
�1"- 4}Z_r- t(G:
Não será, a vitoria da candidatura ftderbal R. da Silva, que festejaremos a 19 de
janeiro de 1947. festejaremos, antes, a vitoria das mais caras as�raçõs populares,
tão' marcadamente sintetizadas na formação moral' e intelectual do 'emin_e�t_e" conte�raneo.,

"_ _ __ . __ . .... ', .. _ t ._._ . "_23S_ .... �_._�.�_-=:.-�_�._:!!,, :::_.:::JC::o::_." � �__ -_" 1;'
"

I Caravan'as ,do P.�. D.

aos

e de

Prnssegu indo na campanha .poljtica no inter-ior da Ilha, seguem

-amunhà, diversas caravanas elo P. S, D, para, respectivamente:' Rio.

VPJ'me,lho, Ponta elas Canas, Vargern Grande.

Tamhém scguirá -uma caravana para o lugar denominado "])er-

dirlas "

no ruunícipio ele São José.

Em Lodos essas localidades, onde é intenso o ellLu�,iasmo pela

candidaturu Aderbal R. da Silva, haverá comício em que se farão
o MAlS ANTIG(;) DIÁRIO DE SANTA CATARIN�

Proprietarlo e Diretor-Gerente: SrDN8I i"'(trETI - Di reto r : BARREIROS FILHO

Diretor de Redaçâo A. DAMASCENO DA SILVA

ouvir vár-ios oradores.

Abono
lutos

Ano XXXIII 9909
luncíonaries dos Instí
empresas particulares

Ri.o, 20 (E.) - A Comíseão igual à Importâncla devida no

de Le!gis!i:lção Social da Câma- mês de dezembro a titulo de

ll'a dos Deputados aprovou dois pensão ou auxílio. A' concessão

projetos sôbre á concessão do desse abono dependerá das

abono aOiS funcionários dos possibilidades tinanceiras e

In stítutos e Caixas de Aposen - eoonômícas das inetituíções.

B R t dor: P
-

e aos em Aos empregados de empre-

om etiro� Urubici e SãB Jaafluillt,' numa apoteose de' eu- P�f'�:���s ede c��.�;:.es-as part.i- sas particulares prevê o proje-"1
<\. to Ia coucessão de abono a tí-

tusiasmo, aclamam o futuro governador do Estado. ��ü���ls�ed�,su:I��e�'��s °n��O�:= tulo de partícípação nos lucros
R'3m Retiro, 20 (O Estado) - fo }Iartin�, í'azenduiro dr, grunde j disl a por�. Joaquim. O di'. :\..gl"lpalguintes bases: e deverá ser pago no corrente

S j b l tusi
, I 'r.:00! d d d q e mês. Isto sem prejuízo do que� au io (' \'1 r.an. e o en .osiasmo com l>roJ€'�ãu 11"S círculos puljl.icus iu-' Fana sauuou C) 110\'0 dn pl'lí,;I'PI'o '::> I' e o� eI�a .o aos. u

que Bom Retiro recebeu a Cara- cais. ml1ÚICl/PIO. rnallecel1ldo:lis qua- percebem ate mil CrUZelITOS; ficair estabelecido e regulado
'" 't r ' I '

doi '1 em lei. Êste abono será devidovana lia 'vitoria, que ·foi aguurda- ]<"ez o agTa,!tlcimcnlo b dI'. Lucio lio/adt';, dos \',<,lho:; amigns e ien- 30/{, de mil e um ate OIS mi
da a 10 kms. Ida sede, 'p.elo direí ó- COl'l.'ôa. (kmdo pre ito de saudade ao sl·.lcruzeiros; e lO'}'; para os sadá- pelas empresas fisicas ou jurI-
río {pP8<secLislt.a .1ooa,l, lei ,ttclamada As, 21 horas com a lJl'l'S(,llça de Fr'ancvlin« Pinto .Arruda,

I rios excedentes de dois mil dicas que exerçam atividade
J1<l cklado por .grande multidão de 'enlil)]'.a.� da alia socivdart» e cerca PI'I]' rim, j;(',(; LISO da palavra o, cruzeiros. econômica aos empregados na

cuire l ig'iouú rios. Depois de um de 50 l'lepl"esen!a,ni�., dos dit',Plóriols ',,-1]', Ad('I']Jal que se congtalnlou Aos empregados que conta- base de um doze-avos dos salá-
fi.no aperil ivu com que os cara- rli�tl'i,lai,s f� dOIS mais ]ll'pstigiüso.g pela pacificação da família si'ío- rem menos de um ano, corres- rios efetivamente recebidos no

vaneiros foram obsequiados velo ;rl'p,s polií.ioos, teve lugar um' joaquinenso, conclamando os pre- ponderá a, cada mês um doze- ano de 1946. F'ícam isentas as

sr, Oscar Bepler, Leve inicio o co- janta!' intimo, no Hoi'I',1 Asíóiia, i S011[CS a prosseguir nessa rota em avos da .ímportâncía do abono. tiranas que em 1946 não apre
micio na praça Sebe ele �et,PTnbl'O, S'Pl'\ iria pur gr-nt is �l'llllOl'ila� da be'lwfi'cio da 'pró�p,era coleí ivida- Aos aposentados e pensío- sentarem lucros. Ais ímportân-

