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Rio, 15 (8.N.)-0 vespertino A. NOITE abriu seu' noticiário político de hoje com
a seguinte nota: «Está reservada ao sr. Netêu Ramos a incumbência de reestrutu
rar o P .S.D., tão" logo assuma a' chefia do Partid·o. Já aclamado membro dà co-

missão diretora, o sr. Nerêu Ra�os prepara-se para empreender
'

.

� tarefa que Ihç foi alribuida
��==�==�����������========���====�,

Caiu a capital comunista
Nankmg, '-J_5 (U. P.) � Tropas de 27 de janeiro, quando desfecha

nacionalistas conquistaram a cí- ram poderosa ofensiva. O mínísté

dade de Lenyn, 'capítal: comunista rio da defesa anuncia que os ca

da provinda de Shamtung, hoj€ rmmístas retíraram-se da capital
cedo, realizado, assim, seu primei- Shantnmg, em duas colunas, parai
ro objetivo na dita província, des- Men Yin.
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RIO, 15 (A. N.) - Um vespertino local divulga noticias;

IAno XXXIII FlorianÓ;lolis - Domingo, 16 de Fevereiro de 1947 9956 procedentes da Bahia, segundo as quais agrava-se a seca na.

localidade de Antas, município de Cícero Dantas, chegando o

povo a desêaleeer vítima de terrível sede. Adiantam as reêeri
das' notícias que o desspro chgou a tal ponto que está assu

niÍJllJd!o PIl'Órpoll"çõe,s dle verdadeira tragédia, pois o povo 'em ago
nia de sede, ma"to1u a tiros o propríetárto da fazenda "Areia

Branca, ferindo gravemente u:� seu filho, em vírturíe de terem

OiS mesmos se recusado a fornecer 'água 3i.ÜlS sedentos

Homenagem. a sol
dados americanos

socialGrandiosa o Itra assistê,Dciade
Rio, 15 (A. N.) � No sentido de existe um grande número de

desenvolver os serviços de saúde crianças em idade escolar sem 11'e

e assistência social aos pescadores nhuma instrução.
e membros de suas familías, resí- Atualmente a políclíníca dos

corno as torças armadas, premo- cJi8ntles no Iitoral do ESltado do Rio pescadores mantem, em funciona
verarn uma �omena.g,em de' saudá-

-

d1e Janeiro, o prof. Raimundo d€ mentia, só no-Estado do Rio de Ja-

-de.' ,por ocasiao do embarque de
Brito, chefe dos serviços médicos neíro, vinte e urna escolas com mil

trínta e. duas urnas funeranas de
e círúrgícos da polícíclimíoa dos' e cmcoenta e dois matriculados de

soldados norte-amer-icanos que d desí
..

b O Mm';�ttl'O' dapesca ores, esignou uma corms- arn os os sexos. "»O U

morreram neste ESÜlId'O, durante a
são chefiada pelo Dr. Hílário dos Agr-icultura, por intermédio da

estada das forças ianques aqui, no
Santos, a qual vem de realizar os policlínica dos pescadores da di

período da guerra. Ontem reun i-
trabalhos de que foi incumbida visão de caça e pesca, vem assim,

ram-se em palácio, soh a presiden- com grande exíto pela oportunidade �diando 'não só do pescador como.

fia do coronel José Faustino, co-
com que foram empreendidos. ta�bem dJe sua família, inclusive

mandante da Região Militar, dis-

trito naval e base aérea e mais Assim, a comissão visitou Mari-. no que' se refere á educação da

'0 consul ameníeamo, combinando cá, Saquarçna, São Pedro Aldeia, criança.

medidas a serem' tornadas, ficando
Cabo Frio, São João da Barra

Grossa dos Fidalgos, na Lagôa Feia
e devidamente aparelhada com

uma amgulância e medicamentos

indicados para atacar as endemias
reinantes nessas localidades. dis
tribuiu ren�.édios, aplicou injeções,
atendeu nU'mel'o�as pessoas, e'l1J(,re
home.ns, senhora se crianças e f>ez
várias visita's domiciliares.

O serviço médioo constou vinte e

cinco Ileceitas em Marica, trinta e

djJ3!s' em Saquarem:a>, dle21erSlSeis na

Ilha de Convivência, em S. João
da Banra, cincoenta e oito na Pon
ta Gossa dos Fidalgos, tendo as

consultas sido realizadas umas nas

sédes d3JS colônvas e oútras em ca

sas paticulaes de pescador>21S. To
das as receitas foram aviad'as na

,fial'máicia policHnica dos pescado
l'8S, sendo que as de carater ur

gentes a oomissào m311id'ou avia'r
nas farmácias das Locàlidiade's, afim
de atender imediatamente os doen
tes. Na parte de a:ssistê,ncia social
foram inspecionados tJ1eZel1tals es

I
colas nas praias para filhôs de

pesca:dO'n�s, tendo sido determina
das várias provincia,s para melho
rar a,s. c()llJcJiições higiênicas das
mesm<ts, remodelação dia mobiliá
rio esoolar e criação de orutras es

colas em praia:s distantes, onde

Belém, 15 (A. N.) - O governo
do ESILado e' o povo paraense, bem

'Ordem de _emergen
cia inesDerada
PRAGA, 15 (U. P.) -: Ao meio dia de

Rejeitaram as

pretensões
hoje, o govêrno tcheoslovaco.:

inel>pera-, Londres, 15 (U. P.) - Os dele

d�m:nte, baixou como oooean; de. emer- g3JdOS brítariíco. norte-americano €
gencia a todos os teatros,' cafés, cinemas , ..' .

e restaurantes desta capital, no sentido

I
francês, rejeitaram a despeito da

de suspenderem os aquecimentos até se- oposição soviética, as reclamações
gunda ordem em virtude da calotmitosa terrrtoríaís dia Iugoslávia contra �
escassez de carvão acarretada pelas di- Rússia, Anteriormente 0.81 referi
ftculrdaides de transportes.

dias delegados concordaram que a

Austcía teria todas as suas frontei

ras de antesde 10 de janeiro de "

1938. O delegado russo, P, Gusev,
apoiou: a exigência da Iugoslávia
para obter a garantia, corri compen-

aRTA BRaNCA»DEVIM RECEUEU
assentada a formação duma com

panhia 'das nossas forças armadas
afim de acompanhar os féretros
desde o aeroporto de "Val de Caris"
até o cais onde o navio americano
receberá os de_,s_>�.__o_j_O_s. _

LONDRES, 15 .(U. P,) --; O premier
Bevin recebeu '"'carta .branca" no caso

concer-nente ii Palestina. Todilv:i.a a carta

branca, isto é, a c�mpléta Iíherdade de

ação, -u'ão compreende a 'possibilidade da

r-etír-ada da� tropas -bl'itânicas J {jàquela
região. Dizem os círculos britânicos que

tal retira.da equivaleria a deserção. iRe·
viu áinda não assentou a maneira como

'

enca.minhar o caso da Palestina a ,ONU.
,>

sação dia guerra.

Qeslgnou O cargoAguardando
embarque
Amcajú, 15 (A. N.) - Um ma-

Rio,15 (A. N.) - O Conego Olím

pio eLe Melo, resignou cargo de

presieLente do P. S. D. do Distrito

Federal, sendo substituido pelo
tte.-coronel Gilber.to Marinho, que
na reunião die ontem fez-s,e rerpre
s>entar pelo sr. Amaral Peixoto. Na

próxima reuniã'O da comissão exe

cutiva do p, S. D. serão tratados
impurtantes assumtos.

Talvez isso só se verifique n a próxima;
sessão da ONU, em setembro, para dar'
tempo ,a que sejam àpresentados taJ:!?'
bém os planos árabés e judeus; todavia,
talvez a Gi'ã Bretanha possa invocar o

artig� �arta quê prevê a possibilidade
da reunião dos quatro grandes para eon·

suIta, tomando >então êstes uma decisão

em nome das Nações Unidas para garan
tir la paz 'e a segm·ança.

tutino anuncia que estão ,aguar
dando embanque nos armazens e

trapi>ches do podo delsta ca;pi'tral,
seis mil sacos de açucar, um mi'lhão
de fardos de tecido, além de sal,
arroz, couros e óle.os..

Morrem de frio
na· Alemanha Um grande botei

�m Belém
Um màrido
«amável»Berlim, 15 (U. P.) -;- O pior in

verno ocorrrdo ,na Alemrunha nestlelS
ultimo,o/ cimqtueIllta anos, cornttnua
ílllwtRndo ,nume,rosas pesisoas el,e

vando-s,e o tat'al deSltas, wté rugara,
.a cento e quare>TIita e nOfVe. Segun
do informação é @ralnde o numero

de pessoas a,qui ameaçrudas de

morr,ar de fri,o. Nas ultiJmalS 24

Oada de crimes
em P. Alegre
PonVo Alegre, 15 (A. N.) - Ve

rifica-se neSita ,capHal, uma onda

de criíllles dos mai's variados. -Rou
bos e assal.tos ,são pratilca:dooS dia

ria:mente, oS,endo que os furtos de

automoveis tornara'm-se. comuns

nesta ,capiltal. Os lal'&pios 3Jgem em

todos os bai.rros. A po.licia eiSlbá to

mando enérgilcas providencias.

Detroit, 15 (U. P.) -.A senhora
Belem, .15 (A. N.) - Chegaram

a estai Capital dois dimetOT!es da
Pat11 Alnerican, para assinar ()t

contrato de arrendamento do an

tigo ,gl'élinde Hotel, num pedodo'
die ctnco anos. IDsse esrtabe�ecimen-

Glória LJee Deamle, divorci'ffil-s'e de

sleu marido Raymund Lee Deane,
lutador profissional, ategando, em

juizo, que o espôso ap!ioava sua

técnica de serviço no lar com "do

lorosos resultadlos" paTa ela. "Che

gando em sua catsa, ele me dá lNl"lJél

"gravata" diss-e a senhom deamte

do juiz, aCT>E�scen:tJa-ndo: "00 então

me aplka uma ",chave nos. rins 'e a

seguir um turhilhão de socos ati

rando-me como um saco de batatas,
aJtravés da sa�a o pior é que sem

pr,e me sai com desvantagens" con
clruiu a referida senhora.

to sofnerá radicais reformas e

horas, morr,erwm mais de ·slei's pels
soas. A temperwtura continua mui

to baixa, além disto é elevado o.

nthln�ro de halbirtal1ites da.qui' que
são conduzidos para os hospiitais já
repl,eLos. Cwkula-.se em séslSlenta
mi.! o numero de pessoas que são

tra,tq_das 'nas suas ne,slpecltivas re

sidencias, nos escri:tÓ'rios médieos
ti panti'culanes, e que eSltão sOlfr,eu
do de Hes'biltle pneumáItÍlca, defluxo,
'l'e.&frirudos, etc.

aCJ1ésc1mos die três pavi1hões. Ser<'i;_
utilizado para hospedag,em de'

passageÍll'os que chegarrn a esta

oapital, nos aviões dléUquela com

p3Jnhia de navegação aérrea.
Para debelar
a crise

Ademar de BarrosIntimadoLondr,es, 15' (D. P.) - Os o sr ..
mi-

neirü's briltani'Cos deódira,m traba
lhar duraniJe a "weekeTIJd," .afÍlm de
e.nfre.TIJtar a cri!sle do ca:rvão,. Iden- E P 41'

•

Uca delCÍisão foi tomada palas

í'er�l
m •

. egre O ,mIU.
roviáriürs e operári>os encarlregélJdo,s da 4grt-flulturaR d

- nos carnegamento.s do,s trens de U

ecomen açoes CJurvão. Doutro la,do, informa-se Rio, 15 (A. N.) - Comunicam de

f -t
mais que 5.000 tl1ruvores estão Pôrto Alegl1e que o mÍlnisrtro da

aos pre elos
-

alÍlualmante s'enJdo empr,ega,qos na AgricultJura que a1malmen1!e se e;J:i.-

Araoajú, 15 (A. N.) - O linter- desohsltruição da n.eve que cobr,e cont�'a visitando o Rio Grand€ do

ventar federélJI reuriiu em se.u ga- as via,s férrea,s e .as eSltl'é1!das de Sul, .acna-se nessa capital depois
b�nete todos os pref,eilto.s mUnIm- rodRig·em, afim de tornar pOissiv>el de 1;er pe.rcorrido a zona fro[lteriça
paioS, 'élJfim transmiLj,r-Lhes i:rusltru- o l1estabel>ecimento das comulIlilca- do .estado. Em P. Aleg�e, o minis-

ções do mini,s,tro da Justiça, no cões que ailnda se encornrtram inter- tro tem visiJtado os estabelecnn€n-

�eilluido de_rião hav,er demi>ssões ou rompidas. �ohre a siltruiação do pre- tos suboJ1dinaJdlOs a seu mrnisté['io, Grandes manileslacões
3idmissões de funciómrários, bem I,s,ente estoque de ca>rvão, s3ibe-se vendo ide sua visiva eX!celente im- "

SÃO PAULO, 15 (A. N.) - GtramdJes mam,if'6rsltaçõels slerão'
como novas ilns,tlluçõe>s a seguir, wté que eSltão me,smos balslLa[l.te redru- pl'ensão. Dali prQss>eguLu viagem
.a pos,se db governa,dOll' constitu- zidos e que no-J�s r,e.s.trições no para Belota>s, em tJl"ansito para Rio pnerstadlas .ao . .sr. Aide;mar de Barros por oe.asião da €xpediçã(�
cional do Esbdo. consumo do carvão serão feitas. de Janeiro. I do seu diipl.oma, as q,uails úe,:ção crur'áte,r nitidamelIlte .poplUlail'.

