
Rio, 13 (A. N.) - Tendo tido co- triais, nunca concedeu qualquer
mhecimento de que nurne reunião privilégio a qUlalquJer deles. Escla

realizada sábado último, á qual reoeu aínda que a distríbuíção da

compareceram os presidentes de banha no. Distrito Federal e feita

cooperativas de consumo do. Distri- exolusívarnente pela, Comissão de

to .F,edéíaJ., a�gtOu�&e que, dadas as A1bas.rlledrnenoo da Prefeitura, não

relações de amizade existente entre acreditando que ema comissão te

o mJnistro do Tr-abalho e os douto- nha concedido tr�to especial
res GuHherme da Silveira e GUi- á cooperativa alooüdia· ou a qual
lherme dia Silveira Fílho, diretores I

quer ouil:ru inte.nessado.

da companhia Progresso Industrial
� •

. •.

do Brasil, a cooperativa de consu- A atitude SOvletlca
mo da fábrica de Bangú, desta C0m- Lake SUCceSlS, 13 (U. P.) - A ati

panhía, tinha distribuido grandes I tUlde da Russía 'está causando certa
quantidades de bainha que lhe ti- apreensão entre os representantes
nham SIdo fornecidas pelo reíerido

I do Conselho, os quais aoredítam
títular, quando escasseava esse

pro-,' que
a delegação soviética venha

d:l'to ai o:ut.rI()'S locais de dlistribui- larn�aJr mão do veto em' úLtimo re-

Iorque parra a A. Nacional Manáos, 13 (A. N.) - O re- çao I) ministro declarou QIlIIe e�-i curso, ou ab�ster-se .de v�ta'T, o' que,

sultado do último pleíco até bora tenha as melhores relações seguindo se informa, poria em cho

agora conhecido é o seguinte: com aqueles direto;res, as'S,im. como qrure a sorte dai .c<:.mi'Ss'ã� de desar

Ba.I;a Governador: Leopoldo com um grallidle nU!IJJjelro de '�dus- IIljaIilllffili!:O .das Naçoes Umdas.

Neves, 11.870 votos e Rui' E
._

h dAraújo' com 7.151 votos. Para nCamlD a o o processo coo-
senador : Severfamo Nunes com tre O' sr ....demar de Barros10.651 e Cunha Mie lo, com ...

lu. � .. UI

7.720 '\1101t08. S. PAULO, 13 (A. N.) - Os [ornais di'v1uligJam a seguinte nota da in-
tervenroría federal, disotiI1i;bou4da à imprensa: "Havendo sido devolvido

,

I. I A à intervemtoria fedeoal 'Ü processo de prestação de 'contas, determinado

genera IngBes pelo govêrrio da União, em que e Interressado o ex-interventor, dr. Ade-
.,

mar de Barres, processo êste QII1ie havia sido requdsidado pelo ministér-io.
Poola, 13 (U. P.) - As

Cj'l'!CUnS-jlavras
ás tropas. Os três tiros atrn- ra �o,la alguns dias aMas. A su� tOra Juetíça, O sr. Interventor federal deliberou fossem os autos nova-

tãncias
'

em que o general de brd- gíram-Ihs o coração. O general foi eSI��sa, que chegou r,ecente:�eIl!te a mente enoamínhados para fins de direito, à procuradoría judicial.",gada R, W. M. de Wintrm foi mor- enviado apressadamente para o Ita)loa, emcontra-se nesta CIdade.
,im, aqui, na manhã de ontem, fo-. h'Ü'spit3JI, mas eXi]3irou durante o Onuem, uma multidãO. ava'liad,a
raro descritas por uql comuniJcado I p,erCUI1So. A muLher não !ÍI&ntolU ElS- .e'll1 quinze mil pe:s'soas doesfi:lou pe- Re iniciará' suasofi.c1al eXipediodo pelo Q. G. britâ-' Caipar delPüis de ter dJi.S1para,do ó las r,uas, conduzi,ndo b::mdeiras e

ui,co, esrta manhã. O co.mrunicado quarto tir,o.
.

faixas, e d&ndo vivas ao ma'rechaI Belo Horilzonte, 13 (A. N.) m�nruda a guerra e com pOU!CÜ'S me

<JiIsse beXitua,lmente:' I O êe'neral De \Vimttom ti,nha 39 Ti,to 'e á anexação de POliR á Iugos- Nj)lbi,cia um m3lLutitno que .a gmm'de s'es de artividade pas.sou a enfre'l1Itar
"O general de brigada R. W. M.

'I
WIlOS de idade e foi traIDs1"er,itdo pa.,. lávia. l fábl'ilca de alumil1io de Ouro Pre- a cemcorrêTIJClia da industria norte

dH Wi'I1ton Cltegou 00 Q. G. de, An- �-
"'"

to, rea']j,zação do engen:heiTO' Amf- rumeri:c3Jna de aluminio, que impôs
dri'gde, Pü:La, C8Tioa das 9 horllls, de Es,ta-o re-.c' o. rre'-IUIO" .8.'0 SU. 'I!'ClaUI&�IO'

rico GioanetU, q'ue seA1":}0'l1Jtra pa- baixoiS preçü:s parft o seu pr.oduto
10 de F.evereiro. Parou o ,SI&U au-

iii.. ,r,alizada, voltará a fUlk ionar den-' no mercado n3Jci'Ü'nal. SobretUldo a

·t.omÓ'vel di'alThte do Q. G. e o,rdenou ,
IÍlro ele brev·es dh1Js.

'

I cr.is,e, reduz-indoo-se até a qu s,e'

que a guaI1da desls'e rri'eia volta. 1iOKIO, 13 (A. N.) _ Foram desta,cados SlClntineJlas "alnui-sllúcidi.os" !'enodo cusLa,�o ·mais :de 2?0 mi- r oomple:Va (parali,zlação ais aüv.idJe.s
Quando pass,ava em revista a guar- (Io.s crimin'oiS'Üls, de gltl,er:ra j'ajpÜ'nesles, depois que se .enoo:ntra'l1am meios

lhoeiS de Crl17iClrOS � fma'llúJwmen- da fábri,ca, com a dtslP'e'llSa de cen

..ct�, uma mUl�he:, Marif Pa,squilllel':i., 'dê siUiciJdins' em poder .de váJriüs del'e.s. �ssa dtes,coiberlJa foi f:ei,ta d1e.poJs
to L,' llHad? pelo GÜ'verno Felde,ra�l� :Lemas de CID,erários. Seg'l_mdo pa

V'�IlJdo por de<tms, dl,s:p,aToou-1he ,tires qU1e um dos arusa:dos, JIllrbaka Saga,e,' uootou .onfiem pela manhã furar
por I, ,( ,dn(�dlO �o Banco do BraJSII

re'Üe, eLe;Il1:entos i;l,f}urent8l& nos

tiros_ a �rta d!sltância. O general �'mia alrlJeria com ,um bico de pena. Os mE1dioos puseram-Ino fora d/e ])e-
- a\l'llÍ,enda üilt:Ra Iogo que ter:;: mei'Os 'poHUco,s e econômIcos, in

to:mbau IiI!JsLlllillL,aneameI1te : mor- rigo, e ,em seg,uida inIciou-se uma. booC'a que permitiU! doescobriT \,"ene- O f'"l 11
-

b
t.eness,rudo,s em ootend:imentos para

![".ou o quar,to tlrü, Que. ferIU u:m no, cO'I'dalS e inSit,ruanentôs co,rt:mtes ,em poder de 'válI"i'Os aCllts,ados. I I me uopaca
. aDa a so,Iução da cris,e :f:i'llanoceirá sal:...

:rreu pOUCiO depois. A muLher. dioma- "" d d' d
..

�!"

" Hoollywood, 13 (U. P.) Vrun.o, a I1mna um -os maJiS, lm-
irOU o quarto tiro, que feriou um

U
. '" ' .. C M' d t

.

f' p'ontantes patrilInôrüols fabrIs cons-

::�:t�,�':n���:��:a �31:�Ui:;���:� m C iiSO 1mp�eS8'1OD ii�le ��(;:fte ��Y;�=:i���:o�:� �����.�� :::!�'ÜE:t3J��su.S������ d�sob custó:dia hr.i,tâ:ni,ca. Trata-s,e Landres 13 (U. P.) Um caso saçao alegando que a nowa era _., d
.

d h-.

. -'
d 'll O

.'. pa!J.)Llra 'e'poIs .'e aman a, p,a- lal'l.1míriio e outroiS pX':),lu(.i)ô m� � !,"",.
�a italitana que ve.io a PolIa. traba- impressionante está sendo discuti- U"lIW o ft tO pat do InOWO des .

E d t

.

: -'
-

ria CJUIillprir um contra,to de lúrg,ilClos .s.e fez ,s'Elnti-r co,m lü:íell'll··
lhar no ComÍité Ttali:llinoo de xodoo.. o, �el� Tribunal .de Swansea. De men e �ssa aftrmaçao, en?uanto a três SeilnJrun3;s num club notu,r-I dadle, esLimu'I,a.ooo o surto i'I1UU<l-
Pro,slse,guOOll ·as ,i.nVlestilgações". 'tntCW, um ;rapaz de dezesete ia1WS, moça, dtz nada saber, pms. ficou , di FI 'd t

.

I
S b h· t' foram f' d d t f l 'f' d

'

f
- .

O
,. .. no e Oifl a. . rIa. .

, 01] e-se oJ,e que os . DrOls, ora acusa o e· er
.
a st tca o a , 01' a em cnança. propno' JUtz

djiSlpar3Jdols de uma pi:s-tol'� a:UJuomá- assinatura materna, para ser au- acredita que a mãe tenha 'inven- M'
-

1- 1t.ilca, que Prusquim,eLh lIettrou do t01'Uado a casar-se com uma jovem tado .esse impecÚho, para· evitar o aIs e
bolso €) usou OOlltIla o gen8'l'aI, de ;22 anos. Mas depois, soube- casamento, mas de qualquer modo,

'

quando este diri,gia algumas pa- se que a Imãé recusara tal autori- abriu inquérito.

I q;�'��?N� _ ��_����,<:2ci�rp�1?!'.O PSD pauiista lançará um manifesto
J

En.radas de são da mannha moenca,nne, floram embarcados no.s. di�rsolS poa:,t'os do
S. PauLo, 13 (A. N.) - Reuniu- men'Nlmlte 3proovada a idéa do li.,.

.

i
' - Sul, na s,e·gnn,da q;uin7Jena de j,run.eiro com die:g,tin'o á ,caprrrtal do pai", onze

ti'e .a Oomissão Execuiirvoa Estadual der ,da ffi.rutoria na Câmara Federal. au omovels milhõles e t,r,e�en,to,s ,e CJIUIa:nemrta e quatro mM e nove Clen�os e trinta e um
do Par.tido Soó3JI D8'lllocráti,co so;b Pói abnrd3Jdo, tambem,.. na reu- Ri'Ü, 1·3 (A. N.� - Info'I"IlI1a um q'l1i}oo,s de g;êm,eroo's 'a11Í!moot1ci'Os, .comproeendendoo al'roz, bainha, oeibola,
a pres,i:doocia do, sr. Mário' Tav,ares. nião o, anunciado re(m.r,so conltr.a a :ffi/artJUlti:no llocal CJIUIe nos mes'es de farinha d/e mandiooa, fieijão, charoque e ,OUIWO'S gêneros..
Deix.aT,am de üÜ'mpa,r'eüer á reu- cadi:drut'ur,a do sr. AJdemaT .de Bar- de�emibiI'o do ano fj)n(d.o 'e janeiro . _

nião. os sns'. Siil,v,io de Campos, Lui� ros, tendo fa.J,ado ,g,obre o a�suI1to dêste, ,em:t�aram :nO' porto do Rio, PI· d
· ,

P b
-

o

Rodolfo Mi,raIIllda, Se,baSltião No- V'áTio:s membros da Con1itslsão Exe- 241 a'U/tOlmóVleis de di,i1erentes mar- ro ogo e maiores ffSO o uBneBrlO.
gueira de �'ilffi.a, JÜisé

ROc1riigU�sl:c'ult!i,�a,
iillc·lus'Ílve

O's.
SI'IS'. Carvalh'O O!IJS, m.uítos dos

.QIl1Ja.i'S alÍllldJa. se a- plarl·gos de('honLu'toÂ'I'Ves SobnIllho, Arthur P. Whl- SobI'mho e VerguBlrü de Lorena. chiam noiS' palJeOis ,e arma:cens do O
.

ii . " �al·
,

t-aker, AIIl11ando Prrudo, ROIberto O manifesto do P. S. Do' se'l\á 0a,�s ,dlo porto, eSIP,eralndo ser !'Ieti- Lo:ndl'les, 13 (U. P.) - Advertin- Buenos Ai.res, 13 (D. P.) - Sou-

Simmons·em., Ga.stão VirlÍlgla,l, Bra- lançado na C]lui1nta-feira da p�'óxi- I1aIdos' pelos imp1oJ'ltaldol'es.. do que a crisle do ,cOlmbusti,V'el -na be-s'e De-slta calPitaI que a pn]i,cia
sUio Mac.hado Neto, Sllifipaio Vi.., ma ·semana, tendo sido esoo,lhidü:s Grã-BI1etanha . é um sintpma de que I bras,ill,eiTa oa,pturou, ontem, na ci-

daI, GoiCLafredo ela Si'lva T·el'es e paTa redigi,-Io. OiS SIlS. Má:rio Tava- Pnloneses tôiCl!a eSltrmura edolnômi1ca' do Reino daJc1e. de Ribeirão. Preto, S. Paulo,
Teófi.o de AinJdmaJde. 1)es e Cj.r:illo Júlüo.r. "U Unido ,está '� grave :plerigo, o "Ti- o caixa do Nrutlional City Bank de

Aberto.s os Itrr-aJ:Jalhns pelI'O Sr. Má- Durante ,a ,reuIlIião fui aiprovado con.den�d·O�.
mes" flriiS:J hOoj,e CJ11lIe o re&ul'liado da Buenos Aires - Heütor Vi,cente

rip Tavares, faIllindo os S'I'S' .. Cirilo o segui'lJJte 'cbmunica.cto afiiciall do lU! U " Ma parra a Il'estaumaçã:o de todo o Madrid, autor de um desfa.Joque de

.Jumidr, VengtreiTo de Lo,rena, Ca1'- partido:
.

