
Rio, 21 (A. N.) ;- Terá lu- dente. Tomarão parte

nelssejMá'l"iO
Tavares, Ismar Goes jSuJ., esteja presente, fazendo- maioria considerável de legeu

gair domãngo, às 21 horas, a conclave politíco, ÜtS srs. Ne- Monteiro, Alvaro Maia e Sou- se representar os" proceres que das oomttnuando a ser, portan

-rennião da Comissão Diretora rêú Ramos, Benedíto Valada- za Gosta. Espera-se, também, se acham fora do Rio. to, o partido majorítario do

do Partido Soda! Democráti- res, Agamenon Magalhães, que o ST. Valter Jobim, gover- A ordem do dia é a seguinte: país.
co, para ,elege,r o nKJVO pres.i- Amaral PeiXlOto Pinto Aleixo, nador eleito do Rio Grande do eleição paira os cargos vagos e Noticia-se que logo após sua

discussão de importantes as- eleição, o SQ·. Nerêu Ramos fa ..

sumtos de ínterêsse do partido. rá de acôrdo, aldás, com' os es
É crença geral que além da tatutos do partído uma distrt

eleição do sr. Nerêu Ramos pa- buíção de funções entre. todos
ra a preeídenoia do partido, os oito membros da Comissão
terá lugar uma ampla troca de Diretora, enore as quais a se

impressões sôbre o pleíeo de cretaría. A convenção. do par-
19 de janeiro. Logo que se,jam tido, à qual deverão compare
oonhecídos, oficialmente, 008 cer represencamtes de todos os

resultados gerais das eleições muaucipios brastleíros, deverá
no país, o PSD fará um maní - ser etetuada em maio, afim de
resto à Nação, acentuando, en- serem traçados novos e defini
tre outros faltos, que obteve tívos r'11iIDOS !para o Partddo So
sôbre Os demais pa�tjdos uma ciaI DemocráJtico.

,João Pessoa, 21 (A. N.) - A pro- delberminou a ida imediata do I los, ;;:,arLicipaulLes da luta, 'eiXclelLo o

POSltO doas ocorrencias ver-ificadas major Pedro Gonzaga, para An,te-I' jovem médico de Campina Grande
nos munioípios de Antennr Navar- nor Navarro, acompanhado de f'or- doutor João Moura, que veio a
ro e Carnp ina Grande, o Interven- ça suficiente le com' a missão de falecer naquela cidade, para onde
tor federal neste Estado, senhor I garantilr a preservação da ordem foi conduz ido. Deploramdo tanto um A
José Gomes, distribuiu á impl"en-I e íustaurar ínquérjto para a apu- como outro desses fatos truculen
sa a seguinte nota: "A ordem pu- ração das responsabilidades. Como los o uLtimo dos quais determinou
blíca foi, i nfelizrnente, ,llluerruda na providencia complementar, o se- o ceiüamento da" vída dum profis
semana ult.ima em duas pantes di- nhor Interventor' federal substituiu SiOTIUlI da medícína, moço e cheio
!',ere:ruLe,s do terr itór io estadual, lodo o destaeamerrto local. A si- de ruouro, o governo não neglicen
onde ocorreram tatos que escapa- tuação rutual naquele setor do Es- ciou na adoção de providencias va do seu governo entregar a In

raro da normal precisão das auto- tado é de perfeíta normalidade. O adequadas com relação ao de Mas- dia a uma autorídade nacional
rídades ,e que somente agora po- segundo dos íncidentes, e esse ma.is saranduba, para onde viajou, írne- responsavel ,e 1St'0 até junho d'e ..

dem ser relatados corn alguns de- Iamen ta.v,e I ainda. O'corl1eu no dia dia,tlan1e.nle, o, capi lão José Batista 1948. Culminallldo a sua sensacio
taLhes. O primei,ro d'ess.es· aco:nte- 16 na Vila de Ma'ssar::t'ndnba, do Demétrio, Chefe de Polici'a do Es

cimenl�,s ,leve por l[ieaü'o, a cidade municÍlpio de Ca:m,pina Grande, on- tado, com ampla's cr,ed'encilai:s pa
g'erLancJa de Anbenor NavaTro, on- doe h(}uve. um conHi,Lo arma,do d,e I'a assumir, como assumiu' o con-

de se desEmcaldie.ou 'Uma luta ,emJtl',e I proporções mais extoElI1Sas. quaQ1do Lrole das pro\rielJemcias para a apu- sltuall politica �a Illc1ioa, cuja inde-

elemellJúols da população civi,l, com S!e e.ntr,echoca,ram, por ocasião (Ia ração do crime e deLenção dos in� pelldiellcia efetiva fo,i impedida pe-

a illtervenção da p�'lilCÍ-a lencarre-j feira dominÍlca,l, .e nos recilltos de.s- dig·ita(los cul'pados, como para o �lel1, tam,bém de mal1can'l,e atuação la,s diwl'rg,enci'a,s entre os vários

ga,da da ma,nrtüençao da ordem, sa, pessoas radICadals no local e l'estabe].eómeJi,(o ,enéngilco da 01'- na gue'lTa mUlldial. Disso, em se- panlido.s.
tendo ,como r,esultado a morLe clJe 10uLrals vilnda.s de Campi,na Gr.a11de, dem, se' wi'lloa pel'(iurbada. Esse --------------�---------------�

J'o,S!é Guerra DrunLa,s, Logo que foi I entre as .quais algumas de elevada iluslre oficial do, Exé'J'cill'o e 3!uxi- F Ao F 'd I' G· ,

-TIiforn1::rdél drrc.hoque, o governo cJ.as;;ificação SOGi�J. VáriD1elemel1- liar {lo ,gO"leI1ll0 já l'PglíC,SSOLl rio' orra e era, em QI8S
---I

mnnidJllio (h� Campina Grande; � •

N b· d
·

I
" J;tIO. 21 (A. N.) -' Os �ais daqui divulgam, em grande destaque,.

OVO em
. Ao deixando restaurado o dominio da � �,(.guillte inrol'Jnuçãu procedente de Goiania e aq_uí distribuida:

a Ixa or ln9 eS lei e o inqüél'irto inslaurado - já
'"

-" Chegou a esta ca.pital um pelotão do 6° Batalhão de Caçadores�

LONDRES, 21 (U. P.) :_ O Ministério das Relações Exteriores anun-
a:gora Süb o ,e,ncargo do capitão Se- Jeslinado a assegurar o resultado das eleições de 19 de janeiro. Esta f.ôr_ça

{;Í(ou a nomeação. de Victor Cavandish Bentinck para o cargo de embaixa- \'erimo Bel'naldo' Freil',e, da Po,licia
do Exército veio comandada pelo 1° tenente Antônio Caetano Lopes. Se-'

gundo divulga a imprensa, esse contingente foi mandado á Goiania pelo-
(lor da Grã-Bretanha no 51 asi!. Belltinck, ex-embaixador inglês na Polô- Militar e que ali, se ini,ciou sob a ;;>re:sidente da República. atendendo a um pedido do engenheiro Coimbra:
ma, havi,a s��o' cham<l:do a Londres _para co.nsulias, após as eleições- na- [)l'esi,dencia cio capitão Chefe de Bueno, eleito governaaor nu pidto de 19 de janeir'Ü último ".
quelE. paIS. t:lUllultaneamente, o Forelgn Ofilce informou a Ílomeação de ,.

.

.

sir Brollald, assistente da sub-secretaria de Estado, para o cargo ele e111- POIICII�. F-o'ram d.e.b.cJas, em conse-

b.ú::\.ador em Portugal, sucedendo assim sir Ost Conwley. quencm do o0nflIto, as seguinLe,s Sob a sobera-
------------.,.-------------'------- pes's·oa,s: Horá:eio L,atwenü[]'Ü de

Amazonas,--berco da. civilização Queiroz, José Ca'eüNlo de Araujo, oia nrena Belgrado, 21 (U. P.) - Cin-
. • Sérgio_Araujo de Ba'rrDis, Fr'a'T1cicS- � �

Co antl'glo" furuciona'rl'o,s yugos""Allienms, 21 (D. P.) - ,Cir'culüs ...

BERKELEY, Califórnia, 21 (U..P.) .- O professor G. N. Lewis, qui- co Cavru�crunti de Lima, José Araujo laV'os da "Shell Oil COilllina.ny"
1: ico da Universidade da Califórnia e recentemente falecido, enunciou d B

ofici,ais gregos anuncilam que em .t'

t
.

d
,e . arr,',O!s ,e ManoeI Ara,ujo de

Vl· ...tl',de dlIm a,coI',do cO'llcllIi'do co,m em Zagreb, foram conldenados
a eona e que o Vale do Amazonas foi o berço da civilização. A revista Barros.

.'

". '
'

li

h
' , .

d"
-

"Science Service", que estuda os trabalhos do referido sábio, encontrou. OoS a'ha,do:s, as ILha's do Do.dJecaneso, ?Je a vanüs anos e pnsao •

.entre eles a referida tese. Segundo o professor Lewis a bacia do Amazonas
"

no Mar Egeu, hcarão sob a

s,oibe-I
por terem cowaborado com os.

foi o berço da civilização e, daquela regiãó, há muitos milhares de anos, D f d á 41b
A • I

-

d t
_

Ilre.históricos navegantés àemandáram ás regiões dos marfts do sul, de e eu er a aDia rrunia da Grécia, a partir d!e 31 d'e a 'emaes ' U'r�n e a ocupaçao.

onde passaram á Asia, Vale do Nilo e Europa. Afirma que na realidade o ,março VI:l1ic1<oUr(}. SeguJlJdo rucres,oen- da Y1ugoslavla.
Nuvo Mundo é V'elhíssimo e que os maias e outras civili\zações pre-colom- No'Va York, 21 (D. P.) _ O de- tam os mesmos i,nformantes, o a1'-

1JiJTaS na América foram ar, precursoras das civilizações da Europa e da
.

él d D d
'

Al'!la. Os arqueologos, que não são dessa opinião, opinam que o Oriente l'egado da Dnião Soviélti.ca, André qUlp ago ' o' o. ·ecwne,so ISlera en-

Próx,imo foi o verdadeiro berço de genero humano. Gromyko, acorrerá em defesa da treg>ue á Grécia, mesmo que o tra-

Albania, no momElinto em que o tado de paz com a Itália não s,e

�E UU Oons'e,lho dars Naçõe,s Dnidas rei- torne uma real1dade, aoté aquela
,nOs a..;,., • ni'ÜÍar suas consider,ações em to'r- data. As illhas do Dodeca,l1I81so pel'-,

Nova York, 21 (U. P.) mento nos portos e o tráfego no da ,quein apres'entruc1<as pela tenciam á Iltáliia, e perman-ooeram Loru:lJre,s., 21 (U. P.) - O fu-

TÔlda a reglao sete'lltr,ional n3JS . virus públicas encon1:Jra-se Grã-Bl'c.tatnha contra a,quele país, no 'úel'r.iltór']o iLaliamo durantE\, duas turo econômico da Grã-Breta-

norte-aJII1eriCallia, de,sde as cos- Clom,pletamellite. piaralizad'O. s'egundo ,se i;J.lf01�ma aqui. Circulas gueITas mwndiais, ll!ha depelllde do cal"Vão e da

tas do Pacífico às do Atlânti- fided�g,no.s adiantam Ique os Esta-
mão de obra. É o que declarou

co, está sendo assolada pela N��ta �idade o lençol de ne- d D'd
,-

G
-

B t O ó I'
um liV'ro branoo, hoje publica-

ve Ja atI g a rt I d
os 1111'?S a,pOlarao a ra- 1',e a-

ep SI· tos petro 1_ do pelo <>"iOIvê;rmo' j,n'gleA,s. DI'Z es-
. mais violen:ta nevasca, já re-

. ill e se e po ega as nha, porem, 'aoerrrt'uam que pro�a-
o' .� '-'< ......

gistrada n.os, 'últimos tempos. de espessl�ra, o qu.,e deverá au- I t L I I lb
•

f
se do,cUimelnto· que, a menos

me�" d' d" d
ve ,men.,,e a oon .enc a, ang ,o-a,' ane�, eros DO mar que os ingleses conce",tr'ef"Y"

Os vôos de aviões desde o E,s- ! HCar al'n a mals enL�o as sa sera subme<tIo,a a Gort!e Illlter-
'u 'li'"

tado de Walshington ao do Mai- proxamas hOTruS. Despachos nacional de Justiça. México, 21 (U. P.) _ Pes- sua aneu:çruo nOlS aSSlUutos ,real-

ne foram aomplet'llifiente CIlilIl- p�oce?ente dos. _Elst'ados meri- quisas pam a desooberta de mente ,lmp�ortante,sl, t a.l vez

celllidos hoj,e, e todols os trens dlOlnals da Ulllao, reveLam que Iml-grantes para depósitolS petrolíferos subma- nUlnca cons�gam ..re:stabelecer
estão sofrendo grande altrazo ,as tempestade dIe neve qu'e es- riulos ao longo da costa do Gol- a base_ da v:d� nacwnaL AA de-
em v.irtUldle da enorme quanti- tão a's'so,lando tôda aquela re- a II, ,rgenfl·nH fo do MéxioO' estão sendo reali- c1aT'aça? dIZ, que o g'Overno'·

dade de neve que está caindo glião .são 3JS mais furiosas já
li zadrus, pela primeira vez, pela 1J�a_balhlsta esta prlOntlO a mo-

initerrulptamente, há 24 ho- registlradas Ilité então, prin�j- Ro[ma, 21 (D. P.) - Es'pera-s.e ebmpamhia PetT'olífera Mexi- dlfl�r seUJs pll:aniÜ>�'A de:sdle que
venflque a COI1v,elllenCla dtsso_

raso palmente em Oarolina do Nor- que a primeilra leva d,e emigrantes
lDm Washington, o movi- te. ,para Genoya, em navios argent.i

nos, s,e r,ealize até' fins de março .

Não s'e cünhece.m' ainda os porme":
nor,es nficiails cio a co,rd o, mas .sa

be-Ise que o. governo a,rgeptino
wdtiantará o preço da paissagem,
que será palga mais 11!arde pelo
emtgrante. 'l1ambém es,Lá pnwista
a co·ncessão dum empI\éstimÜ" ar

gentinO' de oi;tocento,s millhões de

pesos, á Irt.ália,

•.'

