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o Ministério da Justiça, a . t 6 do corrente, forneceu á imprensa
-

a �klliliite ri'Ota:
«Os documentos ontem entregues pelos advogados- do sr" .Ademar ;'�a'f1fârros ae

�inistro da' Justiça foram encaminhados, hoje cedo, por avião, ao govêrno de São
Paulo, que os recebeu' às tí horas e os colocou imediatamente

nas mãos do sr" proourador judicial do Estado»•.
I

iUnidade contra o comunismo
Santiago do Chile, 17 (U� P.) -' também em toda a América" pots

O jornal conservador "Diário Ilus- a sentença terá repercussã-o pro
trado" é o uníco órgão chileno a í'unda na vida do comunismo e na

comentar o pedido de conoalamen- defesa' da democracia." Diz em se

ta do negilSltro do Parnído Comunista, guída.. o editor-ial : "A pouco ,e

no Brasid, Dlz que a decisão do
I
pouco, com pacíencia salvadora, aIS'

Superior Tri:bunal Eleitoral do verdadeia'as democracias vêm re

Brasíl "é aguardada com' ansíeda- tif'icando a sua IJrnhia de condute
de não somente ne'sse paí's, cOlmo d'iamte do comunismo intermacional.

0_- - - I A dissimulada indiferença de on-

epuracao e nao tem e a interessada complasoen-
_

I
cia de hoje convertem-se, agora,

80uraCUo numa decidida luta contra o íni-

RIO, 17 (A. N.) - O senador Georgi. migo comum da democracia : o ca

no Avelino respondeu hoje. em entrevís- munísmo. Oont.ínua dizendo que
ta à '''Fô1l'ia Carioca". · às declarações que "deram o ,eXl�1llIPlo nesta cruzada
sôbre o pleito no Rio Grarude do Norte

contra O cormmssmo oQ Canadá e os
haviam sido feitas pelo deputado Café

FHho. chefe oposlcíonísta naquele Esta- Esaados Unid'cs. Fixando. o nosso

do. A cêrta iàltura fê2l o senado'!' poti-, o'lrha,r palra este lado do mundo, ve
g'uar uma grave afirmatLva, seg-U1IDO a r ificaanos ,qUE) o. BI1asi,1 também,
qual. não é � votação do candídato das índcia ,e,Sltla campanha jurídícamen-
oposíçôes coligadas que vem aumentando 1

_

mas sim a do candidato pessedísta é que te. Amanhã, embora possa s,e,r um

está diminuindo, arrematando: pOUCO tarde O farão outros países
"Isto não é apuração. mas siní depu- da Amér-ica. Mas, o fim, certa

ração". será a unidade corntinelllual contra
E tal fato acontece, graças à faciosi- .. . .

dade dos três juízes do �IT'ri'bunal
-

Re- esta seta negaltllva dl'TlIgld-a contra

gional. I a civilização ea-istã."

Rio, 17 (A. N.) - Soib ,a pr-esi-I tor.al, enfe'Illd,endo qrue o Triobunal
diencia do mi,nisLro LafúeLe de devia deSldre lOIglo deCllara-las. ,Os
.A,ndnade,. o TSE jUlIg'ou, hojrE�, a I demais juizes cingiJ'am-se ao ar

repr'eSle,nta,ção do sr. Auguslto PaJffi- 1 tigo 27 do I1egilmento i,nrl!ern'Ü, qoo
plonra para qrue decllrurasse a in- só ple.nmite as decilSõelS des.sa na

consti,tuc-i'oll-wlildalde do pre0eilto I ureza, 'quando ,eorfl julgamern,to de
e·Leitoral que mm1!cLa a'iri'buir aos ClalSOS C'ooc.retoõl. Cabe agora aos

pa,nbidos majoritários as .sobras dürs partidos ,em minori'a impu>glIl'ar no·
volos dos demai,s partido.s. Foi l'e- Rio e no.s Estrudos, o.s d�plomados.
Ia,Lar O,·pl'of.ess'or Sá F i'lih0., que ,ern- "eleilioiS pelos S'OIbrrus."
�Bndell SÓ poder o Tri,buna;l decidir

Ri'o, 17 (A. N,) - O presidente da ma;Lérila .em casüs posirtilVlrume,nte
da Republica ruSlsÍ.nou hoúe, despa- co:ncrBDos. O milIlislrro Rilbe.iro Go.s

chos na ,palSlta dias Th�lações Ex- tJa e o de,s'e<mbangwdor J-osé Antônio

-Leriore,s, eXOlnerando, a pedido, Nogueira VlOl!Jar,rum p,el,a üipo>rtuni-
João Batilslt'a Luzardo, FraiIJ.cis�o d8ide dtO j'UJIgamento dirunLe da re-

Ne·grão' de Lima e o geneml Isau.r-o I'evanc.ia ,da maltéria. Em deba-te

Regueira, das funçõ,es de embai- prof,eT.Íldo em longo v,olÍ.o, o deserm

xadores re,spooLivamente na ArgE'n':' barglwdOlr Nogueira evidlefncio'll as

vina, . Bélgica e Ptaraguaj.. I inconsLiiuciolTha'li!da,clie.s da lei e].ei-
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MONl'EVIDEO, 17 (U. P.) -

OI Belmonte acrescentou que di.ante ,p,rellelndia residir na ArgElnt,ina e

majo.r Elias Belmonte, apresenta- da atitude da Argentina em con- apreserrtar-ec "ás autoridades da

do .pelo Livro Azul �iQTte-ame:rica-I{)O<l'elar em proibir o seu dle,sembar-I embaixada dos Estados Unidos".

no como um dos mais preeminen- que para allJelIlder ao perdido do O major Belmonte fOI entrevista
tes nazistas sulamenicanos, decla- governo de La Paz, nada mais lhe do a bordo do "Morrle Alhertia",
rou numa erstrevista concedida aio res-ta raeer senão regressar à Es-: uma vez que a:s autoridades uru

"Avamte" que veio para a Arneeíoa 1)1I11ha a bordo do "Monte Alber- guaís concordam tamhem em

.do SUlI com a intenção 'de "viver tia", 'no qual viajou para aqui. O aaender ao pedido formulado pela
€IIl1 pàr" cOiffiiPletamlelIl:be- alheio à I antigo adido mülidar i1 emhadxada Boli via sobre a projbição da en

política". l boliviana em Berlim revelou que i trada de . cx-auídn
, �

em '!Jeni;tól'i'o

urugua io. Assím, 1.." <:,;1ooa1(111, urna

MOS'COU·· PRO·TE'STA guarda especial no cais, enquanto
'. as amuou-idades policiais subiram 'a

bordo para comunicar a Belmonte
LONDRES, 17 (U. P.) - A emissora de Moscou informou esta

Ique seria preso caso tentasse de-
noite que o chanceler Molotov protestou junto á embaixada dos Es- Isembarcar.
i�d?S Unid:os, cO'l1.tra· a "a:Ü'tudle hostil" manifestada �)elo sUb-SeCl.'e-,' O major declarou aos jorrnalis1Jas
tano de Estado. sr. Dean kcheson, em ,seu recente d1scUTso no Se-

que o 'entrevistaram que jamais te
nado. Diz a rádio que Acheson, contestando uma pergunta sob.re o

I

ve qualquer Gontact,o com o Par,trido
'plano de contro1e firmado que ':a polítÍlca internacional da RÚSoSia- era Nacional Hevoluci,onário, q.ue apoi-
agressiva e eX]J'alIlJStontsta". ava o presi,denl'e Vil,laTo,el, cujos

A,' França oa-o pendera' �s�oo� �ll����IV:��:m��nS�l�O'l�a ���
II

"

errou I,:e:dond�men[.e ao. aponta-lo
"

I
como lIgado aque.le iXlrüdo, eDm o

O
., ..

irr' d I ql'lal, srulienLou, não lev!e nenhum

F
pl'Jme�l'? mlllMISI o ec aroo q1.ue I enuendimenlo no decorrer desoLes

a rança IrIa a OSOffil COim' o Im
Lt''''

d t b II " .

t, "d'l
'U �'lJo.s anos. .

� .ra, a 11a:l.' opo,r um� S1n' �se os
A ootor.evi.s'La de Belmonte foi

v.a.rllOS pontos de vIsta alIado so° .

t'd
.

d' 'd IaSlS1S II a por um ],n lVJ< uo que e e

próprÍlO apresentolu aO, . jonnallislta
cOlmo sendo o consul geral da Bo

lilVia na Suiça, Thuben Gonza,lo 83-1'
clono

Parils, 17 (U. P.) - A polj,tica
-exterior da Fralnça, de med1ação
-entre o I'este ,e o ,oeste, continua

inatterada - ",e j.amai,s a mudare

mos, porque não podemos f'az.e-Io",
doolarooUJ o primeiro milni'sUro Tha

madilE)r, em ,eIlltl'ievista.
Ralmrudier clres'autorizou as noti-

bre a paz cO/m a Alemanha, larCr,e.s

centando que não há a pÜiSlsi'bi,lida-
de do bIoco f'ral1iyo-s;oviléti,co. na

Con:Derle:ncia dle MOls'cou, nem de
olutTa especi,e de blo:colS', porque a

poliltioa ,e.x,teri'or da Fr,ança "não
coilIl'Cirde eXa'tament.e co.m a da

Grã-Breibanhoa, 'a dos Es,t8idOts Uni
dos ou a da URSS."

das de que a :Blrança s,e ',allinharia

com a URSS, oontra os 'Estados
Unido.s ,e a Grã-Bretalnha, no Con

selho de MilIlÍIstrois do EXJteTior, em

Mo.soou, na di,StC'lJIssão do trataldo de

paz co ma .A>118lIDanha.
A Inglaferra

",.

vencera

Para'proibir,nOV8s'bom
bas atômicas

.j
LONDIRES. 1'7 (U. P.) - Attlee d€çla

rou em Manohester 'estar c<mJ'iante em

que a tnglaterra vai vencer a mais ter

rível das crises de combustível, "sem
dlÚNirda a1gUlma". Num comido de traba

lhadores, realizado em Mancheste,r. . no

coração da grande região manufatureira
de teçidos na Inglaterra. disse: -Estou
certo de que, apesar da gravidade dos

problemas C()IIll que nos defrontamos, a

Inglaterra voltará ao seu padrão de pros

peridade e bem estar" .

LAKE SUCCESS, 17 (U. P.) - BSp'era-se que a Rússia proponha
formalmente, na próxi,ma s.erSSão do C<mISlelllo de Sê.gurança da "UN",
que seja ill1lied'iatamell1te proibida a contirl1JUação da manufélJtura . de
bombas atômicaJs.
.Já na reuni.ão de ontem, o dlelega!clro soviético AIlidlrlei GromykoO

dLsse que essa pr.oibição clIeV"e ser o· primeir,o paSoSo pana' o plalIlo
rlIe controLe intema'CÍ-onal, mas não 3Jpr.esenrtou proposta nenhuma

.que exig,i.s's'e a ação do Co:nselho. Exoue'rações de
embaixadores

Mussolini tinha
•

receios
ROMA, 17 (U. P.) - Avturo Fasciílo, que foi () secretário pm.'ti

cular de Mussoolirni no ·MLl1'ilstério do Exterior ao tempo doO assassínio
doe Giacomo MoaVteotii, r,evelou que o Duce chegou a receiar que as

consequências d/esse crilme puele:ssem. oomprometer o seu ainda inse

guro �eg.üme. A!Slsinn: pro.curando acalmar Fasciolo e outroOs altos

funJCionáriDS faoci13tas, MU/�30Ü'llni el'ec]an.·m�,l!hes por div'e;rsas V1ezes':

'''Se �u me salvai', vccês tambem estarão salvós".

ft tomada de Monte Castelo
Ino,. 17 (A. N.) ° dia 21 do corrente assinalará mais um aní

versárío ela tomada de Monte Castelo pelas Forças Expedicionárias
Brasileiras, um dos feitos maís arrojados dos soldados brasileiros no

teatro ele operações da Itália.
Coube ao Regimento Sampaio, sob o comando do então coronel

Caiado de Castro, realizar esta ope'I'açã'O, qUe foi o prirneirü ato de
cisivo para o tenmino da guerra na peninffilJra. Em seu qual'tel, na

Vila Mililta,r, o Regirrnentto Sarrnpaio vai: r.emeunocar o feito com um

gT�de programe.' de festiviJcJradBs que terão in.'ÍJcitO ás 8 horas com a

fOTllna,tura da tmpa parta o hastJeamento do pavilhão nacional, se

guilncJlo-se uma 's'OiJrée dle so1eIJIidrudies.
A's 9 horas será ceLebrada missa campal e á tard'e haverá um

"show" dto qual partidparão artistas ·dias' noss'as emiss'or'as', s'eguinào
se Ull11'a soirée d!élJllçélinte palra ocifiais e sargentos,. O qua'rtel doO Regi
;11:enso sampa,itO 'será franqueaJdo a visiJtação pública.