VaI'sórvÍ'a, 13 (U. P;) - Sle,te . ci- poibe'llClÍal britânico é agora impDs- 960.000 peso's alrglentinos no refe-

vrulho ,SobrÍlnho, Cesar uaoerda de "A CO'miss'ão Exectutiva do Par-' diadãos polonesles aOUls'aodos dle man- siVieÍl de ser prlevisto. "Esta omsle - rido Banco.

Vergue,iro, Carval.bal Fi,1Iw, Mário tido SOrC'Jial DemomMlico, pol' una- te,r cO'ntacto com os "balndos, de aor'esae:ntou 00:' refierido jOTna,1 - e P,resume-se que o cidwdão bra-

Tavares, e Roeilnaldo SClhmidt de ilJjimÍld3Jde de seus membr-os p1'e- guel'Tillhieil'os" e "dTool'Os esltlran- apenlfl;s um ill1lClricio, agravado sem Si,leiro Gera.I'do de Lima Silva, em

Vasconce1J:os. rS'entes á re'U,lIlJião de hO'j1e, res'olv,e'll gei,ro!s" f'Omm h1oj:e, considiel,"ados dlÚlVioda, ple�a má adminis,l:raçã'Ü, de mlj,a faZleI1da foi preso o a.c'Usado,
O 'sr. Cirillo. Junior p,r·opôs que I'wnçar olPo,rtunrume.nte, Ulm mlllni- cmJlJPaPlorS' peJJa CiOll'lle mi!litar de' Lu- uiaiOI1es ,go][pies sÔibroe os esforços tarrn:bem está im,P1�DaJdo no' caso

o P. S. D. lançasse um maI1ifesto f,eSltlo ao povo pauhsta e tomar hliIll. Um dos indiciados foi con- ;paDa! rec'Ou1Jjpor. a nação §I"lamde- ponqua,nLo aceirta1'a fa:zer o dépó-
ap povo de .são Paul fixa· do a todas lliS p'f.Qvildênci'as que:se im-I de,nado à mO'Tte e qUJatro ouJtros a ill1Ioote all:Ja'laoda pela guerra. Isto, s:ilto da 'Ílmpo.rtâ:nciá .

.'po.sj.çào do, partido em ú,cf., das ú1- p'OInha'� a def,esa dos aJ.to,g iThteres- j
15 au'Os &e trabOOllms f'Ürçado!s,'e ta'hnez, sej.a apenas, o prolo:go de Vieente MllldrÍid será exLradiltaelo

iimllls e,I'eÍlçõ,es, ,tendo. sido uonani- ses de S. Paulo. duas mrwlilller�s a 5 anos de prisão. mlaio,res peri,gos." para a Angentina.

!

{
.J
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Grandiosa' homenagem ao. embaí- O pleito na

xàdor Osvaldo Aranha Amazonas
RIO, 13 (A. N.) _ Despacho de Nova

.informa, que realizou-se, nessa cidade: americana, um- alrnôço em horne
nagem ao embaixador Osvaldo Aranha, '9,fiel'edido pie lo sr. Thomaz J.

W-attsOill, presidente da International Busines Moohine. O alrnôço i10ri. um
dos de maior signidicação em Nova Y'Ürk, pela represenüação que aldse
achav:a. Entre OIS vários elementos de destaque, viam-se os representan
reli do 'o]ero, reitores e diretones da unlversidades, oficiais da marinha e

do exército, presidentes e diretores de bancos" e grandes companhias,
politicos e cientistas,

um

,

o mina do Trabalho desmente

atividades fabris

nlilhões de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Rua Felipe de Oliveira, 21 -
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Tel. 2-9873 - São Paulo
ASSINATURAS
Na Capital

Ano ., Cd
Semestre Cr$
I'rfmestre Cr$
Mês ...•........• Cr$
Número avulso. . Cr$

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

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

FARMACIAS DE PLANTÃO

8 - Sábado ......,. Farmácia Santo
Agostinho - R�a Conselheiro Ma
fra.

TELEFONES MAIS ,"ECE�;'-SJTAmh
Bombeiros 13'u
Polícia , , .. , ,.... lO�1
Delegacia O: p, Social............. lSH
Maternidade .... ,.".".......... lB',
Hospital Nerêu Ramo. .......... IJ)
Santa Casa ...............••••••• 16JiI
Casa de Saúde S. Sebastilio .••••• U� ..
Assistência Municipal ...•...••••• 166"
Hospital Militar ll�)
148 B. C. 15.'1:
Base Aérea \ .. . .. .. .. • • .. .. .. • • • • 1tit
7- B. I. A. C. 159.
Capitania dos Portoo r............. 1.'188
16- C. R. , ••• ,................. lIÍO�
Fôrça Policial 1201
Penitenciária ••.•• 1511
"O Estado" 1022
·A Gazeta" 165e
-Diário da Tarde" lsn
1,. B. A. .. .. .. • • .. 1641
E!IIÍI. FlVlerâria Ortil[a •• - _ • _ •• ; • '",

Laboratório
Rsdio-Tecnico-Eiectroll

Fundado em 1935
Montagem de rádio.. Anlpli-

I
ficaclorell-Tran8mi.s0:1'811

Material- importad.. direta
mente do. U. 3. A
Proprietário

Otom;:;'f Georges Bõhm

I
E1ecbe - Tecnico - Profis",iopaJ

fórq,ado na 'Europa
E::10rian6poHa

�ua João "Pjnto n. 29 .- Sob.

VENDE�SE
.o barcQ TAlRZAN para

.

pa,sseio
CQm 7 mts. de .00mprimento por 2
de ]i[lJrgUI1a e 7,50 de mastro.
Ver e tratar á rua João Pinto 5.

carnavalescos. Dia 16,. matiaée
hs, na séde do Clube a 50,00 ...

Comercial Bdaíeo
Técnico de Contabilidade l '

e 2' anos
'

Contador 3' hno
.

Ci�ncias Eccnôrníccs.
.

Também na gleba catarínense o INSCRIÇÕES; Exames i'>.de admissão ao Curao Comercial Bá�.
ideal que anima a propagação do •• de I' a 15 de fevereiro'

idioma ínternacíonal encontrou Examea àe 2a epoca -- de I' a 15 de fevereiro.
INICIO DE EXAMES: Admissão -- 20 de 'fevereiro

2" epoca -. 20 de fevereire,
MATRICULA- de I" a 28 de fevereiro.
INIcrO . DAS AULAS� -- ló de .março. \ l

Nota: Aos portadores do diploma de Auxiliar de Escritofio _. ConclusSo.,,,
do Curso Comercial Básico -- ·aerá permitida sem a observaneio
do limite mínimo de idade, a 'obtenção do certificado de Licen
ça Ginalial. de acôrdo com o regime é.stabelecido no Titulo VIL
do Decreto-Lei n. 4244. de 9 de abril de 1942 (Decreto n. S191L
de 20 de novembro de 1945).

INfO�MA01Ç.E.S . - Ávenida Hercilio Luz. 47·· da. 11 ás 19 .ho�.

A

terreno propicio, Florianópolis
possui, comparatlvamente, um dQS
melhores e mais ativos clubes es

perantístas do país, Nele se desen
volve a propaganda intensiva do

idioma, rniníetram-se cursos para
prinCipiantes e de aperfe.içoamern
to, fazem-se .aulas práticas faladas
exdusivamente em Esperanto. Em
Palhoça, Pôrto União, Rio do Sul,
São Francisoo, Cresciuma, Jara.
guá, Xapecó, e outros municípios
d!o Estado, há inúmeros esperantis
tas que são, g,eralmente, sócios
correspondentes do Clube de3ta
Capital.
Em setembro dia ano corrente

será realizado em São Paulo o XI
Oongresso Bra.sUetro de Esper3ll1to.
O C1ube desta cidade plaJ1Jeja are·

.

messa de uma legação que o repre
senta'rá, bem como ao Estã,do e ao

movimento I1egionál. Será essa a

primeira v;ez em qu� Santa Catari-'
na enviará especIalmente um' seu

represe,n,êamte a Oongresslo espe
mnüsta, naciona'l ou internacional.
Pela própria -natureza de sua fi

nraltd<lJd-e, pela importância do. pa
pel que lhe cabe nos dias que cor

rem, pela necess1d.éÍde urgente da
fixação do idioma que gerá a lin
gua auxiliar da humanidade, tem o

Espera,nto garantida sua a-eeitação
internacional e sua adoção peLos
Govê!1nos nacionais.

QU�XAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR: S. o Que 'he

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

para que al'luma fa:lta não se repita: e

NÃO o escândalo que a sua reciamaç§o
ou queixa poderã vir a causar, encami ..
nhe-a á SECCAO RECLAMAÇO�S;
de O ESTADO, que o �.a"O será lendô
sem demora ao conhecimento de Quem
de direito•. recebendo v. �. uma inforwa.
ç"-o do resultado, embora em alguns ea

S08 não' sejam publiéado8 nem a' rer.l.. ·

mação nem a providência tomada. �

solução do problemcr CLUBE DOZE DE AGOSTO
Sob a ameaça atômica, pelo

te'jPOI1urêncLelliCia
em Esperanto, que CARNAVAL DE '1947

mar de nova conflagração de ca- trafegam diáriamente pelos cor- A V.I S O
tastróficas COThs,squênlCi.as,. ínten- reíos de todo' o mundo. A influên- 'Levo ao conhecimento dos Sl'll. s6cioe e lua. eXInas, famniaa .. ,

tarn os povos, a todo custo, tornar cia do movimento esperantista, que a Dire,toria do «Clube Doze de Agosto» resoLveu realizar bailetl õ..
real e dueadouro o entendrmento pacífdsta ,e apolítíco, é levada até fantasia', com' início às 22 hora•. n08 seguintes dias do mes ·d.. Feve

entre as nações, a comprensão en- às grandes autoridade nacionais e reiro: 15 (.Óbado) •. 16 (domingo) e 18 (terç<>-feira). reserv�ndo o dia.

tre todos os homens. É atestado interna.clonais. Nos dias atuais, a
17 (segunda-feira)" pal'a a vespera} infantil. d<l8 16 às 20 hora•.

VENDA DE ,.MESA _o Do dia 10 de fevereirÓ em diante. doa la;
eloquente disto o grande número Liga Internacional de Esperanto às 20 hora., 'na .é.de do Clube, terá início a re.erva de me.aa. pela
de organizações internacionais. prepara-se para apresentar à Or- ariem de chegada do s6cio. no recinto para ea.e fim designado. ()<"

35,00 comissões e conselhos, atualmente gamízação Social e Cultural da sacio s6 poderá re.ervar uma me8a. O preço do mesa numercula.

0601
. com direito a 4 cadeiras. obedecendo à disposição constante da plànta..

, existentes, e que reunem repre- ORGANI.ZAÇAO DAS NAÇõES expo.ta na séde do Clube, será o seguinte:.
sentarites das mais diversas re- UNIDAS, '\l'a moção de aprovação 'ASSINATURAS PARA T000S OS BAILES CR$ 80,00Anúncios mediante contrate

. giões do planeta. ao ESPERANTO e de afirmação MESA AVULSA PARA CADA BAILE .. , CR$ 30,00
Os originais, mesmo não No entetanto, essas organiza- de SIUIa utilidade, como elemento INGReSSOS' _. De ocôrdo com as instruções baixadas pela Dire- ..

publicados, não serão de intercoropreensão entre toria e que sarão distribuidas aos srs s6cios., os preços para C8\',

devolvidos. ções, cuja finalidade é a íntercom- os
ingressos avulsos serão o. seguintes:

A direção não se respea- preensão e a fraternídade univer- povos, Essa representação leva já PARA TODOS OS B.l\.ILES CR$ 300.00
sabiliza pelos conceitos sal, esquecem que esea íntercom a assinatura de mais de cento e PARA eADA BAILE . CR$ 100.00
emitidos nos artigos preensão e essa fraternidade só vinte mil pessoas de todo o plane- NOT� -- A mesa avulaa 96 poderá ser adquirida ap61 a resel'VQ"

assinados.
poderão existir pelo contacto dír-e- ta e é provável que, dentro em da. deS a..�natura paFla todos 08 bailes..

J d 7
. breve, já esteja muícíssímo a.u-

ecrataria, em Ioeíonôpol íe, 28 de aneiro e 194 .

to, sem intermediários de russos e
mentado êsse número.

'ELPIDIO FRAGO?O� Secretário Geral.
americanos, inglêses e índus, ita-

lianos e iugoslavos, polonêses e
No Brasil, que não tem perma

alemãe. Não basta que os plenípo- necído Indiferente à propagação
tenciáríos se reunam e deliberem

do movimento esperantista, vivem

d"d 1 f' alguns dos melhores e mais per-
_ Farmáeía San- me \1 as; consertem p anos, ir-

•., VL

.

feitos esperantistas
.

do uníverso,
D'.'a Conselheíro mem tratados e convênios. É a .

