
Os derrotados, pela vontad��i�êrana do" ·povo, .�. pl.eito �e jane!ro,-o mais livre
até hOje registado. na história política de Santa 'Calarlrna,-ainda nao se convence
ram . de que «govêrno é govêrno enqu�Dto. � povo quer».· EntremeDte�, o 1RJ.
continua na sua· árdua farefa, esperando-se, para dentro de bre�es. dias, a pro
clamação do dr. Aderbal Ramos da Silva como G,overóador ,çonstltucmnal de Santa

·Catarina, bem' como' a dos deputados a assembleia Estadual.

Relacionado.s· à defesa
dos 'Estados Dnidos

WASHLNGTON, 4 (U. P.) - Bombardeiros norte-asnerí
canos estão eretuando vôos de patrulhamento em uma vasta

região situada entre a Groenlândla, A�as�a � roto �orte. ,O..
referidos vôos, segundo o comando da aviaçao, destlpam a es

tudos meteorológicos e experimentação de IllOVOS equípamen
tos. Salienta-se, entretanto, em Washlngton, que êsses VÔOS
estão relacíonados ao plano de defesa noete-amerícano contra

9969 lliOlSsive!if> ataques aéreos, através d'a região do pol,o Norte.
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posse dos Sensacional desfecho de um caso' eleitoral
l..

d P. AlegTe, 4 (A. N.) - De considerar o seu julgamento, A instal�ção ofíeíal dos traba-

gOVerna ores acôrdo com o dísposltlvo legal, deliberando na,-o dar pos�e ,aos �hos,S'e:a a �O do corrente, que
.

._ .. _. ue manda aplicar as sobras 5 representantes trabalhístas. [é o últímo dIa. d� prazo marca-
RIO, 4 (A. N.) - Na l'eUDIaO da comlss3;0 W�l'etora dOI�leitorais ao partído majoritá- Com êsse sensaclonal desfe-ldo pela Constítuíção,

•PSD, a repm�;tge;"l procurou saber o que havia �cerca Ido r_e- rio. o P. T. B. neste Estado ha- cho, a instalação da Assem- Espera-se que. nesse. :"1eIoeurso que tería SIdo apresentado por aquele partido, em São

I
'" 'se ido aumentar de bléia Constituinte, marcada J tempo o Superíor 'I'ríbunal

Paulo, s�li.�itando o, I'eexaI!l� da época�d� posse dos gove,rn�do� ;::c�O� n�":nero de seus depu- para ontem, foi fOrn1alistic!'-, :Eleitoral decida em defini�ivo,res, e objetivando �o' permíttr a. C�l'l!"-on�a de. empossam?nto tados estaduais. Acontece, po- mente transformada em sessao s� deve ou nao deve ter apltea-8pOS a promulgação da� Constítuíções esta�l!als respectivas, i rém ue haviam sido anula- preparatôría, na qual foi da-l ç?,�, no caso pendente, � dISpO:Nal1a, porem, ·alI s� sabía, A �·eportag.e� fOI. Informada, entr�'1 das 'li mesas eleitorais, ' num da posse aos restantes deputa-I SItIVO que regula ,o �plo�eItatan.to,_ que. as. s�cçoes estaduais d� partIdo. tm�am aut?nQm!R total de 1.685 votos.' A.s novas dos eleitos, em número de 49. mento das sobras .eleltoraIs.
para Interpor recurso dessa natureza, O recurso, toda.via, nao

eleíeões poderanr alterar fun-

M dt�ria efeito susp�nsivo,. mantendo, dêsse :mo�o emJ?o.ssado �s damentalmente O· total da ,'0- Não podem sair Carmen iran aque houvessem .sIdo, ate .a data em que a JustIça eleitoral delí- tacão 1)01' legendas partidárias. • .

berasse 'a respeIto. Diante desta clrcunstâncla, o da Rússia' vai casar
'O'fensl·va co'ntr�' "O sr Uuno 'Bornhlll �����Uf :�C�IT.'�����'!:!�� tig��n::��;0�UcÍ?s')fôrça�5 ��� Rio, 4 (A. N.) - Notícias'

.' li
, • II !t

'

9 dado de segurança contra a madas brttâníoas resolveram víndas do' exter-ior, anunciam
Rio, '4 (A. N.) - Um vesper-jdetínttívamente. Caso Insistam concess�o do díploma aos cini pedir, amanhã, a intervenção qu� a artista Carmel? �iranda..

tino revela que na convenção em nele permanecer, terão de co .candIdatos petebístas favo- do chanceler Bevin, para que vai casar-se, pela prrmeira vezdo PTB, será fei,ta uma ofen- abandonar qualquer posto ou remd?s pelas �sobr�s. O manda-

'a,s ,aultoOdades sovíétícas

per-Iem
sua vida, com David Seba:s-.siva contra o sr. Hugo Borghi função. Por outro 1000,,0 sr. to fOI concedído, ma� por' um mdtam a saída das 'suas espo- tían, um dos produtores do fíldevendo o diretório de São Hugo Borghi, conhecendo êsse absurdo da bl!r,?cra(,la o te.le- sas russas, com os respectivos me "Copacabana", no qualPaulo ser completamente re- pensamento de partido, pre- gI'am.a transmI�Ido �exta-feJra filhos. Os 15 pretendem els,pe- anna deisül;cruda:tnente. Diz-se'modelado, não se dando aque- tende deixá-lo e,spetacularmen- do RIO de Jane,ll'o, so cheg'ou a

l1ar o ministro na estacãd, que Car:men Miranda se avisle polítioo nenhum posto. Re- te, fuIlidllAndo noViO partido em esta. capital no sábado, tendo quand emba1'lcar 'amanhã �om tou, pela Ipriineka vez, com-

S-PI" "d ·d" 91> h Tel'
, o
..'ve,la-se que a convençao . pro- ao au o para concorrer as Ol'mI o <)1) oras n? e- desUno 'á cünferênCÍa de Mos- Dand Sebastlan durante a ro-mete aSlpectols s'eIlsllAcionai.s. eleições mUlnicipais. , gl'afo Nacional ,da capItal: do cou.' dagem do citado filme, deven-Adianta·,se me·smo te,r sido as- Há-qUle� info'rme que a ini- país. Quand� chegou, o Tnbu- do o consórlCto ser realizado asentado que êSrse deputado bem ciativa do 'movimento parte, naI Regional Eleitoral já na- Desastre "om um 1o de abril. Espera-se que te-

COilll,o o sr. Negrão de Lima e principalménte de Sã.o Paulo' via concedido os diplomas. ,\I nha significação es,pecial
'

em
DS demai,s dissidentes milnei.., acrelscentando-I�e q ue será. Restava ao P. S. D. requerer "�sal de DO·'VOS relaçwo ao anúncio do enlace
rOl? serãó afastados do partido, �presen1Jada moção que vale um novo mandato de s�g'uran- \lU. . d'a qU!erida antista do "Que ,é

pOil' vBrldrudeiro libelo contra. a ça contra a po�se dos dIplo,ma- RIO: 4 (A ..N.) -: Um casal Que'a Baiana Tem".'Cessaram as ativi- atuação do sr. Hugo Borghi no dos. Nesse m�Io tempo, eptre- de nOIVOS fOI colhI<Í\O por u�
diretório bandeirante. tanto. o .'fr!bunal �egIOnal carro, falecendo a moça e fl-'

dades do Etna o deput.ado Pedr'ÜM Júnior, Eleitoral bana res.olVIdo re- c�ndo o r�paz g.ra:v��ente fe-

Truman viráRJoma, 4 (U. P.) _ C'essa,- ao que se tem como ce,rto rIdo
..
Dlm carro ofIcIa. quan�o

ram, hoje as a;tividades vulcâ- adianta um jornal daqui, está .4 futura capital tr�,.�Ilj;ava �e,la �vemda Joao

ao Bras.-IniiCa.s do mO'l1lte EiDna, na Sicí- moomo disposto Ia discursar, �Ibel.ro s.UlbI� .a cal.ç1l!daA e. co,�
, . cOlJl1:entand as úlitimas atitu- do palPs l<heu nUlma fIla para ombuslia, informa-se nesta oapoItal. ..

o . .'
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1 d'els p'ÜhtIcas do sr Hugo' Bor- , ,ana ve ar e seu 1l10IVO

I
Rw, 4. (A. N.) - Notww-se aA'Ü que P,a�ece :- avda, entr�- glhi icn'clusive r"'""nI:a-o com ele- Goiania, 4 (A. N.) - Os téc- Francisco Rodrigue,s. O corpo possivel vinda a esta capital dotanto conÜlnUJa;I'Ia sen o vertl- ,"'" vu .

•

'd d M
.

f.·...
' .,

. melUtos seUis propond a ex- mrCos do CNG, encarregados e, e ana I'COU Imprensauo en- vresidente dos Est(1,dos Unidos, sr.da por algum telllljpo amda ,. o,
f 1 t t tA.b

'

S' . ,
--------_--__

.

-.,- puJiS'ão dos qrtlle ,a ê1e não' està- e ertuar o, �van ame�, o ae·ro- re � cru�o e o o:m lUIS. eu ros- Harry Tl'umann, por ocasião da

"utrou em, 8"0" rdo' vam ligados., fotogrametnco regIonal 'do to fICOU compl:tamente.�stra- confe1'ência dos Chanceleres, 'queJ) '-J Plrumalto Oeontral, onde se 10- çalha;do. Francls'co RodrIgues sel'á realizada nesta capital. Ale-.

Rio, 4 (A. N.) - Diz um Im-Igrante's alema-es caliza.rá a iJutur:a ca;pital do sofreu vários f'erimentos. O ga-se a existência de precedentes
vespertino que o sr. Hu.go país, sobrevoaram a zona, motorista fugiu. quanto Coolige assistiu á 7a C_on-BOI1ghi conseguiu entrar num

para o Bra�, ,·1
. compreendendo os mUlllcIplOS

I
fer:ência Panamericana, em Hava-

acôrdio com o espólio do co- ., goillAnos de Fo.rmosa e Pllanal- Ladrões 'de RIO na, e Roosevelt comp;receu á Con-
melnidador Mal"tinelli, nas se- Berli:m, 4 (U. P.) - A Co- to. A com.is,são .seguiu para Mi- ferência Inter-Americana ele Bue-
guinres hruS'es: O s,r. Hugo missão. de Se,leção do Brasil Já nas �era�s"Aafl.�"d��st'�dar a

Rio, 4 (A. N.) _ A polícia nos Ai1:es.
B�r!?hi caucion'ará aç?€is da se encontra trabal,ha�do na zona o nangu o melro. I aêaba de prender três perigo- � _RádIO .Clube �o. BraSIl ?om? Alemanha e na. Austr!a, para U -

ti' SOB ladrões. O !primeiro dele.s, _g�ranha da dlVlJda e aSlslnar� a escolha de mI'l famllias de l�alOr con ro e Rogério Ferreira, vulgo "xe-IHaraVllhosoCinco letms de 200.000 crtUzeI- des.lücadas. Segundo se assegu- xeu" as,saltou vários edifícios1'08 velnciveis mensalmente ê roa caqui, nos círeuloO's bra'silei- nos preços na e�!planada do Castelo, rou- _.. ..,uma .de, 4.000.000 � �enceJ.'-se r?J8, o� e��a.rques pa:a o Bra- Rio, 4 (A.' N.) - Divulga-se bando máquinas de escrever e .IDS.lrUmeo.lodaqUI 1l; 6 meses. O JUIZ Ca;nha SII terao InICIO em inalO d9 ano que ao cOllltrário da liber�ção oUJtro:s objetos de escritório,Vas>coneelos aprovou o acordo. em curso. .