A ConferênCIa -.do
-

Rio
RIO, 17 (A. N-.) - As agências teltegráficas estrangeiras conti

nluam a ÍrllsÍjStir notícias prooedlentes 'Ora dos Estwdos' Unidoo ora de
ou1lros países sul-americanos, solwe a proxLma Conf!erênJCia dos
ChélJIlJceleTes, que será realizélJela no Rio de JaneiroO, afirmando al
gU/II1a;s, a:té, que elitta ,conferência r'ealizar-se-á em março próximo.

Os jor'l1!éliÍlS pT.Q.cu!I1ruram tnJior:mações junto ao p,es'soaI do Itama
rart.í, ondle colheram a informação de que até o presente moménto
nada foi clre{:ermÍJlad'o quanlto á r.eunião da alud1ida conferência e que
era �i[1dla muito prematuro maroar a da'ta mais ou menos apil"Oxiana
da, po� os prepara.tórios .para a conferência, embora já adiantados.
estão seguindo seu curn-ó nattUJra,l, procedenldo-1Se a cOI1lsulitas e al
gUl!1rS palÍ.s.es da 'A!mér1ca sobve· esse conclave dio.S chanceLeres ameri
canos.

as SOBRDS ELEITORIIS

Urnas impuqnadas
Vi-iória, 17 (A. N.) - O Trilbu[]aI

Regi'onal Elleitüral' vem d'eüidindo

e flJpuraJ.1do as, umas impugnadas,
esp(}ranldo-s,e pára brev,e a conclu

são elos tmb8il.hro,s e proelamaçãÜl
elO$ ca'l1idielatüs 'elei,Los.

/'
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FARMACIAS DE PLANTÃO

TELEFONES MAIS NECESSrTADO�
Bombeiros .........•..•..••••••. : Ull
Polícia '.' '" •• 10JI
Deleggcia O: P. SOCial ...•....•..• 1571
Maternidade ...................•• 115!
Hospital Nerêu RamOl ....•••••• In
Santa Casa ...............•..•.•. 103,
Casa de Saúde· S. Sebasti�o ..•••• U5l

�ssis�ência �unicipal ........••.• 166'
osp.ta! M.htar 1H"

- 14- B. C. ....................•• U�.
Base Aérea ......•.........•.•••

,
71;1

7' B. 1. A, C. ...• " •.••••••• ,... 159J
Capitania do. Porto; ,.............. 1380
16' C. R. '..................... lOO@
Fôrça Policial 1231
Peirltencjãria 1511
NO Estado" .• 1033
-A Gazeta" ••••••••••••••••••••• 16"
-Diário da Tarde- 15"
L. B. A••...•.•••..•••.••••••• lMl
EDIIl. Funerária Ortia. • ••

Laboratório
Radio-Tecnice-Electron.

Fundado em.1935

I
Montagem de rádios, Ampli·

ficadorea-Tranami.1011'el
. Material importado direta

mente do. U. a. A.

Proprietário
Otomu Georges Bilhm

,

I
Elecbe· Tecnico - Profi.. ioJ'ud

. formado na Europa .

Florian6polia
I�ua João Pinto n. 29 .• Sob.

.,

DE AGOSTO
CARNAVAL DE '1947

AVISO

CLUBE DOZE

oe

Frances outras - amigas, parentes e mu

lheres dos homens de então - pe
ritos em problemas senêimentais e

jogos voluptuosos?
Nem Diane de Valentinoís, Mes

dames de Parabére e clie Houchy,
nem Madame de Pompadoue, Ju
lieta Béeamíer, Joséplrine de Beau
harnaís, nem Madame 'I'aldien, nem
Madame Barras toram bastante
loucas para querer ser mag-ras. E
as "piu-up " g,j,rls dOIS Estados Uni

dos, voces acreditam 'que sejam
magras? Eu não.
E voces, moças rlorídas, filhas da

França, que sonham com a "Dama
das Oamélias", não esqueçam que
ela morreu corn hemoptisas en

tf,e gases e organzas tão frágeis
quanto ella�, E s'e sonharem com IBa_Udel:i'lje· e a "amig'a� com qua- V I'V E R E Sdris" nao percam de vIISlVa que ela
tinha quadris. Nem que tudo can-'

sa, alé a graça íncontestavel ela

delgadeza, o encanto amhiguo do

s'uéúer liso e que- o homem, a cada

r.tmas'cimento, que'r algo novo.

L,embrem-s'e também que as guer
ras ,e 005 ra,ciÜlIlJaJnentos dev,em ser

temp,orário's.

-,
Levo ao conhecimento dos srs. 16cioe e luas exmcs. famíl�_

CJue a Diretoria do «Clube Doze de AgostoJl resolveu realizar baile. e
fantasia. com in�cio àl 22 hotac. nos leguíntes dial do mes, de Feve-
reiro: 15 rlóbado I, 16 (domirlgo) e 18 (terço-feira). reservando o diac
17 (segunda-feira) para a vesperal infantil, doe 115 às 20 hora�.

VENDA DE MESA •. Do dia 10 de fevereiro em dia'nte. das 18':
às 20 horall. na léde do ClUbe, terá in�cio a r8lerva d.e mesas. pele
orÀem de chegada do .6cio. no recinto para esse fim delignado. O,
socio s6 poderá relerver uma mesa. O preço da mesa numercda.,
corn direito a 4 cadeiral. obedeçendo à disposição conltante da planto.
expolta na séde do Clube, será o seguinte: .'

ASSINATURAS PARA TODOS OS BAILES CR$ 80,00
1YIESA AVULSA PARA CADA BAILE. . • CR$ 30,00

e .

INGRESSOS·· De ecôvdc com as in.truções baixadas pela Dire-
�orla e que serão distribuídas aos sr8 lóciol, os preçoll para o.·,

lngrel.sos avulsos .erão OI Ileguintes:
PARA TODOS OS BAILES CR$ 300.00
PARA CADA BAlt.E. .. GR$ 100.00

NOTA • - A mela avuba s6 poderá' ser adquirida ap61 a re.8I'V"
da. de allinaturn para todos 08 baile•.

Secret�lria. em Florian6polia. 28 de Janeiro de 1947.
ELPIDIO FRAGOSO. Secretário Geral,

para EUROPA
(Alemanha todas as zonas. Austria. Hungria etc) por intermedio da

. . Hudson Snipping Co. Iric . New York.

Diretamente dos depositos na Suissa. _. Entregas rapidos e garantidas •..
" "

podendo ler telegraficas .•• A melhor organização. no genero, fundadca,
em 1893. -- Variedade de 8ortimento ••

PEÇA INFORMAÇÕES DETALHADAS A:

OlUiANIZA(ÃO SULINA DE REPRESEIHAÇÕES Ltda.
Rua Felipe Schmidt, 52 (loja.) •• FLORIANÓPOLIS

-----

Base Aerea de Florianópolis
EDITA-L

Tendo esLa Unidrude, necessida-
de de um con.taJdor formllido para",
serviço de responsllibi I id'ade, fez'
c.iente a quem 11lIVer-ess·ar, que to-
das ao5 informações poderão ser'

obtidas por intermédio do iO Ten.,
L Aer. Eduardo de Oliv'eiTalS Bas-

tos, T,e-soul'ei,ro desta Base.
Brus'e Aérea de FI,orialIlóI[)OIlis, 13·�

de f,ev,er,eiro de 1947.

Darcy Lopes Pimenta - CapitãfJp'
Aviador - A.iudante da Base.

Quinta zona aérea

(

Academia de Comércio de 8tH. Eatarina Min•.da Aeronautic8i
(fiscalizada pelo (jovêrno Federal)
ANO LETIVO DE 1947

.;VIDA

FIMIN

(Copyraght. do Serviço
de Informação) .

"Pertenceis :i geração que,
demrs em pouco, só verá nas

mulheres, machos e COl1JCOr

rentes". Alfred Capu» (1906).
Sou I\1.A!GRA. Podem acreditar

8 - Sábado - Farmácia Santo no que difo,: "Gosto de mulheres
Agostinho - Rua Conselheiro Ma- gordas." Assim mesmo, levei rnuíto
fra. tempo para me aperceber disto,

9 - Domingo - Farmácla San- porque as magras são mais lindas
to Agostinho RIuIa Conselheiro fazem mais ef'eiJLo. Por exemplo,
l\1a!flra. não é maravídhoso um vestido bem

15 Sálbaldl() Fanmácia Espe- dr-apeado no 08lS0 dos quadris, uma

rança _ Rua Conselheiro Maf,ra. cintura fina, uma barriga lisa '!
16 - Domingo' - Farmácia Es- Mas... uma senhora um pouco

perança - Rua Conselheiro Mafra, gorda é sempre mais alegre : ri,
22 - Sábado - Farmácja Nel- moserando os dentes, e come umã

son - RUJa Felipe Schmidt,! porção de "quitutes" gostosos, tem
23 - Domingo - Farmácla Nel- coxins assetinapos onde convem,

son - Rua Felipe Sohrnidt. ,nãó tem angulos nem no l.is ico,
O serviço motunno será efetuado nem na moral. As meias ricarn

pela Farmácia Santa Antônio sita bem estendidas numa carne tesa e
á rua João Pinto. o arco' do pé, gorduchinho, 'se
A presente tabela não poderá ser ajeita nos sapatos de saltos altos.

al.terada, sem previa autorização A ·es'Sas senhoras, (l!pe,s!ar de gor-
deste Depantamemto. das, 'bem�se a vorutade de da'r-Lhes

ais mais bonitCliS flores, cercã�las de
rendas, teüidos voluptuosos, beijos,
praz,eres e confidencias.

Pwra elas, enconLra-.se· sempre
c,r,eme de lei'Le, as cÜlBlfei,teiros têm
bomDo,ns; os dooeiros, doces. Para
elas, os ca'çadóres caçám lebres e

jav,alis e o,s coz�nhe:iros tnv,entam
pet�scos imédito,s. Suas arrumadei
ras têm aventais bem pas.sados e

séiús cabe'].ene1ros fazem-lhes pen-
'úe>ados traba.lhosos.

.

A sua "li,ng.el'ie" é de seda, renda
e fitas.
Toda.s fliS épo.ca.s aleg.r,es na Hils

'Vá:ria fo,ram éip'o.oa:s o,nde as mu

lher,es e11am um tanto gorda's. Até
nos contaiS de crianças, a·s fadas
mCligTas são hruxas, e as col1f'i,den
tes ;traidoras ,se chamam "EslP�nha-
colmJfrilda. "

A-sstm sendo, senhoras gordas,
não se deses,penem mais. Não usem

mais es'sws ointas-lll'vas que opr.i
mam a vo.ces. A!bram as bluzas com
os deoOltes g1'Clicioso·s que o bus,to. C· d tlih'es pel'mita. Ql1!anto á cilntura e.la i .

a as ro
[Iem que oS'e1' fina e devlem f,ecl;a-Ia

.

nesses coIetes pará cintura feitos Pec1i.m'Os aos ·nossos distintos leitor.es, 00 Obséquio de pree�cher lO
de s,e'Um ·e f,eC/hados por cordão cornpon a-baixo e remete-lo á nossa Redação a.fim de compLetarmos
bem fODte que v'Üces irão liJPeDtan-1 quanto; antes, o nosso IllIÜV'O Cadas,tro SociaJ.
do, alJ.ertando, a.pertaIlJdo, llité mes- '

.

