
Prêso o chefe da espionagem DO Canadá1
OTTAWA, 21 (D. P.) O

"Journal" declara que a Polícia
Montada Real do Canadá pren
deu o chefe da rêde de espiona
gem que operava no Canadá.

O ".Tournal" identifica o agen
te como Arthur Adams.
UM RELATóRIO A:"I!SIOSAMEN

TE ESPERADO
OTTAWA, 21 (D. P.) - O

govêrno do Canadá deverá' to r

oar público amanhã um relató
rio oficial sôbre a rêde de es

pionag'em que, segundo as decla
rações do .. premier" Mackenzie
King, resultou na revelação de
informações altamente secretas a

uma missão estrangeira.

Segundo identificações autori
zadas a referida missão é a Em
baixada da União Soviética 110
Canadá.
Os canadenses aguardam com

ansiedade novas revelações refe
rentes ao caso no qual diversos
funcionários do govêrno coloca
dos em posições estratégicas es

tão envolvidos.
Fontes chegadas ao govêrno do

Canadá dizem que a missão es

trangeira a que se referiu o

"premier" Mackenzie King, sex

ta-feira última, provavelmente
não será identificada oficial
mente até que a Comissão Real
termine suas investigações em

tôrno do fato, o que se efetuará
possivelmente .dentro de uma

ou duas , 'llanas.

Resta ainda prOV3Jr até quan
do está envolvida a Embaixada
da União Soviética aqui.
Presume-se que o embaixador

dos Estados Unidos no Canadá,
Ray Atherthon que regressou a

'Washington, informará ao presi
dente Truman o desenvolvimen
to do caso.

Noticia-se também qUe a Em
baixada dai Rússia aqui cance

lou seus planos para uma reçep
ção ao Corpo Diplomático sába
do próximo, aniversário da fun

dação do Exército Vermelho, re-

gistrando-se um certo mal estar
entre os membros diplomáticos '

enquanto a Comissão Real pros
segue com suas investigações a

fim de apurar quais os segredos
que foram entregues aos agen
tes soviéticos.

CONFIRMAÇÃO DE UM CIEN
TISTA INGL1<:S

Birmingham, Inglaterra, 28
(U. P.) - O professor M. L. E.
Oliphant, considerado como o

principal cientista britânico den
tre os que trabalharam na' bom
ba' atômica, confirmou hoje a

declaração do secretário de Es
tado norte-americano, sr. James

pedido, parece
que justo

O CeI. Lopes Vieira, que
tantas simpatias desfruta no

município da Capital, acha-se
ncvamente à testa do Exe
cutivo desta Comuna.

Só motivos de satisfação
nos movem a dizer isso. Te
mos homem ao leme, nin
guém o duvida. Alguns pere

___________ recas, que apertem as man-

díbulas e engulam em sêco,
sorvendo um clique de ebor-

.__ __ recimento, por despeitos de

politiquice miúda.
E, já que o CeI. Lopes Vi

eira é o Prefeito de Florianó
polis (reafirmamos uma vez Não é facil, todavia, arlnglr
mais, doa a' quem doer I), O seu ohjetivo. É preciso ter,
vamos formular um pedido, ou adquirir, muita fôrça de

que nos rogaram veiculéese- vontade, mas acima de tudo e

mos por via iornaliet ice, que sobretudo ter um objetivo por

não é o caminho mais dis- que batalhar. Admiramo-nos

ereto das reclamações, sendo de como certas pessoas, com

contudo aquele de que dis- elevado gráu de cultura, co-m

pomos e usamos, com a mira conhecimentos especializados
feita ao bem público. sôbre cedo e determinado 1'8-

O pedido é o seguinte: -- mo de negõcío, dispondo de di

A estrada que leva a Coquei- nheiro para movimentar uma

ros e por onde trafegam ôtii- emprêsa, não conseguem ven

bus lotadíssimos de passa-
eer na vida - quando não ira

geiros, moradores daquelas cassam. fíeam onde estavam

bandas, ou amantéticos de antes, ou regrídem ...
praias deliciosas, tem trechos Por outro lado, confundem

ruins, periiosos, muito es- nos, outras pessoas que', com

treitos. pouca ou nenhuma Instrução,
O morro do Baco-baco, sem conhecimentos espeeíalí

como tal conhecido, é passa- zados, oapítal, e outros meios,
gem obrigatória para os cita- conseguem progredir. lança
dos veículos, e a rodovia que do� n� mesma, emprêsa dos

o transpõe semelha um ca- .prrmerros.

nudo, alí pôsto para;'atrapa- O que prov.ocou, a derrota

lhar o trânsito e dar! lugar a de uns e o tríunfo de outros!

desastres futuros se dois car- Podes dizer-me, leitor i amigo,
ros grandes se toparem na- que foi a sorte.

quela altura. Fica, porém, cedo, de flue a

Não seria possível um ser- principal razão é que um, ao

viço no local no sentido de encetar sua ação, ou mesmo

etarger a estr'ada, desafogar an!es. de ini�i�-Ia, possuía o

a viação e desassustar os objetivo defínído que faltava

corações da gente que por lá ao outro.

passa todos os dias? O que venceu sabía pOJ' que

E' êste o pedido que faze- trnhalhnr e onds queria ehe

mos ao CeI. Lopes Vieira, na gar, não se desviou jamais do

certeza de sermos a tendidos plano traçado,
se as verbas da Prefeitura Em vez de recuar diante dos

não folgadas, permitirem � oh�táculos, A

procurou e conse

realização da obra indicada. guru transpô-los, ao passo que

O pedido, parecenos, é re- outro sem l'U�O preííxado,
zoável, e fazendo-o, sabemos, apenas fez seguir em SInuosas

que falamos a uma autori- curvas, perdendo tempo na

dade às direitas deseiosa de jornada, pois não possuía um

servir ao interês�e geral. obeletívo definido, que avul
tasse no horizonte para nor

tear-lhe as passadas. Respon
de a ti mesmo, leitor, a, per
gnnta que te fiz ao iniciar esta
palestra.
- "O que faço eu na, vida 1'�
E acrescenta-lhe mais esta:

-
., () que quero ser e fazer

daqui alO. 20, ou 30 anosP'.
Não te apresses em respon-

41el· a esta última.
Peusa hem. 'roma. uma tlelille
ração. Visa um objetivo. 'fraça
teu :rumo em direção ao mes

mo, e põe-te a caminhaI' sem

desfalecimento, nunca o per
dendo de vista por um só mi
nuto. E é- mais do que certo
qu� conseg'uirás atingí-lo.

O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Lf'ro't>rietario e Diretor-Gerente: SIDNEI ]\"(lCETI - Diretor: BARREIROS FILHO
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08 RUSSOS PROTESTAM
Jloscou, 21 (A. F. P.) -

Foi entregue, hoje, ao en

carreando de Xegócios do
Canadá, uma nota soviética
em respostas à declaração do

primeiro ministro il'Iacken
zie King', no dia 15 sôbre o

Sexta -Ielra. 22 de Fevereiro

easo de espíonagem deseo
herto, naquele país - anun

<'ia a emissora soviética.
"Reconhece, todavia, o

g'Ovêrllo soviético, ter rece

hido, de seu adido militar no
Canadã, certas informações,

de 19-46 H.

"sem nenhum valor real"
acrescenta a Iradíação, dí
zendo mais que a U. R. S. S.
protest a v a enérgfeamente
contra a campanha anti-so
viética desencadeada no Ca
nadá.

Movimentam-se
.
as tropas russas

'I'eeran, 21 (U. P.) - Oh"
servadores neutros dizem

que há sinais que os russos

estão realizando grandes
movímentos de tropas no

norte do Irã e a imprensa
local informa, IHU' seu lado,
que os russos estão saindo
de numerosas cidades .10
norte do país. Contudo, as

notícias são ainda contradi
tórias.

Partido D. Cristão
Belo Horizonte, 21 (Via

Aérea) - Em sessão solene
foi instalado nesta Capital
o primeiro diretório seccio
nal do Partido Democrata

, Cristão, que promete desen
volver em todo o Estado in
tensa atívldade político-par
tidária, destacando-se, em

seu progruma a realização
de obras de asslstêneía so

cial ao proletariado.

Detido o «Vabo da Doena EsperaRza»
Willemstad, 21 (U. P.) - O vapor espanhol "Cabo

de Buena Esperanza" acaba de ser tietido pelas autorida
des portuárias, para pagamento de danos calculados em

um milhão de florins, infligidos á ponte local p01' outro
navio espanhol, o "Cabo de Hornos", Que partiu ôntem.
Um comité de inoestiçação já começou a determinar a

reeponsabiluuuie do acidente. Calcula-se que sejam ne

cessários seis meses para reparar a ponte.
O embaixador Aunos, que se destina ao Brasil, não

esteve disponível para entrevistas, 11 bordo do "Cabo de
Buena Esperanza".

Um

deDescoberta

nium

Vasilov, referindo-se à pou
ca idade dos dois cientistas,
acrescenta que "o futuro de
nossa Ciência pertence à gera
ção jovem".

Moscou, 21 (A. P.) - O sr'l O "Estrêla Vermelha", em

S. I. Vasilov, presidente da editorial, diz, por sua vez, que
Academia de Ciências, escre-" sôbre a base de um novo e

vendo no "Pravda", diz que os poderoso surto da economia do
jovens cientistas Konstantín povo e os novos desenvolvi-

I Petrzhak e Georgi Floryov mentes da ciência soviética, as
"descobriram o fato notável fôrças armadas de nossa terra

I da desintegração espontânea natal serão robustecidas".
dos atamos nucleares do Ura-

CONFERENCIARAM

A batalha durou 4 horas

cientistas russos

Batávía, 21 (U. P.) - As tropas indús, uniram-se, ôntem
á polícia civil índonesiana na batalha de 4 horas travada con

tra franco-atiradores na área fabril de Bandoeng.
O 'Comunicado holandês sôbre essas operações diz que o

{!adáver de um japonês vestindo uniforme dos oposicionistas
Indonesianos foi encontrado entre as baixas.

As discussões íntormatívas entre Van Mook, Clark Kerr
e Shjarir foram suspensas por vários dias, enquanto Shjarir
viaja para Jogjakarta a fim de conferenciar com Soekarno.

Como se sabe; Van Mook, Shjalir e outros conferencia-
l'am separadamente e com Clark Kerr há mais de uma sema- Londres, 21 (U. P.) _ Sa:be-se que divergências anglo
na num esfôrço para chegar a um acôrdo sôbre as exigências ameiricanas com a União Soviética, sôbr,e o território a ser
de independência da IndonéSlia., �_____

coberto pela comissão das quatro potências que deve investi-

Os prl·mel�ros resultados �:�t��i���st: :�:s�o�tália e a Iugoeslávia, tem retardado a

.

.' Os suplentes dos ministros do Exterior da Inglaterra, dos
BUCARESTE, 21 (U. P.) - Os primeiros. resultados das Estados Unidos, da França e da URSS, já realiz3iram quatro

eleções sindicais prefaciando as eleições geralS indicam que reuniões sôbTe os planos da Comissão, que já devia ter parti
quase na totalidade dos centros operários e grandes emprê- do há vários dias.
sas a maioria dos votos está sendo obtida por candidatos da I Os mESaS desejam que a investigação se restrinja a Tries

"[,rente única operária", que alpresentou listas comuns entre te e aos Hmites, reivindicados pela Iugoeslávia, que lhes da

.comunistas e socialistas. riam a península da Istria e a maior parte da Venezia-Gíulia.

Londres, 21 (U. P.) - A
emissora de Moscou anun
ciou que o comissário de po
lícia para as relações exte
riores, sr, Molotov, conferen
ciou, hoje, com o primeiro
ministro iraniano.

RENUNCIOU O EMBAIXADOR AUNOS

Byrnes, .de que o segredo da
bomba atômica permanece ainda
exclusivamente com os Estados
Unidos.

O sr. O'liphant é professor de
físf cai na Universidade desta ci
dade. Acrescentou que os cien
tistas britânicos conhecem per
feitamente apenas um dos ma

teriais com que a bomba atômi
ca é fabrtcada, porém, quanto
30 segundo, têm apenas vaga
idéia.

MADRID, 21 (U. P.) - O sr. Eduardo Aunós remmciou
ao cargo de embaixador do Brasil, para o qual fôra recente
mente designado.

Ainda a contenda limítrofe

CONVERSANDO •••

Por TUY
Amig'o leitor: perdoa-me a

pergunta mas, o flue fazes
atualmente? Qual a tua prof'ls
sãoi
'I'alvez não li tenhas, ou tal

vez gostes muito da que tens••.•

'Entretanto, já pensaste algu
ma vez num ohjetlvo para tua

vida, para tôda essa luta que
levas qnotídíanameutet .Já (te
finiste o teu ohjetívo, o que
queres ser ou serás daqui hã
verá 10, 20, ou 30 anos I ...