dos Pl"egos, a qual era anu,n- incl,usive do edifído do Clube Filadelfia, .4 (U. P.) - Foi cons-
cilada há dias, na r·eunião mi- Militar. Os outro's, J'Üsé Flran- trt'tido, na Universidade de Pensil

nis,tJerrial, o govêrno decidiu in- cisco Oliveira, 'vuilgo "Charu-, vania, um computadm' mecânico
t:ensificar O coJJJt.l"ole dos p-re- tinha", e Mal'doquéu Pereira, um milhão de vezes mais rápido
gOiS quer 1;10 comércio va,rejis,- conhecido ipor "IndÍo 'I, '.agiam do que u'a máquina de calcular
ta, ,qlUer ,no oomérrcio atacadis- em Copa;cabana. Em seu poder comttm. Esse 'maravilhoso instrtt
ta, reestrutUlrruoolO as comis- :toram ,apreendida-s valiosissi- mknto será utilizado para acele
sôes de preços, dando-lhes am- mas joias, d'e valor superior a rar a solução dos problemas ma

pIa Hiberdlade' d;e ação, proven - 100.000 cruzeiros. Um dios la- temáticos '(relacionados ainda com

dO-las de órgÍÍlos de fis.calização, drões uiSavam valioso relógio a investigação atômica, ·0 novo

os qtufl.Í>s püss:rum tornar as me- de ouro rdubado ao sr. Virgf- aparelho possui ,a velocidade dos
didas efetiva,s. lio de Melo Fl'Ianco. aviões sttpel'sônicos;

Reexame da
,�

Aconselhado a não aceitar
BE,RLIM, 4 '(U. P.) - Foi deSlme'llitida pelos ingl'elses a no

tícia dJe qrue êrst'es houve1s,sem veta;do o's planos do famoso cien�
tísta 'alemão, que CJonquistou o' prêmio nobel de física, sr. War·
Der Heti.,senber:g, de emigrar para a' Arge-l1Jtina. Admi:tiu-s'e, no
entanto, que as autor1dade,s do" govêr:no militar britânico,
"aconselhar,am" a Warner :a não aceitar 'O convite da Unive,r
;Sidade de Buenos Aire's.
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TELEFONES MAIS J.'IECESSITADO!
Bombeiros 13U
Polícia .....•.......••.•••••.•••• lO�é
Delegada O .. P. Social •.•••.•.•••• lSn
Maternidade ...•..........•.••.•• 11.,
Hospital Nerêu Ramo! •••••••••• in
Santa Casa .#...... 10Sa
Casa de Saúde S. Sebastião ..•••• li ••
Assistêucia Municipal ...•••.••••• 166'
Hospital Militar 11.,
14· B. C. l� ••
Base Aérea' 7::&
i' ti. I. A. C. . '... 1�1I.
Capitania dos Portos , � • . . . . . . . • . •• 1,�dij
16- C. R. .•.....•...•..•••••••• 10utí
Fôt5a Policial , .. ;......... 130:
Penitenciárra •..•• 1511
"O Estado" .....•• 1

" •• iU4"
-A Gazeta" 165.
-Diário da Tarde" ;... l�ll
1.. B. A. •.....•....•.••..••••• lC'�
EDIIl. Funerária Ortiaa I"� .

FA,RMACIA<S DE PLANTÃO

UIn por '90chevrolet
mil cruaeír s

André Wendhausen ]u,.,jor torno. publico ql:le foram extroviada.,
O as seguintes o-pc Hce s e"tod�·ai.: duo's (2) dt:t Lai n. 169 'de 23/9/1907�.

.

U'
.

46 d sob nre. 151 e '161, no velor da Cr$ 20000 cada uma; q�aho (4) (l1JlC
RIO; �(U. P) - m cand!--jPor um auto do tiPo. ,q�n o

mellma lei acima, sob nrs .. 151. 158. 164 e 165 no valor de 01"$ lDO,.C)O;'
dato a compra de um automo-j a tabela marca 42 mil, alem de I cada uma. e finalmeRte uma (II d'a. leis nrs 507 ,e 549, ra.pectivo
vel ".G�,evrolet" pr�curolU a

I
um .acre'scimo .de dois mil, pe.r-, menta de 22/8/lPOl '; 15/10/1902. �ob � 545, to�as r;omfnativo••

Delegacia de Economia Popu- míttdo por leí. A Delegacia Declara, outrolum. para sat!sfaçao da eXlgenCl.:1 do art. 161, do-
, "" . regulamento baixado com c decreto n. 17770 de 13 de abril de 1'ge'7.-lar, acusando a Agência Clrab designou uma turma de detetí-

que foi extro.vlada a apolice «Uniformizada». pertencentE> a André.
Sociedade Anônima, vendedo- veis para apurar a denúncia ..Wendhauaen & Cro , sob n . 223401, no valor nominal de Cr$ lOOO,'()'O;.
ra destes carros, por pretender A turma esteve na agência re- juros de B% ao ena emitido. pelo decreto n 4330 de 28 de j.arí�iro
cobrar-lhe 90 mil cruzeiros ferida prendendo em flagran- de ) �02. 1I01.icitando a quem tenha enco,\t=ado' ns apolices acimo.

J' ,

F '.j.,' h f d
referidos a fIneza de entrega-las ne.ta redaçao.

te, uraci rei "as, cne e e

vendas da mesma agência,
qu-ando recebia das mãos do

comprador Arnaldo Batista a

importância de 35 .mil cruzei
ros em cheques" e 55 mil em

dinheiro. O aspertalhã., foi
conduzldo á Delegacia de Eco
nomia Popular e o automóvel
apreendido, sendo, depois, 'en
tregue ao comprador pelo pre

ço de 44 mil cruzeiros. Foi és
te o primeiro flagrante levado

I a efeito pela Del-egacia com re

ferência á venda de automó
veis no )'>cambio negro", es.pe
rando-se que outros se suce

dann com a ajuda honesta dos

IcomPMdores que "devem cola
borar" com. o govênno para que,

.j se ponha cobro, de uma vez

,para sempre com o" oambio
'negro" no pais.

o SEU ORGANISMO

o mELHOR 003 mELI;:lORE5
��lIC.tJNSN�40�M _
COMO VMIIi 011$ CO"'fr.oll�UICOE5 DE GU<RCII lJO"lABOIHnORIO OOIN�

o PIilt;CO O�Slf 0001>'" '''�,�üv 20°/4

Cadastro Social do «O Estado)
Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

compon abaixo e remete-lo á nossa Redação afim de completarmo,
quanto', antes, o nosso [l'OVO Cadastro Social.

Estarão de plantão, duranós o Nome , , .'........•..........•.•• ,

mês de março, as seguintes far-
mácias: Sexo •............. Est. Civil............... D. Nasc. . .....•.••.• ,

i ° - Sábado - Farmácia Mo-
derna ._ Praça 15 de Novembro. Pais ........•••......••..•..••.•. : •••.••.••.•.••••••••.••..••••••••••

2 _ Domingo _ Farmácia Mü-
derna _ Praça 15 de .Novemhro. Esposo (a) ..........••..... , .•...••••••..•.••.•••..••....•..••••••• o.

8 _ Sáhado _ Farmácia Santo
Antônio _ Rua João Pinto, Emprego ou Cargo 0 .

9 -'-- Domingo, � Farmácia Santo
Antônio - Rua João Pinto. Cargo do Pai (mãe) ....•...••....•••...• 0 •••••••••••••••••••••• o •• o.

1.5 - Sábado - Farmáoía Ca- (
. '.,

rtarlnens� _ Rua 'I'rajano, ·.'Observo .........•..•..•......•..•. o o •• 0 •••••••••••• o o. o o .• 0 ••••••• o o.

16 - Domingo _ Farmácia Ua-
rtarinense - Rua Trajano;

22 - Sábado _ Farmácia Rau-
liveira _ Rua Trajano. Agradeceriamos, também, a tfeIlmeza de noticias ele naseímentoe,

23 � Domingo - Farmácia Rau- casamentos e outras, de parenta GIl de pes-soas amigas.liveira _ Rua Trajano.
29 - Sábado - Farmácia Santo

Agostinho - Cous,e1heiro Mafra.
30 - Domi'ngo _ Farmácia San

ito Aogostinho _ Rua Conselheiro
iMa,fra. ,

O serviço noturno será efetuado
pelll �I_RáJcia Santo Antônio sita
á rua Jo�o Pinto.

Laboratório

, ,

Radio-Tecnico-Electron
Fundado em 1935

Montagem de rádios, Ampli-

I
iicadore.-Tran.fRiss0res

Matarial importado' direta
mente aos U. a. A.

"

Proprietãrio
Otom�r Georges Bõhm

I
Elllctze - Tecnico - Profilsiono}

formado na Europa
Florian6poJi.

�ua João Pinto n. 29 .- Sob.

RETIRARAM SUAS CANDI
DATURAS

Tôd9.s as bebidas, inclUSIve a!l
fabricadas em outres Estados,
retiraram suas candidaturas;
!para \'einar nos lare!! catari
aenses, - em vista da cerbssi
ma vit6ria do aperitivo KNOT;

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

.

Assistiu à capitulação
de BerlilD'

RIO, (A. N.) _ Entre os brasileiros que regressam ;à Pdtria, a
maioria ,dos quais, filhos e descenderJ,tes de alemães, nada sabe de
português, veio ia jovem Fred Lutz, de Santa Catarina, o .qtwl viu a.

capitulação de Berlim. Disse ,{) repatriado que tudo foi horrível, por
que DS russos nada rrespeitavam, nem os velhos nem as crianças. Disse.,
ainda, que assistiu a cgnas verdadeiramente selvagens naquela oca

sião, sendo testemun!w de que o terror soviético fez com (que 7.000 pes
soas se reftlgiassem. nos subterrâneos do Banco ,Alemão, cuja capaci-
dade era, unicamente, para. 700 pessoas.

.

VIVERES 'para
(Alemanha todas a. zonas. Aust4h. Hungria etc) por intermedio da

.

'

Hudllon Shipping Co •. 'Inc. New York.
Diretamente dali depollitoll na Suiella••• En'tregas rapiàae e garantidall,
podendo ler telegraficaB. _. A melhor organização no genero, fundadc;t

. em 1893. -- Variedade de .ortimentoe.
.

fEÇA INP'ORMAÇÕES DETALHADAS A:

ORGANIZAÇÃO SULINA DE REPRESENTAÇÕES Ltda.
, ,Rua Felipe Schmidt. 52 (loja) •• FLiORIANÓPOLlS

��o�2,n!!!?��?d�9�1etc. Tratar com Jorga de
'Paulo, naHrma Busch &Cia.

o VALE DO ITAJAí
Procurem na Agência

Progresso,
LIVRAF�IA 43, LIVRARIA

ROSA

EXTRAVIO DE APOLICES,

FJorian6polie. 21 de fevereiro de 1947.
ANDRE' WENOHAUSEN JUNIOR

I,giDCiCl. e Repr••entaçõ.s ..m

Geral
Matriz: Florian6.poll•
Rua João Pinto i n, ,.

CcIiza. Postal, 37
FilieI: Crstlciúmo

Rua Floriano Peixoto. a/o
(EdU. PI'6priu).

Telegrama.' ·PRIMUS"'
Aaent." uos principal.
munlolpio. do E."ofi o

.. A '" _ � .

uando alguém, tAl como o .....
lheire da ilustraQIl.o a.-oima,�
lhe. em lUllá",,1 gasto. um céJice do

'

OIxcelente aper.iti\'o KNOT. I.em�
... v. Si... de a.creseentar. a.o o.grad&
oe. " gentileza:ESTEE rAl"/-

. BIf:1'1 O I1ElJ APEiUTIVO
f'nED/J.ET(J!