.

m,o pender o fól,ego, ponque a cin- Nome .........................•....• j. , •••• , ••••• , ••••••••••••••••••

tllra filIJla é ·0 compIemento indi,s-
pens'avel dos selllS encantas.

Sexo ............•. Est. Civil D. Na&c. . ......••.••..

·.A!nl�igfllIllteITÍ!e
-

houv,e .teIlllPos fe- Pa,is .........................•.......•••..•................•.•..••••.
liz,es e loocos, �de CliS .mi\:"lher'e-s
,reinavam; Te,Il1iPo das ",Côr,be.s' d. Esposo (a) ..............•.......•.......•.•.....•.......••..•.•..•••.
almór", das Baias do ",Reg.ente", dos ' .

RETIRARAM SUAS CANDI•• 11' bai.les do "Oonsulado", tempo dos Empregó ou Cargo •..•...•.••••••.••••••.••.••••••••••.•••••••••••••

DATURAS '
prazeres ,e,nebl'1antes do "Diretó- Cargo do Pai (mãe) ..............••.••••••.

-

.••.•....•••...••.•.•••••
J rio"Tôd9.s as bebidas, incluSIV€ $1 .

f�ricadas em OUITOS Estadp!",J Er'�m magr<as., acCliSO, as poetisas Observo ..

retIrara� suas candidatvras,�' dos JogÜls fl:mr,alo5, e a rairuha Alié-
para t'lnnar nos. lares �m�ari. nor da AqruitliJnia, mã'e do r,ei-poeta

'.' ,.,
.

laenses, ;- em VIsta da cerbssi· R' de· - -

ma vitória do aperitivo· KNOT.
l'0a'l1 'o ODaça-o d.e Leao? Eram

magl'as, acaso, l\'['al'le de Champag-

o.�.·•-,- �--:_;_

Elogio à mulher go_rda
Por L/SE DEHARME ne, Enmangarde de Narbm'llle

CURSOS: Comercial Básico
Técnico de Contabilidade l' e 2'

Contador 3' ano
anos

Cii\nciall Econômica••
INSCRIÇÕES: Examel de admissão 00 Cu riO Comercial Básico

•• de l' a 15 de fevereiro'
Exames de 2a epoca -. de l' a 15 de fevereiro.

INICIO DE EXAMES: Admillão -- 30 de fevereiro
26 epoca.. 20 de fevereire.

MATRICULA- de l' a 28 àe �evereiro.
INICIO DAS AULAS:·- lo de março. -

Nota: Aos portadores do diploma de Auxiliar de Escritorio -' Conclu.�o
do Curlo Comel'cial Bálico -. lerá permitida liem a observancla

do limite m�nimo de idade a obtenção do certificado de Licen

ça .Ginalial. de acôrdo co� 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).
INfORMAO!ÇES •• Avenida Hercilio Luz,. 47 •• da. 17 ás 19 ,hora.

Social do «O Estado))

,N21,�
'PARA RECEBER AMO'sTRA GRÁTIS,

ESCREVNo. $EU ENDEREÇO. AO.

UBORl;TÓRIO 00111 S. II.
CAIXA POSTAL, 36

a.LUM.ENAU_ •. SANTA.CATARINA,Agradeceriamos, também, a geIJlltneza de noticias de nascimentos

casamentos e outras, de parentes OU de pes'soas amigas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



f' }:t;�TADO-·Terca feira 18 de Fevereiro a. '947 l

Rilo, 17 (C. P.) - Info,rmam doe
Belo Horlizon'Le q,ue se comí'lrma
am Bal'ba,oena a' irupção de um

surbo de febre iLifóide. v'erilnoando-
NASC!ll'IENTO:, s,e até agora, 47 caso�, dos quails 2

,

E,srtaJo de ptruraben'S o sr. 0.1'-1 fClJta-is. O numero de p:essüa:s vaci-
lando Brraga 'e exma. Sira. 'PIelo nadas pello DelPartamelI1to Esrtad�al
))JaJ�ciJmento de uma menina de Saude" flue está 'envildando ,to
,que ne.cebeu o nome de Sueli. dOIS oos, es.forço,s para debelar o mal,* *

já a,Unge a maLs de 8 mil. O)lvido
BATI�ADO: ,. .

pelo rtelefloIlJe, piela reportagem de
Sler'a le,vado a pIa ba.tIslmal, "A N.oilue", adir. Te.oharlrdo ToHen

,domingJo, dri:a 23, o mlenor Ro� daI, uma drus mais destacadas í'i
dolfro S�,Iígi,?, filho d� cas:�l R��

I

gluras do cor,po médjeo .daquele
· do�rf!o Sllvewa - E,dIrth d AqUl� Delparlamel1'to, disse que a situação
no Silveira, T1e-sidJente's em São ela cidla,de nãOo t,em qualq,ll'e,r eara
José. Servirão de pad,rinhos o Ler aLarlTI-al1lte e que ais pro'Vidcn- �8<1'. FJ1ancisc:o Sima Perei.ra e cias [,oouadas evitarão a p�'ogressão ;....--,----------------------------.....

· a SiTia. Dalva R,11'Slsi Pereira. do tifo.

Vida eocial
PREMIOS EM LIVROS VIAJANTES:

Por todo êste mês "O Estado" Relação dos passageiros que
Riniciará a distribuição de livros, desembarcaram nesta caipital
,jncIusive romances,' entre as pes- ruo aVIa0 da Cruzeiro do Sul
,:soas que constarem do seu cadas- PP-CCX Caeté no dia 16-2.
,Jro social, Procedente do Rio: Osvaldo

Assim, os que ainda não tenham I da Silva Oliveira, Domingos
"preenchido .0 coupon que dia:ia-I COSiDa,

. F'ilomena Asterfa
.

Bonr
-mente puhlicamos, devem faze-lo de Souza, Arací Ooularr, de
.0 quanto antes para concorrerem a I SO<UlZa, Nice Campos de Faria,
:tão' i,nteressant� iniciativa realizada I Nair Damínellí, Acelon Dárío
-sob o patrocínio da "Livraria Rosa, i de Souza, João Macarí e Otilia
,,:á rua Deodoro, n. 33, nesta Capital. ·:So1edadle. •

Procedente de S. Paulo: Ro-
* nald Hen:ry F'ítzgerald, Joha-

ANIVERSÁRIOS: unes Sayer, João Augusto de
Bachl, Gerson Gevaerd

I
Mello Baraíva, Herbent John

'I'ranscorre, hoje, o aniver-iRolke, Paulo Jacob" May, .
Vi

.sarro natalící., do sr. Gerson eente de Paula Corbeta e Wal-
· Gevaerd, bacharel residindo teiI" Bernardíní.
"atualmente em Curitiba. Embarcados nesta mesma-y

* * data piara Pôrto Alegre: ,

Srta. Laura Silva Oaulherme,' Weber, Edíelau
Na data de amanhã festeja Jorge Oachel, Clarence Osval

-mais uma f,elilz primavera, a do Von Buettner e Eríca Von
.graciosa srta, Laura Silva, fi� Buettmer.
-lha do ST. Norberto Euclides".da Si1V'a, estimado índuetrtal e Visita F'lcríanópolis o nosso I
'ínrluerrte procer politico em .dístinto conterrâneo Gervásio
Ríbeirão, e de sua exma. espô- wz Sobrhnho, alto funcionário

· sa d. Francisca Silva. 'do Tesouro do. Estado, que a
A distinta aníversardanta, váa-íos anos presta seus servi

.que é muito benquísta naque- ços na cidade de' S. Francisco.
"Ia localidade, em virtude de S. s. que aqui residiu muito
-seus belos dotes de coração, tempo conta em Florianópolis.
receberá, amanhã, as efetuo- com grande número de amigos
-sas manifestações, de amígas do que tem tido ensejo de abraçá-
�anldle. círculo de suas rela- lo demonscrando-Ihe sua sa-

-ções. ,

I ttsfação em revê-lo.
"O Estado" deseja-lhe farta

I .

Nós de "O Estado" qus tam-
·

mes,s'e de f,el'icidades. I bém nos Cions,id'eriamns entre

I seUlS rumigos apr,esentamos-lhe
. Fazem anos, hoje: I roltOIS de feliiz e.stadia em nos-

- o joV'em HamUrton D'Alas- lna Capital.
cio. \'- a slra. Mairia D. L. Gomes. Evandro da Luz ll'Ioura
-, a s�a. Honorina Li:vra� I E,stá em FLorianópolis o s,r.

men>W. Evandro da Luz Moura, e,stu-
- a Sl1a. JuHa Amalia lYct dante residente em·"S. Francis-

II '.;CoSlta.

I
co.

- o s,r. Moacir Gallotti. ------------'---

- a Sirta. Maria de LOUlrdes'
'Oliv'eilI'la. I Pt\RTEIRA

- a SIl'ta. Mrurta Iná Vaz,!
'tundOlnárÍla do ministério do Da. VIVI (Part�ira), torna

'Tra;balho. I publico ,que, a partir desta date
- o sr. dT. Ruy Pontinho de' atenderá suas clientes apenas

Momais, tenente médico do
na .Mat:rnidade. de Florianó-

-�Exé,rlCito. I pohs, nao maIs o fazendo à
- a SiI't�. Nair Souza. domiciia

Fazem a:ti:o's; amanhã:
- a eXima. viuva d. Zenaide

'Brnggmann, Oorrêa. I'- o s'r. Ga;Ldino Mota.
-''0 sr. JanU'ár>ÍO Abreu Sil-,

I

fi_!
,

Via.

a srta. Denize Régisl,
'lha dio sr. Trajano Régis.

-

'O ST. Ra i,lllIl1llid'o Bels;s!a;., 1c r
'sa,rg€lIllto do Hospital Militar. I '.

.

- a srta. MarLene IzaheI febre tifoideLacomrube. I
- l:j!S SlIltaJS. ·CI'IBU'zoa Helena e em Minas-

Malfila. de LOiUirdes Sillva, filhas
,-do Sir. Ariooill!ede.s Es,piridião

· da Silva, do llCliSSO comércio.
- a srta. OlLnJdi,na GaTcez.

xxx

I" ,,_._,,_
..

_.'-'-"'-'
.

Mamdada. ceLebrar pela fa,
milia, será reziada, amanhã, na
Ig.T1e;)3, S. Frarucisco, ás 7 ho
ras, '"'1i.sS'a em sufrágio de al�
ma ri q, pran.teada Iracema C

,

FraLl,er.

llIISSA:

B I TO
n �lfFji;!fe indicado
T lradrmIl1s. 'I

'� ,t,

-Nem se perguntá·�

., T?:: lo ,So uso l.�OLynOS •

_ diz,
Constance Moore

famosa estrela do REPUBLlC PRODUCTlONS que aparece em

"EARL CARROLL SKETCHBOOK"
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Monumento
a Roosevelt
Buenos Aires, 17 (U, P.)

o Seaiadn aprovou por .unaní ..
midade a indicação que autnrí
za o govêrno 'a mandar erigir
um monnnnento ao falecido
presidente Franklyn D. Roose
velt.

Paris sem jornais
Paris, 17 (D. P.) - A greve dos

Lipõgraf'os dleiXlou Paris sem [or
nais no segundo dia, não. havendo
a menor possibüídade de que ela

seja solucionada neste film de s€

mana. O muí.ísmo do governo roí
de certo modo rompido quando o

Míníetério das Informações divul
gou que, ria atual crise, os edito
res não. estavam em situação de

atend ar ás exngencias de aumento
de salár ios em vioáe e oínco por
cento. O governo ruté agora, não.

bateu . ern retirada na sua decisão
de não perrnif.ir mais aumentos: de
salários, em geral.