Se por um lado há fatores
determinantes 'e inelutáveis
no destino de um homem, é
por sem dínida que file pode
traçar o seu com vígor e decí
são.

TOME APERITIVO

KNOT
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QUEiXAS E RECLAMAÇõES IIPREZADO LEITOR: Se o que uie

Iinteressa é, realmente, uma providência
para endireitar o que. estiver errado ou

para que alguma falta não se repita; e

NÃO o escândalo que a sua reclamação
ou queixa poderá vir a causar, encami
nhe-a á SECÇÃO RECLAMAÇõl';S,
de O ESTADO, que o caso será levado
sem demora ao conhecimento de quem
de direito, recebendo v. s. uma informa
ção do resultado, embora em alguns ca

sos não sejam publicados nem a recta

mação nem a providência tomada.

�-----------------------------

BREVEMENTE
Reabertura de Laboratório
Radio-Tecnico-Electron

Fundado em 1935
M"ntagem de rádios. Ampli

ficadore.-Transmi••o)l'es
Mabrial importado direta

mente do. U. S. A.
Proprietário

ütemsr Georges Bohm
E\ecbe - Tecnico - Profiuionol

formado na EUl'opa
Florianópoli.

�ua João Pinto n. 29 -- Sob.

I
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o governo gaúcho não negociará sob
ameaças ou greves

P. Alegre, 20 (E.) - o palá- Todos os funcionários e servi- Pensa o go v êrno, que é seu
cio do governo forneceu a se- dores do Estado, como todos dever, como govêrno democrá-
guinte nota: aqueles que vivem de salários, rico, atender as conveniências
"Reuniu-se, sob a presid-ência em quaisquer profissões que gerais, promovendo, por um es-

do sr. Interventor Federal no exerçam, sentem o constante fôrço ordenado e metódico, a

Estado, o secretariado rio-gran- efeito da inflação e a continuada felicidade, ou a melhoria de to-
dense. e progressiva perda do valor dos.
Foi, nessa reunião, detidamen- aquisitivo da remuneração de Espera o governo que os mo-

te examinada a situação existen- seu trabalho. vimentos de reivindicações se

te no Estado, aliás de caráter Não pode o govêrno - e não processem sob a inspiração do
geral no país, solicitando várias o fará - encarar isoladamente bem comum. não se deixando
classes melhorias de salár ios, uma determinada situação de conduzir os que neles são iute-
sob as mais diversas bases e com uma classe determinada, por ressados por agitadores. que s6
as mais diferentes reivindica- mais altos e relevantes que se- procuram criar as maiores difi-
cões. jam seus reconhecidos méritos e cu Idades ao exercício do poder-

Não foram estranhas á análi- por mais necessários á causa democrático, que surgiu da vi-
se feita as condições particula- pública que sejam suas ativida- tória do memorável pleito de 2
res do Estado, provenientes da des. de dezembro.
condições de ordem geral, de- É preciso cnmp reender que o Tem o govêrno plena cons-
correntes da guerra, ora feliz- aumento de salários, na atual ciência de suas responsabilida-
mente encerrada com a vitória situação. não sendo geral e com- d es e o firme propósito de asse-
das armas das Nações Unidas. pulsório para todos, só concor- gu rar a manutencão da ordem,
Tôdas essas causas, que influi- rerá para a aparente melhora prevenir a infraçto da lei e não

ram decisivamente na major-a- de uns e o inevitável agravo da negociar mediaqte ameaças ou

cão do custo normal da vida. fa- situação dos demais. realização de greves".
zem ainda sentir seus efeitos, e

êstes ora se apresentam no maior
grau de sua intensidade, pois,
pelo desapareoimento de suas

origens, tendem a rápido de
cesso.

A atual safra apresenta-se com

promissoras perspectivas e como

a de maior vulto entre as já
constatadas no Estado; a situa
ção mundial tende a normalizar
se, sendo lícito esperar o resta
belecimento progressivo do co

mércio internacional.
O problema de salários é cor

relato ao do custo de vida, sen

do tanto mais satisfatória a re

muneração, quanto maior for o

poder aquisitivo do dinheiro.
A situação nacional, como a

dos demais países, em conse

quência do esfôrço de guerra, é

filnceiramente
grave.

artícularmente, apresenta o

K ado um déficit superior a.
c-s 100.800.000,00.
Prosseguir na política de au

mento da despesa, sem atenção
á receita possível, é buscar so

luções transitórias, de beneficios
aparentes apenas.

Insfitufo Brasil-Estados Unidos
de floriabópolis

AUIJAS DE INGLÊS

EDITAL

Faço público a todos os interessados, sócios ou não" que se acha

aberta, até 28 do corrente, a matrícula para os cursos de inglês man

tidos por êste Instituto.
De conformidade com o que foi resolvido em sessão da Direto

ria de 8-2-·46, os sócios e seus filhos menores pagarão uma taxa men

sal de d:ez cruzeiros (Cr$ 10,00 r, enquanto os nâo-sõcios contribuirão
mensalmente com a importância de vinte cruzeiros (Cr$ 20,00).

Essas taxas serão cobradas adiantadamente; sendo que a primei
ra, no ato da matrícula.

Os interessados devem dirigir-se à Secretaria do Instituto, á rua

Artista Bittencourt, n. 2, onde poderão colhêr maiores esclareci
mentos.

N. B. - Os alunos do ano anterior devem renovar sua matrí

cula, sob pena de perdê-la,
Florianópolis, 10 de fevereiro de 1946.

Prof. .J. illcântara Santos
Diretor de Cursos

�""----,,--,,----""----,,--""""--------,"""--"�

AI)VOGADOS
Dr: OSVALDO BtlLCAO VIANNA
Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt' 52 - Sala 5
Edifício Cruzeiro - Florianópolis.I

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

I

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
fone: 1448

Em frente ao Tesouro
do E.tado

Florianópolis
Farm, Narbal Alus oe souza

da Cosia Avila
Dr. H. G. S. MediDI

FarOl. L.

I O D�,�r!!?O
I Redação e Oficinas á rua João

Pinto 11. 5

: DIRETOR DE REDAÇÃO�
I A. Damasceno da Silva

I ASSINATURAS
Na Capital

Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Mês.......... c-s
Número avulso Cr$
Número avulso
domingo .. , Cr$ 0,5

No interior
Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Número avulso Cr$

Exame de sangue I Exame para verHicação
de cancer, Exame de urina I Exame poro

verificação da gravidez, Exarne:<ie escarro.

Exame para verificação de doença. do.
{)ele I boca e cabelos, Exame de fé'Zes,

Exame de secreções.
Ilutovaccinas e transfusQo de sangues,
Exame qUlmico de farinhas, bebida

café. água., etc.

.....................1 ...

Anúncios mediante contrato

Clube Doze de Agosto
PROGRAMA DE l"ESTAS PARA o ]}IÊS DE FEVEREIRO

DE 1946
horas.

4 - Dia 23 - "Festa Carnavalesca", com início às 21
horas.

NOTA - Para os festejos do Carnaval, serão distribuidos
convites especiais aos senhores sócios quites, os quais deverão

I·
desde já apresentarem à Secretaria a relação dos filhos meno
res para a respectiva dístríbuíção d€ cartões de identidade,
para o ingresso ao bai}e infantil. I

Os originais, mesmo não.
publicados, não serão

I
devo lvidos,

I A direcão não se respon
.

sabiliz-a pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados

NOSSAS SECÇõES
Direção de:

BARREIROS FIJ,HO
Xotas Políticas
Sotas Locais

Artigos de Redação
Página Literária

SID�EI �O(,ETI

JiJcol101nia e Finanças
Vida Bancária

Notas Científicas

-'alas Rurais

Estatística

Xem Tôdos Sabem
A. n,\.\L\SCENO

Govêrno elo Estado

.Iurí spr'udncia
Vida ::'Iilital'

Xoticiário elo Exterior
Not

í

c iário do Pais

Artigos de Hedação
LíDIO 31. CAI.Ll\DO

Crônica da Semana

Pejos Mun ícípíos
Xlagazine
Concursos
Art ígos de Redaoào
D. }<'. AQUHiO

_:,.: atas da Prefeitura
Vida Escol3.r

Fatos Policiais
Vida Saciai
Vida F'em tn tnn

Retrg ião
PEDRO !-',lULO �V\CH !!JQ

Esportes.

Informavões .

úteis
FARMÁCIA DE PLANTÃO
Estarão de plantão, durante

mês de Fevereiro, as seguintes F
mácias :

Domingo 3 - Farmácia Sa
Agostêiho - Rua Conselheiro I

fra.
Domingo 10 - Farmácia Es

rança - Rua Conselheiro Mafra.
Domingo 17 - Farmácia Nel

- Rua Felipe Schmidt.
Domingo 24 - Farmácia Mod

na - Praça 15 de Novembro.
O serviço noturno será efetua

pela Farmácia Santo Antônio.
à rua João Pinto,

TELEFOXES MAIS KECESSITADOS
Bombeiros 1313
Polícia 1033
Delegacia O. P. Social............ lj��
,li aternidade 11"
Hospital Xerêu Ramos � S3í"
Santa Casa lO»
Casa de Saúde S. Sebastião 115;
Assistência Municipal ........•... 1664
Hospital Milita,- 1!�:14° B. C. loJ
Base Aérea ......•...... 78.
7" B. L A. C. 1593
Capitania dos Portos 1380
1 h" C. R. .

,
1608

Fôrça Policial 1203
Penitenciária 151b
"O Estado" 10262.. A Cazeta" 165
U Diário da Tarde" •............. 157�}
L. B. .�. .......•.............. 1643
Emp. Funero-Ia Ortiga .•........ 102c

* * *

Precisa de um empregado
competente? (

- Consulte o nosso fichá-'
rio de candidatos a

emprêgos
* * *

Deseja obter'
emprego? ..

Procure então a nossa Gere�
cia e preencha a nossa "ficha dI'

informações úteis", dando tôdaB'
as indicações possíveis, que tere;.,mos prazer em recomendá-lo (�,
3J0S Interessados na aquisição �\
bons funcionários (as).
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Lira T.ênis Clube--Venda de mesas para os bailes carnava-

até 24, domingo, com inicio às 14 horas, na séde do clube. E' obrígaté
a apresentação do talão do mês ..

' Ais 16 horas, 'tarde dansante, promevída
Grêmio Estudantil Catarlnense ..

���������--�--���-=�--------------�--�����������.

I V·d S
·

I I��sapataria Jurity ,��alr� "
iüovêrno do Estado III I a oc Ia . A d. �E9A DE.�ROCOp�o I Portarias de 20 de [et/ereiro de 194. I' "Demônio Familtar " fOI a O I�TERVE�TOR FEDERAL RESOLVE

I'peça levada ao palco ante-ou- DIspensar:
�.' Lauro Costa. 30 sargento da Fôrça Policial

tem por Procópio e sua com- do Estado da função de sub-delegado de Po-

panhia. lícía do distrito de Santa Cecília, do muni-

FOLHINH I DO DIA Agradou sobremaneira, tan- cípio de Curitibanos.
---------

fi to a peça como o desempenho. Francisco Duarte Sobrinho da fdunção de, 1° DESPERTE. BILIS
, • suplente do delegado de PoliCIa o murucipio

I IProcópio est�va num dos de Curitibanos, DO SEU F' GIDOseus melhores dias, encarnan- Jo.'; Venâncio da função de sub-delegado de

..

do Pedro - o escravo da fa- i Polícia do distrito de Enseada de Brito, do I
mília que para satisfazer os

I muniôlprrr-ele ,Palhoça, _ _

'

.' ,
_' Lauro dá. Losta Pereira da função de sub-

anSeIOS dos coraçoes de seuõ delegado de Polícia do distrito de Paulo Lo

"sinhô" e "sinhá moça", não pes, do município de Palhoça.

trepidava em fazer as mais in- Hercílio Iuvêncio Antônio da função de 1°

de "... 1
A I suplente do suo-delegado de Polícia do distrito

errveis íntrrgas CO ocando toda
I de Paulo Lopes. do munícipio de Palhoça.

a família em situações as mais
-

Francisco Kuhne n da Fnncâo-de s;,b-delegado
difíceis. de Policia do distrito de Quecaba, do muni-

J. Policema, em Doutor cípio de Palhoça.
Waldomiro Pereira Pinto da função de sub

Eduardo, teve um brilhante de- delegado de Polícia do distrito de Praia Gran-

sempenho. de. do municipio de Araranguá.

