse que havia des

pertado esta ímportaute competi
ção SÓ se justificou com O final
renhidisaimo entré Vil.loresi, que
conquistou o segundo posto, com

a diferença apenas de um segundo .

'N O t i C i á r i o

pesos.

- Em PôrLo Alegre, em peleja
amistosa, deírontar-se-ão, hoje, á

noite, Cmjzerro € Renmer.
- Na tarde de domingo úít.ímo,

.no Rio, foi dti'sputadJo o Primêiro
Campeonato Brasileiro Femímino'
de Vela, 'por Iníciatíva do -Cluoe de

Rtegatas Guanabara, em barcos VÍt
po "Snips", concorrendo gauchas,
cariocas e paulistas. Venceu a pro
va a timoneira gancha Silvia Lin

dau, Em segundo e terceiro lugar
elassif'icaram as cariocas Teres
.Bri to e Teresa Basídio, respectiva
mente. Dagrnar Lindau e Lore

Tyedmers, ambas ganchas, obtive
ram, r-espectivamente o 40 e 50 lu
.gar. Sjuha van Enghen, carioca,
classíf icou-se em 60 lugar, A Fe

-deração- Gaúcha ganhou por pon
tos a regata.

_ a delegação bnasideira de na

tação, sob a chefia do sr. Fernan
do Lira, viajará .,para Buenos Ai
res no próximo sábado.

_ Ricardo Nitz, více-campeão
aulamericano de arremesso de pe-

so, fará parte da delegação brasi
leira que disputará o Sul Ameri
cano de' Abletismo.

_ O Palmeiras, de São. Paulo,
jogando dorniogo último, em Bue
nos Aires, f01 derrotado pelo Ri
ver Plate, pelo espantosa escore

de 6 x O.

Frauclsen Landl

_ Joe Louis prossegue sua ex

oursão pela Amér-ica Laüima, 'en

contrando-se presentemente em

San Salvador _ Walter Haefer ou

Art Ramsey Soarão os adversár-ios
dia campeão mundial de todos os

•

_ Informa um telegrama da

AJgôooia noticiosa, Uníted Press

que o empresarno Jack Solomons
disse que Bruce Woodeock, cam

peão do Império Britânico, deverá
lutar contra o norte-americano
Joe Bakasí, a 25 de março próximo
em Londres, caso não fique ferido
ser-iamente na luta que terá no dia
3 dto mesmo mês com o francês
Btef'am Olek.

,

se-A olasaif icação final foi a

guinte :

Villoresi,1) L. com

com AI
'Uma comédia rornantica canta

(49 vol-
da em melodias ...

em lugar

3) F. Landi, brasileiro,
f'a-Rorneu, em Hi.4m.6s.
tas) .

4) J. Padrrrier i, italiano com Mes

�era'li,. em 1lh.4m.. 43 AIs. (/!9 vol

tos),

5) P. L. Pessatí, ar.g·ermtilIw,
AJI\fa--Ro�eu, errn 1 hl.4m.53,3s.
voltas) .

6) I. D. Bizto, argentino,
Alfa-Romeu, -

em 1h.41ffi.�5,2s
voltas) .

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

�A ." ,scOS""./-fII OlI/1A11Té -TODO DIA

/1"'" n05 VAPCJOS

t-tl··. �,f:.,1,tft.»
� � ,€-� ..<::.''- -

�

7' �'

Gentih Vieira Borges, Tabelião- de

Não é raro ouvir-se, a jovens I No�a& .

e Ondal do Registro de

com alig:urrn prt8jpalI"O .e ,cert'a apll:idão, I t�mOtV'els, da Ccxmaraa de B�m Re

mas oibsedados por uma pI1eCOoe ItlII'O.,
Estado de Salnlta Ca.ta.rrrn.a. _

cOIIlfonmismo. e tOo1iI:üdos pe.JJas amar-
Ra,z sabter qUle, pela; Soclledaàe

Tas d� ti.rtan,j,zante fart.aIismo, justi- Oü'llollliza�dona . Catar�n.a!nSte, com sé

fica<ffOOl: s'lba. haJÍ.x'a si,tuação na v,irla, I � na cildiade de Port? Al'egr,e, c�-
ou sUa total inatividade a,triibuin- [IntaI do ESltado do RItO Giande dO -- w .......• _.__ '"". .........._,.._- ....., ......� ...........�,.,.....--.'"'_...- ........,,,,..,......._.••_--�." • ........""...

tdo�a, um ou 'Üruitra, .à mã sorte, ao S�, com. esori,tórios neste Munid

eaipo,rismo, à flallba de oportunidade PlD, nos lJugan�s "JalI1aI'áca te Vila

MentOos rllJro não ê certament.e· de ItJU,poranga", pelo seu procura-

QUJe Lhes oa;SISIÍJSltru intei;,a razão. À d�or �sP!ecia� Sr. Pat�llo A1fl':do Sch

prÓiPria sDrll:e cada qual a faz: a
hch.tI.ng, f�01 I1equletrMdJa a llIllSiClI'lçaO

Opol'tulllidade, na. vid�, .surgié p:alI"a
ido Merrn,on.ai refl�l'entl� ais g:lt8>bta.s �e

to\dlo.s em doif.eiI1enf'es cirOllJnsrtâncias tElfralS' albmxtQ Cl'es'Cl'.1tas: Imoviels
, , "B" e "F" prume d 2° B A'

em epoclliS dÍ'v;emas cÜ'ndicionada a
'

"

o urgo gn-

di,VIOOSos fáttol'es �.sISoais, porém
culla e p�r.te ContCIes.são _T.rês .pon

sempl'e se Ulpresl8lnta a q:u�ruler 1n-
tas: PtJatnta n. 76. Secçoes. llio do

dividuo.
' Meio Margtem direi,ta e margJem es-

O que s'e OIbse.r�a, no enítalfl<to é ql1l�d:a e Rio do Meito" (ChJaipladão),
qU/e d1V1er.g€m, enbr,e os homens'· a llomes ns·. 59 à 103 o:s números im

fôrça de vonttad€, a disciplitna itddi- p�l<I'es ,e FI e GI, �m a á�ea total

vidual, a prOonta 'reação etUl faoe das
de 4.22�.7?9 1M2. Rio do MelO (mar

"looanlC18s.", o eSiPÚ'itOo aliena no
glem dlreita), lotes ns. 16, 18, 20,

.3U)roVleitaJmento das
.