HUI Q movimento é coordenado pela CURSOS:

Liga Esperantista Bras.i1eira, se

diada no Rio de Janeiro.

9 - Domingo
rto Agostínho
Mafra, maioria, o. povo, a massa nacional

15 Sábado Farmácia Espe- que deve entrar em contacto com

rança _ Rua Conselheiro Maf,ra; outras nacíonalídades, conhecê-

16 - Domingo __ Farmácia' E!s- las,
-

estudá-las, compreendê-las, e,

perança: - R.llla Conselheiro Mafra. finalmente, transformar o inimigo.
22 _ Sábado :._ Farmácia Nel- de ontem no aliado , de amanhã,

SOU - Rua Felípe Slcl:un1Jdt. até que o sonho, ainda utópico,
23 - Domingo _ Farmácia Nel- da fraternidade mundial se torne

som - Rua Feli[Jie Sehmídt. . em realidade Indiscutível. Para

O serviço noturno será ef,edJUado êsse intercâmbio �J:� proposta, no

[piela Farmácia Sa:nta Antônio" sita entanto, deooe'-fógo, uma dificul

á :rua João Pinto..
( dade jlUê, para m1!ttos, é consi

A, pnes'ente' tabela não poderá ser df!Y8,da ainda s'em solução - a

aMerada sem préV'1a aut'O!1iza9ã,o Q&rretra lingU'Í:stka; No entanto,
deslte Depiantamento. mal sabem êste1s? que têm olhos

I
_

.para ver mas nao enxergam, que
a solução do probLema linguiSJt,ico

j já 'existe, completa, cabal, saüsfa�
tória: o ESPERANTO.

O tdioma esp.erantista, . língua
artificial, neutra, internacional,
die fadlimo apendizado, já nrao é
mais uma esperança; é uma reali
dade que se obj,etiva e se impõe,
pelo prestígto largo que. desfruta
já atua1mente, entre os principais
povos oivilizaJdos do globo, pelos
servi<;os que já tem prestado à
humanidade,' e p.ela certeza de que
será êle o prindpal impulsionador

.

dà confraternização e da d_'efiniti
va união dos poV'Os.,

Lilngua fálCill e atraente, - SIU

til e graciosa para a prosa como

para o verso - e não simples
instrumentos durü e imperfeito
de campreençã,o, como pensam
muitos - oferece o Esperéill'lto
m:n;plas possiJbilicJlaldes dre compre.
,ensão entre as nações,- de univer

saüzação da cult,ura, de facilidade
I de aoesso, quer pessoal, quer epis
tolar, às mais diSitlI\;tas regiões do
universo.

INo início ,de sua óampanha de
'

divulga,ção deveu o idiloma .espe·
rantista sustentar luta árdua con·

_II
tra o indiif.enentismo e o pessimis
mo das cOrl1aepçõ'es mate;r'ialistas
domin.antes, Atualmente, defruta
,da situação privilegiada, que con.
seguiu por sua própria fôrca e

valar, de primdpal elo de ligação
e proximação entre .os quatro

Ipontos, card'ilais. É s'Ü!bremodo avul- .1

.tado o número de peças de corres. _[
_

;:1

I'

,

Academia de Comércio de 8t8. Catariu&:
(FiscaUzada pelo Govêrno federal)
ANO L.E'I'IVO DE 1947

, \

;"':

DE PION E IR O
R SERViÇO DE V.S8

FILIAL VARIG:
EDIFICIO LA

Praca 15 de Novembro
PORTA - Telefone 1325

Te�ha fiempre em casa uma garrafi Ilha..de-"

IPERITI'VO' -«M N O lj>
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE DOZE DE AGOSTO--Dias
camavalesces.

fevereiro, bailes
fevereiroDia t 7, . vesperal

lerá inicio :.8 reserva

15, 16 e 1S' de
A começar de \ t O de

. r

de mesas.

infantil.

""VOd
�

1 a
PREMIOS :EM LIVROS

'Por todo 'êste mês "O Estado"
"iniciará .. a distrfbniçãr, de livros,
dnclnsive romances, entre as pes

·:'soas que constar-em do seu: cadas-
·

utro soeial,

.. (I quanto antes para concorrerem a

-tão ilnteressante iniciativa realizada
.·:sob·o patrocínio da "Livraria Rosa,
di rua Deodoro, n. 33, nesta Capital.
��.. . ... ...... ..... ..

, (MAX; IKE'LLER

eocial

João José Mendonça e

Maria (jomes Mendonça
Têm a gr ata satisfação de

participar, a08 parentes e

pessos s de sua amizade. o

contrato de caS'lmenTo de
sua filha A I'L Y com o

Sr. ]AMBLICO GAMA.

FlGrianópolis, 11 de feve
reiro de 1947

. fiscal para o "Instituto dos
Comerciários

franco - inglesa
ções possam começar dentro dêsses

Londres, t3 (D. P.) - A Grã- poucos próximos dias. .

Bretanha está- agora pronta a ini- Está, por fim, teranínado o pro-.
ciar negociações fonmais com a jeto que servirá aos rept-esentan
França para conclusão de uma tes brilÚ3ini.cos como base para dís
a,li:aIl!çà; sendo que os círculos bem cussão e que foi· coordenado entre
informados locais se mostram es- chtfes do Mi'l1ils'Lério do Exter-ior,
perançosos de que tais conversa- chefes de estados maiores e outros

depantamerrtos do govêrno, ínclu
sive a Junta de Comércío. Ê verda

;d1e que o proiéto não. foi ainda

apresentado ao gabinete, para apre"

vação, não. sendo, pois, final, moo

não. se acredita que vá para o. ga
bineltle antes do texto sobre

que se concordou ten'ha sido

de.brutido exaustivamente "" II interessados.

Aliança

CUTIS
CANSADA

a.

'.

.

-

.

e sem ViÇO
As pérfidas ru

gas na testa e ao

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

pinhas, são traiçoeiros inimigos da

beleza da mulher. Quando surgem
estas imperfeições. lançando nu

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

sas do envelhecimento prematuro
da cutis, Este famoso creme' em
belezador , usado todas as noites
em suaves massagens no rosto,

pescoço, e todos os dias como

base do "rnaquillage ", remove as

impurezas que se acumulam nos

poros, fortalece os tecidos. dá vi

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

Rugol a sua cutis poderá ficar ma

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

CREME

RUaOL

VIAJANTES As provas de Português. Matemática e Geogr4fia
Relação dos passageiros qUB em- do Brasil para FISCAL do Qua-dro �Permanente. serão

barcaram nesta capital pelo avião reoJizodas no dia vin te e três do corrente, às 8 horas,
da Cruzeiro do Sul PP-CBZ 'I'apuio no' Colegio Catarine.nse, devendo os candidatos estar
no dia 12-2. presentes trinta m inc tos antes, munidos de caneta·-tin-
Com destino a Curitiba: João teiro ou lapis-tinta e do respectivo cartão de identidade.

Toste Parreira e Erwin Meíssner, Em IOde fevereiro de 1947.Assim, os que ainda não tenham
Com destino a S. P-aulo< Lia Ca- OSWAL PEREIRA BAIX0'preenchido o coupon que díaria- v
bral. COIm destino a Rio, de Janaíro : D 1 d·:mente -publícamos, devem fazê-Io ' e ego o
Napoleão Faustmo da Silva - Flo-
ra Partiek 'Sarnes da Silva - Na

poleão Partiek da Silva - Eunice
Faustbna da Silva - AIlItOO1Jio de
StYuza Freitas - Erancisco Octa
viano do Livramento - Juhano
Val,detari' da Silva Dr. José

: 'I'r-ídapalli .
- Ar-lindo Guimarães

=: Nilo Medeiros de Sanbiago
João Bes Baltti - Sr. Ulisses Se
guí - Flávio Beetoluzzi de Sou
za - Steran Bnauer,
Desembarcados nesta capital,

nesta mesma data: - Pr-ocedente
do R ia de Janeiro : Arnoldo Sua

Dez CUIll€O - Stav,ros Koez iaz

Adernar Nunes Pires - Ha'I'oldo

IBarbato - Raul Manoel Pereira -

Hjlnor Canguçu 'f,:liloi,s de Mesqui
tia - Hohan Chr-Istian Karl Kuste.r1- Renato Patróchí - Murillo Dli's-
séa - Mar ia Renaux Bueckmann -

Elcy Sbrauch - Albino Rodrigues
Conrêa - Swmue,1 José Rider Criau"8s alemãsJosé Portínho, \I
Procedente de São Paulo LBoris para o Para0.uai'I'et-sebrí tsoh Fred Hermarm

Hambuego, 13 (D. P,) - Cêrca
Kmapp - F,l'a,oois·c,o Castro Rehe-:

de 60 críanças alemãs, orfãs de
lo.

guerra, estão se preparando. para.
deixar sua terra natal em Sohles

�ig, Wolstein, afim de seguirem
CGm destino ao Paraguai. As ref'e

ridas crianças que foram seleciona
das por dois membros duma socie

dade r.elig.iosa <rue mantêm comu

nicações na América do Sul, per
manecerão fio território paraguaio
até ,att1ngi.r a ,idade de 21 anos,

TOMEM

Uin�o Creo��ta�o
Alvim & Freitas, Llda.·C.P. 1.379·5. Paulo

É UMA. DOENÇA
MUITO PERIG_OSA
PARÂ A FAMlLU
E Pil.\' A RAÇA

Tome KNOT

A ,êiJa·ta de ante-ontem, 11 do

<'ü()iI",ren:�e, marcou o anivlersá
:rio natalicío do sr. Max Kel

::-J�r, diretor da "Malharia Arp
,S. A.", de Joínvílle, uma dos
mais importaastes .

eetabelecí-
-memos fabri,s do nosso pai�,

· que honra sobremaneira' °

parque illlld'Ulstrial 0a<tarinense.
Cav.alheiro· dJe alta distinção I

,e indusrtrial die elevado mérito,
,o sr. KeUer é uma personali
,dane oemcierulJe, que soe impõe
,de um modo inconfundivel nos
"'me i o!s' .illldwstriaiís, comer:ciais
.-e. sociais em que oonvive, gra
ças às SlUJaJS marcantes qu:ali
d�l!(]es de homem jUisto, culto

· e exe'rnpJlar e· bon:issimo ohé
.f,e de famiHa.

Quiz o feliz aoaso, que o
·

�S/o hO'llle'lllageado 'piaJSlsass.e:
,o dia do seu anive.rsário nes

ta ciidade, motivo 81st'e, porque
foi alvo de afétuosas e mere

didi� manilfe.SItlações de .apre
ço e amiz'aJde, por .parte doIS

Ef{-f; admiradores e amigos Mace'ió, 13 (A. N.) - O sr.

-,t,'q'l1Ji �i'omici.iadios, c'arlos Virrhas, chefe do s;eto'r
I Clsl do "�taJdJo", embóral do8' serviço naci!ODJal da mala-

tarld1ilall1)8nJtJe, ,ap:r€<slenil:am ao ria, entrevistado sÔ!bre os t:ra
:81'_ KeHe,r sinoera,s felicitações balhos realizadlos nes:ta oapi
])ela paSSaigem da festiva dJata, tal, dedaro'l1 que no qurinqu:ê
.e fa.zem v,OtOIS para que ele, em nio· 1941 a 1945 houve um de-

'. mmpanhia de suJa virWiOsa crescimo de oitenta e três por
COIIl,Slolrlte e g,erutiHssima fi'lha, cento no obtiano. Nos últimos

. '(}-e�:zutem de uma ag.r:adavel meses fOl'am Slaneado·s oito-
-eSltaâa na nossa oapital. centos e dez mil metros qua-

.

drados de terreno, te'Ildo sido
CkP. AMÊRI,CO D'ÁVfLA C'on.srtruidlas setenrta e se te

A data de ho.je a,S!sinal,a l! ani- comportas, e seisQentos e trin- O PRECEITO DO DIA
-versário Na.ta,]í,cio do sr. Cap. Amé- ta e cinco meDrOS de diques. PORTADORES DE GERMES
'I'ico SHveiira d'Ávila, bri-OIS'O o.ti-

, cial de PoJí.ci.a MBita'r do E,S!1:Ia.do.
GrraiD.ldemente relaoiona.do em

nossos meios so'ciais, r8'oeber.á hG
je, o dis tinto a·ni ve.rsari·ante, as
hOffibIllagens dos seus numerosos

·

3JUl'ÍgOS, ás. quais nos associamos.
Fazem anos, haja:
- a sm. Marg,arilçla SOhlIl'idt.
- a sra'. Laura Pereira Gomes.
- o sr KOlsmos Apüslolos, e],e-

menta destacado do nOis'sà oomér
cio e conhecido despo.rLista.

•

Comentarios da im
Para observar o

P!:!:!��3 i!aV.�Da A im- ecnps� do sol
pr,ensa i.tJaliana cOImenta de Nova YDrk, 13 (D. P.) Cien-

PARIEIRA ffilameiTa IllIUJUI(} div,ersa a recu- tistas nO.I'Ive-ame.rioa.nI()iS inclUlsive

) sa da A:l'gentina de cumprir a ·neipres·ellltantes do Exémirto e daDa. VIVI (Parteira, torna
c"la''''s'UJ'.a d,o t...."t.... ;to d'n p'az so'-

d d 1 ... 1 '><w a.u '" So.ci'eda:de GeogrMica N:lIci'Ünal,publico que, a partir esta ata
bre o seq/uelstr'O dJo!S be'ns i.ta-

atenderá suas clientesF· 1 ap.en �s 11''''ll!OS, ,p".ra n..ag."rrY\""n'to d:a l'e-
viajarão para o. Brasil afim de

-... W _t': wu..,"'u "-' a.ss!i·stiT, 'no dia 20 de Maio próxi-na Maternidade de afIano- -

O·'
. ;t, d·

.

mais a fazendo ,par,açoes. IS JiÜI'IIlalS u'a J.rel- mo., o eCiJ:ilp.se tOltali do, .s'01. EstBpolis. não a

I
...