�.-�
1 '

J
; {/I'I PIJ/)/){/ro /)A�tr/)TfA.IIt/)••('or..: UGVROS
._-�__ � '7'40341 •

APENA...'i Cri a,"
Com essa ínfima quantIa Ve�

está auxiliando o l!Ieu próximo.
Contribua para a Caixa lie Esmeu.
.011 Indi2tmtea \g� FI9rhlllló»olim..

I:;.,
I

l..........__---.--a.-m--���

SNRS.
ASSINANTES
Reclamem imediata

men te . qualquer irre
gularidade na entrega
de seus iornaes.

Justiva Trabalhista
PROCESS.OS EM PAUTA PAlRA

JULGAMENTO

Mês de Março
Dia 5, ás 14 horas : PROCESSCP

XO JCJ-39-,47,
Recl arnante.: Osvaldo

Miranda.
REi.clamada:. Indústría Brasileira:

de Peixe Limitada.
Objeto : .Salár ios aviso-pr-évio €'

h oras extraordinár-ias.
1)j,a G, ás 14 horas : PROCESSO.

N° J,CJ-1Ô·"47.
Reclamante: João Baptista 'Pros-·

dossini.
Heclamado : Salomão PaI3ll'ni{l'k.
Objeto : . .Salários,
Flor-ianópolis, 1, de março

1947.
A,TJjtônilo Adolfo Lisboa, Secre--

táa-io.
V,ISTO:

Franoísco de Salles Reis, Juiz-
Presidente.

.

Porf'Idie-

. .. : ....

G.Dr. CLARNO
GALLETTI

ADV OGA_O o
Crime e cível

COZlB�ituição de Sociedade.
NATURALIZAÇÕES

IiI
Títulos De.,clarat6rioB

Ellérit .• - Praça 15 de Nov. 23.
l0. andar.

Re.id. -- �ua Tiradentel 47. li�·�fiÚ:;:meüt� I
inundada
La Paz, (U. P.) - A inun--

dação de Trinidad continua,

I pT1eooupando s'eriamente ó go
l vêrno. A zona 11l1umdada mede
! aproximadamente 150.000 qui
lômetros qwadrados, em cuj(j-
centro está loeal,i-zada Trini
dad, com uma população de'
10.000 almas .

T:odos .os anos ess,a área '{j>'
submetida a inundações perió
dilcras, mas nunca se registroU"
o fenômeno com a mesma in-'

'ltJe.nSd,dade de ago'ra, quando as

ruguas atingi.r:3Jm wm ponto si-
tuadü a IIDuito's' meü.o-s ,dia seu
nivel ;nm'mal, ame.açando tôda:
a região. Estão sendo tomadas:;
várias medidas de emergência
para auxil'iar' a p'opulração de
Trinidad e de toda a árela afe-
tada pelas aguas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Qu�,ta feira 5 dê Marco de 1941
..----------------------------------------�--------------------------------------------------_.----�--------------�._�����'��,--------�-

Vasto o programa de· ação do SENAC
fala-nos o sr,�anoel Francisco LopesMeirelles.
Possível a fnstelaçêo da Deleqecía Es'aduôl."�,,,

� Com a gentil senhorita YoIanda
OELSO KOERICH Basco. fino ornamento da 80-

T
ciedade camponovense. ajuatou"

ra,n,correu ontem o aníver- nupcias Ó ar, Orocimbo Gaetano
:rsário natalício do sr. Celso da Silva, resident!) em Curitibanos. Com., tivemos oporttmidade I QUAL O PROGRAMA DO Academia de Comércio e da
Koerich, estimado comBrciante onde é grandemente e'stimado. de frisar em nossa edlição do SENAC, OOM ftELAçÁO A Faculdade de Cíêncías Econô-
nesta rp,raça. dia 4 do corrente, publicannos, SANTA CATARINA? micas, tivemos a grata satís-
Por tã

.

'f' tí d NASCIMENTO - ..

o sigrn ica rva ata re-
O l' ". hoje, a entrevísta que o SIl'. Ma-

.

- Aqui estamos estudando façao de visitar os exmos. srs.
.cebeu o distinto aniversariante ar fehz do 8;. ?hmP10 AI�e�- noel Francisco Lopes Meirel- a possibilídade de Instalar a Interventor Federal, Secretá-

it f Iícít
-

d' da, do alto corrreecro de Curlh- . ,..mui as e ICt açoes e seus inu- banos, e de sua exma. espôsa, sra,lles, aleo tunclonárío do 8€r- Delegacia Estadual e príncí- rdo da Educação e Díretor do
meros amirgos.

; Yol�ndo. Signo.relli Almeida. foi

IViÇO
Nacional de Aprendiza- palmente CUlI1S'ÜS que possam Departamento de Educação e.

c

x x x

[enr.lquecldo.
dío 27 de fevereiro gem Comercial e que ora nos começar no próxim., mês de os dignos presídentes da Asso-

FAZEM ANOS" HOJE: último com? advento. d� uma visita, como nos prometera, abrdl, Para lilIÇIO, julgamos dação Comercial e do Sindica-
-- o sr. Jose Augusto de Farias robusta garotmha. a prImeIra da-, .,

"proprietário da Farmácia Sto: quele distinto casal. I A nossa prlll�elra pergunta que o melhor deles será funda- to dos Empregados no Comér-
_Agostinho. o sr. Lopes Meirelles nos res- mental, ministrado á noite e cio desta capital. A todos so-

---:- o, sr. dr. Afonso Wanderley _ pondeu: destinado a todo e qualquer mos agradecidos pela recepção
_Jumor,. advogado .no,s audítor íos A primeira Agua de Celônía feita - "O Serviço Nacional de oomeroiárío e seus filhos me- e, pela maneira cordial com
-da capital e prl?fe�s-or da ThOSIS'a no mundo foi fabricada na cidade Aprendizagem Comercial _ nores e posterãormente, todos que estamos sendo recebidos.Faculdade de DITeI to. ',_ . . .

'"

- o sr. Manoel Cruz funcionário de Colônia pela, Fãbríea de ,Johan SENAC - é uma insUtuição OIS demais cursos que se fize- nos diversos círculos desta
.do T,eso,uro do Estado: I

Maria Farina. orlada pelo decreto-lei n. 8.621' rem necessários. culta capital, antevemos o êxí-
- o sr. Lucidoro Fernandes. I de 10 de janeiro de 1946, do x x x to da missão que nos 'traz a
- a .sra. Alice Aurora da ,silva. Palan t à d I AC

A

E d A "O
- a s;tru. Suely, MaJ'ino,bdi Taulois. e � veu ,a Govêrno F'edB�a:, e se destina TEM ENCONTRADO F ILI- este importante, SIta o. o

:-: o, Jovem Nliton d'Alascio Ca- sito � lua Esteves
a melhorar o nível cultural DADE PARA A EXECUÇÃO ESTADO" também agradece-

.mrsao. j t' ·dA. !unfior 'IN. 93, dos empregados no comércio, DO SEU PROGRAMA? mos pela tídalga acolhida e
a exma sra d D'I 'I'a I

' on 19a peu encic a orru ia . ._", S' E h' d I hab
-

!tA-'

.,'. .. I ma, u ojs:
'

, Raulino Horn. contzíbuíudo consequentemen- - 1m. m compan la o pe a COJ.li:l. oraçao expoll! anea
.Andz-ads.. e1>'posa .do sr. Nerêu An- Chocarei lotearia com 26 dí . - te para o levantamento da cul- ilustrado protes'S'Or Flávio Fer- I, que irá prestar na obra de dí-.drade, funcionár-io do Banco do lVl.oe.

.Comércio. .

de 10,n x .40m. tura nacional. O mesmo decre- rarí, muito digno dâretor da fusão cultural do SENAC.
- o sr. Alarido 'I'anaya. : O. Intere.sado•. queIram

-

procurar to que o instituiu deu poderes
. _ o sr. Jose' Oherarn, estimado

o Snr. Ruu lí nc Horn Ferro. -

" à Confederação Nacional do
,-cOIlner'cianle em T'ijucas, sócio da '

.imoor-tanta firma Cherem & Cia.
Comercio para organizar e di-

.da mesma cidadé.' I" O ESTADO
rigir o referido ensino que tem

x x x earáter supletivo e de grande
ENLACE: amplitude"
Tte. Luiz Felipe da Gama Lobo' Encontra-se no Posto de P.or isso mesmo o SENAC é
d'Eça - dra, Euri Carneiro da Venda da Livraria Rosa um órgão que se impõe pelaCunha Luz

'

,

Realizou-se sábado, na residên- no Mercado Público. pr6pria' exigência do comércio
,"Üia do pDof'essor Eduardo Pio da IDodrelflllo que cada vez mais
�Luz e de su::t senhora d. Ceci Car- carece de empregados eficien-
.,neir-o da Luz, á avenida Mauro

D I
- tes e com a:prendiZlagBm espe-'_Ramos 221, o enlace matrimonial I ec araçao cializad:a, pifocurando por ou-,"do tenente LUIz FelIpe da Gama

Lobo d'Eça, oficial do exél'cito I
Valter Bruno dos Santos, tro lado, se'lecionar elemellltos

,com a semh-oni'nha dra. Euri Call-, casado peló .regime de sepa. S8;<1'iOS e Lnstruidos para os di
_nelro da Cunha da Luz. ! ração de bEI�s com Enedino V'ersos encargo:s exi,srtentes nas

O ato civil foi tes1úemunrhado '

L d S' t d 1 f
- ..

N- t
_por pàrte do noivo, p'elo sr. desem-' opes

_

0,8 .an os, eco �ro rmçoes COmerCIaIS. ao res.a

'�bargadór Edgard Pedreira e sua I que nao se responsabIlIzo a menor dúvida que progredi
.senhora d. Marina Pedreü'a e, por par qualquer divido que o' rá se,mpre, a emprêsa que ti
:parte .d'a noiva, pelo majo.r Pedro mesma venha a contrair velf e.mpregados nessas condi-

.,Carnelro da Cunha e a exrma. sra.1 . 1 ço-es".<do Maria Isabel Gama d'Eça. ! nem manhm com e a qual
..
A cerimônia religiosa foi ofi- quer comprorr.is�o.

ucia.cla peJ.o rev. padre dr. Bertoldo Fpolis., 27/2/47."
Bl'.atm, S. J., sendo padrjnhos, por
,-parle do noivo, o sr. Mario No.el:tL ::0-----.---------_
B sua s'enhnra d. Alaide Pedreira
:Nocelti e o sr. Luiz de Araujo
:Soar'es e a senhorínrl1a Io'landa '1'e
:dreira, e pür parte da noi'Va o dr
<.oLhon d'Eça e a .s'elllhora, d., HiJde
;ga.rda Pedreira e o s'r. Mberto,Maia
,� sua senhora d. Adelina Carnei,ro
,da Cunha Maia.

Todos os ,rutos reV'es\tJiram�.se ,da
�major inti,mirdrude .devido a luto
_r,ooente na 'familia Cal�neiro da
.Cunha.

N_otícias' de
Curitibanos
NOIVADO- ANIVERSAR,JrQS :

QUAL A AMPLITUDE A QUE
O SR. ACIMA SE REFERE?

