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A Bandeira das Náções Unidas no Polo Sul
A Bordo do. ltIo.nt Olympus, tro despacho. Informou que esa iredig'ida enquanto ele cru

DO. Antartico., 19 (U. P.) ,_ O Byrd esteve sôbre zonas não. zava o. polo, Informou-se que
almirante Byrd sobrevoou o. visitadas por ele anteríormen- a .temperatura no. pelo era de
Polo 18ul e colocou ali a ban-l te • Byrd esteve no. Polo preeí- 40 /g'raus ,abaixo. de zero. Fere
deíra das Nações Unidas - é11 samente ,13 horas, O almíran- nheít, numa altura de 12.000
o que revela um despacho. do. te enviou uma mensagem ao. pés.
"LittIe América" _ Byrd so.bre-I seu colega Chester Nimitz, Não. fo.i explicada, até ag'o.
voou o. Polo Sul. pela primeira chefe das operações navais dos ra, -a significação. .

do ato. de
vez em No.vembro. de 1929. Ou-l Estados Unídos, mensagenrnlRyrd, -delxando cair no. Polo a UNI1W DEMOCRATIOA NACIONA.L

bandeira das Nações Unidas. 1° - Max João Colin 5.044

Os soberanos ingleses na Alrtca As comunícaeões radio-tele-
2° - Luiz Dalcanale 3.803

. I 3° - AntôniO C. Konder Reis....................... 3.058
gráfíeas .co.m o. "Little Améri- 4° - Ramiro Emerenciano 2.905

Cidade do Cabo, 19 (U. P.) do entre ruédosas manttesta- ea" foram prejudicadas sábado. . 5° - Walter Müller 2.792
- Chegou a êste porto o cru- ç§'es de alegria. O gigantesco e ontem pelo. máu. tempo, 6° - Paulo Tarso Luz Fontes 2.665

zador de batalha "Van guard ", naviõ atracou lentamente, es- Quwndo. o. aperelho em ques-
7° - Waldemar Rupp :......... 2.661
8° - Artur Müller .:............................... 2.606

tando tôda a" tripulação, no tão. chegava ãs Eílípínas, no. 9° - Osvaldo Bulcão Viana 2.588
convéz em posição de serutic1o. dia 3Ó de Janeiro último, Byrd 100 - Antônio Barros Lemos 2.565

Él a primeira vez que a faIDÍ- disse ao.s jo.rnalistas: "farei 11° - Fernando F. de Melo .•. . . 2.366

lia real visita a Cidade do Ca- semelhante descido. 110. 'Pole",
12° - Ricarte de Freitas :. 2.097

.

I
13° - Osvaldo Rodrigues Cabral .. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.076

.bo, As 9,45 horas! o marechal Disse, ainda, que o. Polo era 140 - Joãl,l· J. Souza Cabral 2.066

i de CMl1ipO JaJIl Chmetían Smuts um dos melhores hígares do. 15° - Arolde C. de Carvalho 2.062
e o governador geral entraram mundo para a descida de N. (la R. -_ Os demais candidatos udenistas alcançaram votação ínre.,

.- ríor a 2.000 votos.
.

a bordo do "Vanguard " e a- a;vlO·es.
PARTIDO TRA.BALHIS7'A BRASILEIROi presentaram as saudações i' à

R d
1° - Braz Joaquim Alves ... � . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 1.844

i família real, ..:t5 minutos de- �n eram-se 2° _- Saulo Ramos ,1................................ 1.114
i pois saiam de bordo, enquanto � N. (la R. - Pela legenda partidária o P. T. B. elegerá, provavelmente,
a arcilhaa-ía fazda a salva de ti- Panis, 19 (U. P.) - Um COll1'U- 56 os dois candidatos acima, visto que os demais conseguiram baixa vota-

i roe, como é de praxe. Diversos nicado do alao comando í'I1am.ces &ão.

I miili!tare.s de atta patente sau- tnaiusmi,u,clo dr Saigon e publicado

I daram o rei que Inspecíomou a pela imprensa, revela que rende
. guarda de honra, antes de ir ram-se os ult.írnos doe ["ell1sol'€Is elo

: para o Pavilhão de Diana, on- baírro sino-anamíí.a Handi. De
.

de o marechal Sm'l1Jts fez a a- acordo cem o comundcado, a po-

presentação de todos. os mi- puIaçwo cbinesa nada sofreu,
nístros do seu gabinete. De-' -- .......'------------------------------

pois destas cerimonías, a tamí- UM .PUNHAL QUE' SE C',RAVA-lía real 'P13;SSoQ,U pelas ruas
em que viajam a família real cheiras de gente, em dire-ção' do
e mais 2 mil pessoas. O vaso Paloácdo do Oovêrno, resídên- RAt NAS NOS'SAS COSTASde guerra chegou às 9 horas cia provísóría da farnílâa real,'

.

dia manhã de hoje e foi recebi- enquamto peernanecer aqui.

t·

a ctre'srtlruição vmedi>ata de todlos os

.stCJcms ·exi!s'tente!s de arma's atômi-

de "A Nação", de Blume'ilJaJU, pro
,netJendo pana brev,e, Ulma página
em HngoUa aLemã, o nosso cole,ga
"Diário da Tarde", de OuritIba,
publioca o s,eguilnte cOIDelntário:

A eespeíto da i,p.feliz iniciativa

Moscou insiste no controle

W,aslhing'QOIn, 19 (U. P.) - A Ca
sa BnalIllca r€lVie'lou que, doris

.

dia.s

depois d!e l'elgl'ieSisar de sua excur

são ao Méxicoo, 'rrumam. pa,r!1Ji,rá
Na v'81'clJade, é inÜJpOl'Ultna. Que em excursão de féraas pa�a o Mar

se puhli,qUoe. uma pá;gilna a�Bmã em das AntiLhas. Nessa Olj)orUl�nidiarde o
São Paoulo, Riro 01\1 üUitrl} ESlM,d'Ü; p'l'esiICl18l111Ve visi<tfJil'á of,�ci.aLme,nLe,aind:a se ·compl'ee,nde. Porr'ém, na-HANOI, 19 (U. P.) - Novos reforços francêses estão se�do envia- São João de p.OI'lto Ri:co, as Hhras

(io� para a Indochina. O transatlãntico "Felix Rousel" está a caminho qrl1.ela cida,d,e, onde os alemãies e-s-
Virr'g,eéOJs .e prÜivavelillleIlJLe a base

desta capitai transportanuo novos reforços para tropas francêsas. Essa 'a-o em mai,oria poilS ali 9.0 filho'sL' "
.

" .,

nwval ele Gua.n1anamo.unidade deixou, hoje, o porto de Marselha. Segundo estimativas oficirlis, de alemã·e's se cemsôderam a181ITlwes
{JS francêses já contam com cêrca de 100.000 homens de tl'o:P.as regulares também ·e adobam os usOr;; e ws-
na Indochina.'

.

l!j.lmes de SleflJJS .pa,is, nruo se pode Recebeu um convite
Ma I-s um rotesto soV I-e'tico ;�;��e��l;[U�'Ü.�:'e;�: a:�:��'��'�d:�� 1 doBrasilI fOI uma doas que ma'JIS resIsthram I.

I' I
.

d· " I' � W
.

Havana 19 '(U. P.) - O illínís-
LONDRES, 19 (U. ·P.) A emissora de Moscou irradiou um protesto I a eI e na,cloOUa, IZaçal}. ao se ,.' .

J,4tla presença de fÔ"\a9 no 'e·americanas nos países não inimigos. O �o- conc,ebe, pois·, que se .erntr.e$ue aor;;, teno de Estado ammcwu .t�1' re
lIlentarista Anatoli Osipov. l"lando ao microfone da referida difussol'a aloemã,es o pUlnbrall que mai's cedo ou' cebido do governo do Bras�l, um

manifestou que os po ·os democráticos do mundo não veem "justificativa" màis rt'a,l"de se oravará 'e1TI nossas convite no sentido de que ;a Cuba
vara a presença de guarnir;ões norte·americanas. nas regiões tais como Ciostals. E' o que represeIlltará à ta,.J par'ticipe das p1'ovas aél'eus mili-
111slândia, Groenlândia. Árti�o, Sulamericana, Austrália, próximo e ex-

,. .-.. t. l R' d JÍl'f'mo Oriente. Osipov disse que tais guarnições estão criando uma das pagnIlla que pl'omQ:V,erá a unnao dos ta? e.s a e1 em tlgar no tO e a-

. ;W"is sérias questões ná· reh.ções illtlilrnacionais no períOdO post-guerra. aJ.emãJes e p.rovocará o desmo,rona-
,
neú'u, lem abril próximo,

PARIS, 19 (U. P.) -. Seiscentos soldados da Legião Estrangeira
€stão a caminho da 11 dochina, a bordo do tl'ansatlãntico francês "Marigot",
que deixou ontem o pôrto de Orall.

Lak,e Sulooelss, 19 (U. P.) - A

doe,legação russa a,pne'sentou hOj,e,
l1!OvaS ,emendas ao r·eJJ,arbório ooilJI'ie.
a emergia 'atõmic.a, dluranLe OIS tra
ba,Lhos da OomÍlSsã:o de Energ,ia

, Atomi,ca das Nações UniiCl'a,s. Erutre
as ememdflls 3iPJ:looenrWldlflIs, fi@Uram
a qrue p·ro1be a produção de. rarmas
a;tômica,s e o uso da 81ueIlgia ,a;tô
mica pélJm fins i,l.iciltos ..
AIém di,s,s·o, os, I"uisso.s prrolj)õ·em

"ReCle!Ilitemente, ".A Naçã'o", que
cais e o es'tab8lLecimento dum sÍ,s-

se 8Idi,ta na cidáde de Blnmooau e,
t€lma i,nter,n:alCliolnla,1 de' control'e eLa de pr,opnidad,e do consór,oi,o Cha
energia ilItômica. Os rUISSlOS ilnsisLem
'em que uma enüdiade de contro.le
da e.ne·rgia atômica deve coosrti,tuir
um ar.ca,bouç'o 'do COlHs�J,ho de Se

g;ur3inç,a e, a,sslrm, sujeiLo ao COIll

troLe e ao v�to ,düs "Qua,tro GTan-
d1es."

teaubri.and, divml,gou uma nortla, na

qual dizia que iria publica,r, bre

vemente, uma "página al1efll1ã ", de
dicaJda 'aos ?,Iemãe,s daq'uel,a cildade.
Como era de se pI"e·ve.r, a noticia

pr'OvooOfU ime'CIJi!ava reação. Os jo,r
na.is de Flo.l'iarnóp'oJios 00mbate�>am
a idéi,a, tecendo comemtáDiüs 81m

Lorno do. caso· e aclnmdo-a inopor
tuna.

cerrente,
datos

,

a
,

mais votados,
PA.RTIDO SOCIAL DEMOCRATIOO

1 ° - Pedro Lopes Vieira 4.523
2° - Rui Cesar Feurschute 3.785
3° - João Ribas Ramos 3.784
4° - Armando Calil Bulos "............... 3.710
5° - Biase A. Faraco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.314
6° - Protogenes Vieira. . , . . 3.222
7° - Heitor Ferreira Liberato i '.! .. -, . . 3.144,
8° - Gasparino Zorzi ... . . . . . . .. .. . .. . .. .. 2.917
9° - Felix Odebrecbt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.653
10° - João Estivalet Pir€s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.632.
110 - José Boabaid . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . .. . . . 2.610'
12° - Antenor Tavares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.375
130 - Antônio Dib Musaí . . . . . . . . .. . . . . . . 2.368'
14° - Orty Magalhães Machado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.368.
15° - Antônio Nunes Varela 2.365·
16° - Cid Loures' Ribas 2.348
17° - Oto A. Guilherme Urban 2.312:
18° - Alfredo Campos 2.305
19° - Raul Schaefer 2.249
20° - Wigando Pershun ', . . . 2.161
21° - Joaquim Pinto Arr'uda :.............. 2.154
22° - Carlos Otaviano Seára 2.054
23° - Leandro Longo 2.015
N. da R. - Os demais candidatos pessedistas alcançaram votação in"

ferieI' a 2.000 votos.