·� dã,o gra�'''';a dle,st"'q':" � n�tl·- I'
-

á" I tda.miciio.
U W ,1lJUv w ':-"'" _

eo vp,se na·o se� VlSlve no nor e

clla, ao passo- (}Uje OiS orgaos In -

d8lSlte Hemsilfério.
d�piEmdelllte.s do centro oollOCam Os cientiSlVas" norte�amer�caiTIOS
'0 falto. e:rutl'ie o. outTü noticiário. tenoIonam instalar-s.e em Bocayu
As 1iolihas socialistas e oomu-, Via. O ooJilpse durará 3 mÍlIllutos .e

nilstas, f;in;al!m�nte, ne,m siqUJer 51 seglUlIldos, devendo ser ti1radas
}J'Ub]lcam 'a informação. oentenas de fotogr·afias.

...

Combate à
mataria

EVITE ABORRECIMENTOS
co.m pedidos que podem ser evita.
r! os. Contribua para a Caixa de Es-
11u[as aos Indigelltes de FIo r ÍlP"ó_

"SILVEIRA"

Grande Tônico

Quando se forem as dôrel
agudas após cada refeição e desa
pareçam os ardores causados pelo
excesso de acido no estomago, as

sim como a azia, que é wn verda
deiro vexame social, torna... •
vida novamente aprazivel.

Porque continuar a soffer '1
A primeira dóse do saboroso c PÓ

Digestivo De Witt � dã alivio ime-·
diato. Este afamado produto res

tabelecerá em pouco tempo a função
normal de seu aparelho digestivo
de maneira suave e p!oporciona
alivio com a primeira d6se.

, ' Peça na Farmacia o

.'t1Jt1 ft '

[E�]vIWitt'

Podem eliminar bacilos tíficos,
Gl.urante muitci tempo, pessoas que
se 'curaram de febre tífica ou que
jamais tiveram essa doença na

sua forma típica. São os «porta
dores de germes). Por iBso que
ninguem sl.tspeita do fato, nem
êle. próprioll. tais indivíduolI sã.o
especialmente temivei5 como pro
pagadores do mal.

Procure livrar-se da conta
minação pelos «portadores de
germes». lavando com freqüên
cia as mãos. principalmez:o.te
antes de qualquer refeição ..

SNES •

Perca a Gordura
Um método novo, usa

d-o pelas :Estrêlas de
Cinema de Hollywood.
Póde-se obtê-lo agora

.nas farmácias
.

. Um médico da Califórnia', que htencic

!ts Est.rêlas de Cinema de Hollywood,
descobriu um método seguro e nov?
para reduzir o excesso de gordura antl

estétiea. Esta descoberta chamada.
Formode dissolve a gordura de um

modo seguro e rápido. Comec� a perder
pêso na primeira semana· e z_nUltos qutlos
ao' m�'s, Basta tomar 2 pastllhas 3 v�zes
por dia. Formod� estImula a saude,
a energia e proporclOna uma fIgura
atraente, de modo que possa parecer e sen
tir-se 10 anos mais jovem. Formode
é um preparado e;l'rantido para remover

o excesso de gordura. PeçaFormode.
hoje mesmo, em qualquer .farmácl�. A

..ossa g_Jltia é a sua maIOr proteção.

LimpeS8 comunista
*

Nanqwi.n., 13 (U. P.) - Os
f'Uillcionários de F,ungJCh'0w.
dizem q,ue o b.andio de guerri
'lheiros cOIIlil1ThÍsrtJas, que o/ÇlupO:t.L

I a cidade dJUmaTIJte quratro ho
r,8JS, na telrça-feiira, foi um 'gre

I po de o.pe'ráriÜls ruIrtamen.ite ar'"

gandzado. TOllll!ando de surpre
sa aSI fôrças dia, govênw, os 00-
mu.nistas oC'l1lpiaI'iaJm aquela ci
d'ad,e de qUiw:r:e;nta mil habitan
tels, a alpellias vÍ'I1t'e quilôme
tros de Pei,pi'n:g; ,e depÜiils de
qruatll"o horas, parti'!1am levan
do todos os v,alJo'l'es, dinheiros,
,ioias, bicicl:etaJs, rel/efones, me-

etc.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



---------.-".-_
...,---.. r

I " sns. , " ,�" fASSINN4TIS
Reclamem

imediata-IImente qualquer irra- I

gUlaridã�e na entrega ,de. seus )ornaes.
--�--------------------------------------------------------------------------�--

""MAmAOO" ;;"ü�'''''Marinha

EDITAL

#1giDciaa'. Reprecentaçõ•• em
GCU!'W

I'.!atri.: FIorian6poU.
�ua Joôo PiRto i n, "
Caixa PoetaI, 31
FilieI: Crolciúmo

Ifotua Floriano Peixoto, ./D
(Edll. Próprlt.>}.

T.legrarnatl· ·PRIMUS·
Aoent"," 'IlOI prinoipal.
municlota. !ia E.to'lo

COZINHEIRA'
Preeisa-se de uma com urgência,

à rua Presidente Coutinho, 84.
PAGA-8E BEM.

• •••• 0. � •••••• • •••

Rádio DifuSora
de Laguna

Todo o Sul Catarinense escuta

diariamente a' Rádio Difusora
de Laguna.

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

10 às 14 e 17 às 22 horas.

Representante em Florianópolis:
D. F'. DE AQUINO ,

Red. do Jornal' «O .ESTADJ,(

'BRIT,Q
O alfaiate indicado
Tir adentes 7

· .. � .

Reconstrucões
.,

de casas, muras, telhados,
etc. Tratar com Jorge de
Paulo, na firma Busch

& Cio.

COMERCIANTE: Dá um li

vro à Biblioteca do Centro Aca
démico XI dle.Fevereiro. Con

tribuirás, assim, para a �orma
ção cultural dos catarinen8e1l
de amanhã I

("C8Jinp8J1lba pró-livro" do
C. A. XI de Fevereiro) •.

· . -. .....

Orupo Modêlo
. «DIAS VELHO»
Matrícula para os aluno�

do' curso primario nos dias
10, 11 e 12 das 9 às 12 horas

JULIETA TORRES
GONÇALVES

Diretora

TORRADOR DE V4EE'
Precisa-se de um operário

que saiba torrar café, c;>u
que tenha pequena pratica
de torrefaçã�.

'

Informações nesta reda
�ão.

Senhorita/.
Ao eS�olher seu ,perfume �erifi

'que se trás a marca :da perfumaria
"'Johan Maria lFarina" que já era

preferida ;pela Icorte imperial de
D: Pedr.o II

./
00., ..

VENDE-SE
Vende-se um terreno, loca
Jizado na Avenida Mauro
Ra,mos, esquina da rua Rio
'Grande do Sul, com 20 me

'tros de frente e' 39 �etros
de fundos. Tratar com o

Professor Lourival' Câmara,
·

·TOME
..

kÊRirivo �

K N () TI

_ Genti]•.Yii'ir',(L:e.9.l'g§, ,T,!lbel,ião .1�,",,:"�
Notas e Oficial do "Regi'stro de

Imóveis, da Comarca de Bom Re

tiro, Estado de Ssmta Caãarâna.
< Faz sabrer que; pela Sociedade
Colou lzadona Catarínanse, com- sé-
de na cidade de PÔTtO Alegre', ca

pital do Estado do Rio Grande do

Sul, com escritór-ios neste MuniCiÍ-

pio, nos lugares "Jararáca ,e Vila
de Ituporanga", pelo seu procuca
dor especial Sr. Paulo .AUTIOOO Sch

liehtíng, fiai neqnerída a inscrição

I I
ter

r,
aIS abaixo descritas: Imóveis

"B" ,e "F", parte do 2° Burgo Agiri
cola e parte Concessão Três Pon
tas: Plamta n. 76. Secções Hio do

---_!!'!!""!""'!!"����:'!""!'�:_2'-- Meio Margem direita e margem es-

O VALE DQ'ITAJAí querda e Rio do Meio (Chapadão) ,
Procurem na Agência lotes ns. 59 à 103 Os números im_o

Progresso, pares e FI e GI, com a área total
LIVRARIA,43, LIVRARIA de 4.2,22.779 ms2. Rio do Meio (mar-

ROSA gem direita), lotes ns. 16, 18, 20.
2D-A, 22, 22-A, C; D; D; H; com a

á'I1e'ai total ,d/e 3.8r11.417 ms2. Rio da
Meio (Chapadão) Lotes ns. A à Z e,

Zl, Z2, Z3 e Y, com a áre.:;l total de, -

6,57966.1 msã; 'Imóvel "W', Parte da

Concessão das Três Pontas, p1anta.
n. 77, Secção ','ESttT'Wda Velha dn

IFiguêiredo, lotes US. 1 á 6, com a

I á.I1ea total '{}Je 703.510 ms2. No total
geral de 15.307.367 msê, Pela re

querente, por ínterrnédío do seu

procunador especiel foram apre-
sentados ern meu Car-tório, os do
cuaneneos exigidos pelo Decreto
Lei n. 58, de 10 de -Dezemhro de
1937 e pelo Decreto-Lei n. 3.079 de
15 ode Setembro de 1938, exceto a

. relação cronológica dos títulos de
'domiinio e certidão dos mesmos"

dispensados pêlo M. M Juiz de Di

reito, par já ter sido proddz ídos no

�egis;tro iniciaI, que acham f,T8J1l
�ea,dos �o exame dos .ínteressa
dos, que poderão oferecer illllpllg-
nação a Inscrição até trinrba dias
após a ultima públâcação deste Edí

tai�, B para que chegue aO conheci
monto de toldos, lavrou-soe "o pre-:

. sente, além de oisbros de i!9ua'} teõr
que serão pooJi.cados na' forma da
lei. ,

.

" 'Bom Retiro, 6 de Fevoereiro de
1947.,

O Ofici<a,l: Gentil Viei�a Bo�s.

Bío, ',(A. N.) - A Marinha de mento de guerr-a naval. inclusive
Guerra do Brrusil acaba de adqui- radar, destinados aos' serviços d8
rir nos Estados Unidos da Amér i- alto mar. Essas unidades deslo-

I ca do Norte, du&,s mordenissimas 'd t
,

t t I d. ' oam ceroa ·e .s'e ·eC8n as one' a' as
unídades navais, que muito breve

-

id d das- , , e sao conSl1 erru as no ge,ner.o
serao ineorporadas a a quadra ,.

, .,'

t 'd doí d rnats importantes e possantes do
brasileiro, Tra a-s·e 'e' O'IS po e-

, _

d
.

ri

r:n'lLndO.
Os novos navios serao 00-

, dosos rebocadores 'e mm'OllelS ,-,I"'
.

mensões e capacídaoe

que,
o -des- mandados,

por,
um oapitão-tenence

IIbroier da classe do Ma'to' Grosso, e com uma trjpulação ds trinta

dobados do
\
mais p'erfeito parelha- homens aproximadamente.

,

Reclamem imediata
mente, 'qualquer irre

gularidade na entrega
de seus iornees,

Inform oções cem os Agentes

Ftor ianópolis Carlos Hoepcke S/A _

CI - Telefone 1.212 ( En d . te eg
São Francisco do Sul - Carlos Hoepcke S/A - CJ - 'I'eí e lorie 6 MOOREMACK

1

.' ,'"

Tronsportes regulares de cargos do

SÃO FBANflStO SUL p,ara

Ademar de -Barros desmente Deseja ob'er
emprego 1.

Procure então a noSQ, Gerê.
eia e preencha a nossa "ficha d.
informaçõe§l úteill", d"lndo tôd.,
as indicações possíveis, que te!!'.
mos prazer em recomendá-lo (a)
acs .interessados na aquiSiçio .t.
I)ons funcionários (as).

o sr ..
Ri'o, (A. N,) - A imwensa nera'! Dutra, jUlnto (la qual envje-

cari·oca reprodulz as slegutntes de-I r·eiJ os documenlos sobre c r,l'O('CS

alaracõ·esl fe,itas' pelo dr. AcJlemar SQl' em que sou aClmado. 4° - Os
de BarraiS aos, Jor:nalitstas de São

pni.meiros' prlOU:JllelIl1as que enJrJn,

Paulo: "1° - Tudo que se vem di-
Ibarei nü meu go·vêrno serãG fi

zerpdo sobre o' Secretariado é ab-
questão soei,al, a 03 L'11:;I, ':1 da "ida,solu:ta.mente falso, na.da hl!!vendo
o rnercl!!do negr'J, (l trall'lportIJ,' ade pas1hvo a eSlse r{�iSlPeilvo. 2°
ecnslrução de C:l;,a� POPUlfll'('S, a

F1a.ltará aCllJcar dep'Üiis do dia 20 ou
,

25 do >Ü'orren.te. Liberou-se o· pro- dmiIgr,ação "e a meeanitH(iãc· da in

duto para .que, 'a bom�a venha, a I v.o'llra; 5° - Esquecendo. o
, p<t�saestourar, na mlllllha- mao. 3° -

ES-'! do, pretendo governar apen,LS com

tou redigindo uma carta ao ge- 10 povo".