Antonio de Padua Pereira e

(acilda Santos Pereira

- A Vlaried1ade de cursos é
Ulffia das caractBrísticas do,
,SENAC, podrendo os mesmos·

irem dlo cursO' elementar até
ao de ape,nreiçoamento. COM
tam de ,seu sistema os seguin
tes cUIÍSOlS: adap:tJação, elemen
tar, praticanrters, e pre,pareção
fUJilcional, to.cto's com caráter
obrigatório e mais os dB' or

dem fwndarmBntal, habilitação,
i-ntenSÍVlo e especialização, des
tinadOis todO's aos emp,regadO's
no oomércio em geT�I, indis
tintamente. Acresce aindla d.i
zer que todos, os cursos do
SENAO são inrteiram�mte gra
tuitos, se'm ônus de qualquer

participàm aos seus parentes
e às pes.oaA de suo. relações
o na.eimento de .eu filho

,

LUIZ ROBERTO. ocorrido
nesta doto.

I
FpoU... 28-2-947.

xx I CASA MISCELANEA distri
buidora dos Rádios R. C. A
Victor. VãlVutas e Discos.
Rua C.QD...!.c:,lheiro Mafra

BAR
Vende-� um. bem sortido

e hem afreguezado
Rua Tir'.1dentes

3
.....

•

r =
-
-
-
-

se 'fie em

HoróscopoS •••
estados de desnutrição. Agradável
ao paladar. Vinol é t,?mado às
refeições, e serve tanto para
adultos como para crianças. Os
convalescentes de doenças ou

operações encontram em Vinol
um pOdéroso estimulante. Na sua

composição acham-se as vitami
nas A e B, bem como os princí
I?ios do oléo de, fígadp de baca

lhau. o citrato de ferro amoniacal,
peptonas de ferro e outros ir)gre
dientes científicos de efiCiente
ação revigoradora das defesas
naturais do organismo. Tenha
sempre em casa um vidro de
Vlnol. Vinol encontra-se em tôdas
as farmácias e drogarias. Vinol
é a saúde do sangue I

CARTAS PARA CAIXA POSTAL 3991
RIO DE JANEIRO

o TOSSE O BRO,NQUíTE

-
-

I

Reconsfruções
de' cosas, muros, telhados,
-etc. Tratar com Jorge de
Paulo, na firma Bu&ch &Ciu.

,0 VALE_ D(;) ITAJAt
Procurem na Agência

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRARIA'

ROSA .J

Não

.No tocante à saúde, não nos de-
vemos basear sen:3o em um

seguro diagnóstico. O sangue
pobre pode determinar certo de

sequilíbrio nas defesas orgãnicas.
o que poderá dar causa à anemia.
ao esgotamento, emagrecimento
etc. E', então, quando se faz ne

cessário o uso de um tônico vi
taminoso de ação restauradora.

Cuide, portanto. d,., enriquecer
seu sangue, tomando Vinqi. 'finol
reforça as defesas orgânicas,
multiplica as hi'moglobinas, eqUi
libra o sistema' nervoso, aumenta
o apetite, elimi!lando a depres
são, o nervosismo, a debilidade,
a lassidão, a palidez etc. Prepa
rado 'científico de grande valor

"".,,,,.,,, V"'"

i.
'//

encerra mdlcaçao " //':em tôdas as mani- - /
festações deficitá· -

�

Fias do organismo,
-

como a anemia, �_::,.;:;-�
a neurastenia, o �?
emagrecimento e

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NOCETlI LBPAGESSE s CIA. !Notícias da
, .,

, França
AGENTES GERAL DA (IA, DE SHiUROS (cA IHeONFIOENeIA»

Secção RADIO-TECNICA·- Aparl"lhamento completo para
concertos em geral em radias, transformadores e baud comunicou á Academia das

aparelhos e le ti icos. Ciencias que vários sábios, tra-

Secção MECANOGRAFICA: Oficina aparelhada para qua quer' halhando em colaboração, haviam

serviços em maquinas de contabilidade s, escrever, somar. obtido uma suspensão aquosa do

calcular, registradoras e mímiogrefos. D. D. T., o famoso insecticida re-

Secção de representações e seguros.
velado pela guerra. Essa solução
fóra utilizada com 'sucesso contraEscritorio de representações, consignações e conta propria.

Rua João Pinto N.» 32 - Caixa Postal N.o 278.

FLORIANÓPOLIS SANTA CATARINA

o INSEcnCIDA D. D. T.
PARIS - (8. F. L) - O sr, Rou-

/)tllISf"dtf}HtYtll$tJ�RÉ#1lS
,(ldrvrr!P/S/IIú'/és$j�@,€>S'

De acordo com os imperativos da
razão, da ciência e do bom senso:

/

N.o 1: Regras abundantes, pro
longadas, repetidas, bemorragios
e suas consequências.
N.o 2: Falta de regras, regras
atrazadas suspensas, derninuid os
e suas consequências.

.'

VAUMART

lnstalando-ae à rua Trajano, n . 25. tem o prazer de .ccrnuntece
ao distinto povo que poasue técnicos habilitados a executar quaia
quer .erviços de eletricidade em geral, cerno sejam: enrolamentos de.
motoras. dinamos, transformadorel, consertos de rádios ou quaiiquer
outros aparelhos elétricos e instalações de luz e força, pOllsuindo
tambem uma secção da venda de ea.tabilizadores de fabricação pró
pr ío e ródios dc s melhores marcas.

ViSitem-na sem comoromisso.'Lho da Produção Industr ial aca

bel de citar na ordem da Nação o

conhecido industrial í'rances Mar-

cel Miohel in. Elis os termos da cí- Rádio Difusora Deseja (Ibter
tação: .) ,

"Industr-ial de grande valor, te- de .Leuuna emprego?
ve ilIn[J'o'I"�ante par-ticipação na rea- Todo o Sul Ci;tlrmense escuta Procure então a nOSA Ger6a-
lização e' construção dos pneurnáti- R di Df cia e preencha a nossa �(icb.a 4.diar iarne.nte a á 10 I usore informações úteis"," dando tê...cos "Miohelin." Preso pela Gesta- .

Loe aguna. as indicações pussíveis, que te!!'...
po em 2 de jUillllO de 194.3, foi in- 970 Klcs, (ondas médias). mos vp razer em recomendê-le (a)
ternado em Buchenwald,· passando. Horários de ir::adiações: _ Das aos interessados na aquisicio .

daí para o campo de Ohr.d1"L1If', on- 10 às 14 e 17 às 22 horas. .����.���c:���ri�� ����.' .de veio a f'aleoer a 21 de janeiro Representante em Florianópolis:
de 194.·5". IN

COMERCIANTE: Dá um li-
P. F'. DE AQV O

vro à Biblioteca do Centro Aca-
Red. do Jorntll «O ESTADO« démico XI de Fevereiro. COD-

tribuirás, assim, para a forma

ção cultural dos catarinenses
de amanhã II 1

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

"NASCIMENTO DO CINEMA"
PARIS - (>8; F. I.) - Gom o

"NASCEMENTO DO ,CINEMA", Ro�

gel' Leonhardt acaba de nos de
monstrar o que um realizador pode
extrair dum It1ema, por muito árido
que ele seja.
, Nada, com efeito, parece menos

própr-io para o écran <CIo que a pré-
pria história do cinema, a história DOENÇAS NEBV'4)SA.t,
de sua invenção. Exige uma 'téc- Com o.s pro.gressoll d. medieiaa'

bo.je, as doenças nervosas, qu.nlifnica complfcada. Sem truques ta- tratadas em tempo, são malM 1t....
ceis, Leonhardt consegue apne- feitamente remediáveis. O ;:unni.t..
sentar Um filme !pLeno de ínteres- ,ismo, fr·ato. d. ignorânci., só p0.4.
se, sem decair um só momento. preju-iliear �;8 indivíduo.s afetado.s ••

M·
.

d hi tóri d
" tais enfermidades. O Ser.vi(o. N..

ais am Ia que a 1S orra, o cr- do.nal de Do.enças mentais disp-M
nema, é o seu futuro que a reali- Ife um!Ambalatório, qu.e atende- Ir..
zação de L,ecm.1hardt nos

revcla'l
hdiamente 0.8 doentes· llerTo.ao.lI ,.

Ofere.ce-nos uma prova de tudo IIl«entelll, n. '"Rua DeCHIo.ro n. .u !
. l. 11, thoru. 1Iü.ri ..

quanóo pode fazer um realíeadoc
concenoioso e inteligente e todo o

I QUEIXAS E RECLAMAÇõESproveito que pode tirar das ma- PREZADO LElTOR: Se o que '.bo-
tér ias m-enos plásticas 'e, sobretu- j"tereosa é. realmente. uma prolridênda
do, O im·e�so campo que o documen- I

eare endireita, .; Q.'" estiver er radc oc

para que al'!Uma"'falta não se repita; etário oferece alj) cinema e a S8'UlS

I NAO' o escândalo q\je a sua ,eclamaç1o"melhores artífices. OU queixa poderá vii, a eausar, encami-
O "NASCIMENTO DO CINEMA" I nhe-a· á SECÇAO RECLAMAÇõ�S,"

const�tue um (dos, melho'r·e.s docu- de O ESTADO, que o r....o será lendo
sem demora ao conhecimento de quetll
de direito, recebendo v. s. uma informa.

ç5" do resultado. embora em alguns ca·

sos nlio sejam publicados nem a recla·

, ,mac;5.o nem a providência tomada.
Senhorita!

...._..___ -

Ao esc�lher seu perfume werifi.

as larvas de mosquitos.

Aceitamos agentes para o interior do Estado.
O P·RODUTOR DOS "MICHELINS"
PARÍS - (8. F. L) - O Minis-

SE A CUTISSUA ESTA'"

ESTRAGADA POR ESPINHAS

ou outros lintomas provenientes da impureza e do empobrecimento
do sangue, lembre-s� que durante um .éculo a

SALSAPARRILHA DE BRISTOL!

tem aberto as portal da felicidade Q quantos a t�m tomado para
depurar ·e restaurar leu sangue. Faça você a mesma coiaa!

Geralmente .. UNI poucos vidros, tomados de ac8rdo com as instruções
no vidro, bastam paro corrigir êstes sintamos.

SALSAPARRILHA DE BRISTOL

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

Movimentação com cheques
� Banco do Distrito Federal·Ss A.

""'-',,'''_

CAPITAL: ('R$ 60.000...000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Trajano, 23 • Florianópolis

'CURSO DE· MOTORISTA
Serviço de Pronto

e- .

Socorro de Automóveis
Ensina-se a dirigir automóveis
Amador e Proftssional

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

Auto-Escola '1-47.77
GA.RAGE . UNIAO - PRAÇA GA�. OSÓRIO,· 40.

A Emprêsa 'de: Onibus
Catarina

Santa
mentários feitos após a Libeil'lt1ação
da França.Avisa ao publico em gera'. que os passes escolares só serão

vendidos a menores, alunos dos grupos escolares, Escola Normal,
Ginasio Catarinense, Escola Industrial e Instituto Coraçãl'l de
Jesus, mediante apresentação da caderneta escolar, ou cer..!i
ficado de matrícula. Avisa. outrossim, que os referidos passes

não serão aceitos à noite, aos d�mingos e ferrados I

Florianópolis. 1°, de março de 1947.

que se trás a marca da perfumaria
"Johan Maria 'Farina" que já e ..ra

preferida pela corte imperial, de
D. Pedro II

A Eletro-

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

estará eonsríbulndo para
. maior difusão cultural

de nossa terra

Técnica

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

Aproxime-se mais de seus

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

díeada a Florianópolis
... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAI

I
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Emprezô de n�vegação
OH'EREM -Nem se pergunta::.

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
-maxirna rapidez e garantia para transporte de su 1S m er cad 'rias

Agent�s em F'Ior ian óp . .lis CARLOS HOEPCKE S. A.