Andaram também, com ma- Desiçnar:
.

l-AI' A'
Marciliano Fernandes para exercer a fun-'

gístra atuaçao, ICe veIro, cão de 10 suplente do sub-delegado de Polícia
em Carlotinha, Maria Lígia, do distrito de Santa Cecilia. do município de

em Henriqueta, Paulo Correia, Curitibanos,

como Alfredo. Ataide Granemann para exercer a' função lista, do Quadro único do Estado (Grupo Es-

Ub" A
- . de 20 suplente do sub-delegado de Polícia do colar "Luiz Delfino ", de Blumenau), de tr in-

'NIVERSÁRIOS: IraJara VelrOS reconquls- distrito de Santa Cecilia, do município de
..d. ta dias, sem vencimento.

_ Padre EMÍLIO DUFFNER. tou o conceito adquirido nos Curitibanos,

I " primeiros espetáculos. Antônio Dalberto para exercer a função de
O criador do "O Aposto o ,

O velho e estimado professor Jurema Magalhães, em Da.
1° suplente do delegado de Polícia do municio
pio de Curitibanos.

de trancês do Ginásio Catarf-] Maria, e Carlos Duval, cOlno João da Mata Soares para exercer a função
Beonco Havana e Azul. d"

Velha, no município de Araquarí).

nense, O dínâmo vivo das con-] Azeve o, tiveram tambem boa de delegado de Polícia do município de Pa- Admitw :

.

f
Saltos: 4 1/2, 5 1/2 e 6. atuaçao. Ihoca. Luiza Fagundes, na função de Professor.

gregações Marianas, az anos ,Frederico Vitorino dos Santos para exercer
Enfim Demonio Familiar" referência IIIJ correndo a despesa por conta

hoje. Cheio de amizades na
O PRECEITO'--D--O'

-- --, "a função de sub-delegado de Polícia do distrito da dotação 1-034. do orçamento vigente (Es-

bagagem COUI que vive a per- DIA proporcionou ao nosso publico de Paulo Lopes. do município de Palhoça. I' d 'f d
'

dI'
- . '

aJ
co a mista e;.l' e eu-os o tapenu, distrito

correr o nosso Estado nas suas A PERSONALIDADE I uma ótima noitada, desfazendo José II'regeron para exercer a função de 1° de Barra Velha. no município de Araquarí).
.

d s de bom semeador a
A.

, m?ea, os J?ois e. �II profel's(iI' a. má impressão das três re- suplente do sub-delegado de Polícia do distrito Portarias de 25 de janeiro de 1946

jorna a
. _ " :

I
re. tem InfluênCIa deCISIva na for- - de Paulo Lopes, do município de Palhoça, O INTERVE \TOR FEDERAL RESOI,vE

data de hoje nao sera testíva mação e no aperfeiçoamento da presentações anteriores.' Benedito Kirchner para exercer a função de Tornar sem efeito:

SÓ aquí na Capital. Aos inúme- per.onalídade do homem. Cabe, sub-delegado de Policia do distrito de Queçaba, A portaria Interventoriai de 3 de novembro
, '- l

do municinio de Palhoça.
ros e muito sinceros votos de porem. aa mae., o pape moi. Irn- Missa de 70. dl-.

do ano p. findo, que concedeu licença a Do-

t t 1,.... Manoel José Barbosa para exercer a função .

d ". Eilh E P'
-

f .1' 'd de que o Padre Emílio po'!' an e, po.,que e a. e �.ue tem rmugcs a nova I o, scr ivão de az, vitati-

.e,IcIa. " contacto mOlor com as erlOnço.s. A família Fortkamp mandará �:dO�elegadO de Policia do municipio de Ca- cio, do distrito da -sede da município e cornar-

Ira receber, Juntamos tambem justamente durante o 'infância� celebrar -amanb ã, às 7 horas, Olivério Esteves para exercer a função de
ca de Concórdia.

OS nossos. idade. mais .·fovorá"l para un'!(i Dispensar:

'" educação c-onveniente e útil. na Catedral Metropolit"na,' sub-delegado de Polícia do distrito de Praia Maria Leal Ledoux Sousa da função de

Evite que .eu fi ho venha a ••r missa de 7°. di� em intenção Gra_nd�. do município de Araranguá: (1161) Professor Auxiliar, referência II (Escola mis·

um choraming.... Un\ nervoao, um' lma d d M 'a Te a

�ataho Vmolt para exercer a funçao de sltb�
ta da vila da Glória do SaiJ município de São

a a e. ar! r e � a delegado de PolíCia do dlstnto de Sombno. do
exaltado. um vinqati"o ou um hu-

I
Francisco do Sul),

1h d f d d d Fortkamp. mUnlCíplO de Araranguá, Francisca Morais da funça-o de Professor,mi (I, o azen o com que.. ati e

o primeiro mê. de vida. êl. s.ja
Po,·ta"Ol· de 24 de Jal1eiro de 1946 referência UI (Escola mista da Cidade de

�:idhl:�= ����l. c;;ES,· reqra. Ate n_�ão
o

AI�;,;�����:��;�,a::Df:::: d:E:::�a: :�fa��:s����.�r::: d�I f��!ool:e n!::�es�:r :�:
APENAS Cr$ �.60

.� d� Inspeção do distrito de Erveira, no ml1ni- nha, município de Araquarí),
"

f' v Preciso-se de pos8odores cíP. ia de Mafra.
Com essa ln lma quantia "0(". A Elinor Siqueira, da função de Professor

Zulmira K. V, Coutinho da função de Pro-

está auxiliando o leu próximü. poro cas,ocos.
Complementarista. referência IV (Escola mis-

fessol' Complementarista. referência IV (Es-

C8ntribua para a Caba de EIilmol., Trotar': Praça 15 de No- cola mista de Ano Bom. município de Serra

a08 IndilfelltM d. Fll)rianóItOU.. b 3 v-.l
ta de Erveira, do município de Mafra). Alta).

vem 1'0, nO. 11.
Maria do Carmo Morais da função de Pro-

A Iza Oliveira de Sousa. da função de Pro·

I R
feosor. referência III (Escola mista de São

fossor. referência III <Escola mista da . ai·

nha, município de A'raquarí)"
r.figuel do Rancho Grande, distrito e munici- Co1tceápy dt"spen..sa:
pio de Concórdia). A lnormina Veiga, da função de PrDfessor,.
,A João Batista Seia-la, da fllnção de Pro- referência III <Escola mista de Dedo Grosso,
fessor, referência III (Escola mista desdobra
da de Caçador, distrito de !tá, município de

Concórdia) .

A Maria Veiga, da função de Professor, re·

ferência III <Escola mista da Estrada Blu

menau - Km. 18, no município de Joinvile).
DeS1:g1tQ1' :

A professora Miroslava Mência, para o 4°

ano-seccionado do Grupo Escolar "Professor

João Jorge de Campos ", da vila de Tangará,
no município de Videira, com a gratificação
mensal de Cr$ 150,00, correndo a despesa por

conta da dotação 1-030, do orçamento vigente.
O professor Pedro Scharf, para o 4°· ano

seccionado do Grupo Escolar "Professor João

OI P'Udot. O -.d- Jorge de Campos", da vila de Tangará, no

E
-....... -.. município de Videira, com a gratificação men·

.,otado., A"êmicOt, Mi.. sal de Cr$ 300,0'1>, correndo a despesa por con-

'" '" '"

I
que cri.m Magro., Crf.�. ta da dotação 1·030. do orçamento vigente.

FALECIMENTOS: l.qaitiC... receb...io I tonl. A professora Antônia Gasino Freitas, para

f' I
exercer a função de Auxiliar de Inspeção do

Sra. DORA WENDHAUSEN IClçiO ,.... do Of9lnillllo distrito de Barra, Velba, no município de Ara-
Dorací Goulart na função de Servente, re·

MAZZA COIIP • quari, com a gratificação anual de Cr$ 600,00.
ferencia IV (Grupo Escolar "Regente Fei·

S
jó ", de Lontras, no município do Rio do Sul).

Faleceu em Lajes, onde resi- I correndo a despesa por conta da dotação 1-029. Maria Leal Ledoux Sousa na. função de Pro-

* dia, a jovem senhora Dora a n O U 8 o o I
do orçamento vigente.. fessOl' Complementarista. referência IV, co,'·

MA d
Ct>11.ceder licença: rendo a despesa por conta da dotação 1·034,

OSVALDO qOULART Wendhausen JC azza, esposa o De acôrdo com o art. 168, do decreto-lei n.
do orçamento vigente (Escola mista da vila

Faz anos hoje, \ o sr. Osvaldo sr. 10 tenente Arnoldo Mazza L1e D N S P 199 d 1921 572, de 28 de outubro de 1941:
da Glória do Saí, município de São Francisco

Goulart, proprietâ.rio do con- e filha do sr. Roberto Wen-
••.. O' • e A Nelí Macuco do Lago, ocupante do cargo do Sul).

ceituadissimo "Salão Record". dhausen. �������������������d�a�c1�a:ss:e�F�d�a�ca�r:re�i�ra�d�e�P�r�o�fe�s�so:r�N�o:r:ma: Zulmira K. V, Coutinho na função de Pro-

Pelo fino trato, alto cava- O corpo da inditosa senhora FARMAC I'A
fessor Complementarista, referência IV, cor·

ESPERANÇA rendo a despesa por conta da dotação 1-034,
lheiJ'ismo e máximà ate'n.ção, foi removido para esta Capi- do orçamento vigente (Escola mista de Dedo

que sempre dispensa aos seus tal onde, ontem, foi dado à �e.- •• 1'Sl'Blad.Ueo NILO LAtT8 Grosso, distrito e município de Joinvile).

inúmeros amigos e clientes, pultura.

I
· _. · ....� 11)ormi"a Veiga na função de Prcíessor, re·

ii' "1' I d
md. • - ._.� - _..r..1II.. feréncia III, correndo a despesa por conta da.

receberá hoje, por certo, vi- As faml las en uta as apre- � .. 1IIaft.... . dotação 1-034, do orçamento vigente (Escola

vas demonstrações de aprêço I sentamos nossas condolências. __ • • _ I� --. mista de Ano Bom. município de Serra Alta).

lescos
-

ria

FEVEREIRO
53 Sta � Marqarida

Hoje. quarto rning,
312

22
c-s 98,00Sexta-Feira

1903 - Falece, no Rio de Je
neiro. o ilustre pintor conter

rd.neo. Vitor Meira!.es.

Fino sapato em camurço
tô10s 08 côres.

Soltas!: 4 1/2, 5, 6 e 7 1/2.

*
* *

OS ASTROS ACONSELHAM:
Podes consultar médico ou

dentillta. viajar, fazer mudança,
trator de negócio. de casa s ,

mUlas e construçÕe•• bem corno

Q.. inar documento•.

Dr. JOÃO R. MAYR
Aniversaria-se, hoje, o dr.

João R. Mayr, provecto ad

vogadQ nesta Capital e alto
fun.cionário do Instituto de

Aposentadoria e Pensões dos

Industriários.

Vva. HELVÉCIA WILDI
VINHAIS

Hoje, deflui o aniversário
da exma sra. d. Helvécia Wll
di Vinhais, viuva do saudoso
sr. cap. aviador Roberto Mace
do Vinhais, e filha do sr. dr.

Tom T. Wildi, capaCitado En

genheiro construtor nesta Ca

pitaL

e simpatia, as quais, os de "O
Estado" associam-se.

'*

VITOR A. ESPINDOLA
A data de hoje, registra o

aniversário natalício do sr. Vi
tor A. Espindola, proprietário
da casa Elétrica.

Padre GEORG ALLREDO
LUTTERBECK

Transcorre, hoje, o aniver

sário ,natalício do Padre G€org
Alfredo Lutterbeck, lente do

Colégio Catarinense em Inglês,
Sociologia e Grego.
Ao distinto aniversariante,

umas das grandes culturas do

Brasi�, os de "O Estado", jun
tam os seus votos de felicida

de, aos que por certo, hoje re

ceberá de seus amigos e, anmi
radores.

DORALICE BOTELHO
DE ABREU

Deflui, nesta data, o aniver
sário natalício da graciosa se

nhorita Doralice Botelho de
Abreu, diléta filha do sr. Zefe
rino José de Abreu, funcioná
rio do I. A. P. T. E. C.

Srta.

•••• 111

3

pelo

. ..... .....

o ESTADO encon··

Ira·se à venda na

banca de jornais
cBeck»

S a na oanol
CONTEM

OITO BLBMBNTOS TONICGSI

ARSENJATO. VANAOA·
TO, FOSFOROS,CAlCIO

ETC

TONICO DO CEREBRO
TOHIC8 lOS MUSCULOS

E SIn.t III c.._.. ....

Seu fígado dew produzir
.