, .
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GRAVES ACONTECIMENTOS· NA- PARIIDA

Violentas nevada.s

. Astrônomos russos na Brasil
MOSCOU, 21 (U. P,) -- Lima comitiva de astrônomos soviéticos par·

tir<': desta capital nos primeiros dias de 1narço com destino ao Brasil afim
<le observar o eclipse total do Sol, a 20 vindouro, segundo anuILCiou hoje
..:�lexandre Mihailov, membro da Academia Russa de Ciência e vice-pl'esi
volte da Organizaão Internacional dos Astrônomos. Ao que se sabe o

,cclípse te'rá a duração de quatro minutos. Mihailov regressou l'ec�nte-
llHmte com um grupo de astrônomos duma visita aos Estados Unidos,

Condecorado o sr. João Neves
,

aIO. 21 (A. N.) - O Rei Jorge VI da Inglaterra acaba de distinguir
o ex-chanceler João Neves. da Fontoura, com a Gran Cruz da Ordem do

ilJip,ério Britânico, que é considerada a mais excelsa condecoração dete

ria.. a estrangeiros e; por isso mesmo, raramente concedida, Segundo a,

r-omunícação do embaixador Gainer Fri essa comenda é atribuida ao sr.

João Neves, pelos relevantes serviços á causa aliada durante a guerra,
pur t ícularrnente no per iodo em que, como embaixador do Brasil em Lísbõa,
c.o raborou enérgica e valtosamente com o emgaixador br itan íco na

que.la capital.

sua independência
Londres, 21 ,(D, P.) - Falando I guida, AtLee que o governo de sua;

esta tarde na Camara dos Comuns, majestade está, e.J:ierbivamoote, de

o primeiro ministro Ct.emellt,Atlee cídído a fazer com que a India t.s

amuncíou que é íntenção detiniti- nha o seu governo nacional, sendo

que "a futura Constituição da 1n

dia deverá ser redigida por uma

Assembléia Constituinte e, forma
da por representantes de todos os

partidos e de todas as comunidades
ilIJidiana,s, E:x:prfliSsou, deopoi,s, o pe
sar da Inglater,ra pelo fraoasso da

lndia terá

nal decisão, o .ohef,e elo gabine!I1Ge
LrabalhisLa revel,ou a destituição
de Lord Waweoll elo cargo de vice

r,ei das Iudias, e a sua subs,tiLui
ção pelo a,lnüralllle Lord MounGba-

Foram condenados

o futuro 'da,
Grã-Bretanha

cana, 3;0 que se anunciou aq�i
aiUtúrizadamente. Um fundo
n'á�io da. empTêsa citada ad,mi
tiu que haveria um "dlefieit"
de 33 milhões e meio de peo8os
mexicanos para se l'evrar avan
te a operaçãJo mas acrescen

tou que estava confiante em

qlUe os abundantes depósitos
que s'eria:m encOlntrados tor
nJa;m a aventura dig:na de ser

tentada.

Gobius (BaJtávia), 21 (D. P,) -

Um pOflta-voz militar h'Ü'lla:pldes in
formou noja, que· estão se I1egi.s
tml1ido vário,s comballes e,Siporadi-
0QoS 'eIl!l.l',e indonésios' e hohalldes,es
em Java e Sumatra, alp,esar da or

dem de oessar fogo eX/pedida pele.
Exérci l(} Republieano.

4 luta na Indonésial
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Negociações
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.A!NGLO-®GIP.cIAlS

Cadastro Social do·«O:Est'ôd·o,)) A' espera da
"Pedámos aos nossos distintos leitores, � obsé,!uio de'preencher c bela estacâocompon abaixo e remete-lo á nossa. Redaçao afim de completarmos ,

.

quanto' antes, o nosso 1Il0VO Cadastro Social. I (Copyright do S_ervlço,

,

'cês de Imformaçôes) .
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ASSINATURAS
Na, Capital

.Ano . Çr$ 80,DO
'Se.mestn: .. . . .. Cr$ 45,00
I'rímestre Cr$ 25,00
Mês Cr$ 9,00 ' .

Número avulso.. Cr$ 0,50 ii'

No Interior '1

Ano . . . . . . . . . . . Cr$ 100,00 iI
Semestlre Cr$ 60,00 1:Trimestre' . Cr$ 35,00' 1

Número', avulso .. Cr$

Londres, 20 (GEORGE GRETTON Sexo Est. Civil .....••....... D. Nasc. . .•.••• : .

- Exclusivo do O ESTA:OO . I Pais •................•.......... 1
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Oonquanto não se possa negar
que al� n���iaçõ(lis anglO-,egi/PCiaS,!' Esposo (a) .....•.•........•..•.•.............•.....•.........••.••..

Pa:na. revisao do tratado. de 1936, Emprego ou Cargo .atlil1:gllram um Iponto de g1'aiooe de-
Iíeadesa na

. questão do Sudão, os Cargo do Pai (mãe) .

Ci,I'CU'IOls oficiais londr-inos não ipeT-
deram a esp,enanç,a de que se chegue Observ•......•. '

........•....•....•..•..••....••..•.•••....••.••.•.••.

a um acôrdo àquele resoeíto, Nos
•••••....••.•...•.........••••.••••••.••...••••...•.••.••••.•••••••••.

últimos dois dilais, Bevin IcolI1Í,eren_
cíou por duas vezes com o ambai
xador do Egito junto á Grã-Bre
tanha, ao mesmo -tempo qru.e o em-

baixador do Govêrno de Sua Ma- -------.....---------------:- _
.Lf'.stade no Cairo tem mantido 1'1'e-, FORNITURAS E UTENSILlOS PARA
quel.es conversações com o p1'ime,i-! OURIVEIS I:. .RELOJOEIROS
ro mi.niS'tl'o Nokrashy Pachá e con� I Balanças para oficmas - Para brilhantes -. Laminadoresferencínu, ' ante-ontem, com o rei Tornos para relojoeiros - Banhos para dourar e pra-Fru'ouk. Ontem á noite, NOk1'ashyj tear Cordas, vidros para relógios, etc,Pachá anuncíou que o embaixador' Preços e prospectos com a
briotâmi,co, Sir ROil'wld Camobell,

C. A.S A M A SE T T [apI'e,se,ntará o ponto de víéa def'iní.,
tivo do Govênno de sua Magestade

' Rua Semiaár io, .131 -:- 135 - São Paulo.
cobre o IWSSUl1Ito e que esse ponto :...------------------------- .,;

de vista será exposto ao Conselho
de Mdmístros do Egito, numa reu
nião que está marcada para hoje,
ao meío-día. O governo hd itânieo,
na vB'I'Idalde, não perdeu a esoeran-'
ça de que seja enooiIllt.rada urna 1'0'1'-
mul·a capaz de solucionar a questão

��_=���::_:�:':':'::..����:_::_:�---""::sudanesa de maneira satisíator-ia CONTA CORRENTE POPU.i:....ARtanto pana a Grã-Bretanha como Juros 51/2, a. a. - Limite Cr$ 30.000,00para o Egito. Evidentemente, não Movimentação com chequesse trata de uma tarefa faci!' De •

F I � Iqualquer maneina, porém, salíen., Banco do Distrito edera ll'. B.ta-s.e, D'OS cinc'lllios ofi,cliai,s, qUle não
·se j·llslt.ilfilCa o Ipes�imi.smo domi
TIaDI[le no Egi1to" onde s'egundo SrEi
infOl�ma, cQl1iside['wm-ls'B prMica
memte f'raca,sls!wd1as as COnVel'Siações:
Deve-se acres'cootar, cOIlitudo, que,
mesmo entne o·s ob3"ervadores lon
drinos, receia-1se que o I'Iesulltado
da cOln1'erenci·a ontem Dealizwdia
,entre o rei Farok e o p,rrimeiro mi
nistro NokraSlhy P,wchá Ise'ja a en

,trega d·e UJl1JIa nota ao goênno bri
tâJni'CQ romplendo a's ,neg'Üicilaçõe,s
!parra a rBIV,ilsão do iraJuflido anglo
'egipcio de 1936.

O ldesa1como ,e,ntre o gove.rno
britJani,(lO ,e o. governo egi.p.cio ,sobre
o SOO110 sungiu co mas dil1'ererutelS
ill1ibBl�pretJações do Protocolo do Su
,dão, lelaborwdo em L'olllcLr·es, no

outono ·]3as.�adlÜ, paI' Bevin e Sàdky
PaClhá, entãô\ primeiro m!l1isbro do
EglltO. O tex-to do pr·OOocnlo não Joi
!l18VEiI'flido ,0ÍÍlcialmente, m�s, s'egull
do se sabe, cOlIllti,nha o.s lS'eguintes
principi-os:

1 - a wtllral a,dminÍistr,ação a:n

gIo-'egipcJia doO Sudão continuaria a

Sleil' pOlsi(.a; ·em práU,oa, até Ique pu
desse ,s/er estabeleeido no SUldão um

gov1enl1'0 próprio;
2 - os ·govwnlos Ida Grã-Br.e'úa

nha e do EgilLo· s.e oClmiprometelrilflom
a facil.iltar as medidlRs tendentes ao,
'BosolalYel·ecimBJruto de !um go,v,erno
próprio no Suclã:o;

3 - a soberam'ia da Coroa Egip
da 'sobr,8 'o Sudão ClO\ruti'l1uaria a s'er
Teüonbleüida.
As Iclli'verg,e'l1lcia,s entr.e o gÜ'verno

briLanico· e o egilpcioo dizem r'espei
to á C/r.i,ação do gove1rno próprio
piara 0,811'05'0, pois 'O:S ·egi,pcios in
sistem que a soberania do Egito
deve �er maTl/bida. IEntre as ,suges
tões feitas pelo gnve:rno para afas-

\

Antes mesmo que as novas

coleções da alta costura te-:
nham saído, onde encontrar o

signo pelo qual a primavera se

marrifesta? Nos tecidos.
De uma estação até a outra,

os tecidos talam outra Iímgua,
fazendo os novos com que os

antigos nos pareçam decair na

idade da lembrança, por uma

feroz ingratidão feminina. As

sim, depois dum inverno rtgo
noso, olhando para as fazen
das novas, parece que estamos
livres do trio, do vento ; a chu-

PLANTÃOva e o vento podem voltar, FARMÁCIAS BEl

más não nos farão retroceder 8, _ Sábado, _ Farmácia Santo)'
desta prdrnavera encantada. AgO:Sltinho _ Rua Conselheiro Ma-
Não, esperem que a sêde ou fra.

o rayon sejam rainhas, ,nem 9 _ Domingo' _ Farmácia San�
que volte o triste algodão. A t� AgoISItrinh0 RIt�a' Conselheiro
íi}1. será a triunfadora. Pode- Mafm.
fieis dizer que a lã não é tecido 15 SábaJd'O Farmácia Espe->
primaveril. É de ver! Portam-

rança _ Rua Conselheiro Mar,ra.
to 8;S lãs que os costureiros pro- '16 _ Domingo _ Farmácia H;-
põem à nossa cobiça' são leves, perança _ Rua Conselheiro :Mafra.-
parec:idas com espuma., com 22 _ Sábado _ Farmácia Ncl-
crepe, com, musselina, com o

son _ RUJa Felipe Schmi,dt.
estampado, e todo mundo sa- 23 _ Domingo _ Farmácia Nel-
be que o estampado é o sinal I SO[l _ Rua Felipe Sehmidt.
da vida ao ar livre. O serviço motunno será efetuado"
Assim sendo, grandes casas pela P.armád,a Santa Antônio sita,

como Lesur Inauguram linhas á rua João Pinto.
de' lã, previstos para IVS férias I A presente tabela não poderá ser'
de Pascôa, estampado de con -

alterada sem prévia autordzaçãe
chínhas, barquinhos e flôres. deste Depaotamento.
Vermelhos, alaranjados, azues,
v,erdes e tamhem um pardo
côr de sépia, o branco, - que
conserva todos Of;l seus sortilé
gios" lS'ãJo a,s côre,s em voga.
Estampado's igualmente as

l,ã,s de Rodier, Upa fino e ma

cio die mus'Selina, onde delbll
chos modernos se destacam
num fund o "pastE;)1 ". Outras
mostram flores e:stilisadas que
fazem lembrar o papel de for
ra.r ·sala.s de jantar.
.os tons "Ipastel" são os fa-

�'
IDOS para os tecidOIs li.SO!S,

Ulllto com o a;ma�elo pálido,
,s azue's 'desmaia,d!ols" al/guns
malvados rOlsados. O beije; o

cinzenlto tambem impõem toda
a sua e.scala, enqulVnto o ver

de vai do IVmendoa ao. eucalip
DO, (t q:ue a canela, a màde'ira
de PlVramá e a côr dB avelã fi
zerrum Ulma .ofensiva coroada
de sucesso.

'Lã, lã em toda parte: em

ve,stidos, em blwsas, em saias,
cOlmo fÔlfr.o de casaquinhos- de
para couro para o eS/portB, pa-Ira dansar, para palssear, em,

Ilen'CÍnhos para cabeça o,ú pes-I
coço que, p.or cúmulo de ele
gância, te!I'ão. de combinar com

a capa do g.uarda-chuV'a. ,

,

I
Elecb e -, Tecnico - Pron..ioJlo'

I
forroado na EuropaQURiXAS E RECLAMAÇõES Florian6poli.PREZADO LEITOR: S� o Que 'b� �ua Joião Pinto n.' 29 -- Sob.intere::lsa é, realmente, 11ma providência

para endireitar o Que estiver �rratlo �n

para que' alg;uma falta não se' repita; e

NAO o' e8c�.ndaJo que a _t,a reclamaç,�o
ou queixa poderá vir a eausar. encarni.
nhe-a á SEC';;AO RECLAMAÇOES.
de O ESTADO. que o ".aso serã levad,o
sem demora ao conhedntento de que.
de dirf'ito. recebendo v. s. uma in�ormJl"
ÇalJ do resultado, embora em alguns ca"

BOS n�o sejam J)ubHcados nem R rec!..
maç.ão nem a p1"ovidência tomada.

Agradeceriamos, também, a IJeIltÍleza de notícias de nascimentos
casamentos e outras, de par;ntes 00 de pessoas amigas.

Tenha sempre em coser uma garrafinha de

APERITIVO
I

CAPITAL: CR$ 60.000,900,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Rua Trajano, 23 - Florianópolis

Resolvido, enfim, seu prilbJema financeiro!
A.dquira TUDO de que necessitar,

de V.A SÓ VEZ,
paga.ndo PAB,CELADAME:IITB,

com &. VAN'l'AGEJrS da compra à ri....,
..rvindo-se do

SISTEMA
,

CREDIARIO· KNOT
.......5
Calpdos
.'.el.
Rádio.
Gel.del....
Bicicleta.

J61••

LIvros
Chapéa•.
an.tal� .,6trlca .........
Artllos PIIr ntes

Peles
r· C.IIICOI

Qu.I........ anti"

INDÚSTRIA, COMtRclO E SEGUROS. KNOT 's. A,
De. • h " ... , .. II " ...

o. K. t'fw.