contingênci,as �O-�, 22, 22�A, C; D; E� H; c?m a

:lfwvor-átV'e'w. - a,I1ek� totJal de 3.001.417 m,,2. RIO do

Estas cOO1sidJer�ões nos vêm à Mie�o (Gh3p'wdão) Lotes. ns. A à Z e

'IIli8IIlJte, ago,ra a() .ter conhecimento Z1, Z2, Z3 e Y, com a area total de Roma, 12 (A. N.) _ CeI1ca de
do cO/noolrSo' para a car:r<eiIia de

6.57966,1
_

lUs2.. ImÓ'�'leJ "F", Parte da vinte mH tra!baJ.hadores itabi'anos

:A.gie!nlte Municipal de Eslt�tica IGOIIl·CJessalQ. daIS T,r,€lS Ptontas, planta d1rigü,wm:-&e diretamente á dele

:5Ü'b o pa.trodnio idJo :fnstitlu.to B'l'a� Ifl.· 77, Secção "F;SltT'atda Velha UI() �ação argentina de ilffiilgracão na

silleiro de GeogJrafi,a e Estaltistica. �ig1ueir,edo, lotes us. 1 á 6, C{)tffi a ItáJliia, sOIJi.citalIlJdo ser,em admiti

Bm verdade, o refle['1do conours.o
aneat tOltal dle 703.510 ms2. No total dos na'quel'e país. Conlt<ilHUlaID as

'il18Presen,ta 'UIlIUI, briJ!hante �olI"tulUi- glerat] de 15.3Ü'7.3Q7 ms,2.· Pela re- conv.ensações ·eTIltr·e a citaDa dele

dade para muHtO'S moçoSI que vivem qUJelnente, por iln!t:eT11lJédio do seu gação ·e ü govêrmo e orgam,izações
.a queixar-s.e da sorte dteslemb.rados plroc'llI1atdor eSiplecvatl fo·ram apre- s1ndicai.s, para ste chegar a um

de que, ,tal'VIez O'Ollll � mJIIU'lllO dle
selntadoiS' ·em mJoo Cartório, OoS do- .acôDdo justo elIlItre 3$ e:Xllgencias

'eslf'ÔIrÇo ple&soal, poderã'Ü ter asse- au�nenttos exi,gido" pejo D€c.reto- e.conômioas e tsaoi.ai.s das operário'S
-guro.da 1U!ll1a eXlOO]iente posição. na

Del n. 58, de 10 de I?'ez,em:bro de 1Lalian.o.s e as ofertas oonsidemd.as

'vida. 1937 e pelo Decooto-Lel n. 3.079 de p.as!siveis pe,las autotJ:'idades ar-

Quer pela tI1eoozida matéria do
15 de_ SteilemJbro

.

de 1938, exceto a g,eTlti,nas. A del'egacão promowu
'programa, Q1U1ei!" �elos compens.'acto- Iiela�a? crOlIlol'��a dias tittuJos de I garatntir aoo tnabalh:a.dores ilbalia

-:res v�cilllient{)s fixados pam. a car- d?mlllll'O ·e oo:lIdao dos. mesmos, .nos ,um, tratrumento "a par" dos

l'8i�a (de Cr$ ..790,00 .até . '.' dIi�JPiensa'CIo�. p.elo �. M Jmz .de, Di- seus i.g>uais argentidos e a mesma

'01'$ 2.100,00), qu.er pelas valnt:aglens relt?, pOlI' .)� �er SIdo pr'OdtuzijdO'S no qu�lifitcacão profissio:naL Pel'a par

kile qu.e gozaTão os candid:atos ha- Reg.rsibro ImOlaI,. qlllJe acham ftra:n- te ita·liana se pedirá a ·estA'Pwklçãr
-b.ilifatdlas (s�l.áro-famHi.a. s'allário q}Uleaidos '::!!o _eXJaJl11le ,dos Intteressa� de um acordo regular que es.ta

"'pTO-CilIl(pI8J"ie", i,niOOgnação'nillm qua- dooS,_ q:ute 'POdJe�ã� of,�ce� iiill{P'l�g- b�,I�ça, em prilncipi.o, -todas as con

'ÔI'lO nadOln.al), o concurso promo- na?alo a !:llS'Crl?aJo� af: trl'll1Úa d'i�s
I

dI�coes relrutllv.a.S ao travame'Il!to 000'

-vido pello lBGE vem ofter:eCle. uma
rupos a ultlUI1a pÚtblllÍtCaçao des,te Edl- lUomlCOS e SOCIal dos trabaLhrudor,8iS

"'CIbiance" m'nomif.;fla t
tall. fJ pam qlllie ooeg:ue aO OOIIl.neci- pana o interesse comüm dos doits

<>"".. """. para quan os
.

.a1SJPi-ram um lu�r ao Sol. _ .

mento d!� to/dos, la:vroo-se o pre- paises.
A C s·ente, .a1mn de OUIbros de ig;LlJaI teôr

--- -",""--c
•

__

•

que serão pÚtblicados n·a forma da
'CASA MISCELÀNEA distri. Iiei.

buidora dos Rádios R. C. A Bom Retiro, 6 de Fevereiro d�
Victor, Vál'vulas e Discos. 1947.,
,Rua Cúnselheiro Mafra O Qficita,l: Getntil Vieira Borges.

ENPRESA «CONSTRUTORA. UNIVERSAL»
AVISO

De acôrdo com o decn to lei na. 7930. O reembolso
será dado ago! a em Florionópolis.

lIma oportunidade
para você

EDITAL

A primeira Agua de Colônia feita
no mundo .foi fabricada na cidade
de Colô.nia' pela Fábrica de Jofohan
Maria Farina.

Imigrantes para
a Argentina

LEIAM A REVISTA
o VALE DO TTAJAt

Camlsas, Gravatas. Pijame••
Meia. da. melhorei, pelol me

nores preçotl IÓ na CASA MIS
C'ELANEA -,RuaC. Mafra, 6,

CUTIS

com

(49

Oeusura até í-í-anos.

Preços : _ 3,00 _ 2,40.