:SkO PAULO, 15 (A. N.) - ° ,sr. Pereh1a BartreM, diretor
d,á p�ocul'adolria judtcial do IDsta"do,' Clonf'e:renciolU longo tempo'
eom o Sir. Arrtll1r Wnirtaker, ,S'eemetário' da J'usIU9a. Dépo'iis diri
giu-lHe aos OaIll\plOlS E.Jiséos, avi:standio"ise com o ilIlitenrentor.
Sabe-se que essles ellJoolll'tl'o:s tem re,lação com o pr,o,Cl6sS0. con

tra o sr. AdemaJr de Bia.rrols. Proil' lS·eu Lado, o sr. MaI1eondes Pe

drOlsa, chef'e da p,rocThradürria jwdidal, e,s'teve nos Camp'Os do

JordãJo, afim de in.timar o sr. Adema,r a apil'esenta,r sua defesa.

no pil1oces,so que lhe. está sendo movido.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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carnavalescos. Dia 16,
do Clube

matínêe I,

50,00_hs, na .séde

U,qbelos Brancos 1

Sinal de velhice

LIRA
infantil.

TENIS CLUBE
Venda de mesas

Dias t 7 e t 8, bailes
partir do' 'dia 9 'às 15
-

a a

CONSELHO ADMiNiSTRATIVO
DO ESTADO DE SANTA

CATARINA
PARECER N. 12

Avocados pela presidência
A Irrterveritoría rederaã submete à apre

ciação dêste Conselho Administrativo um

projeto de decreto-Jet que modifica a car
reira de Escrrt.urárfc., .-:� Quadro Único do
Estado.

Com o roeu voto f-a��-ràvel, apresento ao
Plenário o seguinte

-

Projeto de resol�o
O Conselho Adminfstratav., do Estado

aprova, nos têrmos em que ests, 'edigldo
o projeto de decreto-Iel da Interventori�
federal, remetido com o ofício n. 82, de
8 de fevereiro de 1947.

.

S. S., em Florianópolis, 11, de .feverelro
de 1947.

'yl�ar Corrêa, presidente e relator.
PARECER N. 13

A Interventoria rederad submete à apre
ciação dêste Conselho Admi'nlstrativo um
projeto de decreto-lei que eleva para ....

Cr$ 700,00 mensads a bôlsa escolar con
cedida pelo decreto-ter n. 104, de 25 de ja
neiro de 1946, ao estudante Henrique Pe
derneiras Linnemann.
COm o meu voto ravoráveí, apresento ao

Plenário o seguinte
Projeto de resotução

O Conselho Administrativo do Estado
aprova, nos têrmos em que está redigido,
o projeto de decreto-ler da Interventoria
federal. rernettdo com o ofício n. 83, de
10 de fevereiro de 1947.
S. S., em Florianópolis, 11 de fevereiro

de 1947.
.

Ylmar Corrêa, presidente e relator.
PARECER N. 14

A rnterventoría federal submete à CDn
B1deração dêste Conselho Administrativo
um projeto de decreto-lei que visa. conce
der ao estudante Amo Framcísco de Albu.
querque Hübbe uma bôlsa escolar de •••

Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros), aftm.de
que possa prosseguir seus estudos.
Nada havendo a opor, apresento, OOD'l

meu voto favorável, ao Plenário o segutDte
Projeto de resolução

O Conselho Administrativo do Estado
aprova, nos têrmos €m que está redigido,
(l oro.ieto de decreto-l-ei da Interventoria
federal, enviado em ofício n. 85, de 10 do
corrente mês.

S. S., em Florianópolis, 11 de fevereiro
de 1947.

Ylmar Corrêa, presid,mte e relator.
, PARECER 'N. 15

A Interventoría rederal submete à apre
clação dêste Conselho Administrativo um

projeto de decreto-lei que concede aos es
tudantes Nerêu do Vale Pereira e José Ra-
mos Pereira bôlsas escolares de .

ors 600,00 mensais, para que os mesmos

possam prosseguir os seus estudos em San
Paulo.
Com o meu voto favorável, apresento ao

Plenário o see;uinte
Projeto de resolução

O Conselho AdminLstraUvo do Estadl>
aprova, nos têrmos em que está redigida.
n nrn;eto de decreto-l-ei da fnterventoria
federal, remetido com o ofício n. 84. de
10 de f,evereiro de 1947.

.

S. S., em Florianópolis, 11 de fevereiro
de 1947.

.

Ylm"r Corrêa, presidente e relatefr.

I Govêrno do Eetado
Florianópolis, 11 - Em meu nome e

de I<jruantos aqui trabajham e recebem
beneí'ícíos do govêrno, apresento cum

primentos cordiais pela passagem do
aniversário de sua administração. Dr.

Levo ao conhecimento dos srs. BOCloe e suas exmaB fomílil1l1, !:'1ãri� Wendha,�s_en, diretor do hospital
.

Di .

d Cl b D d A I l' b'l ' Nereu IRamos.
que a retorla o ({ u e oze e gosto» reso veu roa lzar 01 ell a

I Florianópolis, 11 - Agradeço em no-

fantasia, com início às 22 hora... no. seguintes diall do mes de Feve-] me de meus filhos os benefkios que v ,

reiro: IS (sábado) 16 (domingo) e 18 (terça·feira). reservando o dia
I excía. pr.es_!-O� ao Estado durante ano

17 ( da f· )' 1
.

f '1 d I" O h de sua -dmamlÍ.!a, fecunda e honrada ad-
segun - el'a • para a vespera ln o.ntl, 08 IJ às 2 ora.. mm ístração iC'Uja influência no futuro
VENDA DE MESA •• Do dia 10 de fevereiro em dia.nte. doa 18\ dêles ,encontrarã reflexo altamente pro-

às 20 horas. na I'de do Clube, terá início a rellerva de me.all. pela missar. 'Mimoso Ruiz.

Ioriem de chegada do Ibcio .

no recinto para es&e fim dãaignado .. ,O Florianópolis, 11.- Envio a v: excia.
. _

., . .

".'

I
calorosos e. respeitosos cucrmrtmentos !

IIOC10 IIb poderá r_rvar urna mesa. O prGço da mesa numerada, pela maneira br!thante que dirigiu os!
co� direito a 4 cadeiras, obedecendo à disposição constante da planta destinos de Santa Catarina durar:t,: o I
expolta na séde do Clube, será o seguinte: �rlmero ano de sua gestão aomtntstra-

ASSINATURAS PARA TODOS OS BAILES CR$ 80.00 �l�i�O/tenciosas saudações. Orlando Me·

MESA AVULSA PARA CADA BAILE. , • CR$ 30,00 Florianópolts, 11 - Em nome dos fun-

INGRESSOS -- De oc&rdo com as instru"'ões baixadas pela Dir.. cionários Ida Pen itencíâr-ía e no meu pró-
,.. prio tenho a !honra de levar a. v. excia.

toria e que lIerão distribuidas 0011 Ira s6cioa, OI preços Para os respeitosas congratulações pelo transcur-

ingrellOs avulsos lerao OI &eguintu: so do primeiro aniversãrio Ido seu fecun-

PARA TODOS OS BAILES CR$ 300,00 do govêrno. Rubens Ramos. diretor.
Florianópolis,:l1 Apresento-lhe

PARA CADA BAILE "

. GR$ 100,00 atenciosos cumprimentos por motivo da

NOTA •• A mela avulaa s6 poderá ser-adquirida ap61 a reserva passagem do ·primeiro aniversãrlo de

d d d bo próspero govêrno. Carlos Kather.
OI e Cllinatura para to os OI ilel, FlorianópoUs, tll _ Ao (prezado amt-

Secretario, em Florian6polil, 28 de Janeiro de 1947. go um forte abraço por êste ano de tra-

ELPIDIO FRAGOSO, Secretário Geral. balhos e .servíços à nossa terra. Rubens
Ramos.
Florianópolis, 11 - 'Digne-se v. excia.

áceitar os meus e os cwmprimentos dos
funcionãrios dêste Depar-tamento pela
passagem do primeiro aniversário do 'seu

honrado govêrno. Atenciosas saudações,
Heitor Blum, díretor-zeraj do D. M.
Cresciuma, 11 - Com os cumprimen

tos e felicitações de todos funcionários
desta Prefeitura queira o ilustre chefe e

amoigo receber meu -afetuoso abraço pela
passagem hoje do primeiro aniversãrio
do seu govêrno que honra e enarande
ce Santa Catarina. A!dldo C. Fara.co,
prefeito.

.

Itajaí, 11 - Felicito prezado amigo
pelo seu fecundo e 'honesto govêrno.
Arno Bauer.
Irnaruf, 11 - Em nome todos admí

radores v. excía. dêste ernmícípto apre
sentamos-vos nossos ,sinceros parabens
passagem um ano 'seu govêrno direção
Estado de coração congr-atulamo-nos
nosso querido Estado pela felicidade que
teve. Cordiais saudações. Pedro Bítten
court, prefeito; Jessí 'Silva, secretário;
Patrício Cardoso, juiz de paz; Soveral
Barreto, coletor estadual; Fernando Car
doso, delegado de policia; Valmor Cor-
reia, escrivão de paz.

.

São \José, 11 ,..._ Com respeito e muito
prazer apresento a v. excía, felicitações
pela passagem do primeiro aniversário
de fecundo e honrado govêrno na Inter
ventaria federal. Annoldo Sousa, prefeito.

São Paulo 11 - Receba v. excia. meu
cordial cumprimento pela passagem do
primeiro aniversãrio do seu govêrno em
nossa estremec1da terra. Agraodecendo
mais uma vez a concessão .minha bôlsa
de estudo com prazer aguardo suas or
tlens. Atenciosamente. Antônio Lopes
Faria.

'

__ . '---_._---_._----

RETIRARAM SUAS CANDI
DATURAS

Tôd9S as bebidas, incluSlVl:i Ii!.
fabricadas em outros Estados.
retiraram suas candidatura.!,
�ara reinar nos lares catari-

ll1enses, r em vista da certíssi
ma vitória do aperitivo KNOT,

Ner�vos D.ebili·
tados Provocam
Neurasthenia

NÃO DEIXE QUE o EX
CESSO DE TRABALHO
DEBILITE o SEU OR
GANISMO, f,ORQUE O
CANSAÇO PHYSICO
E INTELLECTUAL o
LEVARA', FATALMEN.
TE, 1.' NEURASTHENIA�

\
Os primeiros symptomas da
neurasthenia são geralmente a

insomnia, pesadelos, irritabili-
.

dade, dôres de cabeça e ner

vosis�p. Ao sentir quaesquer
destas manifestações previna
se contra as suas consequen
c·ias. Trate-se immediatamen
te, com um remedio de' effeito
positivo e immediato. Não
tomê drogas perigosas. Vigonal .

é o remedio indicado para
qualquer caso de neurasthenia.

, Vigonal revigora o organismo,
;restituindo ao fraco as forças
: perdidas e a energia da Juven-

1 tude ás .pessôas exhauridas.

'.

Viiionãi
FORTiFICA E DÁ SAÚDE

li.aboratClrlos ALVIM & FREITAS - S. Paulo

&...
-_

---___..._,__ -.__ .�

DE AGOSTOCLUBE DOZE
CARNAVAL DE

AVISO
'1947

lJtI#Sra'� '(1,4$tJ/(ERE4IIES '

�r(/d1$. zrhtI!er611�S'
De acordo tom os imperativos do
razõo, do ciência e do bom senso:

N. o 1: Regras abundantes, pr.o
longados, repeti.dos, bemorragias
e suas consequências.
N ..

o 2: Fall'o de regras, regras
arrazados suspensos, deminuidos

consequências.

VAUMART

Academia de Comércio de St8. Catarina
(fiscalizada pelo Ciovêtno federal)
ANO LETIVO DE 1947

CURSOS: Comercial Bá.ico
Técnico de Contabilidade I' e 2' anos

Contador 3' ano
.

Ciências Econômicas •

INSCRIÇÕES; Examell de admisllão ao Curlo Comercial Básico
•• de l' a IS de fevereiro' •

Exames de 2a epoca .-- de I' a IS de fevereiro,
INICIO DE EXAMES: Admi..ão -- 20 de fevereiro

2& epoca -. 20 de fevereire,
MATRICULA- de l' a 28 de fevereiro.
INICIO DAS AULAS: -- lo de março.
Nota: Aos portadorell do diploma de Auxiliar de Escritorio _. Conclu.ão

do Curllo Comercial Bálico -- lerá permitida sem a obliervancio
do limite mínimo 'de idade, a obtenção do certificado de Licen
ça Ginasial, de acôrdo com o regime estabelecido no Titulo VII
do Decreto-Lei n. 4244. de 9 de abril de 1942 {Decreto n. 8191
de 20 de novembro de 1945).

.

INfORMAOIÇES •• Avenida Hercilio Luz, 47·- dai 17 ás 19 .hora.

A \E 1 e I r o - Técni,ca
InltalandO-le à rua Trajano,' n. 25, tem o prazer de com�nicar

ao distinto povo que poslue técnicos habilitados.a executar quail
quer serviçes de eletricidade em geral, c�mo sejam; enrolamentos de
motorls. dinamos, transformadorel, consertoll' de rádios ou quaisquer
outros aparelhos elétricos e inltalações cie luz e força, possuindo.
tambem urna secção d9 venda de elltabilizadorell de fabricação prb
pria e rácj.ios dos melhores mar.cal,

Visitem-na sem compi'omisse.