CASA MISCELANEA distri
buidora dos Rádios R. C. A
Victor, Válvulas e Discos.
Rua Conselheiro Mafra

PARTEIRA
tal' o "drrrpas'se" figura a de que
fosse las'silnado o u.nvo ·{;raltado an-

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.

glo-,e.giipci,o, deixando ,a crueslf.âJo su

dane,sa para ser solucionwda mais

tarde, numa cO'llferencila em que o

Sudão estiv'8sse T.epresentado;

i

0,80" 'I
Anúncios- .medíante- contrato ;
Os originais, mesmo não

f,j:,,', !:'
publicados, não serão

devolvidos.
A direção não se re8pOD�

sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados

TELEFONES MAIS NECESSITADOS
Bombeiros ..............•...••••• nu
Polícia ..............•.•.... ,.... 10ll�
Delegacia O� P. Social ...•...••••• 151D'l
Maternidade l1Sg',
Hospital Nerêu Ramo. lU,Santa Casa .. : .. , . . . . . . . . . . • • • • • • • 10",11-'
Casa de Saúde S. Sebastilio ...... 1l"J.
Assistência Municipal ......•..••• 166a"
Bospita! Militar . . .. .. . . .. . .. ••• 11:....

. 14° B. C. 151G>
Base Aérea '.... 1C:6
7' B. I. A. C. "............. 159.Jt

. Capitania dos Porto. 0............. 1.J8$,
16' C. R. lCilOli'>
",ôrçà Policial 120$"
Penitenciária lSl8',
..O Estado" 10112
..A Gazeta" 1651 '

-Diário da Tarde" �......... 157'
1.. B. A. ............•...•••••. 16.'
'Emo. Funerária Orti,va .. - _ . . . . . . ...,

,

Laboratório
Rsdio-Tecnico-Electron
Fundado em 1935

Montagem de rádios, Anlpli
fi,cadores-Tl'anlilroia.0rea

Mat$rial importad... direta
mente doa U. 8. A.

Proprietário
Otom�r Georges Bõhm

RETIRARAM SUAS CANDI- •

.DATURAS
TÔdgs as bebidas, incluslvtJ ali

fahricadas em outr()s Estados,
retiraram suas candidatura.!,
'Para reinar nos lares catari-

! uenses, :- em vista da certíssi
ma vitória do aperitivo' KNOT.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ae'ropottos flutuantes.
(Copyrtght do Serviço simpiesmente transferido

.

Francês de Informação) 'I! O aeroporto flutuante Iívra o
* Por Henri GERBERT avião transporte da metade e

PREMIOS EM LIVROS A reeonversã-, da avíação e�1 em certos casos, dos três quar-
lP,or todo êste mês "O Estado" hoje, cousa feita. Tanto em. te- tas partes dêsse \ carburante,

[iniciará a distribuição de livros, lação à velocidade como ao peso morto-e o stsbstítuí de

jnclJ!sive romances, entre as pes- vôo à elevada aloura, todos os modo ueíl por passageiros ou

:soas que constarem do seu cadas- progressos da aviação mili- mercadorias de valor a preço
iro social. tar começaram a servir à avia- elevado.
Assim, OS que ainda não tenham ção cameI1cial.· Os métodos de O que é ímpressíonante é

,preenchido o coupon que diada:. combate, todavia, não pode- que se teve de esperar tantos

.mente publicamos, devem fazê-lo I
riam ser tal e qual aplicados anos para que os trabalhos do

.0 quanto antes para concorrerem a i à aviação civil. Grande parte senhor Delirasse voltassem à

.tão interessante iniciativa realizada � dos passagetros, principal- atualidade Imediata. Em 1935,

.sob o patrocínio da "Livraria Rosa, I mente homená d·e negócio, já quando ele se .especíalízou nos

.,á .rua .Deodoro, n. 33, nesta CapifaL
I
passaram da idade de pilotos aeroportos flutuantes, havia

I de aviõ-es de antes da gu-erra; quem achasse seus, projetos
I não podem enfrentar nem as por demais imagináveis, por

ANIVERSÁRIOS: I elevadas alturas, as bruscas demais "Jules Venne ". Mui-
* * I mudanças de nível, as sacudi- tos teimaram em admitir os

VITOR A. ESPINDOLA delas brutais nem as instala- projetos de ilhas flutuantes
'I'ranscorr-e, hoje, o aniversário: ÇÕleIS dÚ1& antigos caças e anti- ancoradas hoje .abandonadas,

malalicio do sr. Vitor A. Espindola, I

gos bombardeiro .. É, por exem- em troca da eríação de Defras
Jlrorpri,eLári'Ü dia Casa Elétrica .·e plo o caso dos Seníhores Bevin se, ontem considerada "gran

� ;pesso,a vastarnente relacionada em e Molotof'. Precisam encon- díosa" e agora aprovada co-

mossa Capítal.> .trar, ao contrário, nas horas mo a única prática. ,y

- Aruíversaria-se, hoje, o sr. que decorrem entre a decola-
. Osvaldo Goulart, propri,etário do gem e -a aterrissagem, con-
.Salão Record,

. díções de descanso ou, pelo

'1Ii1lJ ·0 I- ,Comemo.na seu natalício, :hoje, menos sle quizerem trabalhar, c .

.

'

, SQ',0 Rev. Padre Georg AllfreJd SUJtter- conforto igual ao do esorttó-I
beck, IEmLe do ColégirO Catar ínen- rio. Tarnbém é claro que têm I. se e murto estimado pelas suas dir,eito ao máximo de seguean-
vintudes apoetólícas e piela sua ça. Como se poderá, então, 'as
.ampla oujtura. Os seus alu:nos e o. 'segurar aos aviões de earrel
grande numero de seus admirado- Ta, prlncipalrnenre nos gran
.res prestar-Ine-ão, nesta dada, "ex:- dres percursos transoceânicos
:pre.súvas homenagens, ás quais _ mais longos e mais ar-ris-
mos associamos. cado - essa segurança, êsses

PAT'RE EMILIO DUFFUER confo�os e regularidades que
,
.J

. .

•

.
, poderíamos chamar "terres-

'0 Padre Emílio Duff'er, da Gom-
+-� »» D rl it

.

, . u!'f}S. ·e moUiO mUI o slnl-
panhia de Jesus, ver-se-a, hoje, I

.

't édí d'.cer.cado das manifestações de ca- p�: PfOllJ' ...ln retrm ID. 'e ..::�o-
. -

'- -

pO.'uos u,,,uan- es cUJo llllV\J.e-
rmho e apreço nao só de seus alu-

I n'" t; ...·" t
d l:l d e do o ooraucen""LlOO e o aeropor o

.DOS, ma� os -COO1gr glli �s ., De.f:nas'se. O ae·ropu.rto conce-
Dlundo cwtólIrco de Fior Ia:n6:pohs, ·b·d 1· h' dA. ,. 1 o pe ü engen ·elro esse no-
-pela passagem de seu amveI'lSano

h" rl.� 't +-� d·

.., d ll1'e, o ,ele UJUS arquI ·e·uvs e
natahülo. E que sua R-e-v ma., co-

.

d'r
.

'bl' d F
mo sa,oerdote ·e como dil"etor es- te 1 lbc;os pr�. d10o:s, t a 4rSaOn.ça e

·

. . am ,em aVIa, 0'1", -em me-
"piriltrual da nos'sa Juv-entude e am-

t dJe
.

t 2?0Bt·
· .• {t.

da co�o prof-essoT, tem saJbidó drosl· comPTAImen.tQ.. por <J. ac erloqulmlca D.fI.
h ·e ·argura. par e oon,cava- <co.mpre·ender a alma umana e

.,

DASA C I F\<3JEmparal-hla com' a palavra santa do ��h��s�e :�aDr::�il�a �ee �����= « » -
a e a

· vang,e-o,, h'd
. -

l' A V I S O"O Estad.o" se a'ssocia ás home- sagem para 1. ro-aviIoes, 1-

Ih
-

"om J''l1s�l'ça gada ao mar. De ambos os la- Acham-ae à diaposição dos ara.
·na�f}ns que e Slerao,,, 'c"

d h'
.

d 400 A" 't" d t..

..

d t
'

OIS: a umta pIsta e me- Clonlstaa. no e8Cfl orlO ea a 110-

'pres.iada,s pe,la auspiOlOsa w a.
t

'\
. b '1

.

t I ciedade à rua Vitor Meil'elea
·x X ;;os em ��Jo .SU -so o eXlS e·m

n.O 22 _� sob.. o. doc.umentos de

DR. JüÃO RICARDO MAYR hanga�. de :bodos o.s tama-
que trota ci art. 99 do Decreto-lei

F h' O sr dr João·nhos, ofwliIlas, um hotel, e um n.O 2627. de.26/9J40.
.

az anos, o.1'e,. I,'.' I restaurante. Além de tudo é . ,·

Rlca,rdü Mayr, f,unclonarlO do I. A.
1 b 1 d Assembléia Cieral Ordlnana·

I
mo;ve: em am OiS os a os, �

P. .
.! Iduas hélices o impelem e go- , CONVOC�ÇÃO

,lve:rna.m ao mesmo tempo, w- São convidado�. os 81'8. Aci�nist.aa.·Faz·em anos,'HüJE:
II1ú por UJIIl aVIa0 multimotor. parQ a ?s.emble\a g�rQl ordmál'l .

--<} O sr. Jo·ão Ga.ndOilfi, alfa>Í!l!f\e.
.

. . , . que tara }uga:- no dld 22 de mor-

_ a exma. viuva Helveeia Wildi. Essa, moblhd!a?e e essencIal., ço p. v .. em lIua .éde social .à. rllaEla e qUie. permIte ao aeropor- Vitor Meiréles n. 22, desta cidade.

to, .eITl caso Ue graves aconte- àll 15 hora•• com a leguinte Or-

cimento.s enviar aparelhos' de Àel'l1 do Dia:
. _

.
.

.
.• .

'
.. 1') Exame, d18cus.ao e apro"a- . J

'rranswrne, hO.le, O 1iImv,�rsa�l{) I SIOcorro podendo mesmo Ir co- çãó do relatório da diretoria, ba-
natalício. do sr, Uba1ldo Nooetl, It>ec- 1000r'-8e no local em que o a- .anço geral, conta de «Lucros &.
Dico da Indtustr"ia e Comércio, vião se encontra.r em dificul- Perdoa» e parecer do Conlelho �i�-
'Knot S. A. doe I.taj:aí. dade e ·lhe jEopor.cio>nar, a,.s- cal, tudo referente ao eXel'CIC10

. .
.

,'amLe que
.

d mod �...k 1
. de 1946;

O dlstmto a,mversall . , ,SIm, e l() B""ca.v·e , os m·elOS 2 J Eleição do Conllelho Facal e
· pela sua 11100dteSltia e amor a·o tra- de replllração pa�a o aparelho, respectivol suplent.s;
balho, é grandemente admil'la,do !Jor assim COIITlQ os meios de salva- 3') ":'-..�nto.s divel'llos.

.

· SEmS in.umeros amigos oe 'pessoas :me·nto para Üis passageiros. Flcrlanopoh.. 20 de fevere1ro de

'd-e suas r,elações, será por certo, De modo estável, dissemo.s 1947.
L. DA COSTA AVILA.

muirLo feli.ci:t,a.(1Q. acima. É que as maiores va- Dil'etor-superintendente_
'(

J'

gas 00eânicas nOO uJtrapas-
CONSóRCIO: sam ISO me.tros de compri-

Em ltajaí, na· residenci.a do sr. mentoiS por sete metros d,e
·

Mamoe.l Nascimento, realilZ'ar...se-á profundidade: deixarão per
'hoje, o casamento de sua g·entil feitame:n!te insensivel um apa
fiLha, sta. Gi-célia, fUlIlcionári.a da relho flUtUJaDIÜl qlLlJe mede mais
tndustria, Comél'cio e Seguros de vez e m-eia o complfÍmento

·

Knm S. A" rcom o sr. Wamildo' Ba- da praça da Concórdia. �ltra
Lista da Silva, funcionári,o da Usi- varn,tagem do aerop.orto De"I-
na Adelaide S. A. f.rnsse é pel1miUr às linhas aé- O VALE De;) ITAJAí
Aos jovens. nubentes () no.sso reas de passageiros, too fre- Procurem na Agência

· abraço de f,eU,cirtações. qUBntre,mente dificitária!s., uma Progresso,
ex:ploração nlOrmal. Sabe-se LIVRARIA 43, LIVRARIA
que o que mata a aviação de ROSA
passageiro.s é o peso morto, no
caso, a enorme quantidJade de

I' VENDE-SE
gazolina de oorrega1me:nto 0- O barco TARZAN para passeio
brigatório elltr� d'U:as esc.alas.

com 7 mts. de oompriment0 por 2
P.'Üde

A

O abrusteclmento em p,le; dre l>a;rguro e 7,50 de mastro.
no voo tornar-se usual: esta Ve.r e tratar á rua João Pinto 5,
miUitlo longe de resolver essa

dificuldade, pois si o avião re

servatório também deve fazer
u:ma longa quilometragem, o

pr>übl:ema econômico se acha

AVISO

RETNICIO DE AULAS

A Escola Espirita Infantil Iele Moral Evangélica "Luiza >

Meyer", avisa aos pais de se�s
alunos, que as suas aulas serao

remíciadas a 23 do corrente

mês às 10 horas. Antecipada
men'te, agradecemos a

.

atenção
que nos fôr dispensada.
Fpolis., . 10 de fev·ereiro dê

1947
Asbelina Dias Mourão

Diretora

UBALDO NOCETI

o ESTADO e"(on-
Ira-se à venda na

banca de jornais
•B.eck»

ENLACE

ALMEIDA _ SOARES

,Realiza-se' hoje, ne.sta Capi-
tal, à rua José Mendes; o

,enlace. matrimonial dà gentil
·senhorita Dilma Soares, fjlha
do sr. Dalmo Soares, fnncioná
rio dos Correios e Telégrafos,
com o sr. Pedro Almeida.

Ao� distintos nubentes, apre ..

sentamos nossas felicitações.

TECELAGEM ITAJÁ! S. A. .1

BALANÇO GERAL, ENCERRADO �M 31 DE DEZ)llMBRO DE 1946

ATIVO

RELATóRIO DA DIRETORIA

Imobilizado
Imóveis . .

Construção . :. .
.

MÓveis e utensílios
,

.

Maquinismos . . . . . . . . .. . .

Disponível
Caixa .

Realizável a curto e longo prazo
Apólices �. . .

Estampilhas . '. .. . .

Participações . , ..

Letras d receber . .

Almoxarifado . .

Marcenaría . .

Confecções . .

Oficina mecânica ; .

Tinturaria . . .. . .

Tecelagem ,... . .

Fiação . .

Contas correntes .. ..