Rua,

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

, Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S. A.
.

\
\

C.APTTAL: CR$ 6O.QOOIPOO,OC
RE�ERVAS: CR$ 15.000.000,00 \

TraJ'ano, 23 • Floflanó'polDs

A 'E 1 e I r o
Inltalando-Ie à rua Trajano, n. 25, tem o prazer de comunicar

ao distinto povo que poasue técnieol habilitados a executar quoi.
quer .erviços de eletricidade em geral, c�rnol sejam; enrolamentos de
motOrlS, dínamos, transformadore., consert«;ils de rádios ou quaisquer
outros- aparelhos elétricos e instalações de' luz e força, pOlilsuindo
tombem uma secção ds venda de estabilizadorell de fabricação pr6-
pria e rádios dos' melhores' matea, •

Visitem-na lIem compromisso.

APROVADO PELA SAÚDE PUBLICA SOB

TOSSE o BRONQUiTE

pôrto de

NOV! 108M

I Visite, sem compromlS�S
LIVRARIA ROSA

I Rua Deodoro, 33

Florisnópoli�
Livros novos e usado!,
em diversos idiomas.

A teode encomendas de
obras edItadas no Brasil
ou no estrangeiro ..

Novidades todss aI I'. semanas
___ .MO _�"_' -,_-._.

;_:
...._..

-

', '_",' .,.
_

l

41. I
. _ _;......;i,�Q._., ... " ....�. _._ ......_� .. ". _",'� _ ... _ .......� ...�r't!u.a ........_

........
'

.. '

-

.

Ihelro da ilustraçil.o a.-cima, ofEl�cer
Ihe, em o.mável gesto. um CIl.lice do,
�xcelente aperitivo KNOT. lembr...

"

... "V'c'-SíICde"lWreseéntar:tio'ãgioUd&"
o." .. gentileza:ESí,EE rAl1�
B'F,"1 () NEY 4PElUTJ7V(J

l'RElJ/!.ETfJ!

_I �,�
, (//'1 PIJOOUro DA KtrOTf (_ I/)'!). Cor.,: fi'GVROS
'. .TI••U.IÍ ...

...... zrr:r=m a�'

Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
.

Crime e cível

Constituição de Sociedade.
NATURALIZAÇÕES

.

Título. Deolaratórios

Escrit. -- Praça 15 devNov.
l0. andar.

Re",id. -- Rua Tiradentes
FONE _. 1468

23.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Tôdas as bebidas, inclusrve a!J
fabricadas em outros Estados.
retiraram suas' candidaturas,
para reinar nos lares . catarí-

I uenses, ;- em vista da certtsst
ma vitória do aperitivo KNOT.

IHJKNl!A:S .NnH V 'jI:-'Aõ
Com os progressoa da medic1J111

hoje, as doenças nerVOSAS, quanclÍt
tratadas em tempo, são male{' p,ê!'·
feitamente remediáveis. O '::1iInnd .. I"
�iSDlO, fruto da ignorância, só pode
prejudicar 08 Indíviduoa afetados c.

MODERNO E EFICIENTE tais enfermidades. O Ser,viço Na.
eronal de lJoençatl mentait! dü.p'"
de um Ambulatório, Que atende Itra
tuitamente os doentes aervoaos ,�.

E ELEGANCIA? -�--
I \:!.���R::t� o-

() alfaiate indicado
Tiradentes. 1

"'VIR<iEM ESPECIALIDADE"
WETZEL lNDUSTRIAL-JOINVILlJJJ (Ma,reli

.

...... .......... ,

4:adasfro Social do (O Estado»]
, .

Pedâmos .aos. nossos distintos leitores, o obséquio de preencher c

,&eOmpon abaixo, e remete-lo á nossa Redação afim de completarmos
,.quanto;ant�;,o',nosso IllOVO Cada®tro Social.

"Nome : .•....................................................•.......

<Sexo ••• ,.. • . . . . . . .. Rst. Civil .....•....•.•• D. Nasc, • ....•••.•••• ,

,t>liis ...................•...... ; .. .'.............•...............•••.•• ,

,;EspOso' ,·(a) .; ••••••••••••••••• '.' ••••••••••••••••••••••••••• : •••••••••

,�rego -ou Cargo .................•.....•.....•..•.•......•••.••••.
,

"Car,go'do, Pai (mã�) •.............•....•......... :.•...•........•..• ,

,,<observ•....................... : ..•. '

....•.. : .•.......• � ..•.....•.•.••.

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

-Agradeceriamos, também, a I(OOltileza de noticias de nascimentos
�entos e outras, de, parentes eu de pessoas amigas.

,

DE MOTORISTA
e

�'Serviço de Pront» Socorro da Automóveis
Ensina-se a dirigir automóveis

Amador e' Prof.vsronat
Teoria e pr át ice -- conhecimento do mo tor ,

,Atendem se chamados para rep aro s de urgência.
Auto-E .cc ia -47.77

GA.t<AGE UNIÃO PRAÇA GAL., OSÓRIO, 40.

, :,A-O É NOÇiVO AOS ANIMAIS DO ESTICOS'
TF�

DA TII:OGRAFI A
'CORRESPONDENCIA

COMERCIAL

METODO:

A

CONFERE
SIPLOMA.

.

_-_-

EHREÇÃO:
iAME:LIA M. PIGOZZI

RUA ALVARG DE CARVALHO,65

aU�R VESTIR-SE (OM CONFORTO
PROCURE

Alfaiataria
A

Mello
i Rua Feltppe Schmidt 22 - Sobrado
ti.

_

"o Carnaval vem ai 1 •..
Lança Perfume - Confeti e Serp��'tiria �a""'--

CASA «O PARAISO»
Rua Felipe Schmidt 21. - Florionópolià:

Dr, Henrique Stodieck
ADVOGADO

Rua Felipe Schmidt 21, sobrado
.

(Altos da (CASA PARAISO) - Florianópolis

A primeira Agua de Colônia feita

r
Carmsee, Gravatas, Pijames,

-no mundo foi fabricada na cidade' Meiaa da. melboree, pelos me-

-de Colônia pela" Fábrica .de ,Johan nores preço. ,6 na CASA MIS
":Maria Farina. . CELANEA - RuoC. Mafre, fi

o Sabão,
"

\
....

� . "

'\ tA

AOS SOFREDORES
A Ora. L, GALHARDO, ex-médica
do Centro E.pírita Luz, Caridade
e Amor. comunica �a mudança
do .eu con.ult6rio para a rua do
Senado, 317. 2.0 andar, Rio de

Janeiro.
(CONSULTAS Cr$ 20,00.'

. RETIRARAM SUAS GANDI· •

DATURAS

,--------------�--�

Curso Antonieta de Barros

Envie ao seu amigo distante
um número da revista O VA
LE DO ITAJAí, edição dedi
cada a Florianópolis, e assim

. estará contribuindo para
maior dífusão- cultural

de nossa terra

"Quem extraviar ou inutilizar o

certificado· de alistamento pagará
muIta de 10 a 50 cruzeiros, outros
sim incorrerá em multa de 20 a 180
cruzeiros aquele q.ue extraviar ou

inutilizar o Certificado de Reser

vista".
(Art. 129' da Lei do Serviço Mili·

tar) .

........................ ,. .

REABERTURA DAS A�'LAS 10. de Março
M:9t;icu, OBS 10 às ;2 horas

Dias 22, 24 e 25 alunos que já frequsntar(lI.n o Curlo;
26 e 27 •• aluno. novos dos 2°, 30 e 40 anos.

dunas novos d o primeiro an.o.

r!âmbio
._------------ --

Aproxime-se mais de seus

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

dicada a Florianópolis

MOEDAS I' SIMBO- 1 VENDA I COMPRA. LOS LIVRE LIVRE

Libra la�$S 175,4416 74.555
Dolar 18,72 18,50
Escudo Esc 0,761 . D,752
Peso Boliviano Blv 1°,4457 '0,4361
Peso Chileno P$ch 0,6039 0,5968
Coroa Sueca Sw.Kr. '5,2109 5.1496
Franco Suiço Sw.Fr. 4.3738 � 4.3224
Peso papel Argentino M$N 4,5967= 4,51'94
Peso ouro' uruguaio O$u 10,6062 10,2778
Coroa Dinamarquesa DanKr 3,9008>l 3,855
Peseta Pts 1,7146
Franco Francês Fr,fr. 0,1574 0,1556
Marco Vm/3
Florim FIa
Franco Belga Blg 0,42'71 0,4221

Taxas fornecidas pela agência do Banco do Brasil,
sem confirmação

t' O ESTADO encon-
Ira-se à venda na
banca de jornais

.

«Secl",

Aceitamos agentes e

correspondentes no
interior.

Os interessados devem
apresentar referencias.

LEIAM A REflSTA
'O VALE DO ITAJAlo mELHOR DOS mELHORES

PP- �'C.D".S.R"O� Mi M
COMO VMA OA� CONTAt8UICÕE'5 O" (.;U'''::'� (lO�lABoaAl0RIO OOIN-

o .QtCO Of .... � ,- 'u 20"".

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA
reglsl

-----

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DEMOCRATA CLUBE - Dias 15" e 17, bailes carnavalescos. Dia 16,
matinée infantil. . Venda de mesas na séde / social', ao preço' de Cr$ ·5'U;0"0 ..

_

Só é permitida a entrada mediante convite ..

•

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

NOTICIARIO ESPORTIVO DE TODA PARTE
Barroso, Procópio Gomes Ribei,ro e "JAIR FICARÁ NO VASCO" CERDAN, CAlMPEÃO EUROPEU
Nelson Gomes F'ibeiro, do Distrito . Paris 13 (U P) Marcel CerRio, 13 - "Jair ficará no V'asco". ' ..

- LV'_' -

Federal.
F10i este o ,título que "O Globo" dam, campeão francês de peso mé-

E segundo luaar colocou-se Ita- dio "O�lqUI'stO'1 O tl'�"'lo de cam'-"O deu, em manchete, ao seguínte te- ' v'u
'. 'L OU, -

Rio, 13 - Com a partioipaçâo de pacis com Adernar Nunes Pires, peão europeu, ao derrotar porlegrama nemetddo de Oambuquira :delegados das Federações Medro- de' Santa Calita.ritlla.
. "A nota sensacional do dia nesta "knóck-out", no. prímeíro assalto

polütana de Natação Aquática Mi- O .campeonato de sharpie 12m2,
I estação aquática é a de que Jair o pugildsta belga Leon Fouquet.

neira e Aquática do Rio Grande do vencido por Arnaldo SWDno, co-v
, I V . H'

.

Sul, fo,i, realizada, ontem, a' noilúe, d' H' ,,'1
.

d S
leso veu permanecer no aI5CiO. a

QUANTO GA'STAR' O AMÉRICAman a.nce·e evio d' verra e ou-
dias, que o fa:moso chack .vínha "" . A '

na séde da CBD a sessão de encer- sa, de Santa Oatarina. Rio, 13 - O Amér-ica, cientif'iconlendo entendírnentos com o dire- _

ramento do Congr-esso B r-asile ira FimaLmente, o Campeonato de á FrMF que o seu Conselho Delíbe-
Lar vaseaino Diogo Rangel, que . .

de
.

Natação, realizado sirnultanea- Sni,pe terminou empatado entre, 1, .

'A I
rabivo autorizou o ·euIlPrego da

. . "amUem aqUI' se enc.oncra. goramente com o campeonato brasilei- Fernando Pimentel Duanhe, do DIS- .

f
-

d t d ímportanaía de Cr$ 1.400.000,00,
ro juvenid.

.
trto Federal e W. Hochter de São surg: a ]n orrnaçao , ,e que o 'os os

para a sua seção de profissionais
'p I ti

'
. 10bSlba'culos foram afastados, tendo ,A Federação -Aquétíca Mineir-a au o, que iveram como proerros, , . na corrente Itlemporalda.

. ODEON
foi proclamada campeã do certa- G ld Q: M t C Cnít

o Jogador concordado em reaf'ir-
- Ás 71� hrs, -era·o u8Jlroz a oso e . 1.1'J o . T, f .. " . " . " . " . " " " . .. .. . 7�

ti t
mar o seu comprcrmsso. 1.U onma-

me, ,e vencedora, pois os dos se-

1',esAPeCc lv�m�n ed·, R tIção, que colhemos em ftmte segu-
FIRPO SERÁ JUIZ DA LUTA JOE A VIDA POR UM DESEJO

glJlilntes troféus: "Ernesto Dorne- omissao e eza as reso veu _ -, . LOUIS X GODóI com
_. o. .. ra, nao tardará a ser conrírmada,Ies" "Cte. Amaral Peixoto", pela na,o realdzar o desempa te, dividin-

I
,..

t . ad " SalllJtiago, 13 (U. P.) - O ves- HUGO DEL CARRILL - Florence
eonquísta do campeonato'' Benedi- do o título e o prêmio pelos ven-

pe QiS proprros ]n eress 'os.
pertioo "últimas Notícias" anunciou MArRLY - Aida LUZ.

to Valadares" e "Gustavo Capane- cederes. . que "é muito possrvel que LO'll i" - No Programa: -

ma", pela consígnação de maíor As equipes de São· Paulo e Dís-
"CRACKS" j An:gel FiI'JPo venha a esta capital 1? - Ü Ensino ·e a Assistência

numero de pontos nas provas mas- tríto F.edlera-l dispirtaram a final GONVOCAÇ;�UL���S a fdm de diorigilI' o eneolllJtt,o Joe

I
SOCIal - Nac. Ooop,

oulinas e remínínas, respeeéíva- do Campeonato Brasileiea de Vela, Louis Xi Aotur» Go.doy".
'.