PARTID0 DE RJiPRESENTAÇ':ro POPULAR
1o - Cláudio Lorenzoni .'........................... 1.082
2° - José M. Cardoso Veiga 998
3° - Emílio A. Sada 835
4° - Luiz de Souza 803
5° - Evaldo Schaefer 579
N. da R. - Considerando-se a votação obtida pelo P. R. P., este partido

prosavelmente conseguirá eleger um deputado apenas ..

mente da obra do governo 1100 setor
da naúol):lifl;lizoaçãJo. Será, pm ·0oUtro

lado, Ulma traiçã,o aÜlS bmvÜis "pra
>CÍInbas" que �UoLaram e mOIlreram

na 1lálira, contra o lllaz�smo a,gr,e:s�
sOor; s€il'á, aÍlnlda, incoerIlltilVla,l' a for

mação de novo.s quisrootS raciais, tãü
prernioÍrOlslOS e (]lue ·mIlJúo tra,balho
deram ao g'o\"eI'lno.
A atiúude dos dil'Lg,entes daoquel'e

jomal Cao'USOJU surpresa e revolta
entre os ellementolS ·bra'sill;eirro.s, que
a'nLels, dur:an'te e depoils' da gue,rra
('[Unto lutaram 'e Lutam para que se

extilngam ·c'OmpJ.etiamenrte os qui�s.
tos r,a,oiais e para que não p.ereça
a Dbra do gow�mlio nl) 'SIBitor da na

ciioIllalização. As·sim, pl1oLestotS 1'0-
ra,m I,avrados e o jornal 'estEW·e a

ponto de ser "e'mpastel;ardo" por
pop.uolatreis ·eXlélJltbados, r1e'v.c>%aJ(]os em

coOlnse(lluBnci,a de outI'a nOlta do r'e

ferido órgão qrlW dizia,' entre .ou

[.ras coi,sas, o s'eglünLe: "Quem se

o[>o1'á a ]SSI}? (r€lfel',e-se á págj,UJa
a'1emã). Sümeul/t,e os eFle,I"g;L1.l11renos
e os iln (la,I) az,e S', os tolos ·e os im

becils, 100S aIlbttrários e oos al'Ilelien
Los, 8.l1Jftm {Dodos os p.allIrüro,te,iros de
cafés, que nwo oo')!;el'g,am um mi
limeLm adira,nte do nardrl."
Essas- pal'awas foram d�rigj,das;

aJos que protesrtaram e ca,usraram

uma olnda d·e l'evO'lta, que se avo

lumou. Di'Viens'Os pO[llularoe,s esttiv,e
ram com 'Ü del'egado de POIlicia da
qluel'a cidade, qlUe declaI�Ou que a

página a.Jlemã não sa,i,da,.
E'mreta,IlIlio, nova,s ordens vheram,

do Rio, ter á:s mãos do.s di1rigelJ11Jes
do. joooa.l em apre.ç'o, diz8Indo que
a págima t,m'á que sair. Em vista

di!sso, o no.S1S'O hrilba,Il'Le cDnfrad,e,
sr. HmfOrato 'I'OIl11e;Ij,n,' que diri,gia:
aquoel'e órgãJo solicitou demisrsão,
8IITl c,ará'ter irnl'evogav,el.

.

O casa ei'lbá agitimc10 a opmJUG'

puhtilc·a, de SarIlIta Cartall'ilna."

Trumuu em excur
são de férias
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FARMACIAS DE PLANTÃO

8 - Sábado - Farmácia Santo
Agostinho - Rua Conselheiro Ma-
fra.

'

9 - Domingo
10 Ag;o,srtinho
,Maf,ra\

15 Sábado

TELEFONES MAIS NECESSITADO!\
Bombeiros .•..••••.••••.••••• ;... UH
Policia '" .... .. .. . .. . • .. ... • .... • 10JJ
Delegacia O: P. Social ....•••••••. JS7.
Maternidade ...............••.••• 115$
Hospital Nerêu ·Ramol .......... UI
Santa Casa .............•.••••••• 103'
Casa de Saúde. S. Sebastião ...... 11'5!
Assistência Municipal ...•.••.•••• 1615'
Hospital Militar 11&>
14- B. C. • • 15J{
Base Aérea 7r;;.
7- B. I. A. C. - 159J
Capitania dos Porto. ••......•••••• 13M
16- C.' R. • : lbllâ
F6rça Policial c....... 130:
PebJotenc.�ria 1511
·0 1t8tado" 102'
•A Gazeta" 165.
-Diário da Tarde" lsn
L. B. A. 16-4J
Emo. F_ária Ortl,ra o. o o • • •• • • 1..,

Laboratório
Rsdio-Tecnice-Electron
Fundado em 1935

Montagem de rádios, Amplio

I
ficadorel-Tranlmil10:1'el

Material importad" direta
mente dOI U. a. A.
Proprietárie

Otomu GeorgeS Bôhm

'I
Elecb e o Tecnico o Profilliona}.

formado na Europa
Florian6polil

�ua João Pinto n. 29 .. Sob.

. ,

I

'iVIDA
flMIN

oooo oo oo ..

(;adas'ro Social do «O Esta.dó.·
-Pedímos aos nossos distintos leítores, o obséquio de preenchee 0>.'

compon abaixo e remete-lo á nossa Redação afim de comp�,
quanto; antes, o nosso !DOVU Cadastro Socíaâ.

Nome •..••...•.•.•••••••.•.•.••••••••••••••.••••• , ••••••
-

••••••••••••

(

Sexo •..••......... &t. Civil •..••........• D. Nasc. • ..

Esposo (a)

País _ " <It'.
�

"i
"

............................................................................. : oooooo ...

Cargo do Pai (mãe) ...... o- oo ....

Observe .. " .. " � ....

........
_,

...

A�aooceriamos, tambêm, a �m.eza de noticias de D·ascimentO!!h
casamentos e outras, de parentes 00 de pessoas amigas.

GRiPE o TOSSE o BRONOUíTE

para
.

�

(Alemanha todas as zonas, Austria, Hungria e tc.] por intermedio daI.
. Hudson Shipping Co. Inc. New York. .:

Diretamente dos depositos na SuiSIilQ. _o Entregas rapidQ8 e garantidas�
podendo ser telegraficas, .0 A melhor organização no g.enel'O, fundadbt.

em 1893. -- Variedade de IIPrtimentoll,
.

�

PEÇA INFORMAÇÕES DETALHADAS A:

ORGANIZAÇÃO SULINA DE REPRESENTAÇÕES Ltda.
Rua Felipe Schmidt, 52 (laja) •• FLORIANÓPOLIS

QUANDO O FIGADO ESTÁ DOEN-I
TE O ESTôMAGO E 'OS INTESTI-INOS !TAMBÉM SOFREM'

normal e a preço infieriOT ao dobifü,
60% maior que o antigo e apenas
20% mais caro.

A ARTE DE El\'IAGRECE:B acompanhada de uma amostra
•

.

-, do vestido ou casaco com.0. E)m,prego ou Cargo ......••...••.•...••••••.••.•••.••......•••••••••• _

POT Paul REBOUX qua.l as luvas devem combinar.
Coneíderemos urna reçeíta Uma c a sa do Faubourg

para emagrecim>entü: Primei- Saint-Honoré, tem a especia
lia refeição: UJm -quarto de li- Iídade da taorícação oe luvas
tro de chá traoo, sem açúcar e sob forma de gesso: 43 operá
duas "bíscotaes ". rias e 5 contramestres, cortam
Almoço: 200 gramas de car-1e trabalham os Ipreciosos teci

ne (qualquer), preparada de dos e peles, COMUTam-nos e

qualquer modo, 300 gramas de modelam-nos nessas mãos .de
legumes verdes cozidos n.a gesso. Mensalmente, três mil
água e regados com uma co- e seíscensos pares de luvas
lheriruha de manteiga derreti- voam de París 'P'3JI'a N. York.
dia. Salada com um mínimo de .

azeíee. 250 gramae de frutas CADA COLEÇÃO TEl\'I O SEU
- Farmácia San-

cruas OiU oozidas Hem açúcar. VESTIDO N. 1Bua Conselheiro '

foi - Mereú�a: �ma xIC1a:a ou
PARiS _ (S. F. L) De

. duas de infusão ou, entao, um, _ ,Famnácía Espe- d' d Ií o adia
cada coleção e em todas oaB" es-copo , agua, cu 'e 11m n

.

t
-

h" d'. ..,I13Jnça - Ruà Conselheiro Mafra.
. ,

r

.

açoels, a um mo elo que
16 D

. ,

F'
,.

EL
-sem açucaro "disp ra" É q tôda,- ormngo - armacia �- Jantar: dois ovoS- pre'para,-

I I a . o 'UJe a s as
perança - Rua Conselheir-o Mafra. d d

.

1 �odo uma co freguezas encomendam, o que
22 - S�ado - F,armácia Nel-

'Os

d
e i,ua quer �., 1

-

se vê em tôda parte, do qual
son - Rua Felipe S:clí�IJoiod't xa e :rru112g0100 assa 10 °diUo aI gu- se fala em Parfs e em Nova

.
,

.

ma oa,ça.· glriamas 'e egu- ,lC k S . ,1, • .•23 - Domingo - Farmácia Nel-· dei 250 d f xorx, ' tocoamo, RIIo de, Janeí-mes ven es. gramas e ru-
B'

'

son - RUà Feliple Sehrnídt. ro e uenos Aires. E, no e.n-tas cruas,
t t 10� d P

, ,O serviço moburmo :será· efetuado Antes de donmdr : uma
.

f
am. o, as v casas, e alI'IS 80

pela Farmácia Santa Antônio. sita _ , .

.

lU Ur; tem 8.339 freguesar, francesas.
á rua João Pinto. ��o sem açúcar ou um aOIl'Ü Nos úbtirnos seis meses". 3.400
A presente tabela não poderá ser oaN�a. d

. . .

d estrangeiros solicitaram o car-
, . • ao s'e eve IngerIr maIS e tã d' " oalrerada sem previa autordzaçâo 125 .

.

d t
. ao e compra ccstura-cría-

deste Deplantamen'to.
.

di NglI"amhas
.

el mIan erga por çã,o" indispensável .

para pe-l,a. e,n rum a coo.
t

D d·
..

'. d
nlel I1ar e oOlmpirar na,s gramdeses e .0 prImeIro m.es" o 0-
casas. .

enibe aSiSIIm tratado perdeu 7
C&.oc d 12 000 Ih'1

. . v., a e . IllIll eresqUI 'OS e melO. I • -

t d P fN'
. '1:'

..

d 5 1111/I)oem 00 gos o e ar s ao
.

o mes �e-g;u.ln e, pe::1 eu.. mundo inteiro, oOompll'andlO es-

qIU�'OS e me,�o. No terceIro,. 4.
seiS, v8Isltidos cujo mais mode;sto

qUcl l?tS e mtelJO·b,. � preço o.rça em 25.000 f'ran.cos,. 1 a-sle WID em llJO caso "'�- e o ma�s caro ... sei,s milhôiEls.nholI'a qu.e, g'l'IaQas a eSls'e regl� ..
. .

me, passou de 93 a 70 centime· CHAPÉUS EM USO ATUAL-trios de co:rut�l'Ino de c.intma. ,MENTE El\'I PARiS

NOVIDADES ,IPARISIENSES - Os chajpéus 'Soão pequelnos,
- Desde à.l,gum ,tempo, a ri _ oom "opalraílslOls ", g.arças, fl�-,

queza das joiraJs aJUlmellitou pelo res, penas e p�umaJS.. TOUIqUI
:!lato die terem renunciado· os nhas, ClOlpruS mmdas recobe,rtas
joalheiros :a OlliS'a;r as pedras de., renda CIOIlll ei1f·eite de

.

laon

pil'ecioslllJs co:m· o brilho frio da teJ.�uJ,a.s, vU'l'banues, torçal.s de
pdan'una. O ouro, filho do sol, teCIdo. J?lI'ate'ado. ou de ve�U'do
retomou o seu llu�ar: amima pll'eto, no� de ",eludo, de flo
V'es;t�dÜls p:retos, liodeia pes- reiS,

A aqUI se encon�:a °a n\ov:;.

OOçoSI brancOos, pun-ho's, graceis. e�eganCIa qlue r�goOoslJa o co,ra

Nêle se 8'llJgruslta o diamante. A çao da,s chapelewaJs e os olhos

ClombJnação em moda parece
de quem giOsta de beleza.

s.er a de rubils e brilhantes. FRANGO'
..

C·O�.·
.