1.576.430,90
94.408,00
54.143,00

5.747.679,90 7.472.661,80

Senhores acionistas:
De conformidade com as. exigências de lei, bem como dos estatutos que'

regam esta sociedade, submetemos à. vossa apreciação o balanço geral. e a.

conta de lucres e perdas, referentes ao exercício de 1946, achando-se amd!-"
esta diretoria a vossa inteira disposição para prestar quaisquer esclareci

mentos que julgardes necessários.

Itajaí, 10 de fevereiro de 1947. ,

'Bonífúcio Scivmàtt, diretor-geraL
Irineu Bornhausen, diretor-geral.
José Bonstàcio Schmitt; diretor-gerente.

Contas de compensação
Ações em caução .

387.264,50

55.200,10
19.536,20
35.000;00

2.337.646,70
346S63,30
46.515.00
76.247,70
42.711,00
367.201,10

1.236.975,20
563.616,10

1.427.896,50 6.555.408,90

40.000,00

Total do ativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 14.455.335,20

(Publ:cação retardaàa

5.000.000,00
1.746.566,20
391.759,70
384.943,10
259.314,00
1776.355,80
74.020,50
100.000,00
172.914,70 .8.905.874,00

500.000,00
12.896,00

2.699.275,50 3.212.171,50

2.115.676,00
181.613',70 2.297.289,70

40.000,00

Itajaí, 31 de dezembro

Total do passivo . 14.455.335,20

de 1946.
Bonitâcio �chmitt, diretor-geral.
Irineu Bornhausen, diretor-geral.
José Bonitá.cio Schmi.tt, diretor-gerente.
Paulo Malburg, guarda-livros.

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PERDAS, EM 31-12-1946

DÉBITO

500.000,00
585.110,00
377.129,80
109.622,20
333.063.40
219.244,50
68.274,90
11.333,30
161.809,00

, 307.501,20
304.519,00
448.174.50
270.088,40
163.332,70
562.005,40
113.500 •.00

18.186,00
107.957,60
87.362,70
8.119,40

4.756.334,00

2.636.257.80
2.089.140.50

16.104.30
11.333,,10
3.498,30 i'

PASSIVO
Não exigivel
Capital . .

Fundo depreciações . _ . . . . . . . .. . .

Fundo reserva , . .

Fundo amort. e garantia divida ativa .. : .

Fundo obsoleto . , , ,

Fundo resbrva especial . .

Fundo aqu isição máquinas . .. _ ..

Fundo construção vila operária .

Letras em cobrança .

4.756.334,00

Itajaí, 31 de dezembro de 1946.
Bonitá.cio Schmitt, diretor-geral.
Irineu Bornhausen, diretor,geral.
José Bonitá.cio Schmitt, diretor-gerente.
Paulo Malburg; guarda-livros.

O Conselho Fiscal da Tecelagem Itajaí S. A., tendo examinado minucio
samente a escrituração, balanço geral, conta de lucros e perdas e demais atos
da diretoria, relativos ao exercício de 1946, e tendo verificado a boa ordem
� nerfeita regularidade, é de parecer que os mesmos sejam aprovados pel.!!.
a3àembléia geral.

. Itajaí, 10 de fevereiro de 1947.
António Ramos
.Genésio Lins
Carlos Malbv.rg

p::>1' falta de espaço).

Exigível
Dividendo!:' ,...... . .

Vila Operária . .

Contas correntes . .

Contas transitórias
Letras descontadas

TOME APERITIVO

K N\() T

Salários a pagar .

Contas de compensação
Caução da díretoria .

Dividendos . .

Fundo depreciações . .

Fundo amortização e garantia da dívida ativa
Fundo reserva . .

Fundo reserva especial .

Gratificação da diretoria . .

Gratificações . ;.. . .

Lucros e perdas . .

Seg,u.r�� . .

Comlssoes .

Impostos .

Juros e descontos . .

Fretes e carretos ., .

Previdência social ., .

Estampilhas . .

Despesas comerciais . .

Auxílio médico-farmacêutico . .

Gastos gerais . .

Auxílio aos operários ;...... . .

Tinturaria . .

Total .

CRÉDITO
Tecelagem . ,. .. . .

Fiação , . .

Confecções . . .

Oficina mecânica :..... . .

Marcenaris. . . .

Total

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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No tas científicas I. ,8..�. e Estatistica
EDiTAL

No exato cumprimento da legis
ção vigente, faço público, para ge
ral, e pcincipalmemte para ciência
dos estabelecimentos industriais
existen tes neste Município, que se

encerra, a 30 de abril próximo, o

prazo de inscrição no Registro lu-
dustrial de 1947.

'

Em face do exposto, ficam con

vidados os responsáveis por ein

prêsas ou fir-mas industriais (usi
nas, fábricas, moinhos, engenhos,
etc.), ou oficímas Ide consêrtos, a

comparecerem nesta Inspetoria, á
rua Padre Migueldnho, n? 15, (altoss
do Cine Roxy) onde serão atendi
dos diáriarnente, das 9 ás 12 e das
14 ás 17 horas, afim de efetuarem
e inscrição do seu estabelecimen
to.
Ao fahrlcante que não atender.

dentro do y,'azo acima fixado, á

presente convocação, será aplicada
multa'ariável entre Cr$ 200,00 e

Cr$ 20.000,00, tal como estipula o

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

menta dos iUltereg,sados, faço Q

presente edital, que será publicado
no "Diánio Oficial do Estado".
Floríanópulis, 25, de janeiro 'de

1947.

Tran9.portes regulares' de cargas do pôrto de

SÃO FDAN CIS�O

(ANUNCIADAS f...S INDICAÇõES DA
ES11RIDPTüMI<CINA

'f{elatório do governo dos Estados
lDnido's; estabelece as normas" d!e

�so do novo e poderoso antibiõtico
.

Nova York - (S. r. .) - Por via
aérea - A Adminíetração da Pro
p..Ulção civil dos Essados Unídos
aprovou recentemente o relatório
preparado pelo dr. Chester S. Ree
ier, presidente do Comité de Qui
mioterápicos e ouéros agentes, do

pOlllselho Nacional de. Pesquisas,
sobre o uso da Estrepí.omíoina,

Esse relatór-ío foi baseado no

. �studo de centenas de casos que
foram endereçados aquele cientís
ta por médicos de vários pontos do
�erritório norte-americano e sua

divulgação por aquele nnportante
orgão do governo yankes teve por
fímal idade esclarecer em defini ti
:\'0 as Indicações po novo antibióti
co e colocar o novo e prodigioso
medicamento ao alcance do maior
numero possível de pacientes.
Em quatro grupos de indicações

está dividido o relat6rio do dr.
Keefer.

,
\

DO SUL para NOVl rURI

Ftor ianópchs
São Francisco

II'I;formações com �s Agentes

- Carlos Hoepcke S/A ' CI - Telelone 1 "12 ( E d te,
.<. n . e ego

do Sul - Carlos Hoepcke S/A - CI - 'I'ele lcn e 6 MOOREMACK

No primeiro grupo recomenda- Aproxime-se mais de seus M· d II t·se a Estreptomicina para: amigos e parentes enviando- ID. a aeronau lea
Todos os casos de tularemía; -Ihes um número da revista O
Todos os casos de infecções VALE DO ITAJAí, edição de- Quinta zona aérea

produzidas pelo H. influenzae, dieada a Florianópolis Bas'e Aerea de Florianópolis
mais como: meníng ite, endo; � D I T A L

cardíte, Iaringotr-aquejte, doen, relatõrio do dr. Chester S. K��fer, I
Tendo esta Unidade, necessída

ças do apanelho urinário, menciona as segumres moléstias I de de urn contador formado para

doenças pulmonares: para as quais a 'Est1'e/ptomici'na é serviço de r-esponsabilidade, i'ez

,

Todos os casos de rnenmgíte ineficiente : ciente a quem 1Tl1Uer,essar, que to-'

devidos aos seguintes gerrnens : Todas as infecções do tipo das as informações poderão ser

E. Colí, B. Proteus, B. Fr ie- Clostridia: obtidas por inter-médio do 1° 'I'en,

dlander, B. Laotis aerogenes,' Na malária; r. Aer. Eduardo de Oliveiras Bas-

B. Pfocianeus e B. pa,ratifoi-I Nas Infecções por Ríckütsias: tos, 'I'esoureiro desta Base.

des: Nas infecções' provocadas Ba:s'81 Aérea de Elorianóool!s, 13

Todos os casos de bacterie- por, bolores e fungos; de fevereiro de 1947. I
mia poe bacilos Gram-nega- E nas ímíecções por vírus. Darcy Lopes Pimenta - Capitão
tivos, como segue: E. Coli, B. Refere-se, ainda o r-elatór io do Aviador - Ajudante da' Base.

Proteus, A, "Aerogenes, Ps. presidente do Comité de Quimio-
Aeruginosa (B. Piocianeus) e Le:ráJpi,cos e outros agentes, do 'Con-

.

"Quem extraviar ou inutilizar o
B. Frfedlamder ; selho de Pesquisas, ás pr-incipais certificado de alistamento pagará

E, finaúrnemte, infecções do cQil1ltra-i,IlJdfi�ações da Estreptornici-
,

multa de 10 a 50 cruzeiros, outros-
aparelho uninário devidas a: na, sua, toxidez, resísbenci« natural sim incorrerá em multa de 20 a ln/)
Ei-Colí, A. Aeruginosa, B. 1'1'0- e adquírída dos diversos germes ao cruzeiros aquele que extraviar ..u

teus, B. Fr iedlander, B. Lac- medicamento, métodos ,de admi- inutilizar o Certificado de Reser-
tbis Aerogenes, H. ínf'luenzae ,e nístracão, dos agem, etc., tendo em"o vista," .

PS., Aeruginosa. visl.a, mdieações mais precisais e o

No segundo grupo, a Estrepto- melhor aproveitamento daquele tar).
míoina aoresenta-se corno um va- prodég ioso antíhiótico.
lioso agente no traLamento das se- A propósito, cumpre salientar -. - .. _ -' ...............••••

guintJeiS moléSltifcllS, pera.nte as quai,s, que, 'a,pesar de a,utori�ado o em

eTlltretanto, a sua posIção ainda não pr,ego ,da EsiLr'8iPtomi'cina pe,la me

foi. defilTllilvivamente ,esclareJ()ida: dici:na ,civil, oos ci,eniVistas e la;bora::'
P,eritonites devidas aos ba- tórios norte-americanos eOlntinuam

cilOls Grall11 negativos; rea,lilZamdo novas e iJmpo:rl,anies
PneUimolllÍ>a proV'ocarla .pelo pesqui,sÇLs em torno' õaquele medi-

ba.oilo de Friedlander; camento, pois e,speram os mesums

Alboessos do figadQ provo- obter resultadüs melhores dOos que
oados pelos bacilos Gram ne- os já a'lcanç;a;dos em relação .a de

gati'Vios; teqniJIlJadas moléstias, Nesse setor

,Cholan.gi,te devida aü:s bacilos cJ'e invesrtig,ação ci'ol1ltJi,fi,ca, vem

Gram negami,vos; ocupando lugar de "especial desta.,
•... . .

Nos casos de inf,ecções das que >O tnslÜturto Squibb de Pes:ql1l
válvulas �afl(:IilalCas, por micro- sas MódÍJCals que, ao lado de sua

org<LuismOos in.f,eooiosos, rles,ils- vaUosa cOooperaçã'O dada laos órgãos
. tentes á P'enidlina, mas 6e11- govel'nameTlltails duramlte a guerra,
l'iiveis á Estreptomici.na; acaba doe i,nstalar 'em New Bruns-

Tuberculose; WiiCk, ESltad'O d/e Nova Jel'&ey, 08

linf,ecçõe:sp�lmona:res ,crô'l1i- maiores labOomtórios do mundo de

CfllS devid:as a.a .cr,eooime'l1J!Jo dia dicados eX!clusivalIl1enLe á produção
flora microbiana Granl ooga- em larga eS'0ala daquela prodigi'o-
tilVa; sa droga.
E, EanplÍ:€jma;s provocados ES'Sle In/stit\]vo acaba também de

!pelas i.u.fiecções de baICi.l'os anuTlloilar o ,en.vilo de oerLa qUli.\ll1Jti-,
Gra;m negativOos. dade de EsLr,eptomiüÍlna para o

No rbemeiro g,rupo a EstreptOlffii;.. BrasH, atendendo, á' 'p,rüm8lslsla fei·La

Icina é de v:a.Jor duvidoso quando pelo sem diT.etor, dr. James A

aplioadla [l'a: Shannon,
.

a aLgumas 'en:Li:dades
Febre ,tif,oide; clÍleIlltifi.cas daquele país, por- oca-

Na brucelos,e; sião de sua vj�Ílta ao Ri.o de J,anei-

E nfllS ilIllf:ecções pelas sal- ro e .são PaulOo, em s·eILe'IllJbro de

maneIas. '

11946, a fim de paI'IÚic.ipa;r do 1

Fi'ualmelIlte, o quarto grupo do CCJlngr,esso Mérdi,oo Inter-Americano.

(Art. 129 da Lei do Serviço MiIi·

MACHADO ,a CIA.
AaAatlta.'e Rep1'H.nta�. em

,

a..aJ
Matr!.: Florian6poU.
aUQ João Pinto i n. II
Caixa Po.tal. 37

,

.FilieI: ,CI'••ciúmo
Et'ua .Floriano Peizoto. ./a

(Ed.l. Pró1;It'ló).
T.legrama.· ·PRIMUS·
Aa_nt•• \')'0. principal..
....,"10\,,1 ... d... 'R.t""'O

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

estará contribuindo para
maior difusão cultural

de nossa terra
Araldo Caldeira

INSPETOR REGIONAL

COMO UMA DAS COHHUBU'CÕE� ....... ";.,.,,, OO�lABOgATOOIO 0011"·
o PQfCO Of"" ....V ao�

�
DE PiON E IR O
A SERViÇO DE vs.

•

. /$

·f

, e

"

..

FILIA' VAqIG:
EDIFICIJ LA

Praca 15
PORTA

d@ Novpmb'o
Telefone 1325

VIVERES p�ra EUROPA
(Alemanha todas as zonas, Austria. Hungria etc.) por intermedio d

Hudllon Shippi1'lg Co. Inc. New York .

Q.

Diretamente dOI deposito. na Suislla .•• Entreqas rapida. e garantida
podendo ••r tele'graficas .•• A melhor organização no genero, fundad�

em 1893. •• Variedade de lIortimento.,
PEÇA INFORMAÇÕES DETALHADAS A:

ORGANIZAÇÃO SULINA DE REPRESENTAÇÕES Ltda.
Rua F�1ifle Schmidt, 52 (Tajo) •• FLORI.A,NÓPOLIS

•

F"ARMACIA -ESP'ERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje 6 ama�hã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopátias - Perfu
marias - :\rtJgo�..lAA ,borracha.