CANSADA
.

a �s S!�á�sl��
gas na testa e ao

.

redor dos olhos.
as sardas, man

chas. cravos e es

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

vens sobre a sua felicidade, 'con
fie nas virtudes do Creme R'ugol.
Rugol corrige rapidamente as cau

sas do envelhecimento prematuro
da cutis_ Este famoso creme eJ;Tl

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

pescoço, e todos Çls dias como

base do "maqujliage". 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 encar..tos e protegendo
a sua felicidade. A felicidade
de amar ... e ser amada.

.

CREME

1tUGOL

ROXY _ Hoje ás 7,30 h0,P'lS
10 _ Noticias da semana 47x1

- DFB .

2° _ Dor-inda ClifLon
Nelson.

Ruth

Alvim & Freitas, ltda.-C.P_1379-5. Paulo

ELNORA
30 _ Robenlt Sla.nl.olU Lynn

Merr.ick.
A LOURA DE BROOKLYN

com

(1.8

Repercute nH !frica
Par is, 12 (U. P.) _ A guerra co

lonial, que se desenvolve. na Indo

Chína, vem provocando graves
repercussões politicas na Africa
do Nonte Francesa. Inf'orrnações
procedentes da Argelia revelam

que ali se registra crescente in

quietação entre os dir-igentes dÜ'S

partidos nacionalistas unuçulma
nos, d iJaJrrte do temor de que os

sucessos da Indo-China impliquem
em que a Franca não está dispos
ta a ooneeder fi Argélia e mdepeu
dêncía total Ou, pelos menos um

"status" de igualdade de direitos
com a Metrópole, dentro da União
Fraucesa. Em esferas orícía.ís
francestas .não se oculCa o temo!"

de que se i;'IlltoO:l1trem ·em gestação
uma Fr'ente Nfllci.onal para lutar

pela i,ndependencia do país.

ODF;ON IMPERIAL

-: Simultvalne.a.meTltB _

ÁS 5 8' 7'\6 {Is. _ ÁS 7% hiS.
_ Sessões OhilC:s _

A VIDA P.QR UM DESEJO
_- com-

\ HUGO DEL CA,RRILL
FllORENCE MAJRLY _ e

t ALUA LUZ
_ No Programa _

1) _ O Ens·ino e a AssistêncÍIa
:500ial - Nac. ·Coop .

2) -'A Vtoz do Mundo _ Atua
liJdades. J
_ Pr�os: _

Cr$ 3,qo - 2,40 _ 2,00 - Cr$
3,(}0 (ÚiIlll'cO).

)

MédiC!8 para a

���!p�� N.) _ O atln[rante
Haro�dJo MalO,id, dtl'81ÍOtr g'eratl de -

Saúde Nava:l,\,corrn o ilntt'lli,to de fa

c.i1ilÚa,r o iJn'g'I1�SSO de médi,oos na.

Marinha de �erra do Brashl, vai

a!brk urrn conctu.rso, q;ne s,erá ireali
zado ao m-esm� ,tempo no Rio, São.

P.aiUl;o, Belo ljIOIrizOIn te, Recif,e e

Pô'l'to Aleg.re. �IS can.didatl!o.s apro
valdQS 1niciarã� a aaI1reira como

primeitJ:'os tenell1ltes médicos, ilUdo

até o pOSttoO de c,ontra-aiLmira,n<te. As
insoriçõe.s serão' aheI'h�s naQlllelas
capitais no dia, 6\,de aiblri1 próximo.

("
•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DR. SAV:AS LACERDA
lJDDjca médico-cirúrgica de Olho.
- Ouvidos. Nariz - Garganta.

Pre.crição de lentes de
contato

1lO1If8ULTóRIO __t Felipe Schrní
dto 8. Das 1'4 às 18 horas.

IIMID�NCIA - Conselheiro JiU.
fra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

Ausente

pR. ARMANDO VALtRlO
DE ASSIS

J)N Serviços de Cl1nlca InfantU �
As,91stêncla Municipal e de

Caridade .

fDdNICA M�DICA Di] CRIAN(.1.&.I!J
ADULTOS

OON!:iULTóRIO: Rua Nunes ....
....0, 7 (i]dlffcio 8. Francisco).
Consultas das 2 às a horas

ItIlSID:ttNCIA: Rua jÇfarechal Gui.
lherme, 5 Fone 788 '

DR. ROLDÃO CONSONI
CJaURGIA GlllRAL - ALTA CI.
.URGIA - MOL:Jl:ST·IA8 D:Il 8JI.
• • .. NHORAS -o PARTOS '. .

Wonnado peja Faculdade Ge Mec1J.
eínna da Universidade de São

Paulo, onde foi assistente por' Ta·
rJÕII anos do Serviço Círürgteo do

Prof. AUplo Correia Neto '

CIrurgia do estômago e vias bJ·
llares, Intestinos delgado e grouo,
tir6tde, rins, próstata, bexiga,

atero, ovários e trompas.' Varlco
eeIl, . hldrocele, var:"es e herna

CONSULTAS:
dali 2 às 5 horas, à Rua Felpe
Ichmidt, 21. (altos da Casa Pa·

ralso). Tel. 1.598.
IUl8IDIllNCIA: Rua Esteves Ja·

nlor. 179; Tel. M 764

ORo POLYDORO S. �THIAGO
lI�ico do Hospital de Caridade b

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLfNICA MJ!:DICA EM GERAL
Doenças dos órgãos internos, cspecrlaJ.

mente do coração.
BLECTROCARDIOGlRAFIA

Doenças do sangue e dOB cervo••

Doenças 'de senhoras - Partos,'
·Con.ultas diàriamente das 15 1. II

horas.
Atende chamado. a qualquer hora,

inclusive durante a noite.
CONSULTóRIO': Rua Vitor Melr..