Ciom que 'rul"te v'emos' essas MOSTARDA
pedraiS reunidas. Q,UJal a mu- Deixar o' frr,àn.glO inteiro. Pô-
lher,. melsimo as· q:ue nunca as lo de· môlho dJUil'iwrute qua,rrenta
oSlte'll1ta'rá, que não sonhou di- e oito horas em três qualI'ltos de
ante de um rubi côr de ISlan- litlI'lo de vi:n:ho branCo e um
gue, o inSlO1e;nte brilho de um q.uarto de vinagre.
brdlhanlte ou Ulma esmeralda MilsDll'rar 2 oolh1ffi'es de mo.s-
cô;r d'e mar! tardia, inglesa (001man) com
.. ... .... .... .... .. ... '1125 gramas de manteilgla. In:::·
AS MAIS BONITAS MÃOS troduzilr parte desta no frangoAMERICANAS CALÇAM LU- qíll'e é enltãJO bem ama�rado, fi-

VAS DA FRANÇA caindo porém com os membros DOENÇAS NERV-<)SAb8emanalmellJte, o avião l'e- !i'vires. Tomar 'Uma talhada de Com os progressos d. mediei..va, de' Nova YoOrk para Paris, DOUlcinho, regá-la abuudJamte- hoje, as doenças nervosas, quand•
• RETIRARAM SUAS CANDI-. 1.800 mwos modeladlas,. São es,- mente com a mant'eiga de tJ:'�tadas em temp,o, são male.<l' ,er.

s'as-mãos de geHso a fiel re(p\ro- . mo,Sltarda" e com ela enV'olv.e,r feitamente remediáveis. O �ur�ndf!l"DATURAS
f ,ismo, fruto da ignorância, só p04.Tôd b· dução d.e mãos femininas co- o rrungo. Amarrar tudo. nreJudicar os l·nd.l·vl'duoa afetados �"�s as ebidas, incluslv6 a!l L "�OOl,"fabricadas em outros Estados. nhecidas OIU desco,nhecidas' de evar ao fôrrmo srem água tais enfermidades. O Seuic;o Ns-retiraram SUás candidaturas, estrellas, de mulhelI'es de �lt'as nem caldo.

\

dorlsl de Doenças mentais di!!!)a,
(Iara reinar nos lares . catari- perslonalidades elegantes ouja Depois de pronto . retiI,:3JI' a dI' um Ambulatório, que I\tende �!'..

Jrl'1enses, - em vista da certíssi- - " .'
t

.
' tultl!.mente 08 doentes ner1l'OS08 1.

ma vitória do aperitivo· KNOT. preoüupaçao e encomendar lu- maIl! elga que eSiconrer doO as- digentes. na Rua De'Odoro U. liu e
-----�-----__

vas em Parí,S. Oada. peça está sado. - b.s 11 norlilil. diària.en&G.

Fígado do.e!rute, dnIorido, cresci
do, ,gos·!Jo ruim na boca, fastio, ner
voQ.s,is:rrLo, insônia, gas,es, má diges- --------------�
tão, prisão· die van1Jre, manchas da Dr' CLARNO G �
pelie, ie,tJe,rícías ... , que horror!

•

GALLETTI
•

;]
Vooê já verifioou se o seu fígado j
está c'Om saúde? Nã'o s'e esqueça de A D V O G A DO '1

'Crime e cível ,
qUle o fÍogla.dJo do.ente prloduz tudo. ..i'CODstituição de Sociedade.isto e mais alguma coisa. Reltnédio I NATURALIZAÇÕES .1
prara o fí\glado SÓ nemédio vegetal e

1
Título•. Declaratórios

�.

remédio vegetal só a última

des-I E IS· d N "''''Icrit. -- Praça e 017. CAJ.
co>her:ba que é a alcacho.fra. 'O He- lo. andar.
placholan Xa\Vier tem por base a Relid, -- liua Tiradentel 47. I;
allooeihofm e 'Outros medicamentos FONE -. 1468 I��ó para o fígado. O Hepa'ciholan :.. _

Xavie[' cO'l11ha,t'e com eficácía e

aÍlasÍla defin.íotivamente as molié.�tía&
do fígado. O Hepacho.LOO1 é fabri�
cado em liquido e em drágeas ..

Menção! O Hepaaholarn agoTll_!. se

apreslelnta em 'dlods tamaluho'S e a

n'Ovos poreço.s: Tlall1lanho NORMAL:
-:- 30% mais baroartJo que o antigo e

Tmna!l1ho Grande: - o dobro do

f

EUROPA.

,N.2 1�
I!'ARA R'ECEBER AMO'STRA GRÁTIS

ESd:REVA O SEU ENDEREÇO AO

UBORUÓRIO onlu s. JL.f
CAIXA POSTAL, 36

Sj..VM ENA!,) .. SANTA CATAIIIN&

f
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"É do dlEliminio público a

callUlni'a q.u,e s€ levamtou con

tra o senador Ati}riio Vivacqua,
di:oonJdlo-se ser o mesmo CO'lD".l-

nista.
Em Vlirt'Ude do docpMento

que, tenho em mãos, (l1:f:Sde an

tes do pl'eito e meE'1110 da mi
nha prÓlpr.i1a oonvicçãn, dee1a-,
ro sol,ellleme:nt,e, que o se.nador I
AtililO Vivaç,quia não é comu- I

nis.ta.

ILamento e oondeno todo a-

quele que o tenha acusado co-

mo tal e tenha eXlplorado

eS-1sa wOUisacão. E, com o fito de
dlesilaze>r ·esSla oa1UinJia., ordeno
q/Ue a pre,s-ente seja lida em

--

I domi.llIgo,s p,or ooa,siruo da mis-
""!i!il1W!lIZ\1�=l'B==�_�=II!lI:!_�,n�'M''sa conventulal". w:....l!'Wll!RElIIiBIII ""

/

\ Ecos do Carnaval A política em

��l:J) Conforme regíetrarnos ' 00 rot- Palhoça.11... -- o guedos carnavalescos estiveram.

* este ano, anjmadissimos, prdncípal- Derstre os que, no setor deste

PREMIOS EM LIVROS mente nos salões do centro e dcs ou daquele rmmdcip io, possuem
arrabaldes '

fllll'ali,dJard-es suíícientes .para co- ,Por todo êste mês "O Estado" I
ar ".

.

d d teu-
Y''\

.. ,. ... - . .Em todas a,s SOCI,e' a e,s no on-�,) mandar e dirilgi!r um bloco poâiti-,'tlmCla�a a distrfbuiçãn .de Iívros, 'uma arluencía exeraordínária de co, podemos destacar Jacob Knah-"inclusIve romances, entre as pes-:
exmas. f'amilias e de blocos, cada ben e José Boabaid. O prímeíro,·'soas que constarem do seu cadas-

I
.

0.1 ído a "rosetar" quer pela sua popular.idede dentro: social. qua,. mars nas v
:.

'

,-tro
. . _ motivo po'rque os bailes em home- das fronteírae murnícipais qu,e.rASSIm: QS que ainda nao te�h�m nagem a Morno, se proloogaram até pela sua a:l'i,Lude de mentor sincero.preenchido .0 coupon que dla�la. altas horas sempre no meio da ,e respeitado pelo e l,e,itLo.ra,d 0, é, in.mente publicamos, devem faze-lo

maior alegria e delirio cacnavales- contestavelmente, uma. personalína,"0 quanto antes para concorrerem a
oos. de política de marcaote prest.ígio,"tão interessanta iniciativa realizada
E' de saljentar a cordialídade B

I
pr-incipatmente entre

a.
classe dos,-sob o patrocinio da' "Livraria Rosa,

a boa ordem reinaote em toda a menos favorecidos- da sorte; o se;-;1Í rua Deodoro, n. 33, nesta Capital
paele não se registrando senão pe- gundo, advogado reto honesto e so-

i quenos Incidentes, sem ,maiores bretudo defensor dos ínteresses _dOANIVERSARIOS: I consequencias para as pessoas ou povo da sua Lerra, sem pretenções
SRITA DAURA SILVA sociedades. f�IlJad1{'Je1rals e sem as extgencras

.

Fez unce , orrtern, a .gentilJenho- i Ao -termina,r esrUa. rápida notiofa, das :eLi.:!-luet?,s cerímoníosas da sua
·
�lta Doura SIlva, dileta ftlha do'

uma mencão especial ao Cliube 5 prof'issão, e, por assim dizer, um,.r. :r:rorberto Euclide. da Silva, I
d N v' rnbro do Estreito, que, em arn-egimentador de forças eleitorals· conceituado negoc,ante 'e \ndua-' e o e

-

d . ,

tad
'.. :trial em Caiacanga, neste muni-I sua justa compreensao do papel a expressivas, que, J�n as as 'co-

rcipio. i imprensa em todos os setores da lhidas pela popularidade de Jacob• I
vida humana, honrou a nossa re- KIlJJa,bbern, f'orrnem a força pujanteAniversariolU-s,e, ontem, Conrado darão com gentil convite para do Pantido Social Democrátíco em

I Coelho Costa, fillho do sr. Pairlino comparecermos ROo seu programa de Palhoça, Como prova desea ex-Ooelho Costa, sargento do T. A. B. f,esteJos burlescos. E amda um pressão eleitoral, haja v-isto as
- 'I'ranseorrem, ontem, o aniver-

eloxío ás nossas autoridades poli- eleições de 19 de janeiro. Corno
· sário da, exrna. sra. d. Alice Maria cuais peja ordem que souberam bem sabemos, o adversár ío, lutou,.Pedreira Horn, esposa do sr. dr.

manter em IVocla a parte. usando meros que tencionavam

I-Osvaldo Horn, 1nLegl�0 Juiz de Di-
corcomper o eleitorado livre, pro-reiuo da comarca de Biguaçu. "O
metendo, além de tudo, um pro-EsiÚadü", assocía-ss ás homenagens Fr·lo a 17 graus gr-ama irr.r,ea,[i.savel, ,mas que con-

"que, á di,sltinLa a.niw�rSlariJa:nte to-
Lava com os d8'I'ramers fi[l,ancei,ro.s

,mm pres,tada�s pelo. va,Sito circulo
Londres, 19 (U. P.) _ Os blo- anteci,pados, numa demoos,traçãode sua,s rel.açoes.
'cos de gelo ,que flutuam no fi'Cticia de fa,rtura f'uuUtra, Ora, é

I mar <lo �orte, n.a� proximida- no,tório' que o P'O'YO v,aba,nLe po!sl3ue,DR. JükO CARLOS RAMOS
des .das Ilhas FrIsIa.s e do He- fora de gua.isqueI' duviKias, umA efeméride de hoje, r,egist.a O.
lig'oland' estão retardando a ideal sa.g,ra,do e irr,emoviwel; en-_anive.rsário n,wlJali'ci.o do Sll" d,r. chegada' dos 'embarq,?-es .de tr8ltaiThto, preci'so. é que se no,te a

.. João Call1,os Ramos, digmo promo- combustível e de alImentos mêllIlJeHI'Ia iIlJCOirreta e ás v,e.zes abtor publÍICo da comall'ea de S. Joa-
destinados làs áreas, pelo frio. surda de oel'tOls Clhefes po.liticos que,q,uim, onde ctre:s'Íiruta de genal esLi-
Excepto para 'Uma faixa de .pr.cJIV'Ü.cando UIilla. reação r,eacion,i-,ma, p.8J1as suas béla's vill'liud'es de
tereno ao long'o da costa do ria, podem levar mOtmootaneMnen1te:espirito e co,ração. IllIediterrâneo, praticamente to-, a mruss,a el,ei,lora,1 é um desvIO ou

I do O continente sofre 'um dos deslils,e ao def,ronlar-rse oo.m as UT
, EUCLlpES -SIr..V:I\. . mai.s frig'idos lillverrnos. O gelo na.s. E isso, foi ° que, �,roctUra1'a:nCOImemOlI',a ,teu natahclO, hOJ�, o e la neve .cobrem de branco to- fiaz.er os ohefes da, pohLiJC� COrntra-

· ,sr. EUC�ldJes. S1,�va, co:op;:opriltl1tarro das as ilhas inglesas. Glascow. ri,a em 19 de jameJoro. F�r prenso,· ,doa .;o\lfalMarla
.

O Umco . .' é 18 a. região mais_fria. descell- I1a.ra alliula,r €Assa l'Il'tençao" qu.e os
.

P'essOla mmto f;l-st2mada pe!a do até 170. ahaixo de zerO a ,chr-fes PO,Ji.tiCÜiS do PSD traba,lhas�bo,ndla,de .. d� seu cOl:a{lao e l'8itJdao
temperatura, conforme i�ar- s'em in:tens'a e paral,el,aJill.ente, e fOI

,. de Set� car�tel', o aI1'!.�ersarla,nte re-
cam 0.8 termometros centIgra- j'\JJsbametnte 00 q�]oe fLzeram Jaeob

_c,ebera, hOJ'e, os abraços de seus
d s Um vento Ifrio vem tor- Knalbben e JOIs'e Boatbard. Intensl-

inumeros amigos. I n:�do maiores os ,sofrimentos f.iíc.anldo a oepteza no �[.e.i,t'Ül' de que
I dos 'ingleses e ,prevê·.se uma o caIlJdidato eLo PSD ]rJra, admlllls-

· .F1azem �nos, HOJE: I descida de temperatura nas trr,ar o nosso Est�Jdo com o ,mesmo
_. o Jovem Remaldo W,endh,au- ,.

s horas. ,Os meteorolo- es!)iri,tiO' consLruriwo e plT'Og,resslsta.

d f
. ,.

d B proxIma
f' d

,se.n, estJma o UlnclOnar.J.O .Q ,a.u-
'.)'istas do govêrno já declara- de NeTêlU Ramos, rea, mman 'Ü o

,.,-co Na,cionaI do. OomérclO. . . I ;am que �st.e frio inten.so !ai c.uml)orimelnto inte'�l'al do progran;a-

� sta. Mana Gon.�'alves Sllv'81-
persistir ainda 'por muitos idIas do Parrriidü, e aIlJallSau:do a Slliruaçao

Ta, fIlhoa do sr. Jose Gonçalves: •

OOO!1l0ffil'Catmelnte magliSltraJ do nos-a maIS.
_

'R bl' a
,:Sirlveira.