Só U$OKolynosl
diz '.

-Const1nce Moore
famosa estrela da REPUBLlO. PRODU'CTlONS Que aparece em

.

"EARL CARR01..t SKETCHBOOK"

Como todo mundo! É. que Kolynos limpa profun
damer te 0$ dentes, revelando a beleza natural do

sorriso; Kolynos refresca a boca CaIU sua abundante,
suave e agradavel espuma e deixa uma incornpara
vel sensação de limpeza e saúde. Convença-se de

Que Kolvnos :

aqrada maiS... rende maiS.!

*

*

*

*

*

*

*

'*
*

*

*

*

*

*

*

1(

*

*

*

*

*

*

*

*

*

**

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

I *

J ) \.1' ( )G L\._ J )(_)�_..(-\ *

*

*
Dr. OSVALDO SULCA0 VIANNA
Dr. J. J DE SOUSA CABRAL

ESCRITOR10: Rua. Felipe, S�hrnldt"� - Sala 5
Edifício C-ruzelt() .- FiorioI16polis.

*

*
*

*

*

*
*
*

*
*

*

*

*

*

*
*

*
*

DATILOGRAFI·A
.. I .... ·

'.... Faça como eu:
Use Kolynos duas vezes por dia

CÓNFERE
DIPLOMA

'CORRESPONDENCIA
COMERCIAL

BIREÇÃO:
.AMELIA M. PIGOZZI

METODO:

MODERNO E EFICIENTE

RUA ALVARG DE �ARVALHO, 65

,

�
���i
S
__________________________________________.... 1

QUU VESTIR-SE. COM (ONFORTO E EL.EGANCIA 1
A

Mello
PROC!JRE

ftlfãialaria
Rua Felrppe Schmtdt 22 - Sobrado

UniversalJ\�
do Brasil

Empresa «Construtora
A' maior Organização Predial

AVISA
A todos 09 portadores de títulos desta conceituada empresa.

legalizar seus títulos, afim de obter o reembolso de acôrdo com

o Decreto-lei nO; 7930 de 3-9-45,
Para maiores esclarecimentos, é favor dirigir-se ao escri

tôrio central nesta Capital. sito à rua Felipe Schmidt s/o
Florianópolis .

.

NB. Não faça. sua inscrição em outra empresa, congênere.
sem primeirc conhecer nossos neves Planos de vendas,

,

Henrique Stodieck
ADVOGADO

Rua Felipe Schmidt 2 t, sobrado
(Altos da (CASA PARAISQ) Florianópolis

'Tenha sempre em coser uma garrafinha de

AP'ERITIVO «KIOI»

o Sahão

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
\YETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLJ6J (M�rc,� reglsl

I
TORNA A ROUPA BRANQUTSSIMA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Veleiros "J8 Ilha vence o 'VampeoDalo
Estadual d/d Vela' da Segunda Divisão

NalS aguas da baí.a Sul, continuou, 1 2a PROVA (TARDE).,
domingo último,;, pel� maDlhã e á I

.
1° lugar - Gualber BaIXO e

'barde, o Ca'lIl[)erynatu Estadua.l <:!e I StraNOs Kotzias, do Velei·rolS da
VeJa e,ntre velejadores da 2a DI- l1ha.

.'

visão do Iate r:':lube e do Veleiros 2° lugar - Abelardo FerrarI e

da Hha cujos resul·tados 1'ora:m os Félix -Seiha'effer, do Iate Cl'ube.
se-guinÚs: 3° lugar - Arma:ooo Sabino e

ia prova /(manhã) - 10 lugar: Hézio Sousa, do Iate mu�e: '.

Viriato Le-a" e João Guimarães, do 4° lugar - CalrIos Oh lnghrnl e

Ve.Jeiro·s da, Ilha. Os,ni Ra.ffs, do Veleiro da llha.
2° lugar,' - Gualter Baixo e 5° lugar - Orlando Filomeno e

Stravos K.otzia,s, do Veleiros da Almir Baixo, do' Veleiros da llha,
Llha. 6° lugar - Arnoldo Cuneo e Na-

3° lug'ar - Orlando Filomeno e zareno Simas, do/Iate Clube,
Almir IJaixo, d,o Veleiros da Ilhll,. 7° lugar - Viriato Leal e João

4° l'uga'r - Carlos Chiri,ghini e Guimarães, dOo Iate Clube. '

Orní lital,fs do· Veleiros da Ilha. .3a PROVA (AS 17 HORAS) -

5° ,jIngar '- Armoldo Cúneo e Na- 1 ° lugar -:- Gúalter Baixo
.

e

z'a'l'o(Y,no Sima.s, do Iate Clube. StraNos Kotzlas, do V'elel,ros da
tio lugall' _ Al1maJI'ldo Sabino e Ilha.

HfZzio Sousa do IatB Clube. 2° lugar - Orlando Filomeno

��) lugall' -' Abelardo Ferrari e e Almir Baixo, do Veleiros da
,1/;!'1é:I,ix Soha.eHer, do Ialte Clube.. Ilha.

I 8° luga'r - Walter Wlwderley c 3° lugar - CarI.as Chirighirii e

Paulo Lange, do Iate, Clube. Osní Raffs" do, V,eleiros da Ilha.

I
-'""'"'.- M • ..

- - • = '" -..,.... • ..T.."&T..T.."»T&=&T....&"'&.....�.&T.......t:"lr.."W� U

Vva:l>o�atila Marques Ciustafo Neves e Senhora
,

.

Nunes
.

participam às pe•.oCIII d.

parti<:ipa aos parente. e ami- sua. r'elaçõea o contrato' de

gOl! o contrato de ca.amento casament:> de seu filho GUS-
de sua filha NIVEA, com o TAVO com a "·srita. -Nívea

, ar. Gustavo Neves Filho. Marques Nune.,

Lu't'a ·e'o't're'
,

'v
..

erd'a"·d-e·)·r-'os
"

'CH" 'm-.-p',,·'e,.'0·es.,'�1;I;t:::ãO K
Junta de Defesa Inter-Amert-

Num jogO amistoso. gigantesco e sensacional, defrontar-se-ão. domingo próximo, ����nt����e: �g�;�c�su:�;:r��:
no Estádio da FCD, as ·uguer'ridas· equipe&· do Avaí, letra-campeão catarinense, ���ér�� �::��i�OSasdO q!��
e do Caxias, campeão de JoinvUle. Preliminar: Bocaiuva x C. 1. R- Olímpico. ;o;s�e a.��e��������a:o=�e����:

nas. O ponto central do plano.
de defesa 'que ora se propõe, é
a padronização das forças ter

restres, navais e aéreas no que
concerne a equi'pamento, ma

teriais e treinamento das for

ças armadas.
Essas recomendações são

dadas a conhecer uma semana

após se ter anunciado o pros
seguimento da cooperação nor

te-amerícano-canadense rio se

tor militar de após-guerra, e 00

para a segunda quizena deste mês coadunam com a proposta rei
o inicio da·s atividades ofíoiais do ta pelo presidente 'I'ruman O
futebol local, com a realização do � '" .

d'
-

d _

Torneio Inicio do Campeonato ano paSSi:I!UO visan <O a pa ro

·

bi
li

I
Alagoano de Futebol de 1947. nização das forças armadas do

para ex. 1,lII'.fI!'e nesta capl'ta' * * * hemísrérüo. Salientou-se que
., OBElRDAN TIDRÁ SUA PUNIÇÃO os acôrdos de defesa em ques-

O Paula Ramos Esporte Clube, \
do a-o sr. presidente do Botatogo: REVERTIDA tão devem enquadrar-se na es-

atual vice-líder do certame cita- "Sr. Presidente do Botaf'ogo de
.

.8. PAULO 4 - A fim de poder trutura mais' ampla das nações,dino e indiscutivelmente um dos 'Futebol e Regatas - Rio - COJJ:si- jogar contra os cariocas, o guar-!melhores esquadrões .do Estado, se- derando o indulto concedido à Fe- dião Oberdan, que se encontra sus-
e c.?'llfor�e ressaltou, a �Bcla-

gundo apuramos está disposto a' deração Catarínense de Desportos penso pela F.' P. F. por dois Jogos I raçao místa : norte-americano
trazer a esta oapital os mais tamo- pela C. B. D., .e sabedor da proje- de campeonato, solicitou ._ao Tri-j canadense, destina-m-se a for-
ses clubes de São .Paulo, Rio, Pa- tada excursão do Botafogo à Cu- bunal. de Justiça a rever-suo des�altaJ.ee.er essa organãzação e seusraná e Porto Alegre. riLiba, consulto a possíhilidade de penalidade disciplinar em purnçac ,

'tA nossa reportagem foi ontem extender a excursão Florianópolis, pecuniaria. prcposi os.
informada que o sr. Irajá GO'lIlÍl:ie, realizando um ou dois jogos con- * * * A Junta de Defesa Inter-
dinâmico presidente do grêmio da tra combinado Avaí -Paula Ramos. NOTWIÁRIO ,ESPORTIVO Americana, criada em 1942 e
jaqueta' a.lvi-r'uhrc-uegra, sndere- respe-ctivamente "lider ·e ,vice-llder

.

- Ao �iue nos in.formaram, s�-I comp-osta de representantes de
vou um cabograma ao ,pr8.s.ide'DItf; do do Oampeonato de 46. Aguando res- ra o seguinte o provavel esquadrão too 'bl' e', �

Botafogo, convidando o více-oam- posta e datas da r-ealização dos do Avaí que domingo .próximo en-'
. as as repu icas a.� ricanas

peão carioca de 1946 a realizar' Jogos .. Enorme torcida botafoguen- f'rentará o Caxias, nesta cap ital : I propôs qus as naçoes deste
uma temporada nesta carpital{ Da se a lrneja concretização. Saudações, Arí, Fatéco e Morací ; Henrique, hemisfério estabelecessem uma
segunda quizena deste mês, cons- Trajá Gomide, presidente do Pau- Boos e, Sanf'ord, Lehetinha, Nizeta, organização militar permanen-taní,e de dois jogos, sen.do o pr-imei- la Ramos E. C. Tiaã, Arí ·e ,sauil.. I t '.

luí d t t '

'1'0 contra o Paula Rrnos e CJ se- _ O famoso pugilista cartcca e, me uinno
.

represen �n es

gpUIlJaudlaO RCao.mnt.orsa. o selecjonrudü,�vai-;- O P,ROVAVEL "SCRATCH" PAU- Osvaldo Silva (84), convidado.IdoS estados maiores gerais .de
LLST:A ' para. exibir-se em, Nova Iorque, já todas ais nações do sistema ln-

Alg'ua.rdaremo;s a respost a dos
. S. PAULO 4 _ Admite-se que. S�gUlU para essa cidade norte-ame- ter-americano: adotassem omento-res do "glloriosü". salvo modificações a serem introJ rl'loCa,na, considerada a meca do pugr- principio de "uma. dínamíca,Se as negociações forem: satisf'a-

d id d f d t't j ismo. I
•

tórias, Flor-ianópolis espor-tiva ver- uz
.

as na e esa:. o 9uru '1'0 1 U ar
_ Faleceu sexta-feira última defesa de longo alcance" em-

.. ibi
-

d paulista para as rinaís do oampeo-.. �; .' " d '"se-á honrada com a e,,{l içao e
nato brasileiro de-verá ser o seguin-

em _Buenos,Aires, o chefs da dele- pregando bases �vança 'as
.•um clube _onde milita� .\JS, mais fa-, Sr Irajá Gomide presidente te: _ .Oberdan. Caiei,ra. (ou Lui- gaçao b�aI�JlIHra 11;0 .9a.mpeona� e procedessem ao mtercamblO

moEsl?sS ocrt(l;eqxut·eOsddoa n�.baço:9r:'·a�a -enVia-I
•

do Paula Ram,'os E. C. zinho), Domingüs (ou .Sapoho): I Sula.merI.c�no de Na,taçao, sr .. Fel-
de ofi.ciais a fim de familiari-

_

vw o '"

R
.