A LaÇa0 Brilhante faz vaI,
tar a côr natural primitiv..l
(castanha, louro,_doiroda ou

negra) em pouso tempo. Não
é tintura. Não mancha e nãà
suja. O seu UOlO é limpo,
foci! e agradável.
A Loção Brilhante extingue'

ali caspas, o prurido, a sebor
rhéa e tôdoll 011 afecções pa
rallitárias do cabelo, assim
corno combate a calvicie, re

vitalizando as raizes copila�
res, Foi aprovado pelo Depar
tamento Nacional de Saúde
Pública.

o mELHOR DOS mELHORES
��'CD"S",""I,)!>G4ii"'.
COMO v"'. OAS CQNiQ\l5l)ICÕ[' r·� "�t.�<'f. )O"UI.BOQATOQIO ODIW

() "'�tC" 1l�!'l1� ,� t",,-v <.0_.>·0\.1 20 .....

o ESTADO
Redação e Oficinas à rua João

Pinto n. 5

Diretor: BARREiROS FILHO
,Proprietário e Dir.-Gerente
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'
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ABSINATURAS
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Ano Cr$
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Ano Cr$
Semestre Cr$
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FARMACIAS DE PLANTÃO

8 - Siliado - Farmácia Santo

Agostinho - Rua Conselheiro Ma

fra.
- Farmácia San
Rlua Conselheiro-

9 - Domingo
to Agostinho
M3IÍlra.
15 SálbaJd'o Flaranácia Espe-

t'wnç'a _. RUla Consle.]!heiro Mafra.
16 - Domingo - Farmácia E�

p,erail1ça - RU/à Conselheiro Mafm�
22 - Sábado - Farmácia Nel-- )o

son - RUla Felipe Schmi,dt.
23 - D-omjngo - R-armácia .NeI-·

son - Rua Felipe Sohmidt.
O sle,rviço 1110tlllI1ll0 será efetuado·

pela Parmáda Santa AntônLo sita·
á rua Joã'O Pinto.

'

A p'l'lesent:e tabela não
alterada slem preVl,a
çleslte D-epal'tamento.

poderá s·er

autor,ização'

TELEFONES MAIS ·NECESSITADO:!;
Bombeiros .......•..•••..•••••••• nu
Policia .......••.•••• 10U'
Oelcgacia O. Pc Social ......••• ".. 157&
Maternidade . 115$
Hospital Nerêu Ramo! .••.•••• ,. lU li
Santa Casa ..... '.' . . . . . . . . . . • • • • • lOl,,"
Casa de Saúde S. Sebasti�o •.•••• un·
Assistência Municipal _ 166,p.
Hospital Militar .1............... IH,>-
14° B. C. . ...............•••• _. 15.160
Base Aérea ...•..•.......•••• ,., 7G;f.
7" B. I. A. C. 159»'
Capitania dos Porto! . • . • • •• Ulltl
16" C. R. .. , 160i}

Fõr�a P!,li�ial •...•••.••••.•••••• 1303
PenitenCIárIa 151.
"O 'Estado" 1022
•A Gazeta" 165.
•Diário da Tarde" 157'
L. B. A. .•..... 164'
EIDIl.. Pu.ner.6.ria Ortitra . _

- . • . . . ..
.
' •.

Laboratório
Radio-Tecnico-Elect;ron
Fundado em 1935

Montagem de rádios, Ampli
ficadoree-Tranem il.0:1'el

Material importado direto
mente dos U, 3. A.
Proprietário

Otom'lr GAorges Bühm
Electre _. Tecnico - Profislionoj

formado rio Europa
Florion6pol�•.

�uo João Pinto n. 29 .- Sob.I
VENDE-SE

O barco TARZAN para passei&
com 7 mts. de comprimento por 2
de J,aa-gura e 7,50 de mastro.,

Ver e tratar á rua João,.Pinto �

·i
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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f

brastletra.. com re- trínaria tem resulrado, aqui e
/

:1946, mais dJe 3 bilhões de cru-
IceIO de qUe se acumulassem ali, em certa tendência de di- PREMIOS EM LIVROS Oliveir-a, embarcadiço do "Osvaldo

z.eiros, com 'movimento de em-
em nosso meio saldo exagera- mínutção dia prodlurtJiividadie 0-

Por todo êste mês "O Estado" Aranha."

:barque superíor a 360·mil to- dos, capazes de ?et�rminar' a perária, qruier nae fábricas, �nicia�á a distribuição de livros, - a sra. Luiza Beirão Nunes

neladas. A exportação de 'teci- agu-avaçao. íntlacíonísta. Tudo quer nos serviços portuários, Inclusive romances, entre as pes- Pires, esposa do sr. Cristóvão Nu

,dOO, em que pese a proibição se tem teíto .Ipata flo�memtar e mas i.s�o parece ser mal dos soas q�e constarem do seu cadas- nes Pjres.

.do melado do amo, determina- aumentar a importação. E, di- tempos, ou tenomeno do após- tro social.
,

- o sr, Julro Gonçalve-s, repre-

.da por motivos superiores, su- ga-se de' pasISla,?,o€,m que" se há guenra. Observador dos feno- Assim: os que ainda não tenham serrtants comercial.

;biu a igualmente a cifra ím- crise no Brasil, essa e, em menos europeus e mundiais preenchido
.

o coupon que díaria- - a sra. Lindína Moura de Car-

pr.essü:JIllante
.

de 1.400.000.000 grande parte, devida ao fra- chamou :

esse movimento de mente publicamos, devem f'azê-Io valho.
'

.de cruzeiros. o,s índices de casso das nações fornecedoras "preguãça.. organtzada " . Rea- o quanto antes 'para concorrerem a
- o sr. João Candido Delfina,

,ClOJlllst.ImçÕes em S. Paulo e no
.dos nossos produtos básico ou ção do após-guerra, ou' outra tão weressante, Iniciatíva-realizada funcionário f�deral.

Rio, no exercicio há pOUC,o ir:di,s,pen.sá�i.s. A falta de car- coísa qualquer, o farto é que se �ob o patrocínio .da "Livraria R�sa, -.a sta, Ivete Rosa, filha do sr,

fiJlldo, também são os melho- vao, dle trtgo, de maquinar-ia, procura trabalhar menos, não a rua Deodor� n. 33, nesta Capital Orlando Rosa,

:1'es dos últimos, tempos. O mo- d� 0�minhões, de fert ilízantes, apenaIs no Brasil, mas em tô- ••..
.. . - - - .. - - .

vimento de carga, nas estradas nao
_

e culpa do Brasdl, mas das da a parte. No ano passado, as
ANIVERSÁRIOS:

' SRA. ANA B. MELLO

.de ferro e rodovias, o inter- naçoes que sempre vinham greves nos EE. UU. resulta- MENINO MARIO EDUARDO Completa mais um aníversárío,

.câmbio íncerestadnal e de ca- promovendo a exportação des- ram na perdia de 5.000.000 de amanhã, a exrna. sra. d. Ana Bosco

;bo,tagiem são, . igualmente,
.

os
sas utilidades. 'I'ôdas as indús- homens-dias de trabalhos" e

Mello, esposa do sr. Osvaldo Mello,

mellho�:es regtstrados em nossa
trías bmaeileíras estão em fase nem por isso' os observadores

estimado jornalista oatarínense,

hiSltówia. TodOis QIS índices PIOu_de crel�dmento e pujança, com econômicos se acham tão alar-
. . . . .. .... .... .. . ...

diel'áve,ils das atívldades de d\e,s- excessao de algumas, criadas rnados quanto o sr. Zimmer- SRA. MARIA LUIZA HOFFMANN

.'baque em nossa economia e.8":· para atender a penedos de manm,
Vê passar, mais uma data na-

tão em fase de tranco desen- emergência, ou de transição, Numoa o Brasil ·entrou numa
talicia, amanhã, a exma. sra, Maria

-1'volvime,l1Jto, não indicando ao
corno o de após-guerra. A pro- fase decisiva corno esta,' con- Luísa Hoffmann, esposa do' sr.

-menos por €I1l!quanoo, nenfhum pría Indústria de fiação e tece- tárido co mreoursos acumula- Willy Hoff.mann.

.sínal alarmamte ,de enõraque- lagern, �ue é ,a m�is poderosa dOIS 110 exterior,
.

capaze,s de
. . . . .. .. . .

,cimern:to, OIU depressão". do Brasil, tem hoje reservas atender, conveníemements e,
SRA. BATLSTINA MORITZ

O REAPARELHAMENTO para a substituição, ou remo- à restauração e remodelação
Faz anos, amanhã, a exma. sra.

FE�ROVlÁRIO ,delação do seu parque indus- de sua vida produtora,
.

sacTi-
d. Baüstina Morilz, espolsa do sr.

_ "É ve,l1dade que () custo trial, como nU110a se plensou fiea;da indelmemtemeute plelos
RobeI'lto MoriJtlz, fUl1Ciolnári,o esta-

,da vida tem subimo, e qU'e as no ,B�asi!. Só os pedidos de no- ano'S de gUlerra".
dual.

.difiemldades intJel1llJas, no Bra- v:a,s fabrlClas ou de fusos, mais
. . .. .... . - .. .... . .••

d 1·
Faz�m anos, AMANHA-·.

:sil, ruo que diz neslpeitl:> à sua
mo ernos, co 'Ü'Oados na Ingla- ,BILHETE:3ipa;relhagem irumUiSltrial e à're- telrra 0'11 llJOS Est'adOoS Uni'do's - o ,sr. Hélio Schi,e-fler,

nloVlaçãJo do s'eu prarlque f.emo- a'Slceindiam em 1945 a mai,s de 1\'. 1 - a sra. Maria da Rosa Are,as.

'vilár:io, são realmerute girande,s. 1.500.000.000 de aruz,ei,rolS. A· 16-2-47 - a sra. Ma,rila das Dnres ANila.

,O ouslÍlO da vida tem subido irudústria de. cimento, de f'erro,: Leitor! - o s,r. Miguel R. da Bi'l,va.

<como elm tÔlda a pa['te, espe� ra
_ i,nmústr�a qudmica, a de car- E' a ti que endereço este bilhete F'8iSlteja seu sEligundo anivers'arlO o jovem Noeli Amo'rim.

,cialmente na Ame'r·I·'ca LatI'na vao e derIvados, tUldo reO"Ístra postal. E, quando o escrevo recor- t d' 't
,

"",.' nes a aua,.o menino Mário Ed'U'ar- - a SJ a. Agene Andrad'e.

�seJ1ldo o casIÜ da AJrgentinra, ci- Is,inais qUJe, se bem tenha pon- elo-me da figura ilustre de José do, filho dó sr. ArnD Krepsky 'e de - a sta. Nilsa Andrade.

-tado pe,lo sr. Zimmerman uma tos fracos, 'reVlela,m eh'()II"mes Arlul'. Boiteux; sim, pois que ,era sua eXima esposa d. Inês M. KTelpsky, - a "ta. Mar�a And;raide.

,:espéCÍ'e de "oasts", ne'Slse fe- ,pols,sibilidlaJdes e 'S'egurança de ele - duv'ido que te recordes· d�sto ele g,ereru!;.e da Ca.sa 43. _ o sr. Abelmldo Duarte, fun-

-n.olID'e,llJo· mUlrudI''''1 do "'p' fUJtUiT'O" - quem escrevia, lrLa' set� lustros O
'.

. ,.

d F' L
.u

' 'w u; os- . v . p·equeno amve,rsa,ri:all!te, será cwnarlO a orça e � .

.. onlle,l'II"a. Q\uanto, plore'm, a' re-I.A VIDA· ,RURAL :"TARCHA passàdos, na imprensa periódica lll1·t
-

d I
t>'� .lU IUl, 10 mHllos,ea' o pe a auspiciosa . - .

I1ov:açã:o do nJOsso parque fer- PARA SENSIVEL MODI-
desta Capital, ias ibilhetes-po'stais, data. NOIVADO:

:11Ovi'rurio a sitiuaçãb, apesalJ:" de FICAÇÃO
nos quais .aplaudia e divulgava a Com a g,entÍll sta. LarjOIS Joselita",

. 'seria, é hoj'e melho,r do que _"Diz-se que a. vida agrí-
idéia 'da adoção do idioma. eS1Je�

..

STA.· 'otG��
.

BR"ÃsiL' i)À' L"u'Z·· filha do ST. José Araujo e de d.

,.anors atrás. Em 1946 a Estra- o61!a brasileira é o s'etor ma.is �antista, como �nstrume",:to para a
1

Comemora mais uma pi'imavera, Laudelina R. de .Araujo" ajustOlu
,dia de F1eT.I1o Sorooabana, a ;rutilll,giido. De fato, a dislpa'rida- mte;c�mpr�en!ao !7I1J1ln�tal. .

.

I neSltra data, a sta. Olga Brasil da nupcias o jo.vem João Leo,ne,tti,
:Paulií:ilta e a Magiana, só para :de de ct1escimenJt;o ou re rique-

Ja aquela epoca -:- .tssO la por Luz, filha do sr. Luiz Go-nçah'js da fi:lhn do sr. Emilio LeonertJti.

;citar as trê,s mais importante za e;n,tI1e a indúSltria e· a la:vou-
volta de .1914 � eram lnumeros os Luz e compelt,eI1te professora e'sta- O Es'tado fe.liJcita-os.

�,1;de S. Paulo, melhorlaram e au- J:'a é pat�:nte., e não precisaria
que, aqtlt, estudavam O Esperanto i d'lli!11. '. . . .. .... .... .... . ...

melllluarfum �o:rusiderave,lmente ,de nenhuma obse,rvaçãJo eslpe-
e divulgavam-no: ,além de , José I' VIAJANTES:

.0 seu matenal roidante, t:anto daI ptar.a lS'e coligar a elssa con-
Boitettx, figuras. ou,tms ,do quilate

.. .

DR: 'AÍ>ÓL'FO' KONDÉR
..