810 Esbad'o em relaçao a 8ipU IIC·
- o. Sir. Manoel Ari d:a Silva. SE'RVICO DE Veltha, puderam, esses cheA',es, man�
- a sLa. Aur,ea Maria dos Santos, >

.

ter o ell-e.ito,rado cOlD!scien.temente-filha da exma. sra. Maria Oliveira METEOROLOGIA democrático, ganantindo dessa for-
,dos Santos.

Previsão do tempo. até 14 hora. ma a vittórrila p8Ssedista no muni-
- a grwciosa menina Mirriam do dia 20 na Capital: ci:pi,o p.alhücense.Ei.ras, filha do sr. El'lasmo Macedo. Tempo: perturbadO', com chuva..

Pama quem, como nós, co,n,hece
C B'I Temperatura: estável .

e
- o ST. Luiz 3'�IIÜS rtaSI.

Ventos: ,do quadrante sul, com de s'obra a,s qU1allida!dlels pelss'OalS
roj adas· frescas, _ po,[i.tilcas dos di:rig,e:IJJtes pess,edist,a,s
Tempe:l'aturo. 8�trema. de ontem: neSlbe mrulni'Citpi'Ü isso não. cOIlJs�i,tuemáxima, 24,2; mínima, 20 5

SUfl!)roesa; mais para quem não esi[,á

no nos'so CO'UlVIW I0, esse· tri'unfo,
além de s'er um triuIlJfo erleitoral é,
acima de tudo, UIilla vitória de

causa, que anulou os efei,tos per
tUl'badOrres d<€' uma ma:I!Oca po.liti
oeameTIltre frrooa e fez com que o

elei,to['ado ficwsse firel aos posrtula
dos do PartiKio e ás palavras dos

el!.eiILo,rado fie,l aos p.os'b!llados do

P.antild'o e ás palawalS dOIS ohefes:

VIAJANTES:
Relação dos 'Passageiros que em

,harcaram .nesta Capital, ,pelo avião
da Cruzeiro 'do Sul PP-CBZ lHtn é COm'UDI·8taTapuia, ,no dia 19,2 ' lro".

Com destino a. Curirt1ba: - Er- Ri'ó, 19 (A. N.) - Informam
:ne.sto Mey'er Fi.1ho. de Vitória que se conheceram,

Com dest1no a São Paulo: -

aglo'l'Ia 'DoS te,rmos da ciroular d.oAxiris Ho.rn Ferro - Herbert Ho.rn I bi.spo, D. LU'�z Sçol'lte,gagn,a, dI
- Re,gina AJu,gJusl.a Fenr.o P,ereH'a· l'Iigida ruo dIa 5 dlO corr:ente a
- Bea:triz F1eno Pereira - Ad8lI'- todos os vi.gários da diocese.

· S/on Horn F'8irl'O - A�ma:ndo Sim0- Eosrt:á el,a oonce,bidta nes,tes te'r
ne P,er:eirra - Alpol(!)tIlJi.o Ir,ene Car- mo:
,doso.

Com d-estilI1o a Rüo de Janeiro:
.- H,alf'Ot1do Héli,o Raimundü' - Cecy
Edy !lJwimuIlldo - L.uiza N'llnes
Ra1mundo - Zilma. Prado F,reys-
1l8lben - Ivan Fr,eysl,eben - menor

Sérgio Barbosa Vietfa Adi,1
BQrg;els Vi.8Í'l1a Le,da Barbosa
Vi'eira - Oswa,ldo Silv'a. de Oliv.eim
- Walmil' BüslCúo ,e Hena·to Petrock.
Desembm'cados nesta mesma Idata

Pro.cedente dOo Ri,o, d'e J,aneiro:
- Silvio AlaIlJo - Nely GO[ldim
Bomenow - Angéliea Meira .Lima
- .Joat,han de Me,ir.a La.ma - He
loisa. Helena Meira Lima - José

ALBÓ

,:j ,f,

-Nem se perguntá'�

,

usoKoLynos f
*

So *

**

c1 iz **
**

Constance Moore **
fame,,, estrelo da REPUBUC PRODUCTlONS que aperece em **

* "fARL CARROLL SKEtCHBOOK" *

* Co-,.'o todo mundo! É que Kolynos limpa profun� *

* damente os dentes, revelando a beleza natural ,do *

* sorriso; Kolynos refresca a boca .com sua �bundante. *

* suave e agradavel espuma e deixa uma mcompara- *

* vel sensação de limpeza e saúde. Convença-se de
*

* que Kolvno;:
*

* *

* *

**
**

* *

* *
...

* *

* *

*
*

*

**

.1,
'1' faça como eu:

Use KolynOs d.uas vezes por dia

'3

B R I TO
O

.

alfaiate indicado
Tiradentes. "I

Resposta ao pro
testo russo
Was:lliingTton, 19 (D. P.)

o DepartamentJo de Esta,do
anUlnoiou q,we, o genell'al {jje'or

ge MlM\Shall eillivilou. ·a Moocou
a contestação ao prote.sto da
União Sov'ÍétirOa que julgou
ófensirvas expressõe.s do sub
sem.etário de'Estado, sr. Ache
Slon. O enc3!l1regadlO do sell"Vi�
de imp1r,en'Sa, sr. MacDeil'lillOtt,
iJllIfOII''lllIOU 3!OS jlorruaJ}listas que
o teXito dia ruata de Marshall se
rá conhecido aO' Sler I'IeCBibido
pel.o embaixador Bedell Smith
em Moscou. IDn'trementes, n�
COIllgJI',esso os relpres€lI1tamtes
do povo ia'1lJqiUle exigem do go
vêfll10 a m/all/UlÍ.�nção de, uma

fiiI"lIle atitud€ :pa'rIa com a RiUS
sia.

PARTEIRA'
D·. VIVI (Parteira), torna

publico que, a partir desta data
atenderá suas clientes apenas
na Maternidade de Florianó
polis, não mais o fazendo à
domiciio

Tome KNOT·

VENDE-SE
o barco T.AJRZAN para passeiO

CQIIl 7 mts. de oomprime.nto por 2
de I,wrguna e 7,50 de mastro.
Ver e tratar á :rua João Pinto 5.

AOS SENHORES DENTISt:AS
Ouro Americano··· Recem.chegado dos, EE,

\

OU.
' ..

Com uma simple. corto. podem agora 08 .enhores den�i8ta.do interior comprar pelo menor preço o ouro que nece.lutam.
.6ja em lamina, di.coB ou em fio, em solda para todo. os

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

de reconhecidd' seriedade.

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

Fornecemol liatas de preço. do dia.
Pedido. pelo Reembollo

DEPOSITO DENTARIO MASETTI
Postal à,

Acôrdo i.alo
.argenfino

Roma" 19 (D. P.) - A co

missão a.rgentina de imignação
e o govêTno italiano decidiram

I esta noite fi.trmar um oacôrdo

p�ovi.s.ório, p�lio qual milhares
d.e trabalhadores italiarnos se-

gud.rão pra;ra a América do Sul
nUlIll flllltmo próximo. Circulos
a;utOirizados revelam que as

n€,gOiciações foram reiniciadas
de.vidlo aos esforços ,para isso
�1""pnV'olvi'd:C3 ps10 sr. de Gas�

peri.

J

Augusto Meira Lima - Ci1:'::.iiwt
Neves Bleyer - Alber Chahou.

Procedente de São Paulo:
oDSW21do Dominoni,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA
Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe, Scl'lmidt�5t! _ SaIo. 5
Edifício Cruzeiro - FloriaIl6polis.IIli"

A primeira Agua, de Colônia feita
no mundo foi fabricada na cidade
de Cnlônía pela Fábrica de ,Johan
Mari� Farina. '

Camisas, Gravatas, Pijamea,
Meias das melhores, peloa me

nores preço. .ó na CASA MIS
CELANEA - RuaC. Mafra. 6

-------------------------
UTENSILiOS PARA
RELOJOEIROS

FORNITURAS E
OURIVEIS e.

Balanças 1'ara oficmas _\ Para brilhantes - Laminadores
_ Tornos para relojoeiros - Banhos para dourar e pra

tear - Cordas, vidros para relógios. etc,

�_ Preçes e prospectos com a

c A S A MAS,ETT(
Rua Semínâríc, l�l _:_ 135 - São Paulo.

Em lingua alemã. procura-se livraria depo&'itária
nesta cidade. Cortas detalhadas para

«Importação de Livros.

Avenida Franklin Roosevelt no. 115 - ./704

RIO DE JANEIRO (

LIVROS SUIÇ.OS

�--_---,------__-----------------------------

----------_.----,----------------------------�

DA ALEMANHASELOS
�III' Acabam de chegar todos OI selos comemorativos da Alomanha.

emitido li durante a guerra. 97 Peços. Preço Cr.$ 550,00.
Pedidos acompanhado de cheque. sern mai. despeaos à

A L B To R T O K A U F M A N N.
Caixa Postal, 1427 - São Paulo. '

II

I; ,

'-

/

Empreza
C "1-1

de

I LiiiiÃRíríióSA
I Rua Deodoro, 33

Florianôpo lia
Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

NAVIO�MOTOR "ESTELA"
maxima rapidez e garantia para transporte de suas mer cs'd rias.

Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A

Reclamem I,imediata-

Aproxime-se mais de seuS'

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

dicada a Florianópolis

, Nervos Debili ..
tados Provocam
ii Heura.sthenla

Nio DEIXE QUE o EX
CESSO DE TRABALHO.
DEBILITE o SEU ,OR
GANISMO, PORQUE O
CANS AÇO PHYS ICO
E INTELLECTUAl o
LEVARA', FAlAlMEN.
TE, A' NEURASTHENIA

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

Novid�d�8 todas 8191' semanas

SNRS.
ASSINANTES

mente qualquer irre
�ularidade na entrega
de seus iornees .

.

COMERCIANTE: Dá � u
vro à Biblioteca do Centro Aca
démico XI d'e Fevereiro.' Con
tribuirás, assim, para a forma
ção cultural dos catarinenses
de amanhã!

("Campanha pró-livro" ,do
C. A. Xl de Fevereíro).

Senhorita!
Ao escolher seu perfume "erifi�

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

preferida .pela eorte 'imperial de
D. Pedro II

Reconstruções
de casas, muros, t�lhados,
etc, Tratar com Jorga de
Paulo, na firma Busch

& Cio.

MACHAOOICIA.
AgAllcioll'. Repraaentaça•••m

Gel'Cll
Matriz: Flol'icm6póU.
Ruo João Piuto I n. "
Caisa Pa.tal. 37
FilieI: Crellci6ma

Rua Floriano Peizoto. ./a
(EdU. PrGpl'iu).

T.leg!'Qmaa· ·PRlMUB·
Ag.at.. 'I1a.' pl'incipcd.
mUlÚctl)loe do E.todo

........ \ ','

Envie ao .seu amigo distante'

I
um número da revista O VA
.J;E DO ITAJAí, edição dedi
cada a Florianópolis, e assim

estará contribuindo para
maior difusão cultural

de nossa terra

A Dra, L. G�LHARDO •. ex-médica
do Centro Eapírita Luz, Caridade
e Amor. comurde a -a mudança
do seu consult6rio para a rua do
Senado, 317. 2,0 andar. Rio de

Janeiro.
(CONSULTAS Cr$ 20,OQ.l

. � .

LEIAM A REVISTA
O VAlE DO TTAJAI.

Os primeiros symptomas da
"neurãstheniasão geralmenfé"'à.
insomnia, pesadelos, irritabili
dade, dôres de cabeça e ner

vosismo. Ao sentir quaesquer'
destas manifestações previna
se contra as suas consequen
cias. Trate-se immediatarnen
te, com um remédio de- effeito
positivo e, immediato. Não
tomê drogas perigosas. VigonaI
é o remédio indicado para

,

qualquer caso de neurasthenia.
Vigonal revigora o organismo,
restituindo ao fraco as forças
perdidas e a energia da juven
tude, ãs .peasôas exhauridas.