B ' N. h Cl d' L' I nando LIra. ,.UI, auel e oro

a., .au. 10,

1-,. ._
O V.asco da Gama, do Rio, ce- zar cada. pa.ls com o.s metodos

ma Servl,lho Remo e TeIXelTl'll!ha. deu o ponteiro Santo Ctjsto' ao Bo- de defesa dos outro.s.
* * *

taofogo, rec'ebendo 100 mil crua:Biros A Junta advogou a' "unifor-
DI,SPENSADO LEóNIDAS' pelo seu passe. O "glorioso" paga- 'd d d comandoO" nara aoS. PAULO, 4 - ConfirmaIllClo pre- rá a Santlo Cristo 70 mil crueei- mI, a e e y. , .:�

vi'sões anteriores, Leônidas, depo.is lros
de luvals.

. forças armadas do hemlsfeno·
de

_ exantinado p�lo médi,CQ. da se- -c-, Prosseguindo _o certame Sula- e sugeét'iu �nves.tigações e;Sipeleça.o pauhsta, fOI ofI.clah�ell1te dls-I.menc.&no
de Nata9ao,

q.
ue �e real_I- ciais no ca.mpo de materia&

pensado da mesma, por nao ·se en- za em Buenos Alires, hO'Je ·serac.
. t tétic s reservascOIllJrar em estado fisi,co satisfato- efetuad.as as prova.s de 100 me- �rlm;a.g, es. ra _

a
-
e

t' h
�

ri:o,- tros nado livre para moçqs, pre- E mIster que nao se an epü!ll a.
* * *

-

\
liminares, e 'SOO metros, nado li- nenhum i,mpecilho ás fu1:JuTas

INICIO, D� CERTAME ALAGO�N0 vre para moças e de peito para pesquisas cientificas, disse a
MAGEIO, 4 - FI'COU aOeI tado moços.

. Junta, acrescentando que qual-
,;",,;. .......,...."" ,_ -

..-.- _ -
..
- ..fP _ _ -

..-..T,. _ quer padronização das forças
armadas deve ser "progressi
va" para que seja bem sucedi�

Direção de PEDRO PAULO;MACHADO

o Paula Ramos I�o'nvida o ,Bótafogo

.'

!L�:. ,-------------------------------------------------

I
I

NIVEA e

da.

RITZ - Hoje áts 5 e 7,30 horas
Gary Cooper - Jean Artu:r

Geonge EaIllCl'o,fl1J - H. B. Warner,
O GALANTE MR, DEEDS

'

QeI'lsura: Livre.
No' programa: Notilcias da. se

mana 48 x � - DFB.
.

Preços: á� 5 hrs, - Cr$ 3,00
2,40.

\ .. �.� �'�? h.r.s �. ��.i�� ���. 3,.0.0: ••
ROXY - Hojs ás 7,30 hrs.

- UJotima Exibição .L-

MaJria Montez, 'Sabú, Robert Pai
g'e, '�PrestOin ' Foster '"e'- LuullZ'e - Al
brittop.

MAIS DOIS TRIUNFOS DA

QUIMICA MÉDICA

WASHINGTON (U S I S) - As:

noiyo.

.
'TANGER

ProilbikIo llité 14 anos.

No programa: Cine JaMai In
formativo - DFB; Atualidllides
RKO Pathé - Jornal.
Preçüs: 3,60 - 2,40.

ODEON - ás 5, 7,1/4 e ,8 3/4 hrs. duas mais rece.Iltes oConquistas nu
- Sessões dllis Moças - camp'O das lohamada,s drogas mira-
IRMÁOS ElM ARMAS 'cU/losas _ a tomatina e a baJCitra-

(-China) - Dom, I

AHan Ladd, Lor,eutJa YOoung, Wil- cina - São comsidemdas pelos téc-

lirum Bemdix e Sen Yung. nicos do Instituto Nacionllil de Saú-
No programa: 1) _:_ Bandeiran- de ,Vão úteis à huma'Ilidooe' como a.

e tes da Tél,a n� 2 - Nac. Co'Ütp. peniciJi.na e a estreptomilcilna.2) - Camondon:go de Futuro
Desenho Oolori.do. A tomatina, isolada das folhas dI>

Preços - Sms e Sri.tas - Cr$ 1,lW: ü)lmteirü pelos cienti.stas do De-'

Estudantes .- Cr$ 2,00; CavaFhei- partalme-nto de Agricultura, em,
ros � Cr$ 3,00. _ BeltsviJ<le, I\<Iaryland, :provou ser""
"Imp: 14, �nos"... , _

,,'
.. ' môrtal para' os -{ullgB,s"'p'll'a<s4·tas·.Qa.IMPERIAL - as 7,30 horas. .

. _ .

OLHOS TlRAVESSOS pele que It'antas mfooçoes causam:

'Décnicolor) - com: June HaNer'jalo homem; Até á da'ta, ·ruinda nã<l
Di,ck Haym.es, MoItty Wooley foi poss,j;vel .ilSolá-la na sua forma.
LeorIlard Warrem e Blanohe The-

!pura mas continuam .em ótimo an-
bom' ,

.

N � programa: 1) _ Verão. Ua- 'damento os trabalhols·. nêsse ,sentl-

rioc,a - Nac. Co-op. 'do, assÍlm oComo o ystldo detalhado-
.. 2) - Raio de Prata. - Des. Uo- das suas qualid'ades.RITZ - A1manhã: ás 5 e 7,30. larido.

.

29 12 A .outra droga, a baci.tra<Cina,Ramdolph Scoat - Dioo Shore 3) 1_ Fox Amplan News, x
.

'

e Gipsy Rose Le:e - 'em:
_ Atualidllides. a!CHldentalmen�e descoberta ha �ua-

. Â BELA DE YUKON Preços: Cr$ 4,00 e 3,00. rbro a\lo;s, foi descrita como adJun-
. . .. .. "Imp. 14 anos". ta da penicilill..a no combate às,
RITZ - Domingo - Joan ürawí'ord

'mesma,,, bactér.i.as. Oitenta.e oito>
ALMA EM SU?LI.Cr.o .

casos· em 100 tratados com a dro.g'a.

'apr8lse.ntaram marcadas melhores,
,s.egundo revelam e.8,pooialistas da:

'Untversidooe de ·Collurnbia. 05

doentes em questão er·llim na sua:

'maiori'a ,pessoas' sofrendo de, quei-.
madUl'.as seve.ras, ahslcessos} profun
dos, feridas operaJtivas il'lfooiona-

I
das, oarbU!nculo, impigem e úlce

ras nas pernas.

Florían6poU•• 3 de março de 1947

,

Cura radicai" da lep,�
RIO; 4 (A. N.) -O médico chef.e do hospital de fuzilei

ros de OacyUe, .segundo teleg·rama do eXiterior, l"melou que 19
paciemlles tiverruITl alita, há dias, aparentemente cumados de le

pra, em ,coIllSe,quêneia do· uso de "�,:r\OimLna". Fal,ando á re)por
tagem sôhr'e ° aS'SIUill:to, .o di'rtetor do Serviço Nacional de Le

pI'la, sr. Er:ruami Agrícola, declarou:
- "Já há muito tempo vêm-se rtealizando experiências,

nêsse sentido, em hÜ'S:sos lepr.osári.os. E vemos mesmo resulta
dos satiSifató,I1ios-. Em Sã:o Paulo, prinaipalIDJe!llte, O'S estudos
ef,etuadros a respe.ito são dev·era,s lliotávei's, tendo.,se co:ns·egui
doO, já pelo UIS,O da, "Pro<IDÍilla", a.lg'U.Ulas c:ur.as.

o alfaiate indicado
Tiradentes.' J

É UMA. OOENCA
MffiTO PERIG,OSA
PA.ru A FAllILlA.
E PARA A :RAÇA

B R I T\Q
Camisa., Gravatas,', Pijame.,
Mei81 dai melhores, pelos me

n�res preço I 16 na· CASA .MIS
CELANEA - RuáC. Mafra. 6
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DE PION E IR O
A SERViÇO DE V.S.

ii' :

s-

,l

FILI}\f. VAqIG: Praca 15 de Novsmb-o
EDIFICI:J LA PORTA - Telefone 1325

DR. NEWTON D'AVILA O, frio na Inglaterra
Operações � vias Urtnâríaa _ Londres, (�. P.) - As re-

Doenças dos tntesttnos, réto e centes nevadas e' o consequenlUlus - Hemorroidas. Tratamen. ,\
to da colite amebiana. 't� frio ameaçam de novo os

I'lslo,!,,eràpia - Infra vermelho, ' ,-,.
Consulta: Vitor Meireles, 28. transportes de. carvao, depois

Atende diariamente às 11,80 hJI da comun ícacão feita ontem á
.. il tarde, das 16 hs, em diante >

Resld: VldaI· Ramos, 66. noite pelo govêrno de que ces-
FOIl" '1067 .

d f
. .

sanam segun, la- eira as restrt-

ções sôbre a atividade indus
trial na lruglatérra. Em toda a

Gosta oriental, foram expedi
dos avdsos de temporais próxi
mos. O mês de fevereiro foi
consdderado o mais frio da In

glaterra, desde 92 anos.

I
_

DR. SAVAS LACERDA
lDJDitca médico-cirúrgica de Olho.
- Ouvidos. Nariz - Garganta.

Pre.crição de lentes de
oontato

1IlONSULTóRIO - Felipe sêhmr
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

'

_1D1!lNCIA - Conselheiro !fII
fra, 7_7.

TELEFONES 1418 e 1204

Ausente

DR. ARMANDO VAL2RIO
DE ASSIS

001 Serviços de Cl1nlca Infantil <11
ASj3istêncla Municipal e de·

Caridade
VLtNICA MÉDICA DE CRIANÇ48

ADULTOS
OONSULTóRIO: Rua Nunes II... -

"'�o. 7 (Edificlo S. Francisco).
Consultas das 2 às 6 horas

IlESIDíl:NCIA: Rua Marechal Gu}.
lherme, 5 Fone 783

DR. ROLDÃO CONSONI
I'mURGIA GERAL - ALTA CJ.
.UBGIA - M.QLÉSTIA8 DI) 11&
•• " NHORAS -o PARTOS .. .

1rormad,o pela Faculdade de Medi ..
c1nna da Universidade de São

Paulo, onde foi assistente POl"' TA
tr1Ô11 anos do Serviço Cirúrgico do

Prof. Al1plo Correia Neto
,etrurgla do estômago e vias bl
Ilares," Intestinos delgado e grono,
tlrófde, rins, próstata, bexiga,

atero, ovários, e tromnas, Var1oo
-e, hldrocele, var:"es e herIUI

, CONSULTAS:
... 2 às 5 horas, à Rua "�lpe
klunidt, 21 (altos da Casa PIl·

raíso) , TeL 1.598 .

..sID1!lNCIA: Rua Estevell Ja
nlor. 179; Tel. M 7M

BR. POLYDORO S.�THIAGO
Médico do Hospital de Caridade ti

Florianópófi.
Assistente", 'da Maternidade

CI.fNICA M:tDICA EM GERAI.
Doenças dos órgãos inte,'tlos, capedaJ.

mente do coração. "

BLBCTROCARDIOGRAFIA
Doenças do sangue e dos ce"OI.