--

lIftI litro • bílis. Se a biI1a Dão CICIft'e li
tTCmente.� alimeneDIaio.. «ficeridat
c apodm:eJII. Os psesÍlldaaal.aca.-.
CO. Sobn:Yém a prisão. YeDCft. V_'
1Iel1te-1e abatido cCOI11OfI_en"u d.
Tudo é a.argo e a rubi é _�
Uma ráapI.es eYaCuação aio 1IOCMá.

causa. NeI[IIe ca-. as Pílulas ean- ..
e�tee6cazes.Pazemc:..
rer esse litro de bílise ...oeê__ ..
posto pan tudo. São_...es Co COBardia.
especialmente indicadas para fu.er li biia
correr livremente. Peça asPílulasCalUl7.
Não aceite outro produto.Preço: Cc. S3.-

Dvspenso r:
Arací Fernandes da função de Professor

Ccmplementar ista. referência IV (Escola mls

ta de Medeiros de Itaperiú, distrito de Barra

município de Joinvile).
Designar:

.

Com a gratificação
(treze cruzeiros),
conta da dotação

diária de Cr$ 13,00
corrend() a despesa por

1-035, do orçamento vi·
.

!{ente:
Ana Maria Liz da Silva para substituir "

professora Malvina Neto. na Escola mista dei
Boa Vista. distrito de Painel, no município de

Lajes. que se acha matriculada no Curso de

Habilitação de Professor de Educação Física.
a contar de 1 ° de fevereiro de 1946. (466)

. Otilia Cascais Rodrigues para substituir a

professora Maria do Carmo Rodrigues. na Esw
cola mista da vila de Urubiei. no município
de São Joaquim, que se acha matriculada no

Curso de Habilitação de Professor de Educa

ção Física, a contar de lO de fevereiro de

1.,,,,,,
Admitir:

CLUBE DOZE DE AGOSTO - CARNAVAL
Bailes carna vaJ,escos.. Dia 4, Vesperal Infantil.. As

ven�a na Secretaria

- Dias 3
os

e 5 de
bailes

Março,
de car-

,

a

mesas para
do Clube ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o delegado do Brasil
Londres, 20 (De Alfonso Mau

rí, da Reuters) - Longa expe
riência diplomática e atitudes
calmas e suaves são, entre ou

tras, as qualidades do próximo
presidente do Conselho de Segu
rança das Nações Unidas, sr. Cy
ro de Freitas Vale, do Brasil.

O sr. Freitas Vale deverá as

sumir a presidência ainda esta
semana, substituindo o sr. Nor
man Mabin, ministro da Mari
nha da Australia. Como se sa

be a presidência do Conselho ca

be, por rodizio, a todos os mem

bros do mesmo, durante um mês.
:esse rodizio se faz por ordem al
fabética. De acôrdo com esse

processo, a União das Repúbli
cas Soviéticas, o Reino Unido e

os Estados Unidos, darão os pre
sidentes para 08 três últimos
meses, o que, segundo alguns ob
servadores londrinos, é conside
rado uma chance afortunada.

O acidente alfabético pôs o sr.

Makin na presidência da primei
ra sessão em janeiro último. Pre
sidiu dezoito sessões em que fi
guraram discussões delicadas e

momentaneas sôbre a Persia, a

Grecia e a Indonésia, As opi
niões divergem sôbre os êxitos
de sua presidência.
O sr. Freitas VRfle, de largos

ombros e vestido elegantemente.
parece notavelmente jovem se

bem há vinte anos atrás já era

segundo secretário da Embaixa
da do Brasil em París. quando
era embaixador o atual chefe da

delegação brasileira, sr. Souza
Dantas. Lembra de algum modo
o sr. Churchill e o dr. Spaak,
mas sua maneira calma difere da
de ambos. O momento mais dra
mático de sua carreira foi o em

que apresentou suas credenciais
a Hitler em primeiro de setem
bro de 1939, pouco antes da
guerra. Durante nove meses es

teve driternadc, mas recusa falar
sôbre Q asunto, dizendo: - "Is
to já é coisa antiga".
Resumindo suas impressões

das discussões do Conselho de
Segurança até hoje. o sr. Freitas
Vale declarou em entrevista que
nenhum país deveria recusar

que comissões de inquerito fos
sem enviadas á seus respectivos
territórios pelas Nações Unidas,
não devendo encarar êsse as

sunto como questão de orgulho
nacional.
"Os meus votos - acrescentou

- foram sempre em pról de si
tuações claras. E faço questão
de insistir que os países deve
riam dar uma demonstração de
bôa vontade e de satisfação aceí
tandos a visita de comissões de
inquérito tôdas as vezes que um

problemas debatidos
I
I

fiscaliza os
assunto de caráter de controver
sia assim o exigir. Não há razão
para encarar o fato como um

atentado ao orgulho nacional. O
Conselho está sob a pesada res

ponsabilidade de assegurar a

paz no mundo por mandato de
ciuquenta vs, uma nações e deve
desempenhar sua missão sem re

ceio de ferir susceptibilidades".
. .Do ponto de vista do senhor
Freitas Vale, as comissões de
inquérito não devem ser basea
das em países mas em homens
que sertam escolhidos por sua;

. imparcialidade e por sua capa
cidade pessoal. "Os homens -

acrescentou - cuja capacidade
tenha sido posta em prova com

êxito, deveriam ter a possibili
dade de trabalhar em pról do
bem comum sem se levar em

consideração sua nacionalida
de".
Falando no último dia da pri

meira parte da primeira sessão
. da Assembléia Geral das Nações
Unidas, expressou sua satisfação
pelo trabalho realizado, dizendo:
- "O êxito foi além de tôdas

as expectativas e isso se deve
em grande parte ao trabalho da
Comissão Preparatória. que tudo
fez em pról desta histórica reu

nião".
Seu próprio trabalho na Co

mrssao Preparatória foi elogia
do pelo chefe da delegação bra
sileira sr. Sauza Dantas. mas o

sr. Freitas Vale declara a res

peito:
- "O que fiz não tem. nenhu

ma importância particular, con

siderando que nos últimos dez
meses concentrei tôda a minha
atencão nessa tarefa";
RELEVO DA ACÃO DAS DE

LEGACõES -LATINO-AM.E
-

RICANAS
Londres, 20 (United) As

nações latino-americanas parti
ciparam de tô das as fases da
complexa conferência da ONU
e demonstraram intenção de ser

membros grandemente ativos. Os
seus esforços indicaram que es

tão mais interessadas nos pro
blemas sociais e econômicos que
o mundo enfrenta. Contudo, é
profundo o seu interêsse pelos
problemas políticos, mas acham
que não estão em posição de in
tervir em questões dessa ordem,
motivo pelo qual se satisfazem
com a condicão de observadores
da primeira fila.

Os latino-amer icanos confun
diram os observadores, porque
ás vezes atuam como .bloco, en

quanto outras vezes se acham
divididos.
As respostas é que comumen

te se unem nas questões de in-

te rêsse mútuo e regional. Toda
via, cada delegação segue o seu

próprio caminho nos assuntos ge
rais. Por exemp lo, os delegados
da América Latina trabalharam
juntos na eleição dos camdida
tos dos seus países para os pos
tos no Conselhos de Segurança
e Social e Econômico. Estiveram
divididos na questão da sede da
ONU.
Espera-se que um dos oito

postos de assistente do secretá
rio irá para a América

.

Latina,
provavelmente- o Chile.
Cm dos mais importantes pro

jetos apresentados pelos latino
americanos, foi a resolução pa
namenha sobre o "boycoU" da
ONU ao govêrno de Franco.
Uma das mais sensacionais foi
a resolução uruguaia pedindo á
ONU qus apelasse para o Tribu
nal de Nuremberg, no sentido de
ser suspensa! a pena de morte
para os criminosos nazistas.
PRINCIPAIS ATIvIDADES
Segue-se um rápido sumarro

das principais atividades de al
gumas detegações :

Brasil - A delegação brasilei
ra foi bem sucedida na apresen
tação do jurista Phtladelpho de
Barros Azevedo para o Tribunal
Mundial.
Conquistou um posto no Con

selho de Segurançã.
Propôs conjuntamente com a

China. a realização de uma con

ferência internacional para tra
tar de problemas de saúde, a

qual está sendo planejada. Os
delegados brasileiros deram fir
me apóio á resolução contra
Franco e defenderam também a

p ropusta referente á UNRRA.
Bo livia - Os delegados dêste

pais instaram pa ra que fosse
ap rovado um programa sôbre o

levantamento de fundos destina
dos ao transporte de refugiados
europeus que desejam emigrar
para a América Latina. A Bo li
via foi um dos proponentes da
sede provisória da ONU em São
Francisco. Apoiou a resolução
contra Franco. O seu delegado
Eduardo del Portillo ocupou o

cargo de relator do terceiro co

mité,
Chile - Alejand ro Alvarez foi

eleito para' o Tribunal Mundial.
Os chilenos obtiveram um posto
no Conselho Econômico e So
cial. A sua delegação anunciou
que o Chile pretende rmcrar

uma campanha por melhores
padrões de vida para os latino
americanos.
Cuba - Conquistou um assen

to no Conselho Económico e So
cial. Patrocinou .o regulamento
proibindo o comité dt!" iniciativa

Clube Doze de Agosto
AOS SNRS. SÓCIOS

o

Departamenty
Social. Recreativo comunicel que. de acôrdo

·com o. novos ESTAT TOS. só .erão eçedidoa. pela �retaria. eee

tõe. de INGRESSO pe•.oa. em transito pela Capital. ou de suas

r.laçõe•• até lia 18 h,rcu do dia em que se realiam a fe.ta.
E.te Departamelnto pede pal'Q não trazerem. em companhia. me

nore. de 16 anoll. �. (estCls que se realizarem no Glube delito delta
em diante.

Serei exigida na porta a carteira social ou o ta�ã() do mê. de
F.vereiro oorrente.

Para o. baile. carnava!eeco. serão expedida. inetruçõeB upeciaie
• o rMpetivo ingre••o.

Departamento Social e Recreativo do Clube 12 de Aqôsto. em
.F1orianópolie, em 19 de Fevereiro de 1946.

HEITOR FERRARI

CREDiáRIO «KHOT»
Avisa aos seus clientes a mudança de
escritório para a rua João Pinto n> 5,

junto à Redação do «O Estado».

...., ..

-

I

. .

na ONU

VIAGENS
FpolU. -- Joinvile .

So.ída. - 2 hol'Oll do
madrugada

I Jolnvile-.Fpolls.

I
Saídca 9 hOl'a. da manDa

Informacôes nesta

redação
-

AVISO
A ViUV9 de Antônio P Koerich,
proprietária do "Hotel Koerich"
em Taquaras (Rio Borrito),
avisa que o seu estabelecimento
se acha fechado. desta data até
fins de março eu abril.

u= ...

de agir sôbre assuntos políticos. do Zuleta Angelo foi eleito pre-
Denunciou o direito de veto e sidente do comité sôbre a sede
pronunciou "penlli de morte ao permanente.
colonialismo". Elaborou um pla- Uruguai - O seu delegado R(}-
no sô bre os direitos do homem berto Mas Bachen foi eleito pre-
para uso pelo Conselho Econô- si dente do quarto comité. Apoiou
mico e Social. Propôs o estabe- decisivamente a solução contra
l ecim errto de uma comissão cul- Franco. Apresentou uma resolu-
tural.

"

cão sôbre os criminosos de
Columbia - Conquistou um guerra que foi rejeitada pelo co-

lugar no Conselho Econômico e

1
mité de iniciativas.

Social. Anunciou que defende o Veneeuela - Defendeu RJ Te-

estabelecimento de uma organi- solução contra Franco. Roberto
zação de ptanejamento econô- picoi, Lares foi escolhido como
mico em escala mundial. Eduar- I m dos sete vice presidente da

. �NU.
-

Móveis de Aço, Arquivos e

Cofres «SYHTHESIs»
Distribuidores:

ALMEIDA, BASTOS & crx

Felipe Schmidt, 2 - lo ando
--_._.-- ---- ---

,

DOENÇAS NERV6SAS
Com es progressos da medic�"

hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per.
feitamente remediáveis. O curandeí
rismo, fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados de
tais enfermidades. O Serviço Na
cional de Doenças mentais dispÕil
de um Ambulatório, que atende gra
tuitamente os doentes nervosos m

digentes, na Rua Deodoro 22, das'
à.t; 11 horas. diàrtamente•

� -- -

Crédito Mútuo Predial
PrOofletanos - J. Moreira & l. Ia

A mais preferid8� é Inegável.
2 sorteios mensais 4 e 18

P�EM!O

Muitas bjniftcacõe� e médico gC'Cl!lS

Tudo isto por apenas Cr$ 1.00

RECORTE ÊSTE coupon preencha-o e por nosso Inter
médio remeta-o Á CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTE�
DE FLORIANÓPOLIS.

Autorizo a minha W1scnçao como sósio contribuinte
dessa CAIXA com a mensalidade ds Cr$ .

F'leeianôpoüe, , de de 194 :

Nome por extenso

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade .

I
Pedro Bunn e Senhora

participam o noivado d. sua

filha LINETE com o an&'.