2) - A Voz do Mundo - Atua-
finte. em face de I!:ma·s vitórias sôbre o S. Paul'o, 13 - Di'a 20 próximo .o mesmo Jornal acr,es·coota que bdades -

O Co;ngressü deliberou desLgnar Rio Grande do Sul e Santa Oata- será feita nova convolc;ação de a vinda de Jack DelIlip'sey que Preoos:'
Porto �l·eg.re para s,éde do p,róxi- rtna. players para a seleção paulista &e pi8'Ilsava convidar para dilI"igir Cr$ 3,60 - 2,40
mo calIDp,eo;nato brasdJ·eiro juve- Os ba,ndeirantes lograram ex- que di,spU'taI1á 'Üiom OIS -cariocas as a1qruele maLch - 1Ú00:rmou�se extre- "l!mrp. 14 'auns". -

nil,- o qual será di,srp'l1ta;c1o duran- pDess.iiVo triunfo tOlbal,izando. 41,25 fLnaJ.s do campeonaLo bras�l,eiro de maomeme i'l1formado.s de que tal IMPERIAL
te o mês d'e fevereiro de 1948 ·em (ponto,s contra 31,25 dos metropo- fuLeboJ. JO.Dec;a continuará na di- tarefa caherá ao veuer,ano pugilis- - As 7"h hTs. -
dalba a se-r fI:xada pelo CO'IllseIho li,tano.s. reção da equipe pauhsta. ,ta argeIl!tino, Luts A-ngel Firpo". AMARGA l!RONIA
:I'écnico de N'atação da C. B. D. Ca- Nas primeIras regatas do certa- com

80 o oer-tame não pOiSlsa Se1' reali- me individual triunfara,m ns ca- __
w_...w__.....w_._.......__........._w........__•__w__- -.- 8__.-__ e .... ...,. � �J�

LIZABETH ECOTT.
zado na capi,ta.! gamchra, o será em rocas Hélio Araujo e F,ernaruio

"NPRI}SA «CONSTRUTOD..4 UNIVERS IL»
- No Prog,rruma: -

Belo HorizolIlite. As eDitídwdes CQ- Pmentel Duarte. ID ii � a 1) - O Es'porte em Maroha na

A V I S O 120 - Nac. ,Coop.
2) - Fox Ailnplaon News 29x6 -

PORTü ALEGRE SÉDE DO PRó
XIMO CAMPEONATü BRASILEI

RO INFANTO-JUVENIL DE

NATAÇÃO

............................mUini,carão, com 60 dias de ante

cedênci,a, s·e poderão ou não par
ti,cipar do camp,eonato em Porto

Alegre. "

PAPETI. E VALSElCHI NO AMERI
-GA MINEIRO De acôrdo com' o decreto lei nO. 7930. o reembolso

será dado agora em Florianópolis.Rio, 13 (A. N.) - Seguil'am on

Vem par via-aéne' paJla Belo Ho·
ri:wnte os jogaJdores Arg8lIlt-ino.s.
Papeti e Va.J.seCihi, que deixaram o

Botafogo e vã'o ingI1e.Sis.a.r no Amé

rica, dia capital minei·ra.
TOME
'" MELHOR

RNOT I
APENAS Cr. U'

Com essa infima quantia '\I �e,

�tá auxiliando o IIleU prÓ:a:l�"
APERITIVO I Centr-ibua para a CaIxI. clfe EsmOi»

" &.08 [nclbrenteli d. -Fl."ria"ó.ou..

Os aconteci�entos do -R.G .. do Norte
- o SU[)8rioll' lum

dos seus memb.ros, possliV1elmen
en.v:ia,rá a Natal te o desernhaT'gald.or Cândido Lo

--------------- DO, afim de all;mraJr as ocOtrT'ê'll.c.ias
dJenumdaJda'S pel.as cOIlToores- em

ahoq:uJe 111'0 R. G. �o Norte.

"A TAÇA DO MUNDO"
. R to, 13 - Foi, nOlbilCiado, há dias,
a chegada á C. B. D. de um roela
t6l"io do sr. Sotero Gomes, r,epre
Sl8intoote da Confederação jumo á
Mmi.s_s,ão desli@na.da pela F. I. F. A.

pa'ra proceder ao estudo do regu
lamento a.pre.sentado para a "Taça
do Mundo".' Válria,s alterações fo
ram prOlP-o:sta;s á C. B. D., pela �lu
dida coonüssã'o. Uma tem reI/ação
com a di'SlbI:'ibuição da Dooda dai

partidas semi-finais e finais. A

prop.osita oobm8ltida á ,C. B._D. visa
a divi,são, na base de 200/0 para a

C. B. D., entidade orgilln1zwora, e

os re&talUtes 550/0 as ellbidade.s S'8-

SATIHFEITO O TECNTCO PI,MiENTA
Rio, 13 (A. N.) - Fa,l'ando á re

porbagem, Pimenta nwSltDou�se
animélldo pana ,o Campeolnato de

1947, dizendo que o tricolor terá 5
Ri-o, 1" (A. N.)

ótimos ,elemf'lIlloos, dois pivo'u; e
TlI'ibunal Elteítoml

um ,estrema esqueDda <rue �rao
"'abafar". Anunciou tamoom a vin

da pa,ra as Laranjeirrus de um

!l'rande za,q;ueilrn baiano. Os nomes

dos jogwdores não foram reve.lados.
................. -1-··········

mi�finalioSlta e finali's'La pro-po,rcio- REQUISITAoDOS·· OS "PLAYERS"
I1am�be aos jogos reaEzaoos. QUE FORMARkO O SELElGIONADO
A ARBITRA-GEM - Sugerte, tam- CARIOCA

bém, a cmis·são da F. I. F. A. uma Rio, 13 - A Fed,eração M'etropo-
.alteraçã'o no ,capítulo, r-efenent,e ás húana de Futeibol, com a aproxí
arbiÚI'agens. AIS.sim é que além dos maçã,o daiS data;s .em ,que .deverá in
árbilur.oSl designadOS pela Comissãto terv,Ir no;vamellte no oerta,me bra
de Organização" do Caffi[leona.to, o si!teitro dle futJebal, eIllÍrentJa;ndo" 00

quadr-o de juiZ/es da "Taça do Mun- melh'or de três, a seleção de São '

,do" s'erá iiIllLeg>rado de el'ementos l?aulo, r'es'Qlveu dar ini,cLo aos

designald-os pell·a CO[ljfederação Su- pr·eparaüvos; piara tanto, começou
.lameritcéllna de Futebol. •

oom requisLta·r os players que deve-
. . . . .. .... .... .... .... ..•• rão forma,r a ,eq.Llipe cari'oca. São
III CAMPBONATO BRAoSILENRO os seguimtes jogaJdore's convo,cados:

DE VELA Ar.quei·ros: L'uiz e B&rbos,a.
Rio, 6 - Ellce'nwu-se ü III Cam- Zaguei,ros: Ger.son - Augusto

p,eonato Brasile,iIJlo de Vela com as - Noriv.al - MUilldillJho e Hal'oldo.
úbtimas regaJtla,s qos certames indi- Médios: Eli - Biguá - Alfredo
viduais de sharpJe e snip,e e a II - DanHo - J,org,e - Jaime e Bi
llIni,ca prova da d--!�sie Gua,nabara. gode.
Esta, foi vencida brilhanlemen- Ataciantes: Amoritm - Dja,lma CASA MISCELANEA distri

te pelo bar-co "Xerem", que teve Adlemi-r - Maneco -::.... Heleno buidora dos Rádios R. C. A
COima comandante, João Pilnho Fi ... P,irilo - Orllalldo - Rodrigues - Victor. Válvulas e OiscolJ.
lho ,e como proeiros Flávio Po'rto Chico e Vevé. Rua Conselheiro Mafra

N.2 1�
PARA RECEBER AMOSTRA GRÁTIS

ESCREVA O SEU ENDEREÇO AO

LIlBORUÓRIO 0011 S. D.
CAIXA POSTAL. 36

SI..UMENAU· � SANTA CATARINA

-

'--

R'I:TZ Hoje ás 7,30 horas.
O CORTIÇO

Com: - Manoel Vieir,a - Ora
cina Corrêa - Miguel Oníco
Colé Santana.
Proibido até 14 anos.

Noticias da semana 47x3
nacional.
Noticiário Universal - jornal.

.

Preços: - 5,0-0 -.3,010.
ROXY - Hoje às 7,30 horas.
Dor-inda G1ifto;n /' Rul.lh Netsors

- James Bel� - Loren 1:indaH.
ELNORA

Censura até 14 anos, -

No programa : - Noticias'
semana 47x1. <

Peeços : ,1,20 2,00 - 3,00.

"

JO'lmoal.
- Preç'os: -

Cr$ 4,00 _ 3,00
"IIJlp. 14 anos';. -

2,00

LEIAM A 'REVISTA
O VALE DO ITAJA"

Tambem os

animais...
DU/blin, 13 (U. P.) - Tam

bém 0'& animais di() j8Jrdim
zooJógico estão s'Ofrendo com

o fr;io e a falta die ciOImbUiStível.
T,e[Ldo sido imJterrompido o a

quedme!I1vo dias jaJuJl.as. e vdvei-
1'I01S, a:s Qülbtras fiOOI'laan tão .en

T'egicidias , qiUe foi pil1ec:iso co

l,ocar-las em ágUla quente, dti.
ralllIDe mats de uma hora, !paTa
que Vlolt/assoem a si. O sUlp'8rin
tellldente do jardim cal'iTeg"a
COIlliSiglo, debaixü do. capote,
dois filhos de pO'I'ICO do mato

para evirtar que m.fQl'Tam de
'fri'o.

Servico militar
obriga.torio
Washilngivon, 13 (U. P.) o

chefe do esLadcr maior do Exércita�
genenal EiseIlihower, oomp&rec-ezu
h�e á comÍlssão mi'sta do SenaJdo a

.

Câmara que esLá estudando o or

çamento, a Hm de expô!' StmIS pOU
tos de vi'Slta sobte IliS necessidades
do eX�'JIcilúo.
A sessão foi secreta, mas pensa..

'se que Eis,enhower apoia a tese de
M.arshall, o qllal declarou recente
meIlibe que o .serviço mi'littar obri

gflltOlriaIpiente é es.senci,al para �

po1i<tica segui'da, na m&téria, pelos
Estados Unidos, no exLer i o,r, e para.
a segUtJlança do país .

DISSOLVE
A GORDURA
Muitos Quilos porMês

. v. é demasiadamente gorda? Não
gostaria de ter o corpo das belf�simas
Estrêlas do Cinema de Hollywood? ·Um
médico da CàJifórnia, que presta nssis
tência às estrÉ'las e aos mais famoso� ar

tistas, descobriu um m6todo rápido e 5('

guro de dissolver a gordura sem recorrer :t
diet.as drásticas ou a exercícios excc.C)..<ó!ivos.
Esta descoberta. chamadaFormode,
promove nova saúde e eQ.ergia ao diS90l
,'er a gordura, de'modo que V, se sej1frá
t! parecerá mais jovem lO anos. Ra!-ta
tomar 2 pastilhas 3 vezes ao d;a.
Forrnode é um prepar�do garantido
para remover o excesso de gordur�. JlEÇ'.a.
For:rnod'e hoje mesmo em qualq!1er
farmácia A nossa garantia é a SU8_'-Q'; .r

nr.:)teç1.o.

,
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. DR. NEWTON D'AVILA

Nulas cienUnc�s
os MÉDICOS NORTE-AMERICA
NOS PREVÊM O FIiM DAS PNEU-'

�ONIAS
Washirrgton (,STH,) - Os micro

híos da pneumonia, que sueubern
em grande escala á potôncia das' I

. subf'as, estão na lista dos. germes i
que esper-am o sorne de míserícor.,
dia, pois a medícífia te,aí esperan
ça de descobrir o ponto f'raco que
f,wlta atacar para acabar eLe vez

DR. SAVAS LACERDA
JmD,tca médico-cirúrgica de OlhO!!
- OUvidos. Nariz - Garganu.

Pre.crição de lentés de
contato

IIO].!fSULTóRIO - Fellpe Schml.
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

"'1Dt:NCIA - Conselheiro lia.
fra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

Ausente

DR. ARMANDO VALOIO
DE ASSIS'I

pc,. Serviços de Cllnlca InfantU da
Asillstêncla Municipal e de

caridade •

m.rNICA �DICA D10 ORIAN()M
. ADULTOS

OONtõ'ULTORIO: Rua Nunes lia
....0, 7 (Edlfíclo S. Fr8Dcfseo)�
Consultas das 2 às 6, ho'rqa

aESIDt:NCIA: Rua �aréchal Guto
lherme, 5 Fone 783

DR. ROLDÃO CONSONI
�GIA GERAL - ALTA m.
.1JBGIA - MOL1l:STIMI DII ...
• ••• NHORAS -o PART08 •• •

rormado pela Faculdade de Medi-
clmlII 'da Universidade de Slo

l'INlo, onde fol assfstente por,......
.,. anos do Serviço Cirtírgjco de

Prof. Allplo Correia Neto
CIrurgia do estômago e vias bI·
cares, Intestinos delgado e groU!),
tlrófde, rins, próstata, bexlga,

etero, ovários e tromnas. Var1co
pie, bidrocele, varíees e berna

CONSULTAS:
.... 2 às 5 horas, ii, Rua relpe
�dt, 21 (altos da Casa Pe

ralso) . Tel. 1.598.
••ID1ilNCIA: Rua Estevell Ja·

nlor. 179; Tel. M 764

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

Flcrianópolis
.Assistente· da Maternidade

CLINICA Ml'tDICA �M G�RAL
'Doenças dos órgãos internos, eapeciü.

mente do coração.
8LBCTROCARDIOGRAPIA

Doenças do sangue e doe Dervol.