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

Melhora a crise
inglesa
Londres, 17 (D. P.) - Há indi

cios de que 'a cr-ise mduser-íal cau
sada pela escassez do carvão está
sendo aos poucos vencida, ,e uru

I porta-voz do governo já declar-ou,
. cante losamente :

- "Parece que já dobramos a

esquina ... "

No per icdo' de 48 horas decor
rido ,alté ás 6 da manhã de hoje.
chegamllIll á Londres 212 trens ca r

regado.s de carvão, ,e as che.gooa3
por vta mari.ti.ma já a:tingjranl
qua.se a média do outáuo paSlsado.

Novo embaixador
Lo'nd�es, 17 (D. P.) - O "Fo

reLgn Office" recuslou-;s.e a cOlnfir
mar ou desme:lltir a 'IlOIbci,a de que
o aúullil embaL'\:ooor na Polonia,
Vic<t�r Cav,eIlldish BootiTlJCk, será
nomeado embai:xàdor 110 Bra'Si!. O
embaixador do BI'Iasi,l, sr. José
Moniz dl81 Aragão, deolal'ou que nada
sabe: a 8ISlse r8lspe,ibo.

O sr. Ga'\n8lnelish BentiiDck 'serve

·em Varsóvia de,sde ago.s,to de 1945.Esquadrias de Madeira
A bátalba do carvão
Londres, 17 (A. P.) - O gOlVerno.

amunciou esta noifÚe que cOinseguiu
obLer fil'ma ,e rela'l J)lrogl�esso na

sua baJtalha de s·ei,s dias cÜlntr,a a

CI1i.Sle de carvã'Ü. U.m �omunicado
wdverLido o povo, entreta1nto, que
não é passiveI, ainda s'\JJspell1d·er o

ra,cionrume'Mo da ,eleotrilcü:Lrude.

Comerciante e industrial com longa pratica neste 'ramo e

conheCimento tecnico especializado, tendo g;'ande fabricação
nesta Capital e desejando redUZir a sua produção aqui, des�jg
entrar em negociação para representar ou associflr-se à firma dô
mesmo ramo. situada no Estado do Paraná ou Santa Catarina.

Otirna opal tunidade p�ra aqueles que desejam ingrt"ssar na

praça do Rio de Janeiro t:orn seus prúdutos, pois que, tendo a

sua firma mais de 14 anos de existencia, sempre operando

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

sua fabricação é uma das mai'!! conceituadas. oferece perspecti
vas de grandes negocios, urna vez que iá fabricou e co ocou em

resjrjencias e grandes edifícios para mais de CINQUENTA
MILHÕES DE CRUREIROS (Cr$ SQ.OOO 000,00) de esquadrias.
tendo mesmo efetuado contratos de fornecimentos par 8 uma

só obra de m"is c!e DOIS MILHÕES DE CRUZEIROS
(CI $ 2.000.000,00). Ca�tas dos interessados pare «ESQUADRIAS
DE MADEIRA» - Rua Pedro Américo, 115 - Céltete -

Rio de Janeiro.

LIVROS· SUIÇOS
Em lingua alemã, procura-se livraria depositária

nesta, cidade. Cartas detalhadas para

«Im portação de Livros.

Juventude Espirita
*

F10i fund'ada, ontJem, dia. 15,
em 118'UJnião TleaU,�adia llIa sede

prov'Ílsóri'a dia Fe:die-ração Esp,í
rilba CaJtarinen!S!e, a o.I"gIaniza
ção dos moº�s '81Sipiri:bas desta
Capi,tal, e que recebeu a deno

minação de J,uJVrenrtl11d.e ESipiri
ta de FloriaJllóp()�i,s. ESisla elllti-

tl;a;de relirgilÜlsa t8lTá por finali
dadie prec1lP1Uia a IOri:entação e

esclaJrecimento, neUgio'So e mo-
.

Iral, dOIS jovens de 15 !1 25 anos,

I' pJÜlSlsibiUtarudJo-lhes o esclareci
mento qUe Ih8is pelrinrita olfiell

tação fiTme e segrurI:L na vida
a.diUl1ta Foi 'eleita e emposlsada
a DLretoifi\a p['I(w�sória dessa
oll'gaJnização 'de moços, ficando
aJS!Sim cOllJSltitu'ida: Presidente:
Ari Km:,diec de Melo; S:e'üretá
rio: Iv,an Régis; Tesoureiro:
Maria Novais,
Foi, ainda, designrad:a uma.

Oomiss�o pa,ra, no prazo de
um mês, elaborar o pyojeto de
F;_oi':l,':.l1tcs da nova entid.ad�.

Avenida Franklin Roosevelt nO. 115 - 9/704

RIO DE JANEIRO

SELOS DA ·ALEMANHA
Acabam de chegar todos 011 selos comemorativos da Alemanha,
emitidos durante a guerra. 97 Peçall. Preço. Cr.$ 550.00.
Pedidos acempanhado de cheque, sem ;roai. dellpezas à.

ALBf:RTO K'AUFMANN.
Caixa Pestal, 1427 - São Paulo..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O E.STADO-Terca-�elra 18 Cfe Fevereiro ele ".7
,

•. - .........,P

,

Transportes regulares de cargas do pôrto de de

SÃO FRANCISCO. EO SUL aara NOVA YOBR
Tenha eempre em casa uma garrafinha

nrER ITI VO «I( N O I»
Informações com os Agentes

Deseja obter'
emprego?

Procure então a nosM Ger�.·
cía e preencha a nossa "'fieha 4h
informações úteís ", dando tôd...

IIIlS
indicações possíveis, que tell'f'

mos ,prazer em recomendá-lo (a)
aos interessados na aquisição II.
I)onll funcionários (as),

Ftorianôpolis - Carlos Hoer;ckeSjA - CI- Telefone 1.212 ( End. te'eg.
São Francisco .do Sul - Carlos Hoepcke S/A - CI - Telelone 6 MCOREMACK

DI' TI·LOGRAFIA I SNRS.
ASSINNATES E DI TALCONFERE

DIPLOMA
CORRESPONDENCIA

COMERCIAL Reclamem imediata
mente qualquer irre
gularidade na entrega
de seus jornaes.

Gentil' Vieira Borges, Tabelião de
�otas e Oficial do Registro de

Imóveis, da Comarca de Bom Ré

tiro, Estado de Santa Cataréna.
F-az saber que, pela Sociedade

Colonizadora Cataránansé, com sé
de na cidade de Pôrto Alegre, ca

pital do Estado do Rio Grande do
Sul, com escr-itórios neste Munici
pio, nos lugares "Jararáea ,e Vila
de Ituporanga", pelo seu procura
dor especial Sr. PalJ.�11Q Alfredo Sch
lichting, foi requerida a ínsccição
terras abaixo descrítas: Imóveis
"B" e "F", parte do' 2° Burgo Agr-i
cola e parte Concessão Três Pon
tas: ' Plainta n. 76, Secções, Rio do
Meio Margem direita � margem es

querda e Rio do Meio (Chapadão),
lotes ns. 59' à 103 Os númer-os im

pares e FI e GI, com a área total
de 4.222.779 ms2. Rio do Meio (mar
gem direita), lotes ns. 16, 18, 20,
20-A, 22,.2.2-A, C; D; E� H; com a

área total ,d:e 3.801.417 ms2. Rio do
Meio (Chapadão) Lotes ns, A à Z e

Zl, Z2, Z3 e Y, com a área total de
6.579661 ms2. Imóvel "F", Parte da
Concessão doo Três Pontas, planta
n. 77, Secção. "BS!tr'ada Velha do

Fígueiredo, lotes ns. 1 á 6, com a

área total die 703.510 msâ, No total
geral de 15.307.367 msê. Pela re

querente, por intermédio do seu

procurador especial
.

foram ap·re

seqtados em 'meu Cartório, os do
CUIl11tmtQS exigidos pelo Decreto

que se trás a marca 'da perfumaria Lei n. 58, de 10 de Dezembro de
"Johan Maria iFarina" que já era 1937 e pelo Decreto-Lei n. 3.079 de
preferida pela corte imperial 'de 15 de Setembro de 1938, exceto, a
D. Pedro II relação cronológica dos títulos de
• . • • . .. . ',' domínio e certidão dQJS In.eSl!110S,

VENDE-SE .di�piensado:s� pêlo �. M Juiz ,de Di-

reíto, por ja ter SIdo produzidos no

Regis.tro inicial, que aeham f,ran
queados .® exame dos interessa
dos, que poder-ão oferecer impug
nação a Inscrição até tri'I1iba dias
após a ultirna púolãcação deste Edi
talI. EJ pam qn1le meg>ue aO oonheci
mento de toldos, lavr{)lu-s·e o pre

• • ( •••••••••• " • • • • • • • • • • • • ... sente, além de O1]fbros de igiua.'} teôr
que sterã'O pUlblkados' na forma da
lei.
Bom Retiro, 6 de Fevereiro de

1947.,
O Ofidal: Gentil Vieira BOlfges.

'

BÍREÇÃO:
AMELIA M. PIGOZZI

METODO:

MODERNO E EF.ICIENTE I

CARVALHO,65

COMER€IANTE: Dá um li-

RUA ALVARG DE

Rádio Diiq§ora
de Lagúna

Todo o Sul Cats rmense escuta

diariamente 8 Rádio Difusora
de Laguna.

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

10 às 14 e 17 às 22 horas.
Representante em Florianópolis:

D. F'. DE AQUINO
Red. do J�rn�1 «O ES rADJ«

I QU�R VESTIR-SE COM CONfORTO E ELECiANCIA 1
A

Mello
PROCURE

Alfaiataria
J

Rua Felíppe Schmidt 22 - Sobrado

A Eletro�Técnica
In.talando-se à 'rua Trajano. n . 25. tem o prazer de comunicar

00 distinto povo que po..ue técnico. habilitados a executar quai.·
quer .erviços de eletricidade em geral, cerno seiam; enrolamen toa de
motoras, dinamos, transformadore., cOl}sertoll de rádiGs ou quaisquer
outros aparelhos e1étricos e instalações de luz e força, pOllsuincio
tombem uma .ecção de venda de eltabilizadores de fabricação pr6-
pria 8 rádios das melhores mal("Ca8.

Visitam-na .em compromisso. · .

•
"

'

" ".1

COZINHEIRA
Precisa-se de uma com urgência,

á rua Presidente Coutinho, 84.

PAGA-SE BEM.

vro à Biblioteca do Centro Aca-
démico XI 'd!e Fevereiro. Con-

tribuirás, assim. para a forma

ção cultural dos catarínenses
de amanhã I

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

I" ..�����rit��'
.. ....

"",
""

AQ escolher seu perfume t;e.rifi-
II

II

)1111
I'

I

Libra l� 175,4416 74,555
Dolar .p$scS 18,72 18,50
Escudo l!j 0,761 .0,752
Peso Boliviano BJv 1°,4457 rO,4361
Peso Chileno P$ch. 0,6039 0,5968
Coroa Sueca Sw.Kr. ! 5",2109 5.1496
Franco Suíço Sw.Fr. 4.3738 � 4,3224
Peso papel Argentino M$N 4,5967: 4,5(l94
Peso ouro uruguaio O$u 10,60S2 10,2778
Coroa Dinamarquesa DanKr ,a,9008!j 3,855
Peseta - Pts 1,7146 ;
Franco Ffãncês Fr.Ir. 0,1574:
Marco. \ Vm/3
Florim FIa
Franco Belga BIg 0,4271

Taxas fornecidas pela agência do Banco
.

sem confirmação

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

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

Professor Lourival Câmara

0,1556

0,4221
do Brasil;

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

M3tricu)s das 10 às i. 2 horas B R IT O
'Dias 22, 24 e 25 aluno. que já frequentaram o CUrlOi

26 e 27 -- aluno. novos dos 20, 30 e 40 ano•.

alunos novos do primeiro ano.