Teodocio Atherino.

Miguel Athe,ino
participa o noivado d. seu

filho TEODOCIO com a sta,
Linete Bunn.

,o'

I
Emprêsa de Eletricidade e Telefones

Alexandre Scbiemm S. 4.
-A V I S o

Acham-se à duposição dos senhores acionistas. na sede desta
sociedade. à ruo. Sete oe Setembro nO. 20. em Pôvto Uniã . 011

documentos a que ae refere o art, 99, do decreto-lei nO, 2,627, de a6
de setembro de 1940, letrall a. b, e c.

Pôrto União. 16 de fevereiro de 1946,
ALlFREDO LANGE ALEXANDRE CARLOS SCHLEMM

Diretor Vice·Presidente Diretor Gerente

Tel'lha s empre em casa uma gOCiafmha de

aPERITIVO «KHOI»
ES€RITÓRIO JU.RíDICO COMERClA.L

(Com um Departamento Imebiltãrío)
Vendas de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor: dr, Elisiário de Camargo Branco

ADVOGA.DO
Rua Frei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Postal 54

Endereço telegráfico: "Elibranco" - Lajes - St,. C.atarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o- eSl'At O-Sexta-felra, 22 ". Fevereiro .. '946
---------------------------------------------------

5

Comércio de I ����!e;�t�e�-�:as���!r� re�S l?s!a�!n��ui;e��u
C t

· te mil estudantes [izeram. I presentante estudantil tot partido e o bloco waldl�tc:

a arlna demonstrações no centro enviado a Palácio, para re- ou pa1�,ido Kotla decidi-
ti; cidade gritando: "Ou novar a garantia de obe- ram nao tomar parte no

as tropas britânicas eua- diência ao rei, mas acres- novo govêrno. .Mikram
cuam ou haverá revolta" centou que prosseguiria a Abade Paslui, lider do par-
A mdnifesb.ação se ueriii- mais decisiva quanto â tido Kotla, precipitou a

cou quando o primeiro mi- greve, caso o govêrno na.) queda do gabinete de Ko-
nisiro Ismael Sidky Pasha adotasse uma política krashis, há �4 dias, quan-
escolheu o novo gabinete. evacuação das tropas in- do se demitiu ao posto de
Os estudantes da Uniuer- glesas e que promovesse a ministro das Finanças.
sidade Azhar se reuniramÓ, união do Sudão ao Egito. No atual govêrno, Sidky
na rua Fouad para a de- Entrementes, Q partido sa- está á frente de 2 impor-
monstração e, pelo centro dista, chefiado pelo ex-pri- tantes Ministérios: o �as
da capital do Egito. Os meiro ministro Kokrashi Finanças e o do Interior.
donos das loias baixaram·
as cortinas de aco de suas

casas. A policia advertiu
os maniiestantes contra

qualquer ato de violência
aos subâitos ingleses 01.1.

aos estabelecimentos co .

merciais de propriedade
britânica. Eidky anunciou
aue os independentes te ..

ião 11 luçares no qaotre
te e os liberais-constitucio-
nalistas apenas três. Na

praça do Palácio Abâin,
os estudantes gritaram:
Queremos a evacuação das

Aos sofredores
Dl'a. L. GALHARDO-Ex-mé

dica do Centro E.pírita Luz,
Caridade e Amor. comunico
a mudança do .eu c0fl4ult6·
rio para a Rua do Senado.
3t1 -- 2 andar. Rio de Ja-
neiro. onde' pa••a a oferecer
o••eu. p·ré.timo.. Escreva de-

C I b D d AJur���l�Aa.��RRE�!�ePg�!o��,oo t:::Q�;-e:�:e:;�:�:�e i�:= u e oze e gosto
Movimentaçijo com cheques CANAVAL DE 19-iG

I Levo ao conhecimento dos STS. sócios e suas exmas, fatl1Í-

Banco do Distrito Federal S. A. .

1lias
que a DiretOl'ia do Clube 12 de Agosto resolveu realizar.

I "orre·lo Lageano bailes á fantasia, com início às 12 horas, nos seguintes díaa.]
CAPITAL: CR$ 60.000,000,00 U '. 3 de marco (domingo) e 5 (terça-feira) reservando o dia. .fi
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00 I AG�NctIA p�GReSSO (segunda-feira) para a vesperal infantil das 16 às 20 horas.

Rua Trajano. 23 • FlorlanÕpolls ..

. VENDA DE MESAS:
.-------------

Os preços para venda de mesas numeradas, com direito a.

4: cadeiras. obedecendo à disposição constante da planta. expos
ta na sede do Clube, serão os seguintes:

Assinatura para todos os bailes Cr$ 50,�
Mesas avulsas para cada baile Cr$ 30,09,
As assinaturas para os dois bailes poderão ser proeuradae

na sede do Clube
Secretaria do Clube 12 de Agosto, em FloriaJn�U5, 18 tle

fevereiro de 1946.
Elpídio Fragoso, Secretário Geral.

,Academia de
Santa
(Fiscalizada pelo Govêrno Federal)

ANQ LETIVO DE 1946
CURSOS: Comercial Básico

Técnico de Contabilidade (1° ano)
Contador (2° e 3° anos)
Ciências Econômicas.

:INSCRIÇÕES: Exames de admíssao ao Curso Comercial
Básico - de 1° a 15 de íeveeeíro
Exames de 2a época - de 1° a 15 de fevereiro
Exames Vestibulares ao Curso de Giências
Econômicas - de 2 de janeiro a 10 .e fev.

MATRíCULA - de 15 de fevereiro a 14 de março
INíCIO DAS AULAS - 15 de março

AOS PORTADORES DO DIPLOMA DE AUXILIAR DE
ESCRITÓRIO (CONCLUSÁO DO CURSO COMERCIAL BÁSI-
,CO) SERÁ PERMITIDA SEM .A OBSERVÁNelA DO LIMITE
MíNIMO DE IDADE, A OBTENÇÁO DO CERTIFICADO DEl
LICENÇA GINASIAL, DE ACÕRDO COM O REGIME ESTA
BELECIDO NO TíTULO VII DO DECRETO-LEI a, 4.244, de
'9 de abril de 1942 (DECRETO-LEI N. 8.191, de 20 de novem-

bro de 1945).
.INFORMAÇÕES - Avenida Hercílío Luz, 47 - DAS 17 Às
-.19 HORAS.

TENHA JUIZO

PULAR PREPARADO

I

A SIFILES ATACA TODO O ORGANISMO
O Eigado, o Baço, o Coração, o Estômago, os Pulmões,
a Peje. Produz Dôres de Cabeça, Dôres nos Ossos,
Heumutismo, Cegueira, Queda do Cabelo, Anemia e

.

,Abôrtos.·
Inofensivo ao organismo. Agradavel como um V<�ôr.
O ELIXIH. 914 está aprovado pelá D. N. S. P. como •
auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo da

I
mesma origem.

FALAM CELEBRIDADES MÉDICAS
Sôbre o preparado ELI- A composição e o sabor

xm "914" devo dizer-lhes: agradável do E L I X I R
sempre que o tenho empre- "914" .recomeuda-no como

gado, em os casos de indi- arma de fácil manejo para
cação apro-priada (sífilis o público no combate à si
em várias de suas mani- f'ilis, qualidades que fre
f'estações) os resultados quenternente aproveito no

têm sido satisfatórios, pois Ambulatório da Materni-
são rápidos e duráveis. dado de Santa Maria.
Dr. Washingtf)n Ferreira

Pires Dr, Silvestre Passy

I

.ESCRITÓRIO JURíDICO COMERCIAL
A."unto.: Turídicos -- Comerciais -- Rurais e Informativo.

Endereça Te!. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina
Consulte nossa Orqan.iznção ontes de le decidir pela com

!)ra ou venda de imoveis. pinhais ou qualquer
, empre.a ne.te e.tado �

Diretor: -- DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO ,
ADVOGADO

Rua Frei Rogério. 54 - Caixa Postal 54 - Fone 54

B R IT O
O alfaiate indicado
Tirad6Dtes 7

I QU�R VESTtR-SE COM CONfORTO E ElEGAMCJA 1 IPROCURE A

Alfaiataria Pereira & Mello
Joã<J Pinto, 16 - FIDrianópolis

, apa uria urity
Rua Tiradentes· 19
Apr�sentá. seus últimos mo
deles em calcados finos

pa:-a senhoras

--------------------------�

Indústrias Gerais
Cassio Nedeiros S_A.,

BLUMeNAU

•

FABRICANTES DO FERMENTO MEDEIROS

para bolos, doces, tortas etc.

AÇÚCAR DE BAUNILHA MEDEIROS
aromatizante para pastelarias, sorvetes e iicôres.

PÓS PARA PUDINS MEDEIROS
sobremesa de I iciosa e nutritiva. Dez sabores diferen teso

Distribuidores dos inseticidas à base de DDT

NEOGlD em pó. - MEOCm concentrado em pó
MEOCIO L 5 liquido.'

I
ANOFEX

Iii'contra pulgas, piolhos. percevejos , baratas.
moscas e mosquitos .

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

CHEGOU DE LONDRES
Londres (H. P.) - Já chegou ao - Frigidez, irregularidades oliva-

Brastl o r�pntado e esperado trata- uianas, idade critica, obesidade ou

mento Okasa. - Okasa é hoje uma magreza excessivas, fladdê7i da pele
medicacão de escolha uaíversalmen- I

e da cútis, queda 011 falta de turgên
te reconhecida pelo seu alto valor cia dos seios tôdas essas deficiên

terapêutico e pela sua eficácia indis- cías, de origem glandular, ua mu

cutível. - Okasa á base de Hormõ- Iher, Okasa encontra-se à venda nas

mos vivos extratos de alândulas se- boas Drogarias e Farmácias. Infor
xuaís e 'Vitaminas �elecio1Kldas" mações e pedidos ao Distribuidor
combate vigorosamente todos os ca- geral: Produtos

.. Arna, �v. Ri.

sos li.gados diretamente a pertuba- Branco, 100 --- :Rio. Olrnsa importa
ções das glânulas genitais do apare- do diretamente de Londres, pro
lho sexual como: Fraqueza S6:wIal porciona ViriHdade, Fêrça e Vigor
na idade avançada ou por 011111>0 mo- com as drágeas "prata" para ho

tivo, no m�o, .selin:klade precoce, mem, - Feminil.idade, Saúd-e e Be

perda de e.nel.'gia, fadiga, fl"aqut!Z8 leza com as drágeas "ouro" para
mental etc., )lO ko.em... .. mulher.

-----------------

Sedas, Casimiras .e Lãs

C4'$,A S••.,..:. a(OSA
ORLANDO SOA RPELLI

Rua �o.D8elbeiro Mafra, al"_ loja e � otJreloja - Telefone 1514 (rede interna)
CaiJ:8 Postal 51 -_e End, Teleg .. : «Scarp-elli)) --- Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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JORNAIS ARGENTINOS BUS- atrás deles foram os jogadores stbilídads incompatível aosltuc:u-se em �925, sendo carn-

CAM LANÇAR O PÊSO DA q�e não vo�tara� a a�re,?er. desportistas.
.

peoes os canoc�s. .