I o SEU QPC;ANISf,10

i

,

_... '=I'If_� i

Vi!{Onal :

FORTIFICA !ii DÁ SAÚDRi
laboratorios ALVIM & FREl1AS - S. Pl:lula:

"Quem extraviar ou inutilizar o

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

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

tar). I

ceec UMA DAS COHHII6ülCÔfS ,,�{'·'�I.'OA ')O�lAaOQATOQIO OaIM·
• o "RECO O'l!:!oH ". '·'l.OU ao".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'I.,:,� .. SNBS. IASSINNATES
Reclamem

imediata-Imente qualquer irra-
gUlaridade na entrega
de seus iornaes. .

-

.Deseja obter
-empreqo ?

\

Procure então a nossa Gera••
eía e preencha a nossa "ficha clt ,

informações úteis"; dando tôtl..
as Indicações possíveis, que tu..
mos prazer em recomendá-lo (a)
aos .Interessados na aquisição li.
bons funcionários (as).

_ .

Rádio Difusora
de Laguna I

"Todo o Sul Catarmense escuta
-diariame nte a Rádio Difusora

de Laguna.
970 Klcs, (ondas médias).

..Horários de irradiações: - Das
10 àS.14 e 17 às 22horas.·

:Representante em FJorianópolis:
D. F. DE AQUINO

:Red. do Jornal «O ES rADO;<
•••••••••• a •••••••••••••••••

E DI TAL

r ......-._,..._.._--�-

Ll SELECÕES.
I "

I
'"

de DEZEMBRO

DATILOGRAFIA
CORRESPONDENCIA

COMERCIAL

METODO:

MODERNO E EFICIENTE

-I

CONTA CORRENTE POPU.L..AR

Juros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.oo0,j)O
Movimentação com cheques

Banco do,Distrito Federal S.40•
CAPITAL: CR$ 60.000..000,06
RESERVAS: CR$ 15.000:000,00

Rua Trajano, 23 • Florianópolis

CURSO DE MOTORISTA
e

Serv.ço de Pronto Socorro de Automóveis
Ensine-se a dirigir automóveis

Amador e Prot.ssrona!
Teoria e prática - conhecimento do motor.

Atendem-se chamados para reparos' de urgência.
Auto-E�cOla i-47 ..77

GAJ:<AGE UNIAO - PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40.

Mio. da 4eronautica'
Quinta zona aérea

Base Aerea de Florianópolis
EDITAL

Tendo esta Unidade, necessida
de de urn contador formado para I

serviço de responsahilidade, fez
ciente a quem i.rrJ!tJel'8ss'ar, que to
das as informações poderão ser

obtidas por intermédio do 10 Teu.
I. Aer. Eduardo de Oliveiras Bas

tos, Tesoureieo desta Base.
Base Aérea de Plor Ianopolis, 13

de fevereiro de 1947.

Darcy Lopes Pimenta - Capitão
Aviador

.

- Ajudante da Base.

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO .LEITOR: Se o que lhe

interessa é, realmente, uma providencia
para endireitar o que' estiver errado �u

para Que alguma falta não se repita; e

N_J.O o escândalo que a sua reclamação
ou queixa poderá vir � ousa: J encamj ..

obe-a á SEC':;AO RECLAMAÇOIl;S,
de O ESTADO, que o °.aso será le.,.ado
!tem demora aq conhecimento de quem

I
de direito� recebendo v. 8. uma informa·

:
I

�t) do resLlltado, embora em algun! .ca ..

80S não 8ejam publicado. nem a recla·

mação nem a providência tomadL

DE PION E IR O
A SERViÇO DE V.S.

Gentil Vieira Borges, Tabelião de
.Notas e Oficial do Registro de.

Imóveis, da Comarca de Bom Re

..;tiro, Estado de Salurta Catarina.
RaIZ saber que, pela Sociedade

-Colcnizadora Catarinanse, com sé-
-de na cidade de Pôrto Alegre, ca-

;}pi1:al do Estado do Rio Grande do

Sul, com escrítórlos neste Munící

í.PiO, nos lugares "Jararáca ,e Vila
-de Ituporanga", pelo seu procura-
-dor- especial Sr. Paulo Alfredo Sch-
.Iiehting, foi nequeeída a ímsoriçâo
terras abaixo descritas: Imóveis
·"B". e "F", parte do 2° Burgo Agri
.coêa e parte Concessão Três Pon-
tas: Planta n. 76. Secções. Río do
.Meío Margem direita e margem es

-querda e Rio do Meio (Chapadão),
�\lo.t�s ns, 59 à 103 Os números iU1-

:pa,t"es e FI e GI, <mm a área total
.de 4.222.779 ms2. Rio do Meio (mar
·,gem direita), lotes ns. 16, 18, 20,
:.20-A, 22, 22-A, C; D; E� H; com a

-:áooa/ total de 3.8m.417 msz. Rio do

=Mteio'(Gha.padão) Lotesns, A à Z e

:21, Z2, Z3 e Y, com a área total de
r'6.57966ol ms2. Imóvel "F", Parte da
-Coneessâo das Três Pontas, planta
n. 77, Secção "BSltrada Velha do

'Fi�eiredo, lotes ns, 1 á 6, com a

ilTrea total de 703.510 ms2. No total
,�ra� de. 15.307.367 msê, Pela re-

"querente, por intermédio do seu _

-procurador especial foram apre- Curso Antonieta de Barres-seatados .em meu Cartórío, os do-
-cumentos exigidos pelo Decreto-
'Lei n. 58, de lO de Dezembro de
1937 e pelo Decreto-Lei n. 3.079 de
1.5 de Setembro de 1938, exceto a

relação cronológíca dos títulos de

I-dorninío e certidão dos mesmos,

'·dispensados< pêlo M. M Juiz de Di- ----.--.--------------------

-reíto, por já ter sido produzidos

nOIReg;is�l'o inicial, C!Jue' acham f.ram
qneados � exame dos interessa-
-dos, que poderão oferecer ÍmP'ug
naçãto a Inscrição ate tri:ni1ta dias
-após a ultima públdcação deste Edi
'trul. B para qR.lJe chegue aO OOIllheci-
1UeInto de toldos, la·vrou-s·e o pre
-<sente, além de OlllÍ1l'OS de i�liaJ. teôr
·'que serão pl'lIhli-cados na forma da
1-ei.
Bom Retiro, 6 de Fevereiro de

-1947.,
O Ofióal: Gentil Vieira BO'I'ges.

CONFERE
DIPLOMA

EHREÇÃO:
AMELtA M. PIGOZZI

RUA ALVARO DE CARVALHO,65

Qua VESTiR-SE (OM (ONfORTO E HEGANCIA?
PROCDRE A

Dlfaiataria Mello
'Rua Felrppe Schmidt 22 - Sobrado

A E 1 e t r o ... T é c n i c. aI
Instalando-Ile à rua Trajano. n . 25, tem o prazer de comunicar

ao distinto povo que possue técnicos habilitados a executar quai.
quer aerviços de eletricidade em geral, cerne sejam; enrolamentos de
mo tores, dínamos, transformadorelll, consertos de rádios ou quaisquer
outros aparelhos elétricos e infitalações de iuz e força, possuindo
tambem uma secção da venda de elltabilizadores de fabricação prÓ
pria 6 rádios dcs melhores mar.cas.

Visitem-na .sem comp.tomisse.

Câmbio
MOEDAS I SIMBO- 1 VENDA I COMPRALOS LIVRE LIVRE

'.
f:
I �

�- {w.�

I � \
, .

FiLIA 1. VA'!:HG: Praca 15 de Nov=mbro
EDIFICI:J LA PORTA - Telefane 1325

"VIR EM ESPEClAL·IDADE"
\VETZEL lNDUSTRIAL-JOINVILLE (Marco regou!u

_. mm ===

A ROOPA BRANQUIRSTMA
mrcrr·.,..,...._�rRP!m!I!!F1

Libra

l��$S 175,4416 74.555
Dolar 18,72 . 18,50
Escudo Esc

1°,761- 0,752
Peso Boliviano Blv 0,4457 0,4361
Peso Chileno P$ch 0,6U39 0,5968
Coroa Sueca Sw.Kr. '5,2109 5.1496
Franco Suiço Sw.Fr. 4.3738 •

4,3224
Peso 'papel Argentino l\f$N 4,5967: 4.5ú94
Peso ouro uruguaio O$u 10,6062 10,2778
Coroa Dinamarquesa DanKr 3,9008:J 3,855
Peseta Pts 1,7146 _

Franco Francês FrJr. 0,1574 0,1556
Marco Vm/3
Florim FIs
Franco Belga BJg 0,4271 0,4221

Taxas fornecidas pela agência do Banco do Brasil,
sem confirmação

REABERTURA DAS AULAS 10. de Março
Matricula das 10 às i2 horas '"'

Dias 22. 24 e 25, aluno. que já frequentaram o Curtle;
26 e 27 -- aluno. novos dos 20, 30 • 40 ano••

alunes novos do primeiro ano.

NA-O É NOÇIVO AOS ANIMAIS OO'MESTICOS
.

o Sabão

'rORNA

Iheiro da Ut18tMLQAO a..cima, ofur\1_
lhe. em ..mo.vel gesto. am c:âlice do
excelente a.peritivo KNOT. lem�
oe v. Sia. de aoreseantar, ao�
OG' .. geneileza:ESTEE T.!f,11.
BF.1'1 {J I1EU APERITiVO

PREDILETO!

mi :i�(\)li'
r Ul'f PrJOliUTO DA KnorH.ltro..CO!1. � U6U110S

.

' iTAdAI __

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Direção de PEDRO PAULO MACHADO

NOTICIARIO ESPORTIVO DE TODA PARTE,
•

"TEMOS UM GRANDE GOLEIRO" VILORESI CONFIRMA UMA

I
MONUMENTAL ESTADIO POS-

I
EJMPOLGA O CAMPEONA'l'O SUL

O excelente arqueiro do Paula
FERICIA ISUIRÁ O RACING AMERICANO DE NATAÇÃO

Barncs E. C., desta Capidad, fez, Buenos Aires, 19 (E.) -

cOlnsütu-,' Buenos Aires, 19 (via aérea)
corno já é do conhecímento de ni TlJOVa vitór-ia para o Automóvel Buenos Aires, 19 (via aérea) O Oampeonaío Sul Americano de

todos, magnifica figura "em sua Oluhe da wrg,en.tina a realização;" Os diretorês do lla.cing Clube fir- Natação terá iniÍ,cÍ1o no dia 10 de
extreia ThO arco do Go,rillli,ba, da sábado, diemailsumoer(.aJmeauto-:maramcontrato com uma empr-e-ma,rçopróxi,mo, nesta capital, con

Oap ítal paranaense, chegando a mohul istico, no qual íntervieram sa construtora, afim de levantar ua,rá com a participação do Brasil,
impressionar vivamente o publico os mesmos corredores que pal'tici-! mOIllu::o'ental, estádi,o, cuja maugu- Alr�ellltilna, Ohile, Bolivia, Perú,
esportivo local, no InaiLoh realízado param do grande Prêmio "Ciudad guracao está prevista para março Uruguai Colombia e Equador. O
día 12 do corrente frente ao Bo- de Buenos Aires ". I de 1948. O eusto dessa obra está Iiuturo campeonato será um dos

tarogo, da Cap ital da Bepublica. Gl<als,Slilfiicou-s.e. em 10 lugar o vO-j orçada
em seLe milhões e �ei.o doe mais ímoortantes de todos os bem-

Oomentando a anuação dia jovem IIa1nte
italdano Vrloreei, o V'eJrmedOil'-j pes?s, _e �m programa de �[laug<u- pIOS. As delegações parbicipantes do

goleiro cataa-ínense, o "Diár-io do da prova "Ciudad" de Buenos Ai- raçao está sendo estabelecido, f'i- Torneio deste ano serão numero

Paraná", m sua edição de 14 do res ", seguid; por na, ordem de: gurando nesse pwgl'a'll1a jogos in- sas, especíelmente a do Brasil que

corrente, escreveu o segminte.; olasssücacão Pesatti, argentino; I termaeionais. comíará Caim 60 pessoas. O presi-
"O Oor ítíoa, na noite de ante- Palmier-i, ítadíano, Vizão, argenti- * *

dente Peróm e senhora assistirão

ontem, apresentou ao publico cu- no; Landi, brasslearo: Raph, tran- RUBThO-NEGRO ATÉ 1950 as provas infl!llig1U1I'ais do Campeo-
ri Libamo, pela prjmíra vee, Nivaldo. cés, e Ga'lvez, argentino, natoRio, 19 (E.) - Deu entrada na

.