Garante-se a eXA,ta.qebseRJ''��cia,},nto receituário médico.
...."1: _.�.;

_. ,�! ..

". l
I ." r' ·�4 - .,�. \ f.C, t, \.

�

C'

�----------------------------------------���------------------�--���
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Os operêrlos
ingleses
Londres, (B. N. 8.) Na

Grã-Bretanha já existe .base

para estreita ooope,ração entre

patrões e operários na indús
tria.

O presidente de uma impor
tante companhia industrial re

�omiu esta situação da seguin
te maneira. "A fôrça de uma

organização manutatureira de

pende de dois fatores a compe
tência dos seus diretores e o

moral dos seus empregados e

operár.ios.
Demos grande importância

ao bem-estar dos rrOSSOtS ope
rários e os recompensamos ge
neroamente por qualquer me

lhoria de produtrivídade. Deve
haver cordialidade no sistema
de trabalho 'e, embora .o patrão
deve ter o direito de despedír
os operários inedicientes, a

disciplina baseada no' medo

I não serve para urna oomy!llida-
de divilisada.

,

Funalmente, Os jovens re-

crutas devem ser alantados e

guiados, durante os seus anos

de formação, para que possam
desenvolver plenamente 08

seus mentais, morais, físicos e

profíssionais.
Ête é o critér.io típico da

classe patronal em relação
com os operámos da Grã-Bre-
tanha.

I

Empreza de navegaçao
·�C ,1-1. E Fi E'M

Investigações
'

I

radioativas

•••••••••••••••••

Não há defesa contra
a bomba atômica

Nova York (N. T. - Segun
do se declarou na Divisão. de
Quími.ca Orgânica da Socíeda
de de Química Amertcana, du
rante a sua úbtíma reunião, as

pesquisas sôbre radioatividade
.podem determinar o aumento
das fontes de petróleo do mun

do até ago.ra conhecidas.
Um gTIUIpo de cientistas do

Imstítuto de Técnologia de

I Massaehussetts está desenvol
vendo, a hipótese de que o pe

!tróleo crú se rórma pela urans-

formação radioativa de ·conhe
cídas sazbstãncías' orgânicas.

I A ídentítícação da radioatí
.vídade, como a fôrça explosiva
"que realiza essa metamorfose
!

cósmloa, creará uma revolução
técnica 'e tornará possível à
ciência localtzar vasto., depó
sitos petrolíferos irrevelados
pelos métodos atuais.

I De acôrdo com declarações
I de alguns membros do Instftu

I
to, as suas invesügaçõss estão

I demontrando em laboraiórío o

t processo radíoatív., que pode-
rá explicar com-, a natureza

" realiza a conversão dos preto
plasmas de protelaras, maté

I rtas graxas- e outras substân-

I cias coenplexas em petróleo.
A investigação tem dernons

I trado que, pelo bombardeio de
[ciclotron, Os ácidos graxos,
isolados do lôdo do fundo do
oceano, podem transformar-se

. em hidrocarboneto do' tipo
I predominante nas fontes de
peta-óleo, Radon, um gás que \

se fórma com a desintegração
espontânea do rádio, foi usado
c-omo fome das part.ículas al
pha que bomoardeeram os 'áci
dos graxos.

Não se pode c.ombater a bom
ba atômica, admitem os técni
cos militares dos Estados Uni
dos, pois não há defesa militar
alguma contra ela. Um artigo
realista em Seleções para De
zembro apresenta os motivos
dessas declarações, pintando
um quadro chocante da devas
tação pela bomba atômica e

apontando qual a única espe
rança de evitar uma calamida
de internacional. Compre Se-

. leções hoje mesmo.

Também neste novo número:

V. ESTÁ SEMPRE CANSADO?
Não atribua o c, nsaco crônico
ao trabalho excessivo, quer fí
sico quer mental, diz um co
nhecido escritor. Leia êste pro
veitoso artigo que revela qual
a maior causa individual da
fadiga e como pode vencê-la
ràpidamente para aumentar
suas oportunidades de êxito e
felicidade.
....................

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
-maxirna rapidez e garantia por � t a nsp o r te o e su as m er ce d 'rias.

Agentes em Flor ianóp. lis CARLOS HOEPCKE S. A.

, OS TRÊS GRANDES TEMORES DO
KREMLIN. Uma grave suspeita

carrega a atmosfera na Rússia,
a qual ainda mantém um exér
cito de quatro milhões e meio
de homens. Um reporter ame
ricano, recentemente chegado
de lá, revel a quais os três te
mores dos Russos e, segundo
sua opinião, qual a única ma.
neira de dissipá-los.
.....................

y

NAO ADIVINHARAM O SEU SE-
GRÊDO. Era surda desde a infân

cia, esta bela moça dá América
Central, e, no entanto, grace

.

Java com muito encanto com
seus admiradores, sem que des-

,cobrissem seu grande mal.
Leia como uma resoluta jovem
de Honduras se salvou - e a
.outros - do terrível isolamen
to da surdez,
•••••••••••••••••

··CORRESPONDENCIA.
COMERCIAL

CONFERE
DIPLOMA

,

ElIREÇ.í\O:
,.AMELIA J;VI. PIGOZZI

METODO:

MODERNO E EFICIENTE

RUA ALVARO DE CARVALHO,65
----------------------------_._-

TENHO FÉ NA PAZ MUNDIAL
Porque razão a Rússia demons
tra freqüentemente tanta tei
mosia para com o resto do
mundo? Edward R_ Stettinius
Jr., Ex-Mini"ro do Exterior dos
Estados Unidos, conta porque
a Rússia assim age, mostrando
que o comunismo e o capitalis
mo poderão eventualmente se
reconciliar .

São ao todo 26 artigos interes
santes' e estimulantes, mais a

condensação de um irnpres
sionante livro, neste novo nú
mero de Seleções,
COMPRE

SELEÇÕES
DE DEZEMBRO

A venda agora 1
A REVISTA INTERNACIONAL
PUBLICADA EM NOVE IDIOMAS

A- E 1 e t r o - T é c n i c a
Instalando-se à rua Trojano n . 25, tem o prazer de comunicar

-<t%o distinto povo que possue técnieoll habilitados a executar quais-
-"quer .erviços -de eletricidade em geral, ccmo sejam; enrolamentos de
:n'lotorss, dínamos, transformado! es , consertos de rádios ou quaisquer
.outros aparelhos elétricos e instalações de Iua e força, possuindo
·--tombem uma secção da venda de estabilizado'res da fábricução Pró
:,'pria 6 rádios dos melhores marcas.

Visitem-na sem compromisso.

Senhorita!

Câmbio Ao eseolher seu perfume "erÚi
que se trás a 'marca 'da perfumaria
"Johan Maria Parina": que já era

preferida pela corte imperial de
D. Pedro III SIMBO- 1 VENDA I COMPRALOS LIVRE LIVREMOEDAS

:Libra [,�$S 175,4416 74,555
-:Dolar 18,72 18,50
Esctlldo Esc 0,761 0,752
.Peso Boliviano Blv 1°,4457 0,4361
Peso Ohileno P$ch 10,6')39 0,5968
"Coroa Sueca . Sw.Kr. 5,2109 5.1496
.Franco Suiço Sw.Fr. 4.3738 4,3224
.Peso papel Argentino M$N 4:,5967 � 4.51,94
.Feso ouro uruguaio O$u 10,6062 lD,2778
-Ooroa Dinamarquesa DanKr 3,900&;; 3,855
.Peseta Pts 1,7146
.:Franco Francês Fr,fr. 0,1574 0,1556
.:Marco Vm/;j
Plorim FJ,s
: :Franco Belga

.

Blg 0,4271 0,4221'
Taxas fornecidas pela agência do Banco do BrasU,ne

sem canfirmação

••••••••••••••••

j,
••••••••••••••••

Recnnstrueões
,

de cosas, I-muros, telhados,
etc. Trotpr com Jorga de
Paulo, cJna firma Busch

�& cie.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. �

Representante geral no Bra�il:

FERNANDO CHINAGLIA
Rua do Rosário, 55-A,' 2 •• andar - Rio

•••••••••••••••••

� I)V·OG_l:\._D()S I .............................. f ••

COMERCIANTE: Dá um li

vro à Biblioteca do Centro Aca

démico Xl d� Fevereiro. Con

tribuirás, assim. para a forma

ção cultural dos catarínenses
de amanhã I

("Campanha pró-livro" do

C. A. Xl de Fevereiro).

Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA
Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipel Schmidt�5B - SdI-a 5
Edifício Cruz:eiro· Florion6polis.

Curso Antonieta de
AULASREABERTURA deOAS

CURSOM3tricula das 10 às ,2 horas . . .. . . . . . ... . . ... . ..... _,

DE MOTORISTADia. 22, 24 e 25 alunol que já frequentaram o
lQur'Q; fl il 1))'3

26 e 27 .- alunol novos dos 20, 30 e 40 anal.
.o y .

edunea novai do primeiro ano, .)i� lí",'iIl"".i.t e

Serviço de .Pronto Socorro de Automóveis
Ensina-se a dirigir automóveis
Amador e Profrssronat'I

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

Auto-E�ctla ,.47.77
- ..

------=; j �
GAl<AGE UNIAO - PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40.

f?,.:. •
I

Henrique
ADVOGADO-(lj

-"J1C
Rua Felipe Schmidt 21, sobrado

(CASA PARAISO) - Flo-rianópolis

................................ ":
.

Camisas, Gravatas Pijamea APENAS Cr� 3.1!!
.

d h '1 '('oro e�"a ínfimr. QOJ\ntla Voet
Meia.' a. mel ores, pe OI me-, está IUl.xilÍtmdo o fWU prõ:umo.
Dores preços s6 na CASA MIS I {'f>ntrrotlll ,.,r,. '" C"IH ,!" F.n1'mn�
CELANEA - RuoC. Mafr a, fi "''''I '1.Ildi"",d..'" CI", t """ .. 'Hlp"l.&."
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Direção de PEDRO .PAULO MACHADo

Grande. tarde esportiva em
Saco dos Limões

nova orientação' do Clube
Atlético Caíarinense '.
O

. Departamento 'de PublicidadeCriado
apresentar-se-á em campo com seu

novo materíal esportivo, constante Recebemos a seguinte ccmunica- retor de publicidade pois de há
de um custoso jogo de earnisas, uma ção : muito nessenâam-se os nossos clu
bandeira nicamente ornamentada e "Ilmo. Sr, Diretor da Secção de bes de um orgão para tal mister,
chuteiras, calções e meias, adqui- Esportes do "O Estado". faoílitando muíto o trabalho dos
ridos reoerutemente,

.

Por deterrnjnação do .81' .. Presí- redatores espontívos dos nossos

de,r.Le, tenho o prazer de comuní- jornais, que assiun poderio' estar
cal' a V. S. que, em Assembléia a par do que vai acontecendo pelos
Geral neahizada em data de óntem, clubes.
foi· eleída po'r unãrumídade de' vo-

••• _ ••••••••••••••••.•••••. ,

i[tqIS, sendo empossada em a mesma

da;ta, a Diretor-ia que deverá gerir
os destinos deste Clube, durante o

ano social 1947, a qual ficou assim

constituido :

Pnesi,de,�te de Honra : Sr. Ten.
CeI. NILO CHAVES; Presidente :

Oapntão OS\\lALDO VAlREJÃO DA
FONSECA; Vice-presidente : 10

T,en. V,eto. Dr. N.ELSON DE OLI
VEIRA OOELHO; 10 Secreíá.r io :

20 SgL ACELINO ASSONIPO CAH.

DOSO; 20 Secr.(�tár io : 30 SgL NE8-
TOR IGNÁCIO DE SOUZA; 10 Te

snureiro : 10 Sgt. JOÃO PEDRO

NUNES; 20' Tesoureiro: 1 ° 8gt.
BENJAMIM RAMOS VIEIRA; Ora

dür: 20 T,en. LUIZ FELIP,PE DA

GAMA LOBO D'EÇA; Cons,elho
Téc.nico: Sub-vem. JOSÉ BEZERRA
DOS SANTOS; Pre,sidelnve: 20 tlgt.
ARNALDO VIANA, 30 ISgb. ATALI
BA SILVA e 30 Sg.t. RUBENS PE

. DRD DO NASCHVIEN1'10, membros.
Cons'eLho Fiscall: 20 'Den. GERCINO
GERSON . GOM�S, Presiden,te; 10

Sgt. RAUL DIAS DA SILVA, 1°

Sgil. BRUNO MÁRIO CECHINEL e

30 SgL. POMPILIO GOSTA, mem..;

bras. Dir,etor de FooL-ball: 20 'Ten.

HÉLIO JESUS FONSECA; Auxi

ltar, 30 8gt. DJALMA HIPOLITO
DA SILVA. DiTletcJlr de Ba.sl{et e

Vo�bey: 20 'Den. B�'nIOUR DE.
escrever «O t I V E T TI» OAS':CRO ROMAlRIZ; Auxiliar: 30

Sgt. OSNY GOORGINO DA SILVA.
Diretor de Aitlebsmo.; 10 Ten. EROS

BAMBEJRG; AuxiliJar: 20 Sg.t. OS
VALDO SILVA HUSSADEL. Di

vetor de Publicidade: 1 ° SgLt. A:N

DRELINO NATIVIDADE DA COS

TA.
SiTV,e-illle do ensejo que se me

oflCnece paT'a rBlnovar OIS p,rotBlstos
de ,estima, e cOl1sIderaçãq,

.

Isubs

crev,endo..,me ,à:tenci,osa ·e fnaJter

ooLmel1te, com sClJudações esporti
V'as,

J!1].orirunópolis, 3 i de janei.ro de
1947.

ACELINO ASSONIPO CARDOSO

Uma bela e bem organizada tarde
futebolística verá o público entu
.síasta dos esportes a srutisfação de

apreciar amanhã no dístrjto de Sa
co dos Limões, no magníf'ieo tape
te-verde do Ipicanga F. C., locali
zado na Vila Operária.

É que o valente e destacado clu
.be da jaqueta alví-verde receberá
nesse dia a visita do, Bandeiranle
F. C., fonte esquadrão que honra

futebó] de Caíacanga (ex-Rjbeirüco ,
rigi'l' o enoontro.

e que é formado pelos melhores O festival será dedicado aos dís-

"plavers" locais. tímtos esportistas srs. jornalista
Será um confronto que propor- Battsta Pereira e João Pedro Vieira

cionará os melhores momentos de que, agradecendo a homenagem de

que serão alvos, resolveram, eadn

'l.m, oferecer uma artístíca taca
para ser 'ClnrtJregue ao esquadrão
que sair' vitor-ioso da contenda.