_CULPA DOS INCIDENTES Nao houve mvasao do publico, E voltamos a repetir, o ca- ,-:- Que a ��lOr lut� da hIS
SôBRE NOSSA EQUIPE nem. incidentes que fizessem

180
da �r�entina e Uruguai, tona do

PU.�lll�mo fOI travad�O jornal argentino "Roy", I perigar
a segurança dos des- eternos rIVaIS do futebol, �ue e.ntre o campea_o J?hn L. Sul

em urna de suas edições, trata portistas estrangeiros. gan:hando um ou o�tro, tem Iivan e Jake Kilrain, em 8 de
de puxar as brazas para a sar-. Nessa oportunidade o escore sab�do sempre. r�speltar a �na- Julho d.e 1889: Durou dua� ho
dinha argentina sinão veja- 1 estava igualado em um golo ravílhosa tradição desportiva, I ras e vmte minutos aproxima
mos:

'

I por bando, e poucos dias an- entregando á luta o melhor de I da.ment� (75 rounds"), e não
. "Um vez mais tocou aos bra- tes os locais haviam se ím- su�s forças : vonta�e para] fOI Sullivan ql�e. perdeu.
sileiros serem protagonistas de postos por 4 tentos contra 2. brindar

. e&petaculos. dlg::OS de
:- Que !lercIlI? Luz Colaço,

lamentáveis incidentes por oca- * verdade�.r0s de.sportlstas_ " f�I campeao ca�lOca de na�-sião de disputar-se a rínal de No ano de 1937

I'
(Do Correio do Povo , de

I
çao de 1941, estilo de nado 11-

um torneio sul-americano da Na cancha do San Lorenzo Porto Alegre). vre,
.futebol. O ocorrido, no dia 10, de A1Jmagro, em 37, ocorreram *

- Que Pa�lo Fon�eca e 8:1-no campo de Nufiez, em verda- feitos lamentáveis, com pll;rt�-I _

va, do Flu�lllense, e record!s-de, não é mais que a repetição oípação de jogadores brasílei- E BOM SABER... I ta .sul-amerIcano de natação,
de feitos similares com inter- ros. Verificaram-se cenas de - Que o 10 Campeonato, estilo nado de costas dos 100.
vençâo de jogadores do mes- pugilismo entre os jogadores, Brasileiro de Basquete efe-1200 e 400 metros.
mo país. interveiu a policia e o embate
Pareceria, assim, que uma esteve suspenso por espaço de

sorte igual perseguisse aos por- 40 minutos. Teve-se de conven
tenhas em competências des- cer aos brasileiros para q�e
pontívas, ou que a :er�i,g,pos�- retornassem ao c�po de JO
ção dos mesmos nao e mais go. Jogava-se, então, co:n0 no

adequada para o feliz desenvol- dia 10, a final do torneio.
vimento dos espetáculos. *

Atrevemo-nos a sustentar as- Os incidentes no Rio
sim, posto que não é precisa- A história nos diz que, quan-
mente com os brasileiros com do disputava-se outro Campeo
qruem se mantem maior riva- nato Sul-Americano, no Rio
Iídade futebolística, já que re- de Janeiro, no ano de 1922, re
cem nos últimos anos êstes gístraram-se graves incidentes.
chegaram a ser

_
inimigos sé- A representação uruguaia se

rios das seleções locais. retirou do certame e fínalmen-
x te o título ficou em poder do

Rivalidade rioplatense Brasil. No ano de 1939, dispu-
Temos o caso das competi- tou-se no Brasil a Copa RoCa,}ções ríoplatenses. Rivalidade jogando-se os dois cotejos C01'

que se vem sustentando desde respondentes. No primeiro dê-,
os albores do futeból nêste les, os argentinos se coloca
continente, e a história não ram rapidamente em vanta-
assinala incidentes de caráter gem, pondo-se a salvo de con- Profundamente agraiecida pela.a atençõ,. e desvelo. de que fui

alvo quando enferm� no. Casa de Saúde São Seba"tião e no Hospitalgrave, como áquêles em que tíngêncías que fariam periclí- d. Caridade. v&nho. i)or meio dê.ta. penhorar o. minha profundoparticiparam os brasileiros. tar sua vitória. Final: 5 a 1, gratid.ão à. re.pectivas diretcrias. médicoa, irmã. de coridade, enf.r-Rivalid.ade que se sustem la- pró portenhos. �eirQs 8 a tOclOIl aquela. que me "iera� trazar o confôrto 'lua pre·
t t r pela vísinhança ]' P di d

.. clJKlva naa horas amargas por que paSMlen e semp e "

oucos las epOls, Jogou-se Agradeço partícula.mec,te ao dr. Polidora S'. Tiago pelo cuidadode ambos, e que levararrn._a lu- o segundo encontro, e faltando I verdadeiramente pateC'nal com que m. tratou. e principolmente .pelagares longíquos p�r o,?asIao de poucos minutos para finali!Za�, I.,?Q efic,iência como médico. pai. tenho ?e�tella, -ie que devo o. m_lnha
disputar-se a Olimpíada de estando empatados em dOIS Vida a este grande membro do. classe medica.

_ __
,. _. I Também as Irmãa de Caridade do. Casa de Saúd., So.o Seba.tlao,Amsterdam.

. tentos, o árbitro brasileiro OU-
Ta.l'ci!a e Otaciana, IJ o. todos o. parente., pes.oa. amiga. e de minha. IMPERIAL _ DOMINGOSem embargo, reconhecida torgou um tiro penal a favor I relaçõ ..s , que me visitora.m. o meu comovido agradecimento Zaira Cavalcantipor todos os afeiçoadOS. su�- dos locais, ,pena esta que sÓ-. Desejo também �x_pra.SQr o meu agradecimento 0,0 Ceabo E.pí- emamericanos como as mais se- mente existiu no conceito do rito., pelo conforto e.pll'Itual que concedeu.. .,. LUA DE MEL NO RIO.

'da t �-"In" • • •

1 n � Agradecendo a todos. ofereço o. trunha re.ldencla 0.08 meu.I _

nas e renhi s coo e��, uru- JUIZ. Como os alvi-ce estes pro- parenta. e amigo. d ruo. Vital' Melrale. nO 42 3 vII-I:guaíos e argentinos, fazendo (testaram com justa razão, ai- I.

Oho�rll; a '�eu� prestígios e á rosa�ente, a polícia, de s�rel EDITAL B R I T'propna TIVlalidJade, souberam: na mao, expulsou os nossos JO- O' O Isempre expor, fUllll ao outro, gadores do campo. Com os on- uro par. entidas
De ()rdem do Sr. Inspetor Reglo- O alfaiate indicadosua, superio�idade. ocasiona� no ze jogador�,s .bra�ileiros unic�-I 22 Quilates (Justo Tltulo) nal de Estatistica Municipal, e de Tiradantes. ipenado do Jogo, sem cu1mi!llar mente no fleld, executou�e

Envelope de 3 II 5 gl'ama.a acôrdo com o edital de 2Q de de-
� •• ..com episódios tristes, como se- o tiro penal cont�a as rêdes I zembro de 1944 desta I. R E. M.,ja abandonar uma competição, argentinas, desguarnecidas. As- PedidO ao publicado no "DJáJrio Oficial dode onde s�m�re surge � in?- siI_?, log:aram o triunfo por

I DEPÓSITO DENTARIO Est�o, na mesma data, tôrno pú_cente preJw:hoado que e o pu- tres a dOIS. blico a .to�o:s os prOlprietários oublico pagante, o qual. sustenta * MAS E T T I responS-áveis de casas de diversão
O futeból com seu dinheiro e A última GCYpa Roca Rtn\ SEMINARIO. 131 _- 135 pÚiblica (inclusive festas carnava-
paga para aJSSistir a espetácu- Há poucos meses, disputou- RUA MARCONI. 44 -6. PAULO lescas) tans como teatros cÍllemaJtó-los comtpletos. se, no Rio de Janeiro, uma vez

que enviará listo. de preçoll. grafos, cil"Cos, clUJbes, salões de

rá_1
*

mais, a Copa Roca. Ela deu lu- dio-d'Üfus'Oras, da,noeÍll,gs, caSSoÍo.O&.Antecedentes concretos gar a outros lamentáveis inci- sociedades, parques, campos ouFaz menos de dois meses, a dentes e desmandos de parte quaisquer outros locais acessíveis
mesma equ]pe que domingo do público, e os argentinos su-

ao público por meio de ingressosentrou na cancha do River portaram estoicamente as al-
pagos estão sujeitos ao sêlo de es-

PIam a disputar com os nossos ternativas da jornada, obede- tatistica. • __
a final do Campeonato Sul- cendo á ordens expressas. Aos transgressores do presenteAmericamo, foi ;protagonista de O resultado já é conhecido. edital serão aplicadas multas até
urn incidente idêntico no Es- Vitória do Brasil e um jogador mil cruzeiros, e o estabelecimento
tádio Centenário de Montevi- nosso, Batagliero, que até o não poderá funcionar sem que te-
déu e nessa oportunidade, de momento apenas pode cami- nha pago ou reco'lh1do a impoctân-nada valeram os bons ofícios nhar, em face da fratura so- cia devida_
.dos dirigentes visinhos para frida.

Florianópolis, 21} de fevereiro de
que não se prejudicasse o pú- Caberia perguntar, então: 1946.
blico, que havia contr�buido Que passa com os brasileiros? Abelardo Batista da Silva
-com sua presença á re,alização Má !predisposição, acaso, quan- Assisten,ie-Chefe
da contenda do a situacão se torne difícil

Cruusas? Um jogador 'Suplen- ás suas p;etensões?
te do quadro oriental, que não Escassa vontade para con

aueria retirar-se do lugar em duzir as coisas bem, ou fraque
que estava situado cêrca da li- za para enfrentar os momen

nha demarcatória do campo. tos amargos?
() juiz brasileiro retirou-se e Pelo que se deduz, uma sen-

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Muito bem recebida em Mafra
o Diretório Central do P. S. D., em Santa Catarina,

recebeu o seguinte expressivo telegrama: Diretório
Central P. S. D. - Fpolis - S. C. - Mafra - Em nome

Diretório Municipal pessoal local tenho grata satisfação
comunicar imensa satisiaçãa maieense motivo nomeação
e posse S1·. Pedro Kuss cargo Prefeito dêste Município.,

Em sua chegada esta cidade foi Pedro Kuss recebido ga
re grande massa popular com significativa manifestação
júbilo, manifestação prolongada até a noite. Sua posse
foi concorridíssima tendo falado diversos oradores. Sds.
(a.) Brasil Filho, Secretário".

lCine Odeon
Fones: 1587 - 1602

TEATRO A. DE CARVALHO
ás 8 1, 2 horas

sa RÉCITA DE ASSINATURA
PROCÓPIO

O maior ator do Brasil
E SEUS COMEDIANTES

apresentando ul? dos m�iol'��
sucessos do Teatro Nacional:

MARIA CACHUCHA
3 atos de Joracy Camargo
Um sucesso sem precedentes

Preços:
Cadeiras numers. C.r$
Balcões Cr$
Camarotes Cr$
Gerais. Cr$

"Imp. 14 anos".
ATENCÃO!

As entradas para hoje con

seruar-se-iio reservadas até as

16 horas apenas.
*

12,00
10,00
60,00
5,00-

AGRADECIMENTO
VIÚVA TENENTE JOÃO DE BRiTO

CINE IMPERIAL
Fones: 1587 - 1602

ás 7 1/2 horas

(Última exibição)
A sublime história de uma.

vida consagrada ínteíramente
ao amôr!
EU CONHECÍ ESSA MULHER

com

Libertad Lamarque - Augus
tín Yrusta

Romance!
Amôr!
Tangos Inesquecíveis!

No programa:
1 - Cinédia Jornal

Cínédia.
2 - Fox Aírplan News

Atualidades
Preços:

c-s 2,40 (único).
Censura:

"Imp. 14 anos".
,

*

PRÓXIMO CARTAZ
PROCÓPIO E SEUS
COMEDIANTES

Programas da semana

HOJE - MARIA CACHU
CHA.

AMANHÃ - MÉDICO Á
FÔRÇA.

DOMINGO - O INqUVEL
DR. BONET.
2a FEIRA
MARIDO.

3a FEIRA ás 7 e 9 hs.:
DEUS LHE PAGUE

(Despedida da Companhia)
*

II PR�!Eg�a�E)�A ICorrespondência Comercial
Rua A;varo de Carvalho. 65 I

o GRANDE.

Or�.
Aderbal Ramos

da Silva
e

'oão Batista
Bonnassis

ADVOGADOS
Rua Felipe Schmidt

Sala 3, Talef, 16-31
34.

Cam1!"1III. Gravatas. Pijames
Meluáal melhores. pelos me

Dores !yceços só 08 CASA M IS
CH,," NEA - RunC. Mflf·s. fi
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7" oiiUTAOQ-Sexta telr., :.&2 CI. fevereiro de "'46
---------------------------------

I

TJJ\�A. po. ){TARIA no JUIZ DEI'JfENORES - OS BAILES A

QU)<; PODE�I COlUPAREC.,ERjl 22 DE FEVEREIRO
o juiz ele Menores desta Ca- Cátedra de São Pedro em

pital, dr. Alves Pedrosa, aca- Antioquia VENDE-SE um marca "Cli-
_ ba de baixar uma portaria, Com a festa de hoje, a Igre- max" _ mil rotações - força_,..w ,..w,...._ ,..

w••_ w
w_ ,..

w
..
w w _.._,.. w"" manda.ndo observar, durante ja recorda a entrada e esta- de 6 a 8 cavalos, possuindo co.

I
as festas carnavalescas, as se- belecimento de S. Pedro em I te de óleo.

DR. NEWTON D'AVILA guintes determinações: É proí- Antioquia. O grande Apóstolo I O motor pode ser examina-
Operações _ Vias Urinárias _

. bido aos menores de dezoito antes de se dirigir definitiva- do em Itajai com o sr. Oswal
Doenças (los In testrnos, réto e anos, do sexo femininô, após mente a Roma, governava a I do Outra delegado Institutoanus - Hemorroidas. Tratamen- .

d hto da colite amebiana. às vinte e uas
. oras, e aos Igreja na capital do Oriente. dos Maritimos. Tratar com Sid-Ffstoterapia - Infra vermelho, nle1lores de 14 de 111n e de ou .

Consulta: Vitor Meireles, 28. '
-

Por causa disso, Antioquia via

I
nei Noceti à rua João PlOtO.