-'. FL.NRYIS OLIVEIRA

.que aS n,ossas g.rarudes safras· cl!usão. EnillretallJto a vida ru-
de San�os ,Samtva: Haroldo cala-I .11'anSCOrl'e, hoje, o aniv,er:sário A.cha-se nesta üapita.J, prü(}eden-

.,me oe,reais e 'Outros produtos' ral bmsileill'ia marcha para
do, Jose Deeke, Irweu Livramento., wtt-'âhcfo -do SI'. dr. Adol,fo KOIllc1er te dE' Bom ReHro, OIllde é fazen

!I�ram e,s:ooad�!s no templ:> de-! uma .sensivel modificação e
Eles se foram, é fato, mas há uma! pr ovecto advocrado calt�rinense � deiro e influell!te chefe p-oilitico, o

_vIdo, se,m malOr?S contratem-I apeWeIço,a:.men,to, em S!eus mé-
geraçãohnova a substitui-los, nessa I. p li.ti.co de ,e.;jdencia nas hositeiS IIlOSSO dilsÜIl!to conterraineü, sr.

_l)l{)IS do. q,oo em �piocas passa-, todios, e �paJ"la lllaio:r estabilida-
campan ,a pelo ,i��al altamente dig-, u enisLas "'de 'que é aü3:tado presi- Fi}.arys .oliveira .

•das. Oertame'ruue, o plano de id� em .suais ativi.dades. Há pou-
no de confratermzar tOS ,'homens dos I' d'ente �m IIlOSSO E:fJbaiCl,o. O i'lruSlúr,e .hóspecLe, qúe conta

·�'m:odiel!"ção tierl'1oviário bra-lcOiS amos apelllJaS, vivi'a-sle no
quatro quadrantes da terra, atra- Pela auspitCiosa dalta os nume- nesrta cidade, com grande numero

<sIle.ITO e a,mplo, ,8 exige IDJUito Bl1asil nlo r,e:gime crônü�o' do
vés .da adoção \ e estudo ,de '

um I rosas amicros do disti�to aniver- de amigOls, tem sido muilto oo.m-

_maIs dlO que Ise fez em 1945 e Id8l:*q?il�bri-o estatístiClo dos
idioma auxiliar .interna�ional. I ,sarianle, p�es:ta,r-Lhe-ão eÃ!p�essivas pri,ment;aJdo.

_1946. As. eruoomerudas COloca-, pTlnmpal;s prodiulto:s, com o ca-
E, eu te asseguro lettor, o Es- homenagens de elstima e afeto. • . . . . .. . .

,.das nos Estados Unidos e na fé aV'tl{t:adJo e o al:godão ve'lldi-
peranto já é uma vitória, que sé •••••••••• - ... - •..••• - - - • • • . ·AGENOR VAlRELA

I I confirma dia a dia!
.

lllg atlerra, parta as glralIldes;dlO por qual'<IlIler preço. Hoj,e, a
J.oÃü MENDONÇA Encontra-se 8im Filar ianó!poli.s; o

"''!YI1n d t
Se não cres, ,aguarda e verás. N d t

'ç.�.t'lI'elSas e ranis,pOil'te do sHJUação é diV1ema, pois am-
,a 3J ,a de hoJe, deflui a data ,sr. Ag,enor yarel'a., residente na

:BI'Ias.i1, somam quanUas im- bOiS OIS pl'lOdrutos básicos a-
Etulo natali.ci'a do sr. João Memdonça., cidade de L ruges, onde goza de

J�:eSlsi'Oill'antes.. Se não tem'Os chrum-1se em ei(�onomia equili- hábil e eSibimardo construtor., gra�nde estima.

'amda melhorres m e i o s de brada, ou em regime eóonômi- MOlE5T IA5 DO ., . ... . . . . . . Á s. IS. apr,eS.Emtrumos os me�ho,res

'·traniSplOlrte, rrão é qUie nÓls fal-,co J"le'illUlnerrudor. TíUOO quan- ,
'

SCHEliDMENTEL vOltas de feliz es,truda e'.:>:1 noslSa ca-

-item vi,s'ão e meios de paga- to s:e prodJuz .se ve:nde. E ven- FIGADO SRA. MARIA DE LOURDIDS pi,tal.

:�ento. C? ��,e IOOIS tem faltado de-se a bollJS preços. Apesar da
,e a polSSIbIll,diade de obter esse dJecanltadJa tialta ou crise da
�material nos p.a�ses capazies de prodlUção aglI-jj�lÜla, brasÚleira
:ílol'lnecê-lo. Mesmo assim, a re- f,OImos· em 1946 OIS m-aiolI'els ex�
"Cleinfe noticia de um acôrdlO fi- pOlI"trad:o'l1elS de al10Z do mlUJIldo

tl.,naJnceil�o. a'ngilo-lbrasileirü, a- e de fle.ijão. Mesmo. no milho,
: gOlra. dlJV1U[lg,ad�a, �e.lo qUlal o a nlossa coniflribuição não foi

:B:r;rus�l podeTa utilIzar os 50 jpequlena.· O enOI1me cr-elscimen

�Ilhoe,s de esterlillJos bloquea- to do conSlUillO brrusUei:rlO, con
'rlo:, nla Irnglaterra, é a :pirova sequêl1Cia dia melhoíl"ia de pa
:eVld�nte das. ex'cele:pte,s . per,s- dJrlwO dle vida, tem criado con
pectlvas abentas ao fiUtUro dos dições dificeliJs ao abas:tecimen-
--tJranlSpoIfWs llío Bn:;l.sH, se os to dle allgUlllis Pl1oduto,s, cOlmo
:nIOISS,Ois antig:os. flÜrnecedores as aaJmtE�lS, 00 açucaJr e OSI ó.leos
p,ude,relm, OiU' WUlzerem, re,ille- velgertais, de qUie a;s filas são

ter" 00 materi:al ali enoomenda- a expressão pOipuLar. Tudo in-
"no d' .

ASP' .
_

,liGa q,Uie em 1947, a mawr par-
ECTOS PARTICULARIS·! te delas se extinguirá. A do

SDIOS, ,OS DA ECONOMIA acuç:a,r· já ,se acrubou. A d'os
BRASILEIRA óleos- ve.getails, dentro em bre-

--:- "A erise do Brasil é Íll- ve, estará termÍJThadla. E é pos-
-neiira.m:?:ente p:awa;doxal; e se re- sivel que ú ,s'etor da carne fi-
-Ye:Slte de a;s'PeotoSl que muitas que delrutro de POiUlOO sensivel-
VIe,zesl escapaJill a es,ses obse,r- merute melhoramo".
_:'iadores aprestadüs, colhendo !jÃü HÁ RAZÃO PARA EX

lmpT'essõe:s_ em coqU'E',teis e ou- .. GEiSSIVO PESSIMISMO ..

_iras reW11l0es divertidas. É tão -- "Nã", v,eJ'1O final,mente
p:ara'1 1 h

'V"

,

. ,ox,a, que e cegou mes-I razão para se enC3!rai' com ex-

.,mo a admitir, ruãlo faz muitIÜ celS'siVlo pelslSimilE'Jmo a evolu-
.tempo, como coisa seria, ação S'ocial bra.,sileira. ·É exato

Libertavam os
presos politicos
Ate,nas, 15 (U. P.) - Infol'lll1am,

f(Hli�eS militares· gregas, que um

IIdeS't3Jcamento de fotç,as rebe�dels '

ac,aba de rutao:vr a peniltEmc.ilária de

Spa\ira, pelo P'eloponeso, e liber,tar

Igrande numero de presos politi
cas, -os quai,s fOTaJm

iiffioedhlltamen.,tetmns.portados prura' as mODltrunhas
do sul da Grécia, pelos ata'cantes .

.....IilI!II!'liIIIiiiIIZ*a!iIfl!i!liI���í'���...�""'ü;:=�1.....i

À

A Repugnancia e falta de �pe�
tite, podem ser devidos ao m�ll
funcionamento do Fígado.
As pessoas· que sofrem do fí

gado, sentem verdadeira re·

pugnancia a certos alimentos,
e a digestão se fdz com gran
de dificuldad�.

Lembre-se:

useHEPATlltA
ftS .. da ·Penha

AVIDA DO FIGADO
Maiores escÍarecimentos escreva!ll

Caixa Postal 3.061 - Rio

Bacial

Previsão do tempo,. até 14 hol'Qll
do dia 16 na Capittil�
Tempo: em geral instave I, com

chuva••
Temperatura: elltável\
Vento.: da sué.te a nord�Gte',

fresCOII.
Temperatura. exuema. de ontem:

máxima, 25,9; mJ:nima, 22.g.

Ani,versa,rias'e, hoj'e., a ,exma. sra.

d. Maria de Lourde-s sOheiicLmentel,
eSlj)osa do sr. Paulo Soheidmentel.
a.!,to f,unciÜllláI'iol da fi,rma Hnepeke
le êstim3Jdo despurU,sta.

SERViÇO DE
METEOROLOGIA

JULIO VaWT
Decorre, hoje, o aniversário na

talici'o do sr. Julio VOigt, cOillpe
te.nbt' fÜltógrafo
Fazem anos, HOJE:

- a sla. Olindj,na Damasco de

Oliveira, fi,lha do sr. OsvaLdo ?e

�"":"'I""""""""""�"""""""""

AOS S'ENHORES DENTISTAS
Ouro Ani�ricano •• Recem-chegado dos' EE.'·- UU. ."

Com uma simples carta podem agora· os .enh�rell dentistas
do interior comprar pelo menor preço a ouro que neceasitam.
116ja em lamina .. dili'COB ou em fio, em solda pala todolt os

quilates, ·tudo no seu titulo exacto, recorrendo à uma caEa

de reconhecida seriedade. I
/.

Fornecemos listas de preços do dia.
Pedid.o. pelo Reembollo

DEPOSITO" DENTARIO MASETTI
Postal à,

Rua do Seminario. 131 .- 135 e Rua Marconi, 44

yaixa Postal, 291 -- São Paulo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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E D I T A L ' COMiSSÃO DE ESTUDOS DOS

�
I

/' SERVIDORES PÚBLICOS /
Ge,nUL Vieira Borges, Tabelião de .E�,fDO

'

Arprtt±'
"

"') pacn,ltes d':"e"" I

�ÂU
..
'I·�/A e,'Notas e Oficial do Registro de PARECER N. 86/41 u- '''''lllr",CfImóveis, da Comarca de Bom He- O professor' lSálvio Oliveira, Inspetor

de Grupos Escolares e Cursos Comple-ti,ro, Estado de Salmta Catarina. �;��:�eli��c�t:'Ed��áo�n��j�i��a� 11��'lt'()
·

I
.

t MrH/J'O
�:�iZ:��e:a �:;ari:�:e,S:�s�� !�ra�:&�!�E:�a���J����/:����i e."

,

' pro.po.rel'una 'men e I'ILI'V/\
do €'Il1J vista o aumento de vencimento

!(fi). na cidade de Pôrtn Alegre, ca- concedido- ao funcionalismo púlblico es-

pital do Estado do Rio Grande do t��aIHaiVendo, sido 'mantida a tabela de
Sul, com escrbtórios neste Municí- funções grat}fuadas anexa 'ao decreto-ter

n. 1.1'83, de 17, de novemoro de 194õ,
não tem fundamento legal o que solicita
o interessado.'

.

3. Nestes têrrnos, somos pelo arquí
vamento do presente processo.

S. S., em 29 de janeiro de 119<47,
Carlos da Costa Pereira, presidente e

!terras- ahaixo, descritas: I'!I1<)'V'eis relator.
>

_"B" "F'" :t d 29 B A'
Gustavo Neves

.e , .palI', ,e 'O .
. . urgo· g:n-, ;}\ 'Batista Peeeíra

1I:OIIa e par.te Concessão Tcês Pon- Elpídio Bar-bosa
, Aprovado, A Fazenda deve fazer a ire-

ia6\: Planta n. 76. Secções ruo -do visão da tabela de fíunções gratírícadas
Meio Mareem direita ,e marzem es- tend? em vista corrigir díspertdadeso o surgidas com o aumento de vencimentos
qtnerda e Rio do Mei'o (Chapadão), tais como o do caso presente.

1 .. , 59
.

li\<)
• • 'Em 6·2·47.

ores ns, a <N Os números irn- (Ass.) Udo Deeke

lla,res e FI e GI, .eom a área total -------

� 4.222.779 ms2. Rio do Meio (mar
�em direita}, lotes ns, 16, 18, 20,
QO-A, 22, 22-A, C; D; E� H; com a

�flef.W total ,die 3.80.1.417 rns2. Rio do
:Meio (Chepadão) Lor1ies ns, A à Z e

Zl, Z2, Z3. e Y, com a área total de
�.5796611 msz. Imóvel "F", Parte da
CO(ll,aessãlO d:as Três Pontas, planta
n. 77, Secção "ElSl!.Í'!aida Velha do
Fi@1eiredo, lotes ns. 1 á 6, com a

aneRl total de 703.510 ms2. No total
@erali de 15.307.367 msê, Pela re

qtI;elI'rente, por intermédio do seu

pr-ocurador especiel foram apre
sentados em meu Cartório, os do
Wllll'eDlto.S exigidos pelo- Decreto
Lei n. 58, de 10 de Dezembro de
11937 re prelo Decreto-Lei n. 3.079 de
t15 de Setembro de llt38, exceto a

!r'eillçã'Ü cronoíógica dos títulos de

dorniaüo ,e certidão dIQIS mesmos,

fdliJSpensados< pêlo M. M Juiz de Di-
..