, les, 18. Fone 70:1
IlI:SID�NCIA: Avenida Trompowald,

62. lI'one 766

DR. MARIO WENDHAUSEI
V"'etfJr do Hospital "Nerê.. Ramor'
CLtNICA MJ!:DICA DE�'ADULT06

E CRIANÇAS
Consultório: R. Visconde de Ouro
Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No
irembro laltos da • Belo Horizonte")

Te!. 1545
eon.ultas: das 4 ás 6 horas.
:Reaidência: R. Fdipe Schmidt, JS

- lI'one manual 812

DR. NEWTON D'AVlLA
Operações - 'lIas UrinárIas _
Doenças dos intestinos, réto e
anus - Hemorroidas. Tratamen.

to da colite ameblana.
nB1ot�rapia - Infra vermelho,
Oonsulta: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11,80 lllI
.. l tarde, das 16 hs. em dIante

Resld: Vldal Ramos, 641.
FOIl" 1067

DR., MADEIRA NEVES
Médico especíaltsta em DOENÇAS

. DOS OLHOS
CUrIlO de Aperfeiçoamento e Lon.
ga Prãtíca no Rio de Janeiro

COrl"ulta. diariamente da.
10 às 12 e doe 15,30

em deante
CONSULTóRiO:

Rua João Pinto n. 7, sobrado
Fone: 1.461 - Residência: Rua

Prestdente Coutinho • .58 I

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na
eíona; de Medicina da Unlverslde
4. do Brasil). Médico por concur
10 do Serviço Nacional de Doen
!lU Mentais. Ex Interno da Ssnta
Casa de Mlserlc6rdla, 'e Hospital
Palqruétrleo do Rio na Capital fi (I

.

derál
VLINICA MÉDIf'!\ - DOENCA,.

NERVOSA!!!
- Consult6irlo: Edlffcio Am61i1

NETO
- Rua F'ellpe Schmidt. Consultu

Das.15 'ás 18 horas -

..."dêncla: Rua Álvaro de Cal"Ya
lho nO 18 - Florlanópolls.

DR. BIASE FARACO
Médlco·chefe do Serviço de Sifl!is

do Centro de Saúde
DOENÇAS DE SiE'NHORAS -

SfFlíLIS AFEOÇÕES DA
BELE - RAIOS :mFRA-VER
ME'l.JHOS E 1)LTRAS-VIOLETAS
Cons.: R. Felipe Schmidt, 46

Das 4 às 6 horas.
Res.: R. D. Ja1m.e Câmara, 46

FONE 1648

DR. LINS NEVES
Moléstias de senhora

Consult6rio - Rua João Pinto n. 7
- Sobrado - Telefone 1.46'1

Residência - Rua Sete de Setembro
-- (Edificio r. A. P. da Estiva)

Telefone M. 8'<14

DR. M. s.�� CAVAtcANTI .

CUnlca exelusívamenta de crianças
Rua Saldanha Marinho, 16

,

Telefone,.,M. 732

DR.. PAULO
.

FONTES
Clinico e operador

Consult6rio: Rua Vitor Meil"eles, 26
Telefone: 1.4>05

Consultas das 10 às 12 e das 14 às 18
Residência: Rua Blumenau, 22

Telefone: 1.623

AUTOMOBILISTAS I
Atencão .

'"

dínamo ou�al'a o seu

motor de arranco

OFICINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94

- _�UIBI • 4 ,. III

COMPANHIA -ALIANÇA DA BAlA'"
'udatla '1IIiI 1171 -, Ud.: I A I A
nrCE'NDJO� II TBA.1fSP6KTI:8

Cifras do ,Balanco de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidade.
Receta
Ativo

·Cr.
Cr$

80 900.606,30
5,978;401.755.97

67.053.245,30
142.176.603,80•

SiBistros p�gos nOIl últimoll I\) aooa

Responsabilidades «

98.687.816,30
76.736,401306,20

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

de Carvalho. Dr. Francisco
Joaqvim Barreto de Araujo

SNRS.
ASSINANIES
Reclamem imediata

mente qualquer Irre

gularidade na en trega
de seus iorneee.

U VALn UO lTAJAi
Procurem na Agência

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRARIA

ROSA

j
..._-- ..........._-_ ....-._ .....

I SELECÕES �

I '

I

24 artigos
dá maior

6;l atualidade I
COMPRE SEU EXEMPLAR"
OJE MESMO! � I

cu.:.t:.��r.!.ª�J

J

de DEZEMBRO

(U. P.) -- O gahí-
Grã-Bretenha acha-se

reuni-do em sessão especial para
dis.CJufilJ.' a grave crise polieioa orí

ginada pela cr-itica situação com

bustivel no Reino Unido. Os par
tidários do govêrno e memhros da
oposição concordam imarrímemen
te em que a dirnioulção do forme- dos comhuetíveís EmMl1Ue,1 SbAJIl
cimento de eletrdoídade em terrí- well, sobre o �qual recaem todas a

tónío br itanico constitue em pro- culpas da escassez dOIS combustí
fimdo golpe ao prestig'j.o governa- veis,

QUEIXAS E RECLAMAÇõES
P�EZADO LEITOR: Se o que '.h.

.

interessa e, realmente, uma providência
"ara endireitar o Que estiver errado \)u

pare que alguma falta não se repita; e

N A.O o escândalo Que a sua rec lamaçãe
ou queixa pod-erá vir a causar J encami
nhe-a á SEC�AO RECLAMAÇO�S,
de O ESTADO, que o ....so será levado
sem demora ao conhecimento de que,.
de direito, recebendo 9. 8. uma informa
çJ..o do resultado, embora em alguns ca·

sos nâo sejam publicados nem a recla
macào nem a providência tomada.

"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 q.ue extraviar ou

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

tar).

Dr. CLARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e cível

Constitui cão de Sociedade.
NATURALIZAÇÕES
Título. Dealaratórios

Escrit. -- Praça 15 de Nov.
l0. and n,

Re.id. -- Rua Tiradente.
FONE -- 1438

23.

47.

nas, líbricas, m01nhos, ,engle[lhos,
etc.), ou oflieilnas Id'e consê['to,s, a

comparecer.em nesta Inspetori!a, á
rua Padre Migueliinho, nO 15, (altQss
do Cine Roxy) onde s,erão atemdi
dos diáriamente, das 9 ás 12 e das
14 ás 17 horas, afim de efe1uarem
e inscrição do seu estabelecilmen
to.

Ao fabricmn,te que não atender,
de[l,ÍlI'o do p:;:az.o aoima .fix.ado, á

pI'l.esen,te oOillvocação, será ap[ica.da

I
multa adávleJ. en1tre Cr$ 200,00 e

Cr$ 20.000,00, tal como estipuia o

ar1i.go 7 do Decreto-lei 4.081, de 3
de feVletl'eiro de 1942.
"

.