Atende diariamente às l1,30 ns. tro sexo, á qualquer hora, to- crescer maravilhosamente a 34. 'fe'efone 1134.e, à if�;i�: �T1�allin�',�o�1l16�iante i mar parte em préstitos e Cor- cristandade; mereceu até ser a I
;; ,� ;;

Fone 10G7 dões, quer de dia ou á' noite; tandade; mereceu até ser a Compra seDR. MADEIRA NEVES II - É permitido o ingresso de cidade onde pela primeira vez I
,.

l\lédico especialista em DOENÇAS menores nas vesperais ínran-
os discípulos de Cristo recebe- Mobília de sala, grupo esto-

Curso de fp��fe����(�nto e Lon- tis; os que tiverem menos de
ram o nome de "cristãos", is- fado, em bom estado.

ga Prática no Rio de Janeiro

114 anos devem ser acompa- , '

P 1 106-COKsuvrAS - Pela aman ná: . to e, "imitadores de Cristo". Dirigir-se à caixa os ta
diariamente das 10,�O às 12 hs, à nhados de seus pais ou .res-

Com o passa dos séculos An- Nesta.tarde excepto aos sábados, nas 1-1 l)OIISáveis' III _ Consideram-
r v

ás 16 110I'a5. - eO:SSl.'Vl'{)RIO: I
.

", '., . tioquia decaiu muito de seu
.. ;; ..

Rua João Pinto n. 7, sobrado - se vesperais
í

ntantís os bailes
ti 1 d

.

d eis A CRS 400 00Fone: 1.461 - Residência: Rua

I
., an igo esp en OI', vm O a -ser

Presidente Coutinho, 58 que .terllllllal'em .

as 20 horas,,--o centro de heresias. Seja co-
_.-

,

DR MÁRIO WENDHAUSEN clestll�ados exclusívamente p�- mo for Antioquia será sem- Precisa-se de uma até CR$
.

ra cnancas; os adultos nao '

d
-

t 400,00. Aluguêi s adeantadotMédico do Centro de Saúde e Di- -'
bIt pre uma recor acao gra a ao

�'i?�Igl '1��ái�A"�e:·ê�d�l�:os� ;�adrelp'a:;te �e��sl,l�����t��r e�� pita� do crístlanismo, deu á Informações fones 1022 e 136
críanr-as , Igr lt d r d uo Caixas Postais 240 e 270.

COXSULTóHIO: R. Trajano, 14 local distinto, perfeitamente
"

eJ� um avu a! o nume o e
'" �, 'x'(altos ela q����;!,\aria "Chi-

se arado daquele' IV _ Nos mart!res. Peçamos a S. Pe�ro
COXSULTAS: da s 4 às 6 horas J? .' que mterceda por seu antigo VENTILADORESRESTDi'::XCIA: R. Felipe Schrn ldt, ba.iles de sociedades frequenta- . b h duzí d _38 - Fone: manual 812 I das exclusivamente por sócios re an o, recon .uzIn o o no..-

81 SE FARACO e respectivas famílias, é per-
vamente a? a;�n'&Co. e ,dando a

M��� _ !efe do Serviço de mitido O ingrésso de menores velha. Antioquia o brilho que
Sifilis do Centro de Saúde de mais de 5 e menos de 14 possuíra.

DOF,NÇAS DA PELE - SÍFILIS
AFECÇõES' URO-GENTTAIS anos, quando acompanhados

DE AMBOS os SEXOS - RAIOS . , ,

INFRA - VERMELHOS E ULTRA-I de seus. pais ou responsáveis,
VIOLE'FAS -

d d
'

suaCONóSULTAS: das 3 às 6 hs. _ R. ,nao po en O, porem, a ,

Felipe Schrnidt, 46 permanência ultrapassar das
.RES.: R. Joinvile. 47 - Fone 1648

22 horas; V _ Nos bailes de
DR. ARAUJO I sociedades particulares, mas

Assistente. do P'·of. _Sanson, do

I que
vendam ingréssos ou con-:

RIO de JaneIro .,

itid
..

ESPECTAI,lST.'\ _ vítes, e pernllI o o Ingresso
Doe,;<:as e operações dos OLH,OS, de 111e1101'es de 14 a] 8 anos I Ser espírita é despertar paOF\>JDOS, ):ARtZ e GARGA:'\:TA .'.

d
' .

d ,.,ASA Precísc-ee alugar
Cirurgia moderna da GUELA DE· somente quando acompanha- ra a realida 'e; e sair as som- \., uma para mora-

Lg�o� ��uI�á�I�ô��r�EJí��� �;- dos de Seus pais ou responsá- bras da dúvida e da vacilação dia em rua moi.
nascença). veis. VI _ É proíbído o in- para as claridades da certeza; ou menos central -- Dãe-se refe-

Esôfagoscopla, broncoscopia para ,
. . .' t rincia., ou fiança. - Informar O-retir;acla ele corpos estranhas. etc. grésso de menores de 18- anos e transforma-se em conscien e

A. Peno, rua Deodoro. 18, ou noCOl'lSUl,TAS: das 10 às 12 e das
.•. d tos:

'

enfím tornar .

15 às 18 hom's 'nas casas de bailes públicos, e seus a os, e, ,.
. -

Banco do Comércio.
RUA NUNF]�ô't!:?:�\D(, N. 20 -) qualquer que seja o título ou se digno de si mesmo, senhor

denominação que adotem; são de seu destino, seguro do pa-
DR. SAVAS LACERDA consideradas ca sas de bailes pel que deverá desempenhar

Clínica médico-cirúrgica ele Olhos 'J Ii l'" T f
A

a verdadeí_ Ouvidos. Xal"iz - GUl"ganta. PU) 1COS aque as CUJo Ingresso na erra como orç -

Diploma cle habi l ítaoão do Corise- é exclusivamente pago' VII - ramente civilizadora, po!'quelho Naciona l de Of'ta lmolog ia, - ., ..' ., 1CONSULTóRIO -: Felipe Schrn i- E proibido o lllgresso de me- llummada pelos potentes c a-

ROSI�fJcrls.__:_.4 ��nls�ll��rra�. Ma-I nores de 21 anos nos "dan- rõe s ·da moral cristã.

TELEFO�ii'S i�'18 e 1204 cings", cabarets, bars notur-
-

nos e congêneres; VIII - Os Aquêles que se ju1gam su-

infratores das determinações perioJ'es á mulher unicamen
desta Portaria, nos têrmos do te porque animam temporada
art. 130 do Código de Meno-' mente um COI1pO masculino,
1'es, ficam sujeitos á mul,ta de caminham acelera:damente pa
Cr$ 50,00 a Cr$ 200,00, por ra senbr a fragiÍidade do 01'-
menor admitido e ao dôbro bO"ulho humano, cujas concep-

PARA AS OR'IANÇAS
Crianca.!nas reincidências, além de cões se desfazem em pó, ante Apressa tua marcha, emoutras penas em que incidi-. á realidade dos fatos, que são

dem, sendo processados na i
alguma coisa 'de sólido e imu- busca da felioidade para a qual

f d 1
.

1
- . I � foste crdada. Para isso, educaorma. � A eg�s açao �m �lgOl�. I tável, e compreender ent�o,A vigilancia e a flscallzaçao que a superioridade das C�'Ia-

tua vonta�e,.a ponto de t� aco-
. das medidas acima referidas turas humanas não está no moda:es faCIlmente, ao razoa-

se.r�o exercid�s pelos funcio-! sexo, na prepotêrfcia, na fôrça vel, leco11hece�do e despre
nanos do Jmzo de Menores,' bruta mas se amolda á moral zando soberanamente o absur-
com a colaboração de autori- que dignifica, á humanidade do.

,

dade's da Polícia Civil. Serão' que eleva, ao amôr que edifica Quando
_ chega�:� a ���a

Presos e apresentados ás au-I• 'd 'd e salva' em compreensao, sentnas sem QU-
e a carl a: e qu , 'd f l' 'd d t ttoridades policiais, todos aque-I uma palavra: aos princípios

Vi a, a e 1CI a e, cons an e-

les que se rebelarem contra I €ternos do Evangelho do Cris- ment�, a te.u lado.
essas disposições e contra • a to

ASSim sela.
ação de Yigilância' e de fiscali- Graça� a Deus.

zação das autoridades do fui
zo de Menores.

DR. POLYDORO S. THIAGO
CUl'IIC,\ l\lÉDIC1\ EM GERAJ,
Doenças elo coracào, pulmões, fí
gado, est.ômago, inteslinos, rins e
demais orgãos internos de adultos

e cr ianças
CONSUVrúI{IO: Rua Fernando

Machado, 16
CONSUVrAS DtARIAl\IIENTE:

elas 15 ás 18 horas
RESIDe:NeJA: Av. Trompowski,

62 - Fone l\�anual 766

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia clinica e ci
i'urgia do torax. Partos e doenças

ele senhoras
CONSUI,"6HIO: R. João Pinto 7
Diárianlente das -15 às 17 horas.
RESIDf,NClA: Almi.·ante Alvim,

31;' Fone iii. 251
--------_._--

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dos Servícos de Clínica Infantil da
Assistência Munic ipal e de

Caridade
CLtNICA lIH,DICA DJ<J CRL\KÇAS

ADUI,TOS
OOKSUI,TóRlO: Rua Nunes Ma
ehado, .. (Edifício S. Francisco),
Consultas elas 2 às 6 horas

RESTDfl::'\CIA: Rua Marechal GUl"
Iherrne, 5 Fone 783

DR� A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional de Medicina da Universida
de do Brasil). Médico por concur
so do Serviço Nacional de Doen
oas Men ta is.' Ex interno da Santa
Casa de Misericórdia, e Hospital
Psíquátrtco .do Rio na Capital F �

deral
CUKICA l\[F�DI(,A - DOE:SÇ.'\S

NRRVOSAS
- Consultó írIo: Edifício Amélia

XETO
- Rua Felipe Schmidt. Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

Residência: Rua Á]\'aro de Carva
lho nO 18 - Florianópolis.

DR. ROLDÃO CONSONI
(;JRURGTA GERAI, - AJ,TA n ..

RURGJA - il'lOLÉSTJAS DR SE·
. . .. NHOIV\S - PARTOS ..

Formado pela F'aculdad« ele Medf-
cínna da Universidade de São

Paulo, onde foi assistente por vá
rios anos do Serviço Cirúrgico {lo

Prof. Alípio Correia Neto
Cirurgia do estômago. e vias b,
liares, intestinos delgado e grosso,
tiróide. rins, próstata, bexiga.

útero, ovár-ios e trompas. Var ico
eele, hídrocele, var-izes e herna

COXSl'LTAS:
das 2 às\ 5 horas, à Rua Felp�
Schmidt, 21 .(altos da Casa Pa

raiso). Te!. 1.598.
RESIDfiNCT:\: Rua Esteves Jú

nior. 179; Te!. ::vr 764

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

Os menores e as

festas do carnaval ,

anuncres

Religião Pequenos
•Catolicismo

o SANTO Da DIA

1\lolor a óleo
,

cru

x x x

* * *

Vendem-.e doís ventiladores elec
tricos, grande., para cima de me

.0 ou parede. .endo um o.cilante,
proprio. para escritório. barbea
ria., cafe., etc. Tratar na rua Al
mirante Lamego 15.

* * *

VENDEM-SE
Móveis de Quarto

Tratar na chácara Espanha,
com o snr. Oscar Pereira.REFLEXÕES

tolerância caridosa, se faz uso

do ataque humilhante e ofen
sivo.

Aquêle que se oculta para
praticar deshonestidades, es�

quece que todos os seus .1tos
são policiados por sua própria
consciência que é rilgorosamen
te justa e inflexível na toma
da de contas.

Oscar F. CarneiroAUTOMOBILIST4.S
Atenção

Para o seu dínamo
motor de arranco

OfiCINA ENALDa
Rua Conselheiro Mafra

ne. 135

ou

* * ,*

- . _, cu _ u

COMPANHIA "AlJANÇA DA BAIA·
F..d.da •• 1171 - Séd.: • A I A
mCElIf,DIOS II TB:U(SPOBTES

Cifras do ,Baíanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053.245,30
142.176.603,80·

c

c

Sinistros pagos nos últimos I\) anoI

Responsébilidades
98.687.816,30

76.736,401.306,20

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto d� Araujo
e José Abreu.

IcléaConhecer o Espiritismo é
possuir a felicidade de conhe
cer o caminho certo que apro
xima o homem de "Deus.

Como de costume, realizam
se hoje, às 20 horas, pales
tras doutrinárias, no.s seguin
tes Centros Espíritas, desta ca
pital: C. 'E. "Araújo Figueredo,.
à rua Pedro Soares 16, A. S.
Fé e Caridade, à rua Fernando·
Machado 51 e C. E. Bezerra
Menezes, à rua Chapecó s/no
Também no C. E. Paulo de

Dificilmente se consegue es-, Tarso,
no Estreito, à rua Casw

clarecer alguém quando ao in- tro Alves 141, haverá sessão
vés do conselho comedido e da doutrinária, às 20 horas.