{('alfaiate indicado
Tiradrultes: 7

o Sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE'"
WETZEL lND'USTRIAL-JOINVILLE (Marco

• �

'. A1\ �

TORNA A ROUPA RR/\ NOUTR�IMA
'l ------------------------�--------�-------------------

II

HeJvos Debili
tados Provocam
ta Heurasthenia

NAO DEIÃE QUE o EX
CESSO DE TRABALHO
DEBILITE o SEU OR
GANISMO, PORQUE O
CAN'S AÇO PHYSICO
E INTELLECTUAl o
LEVARA', FATALMEN
JE, 1.' NEURASTHENIA

O's primeiros symptomas da
neurasthenia são geralmente a

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

vosismo. Ao sentir quaesquer
destas manifestações previna
se contra as suas consequen-.
das. Trate-se immediatarnen
te, com um re�edio de' effeito
positivo e immedíato. Não
tome drogas perigosas; Yigonal
é o rernedio indicado para
qualquer caso de neurasthenia.
Vigonal revigora o organismo.
restituindo ao fraco as forças
perdidas e a energia da juven
tude ás .pessôas exhauridas,

Vif{onru.
,fORTIFICA !E DÁ SAÚDE
Laboratori... ALVIM & FREITAS - S. Pavio,

.,., ..

MACHADO • CIA
AoêDoicia'e Repr••entoç&!e em

Oe.ol
Motria: norian6poU.
'Rua Joao Pi.to I n. "
C6iso Postal, 37
êUicl: CJ.lci{i�

,

f('�a Floriano Peixoto, ./0
(Eau. Pl'óprio)

Teleoromoa' "PRlMUS
AQ_n t.. QO. principai.
murue{ofoe d" Eeto->o

" S��ÃZ��RCtAt
: Esp ECIAUOADE

< •• ,-
. ...:�:�"".;L�1..::t$2!d.:..l.;.U.;.\.\i.l.

-I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DE PION E IR O
A SERViÇO DE V.S.

'),

FILIA r. VAqIG: Prrrccr 15 de Nov=mb-o
EDIFIC!::> LA PORTA -' Telefone 1325

CONTA CORRENTE POPUL-AR

IJuros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00
Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S. A.
.i

Rua

CAPTTAL: CR$ ·60.000,pOO,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Trajano, 23 • Florianópolis

CURS.O DE ·MOTORISTA
e

Socorro de AutomóveisServiço de Pronto
Ensina-se a dirigir automóveis
Amador e Proüssronat

Teoria e prática - conhecimento do motor.
Atendem se 'chamados para reparos de urgência.

Auto-E,ç �Ia -47.77
GA1<f.GE UNIAO - PRAÇA GAL. OSÓRIO, '40

..

Dr, Henrique
ADVOGADO

Rua Felipe Schmidt. 2', sobrado

(Altos da (CASA 'PARAISO) - Ploríenópolis

ilfesolvido, enfim, seu problema financeiro!
Adquira TUDO de que n.eceasital",

de UMA. SÓ VEZ,
paga.ndo l!.AltCELADAMElVI'l'E,

com 9.S VANTAGENS da compra à vi.ta,
.ervindo-se do

SISTEMA
,

CREDIARIO' KNOT
''''''5
c.lpdo,

Móveis
Rádios

Geladeiras
Bicicleta.
Jóias

Uvros
Chapéu.
anltal�çÕetl elétricas I ..n�t6r'"

ArtlloS par. ......ent••
Peles
Casacos
Quaisquer artll"

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

INDÚSTRIA, COM�RClO E SEGUROS KNOT $, A.

'.\ �I 0.. 8 i. l' ••• 14 .. 17 ...
-----

O. K. !InOIO

\

Notícias da
França

GRÁTIS I Peça hoje ao seu íor
necedor um "Cortôc-Royol"
com as instruções para re

ceber o famoso "Livro de Ré
ceitas Royal". Ou escreva para:
C. P. 3215 . Rio de Janeiro.

o IMPOSTO DE SOLIDARIEDADE
PRODUZru 57 BILHõES EM 1'946
PARIS (8. F. L) - O produto do

imposto de solidariedade nacional
em 1946 elevou-se a 56.976 milhões
de francos, ultuapassando assim

largamente as previsões orçamen

tais, que eram de 50 Qi,lhõ'8s.
Esta cifra aparece assim disLri

huida : 37.998 milhões pagos, pelas
pessoas í'ísícas, 13.993 milhões Pt}
las sociedades e 4.985 por vila de

Icompensações sobre danos de
� , .

guerra,
Foram recebidas 2.123.'149 decla

rações, correspondente a. um ativo

de 2.339\985 mílhões e a um au

mento de riqueza declarado de ..

208.493 mí.lhões de rrancos.
Os reg'ulamentos das sociedades I

por entrega de tií.ulos permieiram
ao Estado constituir uma oartcira
de 7.961.193.017 f'rancos, que ga
nhararn um "p.lus vatia" muiJto

irnportamte, devido á alta veríri

cada na Bolsa.

Produto da Standard Srands 01 Srazll, Inc.
Rio de Janeiro.

L B. 6. e EstaUslica
xxx EDITAL

SERÃO VENDIDOS AOS MÉDICOS No �xato cumprimento da legis-
OS AUTOMóVEI8 OFIeI.AIS ção vigente, faço público, para ge-
PARIS (8. F. L) - Acaba o gO-1 ral, e pcincipalmeota para ciência

verno de ordenar que seja feito dos estabelecimentos Industriais
um balanço rigoroso cios aUlboill1ó-1 e.xiste[ltes neste Município, que se
veis pertencentes ao ESÜ1/do.

..
. encerra, a 30 de abril próximo, o

Os automóveis desIl1'8'cess_arlio's prezo de inscrição no Registro 111�
serão entregues á Admiriísí.ração de

dustrial de .-1947.
Pr-opr-iedades que procederá á sua

Em face do exposto, ficam con
venda. A hem da coletividade, só os

vidados os responsáveis por em
médicos e ohsíenras que, atualmen- prêsas ou firmas industriais (usí
le, necessíeam de aunornóveis, in-

nas, rubricas, moinhos, engenhos,
dispensaveis ao exercício de sua

etc.), ÜlU of'icánas Ide consêrtos, a!

função social, poderão adquirir tais
comparecerem nesta Inspetoria, á

car-ros. rua Padre Miguehnho, n? 15, (altoss
x x x do Cine Roxy) onde serão atendi-

QUElll É A PRIMEIRA DAll'lA dos diáriarnente, das 9 ás 12 e das
DA FRANÇA 14 ás 17 hor-as, afim de efetuarem

PARiS. - (8. -F. I.) - Ma-
e inscrição �o seu estabelecímen

dame Vimoent Auriol, casou to.
com o homem que havia de ser Ao fabricante que não atender,
mais tarde o 10 Preeídente da dentro do ....azo acima fixado, á
IVa República Francesa, quan- presente convocação, será aplicada

lIdO seu pai' era operárto na (;0- multa ar.iávl;1 entre c-s 200,00 e

operativa vidreira de, Albi, Cr$ 20.000,00, tal com? estipula o

fundada por Jeam Jaures. Ha- artigo 7 do Decreto-lei 4.081, de 3
via nascido e·sse honrado tra- I de tsvereiro de 1942.
balhador na região montluço- E para que chegue a-o conheci
nesa, . onde fizera sua aprendi- menta dos interessados, faço o

I zagem e doo seus primeiros presente edital, que será publicado
[passos de militante síndtcalts- no "Diário Oficial do Estado".

I ta, cooperador e socialista. A FLorianópolis. 25 de [aneíro de

�IOV:a. Presidente é uma exce- 1947.
lente IDIUlJ:her do interior. Araldo Caldeira
Durants, a ocupação e até INSPETOR REGIONAL

novembro de 1942, data. em

que desapareceu a zona livre,
I Mme. Auríol que é duma gran-

I de simplicidade, consagrou-se
pessoalmente aos trabalhos de

. soo pomar e ia, n'll/ID pe:gueno
automóvel, vender suas frutas
- magnífféoe pêssegos - ao \

S di k mercado de Toulouse.
. 'to leC Em Lyon após 1942, sob o

nome de Doutora Andrée, Mme
Alruriiol, tomou pa:nte ativa na

IResistência, pelo qual já rece

b8IU UJIDa condecoração. Mãe
dII1m 'filho, Mane AmioJ Item a

gora dois netos, Jean-Paul, de
8 amos, e' Jean Claude, de 5.

o SEU OQGANISMO
PQECISA DE lfMA

LIMPEZA GEO"l

I Visite, sem compromissos

LIVRARIA BOSA

I '

Rua Deodoro. 33

Elor ianôpolis
Livros novos- e usados,
em diversos idiomas.

.�
.

maaa e., l1C o,. S :,<Q�O� ..

COM,)\JMA. ;)""5 ':ON':"Qlij1.'ICÓ! �,,� "-"�"�< ,"o _':'�IJI:!A10QIO (,OH'·
,,'?�ECO Ot">le ��_ "-�� " .. ' ,<""" 40�

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

Novidades todas ·'1semanas

DOENÇA.S NERV<)SÁb
Com os progressos da' mediei..

hoje, as doenças nervosas. quatl«h
tratadas em tempo, !Ião males per·
feitamente remediáveis. O .!ur�md."
sísmo, fruto. da ignorânci-a, só pode
prejudicar os indiViduos afetad08 ...
tais enfermidad·es. O Ser.viço Na.
cional de Doenças mentais disJlõ,
de um Ambulatório, que atende ,r...
tuitamente os doentes· neryosolI I..

digente.s. na Rua Deodoro 2�. "u :
\Iv .11 >bon•• à:iàriamente.

"Quem extraviar ou inutilizar

oIcertificado de alistamento pagará
multa de 10 a 50 cruzeiros, o'utros- .

sim incorrerá em multa de 20 a 100
cruzeiros aquele q.ue extra'viar ou

inutilizar o Certificado de Reser-
vista ".
(Art. 129 da Lei do S�rvi,o Mili-

tar).

Dr. CLARNO G.
GALLETTI

AD'V o G ADO
Crime e cível

Constituição de Sociedadea
NATURALIZAÇÕES
Título. Deolaratórios

Escrit. -- Praça 15 de Nov. 23.
l0. andar.

Relid.. - Rua Tiradente. 47. I,FONE - - 1468
"��"''''''''iI!IIII -:::

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

estará contribuindo para
maior difusão cultural

de nossa. terra

... .; � .

Reconstruções
de cosas, muros, telhados,
etc. Trotar com Jorga de
Paulo, na firma BU8ch

& Cio.

TOR'RADOR DE CAFE'
Preciso-se de um operário

que saiba torrar café, ou

que tenha pequena pratica
de torrefaçã,o.
Informaçõe� nesta reda

ção.

AOS SOFREDORES
A Ora. L. G I'ILHARDO I ex'médica
do Centro Eapírita Luz I Caridad.
e Amor, comunica �a mudançQ
do .eu conaultório para a rua do
Senado. 317, 2.0 andar, Rio de

. I�neiro.
(CONSU):.TAS Cr$ 20.00.)

Ihelro da ilustraQão a.-cim.. ofel"ccr

lhe. em o.má?el gesto, Illll c:i.1ice do

nceJente a.peritivo K NOT. Jemb�...

... V.·Sia. Cle a.crescentRr, ao ag1-ade-
oe. a gentálem:ESTEE ri�l'1 •
BEI1 (J I1EU APEi?/TiV()

PREDILETO!

ff#Ij :i�('ÍI;'t ti/'(MO[i(lT,O OA KI'/OTH. /I'//).pr.. :UGUl1o:' Ü
1.� �1"J••3A.a _. �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A nxrosrcxo DE NAvros

IEM LONDRES
LONDRES (B. N. S.) - MaÍiS qe

Direção de PEDRO. PAULO MACHÀOO I mil modelos de navios desde a Arca.

"""''!!!!O!'!!!!O!==========================='''''':'===�=========================='!!!!O!!!!!! I
de Noé até submarinos de um só

ü1ipl)laJIlILe - serão exibidos '
na

N O 'I I- C I- a' r I- o e 's P. o r I Iii votes
mais perfeitos do Estado, Dias 23, .26, 2 e 5 de março, treino grande Exposição de Navitos, que

.