E para que chegue a,o conheci
mellÚo dias ilntereSlSlados, faço' o

� presente edital, que serà publicado
� nq "Diário Oficia.} do Estado".

Floriamópolis, 25 de jarneiro de
1947.

Araldo Caldeira
INSPETOR REGIONAL

RETIRARAM SUAS CANDI- •

DA TURAS
Tôd9.s as bebidas, incluslvl3 a!J

fabricadas em outros Estados,
retiraram suas candidaturu,
'Para reinar nos lares catani-

I nenses, � em vista da certíssi
ma vit6l-ia do aperitivo KNOT.

..,. -."�' - _ -"._ . .., -......-.�.,._...._- ..-.- "' , _-,. _-_ __ _-

I
i.

Continua grave a
•

crise ingles
Londres,

neLe da
mental e ás pessoas da admin.ís
tração brbtanica. Ao mesmo temp
que prosseguem os' debates

tomo da atuad siuação na
Bre tarsha, os observadores
cos ccnsíderam írnpnovável que
govênno exija renuncia do rnínistr

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

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S.4.

Rua

CAPITAL: rR$ 60.000,p-00,OO
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Trajano, 23 • Florianópolis

Elelro Técnica

1

Inlltalando-.e à rua Trajano, n , 25, tem o prazer de comunicar

I ao distinto povo que po..ue técnico. habilitados a executar quais
quer .erviços de eletricida�e em geral, corrro- sejam; enrolamentos de·

.__................."";00'.......... ... motons, dínamoll, transformadore.. consertos de rádios ou quaisquer
outros aparelhos elétricos e in.ta!ações de luz e força, possufndo
tombem uma secção ds venda de estabilizadores de fabricaçáo pr6-
pr io 6 rádios dos melhores mco-cos,

Visitem-na sern compromisso.

./

I. ·H. G. e Estatistica
I NQ�,exalQ,.���e�to -da+legís
ção-"'viget!1te;'iaçú iJ\'tbjicO';-""p-ãià:-ge::

I:
....--------------------------------------�-----------AAW

ral, e peíncipalmente para ciência

A I'-dos estabelecimentos industriais OU�R VESTIR-SE COM CONFORTO E ElEGANCIA?
existentes neste Município, que se, PROCURE

�::��Jeda�n:�I;��.Oa��ilie����oin�

__._ftU_iil_t8_ril_Me_IIO__ 1Em face do exposto, ncum con-

vidados os responsáveis por em- Rua Felippe Schmidt 22 - Sobrado
pl"êsas ou fl1rmas i'lldJustr1ais (usi-

I

I.Visite, sem compromissos

LIVRARIA ROSA

I Rua Deodoro, 33

Florianópolie
Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

,Atende encomendas .de
obras editadas no Brasil
ou no estrangeiro.

Novidades todas

lhelTO da ilustra.ção a.-cima.. m'e:reaJl'o
lhe. em a.mável gesto. um cálice do
excelente aperitivo KNOT, lembr&
., V. Sia. de acresoentar, ao ag�
o." .. gentileza:ESíEÊ rAi'1-
G1='l'1 O I1EU APEi?ITiVO

PREDIlETO!
�IJRI!

semanas

DOENÇAS NERV4)S�b

Com os progressos da mediei...
noje, as doençll6 nervosas,' quand.
tratadas em tempo, são male.'l per·
feitamente remediáveis. O �ur!lndei.
Jismo, fruto da ignorância, só pode
prejudícar � indivíduos afetados ...
tais enfermidades. O Ser<viço N..
cional de Doenças mentais dispi.
de um Ambulatório, que aten4e ,r..
tuhamente os doentes oe"osos Il1-

digen$e8, na�ua Deodoro 22. li.. :
lo. 11 ...0..... 'lHàrtam"'nt..

r
,

I
.fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções uDISTINTA" e RIVET. Possue um gran.
de sortimento de casemiras. riacados, brins
bons �arato••

·

algodões, :·morina e 'aviamento.
-

para alfaiates. que recebe diretamente"· da.
Snr.. Comerciante. do' }nterior no sentido de lhe fazere.I} uma

Florian6poli•• -�F'ILIAISt-emJ;Blumenau e Laje•.
.

fábrica., A Caso •A CAPITAL" chama o ateng50 do.
visita antec de f'lfetuorern DUO. _ compra•. MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



llesultado total da apuração -eleitoral em Santa Vatal1ina: Aderbal Ramos ,da Silva - 94.016 votos
Irineu Bor'uhausen - 80a>212; Legendas Pa�tidarias: P-SD: 85.230; UDN:67.058; ·PTD: Jl.374; PRP: 7.090;
PCD: 2.466 VOt08. Senadores federais: Francisco . B. 6allotti (PSD) .. 91.'690: Lucio Correia (PSD)·
0.0.478; Adolfo Konder (UDN) - 733858; João Barer Filho (UDN) - 73.598. Denutado Federal; Joaquim:.

. Fiuza Ramos (PSD) - 81.23·1 votos; Afonso Wanderley Junior (VDN) - 60a449. .

Foram anuladas 21 urDas e 'impugnadas '4.
��==============�========================�.

'lorlan6polla, 13 de Fevereiro de 1947
,..

MINHA ,CRONICA
VAPE

PAUL HARRIS acaba de ,morrer em Chicago. exatamente 25 días
antes daquele em que, há 42 tanos ;passadlOs, realizou com poucos :tJmigos
a primeira ,reunião do p rlmeiro' RO'fARY CLUB. Poucas Idéias, nascidas
tão modestamente, terão tido tão ampla Ie lfecu!Il,da ;!'epercussão como a

dêsse jovem iadvogado de Chicago, quando sentiu je compreendeu o al
eance e valôr do "ccugraçamento dos expoentes ide várias atividades so

ciais, 'reunidos sob a bandeira do ideal de servir.
Quasi meio século passou sôbre �ssa idéia e o que é hoje "ROTARY

INTERNACIONAL", sua fôrça 'e significação socíal, provam-no, de so

bêjo, suá expansão POT mais de 60 lpaíses ,do Imundo, abrangendo mais
de '5.000 clubs obedientes ao -mesmo ; ideal, e a unidade I espiritual da
grande família rotária, num ·total de' 'quasi meio tn.ilhão de homens.