..eítq, por já. ter sido prodezíkíos no

Reg.istro iniciai, 'qJUie acham tram
(lIUJerudos '8!O exame dos interessa
dos, que poderão oferecer imip'llg
nação a Inscrição afé trméa dias

, após a u],tim.a. públícaçâo deste Edí
tail. E1 para qne chegue aO conheci
mento de to/dos, lavr-ou-se o pre
'sente, além de ouilJI'üs de iguJa:l' teôr
[qUe sre.rãlQ puiblicados na forma, da
�ei.
Bom �tirQ, 6 de Fevereiro de

[1947.,
O Ofdeiral: GIe!lJti� Viei-ra Borges;

pio, nos lugares "Jalrorác.a e VHa
de Ituporanga", pelo seu procura
ldor especial Sir. Pauâo Alfr�.o Sch
ilicib'un.g, fiai rrequrerridia a inscrição

"

ii Larga·mem
Deixa-me grilar!

,�'
/

'4 '

"

;>- I
\

XAROPE
S.. JOiO

Co�e a tosse, a

,bronquite, e os 'l'esfria
dos. João O Xarope S.
,éeficaz 'no tratramento
,das afecções gripais e

das vias respiratórios..
:0 Xo.rope São João
solta o catarro e faz

expecto.rar fàcilmente.

:1 íD:�����e�r:���!j����;:
para endireitar o que estiver errado �a

par" que al�ma falta não se repita; �
NAO o escândalo Que a sua reclama,�o

I ou queixa poderá vir a eausar, encamj�
nhe-a á SEC�AO RECLAMAÇõ�S,'
de O ESTADO, que O �aso será levado
sem demora ao conhecimento de quem
de direito, recebendo 11. s. uma informa·
ç1l,o do resultado, embora em alguns e.!.'

sos nlio se;am publicados "em a recla
mação nem a providência tomada.

CONTRII SDRDIS
E MiNCIU1S

PARA RECEBER AMOSTRA GRÁTIS
ESCREVA O SEU ENDEREÇO AO

lIBORUÓRIO OOIH S. II.
CAIXA POSTAL, 36

SLUMENAU • SANTA CATARINA
r·· ,

Notícias da
França
os OBJET.IVOS' DO. PLANO.

• Mo.NNET

O V.A-LE DQ' ITAJAí
Procurem na Agência

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRARIA

,

ROSA

�?
QUE HORROR!

Para maior conveniência do consumidor
e do comércíq, os pacotes das lâminas
Gillette Dourada passam, agora, a conter,
4 lâminas, ao invés de 5.

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

lâminas foi proporcionalmente reduzido.

Assim, cada lâmina Gillette Dourada con

tinua,a ser vendida ao mesmo preço de

antes, sem qualquer majoração. ,

Gillette

. ouro�a
. A·FLEXIVELdL�1l '.

Prefira os pacotes de 4.

As lâmi.nas avulsas· não

têm o seu fio suficiente
mente protegido.

INTER-AMERICANA

Empreza de

C t-I
navegação
REM

Paris, 30 (<8. F. 1.) - o. Plano.
Mmmet q.ue s.el'Virá de base de
dirscuslSão a :bodols os programa,s de

fabrilca-ção. da França, durl\.Dte os

próx1mo.,g anos, fi'xa ,co,tas de pro-

I
dução maiil,res que ,as' de 1929· e

--------------- 1938, como. os objetivo.s a ruti>ngi,r
ruM 1950.
Divide o plano wdas as alirvida

dase i'IbdlU\s-triai,s do pa.ís em seis

g:nUipo:s essenJCiais: carvão, eletri

cidade, sidenurg)a, cime,nto, maqui
nárrila agríco,la e transportes. in
:trerno.s.
Está tr3Jduzido em números, na,s

eSltrutÍlSlticals do. plano, tudo o que
a Fr3Jnça tem que rre.al1zar no.S

próximas> c:),no.s. Assim, por exem

pIo, a pro.duç.ão nacional de carvão.
e de IigllÍ'�e p.a6&ará de 50 p:ara 65
mi,lhões

I

de tonel'wdas; a de e'leüi
cidade de 23,5 para 37 bi,l,hõas de

kwh; a do aço bruto de 4,2 para Ü
m�lhões de ttmelada,s e a do cirrnen.-
;tIO. de 3 para 13,5. •

P.a.raJ'eLarmemite, a p-roorução de
carhurarnte refin.ado deverá €1�vllJr
s·e de 2,8 para 8,1 mi'lhões de to-
;neIa,das" a 'de máqu�nas-ferr,a,men-
las de 27.000 pa.ra 46.000 unidades,

Ia de aUlLormóveis (carros< de pas- ,sa,geir.o e vekmlos de carga) de
102.000 péltra 475.0DO tCJlIlJe.lardas. .....__

NAVIO-MOTOR "ESTELA n

e garantia para ti ans'Po'rte de suas mercedarias.
Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

LIRA, TENIS CLUBE
.'

,

REGULAMENTO PARA O CARNAVAL DE 1947
O Li['<a dla:I1á ba.iles carrnavalescos nos dias 15, 17 e 18 de fevrerciru,

e urnra.matinéle infantil d�a 16, domi,n'g0.
As' mes'as S/erão vend.i,das !I {X1,rrtir do dia 9 dé feVle<reirro, Jd'omiJngO,ás 15 horas, na séde social, 'a raz�o. de Or$ 50,0'0 CRIda uma; d'llJIl' o direito

ans 3 hailles e á IDJa.tilnée i'ilf�ml1:iJ. P,oo-a à aquisi�ção ldias meSIRS tcr-á o SÓC!I)
dre apresernta.r o talão dle quitação relativo ao mês de fe;v;ereiro. Não
sero permútida a entrrarda dIe pessoos estI"aiI1iha,s ao qJura'dro s()(_�ial, sem o

comperteillltie con'Vite-irll,rglr.eSlS/o.
'

•

,

. -;-1AI)V()GADOS
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dt. J. J: DE SOUSlJ: CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felip�& Schmidt®'5€ - Sala 5
Edifício Cru·zeiro - Floria1'l6poHs.

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

Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopátias - Perfu

marias - Artigos de borracha.

Garante-se a exata obserVânlia no receituário médico.

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

I
I

FOANITURAS
,

OURIVEiS
E
I:.

UTENSILiOS PARA
RELOJOEIROS

Balanças para oficmas - Para brílhantes - Laminadores
Tornos para relojoei-ros -, Banhos para dourar e pra

tear 1- Cordas,' vidros para. relógios, etc,
Preços e prospectos com a

C A,S.A MA'SETT(
Rua Semiúário, f 31 135 - São P;;ulo.

i

Mio. da Aeronautica
'Quirua zona aérea

Base Aerea de Florianópolis
EDITAL

Tendo esta Unidade, necessída
de de um contador formado para,

serviço de responsahil idade, foo:
cíente a quem �IlIt'ellesls-ar, que io
das as informações poderão ser

obtidas por mtermédio do 10 Too.
I. ·Aer. Eduardo de o.liv'eiriu's Bas

tors,· Tesout-ejro ' desta Base.
Base Aérea de Florianópolís, 13

de fevereiro de 1947.

Darcy Lopes Pimenta - Capítãe
Aviador - Ajudante da Base.

Preci'sa-s'e dre uma com urgência."
à rua Presidente r::o�tj,nho., 84.
PA.GA-SE DL\-!.

VENDE-SE
.

Vende-se um terreno, loca
lizado na Avenidé:1 Mau';o
RamoEl, esquina da rua Rio
Grande do Sul, com 20 me

tros de fre'nte e 39 metros
de 'fundos. Tratar com o

Professor Louri�al Câmara.
• • t __

B R IT O
o aUalate indicado
Tirad6ntes 7

• I \
'

.

COMERCIANTE: Dá um li

:vr<l à Biblioteca do Centro Aca
démico Xl dle Fevereiro. Con
tribuirás, ass� para a forma
ção cultural dos catarinenses
de amanhã I

("C3IIDPaillha pró-livro"
C. A. XI de Fevereiro).

do

Senhorita!
Ao escolher ,seu ,perfume !Verifi

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

preferida ;pela rcorte imperial de
D. Pedro II
· . . . . .. ..; ..

Rádio Difusora
de Laguna,

Todo o Sul CatRrinense escuta:
aia, il.HI)Hlte à Rádio DIfusora

de Laguna.
970 Kln. (cn.:l>;s méJi8�).

Ho á, iUIi de ir�adiações: Das
lOàs 14 e 17às22hor8s.

Repf'e.se01;ante em F".-,ri�'lópolill:
D. F'. DE AQUINO

Red. do 'Jorndl «O ES rADO(
� " .

COZINHEIRA

/
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A FraD�a e o Surre
'#

-PARA o "TIMES" DE iJON
'DRES, O iTERRITÓRIO DO

.sARRE É UM Dbs MAIS
,

FLORESCENTES DA ALE·
,MANHA

o ca'rvão é a primeira chave
,'(]lo p11olblema, e, ne:s,se dominio,
'() esfôrço feito '!;'lLliporta v':i.torio
samenlte a compar1açãlO com tô
das as oUlt:nas, realizacõe,s do
a"e,s,t,o da AI'emanha. A' tortali
<lade drus, 17 jaúda,s está em

�XJpl'orraçã;o. QUlando da última
-v!isita dio General Koenig a

SarrebrUJck a prodUJção eLeva
Se a 34.000 toneladas por dia
con+:ra as 48.000 de antes da
grUterna. O núme:no dlos mi.nci
T'OS empregados atinge a cifra

\
7:

VOZES INSUSPEITAS

r\),TO CONCURSO instituído em

� _Sãü Paulo, pela Rádio Ban-

derantes, jornal de -Noticias e

Sociedade Interamericana, para se

saber "qual o laboratório de prü-
dutos farmacêuticos de maior con-

Iiança", foi vencedor "Laborató
rios Lysoform S. A". Desvanecidos

agradecemos o conceito público
- prêmio glorioso aIO nosso es

fôrço, escrúpulo e dedicação. Re
produzimos o diploma ganho no

concurso e a cerimônia da sua en-

trega aIO nosso representante sr.

Armando d'Ecclesiis.

TEST. DE PREFERÊNCIA E PRESTIGIO COME!\CIAL
DIRIGIDO POR "JORfIoIAL DE NOTICIAS" "RADIO BANDEIRANTES"

E "SOCIEDADE pRE""S.A INTER.AMERICANA"

J__

J

PAR�S, 13 (S. F. L) O

,.correS!pIO,ndem(te em Sarrebru

,ck, do "TIMES" de Londres,
envi,()Iu 3JO, 'seu jornal o seguín

- te artiso sôbre a esfórço fran

,.(lês no Sanre :

"Todo o mundo no Sarr'e fa

la neste momento de anexação
,q!Ue é tão popular entre a po

Plu�lação local como junto das
'awtor:idades franoesas de. ocu

-paçâo. ,A recente I chegada,
-pro.oedierute de Metz dum ím-

1>ortanrte ClolrutingJente aduanei
'110 ,e polãcíal para controlar a

-fI'o'11Jteira entre 'Ü Slamre e ° res

'to da zona francesa na Alema
';riIhra é geralmeme interpreta
.da como um primeiro P�i?,�Q f

•.

para a união economíca com

a França. Esta eventualidade
-está prattcamente aceita de

.antemâo, embora se fris.e que
-em nada .prejudtcará a decisão
-dos Governos Aliados, decísão

-que se espera há muito.
.

É <certo que há boas razões
JUJstificativ.as desse gesto. ln

,dep:enldJ8IrutJememte da situação
.alnmentar prtvalegíada de Que
goza o Barre, que ata'ad assim
,dIo, exterior os traficantes do
-rnercado megro, a probabllída:
de dia união com a França tem

.servído, por assim dizer, para
-o terrjtórlo uma onda de moe

.da - as ciLfras elevam-se a

milhões die ma11QOS -- na espe
-ramça de que essa moeda, seja
um dia OOTIJV'8IY't�dia em moeda
-llr.alllcesa. A introdução duma
moeda de ocupação entre as

fôrças brítânícas e americanas
deixou grandes quantidades de
maI1COIS sem valor disponíveâs
-para <os quais as zonas trance-
-sa, o Sarre em particular,
,<collshtue uma sadda preciosa.

flt� SuperficiaLmente, ao menos,
-o terrbtórío do Sanre é um dos
-rnads rlorescentes da Alema-
nha em rUÍlDl3Js. Não se deverá
-isso à cíecunstânoía de .ocu
'Plante e ocupados trabalharem
JUJntos para UJm rim comum?
'P3Jrla a jovem e robusta' equipe
do Govêrnn Militar, qualquer
"norma de união, ou o que eles
-chamam, de "raotachement ", normal, ou seja, perto de .... I 8 G e Estatl·sll·caé uma necessídade econômíca. 48.000, e.n/tTe os quaís.apenae I. • •

.Acentuam que o Sarre não po- 4.500 soo prísoneíros de,

guer-,
E DI T A L

. de cobrir suas próprias meces- ra. A'S autorídades consagra- No exato cumpnímento da Iegis-

. .sídades altmensares, e que de- ram especial atenção às rações ção vigente, faço público, para ge-
pende naourahnente da Lore- deses mineiros que foram ele- nal, e príncípaêmeote para ciência
'-na, tanto no que respeíta a vadas a 3.600 calorias, díspon- dos estahelecímentos industriais
':abrusltecimento como a minério eLo

.

as famílias de seus pró- 'eXlistelll'tes nesfe Miuruicipio, ciue se =- _

"de ferro. prios armazens ooope,rativos. ence:ma, a 30 de abril próximo, o
A jul.gar pel'3Js últimas e�ei.- A direçfuo d'als mill'3Js está prnzo de i[ll'lcrição no Registro In,..