Segundo apuramos, o clube pro
motor da magnífica tarde es'po!I'ti
va convidará um dos -maís perfei
tos juizes da nossa capital para di-

diversão, pois os dois próximos arl

'ver-sár-ios estão preparados para
um duelo de proporções g igantes
.oas, onde a discipl ína, a técnica e

a fihra contrttnurão para o embe- lmiciaemenbe defrontar-se-ão as

�ezrumffi1Jto dia tarde: equipes suplentes dos dois clubes
O .mundo esportivo da elegante com início ás 14 horas, prélio que

tocalxíade, que já conta com mcal- também oferecerá bons lances, vis
oulável número de adéptos do es- to que haverá um .belíssieno troféu

Ilor,be de origem bretã, estará pre- para ser diISPUi1JadO.
sente á grande huta, bem como de Gentilmente eonvidados, pelos
esporóístas da Capital e de outras meI1to.N�IS do Ipi.rthga, prometemos
localidades que não_ perde,rão a grllt- e,slar pr·e.se.lJJtes ao jogo, ao mesmo

ta o:poIltunidrude dle assis.lb1r os, 221 tempo que fonmulamos 'Os melho

�'.player,s" numa luta reIlihida . e

I
r.es ,"otos para que o aci,ma citado

equillibraiCla. festival aJClllI1ce o desejlado suces-

Para maior bri,lho, o Ipi.ranga soo

Maquinas de
Recebidos diretatn-ente de Ivrea (Itali�)

.

dos seguinhs tipos:
90 espaços - papel até 28 cmt.
120» » » 36 cmt.

novas,

Portáteis � Em cô:es diversas. Pronto entrega
Diatribuidarea exclusivos - ALMEIDA, BASTOS & ClA.
Rua Felipa Schmidt n.O 2, - 1.0 andar - Sala 3 - Fpolis.

AOS SENHORES DENTISrAS

ADUCI NO CARAVANA,
O médio Aduci, militante -do

Bocaiuva, c ontinua ensaiando
no Caravana do Ar, pero qual
se

-

inscreverá br evement e , E'
m8;S um elemento que irá eu

riquecer as co es 10 vice-cam

peão de 45.
*

JOE LOUIS DERROTOU
ARTURO GODOY

Santiago do Chile, 21 (U.P)
- Joé Louis; com 94 quiros ,

venceu faci Imente Arturo Go

doy, de 90 quilos, nos seis

rounds da exibição feita perante
uma assiatencia de tr int a mi;

pessoas. Jae Louis quase derro

tou Godoy por nocaute, por
duas vezes, durante a luta. O

argentiflo Luis Ange! Fir!)o foi

o a' bltro da w1eia.

o Mucus do
Asma Dissolvido
Rapidamente
Os ataques desesperadore!!! e violen

tos da asma e bronquite envenenam.

o organismo, minam n. energia, arruí
nam a saúde e debilitam o coração. Elll
3 minutos, Mendaco, nova fórmula.
médica, começa. a circular no sangue,
rlominando rapidamente os ataques.
Dêsde o' primeiro dia. começ� a desapa
recer a dificuldade em respIrar e volta
o sono reparador. Tudo o que se faz ne

cessário é tomar 2 pastilhas deMenc!aco
ás refeições e ficará completamente 11''':l'e
da asma ou bronquite. A ação é mUlto

rápida mesmo Que se trate de C�Og
rebeldes' e antigos. Mendaco tem tido

tanto êxito que se oferece com ,a garanh�
de dar ao paoiente r�jlira.ção .livre e fác�l
rapida.mente' e oompMeo alívIo.do 8ofrI
mento da asma. em poucos dias. Peça
M.ndaco, hoje mesmo. em qualquer
farmácia. A n08BB gara.ntia é a sua maior

proteção.

Mendaeo A:":m:'"

ODEON
As 4Y2' e 7Y2 horas
Sessões Populares.

1°) - Cine Jornal 3x56 - Nac.

Oooperatrva,
2°) - Uma película diferente -

Numa linda ilha do Pa-,
cinco - Interpretes na

Itri.vo,s:
BALl "PARAlZO DAS VIRGENS'"

30) - Rober-t .Lowery - Phillis
Brookis - em :

NÃO (SOU COVARDE

4°) - Halph Byrd nos 90 e 10°

episódios da: sér íe :

JJICK TRACY, DETETIVE
Preços:

As �Y2 horas .. Cr$ 3,00 i,40 1,50
As 7Y2 horas .. Cr$ 3,00

Censura: - AM. 10 anos.

IMP,ERIAL
As 7Y2 horas

1°) Visões do Brasil .n. 24
Nac, Cooperativa,

20) - A Oiencía Popular
Shonl, colorido.

30) - A Vo-z do Mundo - Atua-
lídades.

.

40) - Tyrone Power - Made
l,ei,ne Carr 0·1 - George'
Sanders - Freddíe B�I"
ILholomew - ·em:.

LLOYDS DE LONDRES
Preço : - Cr$ 3,00.

Oensura : - Até 14 anos.

RITZ :.__ As 4Y2 e 7Y2 hora;s
1°) - Noticia's da Semana

DFB.
20) - LOll Challley.Jr. - Brenda:

Joyoe - em:

O TRAVESSEIRO DA MORTE
30) - Manbh:a Odriscol -.Noah

Bery Jr.· - Irmãs An-
,drews - em:

CAJ1tIlNHO DjjJ ESTRELAiS
.,_/ Censura: - Até 18 ,a,nos.

Pr,eço: Cr$ , 3,60.
ROXY - Ais 4% 'e 7Y2 horas
1°) - Cilne Jormal I,nformativ()

- DRB.
2°) - Manbha OdriS'Col - Noa.n

Beery Jr. - ,em:

CAMINHO DE ESTRELAS
30) - Warner Baxter - HiUar'y

Bl'ook - em:

O rJ:lÉDICO DESTEMIDO
40) - Continuação do sensacio

<na! &erioo'Ü;
A BARCA MISTERIOSA

,Ce:n&ura,: - Até 14 anos.

Preços:
As 4% honais Cr$ 3,00 2,4()'t
AiS 7 Y2 horas Cr$ 3,00)

"

Ouro Americano •• Recem-chegado dos, EE. 'UU.
Com uma simples carta podem agora o. .enhozoe. denfiata.
do interior comprar pelo menor preço o ouro que nece•• itam,
I6ja em l�ina. discos ou em fio, em solda para todo. 08

quilates, ·tudo \lo sau titulo exacto, recorrando à. uma ca.a

de reconhecida .eriedade. I,
\ Pelo que se. dei'ne:nde da comis

são coru&taJnte do oficio 'élic�ma, o

Club·e A,)úlétÍ'co introduziu em . SlflU.

qu1l!d.ro eSlportivo no,ssa orientação,
entnegrundo cada modalidad,e a um .

Diretor proplrio, senldo ,escolhidos
e1eemntos crupazelS e na :a.].tUI1� de

impo,r 'as eqllJLpes um tl'eÍLnamento

I e�·ic,j.eI1ue para cO.f1qui,staI'lem viLó

nl3;S.

O quoo'ro de foot-boo,l é o já

Fornecemo. liatas de preço. do dia.
Pedido. pelo Reembolso

DEPOSITO DENTARIO MASETTI
Postal (l,

I Rua do Seminario, 131 •• 135 e Rua Marconi. 44
Caixa Po.tal, 291 •• São Paulo

Em língua alemã, procura·se livraria depositária
nesta cidade. Cortas detalhadas pa.ra

LIVRds SUIÇOS
,

«Importação de LivroslI
• Avenida Franklin Roosevelt no. 115

RIO DE JANEIRO

./704

o D=�S�C�JJTC?A OD�L!I. Onibus alvejadOS
Nos dias muito quentes. o .an- b I,gue ,vem (l superfície do corpo a a a conhecid'Ü, cOIm pequenas modifi-

.para permitir a perda de cialor. cações e que cansarão SUl'pr,ezas
A . pele tornll-.e .afogueClda. sobre- R,i'Ü, 21 (A. N.) A pohcia aos aficionadOlS do eSiponue bretã'Ü.
vém a transpiração, e a evapora- pnendeu um dos d1)is aSls'altalnters D quadro de basq:ueue, também Acabam d� chagar todos o. selos comemo�ntiv�s do Ale�anha •

.ç60 do suor auxilia o resfriament.o "d d t 97 P PC" r.: 00
do corpo. Se o calor externo ou. que aI1moo'Üs ,de ,revolv,er, e a:lve- já conhecido pelos simpa-tiz,aJntes, emlb o. uran e a guerra. eçCl.. reço r.", ::>50. .

Pedidoll acompanhado de cheque. sem mElia despezes à
mental' axageradamente, e não j'ando, onib).l!s a bala, puz·eoom em sofrem ,e cOIllt1ll'Lra a. ,s.of.ner modifi-, A L B T. R T O K A U F MA N N.
ho�v.e� .

ventilação ou refrigeração
I polvo.rüsa

O :mburbio de Del Cas- aações até ser deHnida a sua 0CJins-' CaixQ POli tal , 1427 - São Paulo.
artifICIaIS, uso e mudança cans- ti lho na terça-f,eira de caTnavaI. tiJtuição., _tanta de roupa•.conveniente•.etc., I

'
. .'

a pessoa poderá .er acometida de o.s diOlS rapazes, 1mpr.ovlsados em pua;ruto aos de;ma;is muito pro-
intermacãa. "gang,S'bers", são funJioná:rios da mate o Aitlélúico uma v,ez qu'e s,eus

Auxilie a pele na defesa con- "Aerovias Brasil" onde bra.brulham el,ementó,s vÍI1em em constante

bt�a °t calo:l', t'IPrdocurantda amd
-

como rrudiO!te.[.�rafista;s. Vári,Qs pre])aro fíüco, ,sob a orientação de
len e. ven I a o., oman o . . . '. .

.

banho. frios e usando roupas o'I,llbus bverrum suas CarI'OSIS'erlas p.erfiellLos atletas.
leve•• folgada. e porosas. SNES varadas pOlr balas. I NotáVlel ,e de.si,gnação de um Di-

SELOS DA ALEMANHA

,oi

A primeira Agua de Colônia feita

I Cami888, Gravata.. Piiame.
no mundo foi fabricada na cidade Meias da. mdhores, peJos me'�
de Colônia pela. Fábrica de j]ohau l Dores J:reço. IÓ na CASA MIS
Maria Farina. CELANEA - RuaC. Mafra. 6
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I

SNRS.
ASS.JNN4TES
Reclamem imediata'

mente qualquer Irre
gularidade na entrega
d,e seus íernaes.

. . .. .�.. .. .... . ...

Deseja obter
emprego.'?

Procure entâo a nossa Gerb·
da e preencha a nossa "'ficha II.
informações úte�!I", dllndo tô...
as Indicaçães possiveis; que '.11'''
mos prazer em reeomendâ-Ie (a)
aos interessados na aquisiCio li.
"on�' funêionários (.. )�

Rádio 'Di'fusora
de Laguna

Todo o Sul Catarinenee escuta
diariamente 8 Rãdio Difusora

de Laguna.
970 Klcs.' (ondas médias).

Hor ários de' irradiações: - Das
10 às, 14 e 17 às 22 horas.

Representante em Florianópolis:
D. F'. DE AQUINO

Red. 'do Jornal «O ESTADO(
. . . . . . � ,

.

E DI TAL

I
COltIISSÃO DE ESTUDOS DOS
SERVIDORES PÚBLICOS

Em'ADO
xxx

PARECER N, 98/47
Monso 'I'ravasso apresentou, dentro do

prazo legal, os documentos que compro
vam as afinnações constantes dos itens
I, II e III, do parágrafo único, do art.
2°, do decreto n. 3·,002, de 2 de junho
de 1944" que regula a fonma de .execuçâo
do ldecreto-leí n. 1.022, de 129 de maio do
mesmo ano.

2. À vista do exposto, opinamos pe
lo julgamento da comprovação nos têr
mos Ido § 40, do art. 60, do cjtado de
creto n, 3:002.

S. S., em 6 de fevereiro de 1947.
Carlos da Costa Pereira, presidente.
<1u!'tavo Neves, relator.
E'�djo Barbosa
Aprovado.
Em 8-2"47.
(Ass.) Udo Deeke
Parecer n. 99/417 - Alvim Clemente

de Sousa -'-' Idem.
Parecer n. 1:00/47

Gomes - Idem,
Parecer n. 1()!l/47

Serafim - lidem.
Parecer n. 102/47 Luci Amanda

Robert Freder - Idem.
Parecer n. 103/47 - Hilda Marchíoro

- Idem.
Parecer n. 1'04/47 - Maria de Lour

des Bítteneourt - Idem.
Parecer n. 100/47 - Osvaldina Mattos

de Sousa - Idem.
Parecer n. 106/47 - Minervina Mar

tins Steoanela - Idem.
Parecer n. 107/47 - Arnoldo Guilher

me Tim - Idem.
Parecer n. W8/47 - João Machado

Santiago - Ldem.
. Parecer n. 1'09/47 - Orlanda Maria
do Carmo Hanger Schmltz - Idem.
Parecer n. 1'10/47 - Doracy Goulart

- lidem.
Parecer n. 111/47 - Acíltno José de

Góss - Idem.
Parecer n. 112/47 - Renê Brasil Bor

ba - Idem.
Parecer n. 113/47 - n.duardo Buss

Idem .