Doenças ·de senhons - Parto•.
eonlulta. diàriamente da. 15 l. 1.

hora•.
Atende chamado. a qualquep hora,

inclusive durante a noite.
CCQNSULTóRIO: Rua Vitor ,Meire

les, 18, Fone 70l!
"t-':SIDI!:NC1A: Avenida TrompowaJd.

62. Pone 766

D;fl. MARIO .WENDHAUSIIIDwetlW do HQsp,tal HNerê.. Ramos'"
CLlNICA �l'tDICA D� ADUI,T06

� CRIANÇAS
ConsnJt6rio: R. Visconde de Ouro
Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No
�ro \altos da • Belo Horizonte ")

Te!. 1545
ConsnJtas: das 4 ás 6 horas.
Re.idênoia: R. Fetipe Schmidt, II

- Pane manual 812

Operaçôes - V'ias Urinárias _

Doenças dos íntestínos, réto fi .corn eles,
anus - Hemorroidas. Tratame\w' Bm frente, de antjbiúticos pode-to da coUte amebiana.
J'1.al0t.!!l"apla - Infra

verm;:e
o, rosíssímos, OS pneumococos já dei

Cpnsulta: Vítor Melreles, .•
Atende diariamente às n, ba, xaram antever qual é êss,e ponto
II, l tarde, .das 16· hs, em lant. fraco, que IO'VOleI os médicos esta-Resld: VIdal 'Ramos, 66. ao v

Fom. 1067 dlUJní-denses a af'inmar que o fim
.

DR.' MADEIRA NEVES das pneumonias está á vista.

Médlco espeetansta em DOENÇAS Pretendem esses cientistas rele-

CUr d AD°rfS OiLHOS gar' a Ipneütnonia a um papel mui-80 e pe e çoamento e Lon
ga Prática· no R�o de Janelro 'to infer-ior no. drama da mOI1Ue. O

Consultall diariamente da. atual' tratamento quimsco con-
10 às 12 e doe 15 30 ,,' ,: '

em deante' forme acentua o. dr. WI'lham W.

CONSULTóRiO, Bolton IIlO .mensár ío da especialída-
Rua Jo:lo Pinto n. 7, sobrado de "Hygeia", não � perfeióo, em-
J'one: 1.4&1' - Residência: RUI

Presidente Coutinho. 58 bora seja muito mais- eficiente do

.que o tratamento pelo. soro usado ..
noutros tempos. Todavia, os novOlS

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

(Diplomado pela Faculdade Na·
e1ona! de Medicina da Unlversldfr métodos penmitiram revelar al-
d. do Brasll). Médico por concur

. zuns asnéctos da doença que an-IlO do Serviço Nacional de Doen o' �..

IIU Mentais. Ex interno da Santa Iberiollmente não podiam estudar-se
Casa de Miserlc6rdla, e Hospítal
Pliq'llátrko do Rio na Capital fie devido ao fato da «norte intervir

OLINICA MÉD�Rt _ DOENCAt com maior .assiduídade antigo no.

NERvOSAI'I tratamento. Hoje em dia as sulf'as
- Consultóirlo: Ediflcio Amtu.

NETO' a penícílína e a estr-eptornioina re-
-"" Ru:&a�ei�á:c1���i:a�onsultu freiam

:

um ataque de pneumonia
ee.tdência: Rua Alvaro de Carn em algumas horas, eljminam as

lho na 18 - Florlan.6polla.
complicações sérias que acompa-
nham a doença ou preparam o or

gamismo para a ínvasão dos mi
cróbios.

DR. A. SANTAELLA

DR. BJASE FARACO
Médlco-cbefe do Serviço de Siflli8

do Centro de Saúde
DOENÇAS DE SiE'N'HORAS -

SfFJJLIS AFEcÇõES DA
PIElLE - RAIOS llNFRA-VER
MElIMOS E ULTRAS-VIOLETAS
Oons.e R. Felipe Sch�idt, 46 -

Das 4 às 6 paras.
Res.: R. D. Ja1rne Cã.mara, 46

FONE 1648

DR. ,LINS NEVES
Moléstias de senhora\

Con.sult6rio - Rua João Pinto n. 7
- Sobrado - Telefone 1.46'1

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

Telefone M. 834

DR. S. CJWALCANTIM.
Olln1ca exclusivamente de crianças

Rua SaJidanha Marinho, 16
Telefone M. 732

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAI

I. B. G. e Estatistica
DR. PAULO FONTES

Clín.ioo e operador
Consult6rio: Rua V,itor Meireles, 26

Telefone: 1.4<05
Consultas das 10 às 12 e das 14 às 18

Residência: Rua Blumenau, 22
Telefone: 1.623 EDITAL

No ,éxato cum.rprimento da legis
çã:o vigente, faço público, para ge
ral, e pdncipla.l!Ine<rute para ciência
dlos estabeLecilmentos industriais
existentes neste Município, que se

enoeroa, a 30 de abril próximo., o

,pI"aZO de inscrição no Registro 111-
dus,triaJ de 1947.
Em face do exposto, f,icam con

.vidados os responsáveis por 'em

presas ou fllirnw.s pndustriaTs (usi
n,3JS, Ríbricas, moinhos, ,englelllhos,
etc.), 'OIU ofd.ciln,as Ide consêrtos, a

comparecerem neSita lnspetori,a, á
rua Padre MLguellinrho, nO 15, (altoss
do Ci,ne RQxy) onde s,erão atem.di

dos diáriamente, das 9 ás 12 e das
14 ás' 17 horas, afim de efetuarem

I e inscri.ção do seu estabelecilmen

tp.
Ao fahric:aln,te que nã-o atender,

delllrtrrl() do pí"azo acima fixado., á

pI1esente Clolnvocação, será arpHcada
multa adáv/ed entre Cr$ 200,00 e

Cr$ 20.000,00, tal como es.tipuila o

artigo 7 do Decreto-lei 4.081, <de 3
de f€Vle,reiro de 1942.-
E para que chegue ao conheci

mem:to mos ilnrlieressados, façl() o

pres'ente ed:ital, que sera pUiblicado
no "Diário' Oficial do Estado".

Flo;ri3JIlópo.lis, 25 de jameiro de
1947.

AUTOMOBILISTAS I,

Ajenção
.

Po:roo o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA' ENALDa
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94

,

�lIIAIcJWléJ�,.,."A·�� "' _"' _.._III_.__n ,.._ "' "*�

COMPANHIA CãALIANÇA DA BAlAR'
'_i.da •• 117. _. Séti.. : I À I A
uH:r�nmIO� • TJlA.lfSPOKT1!J�

Cifras do ,Balanco de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidade9
Receta
Ativo

Cr.
. Cr$

•

80 900.606,30
5.978Aol.755.97

67.053.245,30
142.176,603,80•

Sinistros pagos nOIl últimos I\) ano.

Responsabilidades «

98.687.816,30
76.736,40! .306,20

Diretores:
Dr. Pamphil0 d'Utra Freire, de Càrvalho. Dr, Francisco
de Sá, Anisio _Ma9!iOrra, Dr. Joaquim Barreto 'de Araujo
e José Abreu. Araldo Caldeira

INSPETOR REGIONAL

Empreze de

C t-t
navegaçao

M

NAVIO-MOTOR "ESTELAR
maxima rapidez e garantia para ti anapor te de 'suas mercadorias•

Agentes em Florianópolis C'ARLOS HOEPCKE S. A.

LIRA TE,NIS ClU'BE
REGULAMENTO PARA O CARNAVAL DE 1947

O Lira dará bailes carmavalescos nos dias 15, 17 e 18 de feveredro,
e uma matínée infantil d�a 16, domingo,

As mesas serão vendidas a partir do dia .9 de fevereiro, Idlomiln'go,
ás 15 horas, rua séde social, a ,razão de Or$ 50,0'0 cada uma, dando direito
aos 3 bailes e á matínée infamltil. Pera a aquisâçâo /dIas mesas terá o. sócio
de aprésentae o talão dJe quitação relativo. 00 mês de fevereiro. Não
será permitida a entrada me pessôas estranhas ao quooro social, sem o

competente convíte-ímgresso.

Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA
Dr. J. J. DE SO.USA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipet Schmidt�52 _ Sala 5
Edifício Cruzeiro Florio:n6polis.I

_____�W4C.......mA&=

FARMACIA E�PERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopátias - Perfu
marias - Artigos de borracha.

Garante-se a exata observância no receituário médica.

E

UTENSILiÔS-P;R�1l:. RELOJOEIROS
Balanças para oficmas'- Para brilhantes - Laminadores

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

IPreços e prospectos com a

C A SAM A SE T T [
Rua Semiriárío, 13l - 135 - São Paulo.

FORNITURAS
OURIVES

�esolvido, enfim, seu problema financeiro 1
.
Adqu.ira TUDO de que necessitar,

de VIIA.- SÓ VEZ,
paga.ndo PABCELADAMEM'l'E,

c�m as VANTAGEJlS'da comprá à vta.p,
�ervindo-se do

, ,

CREDIARIOSISTEMA KNOT ,�.

a....s
Calpdos

Móvell
Rádlol

Geladeiras
Bicicleta.

J61as

Livros
Chapéul
'nlta1eçõ.. olétrlcal o 1.,""""',1
ArtlloS par. ,r..ontol

Peles
Casacos
Quaisquer artll"

'.

lNDÚSTR1�, COMtRclO E SEGUROS KNOT S, A.

�, 0... ai l' ... 1" le 17'" ",>'.

o. IC. tn\IIID.
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Para· maior desespero de seus adversarios" o dr. Nerêu Ramos vai atraio'do dia�
a dia, para a sua pernnalidade de grande, brasileiro,. maiores e mais calorosas
manifesta'ções de apreço e de, simpatia das mais expressi,vas figuras da politicai'
nacional� E a cada palavra., de grosseira' hostilidade que ,lhe dirígem' a inveja, e,:

o despeito, rtpete com Dante': «Noo ti curar di. toro ,e' passa»' .� •

Vitimada por uma
faisc-a elemea ,

. !Campanha desnectonaltzeuora
I

Está sendo .objeto das .maís justas e (acerbas ('ríticas,!t.
atitude assumida (pelo jornal"A :Nação" de Blumenau, alnUn

Os últimos temporais tem cau- dando !para breve ;8, puhlíeação de uma página em Iíngua -ale•.
sado grandes estragos em . grande mão
número de rmmícípios, •

Ao, contrário ido que se ,pretende ;proclamar, a infelIz fui...,Em ,S. Pedro de Alcantara, mu-

nicípio de S. JOIsé, uma faisca elé- cíatdva não tem Iném pode ter /fins Iculturai�.
tlrioa danificou grandemente as ....No Brasil 'não 'há nem pode Jiaver' cultura digna da naele;
instalações da uzina local, nalídade, que 'não tenha por base, o conhecimento da IÍne,"1l1l;,
Outra f'adsca, em Angelina," lul- pátria.

minou a exma. sra d. Macia Prim
Em todos lOS povos e !em todos os tempos, o idioma 'mater-Schmídt, esposa do abastado la; •

h ·,.-lt 110 tem sfdo e é :0 elo mais poderoso )que liga :tôdas as eamadaevíooor Benjamim se ml'u: ,

A dolorosa ocorrência caU80U soeíals de :um povo e lhe eímenta lOS atícerees da sua naelona...

COMO RESOLVE-LA :�",��':"i;�,o, ";"nd��·�� Ii�uandO <se começa por desprezar esse elo, relaxam-s...
. ; ', . lograda senhora era esbímadissima

A grave crase que 'estamos atravessando e, segundo muítos e Wll- , " Iíames da unidade naelouale a pátria se .desagrega, sucumbe.ceítnadas autoridades no assunto devida ii inflação I pelas raras vírtudes do seu cora-
• • •

,

Segundo outros, Ia linflação nã� tem culpa Ida �rise. O câmbio-negro Cão, a 'sua extraordinár-ia bondade Por ISSO, acenar a certa parte ,do !povo ' hrastletro, COllll

\e la exploração que campeia_?l em. nosso Pais, .e na grande maioria aos e o '�eu grande :mor á ��z e li haT-1 vantagens de. um (noticiário �om�lística em líng,ua que 'nã� a,
demais paases ;do .m�ndo, sao os jculpados. .

.

.
morna de luolCla,s as f'amilias. nossa' é obra Impatríôtíea é erlJl[e; contra, os :SüpnemoS' 'ud�Segundo a oprmao de loutro grande grupo de observadores, Ja <)rI- O

"

f ,t I le d ·t ínar a.
'

,

'

_ ,." '. "
,

se
é

moral; o tque lexiste !é falta de caráter, .é !falta ide 'vergonha, é :fal-
,

raro a a, a em e VI r, resses da Naçao, 'mormente nUimaL 1iora�!grave icomo esta, �:nl!
ta d ih f Ita de a-esneíto

. J •

h \'
. ,. . .

tá . pranteada senhora causou e,s'vra- •e .onra, a � xie r�s��l .aos mais tcomesm �s p�mclp�os CIS os.'
. , '. . que todos os nossos estõreos devem: semm-e mais convergir'EXIste, tambem, oprmao ifll'lllada de Ique a crase .e motívada, pela gos no prédio onde residia com sua - " _.

falta de produção:'. famíbía destruindo parte do te- para a união e coesão de todos <Os tiras.iIeiros.
Nã� nos filiamos a nenh�ma i'_las �or,rentes ci�das. �ch�mos que lhllido da oumíeira e boa parte da Condenável por todos os Itítulow,. pois' i8i\idéa da "A Na..

todos tem um pouco de razao. IDIscutIrmos o motívo..da crrse, nao.
_'

,.
, -

, ".
adíanta, .Folheemos ias ,páginas da [hístórta le veremos que crises sem-

foohada. ção", que, com ela, desmerece o 'Seu. proprro. nome.
pre surgtram, 'nesta ou naqu,ela parte do. mundo, durando 'maior ou

PRE F. EDMUNDO O ;povo <de Blumeuau, em cujo selo-apesar d:a g'rande des.
menor tempo., Isegundo os meto.dús e a ,força de vontade empregado.s .