-ções, a un.iruo econômica é 'Pre- nas mãJos de, e/n�enheiroo frran- dus!l:riaJ. de 1947.
cOiuizlad-a-' pOlr noldlos os Par:ti- ceses eXlj)errime,ntados muitos Em face do ex.posro, ficam COD

,dlos, oOlm eXicepção dos. CIOIIl;U� dJos ,quais COIill' a ,v,antag-em de \'idadroo os responsáveis por eIn

nistas, qu.e reglist-r.aram a,pe- terem OOUip.ado posições anp-a- presas ou fllirmas industriais (usi-
nas 8 votos. Iogas ante,s de 1935." ni3JS, t1l:bricas, moÍJ11hos, .eng.ellJ.hos,
A situação alimentar nesta

-

etc.), ou of.iciln.a.s Ide consêlrrtos, a

bacia industrial de grande coon!parec�rem nesllJa Inspe1:orita, á
-deilllSiid'3Jdie de p<Ojj)IUIl,ação seria ma Padre Miguellinho, nO 15, (altDSS

, €videIlJtem8lIlille critica, se as do Cine Roxy)' onde serão atendi-
a:utOlridades lir3Jncesas, p O r dos 'd1áriamente, das 9 ás 12 e das
'meio de acôrdos especiais, não 14 ás 17 horas, afim de efe'tuarem
'tivesslem 81Sitabe1ecidio o sisrte- e ins'crição do soo es'tabelecilrnen-
'ma frrancês de raCi�mamento, to.
eleva.llJdo aSISlÍm a ração geral Ao fwbrk:am,te que não atender,
a 1.500 oallO.ria's, o que é a ci- cLemlDro do }I�ZO acima fixado, á
fra ma.is eIe'Vlada de tôda a zo- pflesente O<mvocação, sel'á apJ.ica.da
-na fr3Jncesà. multa adávcl entre Cr$ 200,00 e

Cr$ 20.0()O,oo, tal como es.tipula o

aMigo 7 do Decreto-lei 4.081, de 3
de feVlereir.o de 1942.

LA�ORATÓRlbs LYSOFORM S.A.
Motriz: sAO PAULO - Rua Taquarí, 1338 * Filial: RIO DE JANEIRO - Ruo Lavradio,70-A

Filial: PÔRTO ALEGRE - Ruo Capitão Montanha, 113

Isr::l

P .�NAM. Casa de Ami.""

\;§ ,
\r- ;
�

,�': t
;oI !
::

\ I
. I

I

SELOS

� I

DA
Acaba� de chegar todo� o. lIeloa comemorativolI da Alemanha,
emitidoa durante a guerra. 97 Peça.. Preço Cr.$ 550.00 .

'Pedidos acompanhado de cheque, lem moi. delpezas à
A L B F: R T O K A U'F M A N N.
Caixa Poetai. 1427 - São Paulo.

ALEMANHA

. "Quem extraviar ou inutilizar o

certificado de alistamento pagará
multa de 10 a 50 crUZeiros, outros
sim incorrerá em multa de 20 a 100
cruzeiros aquele que extraviar ou

inutilizar o Certificado de Reser

vil3ta" .

(Art. 129 da Lei do Serviço Mili·
târ).

Dr. (L"RNO G.
GALLETTI

ADVOGADO ou DO

A tende encomendaI de
obras editadas no Brasil

estrangeiro.

I Visite, sem ,ompromlssos

ILI!�����:���ALivros novos e usadoll.
em diversos idiomas.

Novidades todas
semanas ·'1

Crime e cível

CODlltituição de Sociedode.
NATURALIZAÇÕES
Título. D8Qlaratórios

E.crit. -- Praço 15 de Nov. 23.
l0. andar.

Relid. - Rua Tiradentee 47. IFdNE -- 1468
E para que chegue ao conheci- ._,__

mento dos ilntereSlsados, faço o

DOENCAS NEBV�SAbpresente eld:ital, que sera publicado �

d di ,__"D'" Of" 1 d' E � do" I Com os progressos a me e_
n,o .mrn.o: I'Cla o. s ...a. .

hoje, as doen�1l6 nervosas, quand.
F]onamopo}is, 25 de JaneIro de tratadas em tempo, são malaR .,.r.

1947. leitamente remediáveis. O i:Urllndfll.
• .

. Araldo Caldeira' �ismQ. fruto da ignorância, só poi.,
IN&PETOR 'REGIONAL pr.ejudicar os. indivíduos afe�d08 4. Recons'ruco-estaIS enfermidades. O Ser.Vlço Na. '"

LEIAM A REVISTA I donal de Doe'l!ç�s m4!ntais diepi. e cosas, muros, telhados,de um Ámbu)atorIo. que atende cr.. d T J dI te, retor com orga e
, ·,.,ham<,ntl' (li" dOI'"te!! neryosofll ,.

O VALE DO ITAJAl I digente.'!, na R�a Deodoro �Z. lIu �
e Paulo. D" firmr- BUE'ch

I la 11 'hord. dü.riaJD.�� & Cicio

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

estará cQntribuindo para
maior difusão cultural

de nossa terra

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.CLUBE DOZE DE AGO�TO--Dias
carnavalescos ..

18' de fevereiro, bailes
de \ 10 de IevereiroDia 17, vesperal

lerá inicio a reserva

15,
A
de

16
infantil.

e

comecar
,

mesas ..

Dire.ção de PEDRQ\PAUJ..O. MACHAQQ

Acy Cabral Teille escreveu:
. IN O I i C i á r i o

o RESURGIMENTO DO NOSSO ESPORTE
AmVônio Salunn, como já é do co- cer uma crise como essa que

nbecímento de todos, é um desses nos apresenta,
deeponíistas que, sempre andaen .a Todos, enfim, devem trabalhar
proemra de ambiente esporf.ivo. com esse objeltti,vo que é o da reno-

Agora, o destacado paredro avaia- vação d-os nossos 'C)luaJdros espor
no, vêm de se interessar pelo es- tivos, procurando imitar ê�se ab

p.o,nts de São F'rancisco. negado desportista oonserraneo que
Parece um ta!J1Jl0 exquisito, mas é Antônio Sallum... Ele, mais do

é a verdade... que ninguem, deseja reviver aque-
Em conversa com Sallum, ha las tardes emocionarstes da nossa

dias, f'icamos sabedores de que ele vida esportiva nas quais se obser-
-

está solidário com o cronista H. vava não só o esforço dOIS atlétas
Corrêa, da Notícia de Joinvile, que, como 'VamJ:Jém, a boa vontade e o

<em comeotário bem interessante, ínterêsse da nossa giente, que .os

apelou para os homens de boa von- aplaudiam com vontade, fibra e

tade no sentido de ser reerguido o educação esportiva.
esporte de São Francisco, que, tan- Que surjam, pois, os' senhores
tos e tantos elementos tem conse- interessados na nossa vida espor
.guido apresentar para maior gloria Uva para que, juntamente com An

das nossas tradições esrpollúivas. tônio Sallrum, se possa consteuír

E, Antônio Sallum, se prontíríca, novamente',' esse edif'Icío de grau
desde já, a formar êsse pelotão de desa e de orgnnlho, como há de ser

desport.istes, que, numa/ luta sem o do esporüe de Santa Catarfna.
!tréguas procurarão levamtar aquilo
que já foi bastante apreciado. em
nossa rverra: - O Especte,

E, em assim fazendo, Antônio

Sallurn, por nosso intermédio, apé
Ia para todos aqueles que quizerem
se interessar nesse particular, pron
,tiJfi�cando-'Se desd'e. ja a colabo,rar

com aqui10 que estiver a,o seu al-

cance, tenrdo em vista, é oIaro·, o

ressmgimento do nos,so futebol.
O apelo de AIIlJÍlÔnio Sallum, é ex

tensivo, também, aos cnoniSrta� de

Santa Caltar ilna.

Quizéra ele, que os Cl'onisúas de

nossa terra esérev·esserm s€guida- Dmente com arrojo e decisão, a!pO[l� r.
tando um caminho seguro para o

res.&urgimento do espante, den'ÚI'o

das possibilidades do momento.

P()[',que não se o.l'ganiza em FIo:-

riooópolis uma Assooiação Inde-

',pen.dente de Croni'suas. .e&poI1tivos,
,

nos móldes de outras exiJsrtentes no

Brasil?

Seria, te.mo.s cel'teza, um passo

dado em favor da me�hor 'üri1enifJà-1ção eSlpo.f1triva em nosso Esbado e,

cons&quentememe, vi,ria traz·er ao

conhecimento do públiCO ·esportivo -

do Estado o que está se passando
nos vári'Os se-tores da nossa vida

es,por'tiva q� diga-se de passagem

esbá calda v·ez piór ...
A Federação Atlétirca CaLari

neus·e, segumdo o que eSltamos ob

serva:ncio, pretende realizar, ainda,
muirta coisa de utH e de senSla,cio

nal derni{;ro dá capital e mesmo fó

I'a déla.
A F·ede.ração de Vela e Motor,

a'inda constitvue um ponto alto
•

. delIlJtro do eSIPmlte crutarinense.
A Entidade Catarrinense de Des

'portos, por sura vez, poderá realizar

',C'ampeomaltors mais serns8Jcionais e

,a'lraentes uma V1ez que os clubes

.cérrem fileiras em torno de um

wleal que só dev,e ser o da con�uis
.tIa do apogeu, da ressureição e da

vitpria .. "

Apelemos também, nesta oporrtu
nidade, para. a' Li'ga NâúUCll:' 'de

nossa terra. Apelemos para QS se

nhores presidentes de olubes náu

tioas .para que eles s·e cOlllvençam

de uma vez, que e preci,so esfürço',
trabalho e dedicação para sre ven-

CONVOCAÇÁ>O ·DAS DLA:SSJ;;S DE ODEON
,

1926 E 1927 As .%, 6% e 8% horos

DIDGLARAÇÃO DE INSUBMISSÃO 1°) - A Ma'Tcha da V�da - Nac.

São nesta druta, declamudo,s in- Coorp,e-raltÍ<va.
.srubmislsos todos os CH:na,uau::; Dra- 2°) - NaJs P,lánicies do TexlLii

sHeiI'os, natos ou nwturali'1Jado's, - Na'tJUral.

narscidos ,envl'e 10 de janeiro de 3°) - ,Fax iAilrrplan News 29x8

1926 a 31 de de�embro de 1927 .Altua,lild?<fÍes .

(Classes de 19.26 e 1927), r8lsid'8iIltes 4°) - GRANDE OTHELO

nos Esta,dos do Paraná ,e Santa
.

HaIa Ferreil'a - CatalalUo

Cabarr>i,na, qu'e não se tenharm a-pre- :..__ Clea Marques - Res-

s,eIl/t,ado para o Serviço Militar até 'tier Junior e muitos o-u-

ás 24 h011as do dia 10 de fe;y'er�iro tros - em:

do corr8lnllie mês. O GOAL DA VITÓRlA

Não' estão oompr.eenrdidos nesta

I
Preços:

de0laração os oidadão·s das referi- As 4% e 8lh hns. Cr$ 5,00 3,00 2,00
da's Clas·s'es que sejam re·servistas As 6% horas Cr$ . 5,00
de 1 a e 2a caJtegorias, praças ou' Censura: - LIVRE - Crianças

ofÍ'ciairs das Fôr-Ças AIím\llldas (Exér- mai/ore·s de 5 anos po.derão erntrar

oito, Mrm'i,nha e AeronáuiLioa), b8lffi na .sessão de 4lh horas.

como os que possuam docUlrnenLos

de qúttação com o Servirço Militar em yigor).
(de adiamento au dispensa de i'11- F-ica assim revogada a nota an-

corporação, de acordo com as leis tcll'iorme:;"�'2 publicada a respeito.

esportivo
- Tim, há pouco desligado do será realizada hoje a primeira re

Botafogo, do Bro, quer ingr-essar gata á vela, promovida pelo Iate

se
no Clube do Remo, de Be-lém do Clube do Esprrito Samo,
Pará. - Informa a ·U. P. que um dos

- Qui'lllta...,f,eirra última o Ela- mais famosos pugilistas. que a

mengo, do Rio, fez sua segunda Grã Bretanha já possuiu, campeão
a)pre�entação. ern Belo Hor-izonte, dJe peso. médio da IngIwterra e 'do

Iogrando' vencer o campeão local Império, Nerel Tarletorn anunciou

por 2 x f, após estar perdendo por ontem sua decisão de 'abandonar
1 x O. definitivamente o box, após vinte
- O Oorirrtians, com sua equipe I e seis anos de hr illuante carreira

de natação, pretende sxcurcíonar I pugilrstíea,
no próximo mês de. março a Porto

I
- Segundo notícíaram de Mon

Al·egre.·

I
tevidéu, os repr-esentantes dos clu-

- A imprensa espontiva da Ar- bles Nacional, Penarol, Boca Ju

genüína e do Uruguai considerou o níors, River Plate, Palmeiras e

árbitro brasileiro- João Etzel como Vasco, reunidos naquela capital,
o melhor juiz do "Torneio do decidiram homologar a decisão que

AJtlânrt�co". determina que, em 1948 o "Tor

neio do Atlântico" seja rea lizado

no Brasil, sendo que os diversos

jogos serão real izados n.o Rio de

Janeir-o e no Pacaembú, em São

Paulo.
_:__ Dia 23 do corrente será rea

lizado o 1° 1.lrein·Q da Seleção pau
lista que dispuôará com os cario-I
cus as finais do Oampeonato Bra-I
si.leiro de Futebol-

- Informações de São Paulo di

zem que o atléta n. 1 do Brasi.!,
Bento de Assis, campeão Sul

Ameri.cano, abandonará o esrporte
base.

- De 1ft de de.ze-mbro a 18 de

janeir'o s'8Irá realizado em São Pau

lo, no Pacaembú, um, torne.io fute

bolisLilco intbernacional, com a par

Ucipação dos três primeiros C01D

cados do cel1tarme árg'ellltino do

corr.eTIlte ano e mais. o São Paulo,
Corintians '8 Palmeiras.