Atuando na linha díanteíra, deslo- de -conjunto. Dia 6 _ revisão mé- Is,e inaugurou no, dia 8, em Lon-

ca-se cam facilidade para qualquer dica e dia 7, concentração. dres.

posição, sendo o elemento ideal Após o pritmeiro jogo, no dia 8, . Muutos desses modelos, são mó

de ligação, servindo aos seus com- os jogadores descansarão um dia veis. Haverá mosta-as de turbmas

panheiros em bôas condições, sem pana entrarem em -revisão méd ioa á gás paro prcpulsâo de "líners".

aanbição de marcar tentos, a não no dia 10 e embarcaram para o Do programa da Exposição cons-

ser quando se oferece a ocasião RitO a 11 '8 jogaram a 12. tam filmes B ooníerencias, - visan.;

necessária. - Os clubes de Vitória estudam do ilnoteressar a juventude na na

a,s bases para a r-ealização de uma vegação maritima.

temporada interestadual com um i
A Exposição foi inaugurada pelo

oluhe baiano, sendo o Botafogo o! Prefeito de Londres.

mais indicado. Oogita-se igua'lrnen-. x x x

te, trazer ,em épocas oportnmas, COM,PANHIA DE NAVEGAÇÃO
os esquadrões do Fluminense. ca- ANGLO-,PALESTINA

ríoca e Atlético, milllieiro.· LONDRES (B. '·N. S.) - O "F·i-.

'_

AUGUSTO - VETERANO DOS GRAMADOS BLUMENAUENSE$

Augusto de Souza, o mais com- I esportiva, em primeiros quadros,
plreto jogador dos nossos gramados, sendo que pelo espaço de 10 mos

comemorou no dia 14 de Fevereiro no Esporte Clube Palmeiras.
o 100 aniversário 11'0 prática de A sua carreira esportiva é das

esportes 'em nossa cidade, deferi- mais brilhantes 'que se poderia re

dendo sempre, sem ínterrupções, o gistrar no Estado de S. Catarina.
.esquadrâo do Palmeiras. Foi vice-campeão estadual pelo

Desde cedo dedicou-se á prática Brasil, de Tijucas e em Blumenau
do esporte bretão. C01ll a idade de oonquístou 5 -sampeonatos E' tri-
17 anos travou relações com o campeão e e111 todas as partidas
couro, em um .primeiro quadro, sempre se revelou leal e combatívo,
pertencendo ao conjunto do Bra- esforçando-se com entusiasmo pela
.srI, de Tijucas, dísputandoj então, vitória. Guarda como uma de suas

o primeiro campeonato estadual. melhores impressões a vitória con-

Com a idade de -24 mos apareceu seguida sôbre o Olímpico em 1944,
.em Blumenau. Ingressou "no Bra- pela contagem die 5 pontos a 3, sa

.sil, permanecendo neste .grande grando-se assim, campeão.
clube até a data presente. Tem, Conhecedor profundo ci'Ü futebol
pois, Augusto 17 anos de prâtica ]', sem favor algus, um dos atacan-

..--_ ..

AOS SENHORES DENTISTAS
Ouro Americano·· Recem-chegedc dos, EE.

' UU. "-

Com uma simplu cartn podem agora os lenhore. dentistas
do interior comprar pelo menor preço o ouro que necelllitam,
16ja em lamina, discos ou em fio, em solda para todos os

quilates, tudo no seu titulo exacto " recorrendo à uma coso

de reconhecida lIeriedade.

.
Fornecemoll listas. de preços do dia.

Pedido. 'pelo Reembelse Postal à,

DEPOSITO DENTARIO MASETTII Rua do Seminario, 131 •• 135 e Rua Marconi, 44
Caixa Postal, 291 .- São Paulo

..--_ -- -- ...

�If;.
,
'li, IfIlS/)lEREtf/lS

:p1íll'($/SI1It1Rs�e;�
De <:1cordo com os imperativos da
razão, da ciência e do .bom senso:

S'I�. o 1: Regras abundantes, prlil
tengadas, repetidas, hemorragias
e suas consequências.
N.o 2: Fa!ta de regras, regras
atrazcdas suspensas, deminuidas
e sIJas consequências.

VAUMART

RNOT I
APE1ilAS Cr� 3,"

.

Com essa infima quantia Voe�
,

estai auxiliando o 8eu próximo.

RftEDRTIIVO j C.mtli'ibua para a Caixa dlll EsmoI..
"� ..... I ...." Ino.iftentÓ'.iI c!� FI?ria·!'uii)olli!.

Reconhecendo as suas qualidades
excepcionais de desportista, hones
to é valoroso, completo sob todos
os pontos de vista, um grupo de as

sociados e jogadores, tendo á fren
te a diretoria do Palmeiras cornpa
r�02'l1 á residência do notável de·
f·ensor alví-verde, oferecendo-lhe
valioso prêmio, rendendo-lhe ex

pressiva homenagem:
Usou da palavra o Dr. Luiz

Stotz, que enalteceu a figura bri
lhante do veterano Augusto, termi
nando a sua bélíssíma oração sob
calorosos aplausos das pessôas pre
sentes em grande n'Úm8lI'0.

- O São Paulo, 'campeã-o' paulis-
ta, recusou o convi ue do Baia, para
no Estado do mesmo nome eíetu
aí' uma temporada de três jogos,
na segunda qui,nze.na de março,
tendo em vista a realização dos

jogos da copa Rio Branco.

I - 'I'eníco, o. substíeuto de Nival
do no arco do Pa:u·la Ramos, s'e-Igundo apurou a nossa repor-tagem,
ingressará .no Caravana do aT.

_ Informações chegadas de São
I

Paulo, adraartam que o' "ás'; do

mOrtooitclismo local, F.elitp,e CClJrmon
na, classiftcatdo vice-campeão do

I oatm:p,eona'Lo Bra'SHle.iro de MofJo

cid i.sm o, rectelbeu L1Jm cO'IlNilLe éspe
ci:a,l da fabri'ca ingleza pTod'l1tora

Idle maqu�nats, pa.l�a cOllllPetir na Grã,

Bre.Lalll'ha, mediatIl'l,e o prêmi.o de

50, mil cruzekos e C'L1steio de To- !dClJS RIS d8lsp8lSlats.
__; E'-o segJuLntJ8: o programa de I

treino dos jogaldoNls pau.Ji.stta.s que Idisputarão ,com' 0,5 cariocas as ti-
.

nJa.is do ,oampeonato Brasileiro de'
F1utebo: Dia 20 - Con:vocação- do·s �
jogwor8ls e exa:me me,di,co a .21;'

CUII

x x

CANSADA
e sem V!ÇO
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!.
Rugol corrige rapidamente as cau

sas do envelhecimento prematuro
da cutis. Este famoso creme em

belezador, usado todas as noites
em suaves n12ssagens no rosto,

pescoço, e todos os dias como

base do "maquilbge", remove as

impurezas que se acumulam nos

poros, fortalece os tecidos, dá vi·

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

Rugol a sua cutis poderá íicar ma
eia,limpa e acetir.ada, aumentan
do os seus encantos e .protegendo
a sua felicidade. A felicidade
de amar ... e st'fr amada.

nancial Times" anunciou a forma

ção de uma comoamhia de nave

gação anglo-palestina, com oapital
de muutos milhares de IiIbras.
Metade do capital será coherto

pela Zion Palestiue Navigaí.ion Co.,
metade por Harris & Dixon, pro

prdetárdo de navios de Londres .

xxx

DADOS. SOBRE A INDUSTR[A
AUTOMOBILLSTICA DOS'
R:-l'rADOS UNIDOS

.

WASH[NGTON' (S. I. H.) - Os

ândustr iais de Detrott salientam

que a cessação dos controles so

bre a exportação de caminhões

jlU'IllLamente com o aumento da

produção desce gemero de ve iculos

elevará a exportação de caminhões
nor-te-arner-icanos a ceDca de ....

350.000 unidades no corrente ano.

A produção de' oaminhões atingiu
o reeorde de todO's os tempos de

940.583 unidtadels de ti.po oivil, em..

11946. Dura,nte igual pell'iodo, a.

pr,odução de oarros de passlagei'ro·s
não passou de 2.155.924 unidades,
o que a colooa abai;xo da produção
nonmal dos anos de paz.
Quanto" ao aumento da produção

de ca eros de palslSlagei,rotS a,s esti

maMvas �.ãb mais consery.adoras�
devido pnilIlcitPa,llIDenlloe á falta cte·

mat8'riai's. A produ,ção de janeiro
pl'evilS'la peJa illldustri,a, é de c€'J'lCa.

de 277.000 unidlades e não se es

pe1'3 que' elCceda 0 marco das
300.000 a.té o mês de ma'ryo.

CREME

I�\
Alvim & Freitas, Lldo.·C.P. 1379·5. Paulo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Terca-felra 18 de Fevereiro de 1947 7

VR. SAV� LACERDA
)IIIDica médlco'cirúrglca de.Olhol
- Ouvidos. Nariz _ Garganta.

.

Pre.crição de lentes de
contato

J)Ol'f8ULTóRIO _ Felipe Scbm1.
dto 8. Das. 14 às 18 horas.

seemQCIA - Conselheiro lU..

-Ira. 77.
TI!lLEFONES. 1418 e 120f

Ausente

DR. ARMANDO VALOIO
DE A'SSIS

.,_ Serviços de Clfnlca Infantil oa
.As$1stêncla Municipal e de

Caridade
tDdNICA lII1tDICA DIil CRlANÇAJI

. ADULTOS
OONt'ULTÓRlO: Rua Nunes lia
lIIuMIo, 7 (Iildiffcio S. Francisco).
Consultas das 2 às 6 horqs

IUilSIDl1lNCIA: Rua Marechal Gui
. lherme. 5 Fone 783

DR. ROLDÃO CONSONI
tmt11RGIA GERAL '_ ALTA (J).
.11RGIA - MOL1tSTIAS DII ...
• . .• NHORAS -o PABTOS .. .

'armado pela Faculdade de MecH·
emna da Universidade de Slo

ftulo, onde foi assistente por' "'&.
tsõ. anos. do Serviço C!r1lrg1co 4.

Prof. Alípio Correia Neto
ClInlrgla do estômago e vias bl·
1Iares. intestinos delgado e grolllOl.
tlr6fde, rins, próstata, bexiga,

atero, ovários e tromnas. VarlCo
_e, hldrocele, varizes e herna

CONSULTAS:
� 2 às 5 horas, à Rua. l"elpe
kbmIdt, 21 (altos da Casa PR·

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

nlor. 179: Tel. M 7M

DR. POLYDORO S.�THIAGO
Médico do Hospital de Caridade 'tio

• Florianópolis
Assistente' da Maternidade

CI,tNICA M�DICA EM GERAI.,
Doenças dos órgãos internos, cspecia).

mente do coração. .

'

I'!LECTROCARDJonRAP/A
Doenças do sangue e dos cervo••

Doenças 'de senhoras - Partos,
Onuoultas diàriamente das 15 l. li

horas.
»'leDde chamados a qualquer hora,

'. inclusive durante a noite.
t:ONSULTóRIO: Rua Vitor Mei...

les, 18. Fone 7Íll
USID:€NC1A: Avenida Trompo...Id.

62. Fone 766

DR. MARIO WENDHAUSa·
Diret",. do Hospital nNerêu Ramos"
CLtNICA M�DICA DE ADULT06

E CRIANÇAS
'7 o,nouJtório: R. Visconde de Ouro
l'reto•. 2 - esq. da Praça 15. de No
;embro laltos da "Belo Horizonte")

Tel. 1545
Consultas: das 4 ás 6 horas.
lleaidtncia: R. Felipe Schmidt, JS

- Fone manual 812

DR.'MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon

. ga Prática no Rio de Janeiro
Consultas diariamente da•

10 àl! 12 e do. 15,30
. em deante
CONSULTóRIO,

Rua. .}ol!.o Pinto n.. 7, sobrado
"one: 1.4;61. - Residência: RUI!