Doen""s 'de senhora. - Parto•.
Omaultás díãriamente da. 15 a. 18

horas.
À

Iltade cbamados a qualquee hora,
.. inclusive durante a noite.

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meir..
les, 18. Fone 70l

USIDl!:NClA': Avenida 'I'rompo..üd.
62. F""f" 7"

DR. MARIO WENDHAU,..
Dwet",. do Hospital "Nerê-A R;;;"-;?
(:LfNICA M:tDlCA DE ADUI,T06

E CRIANÇAS
Conaultório: R. Visconde de Omo

l'rito. 2 - esq. da Praça 15, de No
(reabro laltos da "Belo Horizonte")

TeJ. 1545
Consulta. : das 4 ás 6 horas.

Ileaidência: R. Felipe Schmidt, 18
- Fone manual 812

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no Rio' dé Janeiro

Consultas diGria�ente das
10 às 12 e da. 15,,30

em deante
CONSULTóRIO:

Rua Jol!o Pinto n. 7, sobrado
Fone: 1.461 - Residência: Rua

Presidente Coutinho, .58

DR.A. SÂNTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

e:1onal de Medicina "da UnlversliU
4. do Brasil). Médico por concur
I!O do Serviço Nacional de Doen
.... Mentais. 'Ex interno dia ,Sana
cu. de Mlserlc6rdla, e HóspiuJ
P8iq'llátrieo do Rio na Capital :t.•

deral \
CLlNICA MÉDJ<2!1 - DOENÇA!'

.. NERVOSA!!
- Consultóirio: Edifício Am611.

NETO
- Rua Felipe Schmldt. Consulta.

Das 15 ás 18 horas -

"lIldêncla: Rua Alvaro "de 'Carn
lho nO 18 - Florlanópol1a.

DR. BIASE FARACO'
Médico-chefe do Serviço de SUUla

do Centro de Saúde

DOENÇAS DE SENHORAS -

SfFIJLIS AFEcçõES DA
P®LE - RAIOS llNFRA-VER
MEIlHOS E ULTRAS-VIOLETAS
Cons.: R. Felipe Sehmídt, 46 _

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

FONE 1648

o pleno de I

Pernambuco I
, I

Recífe, (U. P.) - A apu-I
nação do pleito em Pernambu
co vai ser concluída no Rio de

Janeíro, uma vez que o Tribu
nal Re'gional não decide se

anula ou mantém as zonas im

pugnadas. Os recursos vão ser,
pois, decididos no Rio, para
onde embarearão os líderes dos ,

partidos íntereseados, da opo
sição e do govêrno. O sr. Aga
IDe'ItOn Magalhães já, seguiu
para a capital do país, deven
do fazê-lo hoje o sr. João Cleo
tas.

N21�
PARA RECEBER AMc)ST�A G�ÁTlS

ESCREVA o SEU ENDEREÇO AO

UBORATÓRIO ooia S. I.
CAIXA POSTAl, 36

SI..UMENAU, � SANTA CATARINA

-------"--_

DR. UNS NEVES
Moléstias de senhora

Con.sultório - Rua João Pinta n, 7
� Sobrado _. Telefone 1.46[

Res!.tlência - Rua Sete de Setembro
- (Edifício r. A. P. da Estiva)

Telefone M. 834

B R IT O
o alfaiate indicado
Tjradsntes 7

7

COMPA.N·HIA m;ALIANÇA 04 BAlAw

'mutd� tlllt J17. _. �êe:.' A" 1.. i

lO"CE1fDW� � TIf.ÂJfRPO�T'l:'"

Cifras do ,BsIBn:o de 1"44'

CAPITAL E RE�ERVAS
Reanonsabilidade»
Récers
Ativo

, Cr.
o-s

80 90o.6qp.30
5978.401.755.97

67.0,53.245 ..3 o
142.'i!J6 603,80

DR. M. S..CAVALCANTI
Olíníca exelusívamente de crtanças

Rua Salldanha Marinho, 16
TelefO'lle M. 732

DR. . PAULO FONTES
Clínico e operador

Consultório: Rua Vítor MeiJl'eles, 26
Telefone: 1..w5

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

Telefone: 1.&23

•

Sinistros pagos noe último1t Iv anos

Respon�9bili.dades
9S.687.816,30

76. 736.40! .306.,20

Direreres:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire
de Sá, Anísio Mas!lIorra. Dr.
e José Abreu.

de Carvalho, Dr. Prsncisco
Joaquim :Barr eto de ArS!ljo

-----..'-- "' "'_ ..., ... ...1W ..... I.�.. ..fwi ..... -

AUTOMOBILISTAS I
Ateo:cão

'"

Pco-o o seu dínamo ou

motor de a-rFonco

be - ,;\�o OFICINA ENALD.
'Cf,.o. Rad\o ..'\e, Rua Conselheiro Mafra

I ne. 9,4
_'---,---

Resolvido, enfim, seu .problema financeiro J

, I.

Adquir. TUDO de que neoessitar,
de UMA SÓ VEZ,

paga.ndo PAltCELADAMEJ4'J.IB,
oom 80S VAIf'l'AGEl\TS da. compra à ri",

4iervindo-se do

SISTEMA
, ..

CREDIARI.O 'KNOT ,!r.

U.ros
Chapéus
In.talAções elétrica. e salNtirleal
ArtlloS p.r. p,..onte.

Peles
Casacos
Quaisquer arU...

hupas
Calp_os

Móyell
Rádios
Geladeiras
Bicicletas
J6las

"

\

INDÚSTRIA, COMáKIO E SEGUROS KNOT S. A.

o. K. l'f\IIID

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopâtiaâ - Perfn
marias - Artigos de borr=cha, I

Garante-se a exata observância no reeeítuãríe médico.

Transportes regu'lares de cargas do pôr-to de

• I

SÃO FRANCISCO no SUL para NOV·' Y081
Inforrn ações com os Agentes

Florianópolis - Carlos HoepckeS/A - CI- Telefone 1.212 ( End. te'eg.
São Francisco do Sul - Carlos Hoepcke S/A - CI - Telelone 6 MOOREMACK

1'4
I �Uw...

I,
I,

4 ,wrwaw;r.iiM*·e+&!ittjf.. III!m!lllDlll_lIIfIIIIiIiIl!!ii&I!IIlIlI3IlllIr�IIIIIIIl IIIIiI .]IlI_iiiDlII!IIIÍ ... II1II _

Fabricante e distribuidores das afamados con

fecções "DISTINTA" e' RIVET. Po.sue um gran.
de sortimànto de c,asemiras. risca(JolI. brins
bons e 'baratos. algodões. 'morins e aviamentos
para. alfaiatell. que recebe diretamenta do.

Snrs. Comerclant•• do interior no sentido de lhe faze rem uma

Florlan6poli.,
.

- ,FILIAIS em,: Blumenau e Laje••
I .�

•

fábrica.. A Casa. "A. CAPITAL- chamo" a ateng50 dali
vlaita ante!!D de efetuarem l/IIualll compro•• MATRIZ em

....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



NUNCR EXISTIU IGU�l

GUIDO ROTI

São Paulo, 4 (E,) -Enquanto as diversas correntes políticas aguardam o desfeche
do caso da eleição do sr, Ademar de Barres, foi hoje veiculada a notícía, oriunda, alíás,

�

de Iontes autorizadas, de que sexta-feira próxima, dia 7, será marcada, pelo T,R,E"f1
a data da proclamação dos eleítns no 'pleitn de t 9 de janeiro último, inclusive:

do sr. Ademar de Barros, como governador -de 'São Paulo ..

- ,

p'ra que telefones, se não funcionam l'
Hoje reconhecemos plenamente so". traz, debaixo do braço', o aoa- vir a pé! O seu teletone não fun-

I justificável a atitude de inúmeros rclho de que NÓe se serviu pouco cionava l

l3!illigOS'
quando entravam pela Re- antes do dilúvio! I Casos como êsse tem sido .trasí.;

dação, furibundos, re.
clamando con- Os responsáveis pela Compa- dos ao nosso cünheci.mBlll,li' !)m�-

...... .....-..,.,..."... --.-_--......-..,.,..-_ '�!ra o nosso péssimo serviço tele- nhia Telefónica não podem, de meras vezes. Até 'lg'ora temos '1'!-
. Florlanópoib. '5' tie M ilrc 'o dê'; 19.7 Iónico. Nilo 'desejando criar "ca- modo algum, reclamar contra seus levado. Doravante, porém, nâos

sos" e oonsiderando, ainda, que a assinantes! São eles henevoltssí- mais perdoaremos. Que a Cornpa-.
guerra provocara, índiscutíveírnen- mos, tanto assim que suportaram, n:hia não tenha telefones qll3 f:'1',n

te, uma sér-ie de problemas de di- sem tugir nem mugir, o oscanda- tinue a colocar "cordõea't de se-'
fdcil solução, procuravamos sem- loso aumento das 'taxas! Há pou- tenta centímetros de comprimen-·
pre refrear a ira dos, que vinham co' tempo, em riovemliro do ano to; que continue alegando. -que r.ãn
apelar para nós, fazendo-lhes ver passado, por uma telefouema de coloca maiores porque não, - tem,
a situação que atravessavamos. Brusque á Fpolis, foi paga a ini- vá Lá! Mas que não exerça uma-

Entretanto, - que diabo - a sória quantia de oitenta cru- fiscalização sevéra quanto ao fUTI--

São Paulo, 4 ·(A. N.) - "O Visconde do Rio Branco. Acusa guerra há muito que se foi e não zeiros l ! cíonamento dos aparelhos, isso-

Estado de São Paulo" publicou o sr, Adernar de Barros do des- mais se justifica essa falta de Mas isso, por enquanto, não não. se justifica.
o atenção, 'por parte da �anhia vem ao caso! Cobrem os respon- Oporbunamerrbe voltaremos ae»

no seu número de ontem o re- via de dinheiros oorresponden- Te.Jefôni.ca, para com seus assi- sàveis pela Companhia TelMôni- assunto.
latório do sr, Coriolano de tes á verba secreta, ao jogo do nantes. Para que uma recl"l;mação ca taxas el evadas, mas não, per- -------------

Araújo Góís, que é um Iíbelo bicho, á renda da Diretoria, de seja atendida, torna-se mister, que mitam que seus assinantes, no, ms- Partl"do Trabalhl·st!1contra o sr. Adernar de Bar. Trânsit,o. Diz que o sr. Adernar a façamos reiteradas vezes! Assim tame em que mais riecess itarn do
_

li
mesmo, só depois de esgotada tôda aparelho, fiquem a ver navios, C'O-

Bros. Essa publicação, que des- de Barros prattoa o baixo es- a 'paciência, é que aparece um run- mo aconteceu out ern a noite, Al- raslolel·rOpertou vivo ínterêsse e causou píríeísmo. Analisa medidas de cionáeio da Companhia para veri- guém, necessitando uma Ligação'
sensação em São Paulo, come- ordem tínanceíra da interven- f'icar o' defeito. Em geral, como í.elef'õnica com a farmácia de ,plan-

d B que adivinhando que o aparelho tão, quasi se descabelou e. no fim
ca acusando o sr. Adernar- dé toría Ademae e arros. em

que vem reparar já deu o "pl'é-
I

não aCJholl outro r9médin 88 niío
Barros de atividades extremís- São Paulo, declarando' que êsse

tas, membro que êle é da soo interventor gastava o dinheiro
cíedade secreta O. M. P. C., do Estado em obras suntuá
concertando planos pasa elimí- rías, sem qualquer utílídade,
nação da vida do presídente da
República.
Diz que, em 1934, o sr. Ade

rnar de Barros ,pr.onunciou no
. Teatro Coli'seu um discurso ião
violento e em báixo calão, que
o sr. Altino Arantes deu or

dens terminantes para que tal
dis0Uir'so nã:o fosse pUblicado. Nüva York, 4 (U. P.)
Afirma que o sr. Ademar de Uma moça de 22 anos de ida
Bal'ros e aS pessoais de sua fa- de simullou estar m.orta duran
mília .se achavam elntão em te Uima n.oite inteira, sob frio
mJás condições finamoefras. O intenso numa fazenda isolada
sr. A�e'�ar vivia d� - pequenos da Vkiínia oc1(llerutal, antes de
empresümos de amIgos, entre ter podLdo diar a;larlll1e, avisan
o's quais figuram o maj.or Men- do a polída que Ulm lenhador
na Barreto, tenente Nunes, tinha ficado doido duma hora
Arm8!ndo Figueiredo e J.osé prara outro. O lunáJtico, anI'J"a