Parecer n. 1014/47 - José Tôrres Fi
lho - !.dem._
Parecer n. 115/4.7

Salomé - Idem,
Parecer n. 1116/47

vian - ruem.
Parecer n. 117/47 - Almerinda Sousa

Peixer - [dem.·

�Jo'ão Bezerra

Quintino José

Edgar 'Arruda,
Genti] Vieira Borges, Tabelião de

Notas e Oficial do Registro, de

Imóveis, da Comarca de Bom Re

firo, Estado de Santa Catacina,
Faz saber que, pela Sociedade

Colonizadora Catarinanse, com

Sé-,-de na cidade de PÔTtu Alegre, ca

pital do Estado do Rio Grande do
Sul com esorítóríos neste Municí

pio: nos. liuIga,r,es ""Janarác.a e Vila
de Ituporanga", pelo seu procura
dor espedal Sr. PalUllo Alfriedo Sch·

lichting, floi roeqUledd!a -

a iml'>crição
terras abaixo des,er.i1as: I�nóVleis
"B" e "F", parte do 20 Burgo Agri-

_ A NÃO EXI,JE PURGANTE NEM DIETA
cola e pl�r-te CÜ'lliClBS,sao Tires p,on- .

tas: Plalnta n. 76. Secções R�o do! - __,-�-,_-..-----------
Meio Marg<el�n dil'ei.ta, e mar@em_es-,NOt'lCl.asdaquelI'd'a e RIO do Mi.elÜ (CI}l�IaQ.ao), ., .. _. . � ...... �_ �

"'1o.tes ns. 59 à 103 IÜ's númer,os im- F
.

pa,res le El e GI, com a área t'Otal rança
de 4.222.779 ms2. Rio do Meio (mar- CONCLUIDA,s AS CONVERSAÇõES
gem dÍl"eita), lotes ns. 16, 18, 20, SOBRE b FUTURO DA BIRMANIA
20-A, 22, 22-A, C; D; E� H; com a I LOIlldr,es, (B. N S.) - As wIÍNer

árr�� total die �.8Q,1.417 ms2. R�or d.o I saçõe,s Isoobrre o f'lutur'Ü' da Bü'mania,
MelO (Charp'adao) Lotes ns,. A a Z e i1üciadlas no ála 13 do corr-ente 8on

Z1, Z2, Z3 e Y, com a á.rea total de tne OIS mini,sbros brità:niclos e a

6.579661 ms2. ImóVle,1 "F", Parte da del'8lg.ação do Conse!';l'O Ex,ecutivo do
COil1,oessãlo eLas T,rês Pünta,s, pllanta Govêrno daCJ)uEil,e, país,' f'oum í'i
n. 77, Se-cção "ElSltT'ada Velha d'O. nalmel1ltle IcoU!cluidas.
Figlueiredo, lo1'Bs us. 1 á 6, com a o.s ministros brHanicos e o>s de
árrea total d/e 703.510 ms2., No totoo legados lJior�aneses reunir-wm-sle
�er-al' de 15.307.367 ms,2. Pela. re· pél!l'a ella,borar um comunicado con

qUJe!l'ente, por m,teTmédio do seu I junto ISlplb;re 'aIS ClouV'e.r.sações· em to

proouI1ador eSlP'ec1al foram ap,re-! rma de Livro Branco. Ao mesmo

JSootarlQg. em l�� Cartório, os do· I ,tem\po, o sr. Alttlee fará Uima deela-
.

1OUIIll1entos eXl,gldos pe,lo Decreto·! ração na ,Camawa do.s Comuns ,su'J;jl'e
Lei n. 58, eLe 10 de D<ezlem:bro de; o assUlIlJto. ,

'

1937 ,e pelo Decroeto-Lei n. 3.079 de, 0-0-0-0-0
15 I(j,e S'eltemibrl() de 19'38, exceto a . MAUINA DESAGREGADO'RA DE
relação crOlllológica dios ti'tuilos de· CARVÃü
dominj,o e oe·rtitdão -dlo,s mesmos, I LündtI'és, (B. N. S.) '_ Uma nova

diSlp.ensados, ,pêlo M. M Juiz de Di-:- � maquina desagregadom, usada ex

re�,t.Q, pOlI' já ter sido prodJl.1zlidos no per.i<meIlltrulmE;IlJte na mina Rosalin,
Reg;is.tro inidal, qJUe acham fraJn. pode retirar .o carvão 'sem ,relCorr-er

q'llJealdos ll!O eXlaJIllle dios il1Jteressa· a .lâminas inf.el'io'l'8>s, nem ,explosi-
,d{)lS, qu'e pndJerã,o nf,e,l'ecer im!pug-' VO'S. '

naçã10 a Inslcriçãio até trin,ta dias: Os resulbrudols ,ohtidOlS com ·esta
após a ultima p'ÚbLiJcação deslte Edi- 'mruquina mo'slwaJI'am 'que é 'Pos'si
too. EJ para qlUie Clhegue aO c'Olllheci· vel dEls�a,gr,egar 30 po:J.egatdla,s de
m,ento de toldos, lavrou-se o pre- 'oClal'vão num bl6co sól.ido, á razão
:sente, além de OIUi!:lrOs. dç igiU!al -teôr de 0er.�a de 5 pés ,por minutos:
que se,rã'O puhJi.cados na forma da Es.tá s,eIlldo agora 00nstnüda uma
lei.· máqullna paJra a pro;vla final em

Bom Retiro, 6 de Fevereiro de largJa ,es.oalla.
1947.,

__ _. _ _ .

O Oficia,l: Ge'nt1l Viei'ra Borges.
I

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAt

Cecília nen vi-

DR. SAVAS LACERDA
immca �!Co-c!r1l.rgica de Olho.
- OU'Vidos. Nariz - Garganta.

PI'8.crição de lentes de
contato

'lOlf8ULTóRIO - Fellpe Scbml.
dt,. 8_ Das 14 às 18 horas.

..meNCIA - Conselheiro .iii••
frá; 77_

TELEFONES 1418 e 1204

Ausente

)1. ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

)O,J s.rVlços de Clinlca Infantil o:la
Â8,9lstêncla Municipal e de

Caridade
'1LtNJCA IIO!:DICA 'DE CRlANÇAII

ADULTOS
x»NSULTóRIO: Rua Nunes ....
..40. 7 (Edlffclo S. Franclsco).
Consultas das 2 às 6 horllB

UDSID:l!lNCIA: Rua I ?1rareehal Gul.
lherme, I) Fone 7&'3

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - vías Urlnãrlas -
Doenças dos intestinos, reto 18
Inua - Hemorroidas. TratameIV

to da coUte ameblana.
Fisioterapia - Infra vermelbo,
Consulta: Vitor Melrell)s, 2S.

.tende diariamente às 11,30 l1a

.. l tarde, das 16 hs. em dlant.
Resid: Vidal l;I.amos, 66.

FOll. 1067

ORo ROLDÃO CONSONI
JlltURGIA GERAL - ALTA tJ'l·
'URGIA - MOLll:STIA8 D.Il U.
.. _ NHORAS -G PARTOS .,

'armado pela Faculdade ce MecU
clnna da Universidade de SAo

·

..uIo, onde foi assistenté por -re.
lo. anos do Serviço Clr1lrg1co 11.

Prof, Alfplo Correia' Neto
'tt'urgis do estômago e vias Dl
tares, intestinos delgado e grouo"
tlrófde, rins, próstata, bexiga,

·tero, ovários e tromnas. vanee
llile, h1drocele, vart..es 'e herDAI

CONSULTAS:
!lu 2 às 5 horas, à Rua Feipe
tchmidt, 21 (altos , da Casa Pa

ralso) . Tel. 1.598.
iU)SID1i:NCIA: Rua Esteves Ja·

nior. 179; Te!. M 71M

DR. MADEIRA NEVES
M'lldlco especlaÚsta em DOEJI(CAS

DOS OLHOS
Curi!O de AperfeIçoamento e Lon
ga Prática no Rio' de Janeiro

Corr8ulto8 diariamente da.
10 à. 12 e doe 15;30

em deante
CONSULTóRIO:

Rua Jollo PInto n. 7, sobrado
roue: 1.461 - Residência: Rua

Presidente, Cout!Il!ho, .58

DR. A. SANTAELLA .

(Diplomado pela FacuIdade Na·
e1db8l de Medicina da Unlversld-lo

'•• do Bras!!). Médico por concur
to do Serviço Nacional de Doe"
.... Mentais. Ex Interno dia Santa
cua de Miserlci5rdla"e Hospital
Pl1quétrf.co .do Rio'na Capital ...

deral
CLtNICA Mll:DIÇ,A - DOIilN()48

NERvOSAS
- Con!IUlt6frlo: Edificlo Amélia

NETO
- Rua Felipe Schmldt. ConSUltu:

Das .15 'ás 18 horas -

-lIU1dêncla: Rua Alvaro de C�.·
lho nO 18 - Florlan6poU&

DR. BIASE FARACO ,

Médico-chefe do Serviço de Sifllls
'

do Centro de Saúde

DOENÇAS DE SIE'NHORAS.
SfFLLLS AFElOÇõES DA
FlELE - RAIOS lINFRA-VER
MEIlHOS E ULTRAS-VIOLETAS
Cons.: R. Felipe Schmidt, 46

, Das 4 às 6 horas.
Ras.: R. D. Ja<iJme Câmara, 46

FONE 1648

DR. LINS NEVES
Moléstias de senhora

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

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

TeleJione M. 834

I SNRS. I','i ASSINANTES'

I' Reclamem imediata
mente' qualquer irr�'1gularidade na entrega

! de seus iornees,
I

,

DOENÇAS NERV<)SAb
Com - os progressos da medic....

boje, as doenÇ'8S nervosas, qúalHi.
tratadas em tempo, sio male.<l ,er.
feitamente remediáveis. O �Ur&D".k
.ismo, fruto d. ignorância, .só p"�
prejuclicar os ind.ividuos afetados ••
tais enferiilidades. O Ser.'Vico Na
cional de Doenças mentais ctispk
de um Ambulatório, que atende sr..
mitameDte os doentes aeryosos a..

digeiitee, na Rua Deodoro 2J. ... =
b 11 -bor... Màrl...n&e.

PARA RECEBER AMOSTRA GRÁTIS,
ESCREVA O SEU ENDEREÇO AO

'lIBORIUÓRIO 00111 S. I.
CAIXA POSTAL, 36

3LUMENAU. SANTA CATARINA.

I)R. POLYDORO S. �THIAGÕ
o(édieo do Hospital de Caridade 'u

Florianópolis
Asslstente da Maternidade

CLtNICA MÉDICA EM GERAL
�uença8 dos órgãos internos, CSPe4!W.

mente do coração,
1!L1!CTROCARDIOG'RAFIA

Doenças do sangue e doe cervo•.
Doenças 'de senhos-as - Parto•.

Conlultas diàriamente das 15 ih 11
horas.

lteDde chamado. a qualquc' hora,
inclusive durante a noite.

:ONSULTóRIO: Rua Vitor Meir...
les, 18. Fone 70:i!

1,l':S!DJ;:NC1A: Av,nida Trompow.lrl,
62. Fone ?fi6

OR. MARIO WENDHAUSQ
')i"tfJr do Hospital "Nerêu Ramos"
�r.tNICA MÉDICA DE ADULT06

E CRIANÇAS
'"nsultório: R., Visconde de Ouro
Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No
rembro laltos da ."Belo Horizonte ")

Tel. 1545
Con8ultas: da. 4 h 6 horas.
lI.eaidêucia·: R. Fdipe Schmidt, JI

- Fone manual 812

DR. M. S. CAVALCANTI
Olinica exclusivamr;n� de crianças

Rua Sa11danha Marinho, 16
',l'elefone M. 732

.�

DR. PAULO FONTES
r Clinico e operad.or

"

Consult6rio: Rua Vitor Me�le9, 26
'Pelefo,ne: 1.4105

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

-Telefone:' 1.6·23

AIrrOMOBIlIST4S I
Atenção

Po:&'a o seu dínamo ou

motor de' arranco

OFICINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

ne• 94

asa �! lP • CP E'fMiI •

COMPANHIA •.r\LIANC' DA BAIA·
'.d.at... 117. -� Nde: I A , A.
OCIllmI08 • T::BA.:NSPOIlT);S

Cifras do ,Baianço de 1944:

Dr. CLARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e civel

COZlstituição de Sociedade.
NATURALIZAÇÕES

I '.
Título. Declaratórios

Elcrit.•" Praça 15 de Nov. 23.
lo. andar.

Relid. -- Rua Tiradente. 47. .1.FO�E -- 1468 I.

_.:t.'mi�W5?'!F!i·�_""' "

B R I T'O
o

.

alfaiate indicado
Tjradentes 7

••••••••••••••••••••••••• I • o

lhelro da ilnstraQíl.o "_"ima, ofuN_
lhe. em o.mó.veJ gesto, um a{llice do
�xcelente o.peritlvo KNOT, Iembr&-
88 v. Sia. de a.crescentar, ao a.gl:ad&
oe' " gentileza:E$TEE r..41'1-
BEl1 {J NEli APEíUTiVO

N�EIJI!.ET{J!

(J aUaiate indicad'o
Tiradentes. 'I

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidade.
Recéta
Ativo

Cr.
Cr$·

80 900.606.30
5978Aol.755.97

67 .oS3.245,3�
142.176,603,80

1198.687 .8J 6,30
76.736,40! 306,20

•

I
Siaistros pagos no& últimos I\) anoa

Responsabilidades •

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Frpocisco

I de Sá, Ani8io Massorra, Dr. Jo:!!qvim Barreto d� Araujo
-I e José Abreu.I
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Como a explosão de uma bomba atômica 1 �!�!f�ut�d�"",! !n�m���,'!���,!'
Assim

-

se descr ve a ira fie'día de Lo s
I

"Angeles dades aliadas de ocupação liher- no japonês em 1943. -

-
f

.

.
e· 6.11 •• tal:am hoje, Hej_rinch Sthamer, Balurghat, (província, de Benga., .

LOS ANGE?L-ES, 21 (D. P.)- t� <,:omercial da cidade
..

Treze I vado!es 0OlllIpara;:r'al�-n� a ex- autign embaixador alemão nesta sob palavra.
Ocorreu aqui tremenda expIo-I cadáveres foram recolhidos

1'0-1 plosão
da bomba atõmíca.