A' _ •• " • '

pelos :diverso.s povos para exterminá·las. <O Ique interessa e muito é cendenCIa 'alema; 'palpIta SIncera :uma alma. ,e,ssencIalInente'
saber 'co.mo dominá·la. E, ,de'pois de saber 'como ,e onde atacá·la" me· GRISARD brasileira Irepeliu Ia ,iniciativ,a, porque sob- :suas idésculpas, 8ft"
ter ,mão.S ii obra sem eSmorecimento, Imo.bilisando·se' todos os e.sfôr- '

.• A,
•

, • •

ços Ido govêrno e Ido povo.,iSimj também .do po.vo, pois ,é o povo o mais Es tá e.q1 Florianópolis o escondem ,Interes.ses :puramente COmerCIaIS.
sacrificado 'pela crise le deve ser lo mais' interessado, .em debelá-la, o sr. Edmundo Grisard, ope- Solitários com o Nourado povo de Blumenau; também nó.s�
unindo suas providências ,ás Idas auto.ridades em il}ról do mesmo fim. roso prefeito de Araranguá .'

, .

No )Caso presente o que compete ao govêrno fazer?
que aqui veio tratar de in- protestamos contra :a perspebva desse crime ·e'-Q:-iazemos, eJtJ),

Pàrar a inflação.? 4 4 'tetesses do municipio. nome da honra e dos brios nacionais.
OOlllbater a esploração? seu

__

.

�. __

Exterminar I() cambio negro?
. Pregar para que impere Inas palavras e nos atos .da grande maio.-

ria, o amor e o !respeito IaO� 'bem ,estar ;do próximo?
TOlllar medidas' para lO mais rápido aumento da Iprodução?
- !I'erá o govêrno. tomado illlgumas destas ,llledidas?
Parece que, pelo ímenos, tentou pôr algumas em execussão. Aos

'representantes do ipovo. !no 'Congresso je ino Senado. 'cabe a fiscalisação
da não execussão das imedidas tomadas e si assim ,não fizeJ;'em use
se iét imprensa, afim de denunciá·los ao. :público, :para :que fiqu'em co..
nhecidos ,e não lhes seja seja outorgado outro. mandato.

E fiO 'p�v� o ,que compete fazer? 'Terá êle iCumprido a sua parte,
ou tera se ilimItado 'a reclamar.

O ibom :julgador por ,si julga os <outro.s "diz o ,ditado", Nem sem
pre, porém, 15 assim, mas na grande 'maioria 'Ó ';é, ,e por isto 'vamos ra-
ciocinar sôbre ,o. assunto ,co.mo o. faria .çt grande maioria: .

- 'Quanto. á inflação nada 1}o.demos .Iajudar. sto tem de ficar
mesmo com o govêrno..·

- COlllbater Ia exploração? - É o. diabo, po.is se eu hão. O'anhar
150%, o .vizinho ganha e fica ,mais rico. do que eu.

,'"

- iAcabar co.m o Cambio Negro? - Mas ·que maçada, como é (Jué
vamos obter farinha de trigo para .fazer pão, iazeite para a nossa sa
lada e o.utras cousas Ilnais?

- Ama� .o próximo -como. a ,mim mesmo? A!' isto é bonito. Nos
so Senhor Jesus 'Cristo ,já no.S aconselhava a l}rocedermos assim. _
�e to.dos !izessem .listo estava resolvido 10 assunto ,mas 'é que ;ninguémfaz. �u !tmha 'mUlta vontade de fazer mas ,não posso, tenho defeitos,
em ;fUll, �o.u Jlumano. :Se eu ,fosse perfeito, não estava mais neste muno
do.. Mas vou ,me esforçar:

- !AjUdar para ,que Iseja (aumentada a produção?
Parece que áchiei, listo eu posso. .

E J}odes mesmo., ,caro leitor. É o' ,mais facil, apesar de dependerde Il'esolução ,ê Ide fôrça de vontade. ;Mas iPodes: Todo ,brasileiro podedar ja ISua IlJarcela ide 'contribuição. IPrura debelar a crise. ,

Catarinense. dá (O lexemplo ta teus irmãos de outros Estados, com
promete-te )contIgo ,mesmo Ipara Itrabalha:res em ipról 1(10 aumento da
pro.dução em nosso Estado.

'

Se é_s agricultor e !no iaItO fpassado produziste' 50 Isacos de farinha
produz l':lste iano 60 ou um p,ouco ;mais.

.
'

Se és !o.perário !e ide tuas' :mãos' Isairam tantas '/peças co.nfeccionadas,esfoll'ça-�e para q�e este ano aquele Inúmero seja aumentàdo. F d I.

Se es IcomerClante ou '�mpregado �o ,comércio, .ou funcionário'pú- orma OS pe O
bhco, \,Ou. \ocupas outra.profIssao.. que nao produz d�etamente, faze com

.

que .:a rIq�eza p�od�zl{la !por outro.s .circule at� o' -centro. co.nsumidor. SENAINem pOr ilSto dCIxar�s de (prestar 10 teu Iconcurso. Cumpre io teu dever
ou )faz ;um IPoUCO :mrus do Ique.lo teu dever. Além disto 'te'rás 1}or certoem tua- c:'lsa um 'pequeno }qumtal !OU laérea 'onde posas ser plantado
uI? c!lnte1ro de verdura 'ou \onde illossa Iser colocada ;Uma gaiola paracrIaçao. Ide 'coelhos ou de galinhas. ;

.

_

AJí tens luma idéia. '!Tua inteligência le !gênio inve�tivo te sugeri.
�a? outras: ,�stas .co.lunas ficam I ,abClrtas ia todos :que tenham outrasIdeIaS )P�ra �nce�t�var ia ;pr�dução )e iCIneira.m externá·las. Estamos cer-tos, IDuutas surgIrao aproveItáveis. .

De�perta catalri�ense �e ,grita ,conosco,..... Abaixo a crise _ VamosprodUZIr em �947, SI ,posslvel, o. Idobro .do 'qne produzimos em 1946. E
aq�tel{l que n�o Ise jesforçar inêste Isemtido que tej-ha ao meno.s a hombr�dade Ide nao. querer atirar a IprimeiJra pedra quando ,se falar e'CrIse. m

Flor.an6polla, 14 de Fevereiro de 1M.7'

Â ICaIS.

Festejos da Vitoria
em 4raranouá
/No dia 8 de F,ev,eneiro, ° Po.vo de Manáos, 13 (A. N.) - A As-

. _ .

&Taranguá, -aISls,i.s:tiu com' gIlande slÜlci:ação dos funci'0:nários pú- A .ÁiS!�O'Cll�çao OQlmerClla.I de,·�enJtusi'alSimo á festa da vitória da bliClO:s do Es,ta;do n'a sUla últi- FlonanopJoh!s pOlr noslSO Iuter-,
cándildatur,a do Dr. ADERBAL RA- ma reunião de aSlsembléi-a ge- médio tem a SlatiJSlfaçãó de can-·

MOS DA SILVA, .p.romolVirdo pelo r,al, e,SJtudando o pll,a;no Ja,pre- vtdar a todos OIS seIIlIho,res co-

P. S. D. se�tadió pela Caixa Eoolllômica mel"ciaJntes ,e i'ndwstriaLs :rela--
ÁS 20 horas, inilci:ou a f'e,sta,. De Fede�al d.aqui, wprlOvou o mes_'C110inJaJdns com o' COMÉRCIO'

boda parte da cidaàe se O'uviam mo, qUle oonsiste n�a COlnstl'U- EXTERIOR, afim p'e tomarem'
fQlguet�s atiraldos p�la pOipulação. ção d,e imóv:eis para slort.ear CI�ntaGto C?ID '0 se'nhor Teotô-'

Pül:CO,S mimutos d<e,�oi,s o 'povo ,en- entI�e seus aSISlo?ia�üs, iniVer-1 n]o Mo�telro de Ba�os, que, ..
tuslalsmaldo penwr.na as rua,s da t 'e n d o prehmIlllarTIlJeníte a !llJa <qualIdade de en'VladiO espe-'
cildade dando v:iIVas ao candidato qUiantia de dwzerutols mi<! c�u-:cial dto G�êf,n'0 F,erderol r ô ,'-'
vitori'O.so. Ao passarem pO'l' fr'ente zei\I'los. O fatIO gue foi elogia.do looI1I1e as d1V'erSlas regIOes eco-'

da cas:a do �r. Antônio de Ba,TTOS pe,la impil'leIlJS.�, elOoou oom sim-; lllômicas dJo. Pais, para olUiVir as;
L E'!mon, ca:ndildlaJto a deputado Es- 'palHa, no seio da cLasse qUie se-; cllllSJSieS prüldU'DOTaS e oTli'entar-
,tadua,1 pela U. D. N. o Presild<eute il1á faVl01'lecida. ,se nas próximas negociações;
da mesma, sabtlo-u de dentro de ! tarifárias Ia ,serem reaUzia,das;

�:ap�ICI���Ci dCea���,a'��r::�03 c�� T�OtODio Monte'iro e�;:n���::� ftm, seTá realiza-.

de B�rro� 'I-lho da �OJE '�.:' 17 hor�s, lmpor--II II li taJll!1Je !I"eUlnlao na sede desta-
Encontra-se em ,Florianópo- .ÁisSiocilação ,à rua Trajano, 13".

lis o Isr. Teotonio \illonteiro de que coiJlltla,;á com a honrosa;
Barro)s' .Filho, pl'o�essor C/ate- pI1e.senca daquele ilustre visi�.
dratico de F,aculdade de Direi- tante..

�

to d'e S. Paulo, ,acessor 'da Di-
visão iEconomica do ,Itam.ara-
ti.
Sua viagem ao nosso Estado AII.aS pate.'illes

,
",b.;, '1prende-s6 a faltos interesses li-

cond�n!:tod�sgados ao setor tle\ suas ativi- �J u lU
dades funcionais, conforme SOrLla, 13 (U. P.) � mOIJ'aIlT.

MaCieió, 13 (A. N.) - Passa- consta (do ,convite que, por finalmeÍllte aJllunci.ada.s as sen
geiiI10ls 'do avlão "Douglas", do nosso intermedio, é 'feito ao belllgas \lliO :pil"óeesso 00n#;'a 27'
MiinJsMrio da A'eronáUitica, publico pfjla Associação Co- altas pate'rutes, a;cusaô,as de
transitaram IPlOr .,els,ta, crap,ital, mercial.!de Flol'ianópolis e que eOllJSipirraçwo, miHtJar. Os chefe;:;".
PI1o:CIede�e.s �e Sã� �ui.s d;o publi:clamos !em .'outl'o local. [,oram oOlllld8lna;dbs a' quinze-'
Ma.ranhao, vau;te temucos dl- "O Estado" !apl"esellltando

�no:s
de pr.isão. Os demais acn-'

p.l�l�adlos ,p8l!:a e,s:Clola .do "Se: suas boas tvi�d.as ao ilus,tre sad!ols, .a plenas menores; oom
n,al .

OiS qU�IS .se desünam 'a hospede, 'd�seJa-Ihe uma feliz eXicepção de qwatro-, que fiã.>raID .

fabrwa nlllcIOIual de motOl'les. permanenCIa entre nos." bso,lvido'S.
;_

Plano bem
re'cebido

Ass. VomercliJl
de Florianopolis

p'eSi�08JS que ali e.s,tav:am.
Os pess·edi,stals com grwnde en

tu.s:iasn1Jo v,aiaram, o cWrlid:iJdato
udeni,sta que naquel,e momento
havia perdido a co:mposlÍJura ...
VEJAM as LEI'IlORES QUEM

SÃO o.S UDENlJSTAS EM AH�RAN
GUÁ.

Judeus contra judeus
JlE·mD�SMJBM, 13 (D. P.) - Vierific'aram-se os primlekos choquesentre aIS

O,rganiZ�Õles
clamdesti.na!s judaiaas. Alo qU1e s,e amlUlllóa os memlbI'ols .d.o Halgana! S'IllI'l'aram e raptaram. a1!liUJllS i'J;'g'UIIlsva'S, ao qure êsil:es

!I1e.sv:OIndr�am oOlln rapto de doils memlbliQls ,do Hagana. En.lmetanto, fon
It�s .

JllIdal'oas 'a,Slse'glUiram qUle s'e tratla de altos de .des<ÍlolI'ra, rlealizadÜ\s, por
SÜCJ.OIS dJa,qll�elias entiJdad,es, s'em conruedmienfo 'dos' <Yhefl�s, e qll�e não
rnatn;:all11, por iss'o, o �ll1cio duma luta fTaticida; na PalJesltina.

IPETIILI,IR CONTRA CASPA;
QUEDA DOS CA- li
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