O guapo goleiro veio de Santa x x x
secretar-ia da FMF e foi devida-

Catar-ina e .era reserva de Adolí ínho DLSPüSTO O PA.LMELRAS A JO
na Seleção banr íga-verde, no cam- GAR COM O AVAí NESTA CAPITAL

peonato brasüeíro de 1946. Notícias ohegadas de Blurnenau

Quwooo aqui chegou, Nivaldo dizem que o Palmeiras, dessa, oida-
veio preoedído de grande fam�, de, está interessado em realíear

POiIS', os que a. tinham visto, a,tuar, um a,mistoso nelsta Ca-pi'tal (JQm

diúaJm couSla,s extraordinárias, O Av,aí, q'1..lJe: oSitenta o titulo de te

afÍlrmand'o mesmo, "e!I' supeifior a tl'a-CélJITlfP,eão oobarinenSle.

AdOilfiil1Jho. Ag:ual'danemo.s a r,e:s:posta do dis- Porto. klélgr,e, 19 (E.) No

E' bem v'8'I1dade qV1e NifValdo tínto pfJBsiJdenLe do alvi-celeSlte e amistoso rea.lizado ,s'ábado nes'ta

abaoooncm o's ensaios da s'el'eção do iJrucaTh9ável batahhado,r do esporte Calpi;ta,l, o Reruner a:bateu Q. Cruzei-

Estado, a,f1m de pmcura;r uma �nsuJ.ar. ira p,elo aJpertado eISICO!I'le, de 4 x 3.

Dpo,rt11lnidade em nOlssa capiLaI,
acedelfldo· a um convite do Cori-t-iba
F. C.

mente regústrado o novo contra't,.o
de Zizjnho COIm o Ftarnengo .. O po

pusar diamteiro permanecerá nas

hostes J')l'bro-megra,s até 1950.
*

. .0 RENNER DER!RO'.DOU O
CRUZEIRO

fiscal para o Instituto
.

Comerciários
dosI�I.,

'

iiiI"
,,1111

! �II

"

x x

FAV<OcRÁVEL AO CONVITE DA.

C. B. D.

Ri'Ü, 19 - O sr. Jales Rimet,
presídenfe da Federação Interna
oíonal de FuLe;bql responderà fa

vorav8i1m8lnte a,o convi,te fOIlIDlulado

p,ela 'ConflCl-era,çã'o Brasil,ed'l',a de

ESlPor,bes pa,ra que pa.rU'cipe da

ofJga,ni'z-açã'o da "-Copa Mundial",
ooufiad'a dE'>sta: v,ez a-o Bra,si<!; O s['.

Rimei via,jará via-aérea para o

Brrusi,l na p.róx�m.a priJmav8ira.

, O P,RI.MELRO EN<SAIO

EnLr,eLanto, q.uando de seu pri-Imeiro ensaio, Nirva,ldo não, f,oi f'elíe,
pois wmo dev,em estar lembrados,! As provas de Português, Matemática e G"ogrofit'l
ao prwtLcar uma ded"asa fraturou do Bre sil para FISGAL do Quadro Permanente, serão
a olaviouLa o que, o j.�ossibillitou realizadas no dia vInte e trê" do corr�nte às 8 hot'os,
de aJtua,r por JOl1lg'O tempo, aSlsis'l!i� no Colegio Catarinense. deven ia os condida.to" estor

do, cari'TIlhos'a'll1oote, p,elos pTooer'es presentes trinta minutos antes; munidos de caneta-tin
e "play,er:s" co.rÍJtibanos. teiro ou lapis-tinta e do respectivo calltão de identidade.

Tãi{) br,ev'e NilV'a.Jda ,s,e

res-taJbe,le-j
Em 10 de fevereiro de 1947.

cera, iniciou ootão strus ensaio,s, OSWAL PEREIRA BAIXO
afim d-e s'e pôr ,em f'ÜI'II!l1a.

I
Delegado

Não só os 00,ritibmos, oómo

�:���� :��r�:�pri'Ü, 'rolisaiav.amITOME BNOTI Com .!!:�:::.�r'q!=tla Vod

O MOME'NTü E' CHEGADO está au.s:illando o seu próximo.
.... MELHOR' APERITIVO 1 Contribua para a Caix. 4. Esmola
.... ao. Inditrentel ti. Florial'J,ó»ollL

"

I

I

,

Enfim, chl8ig>OIU o mruneIl!to, e,
com êl'e, imdisClUltli.v,elm8lnt�, a ,cOIll

séligração. Sim, Nivaldo fô-ra lançado
flIl1ite-ontem, á noite, num prélio de

gf3Jnde responsabilidade e numa

siltnação um tanto di:ficil, poils
eSltava o campo OÜlilllpl'etame,[)Jte
�miplI'la'tic.av€,l ,e o �ol'eirü é o que
mais s'of.r,e em ·vais si,mações.
Entr,etaíllto, Ni,valdo, impediu d'e

ma�eka b.rilbhalnte, pratilCalndo_ de
fesas eSipdlIDU1laI"es, que os arti'i-hei-
1'OS do Bota.flOgo cOlI1se:guil.ssem
rnflJI',car.

Foi UIll1 polf'tento. Um eSlPeluácl1'Jo
a parte, aheglando me.Slmo a ass.om

bra,r.
E, or@ulhüso, os corilUbanotS di

zem al�or·a, s,errn d'es,msrec8ir o val.or
de Bel,o - temo\S1 um g-ra,nJ(}·e go-
leilI'o,."

ES15la.s elogioSlas refefJencias par-

N
-

h ' I
-

Mbd,lS ?'e autori�ado cr()ll1i·�ta, .di- . ao avera a oJame·nto em OSCOU
il>Blll1 bem do vaJJ.or do no,sso gO'lell'o,

y
.

p Se
_ ". .

.

.

que, Joonge da sua t8\I'lI'la, soube NIÜi� :()r�" �9 (U:. _.).-:- 'loS
EE. UU

..
deverIam dech-

rn':r,ooe.r. �s oOirusiider,ações do p_u-
a UIl:H:�.SovletI� nao ,esta �r: naJT, do conVIte (?,�I1a MosCIO_ll,

bhco afwwnado do eSIPocte bretao, cOIll�hçoes de_ .flOTIruecer �tloJa onde �o tratado flIual alema.o

pelà w1ta cl,a,Slse e fOlI'ma que ad- �ento para maIS' de 20 ]orna-I dey,era. ,se;r '�Sle?Da?o),. dJesde

quiriu através de árduÜis tfJéinos lI!stlrus, f:of?�a,fos e co��nta-. q.u� sua aoe:utJ�Ç8JQ liID�hque na

em seu cl'ulbe, o Pa!ula Ramos. nsrtlas de roolJO, por ocaSIao

dO,' ::lg1da,.
reSltnçao do

_

nUIDelr:o .de
Nã� mentimos q'UIaOOO, através Corus�lh'Ü de MiIlli-sDros dia Ex- ]�lI"IlalIisl�s ,que t.erao p'e�s

de crõniloa1s, eSlpalhamos aos qua- tJe,ttor e,m Mos,cou, o lo'Oal de sao de "Ir a Qap��a� .

sovletIca

tTQ v"mto,s a eficieIl!cia de Nivaldo tão import8Jnte Q()IIlJferência de- p�a. liel'atar a hlstOTlCa OO1I_lfe
C0Ill10 gururda-v,alas. ve ser mudado' _ declarou ren,cla a.o povo nor.te-aIllleonca.-

, ruo' .

'l1ralta-se de uma �ov.a Nwe.lação He'flberrt BaY1ard SW1ope, ex-co- __'_'
_

que muiltlo as,sUlsl(.ará o pU!blilco e �e\I)il'\elSe.ntante dos EE. UU. na CASA MISCELANEA distri
os di,alIlJtelilI'os co;m boniltrus defesas, Comissão d:e ffinergia Atômica buidora dos Rádios R. C. A
dessas que empolglam e aI'lrebatam dia ONU. Victor, Válvulas e Discos.
o espe'Clva.dor. Aore�s0entou o sr. SWOPf;l que Rua Conselheiro Mafra

o VALE Dei) ITAJAí
Procurem na Agência

Progresso,
LIVRARIA 43. LIVRARIA

ROSA

•

RITZ - As 5 e· 7% horas
Sessões chies

10) - Cmelandia JO['Jl!W -rr- DF.B.
20) - Notíciár ío Universal

Jornal.

30) - Ann Sheridan - Dennis
Morgan - Jack Carson -

Irene Manníng - em:

·MELODIA DO AMOR
Censura: - LIVRE.
Preços:

As 5 horas Cr$ 3,60 2,40'
Ais 7lh horas Cr$ 3,60

ROXY - As 7% horas
10) - Oine Jornal Informativo

- DFB.

20) - John Loder - June Du
ipres - em:

O ESTRANGULADOR DE
:BRIGTHON

30) - Warner Baxter - HHlary
Brooke - 8im:

O MÉDICO DESTEMIDO
Censura: - Até 14 anos.

Preços: � Cr$ 3,00 - 2,40.
SIMULTANEAMENTE'

o ESTADO eftcon··
ira·se à venda na

.banca de jornais,

«Beck»

I Aceitamos' agentes e

correspondentes no
interior.

Os interessados devem
apresentar referencias,

Telegramas retidos
OswaLdo Dilas, para F1ranci,sca

Rooha -:- Ma,noel F'81rmi:no - DOnJa
.RJosa - Comandante Bruhia
Paulo J,wnz - Olivio Nóbr,ega -

Maria Jul,ia da SHva. _: Do,ra Clara
Vieira - Edwa - NezinJ:m Sousa
- Armamldo Sampai-o - Nestor
Vile,ira - Bllum - A>barro-s - Dado

Mves da Rosa ..L 01g;a Becl,,8\I' -

A1timo Xavi8Jr - Wa.lmo,r PÍJnho -

La.uro SClbutz - Lourdes - Mário
P'erei,ra :_ SoldaJd'o 872 - Paulo

CarvalLho - Lwudlelino M,e.110 - Ivo

Newels - Mercedes V,i'eira - An,gel
Vemlla - Gl1'Sll<&VO Nunes - João IG.abardo - Gu�LheI'll!l1,e Flsrnwndoe.s

Soldado 9811 - Núr Braln!co -

Oa,tete - Calpi,tã,o Osmar Romão
SiIlva - Maximilliano SLangle-r �

'l1ela Klueguef Kwp�ce - AleiXan-

.dri,Il!o A. Per,e.ira Guilherme
Deucher - Laércio Homem de

Melo - Ne.r,oci Neves - Eurioo
PeI1Uls.i - Relnato NascimemlDo
P,fJelIliCe - António Epj,f!alnio dos

Sa.nuols - Maria Da,lva But.oLdo -

Dr. Rrudmi,l1lZki - Jüfiu Ra,mQs -

Sa'I'Igento Cado,s GraltlO Fernandes
- 1)1'. AMiamj.ro (�onç'alvres, Aze
vedo - ZEzi[llha Sousa - MrunoeI

Vá,fJgas.

TOME APERITIVO

K � () 'r

#.

ODEON
As 5 e 71,,�

IMPERIAL
As 7%

Sessões chies
10) - Visõe:s do Bras:il - n. 24-

� Nac. COOiP8Jrativa.
20) - A Voz do Mundo - Atua

Lidades
30) - Tyreme Power - Mad,e

leine Carml G.eorge
,Sauders - FIIe,ddie Bar
tholomew - em:

LLOYDS DE LONDRES
Preços:

Odeon:

<,\s 5 hora,s .. Cr$ 4,00 3,00 ,2,O!f
As 7lh hor.as .. Cr$ 4,OGi

Imperial:
As 7%, h()lfa,s .. Cr$ 3,Oa

CeIl!sura: - LIVRE Crianças:
maior,es de 5 .(llnos pooerão entrrur.'"
na sessão de 5 horas.
OBS: - Suspensas todas as entra.

das de fav'Ü\r <3 pe'I"manoo
tes, ,eXicelpto im{mensa e!

autori.dades.

CUII
CANSADA

.

e sem VIÇO
As pérfidas m

gas na testa e ao

redor dos olhos.
as sardas, man

chas, cravos -e es-

pinha;, são traiçoeiros inimigos da
beleza da mulher. Quando surgem
estas imperfeições, lançando nu

vens sobre a sua felic;dade, cm'�

fie nas VIrtudes do Creme Ra�oL
Rugol corrige rapidamente as cau·

sas do envelhecimento prematurO!
da cutis. Eóte famoso creme em

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

pescoço, e ,. todos os dias como

base do "maquiílage", remo·.'e a.

impurezas que se acumulam nQ,;

poros, fortalece os tetidos, c.ú v i�

gol- e niocidaáe à pele. CCUl 'upc"
nas uma semana de uso do Cr{::::-:�

RU&Ç>1 d'sua cutis poder;) fi::a� :n3-

da. limpa e acetinaca, aumer.t;?l1.�
do os seus encantos e prctege'!:d.�
a sua felicidade. A fdicidad-e
de amar ... e ser amada.