Certamente o próprio PAUL BARRIS, no seu iar.derue idealismo, Inão .ousou (estimar 'em tanto 10, fllturo do modesto I' núcleo de Chicago,
Que, com fôrça e ímpeto i,nsuspeltados, foi se alastrando por todos os

cantos civilizados do glôbo. , .

O caráter universal da idéia ''de ROTARY é-lhe assegurado pela au
sência d e côr ,partidária, orteutação 'confissional (OU filósofica e ·precon
ceitos nacionalistas ou raciais. O élo que prende os .rotaríanos entre si
é apenas 10 .ideal ,de servir", expressado num ;exercício cf'etivo da ICOO'PC
ração, em suas 'Imultiplas formas e aspectos. .'

'

PAUL HARRIS quiz, quando fundou 'o primeiro .RO'fARY CLUB e,
dep.ois, pela vida adiante, quando prestou.o \.concu.rso da sua inteli�êlllcía ,Ia todos os ROTARY CLUBS que ·0 IrequerIam, .rnaismodestamente � ver

dade, ,desenvolver a iprátiéa da maravilhosa :lição Ido fEvangelho: "AMAI
VOS UNS AOS ,OUTROS."

Que o conseguiu na medida das ,contingências .hum3Jl1as, .d,ig8'm'-no
os rotarianos das diversas regiões da terra•.. ,Nenhum !haverá, suponho
eu, que não se tenha 'beneficiado, espiritualmente e do )ponto .de vista
prático, po·r pel'tencer a um ROTARY CLUB.

A significação .social 'Ido ROTARY não tem apenas caráter local: be
neficiando a cidade .e ·0 município. pe'la iniciativa 'ou iadesão em obra0;
filllJnltrópicas ou sociais, mas se ,�xtende mais longe, assumindo 'caráter
nacional .e linternacional pelo .congraçamen'to, .nas conferências c; con
vel.QJções rotárias, dos valores exponenciais de (cada Club, .q'!!e se !'eunem

para debater os ideais comuns, tornarem-se conhecid'os I� conhecerem
outros homens, outras terras, 'outras idéias,.

Poucos homens terão deixado corno, ,PAUL HARRIS uma granee
obra realizada. Sua iléia só p,ode pros.perar e ,vencer, Imas nunca !.'egre
dir. Máu grado ·os ódios e dissensões, que separam !a gran.de família hu

mana, é fora de dúvida que :a mais forte tendênc·ia Ido homem é aproxi
mar-se do próximo. O ponto está em achar a fórmula que bem realize
e ponha em prática êsse institnto gregário. ,

O RO'fARY parece realiza'r maravilhosamente ,essa fórmula v.:: ,deR
tI'O de seu lêma: "DAR DE SI ANTES DE .PENSAR IBM SI. BENEFICIA
�E MAIS QUEM MELHOR. SERVE" está contida tôda li sua filosofia,
feita de comp·reensão, !Solidariedade II' :renúncia.

Não se vá pensar que .PAUL HARRIS pretendeu' com 1'.) ,ROTARY
formar \Santos ou Ique êl'e )próprio, como seu fundador e presidente be

nem�rito, assim .se considerou ou seja 'considerado pelos / rota,rianos.
Fole foi apenas um .'homem d,e bôa vo.n.tade, Iprocurando ·congregar ,outros
homens de bôa vontade 'em tôrno de um ideal cOlnstrutivo :e bom.

Se o ROTARY não faz !os homens santos, fá-los, sem d'úvida, melho
res, porque o espírito rotário tende a diminuir Ineles 'a ,cupidez, � :gan5,1l
da, a 'solércia, o egoismo, .aumentando-lhes ,a equidade, 'a retidão, a leal-
dade \O altruismo, j I

Muito, :pois, deve a humanidade :a PAUL HARRIS, .ideador ,!! ::.nima�
t.:or·dç ,ROTARY INTERNACIONAL.

A família Irotária do mundo inteiro 'chora o 'passam.ento do seu che
fe espiritual, mas contilnúa a vêr na figura tombada do /g,rande idealista,
o estímulo, /a fôrça e a �nspiração da instituição 'rotária. .

Fpolis., 11/2/47.

Intercambio de ami�ade
! Do jorlIlall "O MOMENTO;' que aJlIegl!'e, !',eS!PIeitOiSIQ e ]J'l1!'0 do teu lar,
o se ,ediv� lem Ca.xila/s, :8sltadjO do Rio e 'achar�se 'TIOs blraç.'Ols e no sleio dre

Gmnde do Sul transooevemos o se- A1bra.hão.

lf§U!inte: GOlntrai contigo UJma imensa di-
DEDICATóRIA vida de gratidão, <mjiQ! resgate qu,e-

A Romulo Nocetti Iro fiazê-,10 !m� cidade dJe CaxialS, OIIl-

ITAJlAí de o 3iglUa,rdarei com ptaz/e<r ...

EsltaJd!o de S3iuta Gata.riJna' r É d.e Cax�as do Sul, P/er01'a da�
Jmm,ais ,es<IiJilecerei as g.en.ti�ezas' ,Colomals gauchas, que 'auguro a ti

que a mim dliSlPens:aSlte com' tanto Nocertti, eXllna,. família e �o mui

despil'1eendilrnent!:o, taJnto no decurso dirstÍlnto filho Sidney, as maiores

daIS noss'as viruglellllS oomo nas prer-
felicidades pessoails ·e um rislonho

'maJuoocias em S. Joaquim e F'Loria- NaJta,1 e A:no Novo. E é em Gaxias

ll1'ÓiPürHs. S.i.nce!I"·am:ente orgu:Ilho-me do SUlI qwe o agUJardo com prazer

ibastrunte em tê-lo hoj,e na relação para 'O 'I'esg,aJt'e da minha divida
doIS mOOiS, mellh:or-es amigds. é�- contigo oOIlliÚ"a-:iJdia.