PresIdente Coutinho. 58

DR. A. SANTAELLA
<p!-plomado pela Faculdade Na·

eíõnat de Medicina da Untverslds,
d. do Brasil). Médico por concur
10 do Serviço Nacional de Doen
!lU Mentais. Ex interno da> Santa
ca.. de Misericórdia,. e Hospital
Palqouátrl{!o do Rio na ..Capltal ...

dera}
CLlNlCA MÉDI!:"t\ - DOIilNCAto

. NERvOSA8
- Consultó!rlo: Edlffclo AméUa

NETO
- Rua Felipe Schmldt. Consultu

Das,15'ás 18 horas
a..Idêncla: Rua Alvaro de Cal'Ya

lho nO 18 - Florlanópolla.

DR. BIASE FARACO
Médico-chefe do Serviço de Sifllls

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

SfFIlLLS AFEOÇõES DA
PELE _ RAIOS ]NFRA-VER
MffiDHOS E ULTRAS..vIOLETAS
Cous.: R. Felipe Scbmidt, 46 -

Das 4 às 6 horas.
Res.: R. D. Ja1Jme Câmara, 46

FONE 1648

\
_,.

DR. LINS NEVES
Moléstias de senhora

Consultório _ Rua João Pinto n. 7
_ Sobrado _ Telefone 1.46'1

Residência _ Rua Sete de Setembro
- (Eddffcío 1. A. P. da Estiva)

Telefone M. 834

DR•. M:- S. CAVALCANTI
Olíníca exclusivamente de crianças

.

. Rua Salldanha··Marinho, 16
Telefune M. 732

DR. PAULO FONTES
Clfndco e operador

Consultório: Rua V.itor Metreles, 26
Telefone: 1.405

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

Telefone: 1.623

AUTOMOBILISTAS I
Atenção'

POl'a o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94

... uaM Ub IEI .........

COMPANIIIA- •ALIANÇA DA BAlA'
,....... .. 117. _, li".: I A I A
OCEImIO" • T.A.lf8POKTll:1

Cifras do ,BalBnco de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabílidade.
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80 900.606,30 .

5.978Aol.755,97
67.053.245,30

142.1,76.603,80
•

•

,

98.687.816,3Q
76:736".40! .306,20

Sisistros pagos nOb último!! I\) anoa

Responsabilidades «

•

De acôrdo com os números Ie

vantados velo Serviço de Estatist íea

I.

da Ed ucação e Saúde, resumindo
as apurações provisór-ias que os

órgãos regionais elaboraram, esti
veram em Iuncionamento, durante
o ano passado, em todo o país, ...
40.235 unidades escolares para o

ensino prfmár ío f'undernental co

mum, srvidas por 86 419 doentes.
A rnatrtcula geral àí.ingiu
_3 295 291, ,e a ef'ertiva 2 801 169, a

frequôncia media foi de 2 333 696,
enquanto as

. aRfovações em geral
chegaram apenas a 1 522 H2 e

as conclusões de curso se limita
ram a 238 '626.
A distríbuição desses resultados

pelas regiões Jis ícgr'áficas, revela

que o mlhor renddrnento cabe ao

Sul, onde as 17 152 unidades esco

lla'l1es existentes, com 37 514 doen

tes, produziram 136 981 conclusões
de curso, tendo sido de '1 1120 692
a matrtoula geral e do 1 1711 114

a efetiva, de '1 048 1 �9 a trequén
cia média e de 736 048 as- aprova

ções. COlma. madr ícula geral de ...

'1 188 954, a eí'eií.iva de '1 028 978,
'a f'requênoia

'

média de .

832 965 e 505 986, aprovações, as

'1·2 779 escolas da região de Les
Lo, nas quais atuaram 32 2'12 do

entes, apenas lograram 73 998
conclusões de Cllt'so.

O Nordeste Iigura em terceiro

Lugar, com 7 356 unidades escola

res, ii 789 docentes, matr ícula

geral de 476 102 c efeíd.iya de .

4.15 '180 frequênoía média de .

,
-

d308 �81, 184 . 238 aorovasoes e

curso. Em confronte com o Sul e I
o Leste, a região Norte-Or-iental Ié a que orerece 'l'p,sulLados mais _

modestos.

Empreze de uaveqaçeo
Ct-I'EREM

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utrá Freire de Carvalho, Dr. Franoisco
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto cí� Araujq
e José Abreu •

� I,
•__

- �- - - - � " ..-
- -

"'
- - - -"".._ _.,..,. ..,,""'iV'

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

I
I

�;����t������ e I�!!r�!�!��o IONSf-anua - Hemorroidas. Tratamen-
to da colite ameblana. NO PRLMÁ!RIO NO BRASIL EM

l"lsl0S!!rapla _ Infra vermelho,
' ,

COnsulta: Vítor Melrell)s, 28. 1945
Atende diariamente às 11,30 hI
.. l tarde, das 16 hs. em diante

Resld: Vida I Ramos, 641.
Fonl> 1067

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR: Se O 1ue 'h.

interessa ét realmeDte, uma providencia
para endireitar o que estiver errado \lU

para que' al'luma falta 'hão se repita: e

NAO o esc�,ndalo Que a sua reclamaç.5,Q

I'ou queixa poderã vir a �ausart encami ..

nhe-a á SEC';AO

RECLAMAÇOItS,Ide O ESTADO: que o �""so será levado
sem demora ao conhecimento de Quem
de direito, recebendo v. 8. uma informa .. �

ç� do resultado, embora em alguns ca·

80S não 8ejam publicados nem a recla·

mação nem � providência tomada.

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxima rapidez e garantia para t· anspor te de suas mer cadorias,

Ag ..nt e s ..m F'lor iajróp lis CARLOS HOEPCKE S. A.

LIRA TENIS' CLUBE
REGULAMENTO PARA O'CARNAVAL DE 1947

O Lira dará bailes carnavalescos nos dias 15, 17 e 18 de fevereiro,
e uma rnatínée infantil diJaz 16, domirngo.

As mesas serão vendidas a par-tir do dia 9 de fevereiro, IdJomim'go,
ás 15 horas, na séde social, a ·pazão de 01'$ 50;0'0 cada urna, dando direito
aos 3 bailes e á matimée iJnfalni1:iJ. Pera a aquisição kías mesas terá o sócio
de apresentar o talão dle quitação relativo ao mês de fevereiro. Não
será permdtida a entrada de pessôas estranhas ao quadro soei ai, sem o

competente convite-íagresso.

r l-··)V()G!· DC)-S "

A .__ _ A �.
.

{,r. OSVALDO' BTlL'CAO VIANNA
.

Dr: t. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRI7ÓRJO: Ruo Felipe, SchmidtSl� - Sa113 5
Edifício Cruzeiro - Florian6polis.

.-

-....

FARMACIA' ESPE·RANÇA
do Parmacêutico 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 médi�o.

.... Rm � �__ .... __�__•

I
I

FORNITURAS E
OURIVEiS I::.

UTENSILlOS PARA
RELOJOEIROS

Balanças f)ara oficmas - Para brílhantes - Laminadores
Tornos para relojoeiros - Banhos para dourar e pra-

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

CASA MASETT(
Rua Semiúário, 131 -, 135 - São Paulo.

A primeira. Agua de Colônia feita

I Camisa., Gravatas, Pijame.,
no mundo foi fabricada na cidade Meia. dai melhores, pelol me
de Colônia pêla Fáb�ica de ;Johan I Dores preçoI .Ó .Da CASA MIS
Maria Farina. CELANEA - RuaO. Mafra. 6

o BRONQUiTE

,Fabricante e distrÚ)Uldores das afamada'lI qon·
. fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran.
de sortimento de casemiras, riscados, brinl

melhore. fdbricol A Co_o "A CAPITAL- chama ct ateng50 do. Snl'.. Coinel'clant•• , .do·�erior no

..
sentido de lhe fazerem umd

vi.it� ante. d.e efetuarem lua. compra•• MATRIZ em Florian6polill, ---,FILIAI 'm4.lBlumenau 8, Lajes.
----------------------
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Bevio, em Sql mensagem aos povos .dos cinco Estados �x ... inimigos, assim se expressou: «As C�D:_ 1sequências' da guerra aiD�a .DOS' afllgem- 'I' de bom aylso, agora e sempre, re�em�brar, de maDeirai
viva os horrores e as, "mIsérias da, guerra. 'Mas, a aSSIDatu�a deste tratado, flnol e formalmente,,:
põe' termo a om aspecto] da lota e, em �emelh.ante oportonidade, é co�veniente olhar para o 10-"
turo. Vada um de nós, �.m nossos próprios palses, enfrenta um .sem numero de problell!as urgeD--

tes�iDdividuais, locais e nacionais. Por' sôbre eles. porém, se coloca a questao
,

,

, do entenHim'ento entre aS nações».

Jerusalem, 17 (U. P.) - o sá
bado. ia'qu1 foi interromp ido por

pequenos ItlirJOlte.jos e uma explosão
sem ilmpOlrt,amda, Se.is pessoas 1'0-

l'am feridas 'IlOS dilsDurbi,o.s 'da noite

pass,ada diante do Clube MHitar

Brjtanü,o. Em Haifa, pe,ssoas des
oOlIlJhelcidals atirana'ill sOlbre o Clube

Hatz.arir. Não Ifo�.aJill publioado's jor
naIs' ruqui lloje, de, sorrte ,que o po

vo, de um mOrdo ger<l!l não sabe que'
a Inglaterra decidiu ,eIlltreog,a,r o

caslo palles!toiniano ã ONU.

Graves desastres de aviacão Esa!!!l!� l�r,p'aN�·� �e-
BOGOTÁ, 17 -(U. P.) -.._ Um avião 'D-C, um aparêlho italiano caiu 16m Terracina, gundo divulga-se, prÜ'gr�:SlS--

4 da AIViança, que havia deixado Bar- a meio camLnrho enlt.re 'Roma e Nápoles, tas e cormmtsoas estão e'm [uta,
ranqu!11a às 11;50 d€ hoje, ôhocou�se com Os primeiros informes, ainda não conrtr- surda peta pOlSiSe dias prefeitu
a Co}'dilheira: nas 'PlloXiJll1idad�s d� cêr- mados dizen: qu: houve d.ez mortos, to- ras das' imp.Ü'r�aJntes cidades.
1'0 ohamado El 'I'ablazzo, a tres mil me- dos de nacíonaltdade lta113;11a.

cperárías dia IDstádJo, tais ,oomn:1tros de altura.
Santos, Santo André,' Jündiai�;O acidente acorreu pouco depois do

meio dia, sendo esta a segunda catãs- e SIo,rioooba.
trorfe .aérea que sofre a referida cornpa- SERVtÇO. DE ---------------

nhia nas últírnas semaJfas. O avião 'esta-

METEOROLOGIA No.vo' ataqueva em constante comunícação' c?m o aé-
rõdromo, .preparando-se para aterrtzar às
12,5>5, não tendo dado qualquer aviso do Pr�visão do tempo. até 14 ,horoa
perigo, pelo que se considera que'o ací- do dIa 18 na Capital:

r I

'd
..

d.dente foi imprevisto. O aparêlho condu- Tempo: em gero1 ln.tove., com

e In lOSzía 50 pessoas tendo lPerecido .tôdas, chTval. ,

1
'

Não se conhecem, ainda, as causas do emperatudra: estave l' t
'

. . Ventos' e norte e ea e comterr-ível desastre, presummdo-se que te·
roo da f' ecos 'La Paz 17 (U P) A1nunci-a�-mha sido a falta' de /Visi.bilidade. ]0 S r 9

'. .

• •

.