CREME

�
Alvim & f,ailas, Uda.·C.P.l37'1'S. j>""I.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



7o E�TADJ-Qulnta·te're 20 de Fevereiro de 'llIl947

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, réto e
&nus - Hemorroidas. Tratamen.

to da colite amebiana.
Fisioterapia - Infra vermelho
Consulta: Vitor Meireles. 28.'

Atende diariamente às Ú.30 na
.. l tarde. das 16 hs. em dlant.

Resid: Vidal Ramos, 66.
FOlI. 1067

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

DR. SAVAS LACBRDA
lIIIIdca médlco-clr11rg1ca de Olho.
- OUvidos. NarIz -. Garganta.

Pre8Crição de lente. de
aontato

IIOlI'SULTóRlO - Felipe SchmJ"
dto 8. Das 14 às 18 horas.

tll8lDitNCIA - Conselheiro lia.
fra. 77.

'JELEFONES )418 e 120t
,

Ausente
•

DR. ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS'"

.,.. Serviços de CUnica InfantU a.
�têncla Municipal e de

Caridade
GLIlOCA lIllhDlCA DJil CRlANÇAa

ADULTOS
IX)NSUI,lTóRIO: Rua Nunes ....
�o. '1 (Ed1ffcio_ S. FrIUlcl8co).
ConBultas das 2 às 6 hQrQll

.-m:ltNCIA: Rua I0:arechal Gus.
lherme. 5 Fone 783

DR. ROLDÃO CONSONI
�- a.URGlA GERAL - ALTA CI·

,.mwIA - MOL2STIAf!IJ D....
• . .. NHORAS -o PARTOS . _ •

W'ormado pela Faculdade ce Mf!dS.
emna da Universidade de SAo

ftulo. onde foi assistente por' ya..
I!ÕI anos do Serviço Clr11rglco dO

Prof. Allpio Correia Neto
Cn1rgla do estômago e vias bi·
uares. intestinos delgado e grouo,
tlrófae. rins. próstata, bexJga.

"1ero. ovários e tromnas. varíec
_e. hídrocele, varues e heMI.II

CONSULTAS:
... 2 às 5 horas. à Rua Felpe
IIohm1dt. 21 (altos da Casa Pa·

raíso) , TeJ. �.598.
&1II8IDIllNCIA: Rua Esteves JU·

nlor. 179: Tel. M 7M

DR. POLYDORO S. �THIAGO
•edico do Hospital de Caridade ..

Florian6pOlis
Assistente. da Maternidade

CLtNICA MÉDICA EM GERAI.,
Doenças dos órgãos internos, cspee'd

mente do coração.
BLBCTROCARDIOGlRAPI.4

Doenças do sangue e doa cervo•.
Doenças 'de senhoras - Partos,

Conaulta's diàriamente das 15 li II
horas.

Atende chamados a qualquee bOTa,
'. inclusive durante a noite.

CONSULTóRIO: Rua Vitor Mejr..
les, 18. Fone 703

USID1!:NClA: Avenida Trompo,,"Id.
62. Fone 766

�.!;"M�J2p;!E"ttI!!AP..!!'
CLtNICA MÉDICA DE ADULTOS

E CRIANÇAS
Consnlt6rio: R. Visconde de Ouni
:Preto. 2 - esq. da Praça 15, de No

')reabro talto8 da UBelo Horizonte")
TeJ. 1545

eon.n1tas: da. 4 ás 6 horas.
Jtuidência: R. Felipe Schmidt. U

- Fone manual 813

DR. MADEIRA NEVES
M'dlco especialista em ÓOENCA�

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

Con.ulta. diaria'mente daa
10 à. 12 e do. 15.30

em deante
CONSULTóRIO:

Ru� Jollo Pínto n. 7., sobrado
J'one: 1.461 - Residência: Rua

PreSidente Coutinho, .58

DR. A. SANTAELLA
(;ptplomado pela Faculdade Na·

f:1onaI de Medicina da Unlversldl.
«. do Brasil). Médico por concur
10 do Serviço Nacional de Doen
.... Mentais. Ex Interno da Santa
Casa de Mlserlcórdla.·e Hospital
Plliquátrko do Rio na Capital lt.

deral
CLlNICA M1!:DIgi\ - DOENCA.

lII"ERvOSAf!IJ
- Consult6frlo: Edlflclo Ameül

NETO
- Rua Felipe Schmldt. ConSUltu

Das,15 'ás 18 horas -

a..tdêncla: Rua Alvaro de Carva
lho nO 18 - FlorlanópollB .

DR. BIASE FARACO
Médlco·chefe do Serviço de SífllJf.I

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

snrn.rs AFEcçõES DA
PELE - RAIOS INFRA·VER·
MEIJHOS E ULTRAS-VlOLE'l'AS
Cons.: R. Felipe Schmidt, 46 _

Das 4
.

às 6 horas.
Res.: R. D. Ja1rrne Câmara. 46

FONE '1648

DR. LINS NEVES
Molést.ías de senhora

Con.suJtório - Rua João Pinto n. 7
- Sobrado - Telqfone 1.46'1

Residência - Rua 'Sete de Setembro
- (Edifício I. A. P. da Bstdva)

Telefone M. 834

._-- ----,-----------,

DR. M.· S.' ...CAVALCANTI"
CUnica exclusivamente de crianças

Rua SaManha Marinho. 16
Telefone M. 732

Tran� portes regulares de cargas do pôrto de

sio fRANVISeO DO SUL para NnV! YORI

DR. PAULO FONTES'
Clinico e operador

Consultório: Rua Vitor Meíreles, 26
Telefone: 1.4!05

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

Telefone: 1.623

Inform ações com os Agen tes

F'lor ienôpclis - Carlos HoepckeS/A - CI- Telefone ].212 ( End. teJeg.
São Francisco do Sul - Carlos Hoepcke .s/A - CI - Tel�Jone 6 M00REMACK I

o'K......

I. B. 6. e ,Estatistica Academia de Comércio de St'a. Catarina
EDITAL

(fiscalizada pelo Ciovêrno Federal)
ANO LETIVO DE 1947

CURSOS: Comercial Báaico
Técnico de Contabilidade l '

e 2' anos

Contad�or 3' ano
CiA.ncia. Ecenômteee,

INSCRIÇÕES: ExomeÍl da admissão ao Cura0 Comercial Básico
.. da I' �a 15 de fevereiro'
Exame. de 2a epoca -. de l' a lS de fevereiro.

INICIO DE EXAMES: Admi••ão _. 20 de fevereiro
2" epocc v- 20 de fe'vereira •

MATRICUL.A- da l '

a 28 de fevereiro.
INICIO DAS AULAS: -- lo de março.
Nota: Aos portadores do diploma de Auxiliar de Escritorio _. Conclusão

do CUrIIO Comercial Bá.ico -. será permitida sem a observancia
do limite mínimo de idade, a obtenção do cer;tificado de Licen
ça Gina.ial, de acôrdo com o regime estabelecido no Titulo VII
do Decreto-Lei n. 4244. de 9 de abril de 1942 (Deéreto n, 8191
de 20 de novembro de 1945).

INf'ORMAOIÇES .- Avenida Hercilio Luz, 47.- da. 17 ás 19 .hora.

No exato cumpr-imento da· legís
ção vigente, faço público, para ge
ral. e princlpalmeete para ciência
dos estabelecimentos industr-iais
existentes neste Municin.io, que se

enceres, a 30 de abril próximo, o

prazo de inscrição no Registro 111-
dustrial de 1947.
Em face do exposto, ficam con

vidados os responsáveis por em

presas ou fírmas industriais (usi
nas, ftíhricas, moinhos, engenhos,
etc.), ou oficinas de consêrtos, a

comparecerem nesta Inspetoria', á
rua Padre Migueldnho, na 15, (altoss
do Cine Roxy) onde serão atendi
dos diártarnente, das 9 ás 12 e 'das
14 ás 17 horas, afim de efetuarem
e inscr-ição do seu estabelecímen
to.

Ao fabricande que não atender,
dentro do p,azo acima fixado, á

presente convocação, será aplicada
multa ar.iáved entre Cr$ 200,00 e

Cr$ 20.000,00, tal como estipula o

artigo 7 do Decreto-lei 4.081, de 3
de ttóvle,reirq de 1942.
E para que chegue ao conheci

mente dos imteressados, faço o

presente edãtal, que será publicado
no "Diário Oficial do Estado".
Floeianópolts, 25 de janeiro de

1947.

Resolvido, . enfim, seu problema financeiro I
Adquira TUDO de que necessitar,

de 'UMA. SÓ VEZ,
pagando PA:aCELADAlVIEllI-.n:,

com. 80S VA.NIIJ.'AGENS da. compra à vi...,
••rvindo-se do

KNOT f[o

AUTOMOBILISTAS I
Atenção

Poeo o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94

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

COMPANHIA IiAIJANÇA DA' BAlA"
\

'u4••••• 117. -- 164.: I A I A
(l1fCl!lmJO� II TUlf8POKT�8

Cifras do .BalsDCo de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidade.
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80,900.606,30
5.978Aol.755.97

67,053.245,30
142.176.603,80

•

"

Silllistros pagos nOb últi.mos I\) aDOII

Responsabilidadel •

98.687.816.30
76.736,40! .306,20

Diretores:
Dr, Pamphilo d'Utra Freire
de Sá, Ani�io Massorra, Dr.
e José Abreu..

de Carvalho. Dr. Francisco
Joaql.lim Barreto d� Araujo

•

,

CREDIARIOSISTEMA
_""5
CeIfado,

M6Y81.
RAdio.
GeI.delru "

Bicicleta.
J61as

Lnros
Chapéll.
anltaleçiM .Iétrlcas .............
ArtIIO! p.r. ,.......uI

Peles
Casacos �

QualBCJuer artt...

Araldo Caldeira
INSPETOR REGIONAL

,

aNOOSTRlA, COMtacIO E SEGUROS KNOT S. A.

......... ... II 11 ... 14 li n III.

,
I
'!

HenriqueDr. Stodieck
ADVOGADO

Rua Felipe Schmidt 21; sobrado

(Altos da (CASA PARAISO) _:_ FI��ianópolis

FARM,ACIA' ESPERANÇA
do·Farmacêutico NILO LAUS
Hoje 6 amanhã será a sua preferida

Drogas' nacionais e estrangeiras - Homeopátias - Perfu
marias - Artigos de b�rr!,cha.

Garante-se a exata observância no receituário médico.

B R IT O
O alfaiate Indicado
Tjradentes 7

I ,, .,A%.
ra. riiIII Fabricante e distribuidores das afamadas con- II

'

I

'

I ,!

'11� fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran-
de sortimento de cC1semiras, riscq.dos, brins
bons efj'ba:fatol, algodões,,'morins e �aviamentos
para aUaiatesi que recebe diretamente das

II melhore. fábricas. AColia·A CAPITAL- chama a ateng50 dOI Snr.. Comerciante•.dof)il,terior no> sentido de ·lhe fazeren uma

viaita ante. de efetuarem .uas compras: MATRIZ em Florian6poli., --,FILIAIQemiBlumenau e Lojas.
_RWf iZIE!1M MAAMHwptl;WWf§W*&HiiJfUfiUtiIii • mleOUWIlllllIl.9!!i6i#i1llllli·lll!!!lmrI!II!iIlllleilll..... .. IillIiW!!IIIIIIIAB\ ... •
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• , &I

vltolla
eleito

do

Os folguedos carnavalescos, apesar de sua significação extremamente profana"
constituiram este ano, um acontecimento de interessante reflexo político, pela'

. prova que. ofereceram. da· sinceridade dempcrálica do govêrno Dutra, respeitando"
em absolul0, a liberdade do povo em tudos 'os seus múltiplos aspectos •

• iguaçu feste;'a a

governador
Em dias da semana passada, <Lua Pereira, Hipollto do Vale clonado, em brtlhante ímpro

realtzou-se em Bíguaçu, aní- Pereira, professora Nila Sardá, viso, o Oovernadór eleito.
mada festa cívica, em homena- Antônio Apostolo." e Egídio Após, foi' servida lauta mesa

gem ao Exmo. sr. dJr. Aderbal Amorim, os quais, enaltece- de frios e finJas bebidas, ha-
Ramos da Silva, governador ram os nomes dos drs, Aderbal vendo sido trocados amistosos.

M NH C C
eleito do nosso Estado. Ramo da Silva, e Nerêu Ra- brindes. Em seguida, teve i iní-

. I A RON I A O programa foi capríchosa-:mos. cio animado, baile, que prolon-
, .

-

.