- .Prc}r)ala-se nesta capital que,

Cl!lém de Ni:lünho e Ivaní, da·rá s'eu

valioso concurso ao Gl·ube AltJlético

OatarÍlll.ense, no OanllP'ÜlÜina;to Ama

doris'La de 47, o jov'8Iffi e imteligen
te a'la,caDlte Médinho, perteoente
ao Bocai,uva.

lnforrmações c.heg8Jdras de

Curitiba ardialn�8Jm que o allqueiro
Nivaldo, do Paula Ramos, deSlba

OapirLal, fez excelente fi:gura no

A:rco do Coriltirba F. C., no amis:t{)

ISO com o BOILaüogo, no qual houv,e

um empwte dll 1 x 1.

- Divnrlga urn telegrama de Lu

xemburgo, forneoido pela United

Press, que o Campeonato Mundial
de Ciclismo de 1948 será realiza-
do na Holanda.

- Em Vitória, Espirita Santo,

DECURSO
e

SocorroServiço de Pronto Automóveis
Ensine-se a dirigir autom' veis

Amador e Profl!'ooslonal
Teoria e prática - conhecimento do motor.

\

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

GAl<AGE UNIAO - PRAÇA GA'L. OSÓRIO, 40.

Henrique
\

Stodieck
ADVOGADO

Rua Felipe Schmidt 21, sobrado

(Altos da _(CASA PARAISO) - Florianópolis

DE P10N E IR O
A SERViÇO DE V.S.

16a.. C,·' Militar

FILIAL VAHIG:
EDIFICI:) LA

Praca 15 de Nov�mbro
PORTA - Telefóne 1325

RITZ - As 2 horas
Matinée chic

1°) - Notícias da Semana
47x1 -v- DFB.

2°) - Dor-inda CIHiton - Ruth.
Nelson - em:

ELNORA
3°) - Mrarjor�e Reynolds

Charlie Ruggles - eun:

TRES E' DEMAIS

,Censura: - LIVRE.
Preço: - Cr$ 2,40.

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

RiOXY - As 2 horas
1°) --Cine Jornal

_: DFlB.
Infurmaóívr»

- Marjor-ie Reynolds
Chaalie RUg1gles - em:

TRES E' DEMAIS
- Dor-inda Cliftcm - Ruth

Nelson - em:

ELNORA
4°) - Continuação do seriado:

r4- BARCA MISTERIOSA
Oensura : - .A!té 14 anos,

Preços : Cr$ 3,00 - 2,40.
.... � /'

.. ,.

SIMULTANE.A!MENTE
RITZ ROXY
4%, 6* e 8%

Selsões Elegantes
1°) - Cínelandia J�rnal - DFB.
2°) - Atuelidades RKO Pathé

- Jornal.
3°) - Jinx F1a.lkenburg - Dave

O'Brien
•

'I'he Vaga-
bonds - em:

NOITES DE TAHlTI
Censura : - LIVRE.

Pre-ços:
Riltz:

A:s 4% e 8% horas Cl'$ 5,00 3,0()'
As 6% hora:s Cr$ 5,00

Roxy:
As 7,% horas Cr$ 3,60

ODEDN
.AIs 2 horas

- Re:poritaJg·ens PRA-9 n.

Nac. CooperCl!tiva.
- A Vida. I,nfa.ntH A

,Mal'Clha do Tempo.
3°) - .o sensacional filme sin

ItJét�co :

SURGlNDO DA SEPULTURA

4°) - nus,seI Hopton - Lola.
La,ne - em:

MORTE lÁ DTSTANCIA

5°) - j-ta1ph Byrd nos 7° e 80'

epIsódios da série:
JJlCK TRACY, DETETIVE

Preços: 3,00 - 2,40 - 1,50.
, Censura: - ,Mé 10 an()s.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DEMOC,RATA CLUBE· - Dia 17,
matinée Iníantíl, Venda de' mesas na, séde

, .

S'ó é permitida a entrada

baile carnavalesco. Dia
social, ao preço de Cr$ 50,00:
mediante convite ..

140ias científicas
o ESPEC�RO DA LEPRA

Nova YOl'k: (S. I. P. A.) - O
Dr. Robert G. Cochrane, lepról ign
illlglês que há vinte anos vem fa
zendo a vida de missionário mé
dico na India, e que, é atualmente
díeetor do COlégio Médico da Indía
l\{'er.i.dional, disse últimamente nes

ta cidade, tendo visitado OIS Estados
Unidos para fazer' uma sér-ie de
conferências, que é ta:l .o terror pâ
nico que se tem neste país relati
vamente á lepra, que a simples
idéia dessa doença veio constituue
aqui um verdadeiro papão, ou.Jan- _

tasma, quando na 'reahdade, em

algumas de suas formas, é coisa
tão inócua como as manchas de
IIllaSlc.imento, e que não há nada a

grunhar com o exagêro, diante da
campanha empreendida para com

bater esta doença e mesmo preve
ni-Ia.
Acrescentou que apenas entre 3

e lJ por cento dos adultos saudáveis

CANSADA
-

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 Rugo!.
Rug�l corrige rapidamente as cau

sas do envelhecimento prematuro
da cutis. Este famoso creme em

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

base do "maquillage", remove as

impurezas que se acumulam nos

poros, fortalece os tecidos, dá vi·

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

Rugol a sua cutrs 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

RUGQJ�
Alvim & Freitas. Llda.·C.P. 1379-5. Paulo

Aproxime-se mais de seus
amigos e parentes enviando
-lhes um número da revista O
VAltE DO ITAJAt, edição de-

dicada a Florianópolis (

LATA AZUL
I

Pulverizado nas paredes, tetos etc., deixa
uma camada mortífera oara os insetos.

DR-H

LATA AMARElA

•

Pulverizado no ambiente,
Mata instantdneamente.

NTER"AMERICANA

J)ara EUROPA

.

�
S�E!PANSAÕ INDUSTRIAL S!!!AMER1CANA l�

RIO DE JANEIRO - BRASIL
i

, i

I
.

ASSOCIADOS A

THE O'B� MACHINEP. Y CQ;

16,

t,

eram suscetíveis de contrair essa

V I V E R E Smoléstía, mesmo no caso de haver
Ulm Íntimo contacto entre os doen-

_ tes e os sãos; mas que, em COID

pensação, 50 p-or cento das cr ian

ças estavam expostas e contraí
la.

Segumdo a referida autorídade a

lepra, uas suas peores etapas, pro
duz a penda de um ou maie rncm-

bros do corpo e pode Levar suas�.ii�=�=�vítimas e perderem a necessaria .

resistência a outras doenças. Mas
a lepra só por s� nunca matou nin

guém. ALé a peor varnedade desta
oocnca pode ser éLLal1Í'ada mediante
o tratamento médico, 11o:1IS suas pri- CORRESPONDENCIA
meiras eíapas, _assegura f) Dr. 00- COMERCIAL

ohralJle; e quanto ao isolamento
dos 181))ro:50s, não é preciso ser

absóàuto pum que g'eja eficaz.

Afirmou, f'inafmerrte, que o ter- AMELIA M. PIGOZZI

ror pânico que se tem da lepra em

certos países, e especialmente nos

nos Estados Unidos e na Grã-Bre
tanha, se devia a uma tradução er

rônea do Veldio 'I'estamenno, na

qual dava o nome de lepra a diver
sas doenças horeíveis.

Aglradeceriamos, também, a genmeza de noticias de nascimentos,
casamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas. Tenha �empre em C08a uma garrafinha de

. .'

(Alemanha todall os ,zonas. Austria. Hungria etc) por intermedio .da
Hudsori Shipping Co. Inc. New York.

Diretamente dos depositos no Suisso .•• Entregas ropiCilall e garantidas.
podendo I!er telegraficas ... A melhor organização no genero, fundada

em 1893. .. Variedade de lIortimentoll,

PEÇA INFORMAÇÕES DETALHADAS A:

OR(jANIZAÇÃO SULINA DE REPRESENT.AÇÕES Uda.

PHILADELPHIA U. S. Ao

o MAIOR ESTOQUE DE MÁQUINAS
DO R80

ALTERNADORES ELÉTRICOS da 2 020 KW
BALANÇAS HOWE

'

MOTORES ELÉTRICOS - DINAMOS CHAVES
(Todas as capacidades)

COMPRESSORES de 13 a 600 CfM
MARTELETES
CALDEIRAS (Verticais e Horizontais)
ESMERILHADORES (Vários tipos e capacidades)
VENTILADORES INDUSTRIAIS
FURADEIRAS
GAXETAS E PAPELÕES DE ALTA PRESSÃO
GRUPOS DIESEL ELÉTRICOS de 5 a 100 KW
MOTORES DIESEL (Estacionários e marítimos)
MÁQUINAS PARA MADEIRA
MÁQUINAS FERRAME�TA'S para metais

MÁQUINAS DE SOLDAR (Tipo portateis
de 100 e 250 amperes).

SOLDADORES ELETRICOS (Corrente monofásiéa de
25 e 75 ampéres)

TALHAS MANUAIS
TALHAS ELÉTRICAS
TRUCKS (Bitola de 1 metro)
BETONEIRAS
MAROMBAS
BRITADORES

Endereço telegrafico "RIOSEISA"
Matriz: Rua lavradio, 47 - Fones 22·4059 e 22.8951

Depositos na. Rua Santo Cristo, 224

RIO DE JANEIRO

Filial: Rua Floren!:io de Abreu, 364 - Fone 3-3744

�ãa Paulo

{ !

f

D
CONFE�E

�'DIPLOMA
_L_

BIREÇÃO;" METODO:

APERITIVO «MNOI»

CAPITAL: CR$ '60.\)00,000,00
RESERVAS: CR$ IS.000.'Ooo,00

Rua Trajano, 23 • Florlanõpolis

,: I
l

MODERNO E EFICIENTE

D'E CARVALHO,65

,

! ,

II

RUA ALVARO

NA-O É NOÇIVO AOS ANIMAIS DOMjEST ':CS
'

li se_ -,w;.._

QU�R VESTIR-SE (OM CONFORTO E ELEGANClA?
PROCURE A

Alfaiataria·· .. Mello
Rua Felippe Schmídt 22 - Sobrado

Cadastro Social do «O Estado»
Pt:dliID'OS aos nossos distintos

�

.leitores, o obséquio de preencher o

compou abaixo e remete-lo á nossa Redação afim de completarmos
quanto- antes, o nosso [liOV'O Cadastro Socíal.

Nome ...J ••••••••••••••••••••••• :� ••••••••• ' •••••••••••• , ••••••••••••

Sexo Est. Civil .........•..•. D. Nasc. . .......•..•..

Pais

Esposo (a) ••••.•.••••..•.•.••..••••••• _ •• _ .•••••.•••••••••••••••••••

Emprego ou Cargo ...........•.... _ ...................•.••..••.••••.

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

Observo ......•.•...•....•••••....••••..•••..••••••.•••••.•••••••••• _.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Belém, 15 (A.N.)-O Partido Social Democrático elegeu, neste Estado, o glvernador"
sr. Moura Carvalho, o senador Augusto Meira e 23 dos 37 deputadOS estaduais� "

Rio, 15 (A.N.)-O deputado -Hugo Borgbi, chegado. boje a esta Capital, �esmentiu que tivesse qual--
quer' comprômisso assentado com o sr, Ademar de Barros, bem ,como que bouvesse

'rompido' com o senador Getúlio Vargas.

Oportuna. ent.revista de um e'studioso: patríciO sôbre as;
falsas afirmações de um técnico \ aerte-aaeri-

c'ano relativas ao Brasil
Ilmo. Sr. Diretor de "O Estado." que a UDN de Araoangmá vai en- S. furna, 15 (A. N.) - A blema eoonômícos, ouvido pe=tercambio foi superior a cinco>

Saudações. , I viar para a AlssembJéia Estadual. respeít., das reterencias feitas la imprensa local, deu a se-. biliões de cruzeiros, contra.
Tendo o Diár-io da Tarde, de 13 Deve o sr. AJ1ILúnio de Barros Le- pelo sr. Oliver Zímermann, gudnte oportuna entrevista: i polUiCo mais Qe 3 bildões,

-

em.

do corrente, publicado um te,le-I mos aprender que não é a grito téeníco norte-amerícano, sôbre "FASE IDE :BOOJI" E NÃO 11945. O movimento interno>

grama de autocía do sr . .ÂJI1tônio de que se faz politica, nem tão pouco a situação econômica do Bra- .DE DEPRESSÃO dos, negócios, regtstrado atra-
Bairros Lemos, aI�im de que a ver- com ameaças. Isso o recomenda stl, O S'I'. José Gi:lJribalrdi Dan- -"As declarações pessi-IVíOO dos índíces de vendas e'

dade fique esclarecida, peco' a v. rrmíto mal. Essa polttica na As-: tas" estudíoso dos nossos pro- mistas do gerente de exporta- conslgnações, deve ter aSiCen-- 1
s. o obséquio- de publicar a presen- sernhléia prejudica o bom povo de ção fie i:rrlppir,tant� empresa de I d:id.o no pats a mais de' 200 bí-

1ÍI.e, o que desde já' agradeço. Araranguá que bem esitá a rnere- gêneros alimerrtíeíos dos Esta- lllões de cruze Í>l1o'S. Só o Estado'
De fruto em a IlolÍlte de 10 do oer um representante á 'altura. dos Unidos, sôbre a situação Ide S. Paulo contribuiu, em ..