ROMA 17 (U P)' N t' i f "1
-Temperatura. extremai de ontem:' se que 70 índios yanaiguas .,aiÍlaclll-,

.. :.'
- o IC as. orneci máxima 25 Q. rn-ínima, 22 5. .,.das pelo Ministér-Io do Ar anunciam que

" , r<lJm 'um acampamento nas pI'OXI-
midades de Saípuro, a 340 krns, ao'>

norte da fronteira com a Aegenti--

Florlan6polh, 18 de Fevereiro.de .1947

Foliões e Colom'binas
Os festejos carnavalescos, HOJE

mau grado a hostídade do tem- Para o programa de encer

po .estão decorrendo em nossa ramento dos forguedos earna

capítal, num ambiente de mui- valescos, há os mais orígfnaís
ta anímação e, prímcipalmente, programas em todos os clubes.
muita ordem. E ísto quer faça bom tempo,

O pI'Ópr'LO carnaval das rruas, quer chova, porqus OiS subdítos
que não é 'nem sombra' dQ que de Rei Momo estão tírmemen
fOL ruo passado, mostra-se, nes- te resolvíríos ao empunhar os

ta temporada, mais alegre, pandeiros e brtncar mesmo
mais concerrído, com á pre- sem dímheíro.
sença de diversos blocos.� .-------------

É nos salões, entretanto, Tiroteios em
que ele está no apogeu.

.

Os baíles burlescos tem a- Jerusalémtraído a tôdas as socjedades,
uma, extraordináría influência
de foliões ,e colombinas, na

maÍls vari,ada c01eçã,o, de faJIlta
siaJs, e)m que S/e nÜlta mudtn ca

pricho e bom grosto.
'

ffintre, 1JOdtOIS, eut,I"Ie-t'anto,
queremos desltrucar OIS trers cor

dões
. Qlrrgani,�adlos p:eJo
Clube 5 .de'Novembro

.

no Elstr,eirto.
O baile realizado na s'ede

die:s!sa soc,i'erdlade nfa nio�lte de
diOomingro, foi, sem f:avolI', um

e,mpolgrante 8icou:tedmento car-
navales,co

16 á· I S b-A pnelsença dOIS blorCJos "Pi- erv 810 lUZ O'.
raJtaJs", "MOTe/ruas do BralSil" e "Tenho - dllsise _,_ rrernova-
'''Cigalnlols'' além dJe imprimir do ° plrlOpólsito de coo.periação
uma ani:mação fÓl'a de ciOlmum, I de nodios u,a ohI"la COllIlum e de
mereoe d'esltaque pfelias ri'quis-I pruI'lti:c�pl8!Ção- de todos na r:es
sÍmaJs f!amjÍ1aJsd;as aJp<1:'ieSrentadras, pOJ)jsabiJidladie co'mUlm".
dÍlgJuals de oompetir com as. de Em outra, alltJlwa de srua o-rfl.
qU1aJlqu.e.r o.UJtra Slo'Cioed'ad1e das ção, 'aJc'l'lerScelIlrooru: "Trago até
de matar apuJl'O e!SItertico. VÓlS um p�'lOfuljndlo se11Jtinrento
Ontem, o,s ref1erirllos blocos die slolidlrurie/dlade, de con.fitrunça

fizel1aJm SIBU anJl1l1JciIado assalto e, de fé nos destinos da Am€Í"i
aJO D�moClr,atJa CliUJbe o:ndie fo- ca, qUle l1enOVIO e l'latificiO neste
nam recebidlals com trmn\Sibbr- lIlIome,htJo".
drunte e/ubusiiaJstIDJo.

Ordens de
Tomados de surpresa, os colonos.

e trabalhadores não tiveram tempo
para organizar qualquer sistemas
de defesa. Cinco. pesso-as morreram-britânicos receberam ordens de perrnanecer

'

em suas residências,•
J 1

e 15 'outras ficar-am feridas.dJem:tro das quatro. 2!0nélJS de segurança estebelecídas em erusa em ',., ,
. A senhora Ines Peta-i, m,PDsa do-ante o temor de que se verifique, de 'UIIll' momento �ara outro, nova

I' f d t f' r 'rIohe e o .acennpamen o, OI. erraasande de violências, na Palestina.
com uma lança quando procurava,
1S0CiOrr,8iI' um de seus ftLhos:

I
JERUSALEM, 17 (U. P.) - Altos fUlrJJ_cioriálri'Ü's .cívís e militares

eIIl
permanecer
casa

na.

o fechamento do
.. Novas eleições

'

Partido - Comunistá 00 'Maranhão

b "Daily Worker", coonnnista, não pu
blica notidas 'sõbre os acontecimentos

O <titulo da notícia no "New York He· no Brasil.

rald ,Trrbune", é, o seguinte.:: Pede·se a

proibição do Partido COIill11llista do Bra
sil", com o ,sulb-título: "A petição à alta
Côrte diz que os comunistas têm üga
ções com o 'estr8!llgeiro e são anti·demo
cráUcos", ,

*NOVA Y'ORK, 17 (U. P.' _: A impren
sa publirca, 'em 'páginas internas, a notí
cia de que o go'V'êrno ,bx:asileiro pediu
aos tribunais o fechamento doPãrtido
Comunista.

O "New .. ork T1mes", diz no' título
"A pramotoria brasileirp ;pede a proibi.
ção aos vermehllos, acusanJClo·os de pre·
tender destruir a demo:crada".

São Lui,z, 17 (A. N.) - Nd IJró-·
xi:mo di,a 25, s,erã,o lerDelbUlwd<lis 00-'

vas ele.ições DO mlJnioeipi,o de Dr-
bano Sruntos. O pleito, de 19 de ja-·
I[]jei;ro não. foi 'Dea.Ii:z:.rucJ.o a:Lt, por�
f<l!lta de juizes e mesári.o,s. O PPB: 11JelSlPera' v,e,ncerr naquela zona.'. I

I

l�,
W'a,shi:rugtJolJ1, 17 (U. P.) - O à crise �tUl811, ter-,se-á que eli

p,res,ide:nte eleito dia UI'!Ug�l.ai, millliaJr a mi:séri'a em todio -. o
s'r. TOlmras Ele/DIleta,· reaf1T/fiou mUlIljdio. Be:r:I'e,ta' f,ez es's'a deda-

E' f
'

Ihoj� su'a fé nos d!esUnos 'do ra.ção lltO dilscu:r,SiO que pirülIlun- avorave a'olP,eiquooa Améri'oa, 17 (U. P.) - oOlntinente aJmerioaruo unido, cioOIlL dJuJr:alute a seJSIS'ão. e,s,plecial . 1
O aMnilraJIlltle Byrd c<heg,OIU a 170 pior.ré!m laJwertiru q/Ule, phra que da Uni,ão �laThrumericana, reu-Por noticios particu!are. tivemo. .1,

I' Iconhecimento de haveI' falecido' na miilh<lJS do P-boLo Sul, di,rigindo um a uJemlo·cl'IaJda pOiSisa sobreviver nildia em sUJá horrura.

eance ameo oCapitol Federal, no Hospi:al Cen- vôo de ,exploração de qualtI�o ruviõ'e"
boi do EXêr�to, o nosso conterrâ- da MarilI1ha. A paz com a Alemanha-neo Luiz CO��OIl Varejão da Fon- Ess'e vôo deu em l'erslul,tado a·.

.

,são Pa'll!1o, 17 (A. N.) _ O ,mi-. \�.peca, ,capitalillta e proprietário da derscobenta de uma oondHheilm de LOIIlidres, 17 (U. P.) - A AUiS-IPorque "ao Conse,I'ho alil<l!do de n'j',s,tro ,do TraJbalho, sr. Mo,rvan d&"'anificação �Fonlleca", de Laguna. '

o extinto, que pel't�ncill a troo morrtwIllhas, 3ilém dOrs montes Hor- tráli,a pediu que as naçõ,es pequre- controle falta a pIe,na sançã-o das Fi,guei'redo, ouvido sobne,o procesdiciona1 família !agunen.e, era Hck, com a wl,tum mérdi'a de 5,000 ,nas fosls'ElIll ouvi!da,s quando s,e co- nações alia,das, negando-se 'assim So. con:tra o P,CB, dislse: "Sou' par-filho do S�r. �piz Martinll da Fon- metros" \meçm� a cOOl�delnar as poli,ticras de que OIS belig,erantes tenham' parti- ti.dJátio do f,ech<l!me.I1I!J(') I'do', ,P1ai'tidoc"SdeCnOte' caJnLtllb.ta e tdambem re.i- BYI'd di,ss'e ,que o,� aNiõ'E\s pode- controle da Alemanha oC\1pa,da. Em cipação plena no c<oll1tro,le da Ale- Comumi,sta, cuj,o pl'ie,sid8'Dl�e i é des-e em aguna, e e lua exmo.'. ti {t despôlIa da., Dino Varejão da Fon- riam ter Ido a:lrém do POllltO que nOIVa IDlO! a a,o,s r,epres,en aDi es o,s ma,nha. '"
\ conhecido no Bralsil. \,.

Beca. O extinto deixa viuva e um rut,ingil'laJm, lillas não o fiZiel�arrn por- ministrols do Extle,rior d<lJS q'uatro

T��o-m-"e"'""!·�.•-:K=�N=-='"O��'.�T==:-filho
qUle o obj,e:ti'V'Ü da ,eX[llol"rução era grandes potelIllcias, a AUSltrália de-À exma. família Varejão da Fon- m<l!is ill11lpOI1taDlte do que iss'o. '1Ylarou que a: AI8Im<l!nha ainda não'

118ca e, em particular ao Sr. Capi- Com .asS16 VÔIO, o aLmilr,arrte Byrd provou estar. aPita para um auto-tão O.waldo Varejão da Fon.eca �
.

d
'

fI""a s'''''''d,o. \() uniéo homem que gove.r.no democráti-co e que a atu'allIerVln o no 140• B. C" a. mais V,,""

!"inceras e respeitoso li condolencias já sobnevoou O Polo No.rote e o Po].o

I
maqui,nária alliada de contro,l,e não

�os que mourejam em e(O Estado»' Sul. pode,rá persiISl,tli,r J)or mais Lelflpo,

RIO, 17 (A. N.) - O garbtneue d:o- ministro da Justiça forneceu
á im:J.preIllS,a, pOlI' intJeJ:1médio 'da Agência NrudonaJ., o seguinte comu.
nilcadb:

"o,s do:cumeIlltos OIIltem 'entregues pe�os advogados, dJ()' sr. Ade
rnar de BJlITÜiS aJO senhor mtntstro ,dia Justiça, foram encami.nhados,
hOj,e, oedo, pO,r avião, ao govêl'no de São Paulo, que os l"18üebeu á,s
11 braras dia amalll'hã e os oolocou iimediatamente em mãos do senhor
proúUTad'o'r ger�l do illstaJdro".

r
J
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o E5TADO e",..ri�
Ira-se à venda'na
banca de jornais

«Beck,)

Aceitamos �gentes e·

correspondentes· no'
,interior.

ft democracia sobreviverá
,

Os interessados devem
.

apresentar referencias. J.�
.' Montanhas no

LOlz Varlos Varejão Polo Sul
da Fonseca

�II

LEIAM A REVISTA
o VALE DO ITAJAI

Militarismo
continental

Na Paraíba
J'oão Pessoa, 17 (A. N.) -- O Tri

huna,1 R,egiiOlna'l Eleitoral, espera
iberminar COllll o julgamento de
todos os

.

r,eicurso,s ,até o fim da
·prÓxim,a s,emana, podernc;Io Ws!sim,
pr,ocLamar os 00andidlatos er].e.jt�&,�ünda na melsma ,s,emélilla. NUNCR EXI.STIU IGURL

E I. R IA S,
E S' P I N H AS, E T-C .

F R

Was]üng:[.on, 17 (U. P.) A\

Junta de Def.e-sa. IIT�er-Ame,ri.cana",
roev.elou ,ter recomendado ás. repu.:.:
blicals amerl00alThaS a pa,droni,zação"
do e,quipame'IT�o, ma'teriaI ,e méto-·

dOrs d,e Itorei11ameQJto das for�a,g de"

t,err'1, mar e ar do hemi's'fério oci

dental.
A JunLa fez, igua!lme1IllLe, reco--

mendacões nó, sentido die se rBtírar'

cedas doeume'llItÓ's 'ue, "cl'asls'ificaçãCl>o,
{ .

oonfidenoilfil. "

PAR.A FERIDAS,
E 'C Z E M 'A S,
INfLAMÀÇOES,
COCEIRAS,

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