�arlos Pereira
.

de Sou:za. A do duma espingarda de oaça
flrma BarTQS Pmto & Cla. da matou seus v-Í'sinhos, sua espô
p:aça de Santos, da qual fa- I

sa e Uim rJapaz inmão da moça
ZI3Jm parte seu pai e seus ir-I acima referida. A jovem, de
mãos, entrou em. liquidaçào:1 pois de algrLl'illas pelfipeeias, e
Entr,etJanto, seu paI, qurando

o,'
não hav,endo oUltr:o recurso,

sr. Adlemaf de Barros era in- atirou-se ao dhão fioando imó
tJervelllt�r federal, adqui.riu ... voeI a n.oite Lnteira, e quando
2.00 açoes da CO/lllIpa;nhia LeC-I3Jmarriheceu de,scobriu que o
ta e (,)o�'SItruiu um edifído de

I deSJv�rL3Jd.o se ,sui'cidarta depois,
d,ez andares em S. Paul'o, rua de na:o t'er mais o' que mata�r.

f

Estas mesma� colunas qtté
acolheram e vem abrigando
os meus rabiscos - artiquetes
desprentenciosos no molde e

na intenção - tem aparecido
ultimamente, empanzinadas de
cttltura histórica e linguística,
tremenda, possante, tão arra

sadora que faz trepidar os tt
pos e engasga7' a máqitina im
pl'ess01'a.
Ora, todo êsse furacão in

teleclttal
•

ronqueja, em' raja
das abalador,as, por debaixo
da fragilidade humilde das
minhas 'inicia'is, o :que me

vem valido gmC'inhas dos ami
gos e iron'ias elos inimigos el1�
embrião.

Como o robttsto artic�tlista
pode conhecel', em extensão e

profundidade, o cálctilo das
probabilidades, e me vir pr'o
var' atr'avés de quatrocentas
laudas, a coincidência do sett

pseudônimo e as iniciais do
nome que ,me ,deram neste
mundo complicado; eu não
l'eclamo.
É vel'dade que Eça mandou

Bulhão Pato pOr'-se ao fr'esco
do seu peT'sonagem, e eu de
via seguir' o exemplo dêsse
velho, rapôso, intimando o

pseudônimo a dar o fóra do
mett nome, dentro de vinte e

quatro h01'as.
Mas, pensando bem, pr'efiro

Con.tra OS terroristas ,·udeus ���t,�}f��Ei:�a���:
o E essa parolagem foi neces-

Je,rusalém, 4 (U. P.) - Seis número de vítimas causadas sária como explicação à dona
mil s'ÚLdado,s hritrunicos,' por s'ábado e a o_oudenação dos do meu tempo J a luta pela
ordelm secrelta, revistara,m

.

a bombardeios sao' a.p'e,n'o" "l'a'_ vida, - e aos amigos, que me
, UI., conhecem bonachão e com-área {lle Tel Aviv, na coSlta me- grimas d� crocodilo". Acredi- placente, incapaz, pOl'isso, de

ridional da. Palerstillla, hoje, tam ês,ses funcionários que a at01'mentar no Alérrr- o espí-
para de,scobnr' elementos do Agência se opôs aos bombar- rUo de Domiciano, prdvavel-
movimento terror-Ísta na zona deios ex,tremis"os, prl·ncI·.pal-

mente .ainda em apuros nd
,�w acerto de contas.de Mear'sharin, bai.rro .ortodó- mente po:nque essas medidas Nã9 é do meu feitio ir c/ta-

xo lli!:.a:e.lito de JeruSlalém. não acarret8!lIl' nenhum perigo teá-lo com as moscas alfineta-
O maJor R. H. G:ale, coman- á liderança da ÁJgência sôhre a

das uma hoT'a por dia, o dia
da'''te ;Ü. p.

.

d··
_

b· , inteiro, 44 segundos e meio ouiu U<1. rIlmelra lVIS3JO rI- cole,tividade israelita.
t" d I que sei lá... M,esmo porque. amca, ec arolU, em e,ntr,evista !seriam 'atl'ibuições da Sbcie- V Iá imp,rensa, na noite passada, dade Protetora dos Insétos 000 pe OS, ares
que "se tudo correr bem" os --------------- Daninhos...

J I' 4 (U P) Uextremistas ou}padOts serão' Aqui, pois, vai o reparo aos eru:sa 'em, . '. -' m

rt ad Jacy Mattos Areas e meus amigos, que me esbuga- caminhão do exército britâni-

�ap � 2'�s hem TelsAviv, den-
Hilda Bittencourt Areas lhavam t�m olho espantado, co voou pelos ares ao chocar-

ro e or,as. Uta:s tropas julgando-me a escavar 'o ve- se oom Ulma llliina ool.o:cadla pe-entrar3Jm na cidade sob vir- Participam ao. parente. e à. nerando chão da história em

tuais condições de guerra, 'co- Pealoa. de .ua. relaçõe. o busca duma minhoca sonolen- los terroristás judeus ao sul

1 d
nascimento de _eu fllhinho ta numa época em que nem os da localidade de Richonle, p.ca-ocan o sacos de 3Jreia e peças d'ínosaul'ios valem o t1'abalho sionand.o ferimierutos giravesde antHharia em picmtos estra- ANTONIO FERNANDO das escavadeiras .mecantcas em três soldados 'ingleses, se':tégicoiS. As autoridad'es não di- ou o ctlsto dos tubàs de dina-

FI
.

6" 1· 1 347' gutlldo informa comunicadovulgaram seu !pIlamo de opera-
orlan ... 0 IS, - -

mtte.

ção, que:r em Tel Aviv, quer ==============:_:______:L�í�,d:'io�:M:'a:r:ti.:.:n:h_:::o_2:c:a:::ll:a::::d.:::_o_--=o:fi::c::,La,:I:. _

em Jlerusaléni. Acredita-se que
e:Sltão pondo em práltica o pro
gI"alll1a traçado pelo marechal
Miorutgom:ery há aLguns mese,s.
As autoriJdad�.s saIientoaram

que não levarwo a efeito vare

jamelntos n3iS resi(i,ências, pois
jsto· não deu resUllJtado. Fu.ncio
nários do govênn.o dis'ser.am
que aJS manifestações de pesar
da Agência Judaica, ante o

Graves acusações ao

sr. Ademor de Barros

Fingiu-se morta
-

para nao morrel-

. De sua viagem da Rio Grande, do
Sul, aonde fôra em goso de férias
e também para tratar de interês
ses, reC{l'eSSOU á esta capital, o sr

Guida BoU, estimado gel'ente de
Banco Nacional do Comél'cio em

Flo1"Íanópolis, e tlma das pel'sona
lidades mais bemqttistas em nos-

sos meios sociais.
-

S. s. tem recebido muito cwn

printento pelo seu retorno e a ele
aCl'escentomos os do "O Estado".

Arnoldo Suarez
Cuneo

(i rurgião-dentista
Exclusivamente com horõ

marcada.
Cartão de hore Cr$ 80.00.
Rua Arciprellte Paiva 8.0 17

Te]. 1.427.
Florianópolis

Tendo em vista a excepctonaã
importância da ConV'ençro Nacio-
nal do PTB, a reunir-se na Capitai
Federal, dia 5 do corrente, o Dire
tório Municipal de FIoeianópolrs,
em Assembléia Extcaordínária da-
28 de fevereiro, resolveu designar
uma comissão composta dos Srs.
Dr. Carlos Gomes de Oliveira, CCill-'
sultor jurídico do Partido, e dos .

deputados es'L'lliduais oleiãos Dr,
Saulo Ramos e Braz Joaquim XI-,
vos pa,ra, Il;a qualidade d'e observa
dores, acompanharem os trabalho!'.,
da magna Convenção.
A l'uzida c-omi.ss,ão seguiu ime-

diaLamente para a Ca'pi'tal da Re

pública, esperando-se que sua atua-
ção venha cÜ'nCiOl'rer para majDI'"

a,mpliLude e coordenação do m<J\;j-
me,nto trabalhisLa em n0.5S0 Esta
do.

Sob a Presidcncia do Se'D'adOl"
Getulio VaI'g-as, reune-se hoje n:aG

CapilLa,1 da RepÚ'blic,a, ,em Cotl1veu_ção"
Na,cional, o Pal'bido Traba'Ihlsta,
Brasileiro.
A s'er.ção deste Estado esk1. re

p,rese:nbada na referi,da Conv,ençãú'
pelos seus Dele.gadns: Dr. Aristl
'des Largura e W3!ltdemiro Palhares,
terido como sUipolenles os 81nr5. Oc-'
tacil�o Na:81r.imen:bo e Wilson Au--

gusto da Cm,ta Schi�fler., _

Neste conclave serao dlscwlndmv
assuntos do maximo inlerês's'e par-
Lidário, entre os quais Revisão dos;

Estatutos, .ao Pl'ogramá e ação d_(V
Partido nas eleições r,e'0em tenrm-'
nadas.

Fpnlis, 5 de março de 1947
r

João Linhares.

PAR f�RIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R.I.E I R'A S,
ESPINHAS, ETC.

SERViÇO DE
,

METEOROLOGIA�
Previ.ão do tempo, até 14 holl'o.�
o dia 5 na Capital;
Tempo: em geral in.tável.
Temperatura: eltável'
Vento.; de norte a lá.te, fresco...
Temperatura. extrema_ de onte:rn,J

máxima, 29,0; mínimo 22.0.

Telegramas ·reUdos
Relaçã'Ü do,s te1egramas retidos;;

na estação dos T,eleg,rafo'S =

Oswaldo �unes, Djalma Viei'ra!
ela Silva, DaJcema Viei.ra, Jandira;r
Brito, Mar.ia Pereira, Maria LUIzm
Fl'amoni, Al',cênió Eduardo '11·00
Santo.s, Jo-ão Jósé Maria, Z'eui ,re
rícimo, Silvio Silva, JUlca e Hílda,
Políbio Napoleãio Venera, Laur&�
.silva Gonçalves; \Vilson Menez-es,
Arno Meyer, Inmãos A'lves, GoT1i5i
nio Inruc.i'o Silva, JoãO' Bati'sbr
Ag-uiar, Wa'ltd8imÍ-l'o ,Feneira, A�-,
dol1fo Almeida, Jósé Maria Teixel

,ra, Essencia,s, Oc['á,rio Dias, Sar:
glenltto Nataniél, Ga�paril1iO Zazl,
Aroil Lewkuwi'Lz, Antônio Nas-ci
menta, Jbão Ahies Britto e Celso-:
CarionL

Sa'llidaçõ'és.

LEIAM' A REVISTA
O VAlE DO ITAJAi

-f
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