,
.

mente orgll;nisado pelo diretó-I Por fim, agradecendo a ho- gou...se até altas horas da ma-

V A P E
,OS travestti, 'que tendem para rio local do PSD, c0:t;'t.ando comlmenagem que lhes, prestavam drugada no mesmo ambiente-

Deus Momo retirou-se des- a eseassêz de indumentária e �o.rS OS chefes PlOhtIC.OS dos

lOS
biguassueIlJSses, falou, emo-l de distinção que iniciara.

consoâado, Seu curto reinado I troca de sexos, fazem-nos erêr di ritos. Desta capital, como

B'
.

,

d
_.

d
'

._-

���i:�er���ov:::!�� '"��: ��,ere�!"::�ab�mo t��a:�h�� ����ii�ad:, �;�:�:;:a��, OO:fl= procura os ca- 'averessalagem nos três dias de folia, entrave incômbdo á livre ex- verS3JS peS'SOI3JS de destaque.]. .'

recolhem 'os guizos da alegria pansão das tendências do ho_lF'izeram-se ouvir ·�s .seguintes Bogotá,19 (U. P.) - Oru- QOJlÚ esorltóníos em Londres;
pagã e reentram IlJO rítmo da. mem. oradores: srs. AntoIHo de Pa- pDS de salvamento trabalham Outros CiOTipOS toram encontra-
vida quotídíana. Os caciques e os pagés espa- inlflaJti.g�ayrelmente numa zona dos na €Inüoota. De acôrdo com

Ql1all"ita-f'eiva de cínzas.; Olhados pelas ruas são uma pro- M d Irt· montanhosa do país, a 30 mi- a lista de passageiros a maior'
tapete de oontettí abafa o últí- va dle que o Oarnaval nada U aD�a na PO I ICH Ihi3.Js da capital, pana descobrír piaJrte deles eram oolomb iamos.
mo éco dia loucura oarnavales- maãs é que uma válvula de es-

t
·

d EE IlU os cadáveres de 52 vítimas de Também havia a bordo do a-

ca e esconde ° rantasma das cape 'á barbaríe que a capa da ex ener os _ ... e um dos maiores desastres de parelho muãtos lati.no-ameri-
ilusões que víverann três dias. civilização esconde, IIl\aJS que é aviação comercial que já se re- C3Jl1JOS. Havia ll!O mínímo uns-

Deus Morno nem sempre Latente, na nafureza humana. gíseraeam, ocorrído no sába- 7 americanos a bordo.
deixa nos seus devotos aJS re- Felizmente, como si á SOIID- do. Trrê.s cadáveres tinham si-

cordações mais glrartas. Cansa- bra sucedesse a luz, depois da do achados antes do escurecer

ço, saturação, sensação de ma- terça> fieira gôrda, entre o de ontem, quando toram inter-
lôgro, eis o resultado dOIS pra- mundo cristão em plena Qua- romnpidos os trabalhos, 49 pas-
zeres, d,e que a aLma não par- resma, banho de relígtosídade, sageíros e 4 trâpulantes mor-

ticipou. após o tributo anual ao paga- remam. quando um aparelho da
Para 06 que capitularam nísmo. Aviação que vinha de Barran-

mais amplamente diante do A quarentena litúrgica de qudlla para Bogotá, bateu no

rei da folía, só resta o deses- abstinência e, jeju:m que se se- CelI"I"O de IDl Tiablazo. O avião
pêro, e a morte ás vezes. De- gue ao tríduo carnavalesco, é bateu perto do pico da monta-

poÍls do tr1>duJO aarnavalresClo, o UIIll convite á penitência e á nha que term uns 9 mil pés de
noticiário dos jrOnnais se enohe medi..tação palia .a a1ma que se alibUlrra. o.s d:elstl1oçO,S dlo ,a,pa-
de siUicid'i,os e cri:mels e OIS tri- alheou dOIs prOlbl,emas do espí- relho e os COíI'pOS das vítimas
buln:ari vão decidir sôbre tragé- rito. A vóz dOIS silnos fez calar se e,splalharlàJm pela encosta da
dia's que Deus Momo a,rmoiU'. a ooÍoa e o pla:ndeil'lo e mostrou mOlll1tanha. A p:olLoia tomou O d •

dComo toda expre,ssã:o de ca- aJÜiS ho�en8. de bôa vorutade as providên,CJia,s imediatas parai S oespoJos O
'rátrer s'ocial, o Galinlaval evo-I v,a-ntag1e!ns dias aLegrias' que 10C'alizar OIS caJd'ávere-s das ví- b Il Iluliu, àoomiplaJl11hlaJndo a trepidra- não deixam I'Ie,ssaibo.s do,s pra- Gen. George C. Marshall timarS desde a encosta até o I em . "e 080
çãú e a fEllbre que oarame-ri.za o Ziere que nãJo provooam ressa- polatô que encilma a montanha.' Rio, 19 (A, N.) - Deverão che-
mundo mode,rnJo. Ica. WashingLon 19 (D. P.) _ O Dos três enoc)JIlftmados um foilga,r a esltra caJp�La.1_ ..manhã, -em·

Quão longe estaJmos dJo irn- g,e.nel',a,l Mar;haH, Secr,etário de jildenltifioadlo: Trrata-se de Al- aVIa0 miJlitar nmte-ameJI'icano, o!'l-

gênuro entrudo dos no,s,sos a- AS APURACÓES DE EsrtJaJdo norGe-arm�'icano, fará uma Ilan C'3.Jmlprb'ell, chefe de uma drersrpo,jos mOíl'tai,s do emba1.'l:ado;r'

vós, dlolS limões de oheiíI''O e dias
XA'PEC'Ó r,evis'fuo da 'pol'iILiCta d'ÜrS Est.ados oOlmpramiJJ.ia pe,ibrolifera ing-l'e,sa, LI8'ão VerlolS/o.

momiees inoceIlltels! Unidos na AlIDéri>ca Laltrina, qUlando
A cU'Í'ca e o pandeiro e· os As 4a. e 9a• secções de Xa- nergr.elssar dia 00[1lfe�'ellllci;a dre Mi,ni,s-

cordÕe.s c:amavalersloos enchem pecó, apuradas ontem,' apre- trols do ExebelrirÜ'l', a' rea,liza,r-s,e em

de aLgazarra as I1Ur31S e, nos sa- sen taram o seguin te resul- mal'(to, .em1 MIo S'COU , P·e.SlSüa,s qUle
Iõers� ruo rítmo de canções que tado;' a,s'sisüraun á reunião pri.vada dra
dBSice�am dos mornos cariocas,

.

COrmiJs,são d,e .A!s'SU[1,tos Exterriores
o fÜ'lliõe,g se remexem, renden- 't ... secção: da Galll1ara dOIS Repr,e,�enLalllltes, as-

dio tribuJto aiOlS ll!OS!SrOS anterpas- Aderbal 136 segiUlram que Marshall pl'OImre'Deu
adoiS afr.i:ClaiDros. lrineu ,20 ,e.srpooi,firDadamen,Le "um ,e x a m ,e

NatulI'lahnierute, h'á os foliões 9
- m'l1i.bo cLU�da;dÜ's'o da po!lillJilca dOIS

d
' .a secçao:mo' 'el1adl()is que' f'az'em do Car- Es,tardos _Unidos para com a Argoo-

na,vaI a trégua fio:rçada ás suas
Aderbal 110

tina.
o:clUrpaçôes e pre.ocupações e °

lrineu 3

tI'lalt31ID como Uima terapêutica ",LEGENDA "PARTIDÁRIA
perigosa que', dOlsadla, é até be
néfica.
A g1I"ande massa, co!ntudo,

faz d:a�ta oarnavaLesca a pa
r,ada arn:u.aJ da IOUioUTla, do �
quecimentJo da ooonpustura,
das regras de bom tom e até
aiO decÔTo.

"'" Posse de deputados
,

o s!enso da medida, e dO' ri- RilO, 19 (A. N.) - O Tr,ibu-
d.íicullo paJI"ece abando'Dlar os 1 El'oo I d En .... d d R'
f

.�,' na;� • 'eIV r:a 10 ",oa OI O 10
'o'llI.oes dleV'?tJos de Deus Momo. já CO'llVOGOjU a A,sembléira Le-
Seus tregel,tios de,sengo,nçados .

]Jat' d' 24 d
______________

' glSr 'l'va 'P'arr'[a >O la . o oor-

rente, q'uando será instalada
na capital f!;UlmÍlneJnse. Tram
bém a posse do g.ov,er:nadloir do
Esrt:rulo do RirO, ceI. Edmundo
de Macedo SOlare,s' e Silva, está
IDIaJI'ICrada p3JI'a; ° di,a 26:

.'

FlorliJn6poUt, 20 de Feverei,o de 1947

o palavreado russo

Novas unidades
da Marinha
Rio, 19 (A. N.) - A Companhia,

Nacíoaal de Navegação- Costen-a.,
entregará á Marinha de Guerra, o'

caça submarmo "Pírarnhu" a 21 do
cornemJ(ié. Iguahme,nLe nesse dia se

rá lam,çado ao mar "P'irilinha". Am
bas a,s .solenirdardoes sre rea'lizarãa
nos eSltarle1ro:s da ilha Vira,na.

J -

Quatro milhões de carros
Nova York, 19 (D. P.) - A in

dJt.1S1[>ria de wutomov,eis l1:OIl�Le-amc-
11iJcana pr.oduzirá QU;JJ,f'9 Inilhõ'"s
de cal'll'os no 00r;r,e.nte ano, Tal

Encontrará asilo na Irlanda

previsãlo foi :lieita ontem em Nova0]
York, por GeOlI'gle RJo'Wney, d ireLor .

g.el"ente p,a. Associração dos Fabri-
caJntes de A1.1Jtomoveirs.

Arnoldo Suarez
Cuneo

DUBLIN, 19 (U, P,) - o generalissimo Franco feria permlssao para
,-jT'er livremente na Irlândia, caso venha a ser obrigado a deixar a Espanha_
A propósito do assunto, um porta-voz do govêrno irlandês manifestou: "A
Ir Janda

.

sempre foi amiga da Espanha durante a guerra civil e o govêrno'
re' .usou interferir na política interna da Espanha. Sabe-se que Franco é
tlom católico, E a mera caridade cristã se um pessôa perseguida for foi·_·
<;uLla a abandonar a seu pais, dar-lhe refúgio seguro, tal como se deu mui-'
tas vêzes durante a guerra".

Florianópolis

9.a secção
PSD - 57
PTB - 47
UDN - 4

't.a secção
PSD - 124
PTB - 10
UDN - 20 Ci rurgião-denti sta'

hora

LAKE SUCCElSS, 19 (U_ P.) - Fontes norte-americanas dizem que a;.
n.O_ 17 <" União Soviética será convidada a esclarecer suas últimas propostas sõ-·

l::re a energia atômica, "na mais próxima oportunidade". Alguns delegados.
<.mericanof:! dizem que o palavreadO das propostas russas é um tanto obs-·
curo, mas Gromyko aparentemente pela primeira vez concordou com o

Regressa o ministro co�tI'ole internacional da fábrica de _e_n_el_'g_i_a_a_tô_n_li_c_a_, _

R�o, 19 (A. N.) - COUl1It1nicam Resposta às acusac.ões indlesasda BaJhi.a que a.marnhã regressará �
ao Rio de Jruneirro, o mi,nilS'Lro da LAKE SáCCESS, 19 (U_ P,) - As acusaçõeil' da Gr�-Bretanha segundo

Educação que alI i Í'0l1a pas!sar os
ar- quais a Alballia é _responsável pela colocaçao de minas no Canal de
Ceriu, terão uma resposta hoje no Conselho de SegUljança, por parte dos.'

festejOs carnaval,esco&. representantes albaneses.

Exclusivamente com

marcado.
Cartão de ,hore Cr$
Ruá Arcipre�te Paiva

Te1. 1.427.

80.00.

�foão Gonçalves
Causou profunda consternação

o falecimento. ontem ocorrido. d�
IIr, João Gonçalves. antigo e con
ceituado representante comer�iQl
em no_so Estado.
Ex�remamente afável. o extinto

granjeara um valto' círcl110 de
relações e amizade. motivo pelo
qual a infausta notícia correl.1
célere pela noslla cidade
O sepultamento de lIeu corpo

dar-se-á hoje, no Gemitério de
Itacorobi, saindo o féretro da rua
Arti_ta Bitencourt, às 11 horas:
À família enlutada. apresen

tamos nossas condolências.

-__

•

'OS jornaiS
elogiam

RJío, 1'9' (A. N.)' - o,S j'oI'llaiEr
locais elogiam' ,a aturução da ponel""
durante os tres di.as dros festejos
cal'na-vale,Slcors; pela ordem l'eina,nt.e'·
dUl'aIllte o tribUlLIQ. dedicado .a MoOmo.

Na Est,a,ção' Sede achalll1-s8' reti
d'os lele,g'ramalS para as scguilJJtes..

I p'e.sso as :.
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