MACHADO • DA. I
Crendices e supertições não

podem medrar onde dominam
a razão e a inteligência escla
recidas á luz dos ensinos do
Cristo, em espírito e verdade.

Aq'Dcia. e Repr..entoçõe. em
Geral

Motriz: Flol'ian6poU.
Rua Joao Püdo; o. !
Caisa P08tol, 37
Filial: Cre.ci6mo

Ruo Floriano Peixoto, ./0
(EdU, PI'6prltl).

T.leqramOll: ·PRIMUS·
Ao.nt.. 00.

. principal.
tnunlatbJot d.. E.tad�.

"A ·C··Ar-I... '.-r.A'·
.

t·rlliriilll Fabricante e distriouidores das afamadas con- I.·�·'1111 fecções "DISTINTA" e RIVET. Poslue um gran-
de sortimento de casemiras, ri.cades, brins
bons e baratos. ,algodões. morin. e aviamento.

f.J!brl·ca.. A Casa ·A CAPITAL" chama a aten"õo do.
pal'a alfaiates. que recebe diretamentt' da.

I·I
Q .. Snr.. Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

visita ante. de efetuorem .uas compra•. MATRIZ -em Florian6poli., --,FILIAIS em Blumenau e Lajes •

..............................................., - ..

melhore.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Liberdades públicas, sim, queremo-Ias muitíssimo, e garantidas pela Carta Consti
tucional a ser elaborada. Mas queremos também, e ao nível daquelas, as solu
ções econômicas e os direitos sociais, cuja presença é um imperativo de urgên-"

tia, imprescindível para a vida normal do povo brasile.iro.

seus lares e pelos que, em

virtude do serviço militar,
permanecem longe de sua

família. Somente a Igreja
pode conduzir o homem de
volta á luz e garantir sua

segurança futura, pois Ela
é como uma mãe que reune

todos os seus filhos em to
do o mundo e abraça a hu
manidade" .

"Tenhamos fé na Igreja.
Quando tudo desmorona
em tôrno dela, Ela conti
núa inabalável e hoje mais
do que nunca rejeita a con-.

cepção de que deve recolher
se ao seçrêâo de seus tem

plos. Os próprios fiéis de
vem ser a Igreja e, portam
to, devem-se unir na socie
dade da Igreja. É com o

auxílio da super-nacionali
dade da Religião que se for
ma esta sociedade. Isto é
particularmente difícil em

nossos dias, quando homens
são declarados culpados pe
la única razão de pertence
rem a certa comunidade".

O discurso do Papa j'oi
pronunciado em resposta a

alocução do cardial Agagia
nian, de Armênia, o qual,
em nome dos seus colegas
recém-purpurados, agrade
ceu a distinção que lhes iô
ra conferida.

O cardiail Agagianian res

saltou também a universali
dade da Igreja e disse que
os olhos do mundo estavam
voltados esta semana para

, Roma, a mãe das cidades.
Quando Q Sumo Pontífice

precidído por sua comitiva
de 30 pessôas, entrou no

"hall" das bençãos, os aplau
sos estrurgiram durante vá
rios minutos.
Durante a colocacão das

"birettas", Q povo' estava
ruidoso e evidentemente
emocionado. Os diplomatas
e as mulheres, vestidas de'

preto, deixaram seus luga
res para ver melhor a· cena.

Várias vezes se tentou impor
silêncio, mas inutilmente .

Sacerdotes, frades e solda
dos subiam aos salientes das

paredes, alguns com binócu
los, para poderem ver o Su
mo Pontifice.

Guarda de
de

l7lItI

!"SEM DEUS NAO PODE HAVER�
PAZ ENTRE OS HOMENS:}
Cidade do Vaticano, 21

(U. P.) - Ao dirigir-se, pe
la .ráâio do Vaticano, ao

mundo, perante quatro mil
pessôas congregadas no Sa
lão de Bençãos, o Papa Pio

XII, aue iniciou sua alocu

ção ás 16,45 horas, começou
dizendo que os. principais
erros do mundo atual são a

falsidade, o imperialismo e

a tendência para f} expansão
dos Estados.
Entre os nove erros a que

se referiu, o Papa citou tam
bém as deportações e imi

grações compulsórias de po
vos, considerando-se o ho
mem massa e não como in

divíduo, c relutância em

aceitar a religião e a ten
dência em considerar a so-

F·lorlan6pollt, 22 ele Fevereiro de 1946 I

Vigilantes Noturnos I

Florianópolis
A Administração da Guarda de Vigilantes Noturnos de

Florianópolis, tendo recebido reclamações de pessoas não con-:

tribuintes sôbre roubos ocorridos em suas residência ou casas

comerciais, declara que a Guarda não é instituição oficial e

que só tem compromissos com os que concorrem monetáriamen
te para a sua manutenção. E esse próprio compromisso não po
de ir além de certo limite. Não é possível, a nenhuma institui
ção, garantir a alguém uma tranquilidade aosoluta sôbre a sua

pessoa e bens, a troco de Cr$ 5,00 mensais.
Nas cidades mais bem policiadas do mundo roubam-se, não

já pães e galinhas, como em Floríanópnlís, mas milionários"
crianças ou adultos, e assaltam-se bancos em pleno dia.

.

Florianópolis, 20 de fevereiro de 1945
A Administração

Feriu ° religiOSO
a navalhadas
Ontem, cêrca das 10 horas,

encontrava-se no interior do
Abrigo de Menores, Mànoel
Rosa Alves, ex-enfermeiro na

quele estabelecimento.
Como nada estivesse a fazer

alí, o Irmão Bento José Labre
convidou-o li;- retirar-se.
Além de não atender ao con

vite que lhe fôra formulado,
Manoel Rosa Alves passou a

discutir com o Irmão Bento.
Em dado momento, sacando de
uma navalha, agrediu-o.
Depois de haver desferido

alguns golpes no religioso,
êste conseguiu subjugá-lo.
A Polícia, tendo conheci

menta do fato tomou as neces
sárias providências.

Desafio de Wallace à Rússia
Cleveland, 21 (U. P.) - O secretário do Comércio,

sr. Henry Wallace, desafiou a Russia "não para a corrida
da bomba atômica, porém para a produção de produtos
de consumo," acrescentando: "E quanto a isto, eu não
tenho a menor dúvida quem çanhará: Os Estados Uni
dos".

74 pes,soas enve
nenadas pelos
camarões
Em Recanto, apareceram,

vendendo camarões cozidos,
Higino Magalhães e Izalino
Silva, camarões esses compra
dos ao pescador Sebastião de
tal, em Ponta das Canas.
Das pessoas que os adquiri

ram, 74 foram acometidas de'
envenamento, sendo que algu
mas em estado grave.
Pelo Prefeito de Florianó

polis foram tomadas as neces

sárias providências, tendo sido
mandados ao local, afim de
atender aos intoxicados, os drs.
Polidora Ernani de S. Tiago e

Palumbo, da Assistência Muni
cipal.
Alguns dos envenenados

ainda inspiram cuidados.
O sr, CeI. Lopes Viiera man

dou visitar, em seu nome, os

enfermos.

Almôço
homenagem
Os elementos mais repte

sentativos dos distritos su

linos da Capital, dêsde a

Trindade aos Inglêses, num
expressivo gesto de solida
riedade, a que aderiram
prestigiosas figuras desta
cidade, vão oterecer no pró
ximo domingo, 24 do cor

rente, ás 13 horas, no Bal
neário de Canasuieiras, 'Um

aimôço em- homenagem aos

srs. dr. Udo Deeke e Coro
nel Lopes Vieira, respectiva
mente Interventor Federal
e Prefeito da Capital.
É já considerável o nú

mero de adesões tanto âes
ta Capital como dos distri
tos promotores da homena-

gem.
.
'
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Um dos dois
falará
Buenos Aires, 21 (U. P.j

- De acôrdo com as fontes
fidedígnas é possível que o

presidente Farrel ou o mi
nistro do Interior, S1'. Urda
pilleta, falem pelo rádio á
nação, no sábado, para ex

plicar as medidas que foram
adotadas no sentido de as

segurar o normal desenvol
vimento das eleições de tio

mingo.

Hoje ás 7,30 horas I
Gary Coaper - Sigrid Curie \
AS AVENTURAS DE MARCO!

POLO \

Censura até 14 anos.

Preços: 3,60 - 2,40

'ROXY
Hoje ás 7,30 horas

- Sessão das Moças -

Leon Errol e Gracie Macdonald
A PEQUENA DO CABARET

Censura até 14 anos.

Preços: 1,20 - 1,80 - 2,40

foi. apenas,
engano
Londres, 21 (U. P.) - O

novo embaixador russo no

Brasil, sr. Jacob Surit.z, pro
vocou momentos de grande
agitação na imprensa desta
capital por ter sido erronea

mente inscrito no registro:
de hóspedes no Holite Sti
vay como "embaixador no

Canadá".
Ante a tensão surgida nos

últimos dias entre o Cana
dá e a Russia, por causa da
descoberta de uma vasta re

de de espionagem soviética
no Canadá, começou, com

aquêle reçistro, a circular
rumores de que o represen
tante soviético em Ottawa,
havia sido suostituido.

O engano foi depois des
feito.

TOMERHOT
CONTRA CasPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECtOES DO

COURO CABELUDO,

ciedade como um magainá
ria gigantesco.
Para vencer os reieridos

nove erros, o Sumo Potitiii
ce cíereceu. nove solucões
da Igreia inclusive o supeT
nacionalismo da Ioreia; sua
constante obra p;ó-paz in
terna e externa, seu traba
lho de elevar o. humanida
de, sua proteção á liberda
de, sua obra pelo bem estar
da família e do Estado. O

Papa declarou que a Igreja
está cuidando âaquêles que
foram desalojados de seus

países pela guerra, porém.
acrescentou que "seria e?'

rôneo interpretar os desejos
da Igreja pensando que, ao

ajudar a repatriação, pre
tendêssemos que aquêles
que não desejam volta?' se

jam repatriados pela fôrça".
Expressou que a doutrina

de dizer que um homem é
mais culpado que outro por
que pertence a determinada
comunidade ou gTÚpO é er

rônea, acrescentando que
sómente Deus .poâe julgar
de quem lé responsável ou

culpado e quem não o é. SÓ
mente a Igreja pode condu
zir a humanidade da obscu
ridade para uma vida onde
haja segurança 'para o futu
ro,

O Papa terminou lançan
do a benção apostólica a to
dos os crentes do mundo
humano. Pio XII falou por
espaço de meia hora.
Cidade do Vaticano, 21

(U. P.) - O Sumo Pontiti
ce, falando aos cordiais no

consistório público, decla
rou: uÉ a Igreja que se er

gue hoje como um farol nes
te mundo sacrificado, por
que sem Deus não pode
haver a verdadeira uni
dade entre homens".
Falando no "hall" das

bençãos, onde chegou ás
16,35. o Santo Padre, depois
de colocar as birettas na ca

beça de 29 dos 32 casâiais
nomeados na segunda-feira,
disse, referindo-se á posição
da Ig?'eja : "A Içreia prepa
TaU a Taça humana. A Igreja
contribui para o equitibrio
das estruturas social e do
mundo. Forma e cria Q ho
mem".
Aludindo, ao seu tema fa

vorito da universalidade da

Igreja, Pio XII declarou: "A
Igreja é uma sociedade per
feita, que iabraça todos os

homens. Todos os povos e

tôdas as nações são chama
dos ao seio da Igreja".
Af;rmou Sua Santidade

que, "a transferência de po
pulações infelizmente se

tornou mais frequente. Mas
a mão Divina aproveita és
se infortúnio para conduzir
muitos homens de volta á

Igreja. A Igreja vela pelos
que foram evacuados de

TONICO CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

Previsão do tempo
Previsão do tempo, até 14.

horas do dia 23 na Capital:
Tempo: em geral instável.
Temperatura: sofrerá declí

nio.
Ventos do quadrante sul,

com rajadas frescas.

Temperaturas extremas de
hoje, foram: máxima 29,5 mí
nima 22,0.
Previsões para o litoral de

Santa Catarina e Rio Grande.
do Sul: Tempo instável, com

chuvas. Ventos do quadrante'
Sul, com rajadas trescas. Visi
bflídaderrroderada.

Deu à luz sete crianças
LONDRES, 21 (F. P.) - Despachos procedentes de

Paris revelaram que a espõsa de um proprietário de café

deu à luz, boje, sete filho!'l, senão quatro meninas e três

meninos. 'I'ôdas as sete crianças nasceram com vlda.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