corrente, a população pessedísta de ,sem mais, sou atenoíosamente econômica do Bl1aJS,u, ecoaram 1946, COIIll cêrea de' 90 bilhões;
Araraugmá, como é natural, come- Edmundo Grisard , desagradavelmente em nosso de cruzetros, �s exportações,
morou de maneira expressiva, a meio - disse-nos o sr. Gari- do café, quer em volume, quer
víaóría do seu candidato, dr. Ader- Sobravam razões a Xavier de badrí l Dantas - refletindo às em valor, ISãJO as melhores dos,
bal R. da Si,lva. COUIV,ém f.r_. Pro f,a� 4nton ie ta e Maistre quando dividia a persona- jllJortici'as que se diziam corren - últimos anos. As de algodão,
entretanto, que tal manifestação Iínade humana em duas entídades

Í

tes nos Estados Unidos. Feliz- alcançaram, ígualnnente, o ni-,
correu na maior ordem possível, Leonor de Bar,ros distintas' a "alma" e a "bêsta". A mence, não há nenhuma ra- vel mais elevado dia htstóría ..

s=m que houvesse qualquer pro- primeira' é aquela que vive, sonha, z�o, nem ?ars:e; para as af}�n:a- Só; na venda dessa matéria:
vocação dos manif'estamtes pai-a Apó",breve estação de re-

tdeatíza, é' capaz de se desm-ender tivas pesstmístas do técnico prima S. Paulo amurou, em ..

d t d deni t pouso no bairro do Aú, na �"..,j.' f CC t' ) 3com os errOII3) os u< enis as.
da poeira Ido terra-a-terra e ele se noree-amerrcano, . O n o r m e 00 loua na pag -

:

I j' I' tA' capital paranaense, re âresee- t t d l'n e 'vz:men e no rarangua, os 6
elevar acima dos homens e, das .0POl" unamen e ec arou on-

d
" -

h f' .ri I ram ontem, a esta Capital, t +" •

N- b t tu ernstas sao 0 e Ja"ClS pe o sr.
coisas. A segunda é a parte Instín- em, e,m. �n.vrevllsta 11; impren- ao ouve pro es oAntónio .Bareos Lemos, elemento tendo vie iedo de .automóvel, sa o míntstro Conreía e Castiva e bruta de cada um, que vive' , o'> ,

• �.. "'-

que a qualquer preço pretende, do- as Sras. professoras An to-
na matéria e da matéria, sem que tro; � situação ecomômíca do Rio, 15 (A. N.) - A respeito do,

minar a população local com amea- nieta e Leonor de Barros,
possa, um momento sequer, .dela pais e absolutamente normal, te1:g:l'�m'a o �ivu1gadlo p�.r uma

ças e provocações. Para tanto não destacados eletneti tos do ma- e os inddces de suas atividades agencia notícíosa eSltrangelra pr{)--

lilJube�a em :t\zer uso do revólver gisfJério barriga-verde: se desprender.

I não revelam s
.

t . J -' cedeIlte de Washington de que os;
Na pdmeira surgem e despontam

. , O S1'lL amaS a ,ar
A • • o

aJim de ver seu inteIlluo ca.roaJCio ct'e

N d d
. . ma,nte,s apre<Yoadlos pelo sr governos argootílno e braSIleIro

êxilo; e.ssa atitude agressiva e re- OVO coman, ante a?;. se1tllTI�ntos superl�resd' �s Zimmerman.
b o· ti[]_harm protestadlo ante o govern.o

voLtallle do ohefe udenisla em
leaiS e1.eva( os, .a� ,Isensa�oes es�n- Tem-,sle mesma a impreHlsão, mexioano por haver o México sus�-

AraraI1gnú, tem provocado a pa- n. A � Ma fi·ohe I' ros teressa� as le puras que, mnda, hOJe,
em vilsta de 'tão d·· ti' pens'o suas aquisicões dle gado nO'Jj � lTIaU

O"ldO
'a desva!orizaça-o O"rada lSlpara aaas .

l I
-

I I ira endo ' ' '" ' '"
-

d 1
- o - Brarsil a I''''il"'drta''''em '�;nulrou no·'ca a popu açao oca, z' '"" -a ReüOOClmos 'e agradecemo,s a s,e- tiva a ( ue ,se subulete a moral e a �c �raçoes, n�o ter aqll!ele ,

'. �..... o'.. a'>: '.
".em co.nsroau:1Íes sobres·saltos. Não .guint·e 'CJormun�cação: .

.
.

,tecnlco se a,mbleIluad'O deVIda-I ltamaratI que o Mmlsteno das,
vendo vtloriloso o caIldidato ude-I Do CormwndarIlJte _ Ao Sr. DireLor l)eI�onalldade hum��la, �urge� e

mente em' nósso meio, nem R�la<Ções Extedores nenhum pro-

nista,e não pOdendo moodwr quei- do "O Eslado."
, se leve a�, .em afuJ1laçoe�, �lllda pro.curadO o'l1vir e oonhecer da testo fizera fi'esse sentido e que,_

d ' d f I que espOlradlcas, ·da potencIalida(e't - A'

1 d ou·�o"'�rm· a questa-o do gadD b""-mar o granl ,e escaque ·e ogue- As'sunto: Po-ss.e de Comarndo. SI. uaçao eOOl110mlCa rea ou,· => , "'"

1.es, adquirido para comemorar- a I 1. <Comuniüo a V. S. que ass'U-
e ·da origem superior elo ser hu-

Brasil, através de seus dados Slilreiro, levarnJtada há 'merses passa..

:'i'lória, do IS�. Iri,neu BOml�a�s�, mi nesta data, o cargo die Coma:n-
mano. Na segunda se manifesta a

éstatístic.oiS de nlaior exp.res- cJios, estava sendo discuti!da (wr�

a f,rente de InU'l11eros cOrrel]J5lOna- dante desta Es,cola, p,ara o qual fui
eclosão dos instintos, o predomínio sruo' dialnrreIltte com aquele palÍs amigo_

, da ,materialidade e dos inferiores' -

rios seus, pretendeu impedllr as Illomeado pelo Dec'rClto n. 2.54,5-J, sentimentos.
'De fato, t.odos os indicels de

C
.....

jusltas mani.f,e.stações pess,edis,bas, de 12 de dez'embra uLtimo, do
e'
val,or da economia brasileira on"r� O gover-d' I, 'd f' F ' ,Idealista, filósofo" sonhador . .I liUI

me liame o elmrp'rego 'a o-rça. e- eXlillo. Sr. PresÍJdien�e da Republica. Ín;dÍ<Cam que se está no mo-
lirzme.nte a altitude e'nérrgiea e pro[l- 2. AlP'roveilto .a opo�tunidad/e aquêle que, desprendendo-se da

mento atraveSls-andio uma fase nO ..I
....

"ere
o

l d d I d d l" influência 'da chamada "bêsta", IIJÇ I.
; a o sr. e -egHI o e po l<Cla, con- p.llira aípresentar a V. S, os protes- de ve-rdadJeÍ<ro "hoom" e não GUlart"'�lala, 15 (A. N.·) _ O Con--.

f 't
-

t permite que a alma se revele em - "'"U

seguDu SUl ocar as m enço.es 8Ir- ,'o,s d'e mll',nllla "'I·ta esLI'.ma e ITIlli de dJep""eslsa-o Se ha' ulm mal noc u W "

tôdc'l a plenitude de seus sentimen-
'�,. .

gr;esso aceitou diSlcutii no próxim():'rorisia.s do provocadnr chefe ude- Idl'st1'n'ta COIlJs·lo:detr'ar>a-o. Brasi,l do pOIllD'O de vI'sta eco. '"
tos sãos, que, chocam, 'TI'a-de '

' '.
'

-

per.iodJo das, sessões, que come�n�Sll!a. O "se1'o8<no" e ",pacarto" Atn- F1'ederóco Guólhe1'M'e U"et de nonll·n·o e' que t r'l •

, ,,,. ".LO. V , uUJo aqUI cres- em 10 de março, a recomendaçãO'Wuio Bal�ros Lermos, iIldi,gnrudo pOIf Oliveira Sampaio _ GaVÍltão de regra, a maioria dos homens, pois coo ao mesmo tempü Podia se
-

d êles se não conseguiram libertar, '. .

'.' -. a:ssinada por ci[llco deputadas paranua po' er comermorar uma virLórila Corvffira _ Comarrudante. mesmo dlzelr que a 0Tlse brrasl
. .

I ainda, (le seu pI'e(loIlll'DJ·O. .,' , _'
-

que não se I'ecoIlJh�ca o govêr.nQl>1.mIPos,sllv,e, tpro.cUl�a agora' inju-
* lielI'a. no IlliOmerulJo é de um ütJere de NiC3Jragua� chefiJado porl'iar.Jme, assa<Clli�do cuntra a mi,n�a' 'Desll-gou-se cre.se:mento, �xa�'erado ..A nOS-I Bernardo AlI'gella. O Con,greSlS()'honra, ex;p1'oes,soes que só elle tao' * *

rrt' d'U • sa expIO· açao e a maIor a mON"''''a-''e "avo''''a'veI a' nec'-''''''en'..1a--bem sabe maneJar. do paf!t-.do
luas, eiS que chega o Carna- h'

,. "UI.;" l' iL �, �u u

IlsltOrIa e, apesar da impoTta- çãoF,eliílmente, rubé a pIIesel:ute data,
• vaI! , E acontece que o brasilei- ção te.r ClTesddo muilto, no ano _' _

J'àma�s foi ne0essárilo de minha· Rio, 15 (A. N.) - O d:eputado ro é cem-por-cento carnavalesco. d ldpasa 'o, O sa· 10 do nosso in- MI·SS8 em 8"8-opal�te, o uso de aI'mas para eon- Romeu de Fiori enviou um t2'le- O rítmo do samba que desce dos
\Iseguir prestigio enlT,e a pOlPulaçã,o I grama á Comrs'são Exeoutiva do morros referve-lhe nas veias e o "oronel Olnmp'1·0 dde Ar·aranguá. O mesmo não pode I PaI1�ido 'Drabalhtsta de São Pa�lo, convite de MÔmo é incondicional- U � e graças

'

di.zer o "puro" AlJ1tôni.o de Baros deiSlllgamdo-se dia mesma. O motlvo mente aceito. Resultado: a pobre Moura-O Filho Rio, 15 (Ao N.) - Comuni.cam de

LemOS(fu,� se apoderou do Hos,pi-I da sua sa�da dia PTB. pauHsta é o "alma", que julgava firme seu Belo Horizonte q�e trm grupo de
ial local e para imp.edir qu.e um fa·to die estar em desa(!ordo com as l)resth!:io, se vê inteÍJra e inapela- Fam a CaJP�tall F·erderal, acompa- h

'

=. flen aras e sEmihoritas daquela ca-
s,eu co]<ePla de La.guIla, o dr. Fran- atividadtes do sr. Hugo Borrghi que, velmente ,abandonada em favor da nhrudo da eXima. farmi.!ila, se·gue 1

o' f pitaI mandou celoebrar uma missa: )"
cisco Pinho, exereeSlse a sua pro- como se sabe fiez-s.'e ,eleger presi- "outra", que é a única ,que n'�n(la arma,nhã o nos,so ·mui ,e.stim'ado con-

� em ação de gr,aça's em regos!ijo pe-
fisão de moo.Ílco no re.f'eri.do Ho.s- dlelllte ooqu,e1e órgão pail'ti.dáTio. e governa,'nos dias do curto reI·na. ter.nuneo, Coronel Olimpilo Mourão

la \?,itória do .�r. Milton Campos 110'
pilta,l, de lá o corr,eu a I1evolver. Nos circulo., petJebistas desta ca- do do rei da folia. Fi1ho, que deiXio'll as funçõe.s <ie

I
CI f d 16a C R pleito de 19 dle janei,rro último.

Não acr,edito que o sr. Afonso p�tal fala-s·e aberr1amente da expul�' * le, 'e . :a '.. e vai. as:sumi�'

GhizZü, aliás meu llimirgo e compa- sao do sr. Hugo'Borghi dia· Partido. * * novas f'1\JJnçõEis no D8iPM1uameI1to � rá d· 26'dr.e, tenha autori.zado a Antônio de Por OIl1tro ladio" três procer'es trn- Quarta-feira de cinzas: uma, des-
Geral de Adminj.stração do' Exérci- lle DO la

b h
' to.Barros Lemos a usaT o seu nome aI i·stas, os srs. Baeta Neves, peitada pelo desprêzo em que este- a DOSem tão monstruosa intriga e unico Gurrgel do AmamI e Seg{ldes Via- ve, a outra, cansada' e abatida da Nes'sa,s funções eSll�o.s certos se _

p'reteXlta. para o telegrama enviaoo n'a, man:tiveTam ontem demoTada faI'lra que findou, unem-se de novo
que tem o Iluslb'·e ca,tarliIl·8InSe OIPor- R10, 15 (A. N.) - Es,tá niarcadat

ao Di'áriJo da Tard-e. co,nfer'Êmcia oom o mirnistrD do Tra- as duas e a vida [recomeça

I
Lunidade de me�hor a'prove.irtJar sua para o dia vinte e seis do corren-

Este, sr. Di.retor, o repres·entante balho. (CJÍÍNG) vasta 'e privil<egüalda curlrtJura em te, a posse dia governador constitu
benefilCÍo do Exército e do· Brasi'l, danaI do Estado do Rio de Janeiro,.

• • 'conlf1rmando o cünüei,to Clm que é Oel. EdJmún.dto Soares e Silva, que"

rJfrl� ,....I f0']1 l'I"18:E�L�o�s�AEDODCE:�CAP�s: ::�{��Y:�f5j��i;f:� bcS�e�a;areD;:e�0,:�,:ói�aPd�I��a��e2uao�'
Assem-

IIE.I palavra do sr. Ornt. o desta Guarni- �

:,111RI�c r�) II'�:::OCC�::LU::' ����;�J.������i��;� 'Et�:��;i4}���I1j:

Florlan6polla, 16 de Fevereiro de 1947

Uma carta do sr" Edmundo Grisard

\
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