_
Os capital e que _

&e encontrava preso -------------

são num ediücío' lojista no] go depois da explosão, haven- bombeiros estão em intensa a- aguardando julgamento por cri- Os bens do Impe--;.centro da cidade, provocando
I
do o delegado informado qrue o tividade. Um dos bombeiros mes de guerra. O ex-ddplomaía na-

pelo menos doze mortos, ha- total dos mortos, poderia al-l deolarou que a explosão pro- zísta foi transferido para .sua re- rador do Japãovendo mais de cem feridos. cançar a cifra de 175. Não [0- vavelmente teve lugar num sidenoia, onde permanecerá preso

Foraan desnruídos UJm edifício

II
ram contadas, ainda, as víti-. grande tanque da usina, que Henrich SlJl1amer, que como Tóquio, 21 (U. P.) � A Ca--

,

, d dos" d H' tI d sa Imperial ammcíou que o'
e 'três re-sidências .partícu'lares. mas do sexo f.eminino. Marí - continha produtos quimicos 'moço e recai os e J, er e- j.'-

ímoerador Hiroito
-

entregaráLOS ANGELES, 21 (U. P.)-, nheíros e sol-dados patrulham ainda não Iderstífioados. A po- sempenhou papel saliente nas ne- '"

É possível, agora, dar um apa- a área destruída, a qual ocupa lícia informou que numerosos gociações para a conclusão cto noventa por cento dos seus ,

nhado geral do que sucedeu quatro quadras.: das ruas 12 a corpos, foram destruidos pelo pacto dos tres países, - Alemanha, bens ao govêrno, oorn taxa de:

hoje nesta cidade. A explosão 16, entre Sãio Pedro e a Ave- fogo, não. podendo ser j.denti- Itália e Japão, em 1,940 - foi no- propriedade especlal. A for--'

teve lugar na usina elétrica, nida geral, A área atingida se ficados. A confusão foi geral tuna total do mikado é calcu--

matando mais de trinta pes- encontra a cêrea de uma, milha entre os' milhares de especta- Iada, pelo aludido Depa,rta--
- menta, em três bilhões e sete--

soas. A polícia anunciou que do centro. A explosão foi ou- dores do dantesco espetáculo, R,ennJ"a-o 'd'e ban- centos e dez milhões e tanto de..mais de tresentas pessoas se vida a 40 milhas da cidade, Pessoas que ouviram a explo- ,

"yen ", ou seja de duzentos e:encontram terídas, cem das tendo 'partido '8!S janelas de ca- são disseram que nunca ouvi- •

� quelfos cíncoenta milhões de dólaressquais gravemente. Foram des-I sas bastante afastadas, uma ram coisa parecida, nem du-
truídos quat� edificios da 'par- d8.ls qu:ai,s a 70 qui!. Os obser- ranre a guerra. * norte 'americanos. Desse total,

. maís de três bilhões passaa'ão-
L.OS AN'GE'LES, 21 (D. P.')_ Rio, 21 (A,,' N. .) � Pelo ."Cr,.uzei- ,

para o governo, representadosa
Continua a remoção dos e-s

1'0 Ido Sul, 1 eqressou, dui]«, de
pelos 'museus de Tóquio .e Na-

combros de todo. o quartel, ar-I Sã.o .IP.aulo, o ": -Correa e Castro,
I

-

d rt fI
t d F" d F l d ra, 00 eçoes e a e, orestas.;

razado pela explosão da usdna �tms �'o a a��n a. a an ? aos
etc.

de chapeamento eléteioo. Ofi-I Jorna�tst�s, c.�nttr.mou ': �XCta . .(1S

cialmente, indica-se .que hou- declas �çoes ia (eüas a imprensa

ve quinze
.

mortos e centenas I �andet1'Ctnte, .aâiamtando �t�e o pro"

de feridos; mas é de temer que [eto <de reforma 'bancarta.a ser

O número de vítimas aumente] apresentado ao Congresso Nacio

com a monte de muitos feridos nai está em vias ele ser concluido,

em escado grave. Calcula-se .Assim, acrescentou. que a redação tistatísUClJ assis·
Iliinda que quinh,entas pe'ss'Oas final do ante-projeto está depen-

fícalI'am sem lar e,m co:n-se- dendo, (apenas, de uma reunião dos l°nte do D'E Ebanqueirós, que ele, min-ist1'o, con- � • • •

qUlêirucia. da expl.osão, a p.ior na - Premiallelo os serv.iço.s p.r,es'tados',
111·.srto'rl·a d'e' Lo.s Ang'eles.. Na vocará para o próximo mes ele

. . á Estatistica Calbarille.nse, pelo es--

opiniãJo dos bo:mbei:r.os, o si- março.
tahsLi,co Ivo Ma:es, acaba o güver--

ni,stro talvez 1losse eon-sequên- no elo EsLf\do, ele nomea-Io esta--
cla dum dles8!manjo nOls re-fri- tisti()o-'ass�stente, em oomissão, en-
g,erad!ores: A usina empa-egava Agradeço duas graças a

quanto o wl'ual <ocupante �e.feLi,vo dO'
d h S, Judas Tadeu e umaum novo prOGesso e c apea- cargo, pro,fessoT Louriv,al Cam,!,ra.:

m/ento de alruminio com áddo d Santo Antonio da es<Liver na DÍl'leção Geral do De-
I,

.

t d I Penitencia.peme 011"100 cOillroen '1181 :0, o qua parLamel1to Estadual ele ES!Í.wtj.sii--
é tão Viol,atil que precisa ser

. M.M.M. ca.

mantido ISlob r.efrigeração per- A desigJla:ção (J'ess,e técllico re-

manente. sulLou do-s mérilLos adquiridos na

. DeCl-di"da a� sorl'e da�
-

es- r--:- SERViÇO DE execução de importantes esrtlflltisti-

I Acãitamos agentes e METEOROLOGIA
oa.s eCJo,nül11icas, na elir.eção ele Di-

d I"' d t visão Téoni,c,a do . Del}xúmamenLo-

qUO ra ita lona c1Jrresi���rieO�.es no Previsão do tempo. até 14 ho:ra. referido, nos serviços oeri,siltá60s �>
do dio 22 na Capital: na Junla Ge E5tati,st.ilca-, tendo o

Pa:rds, 21 (U. P.) - Soube-se em yulg:ado o

a.eolldlo ej.ev.e,::-s,e ao faVo

I
Tempo: in.táve1. com chuvoso

,

:ui 'd d 1- d Os interessados devem Temperatura'. est"vel tra'balho de ODg'anizaçã'Ü daquele'-
fon"es fl"d,"-dJ"g'na,s qu'e fOI' sacI'eta c1e temerem as al ort ·al 'es _a la' as ....u'

_
v. .' . . co -

apresentar refer.encias. Vento,!: varioveis. frescos. funcionário menecitdo amp'los "llo-mente decirdiJdta a diSltri,buição eLa uma sabotagetm oont.ra os navi-os
Temperaturas extremall deontem�girosdosServiçOiSCeilltr.ai.s de Es�-

maim pa'l'ite da es'quac!ra ttwliana de guerra. máxima. 26 O; mínima 20 2 tal-isLi,oa, esp,ecia,lmenLe da Esta-
entre .os Esta,dos Unidos, Fraillça, bstica do Minisbério da Agricultu-
Jl;ussia e Grã-BI1etãnha. Ao q.ue pa- E b d'

AdA.'rece, no' deourso da r-euniã-o ao.s m usca O
_

segre O atomlco r\ e,soolha do gover,no r,ecairu em
minilsüos

_

das Itelaçõ'es .Exltle.riOI'es "

em Nova YO'rk, che.gou-s,e a um
NOiva York, 21 (D. P.) - O Ulm pUlnhado de ,pioneiros ci-en- p�lÜgr8lllla atômioo. A'c['ersrcenta téoniüo de r,ewnhecida capaCidade•.

a'colldo r8lla:tivo ao. desüno dos oou- magazine "N e w �eIPlUblic" tifims qUIe tmabalham na pom- que Beck tem of.iCi-almente u com luga,r de.stwca.da em -Curso d-w

raç&dJüs de 35.000 tO[}Jeladas, de diz" num arr;tigo de s,eu último brà atômica. titulio de "As.tmfi,sim" da Aperfe.içoa,rnellto r.ea'lizwdo nO' Rio._

outro eouraçado,. de calado i'n4'erior nú:meíI'o, aSlsin8ldo pior WiUiam .o dr. Guido Beck, natural da Aca.demia Nacional' de Ciên-
I

a que C;O.nIC!Or.r,eTWffi os me'llhores:.

Ml'zelle q"''' "'om o c......n�rite do TIClheoosesI10V'áquia, alba.Ji.zado cI'a,s FI',SI',C"'" e N,atu,r'al·.s, em esl:atistiloos do Brasil. I

e oOIll·s.tr,ução mais wnrt.iga, de s,ei.s
"

U<V V v. v .

"''''

",'ove'I'Ino P,ero'n "'0 mundial filsi.co teóa:"ico e eX"'lliSsistente CO'lf1dlolba, "e p'rolv;"....n'I·'a n·a qual o. les,talbi,st�lco-a.s'si.st8lnte ol'lá co--
cruzadores, de .s.ete "dJestroy,ers", o'

'

'. w. .;
_

-

"J.-"V

eLe oito Siub,ma:r.i,nos e de :nfumero-
melllte frum�lso CIentIsta alemao él)e Heisle'llberg, já se acha na fOl1am enco:llitradas jazidas de missionado é .também o. Presidente'

40S barcos auxiliar,es. Comema-s.e We�neíI' �el�elfib�,r;g, um dos AíI':gellUna. Beck, que é um dos uJl'lanio, 'filas localida,des de Cer- ela Soüj'édade GilltarilTIens-e de Es--

que ü motivo de nãJo ter sido di- mallS n.otaVle,ls bOlmba'rdeado- m.ais li'otáv,eís peritos atômioos, rü Blanlco, Mina Amgel, e Vie'· tii,ti,stiüa.

de ato1ITl)os" para ir para a Ar- já se aicha tl'lanquHamente �n- jo Despe:nado". O articulista -(-�-IAl\-"--A---R-E-V-I-S-T-Agentina, e Clo'm a jielsootberta, ttegue a .seu trabalho, 1l1liS' c,o- termina diZlerudio: "Serão ,ne- ill I

ness,e pa:Ís, de uma impol'ltiante Unias de CiÜlrdioba, de,sdie maiü cess�iolS pelo menos dloils anos O VALE DO ITAlAljazida d,e manio essa n'a.ção de 1943. Três dJecisões do Con- palI'a a prrrod'lllçãJo de' quantida-
está dando in,ido.à ex�clUção 19;:ooss!O Wl"ge.rltino, destinadas ades plriaücamelllte adeqUladas

I de' um pI'log,r.ama milHar de pmOpOlI1CiOlnar fundos', equipa- de material fi:ssionável, e para OREDIT-OS ESPECIAIS PARA

I
pe,squisals nUiClleare·s, mim o mento!'; é téCinÍC(}S JpIWl"a pesqui- t'rrunsifolI'imá-Ilo em armas atô": CONSUMIDORES NA HOLANDA

Cirurgião-dentista qual abrirá de Ulma vez o "Cai- sas interuslas sôbre a, en.elrgia micrus. Não ohSitante isso, a S. H. r. - De Haia; i:nforun-am ....

Exclusivamente com hora xa de Panidora" da energia a- atômioa e parta desenV'Olvi- Argentina terá Jlutur'amente as que foram &temdidos .até (J cria 1q,

marcada'.
- tômica. llle,ll1Jo do l'es'pe:otivro plI'ogTa- me smas probabilidades de de Dez,€1mbro, 273.824 p'81didos de>'

Cartão
-

de hOfl� Cr$ 80.00. Heisenberg cO.mo o di,z o ar- ma fOlI'am l1ec8'ntemn:ete clas- qwalquBT Oll1tTa nação qu� te- cr,ediiitors de COiI1sumido'r,es, que (),.

Ruá Arcipreste Paiva R.õ 17 tigo, é O illlventJOiT da "teoria sific;adas m'lllO leis de seglJ'edo nha adotado programas atômi- mini's'l.erio d,a Faz'elnda ooooedeu!l

�Te!. 1.427. do qua,rtrum" - e conquisto.u o militar. \' cos depois que o.s E.stadros Dni- 'em uma meldi'a de· 475 fl.orins .,.

Florianópolis. premi-o Nob'el de Fílsi�, em ..

.

Todos o� dJepõ.sÍtos· d:e ura- dos pil'Oduzil'iam a bomba". ('Cr$ 3.300 por cad:a cr,edi!to. Sene--
1931, po:r Sluas pesqUIsa,\; no mo e thO'r'lO na Arrgentma fo- fióarão diessles ol'ed�to's pri'Ilcilpa'l---
terlI'eno da Fíls'i<C'Ja Artômica. ram püstos sob o contr'Ole do mente famiJi.rus, de moldo que se-'

Conll.I-�os em .o artigo diz ai'!lJda: "A· des- glOvêrno". oaloU!Ia o numero dos benefioi,arios;'
• te,mida aVlerutlwa atômica da O a,rtigo ainda in:l:hrma que, o 8.250.000 pes,soas. A a,.pl.i,cação s,w

B·engata Argentina e seus o'bjetivos ofióalmente, Heilsenberg foi faz p()r meio de Cad81�Di8'tas cOil1Jllen--
frrunca,m/ente militares não. d�- co,n,vid!ado a ir para a AT'gen- elo cupões dilVle;l's-os v,rulmes q.ue po-

'. veJm ser· 8Ime.sq:uinhad.os QQ.mo tina p'aTIa oCU!p'ar. um cargo dem ser entn8igiues aos' forne,oodo--
la,) 21 (D, P.) - Mai,s de 15 pe,s- um sonho impratioável paTa t�en.icQ. \11.0 IllSt<itutO de Tele- 'Des 'e.m troca de 'mercillldoria.s. Até"
lSo'alS :perder&m a vida \e grande Ulma nação p;e,qU!e'fila. comunioaçõe.s do Ministério da

I
agOI1a mai,s ou menos 20.000 aader-

:numero ficarram gl"av,emerute feri- Ela �em materriais e dinhei- Mari,il'ba, mas não há a menor 'n8l[iws f,oram einJtr,eg;ues, ,envolvendo:'
das, quando a polici.a ilUdiu, ·rompeu 1':0 e já p,rovid(enciou piara. con- dlÚvida de q'llJe o seu prinCiPal, 'um v'alor de 9.500.00 florins (apro---
oerrado fo.go oOl1tra 'Uma multidão seguir hü:mens oom os neces- trwbalho será na execução do xilffi'wdo 65 mil ele cruzei.ros).
de aldeõels a:nmados de lanç'as, for- .. sário,s conhecimerutos eienttifi.- ------------.---------------------------------

�������S3�E�$.l�;bÇ��É�:� IFfIE:Tllml I@,I·IR :::::D:�l:�
de sei,s pess,oas qualificada,s como arlglen.tin-a de Mend:oza ":pro"-

��;�j;�����;;� ��F;���;::�;�}� IIIIII:fmlll ::C:::J
Jlresos da,s mãos dos s-olda,clos. nuclear, ex,eetua11ldo· se apenas

TOME KMOT'
Florlan6poUs, 22. de Fevereiro de 1947

MELHOR APERITIVO

o candidato responde a processo
Rilo, 21 (A. N.) .;_ Na sessão de decidido que, emnol'a não Lenha

hoj-e do Tri'hullal Itegional Elef:- havido recurso, eleve-se tomai' co·

flora.l s'erá jUJ1gtatdo o processo n. nheüimenrllo de nlUlidade de pl,emü
3.209 - eomuniüaçã-o, do juiz pre- elir,eiLp que torne o candidato i,ne

sidente da. Junta Aipul1adora .de lig'ivel, podend'O a imlPLtgnação se,]'

Ourinhos, 82a Zona - r,eLati'vo á feiLa a qualquer momento. O Tri,

impugnação dios VOltos dados ao bunal d,eliherou ainda Cioificercler

ca,lldidwto Cri,s.tiarrl!o Costa JuniOir, praz(l até hoje, para o inter,essado

n&que-Ia zona. Na &es'são de om,tem r,espo,nele.r á impugnação. o. can

do T. R. E., comra o voto do de- didatü ,em" qouestão r,esponde o pro

s·embargado.r CU:Ilha Ctllltra, - fo·i cesso por crime de ass&ssi,hio,'

Arnoldo . Suarez
Cuneo

i
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