!f,esSQI- que ejI}ICOlntréi. errn ti, NÜrCletti, EJn'Clerri3.lJld'O eSlta dedicatóri'a que
lIlão sómente 'llJIl1 ami,go de critério é pilLl'a e sinae:ra.,4J!UeIl'o que com'll11;'It'levado e firme, l1et'C!illpeirado pelos guies comigo palra l'ealidermolS 'um

....n08 <l'lli� ellloaneceram os teus C8.- plleito de gJ'lattidão ao nossQ muit'O
belos, mas, também ll/lll3' hO\S!l).JtaU- amilglo Fkmino J'osé 'Nrunes, sua
dade S(e[U par, pa_-ÓiPlI'ia d/os homens <eXIma. ·e esror.ffil101Sa es/Pôsa e IdJl}eta
da tua érn, que aimda não s'e deixa- ,e idolatl'aJda filha, por tanltra

seno,T� �r�aSil)ar �e]av:aild:'3'de qUe hn- Hleza,

Iro.
rSIPttalidald/e e

cari.nho.
s qUle'

pera a epiolOa . d·erna. .111'05 dispell1Jsaram, DlOS dias f1el:ÍiZ,es
.

Vi deln/tro- de ti, ocetti, e hem d/e que paS<S3mlOS em s/eu domidlio, em
IP'erto, uma a'1ma pura ·e oalridosa e S. Joaquim, aos q'UJais desejlamos fe-'
um comção ahento pia/ra t'Odos, a.co- liz Na1al e Alno Novo.

��'edolI' e ch/eio de bondades. Passar CaxilliS do SUlI, Dez. de 19'46. Idias e horas comtigo, no CiolIwivio Felicio de Oliveira

cordeiro se, transformao em lobo
R10, \12 (A.' N.) _ o vesper-tino rante. Ainda com o mesmo

obj<e-jliJticoS,
considera-se que essas ma-

"A Nojte" [lubU,ca o seguínte, em tivo, Prestes mandou divudgar por nohras de p,'restes re1pI'leSeU1ltam
sua secção politica: "Com o '. in- todos os seus jornais que a vjtó- urn começo de 'bo·stilidàide ao' go
Imito de comprometer o sr'. Adernar rf a de Adernar de Barros r,epre-I vernador elejto de S. Paulo, cujas
de Barros; 'cr-iamdo-Ihe as maior-es I senta, especialmente, uma vitória declarações têm sido peremotorías.
di.f.i,c'lJ'I/datdes pol.ít.ioas em 8. Paulo contra o Cardeal. D, Carmelo, ar- no senüído de' %ue' não ·exislbe ne

e '81lÍl sua atuação politica rederal.] cehispo de S. Paulo, com o que 'l1Jhullll compromisso entre ele e

o sr. Luiz- Carlos Prestes está pu- procura alimentar e' personalizar os comunistas, uma vez que o que
blíeandc e espalhando uma roto- um incidente que OiS amigos de houve foi. uma: &impHêlS aliança,
grafia sua, Itlkada ao lado do go- Adernar de Barros reputam pas- eleitoral, que cessou: a' rg' de jamei
vemador eleito, da terra bandei- sado e 'encerrado. Nos círcuâos po� 1'0".

I Foliões e ColombinasORGAO
\

COMUNISTA Intensos se procesarn 'em tôda a

cidade, os preparatdvos parla tribu
tar condignas homenagem ao Rei
da Follia.

.

treíto, 15 de OUltooro e Democratse,
Cliube, do centro,

Terça-feira haverá 'O remate nai

sede socíaã.
Além lé!e numerosos bailes lum- Tanto aquí como no

.

continente-
bescos em 'tôda,s -as entidades. so- reina intenso entusiasmo 'em tôrnos
dais, asséstiremos êste ano, a 'um dias atividades monístíoas do 5.

,O «Diário da Tarde» de
ontem, defendendo ras�a
damente os adetos do co

munismo; tornou-se, como
previrmos, o or�ão dos

partidarios de Prestes-Mos
cou, consequencia logica,
aliás, do conluio tramado
no escuro por ocasião do'

pleito do dia 19.
Desta (arma, o «centro,

aracante» da U.D.N., tendo
fa Ih a,do na posição de

«esquerda', passou agora
para a «extrema esquerda».
E ficou <'off-side» ..

movimerutado Çlalf1navall de rua, com

a passeata de numerosos blocos e

cordões ti!pi'oâmelllte ·fanta,siados.
A pníaneira grande noitada 111'0-

mísdica dle caráter puramente po
pular . se realizesrá hoje com um

animadissima e concorr-ldisslma ba- temporel var-reu esta capital, inun-
dando toda a área central e i,nilJer-'

'

tadha ·�;e confetti da Avenida Trom-
. romperido o tramsíéo, Arvores;pow;ski ao Gam;po da Liga.
, - . cOITI,sltruç·ões e V!eí.m�lo.S' fo,ram aI'ras,..-A i.lllÍlepelsslrunte iniciativa pe1'1tenc,.e

tald'Os pela corrlen·tJesa.
a unla comislsãlo de genJtes coJom-

,

--------�-------------------

binas,. COI11[l'Osta das s,r,tas. Vera

eM·
• -

dNeruz'a Gcijo. A:nge1a, Maria Am,gelal ais aVloes e
e AUlI4eMa Oli.Vleira, que não tem I -

'

tpo.u;pados esforços pa['a' qll!e a reu - t re Inamen o
n;j,ão cal):'ilaVial�e:sCla ohtelnha -o mais Rio; 18 (A. N.) -_ Prooede.llte 6'

BaLáv,ja, 11 (U. P .. ) _ O Govêr-
I eSi1:u;plelllldo

êxi,to.· 81m YÔ(} de Los AingeleiS, chegou".
no indonési.o o,l'Ide.nar'á a fim da'sJ' A ela comparecerão immueros hoje, a e,sltla capiltal, mais Ulma BS-'

ho.stiHdlflides no. terri.tó[1io neerlan- bllocos e Cloil'ldões, indusdve a Esco- qUaidrillhà de av·iões de tr,einamento'
dez provav,elllll·ente a 15 do COlI'!I'eu- Ja do Samlha que desüe:rá o morro a'Vanç.aido para uül1zação na Es-'
te, segundo aJI1ulnci·ou hojle, o pni- num a mar,cha VIÍ,to.riosa aü süm de coJa' Aelrplnáuililca dos AfolJlsos.
meiro mi.nislro indollJési,o, sr. S'Oe- "cujcas e pall.deiros, entranrdo �m
tem Aj,aJhrir, I L à'd/ I' d

. '

",:' ���ra�da�'e �cwna
as mUSIcas

Franca oposivão
120 -I

'

Ho,jle, po:rtan;l!o, 'O centro da cida- R10, 12 (A. N.) - O depil�tado'mi pneus 'de sleI"á deslocaldio para o 10cal aci-· pessledis!ta Antônio F.eJ'iciano, de'
São. PWllI!O; 12 (A. N.) _ Failm:do I'n:=il' onde ��ta.rão pres.entes muiHs- girallld!e in,f�uênda 11a cida/de de-

á imiPreI)isa o. SIr. Rego MonteIro, !luaS! fiam[has. Santos, onde l'es.:iJdie, Clhegou de S •.

a/gente dia Comi/ssão de Qantro/!e'
BLOCO MiOGOTó HUMANO ·Paulo, hoje, trazend'O ,esta il'orvirla-

de W,élIshing1tolJl af,jl'lmou 'es'tal'l8JD
Ol'gaJn1z:a:d:o esrprecialm:ente,

-

para
de: a atU1:tulde do PISD paUili:sta eill'

á caminho do Brasil, vrote mil!
f,estejar a rp1'es'eJllIte 1Je!lnpoTruda C'a�._/I'e1ação .al� :noV'o, govêr.n.o é de f:ran1.·

pneus implo,rtaidos para Vlei'culois ' ca üp:OS1çao slBnd . tna'VaJies'ca, o B10co Moco,tó H'llaua-j .

'
. I ,I. o qUaise cer. o qll.e-

d oarga, devemdo. ainda virrem
no, com:posltlO de resiPej,tárvlei'S fO_I'm'ei�Uilll

de' S'oo� meuooros col�ü-cem mil para -automóveis. rara na fIO d t dliôes loca�s, se ",eem slUbmetem,do a ". rmaçao o S'eal'B runa o-

C· Idgüwsos e�slatios pam se falzer be- do IgoVlerlnador �d�emar �:� Barr?s._
.

ollspirac,ão' lIa figura.
'

l7i O d�lI1Itrudo Antomo Flehcl,alllo dIS-'

E ü fará porque é grande o <entu- �·e. a�nd:a. q,Ue trolUxe
. �rnlPoril:a,nte'

no Equador siasmo dos OOll11rponootes e bem es- �,�sao JUln�o .810 SIr. �l['llo JIUIl1JOr,.

cqLhilda a sUla ü'r,igilll<3il fantasia. li,der d,� maI/Oina na Gamara.

Quito, .12 (U. P.) _ O Ministé
rio do lnlerior 8XiP,eldiu' um COmu

l1'ÍIC.ado á me.i'a !foit'e de ontem,
.élJnulll!oi.a'Ilido, que foi des,coberta

1-�ma cort1!S[)il'ação ,!'ervollllcionállia,
que foi desbar,wua;da. NU!lll,e!'o,sos

cO'ns,p'irwdor,as fm;am detíido,s em

vária's 0i:da;d'e.s.

Violento temporal
em Curitiba
Curitiba, 12 (A. N.)

Ordenará' o
.

fim
da luta

NO, CLUBE 5 Aniversario natalici,&
do oral'. Ces'arObioo

concurs:os ao ca/rnlaval. de 1947. R' '12 (A N) A d j., rl. h
.

. 10,. ..
- a.a Ule 'OJe-

Para j,sto oI1garui'zaraIlTIc tr,ê,s blo- .

�'l'
. ..

� ... '1" da,s1S111"" a o aliliLVerSaJI'Iü n"'La /[CIO 'O'
cos·, .seind'O o "Pira;ta" compnslto de dene"al G Olh' cl f d E

.
_ .' "'\' ,. es'ar rnnlO,. le ,e o s-

freqll!entadürels do, Cllllihe (J res�den-
t d M' G �,1 d'

•

FA A
.

a/ o allor ;er:illl .as 'Orç3iS r-
:tes aqui na ilha; "Mo/r·ena dü Bra- m,alda�' ·d ... · d CI" M'l'

• ."
>y ,e p!l'eS'l1 ,eu.e o !lJllJe r I J-

SDl" coall!Po.sto de slJTIlPahcas sleilliho- 1:311'.
dt'asl socias dalquela viVol1iosa s�
ci:oorude, e o B�olco dos Ciganos
formado. pelos sücios casados da

Os só:cios do Cl/Ulhe 5, do Bstl18ito,
tplI'ies·t8l"ão um dos, maJi,s

..
hr1l/hlamtes

Casou a filha de
Cburcbill Preso' o evadido

LOQldDC'S, 12 (U. P.) Mary meSlII1a lentildaide. S. Sa1vador, 12 (.A. N.) - Foii

QhUI'Cihi,u, a' filha mai,s nova do 'toldos os tI"ês blIooOlS tem estado pl'eso na' cidad/e de Jacohin,� o ori

eX-j}r,ém ie1''' britalllliüo, casou-oS'e em construutes pI'eparratj.vos para mi!noso Manoei Ma,:rl!i/ns' de Air'aujo•.
OOllll o CrupÍltão ChrilstOipher Soa- f.a21oc uma -di·gna 3!PI'iesent�ção, a vuJlJg;o PaJraihaJno o <}IllJaI sle ivadira
mas, na IgreJa de SainL-Margaretl.. qual terá inicio dom�ngo, na sede ij1a penittendál'.ÍJa de Nrutal, ondie es

EintI'e os convidados f'ilguravam do 5. ikWa cond<enald;o a vinte «;l ll/lll anoS'

AúliIee e ·esposa, Eden �ady Mount- SegUlnda-fei.ra rperico1'rerão em vi- de pris'ão, por harv,er assaSis�nado ()

batten, e Jo,hin Winant, ex-embai- si/ra ·de cOlI'dial/1dade '

carn,avallesca, ,calho da poJ.1cia Humherto AIV1eS' d.w
X!élIdor Dorte-rumeri'cano. 'as so:cield:a!des' 6 de J,runeiro, do E'3- /üolsta.

'

PA'RA fERIDAS,
ECZEMAS,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
F E R A S,R

ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGUJ:ll
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