'oValou, em primeiro lugar, o sr. dr. a lí a c()ciedad'l' local. de, _\,,-sllas palavras foram subli- nístas e associados, poir moti- cías fixadas poderão ser redu-
Marcondes de Matias, que prorci-íu hdllll () d!', Jnuqui m l'ílIlo _\r- i IIha.rlas ClIm prnlougada salva de vo de doença poderão selI' con- zi,das pro:porcionalmente para
iliplaucliclo improviso ele alj)l'esen- I'llda, candidato a ,J.t;,jllI[adll ]ll''',,;,.- palmas. 'cedidos abonos de emergência que o mOlniante das mesmas,

tação do canclilclaLo cI!'. AelCl'bal R. não excedam de 50% do lucro
liquido. Se pel'Os, dados dia de
claração de T'enda aceita ' pela
Fazenda Nacional ficar com

provada a sonegação da decla
ração dos lucros anter,iores, fi
carãO' as empresas obrigadlas à
concessão do abono com o a

creEc<Í.Ino de vinte por centO' ..

Florlanép�ll: - ,Sábado, 21 de Dezembro de 1946

Caravana da Vi'fúria

Agradecell em J'elic,issimo im-

lJl'o\'bo, o rir. Adcl']ml H. ela Silva,
;,plJ;r!o cons'la,nt,emen:te 3!plaudIclo.
Apôs li comicio j e\'e lugu Sll

'Üllh"atu cl.iLWl'a.sco. ao qual c.ol11pa
r'l'C'f'ram I1l1l11el'osi:;;sim.as pelssl)u�.
No deCOl'l',ell' elo me,s,mo, um gTllpO
!Jf' gruci,(}sas S,etllhOli.nha's canlOLl o

liino ".\11'11 Beasil" oferecielo <lU

."-l'. ii!'. Xdel'bal le exma. �i'a. fI. Rule
IL da ,SilYa, senclo as distintas
moças muito aplaudidas o J'f']ici
iadas.

OJ'el'e.ce,nrl0 o c.Ilul'l'asco falou o

ar,Lista FOl'l'eil'a AlbuqL1lel'qlw, :<CJ1-

(10 aplaudirlil'lsimo.
CrulJi'CÍ, 20 (O E&lado) - De

pasRlagclD1 por aqui a Cara\'anu da

V�Lôria j'r)i rlcce-bi:da com aclama

ções l)('la 101 alidade da 110j)ula�ClO
da sedlp e pelus dil'c-Lôl'Íos local ('

(jii'tl'ilais.
O d]'. J..cll'rlJaJ e sua comiil \'<1,

foram f'l1t LlsiasUcame,llLe ho'mella

.geados no Hotel Vi,[ória, ondr lbes
1'oi ofp,l',ecido uma mesa Ibe 1'inis-

Si���\:���:,::,��: 20 lO J<jstadoi - Contra aQuele� ooe exploram o pOVO!Foi nomeBd")
.Mais d,,' AOO cavalal'ianos aglla]'- Rio, 20 (A. N.) - O minis- me,nto nos preços de aeordo ...

�
.

J:! -: .' ,�
daJ'll.ln a l'hp,gaela aqui ela r:'al'avana tro do Trabalho não recebeu com uma antiga porta,ria do Ium )0 rO.fl � � {:>f!,t �
da ViI_(í:'ia, além dOIS

, diret�l'ios nenhuma ple�'SOI3" hoje, na .p,ar- lVH�i�tério do Trabalho, que e8-11 Delem, 20 (A. N.) __ , O In-
mllnlclpal � dlsGnlal$ rio P. f-\.

D'I te da manha, no seu gabmete tabIhzou o ousto de, todas as, ",,",\rA'1tOI' TO�é Fau-::,tl'n a·te-1.
..

. . . ...
! ,-,A. vi (_1 :::;'::' I-..i 0, j jrl

te grande nmssa hml1C11na, Cjue ac ,1- de trabaJ.hü. E que ,s. eXCIa. es- U!Llhda��s no tel'ntorlO
.
naclO-/ ôendo á sugestão da" Folha \'i,:! a, rcspedivanwnl,c os Sl.'iH.

mOl1 <1Q'(lol'o,sam,eIl![.e o. fuluro go- tava prepa,rando o volumoso na!. Allas, nesse sentido, o I Carioca" de"ca C."l "t 1 _

\.rklmt11' 'ra\'al'�s, PCI1Pgl'ino Ju-
j E t 1 [ I d· dI'" ,

J e>L �,�,l)l a, no
L

-,'crnaclor (O �s al'o,_ cnCju�n o a expe. lente que �spa(' lana ' a presIde-nte da Republica esta, meou paI�a diretor do teatro nini', CaJ'l1l'iJ'o eao, A. All,:.trcge-
banda d,e mUlSlIca execuLa\a peças tarde -com o preSIdente dia Re- recebendo grande numero de O' 'J'OI'llloll'sta Ed' , p' �í'o. H,orlolfo Garcia c Viria[o Cor-

'd t'
'

'b
. . ;;>.1 gal .lüença. (<lo seu 'escolhIa re1per orla, I pu llca. Sabe-se que, durante telegramas de sindicatos e re- Numa demonstraçã d aO" d

I'pia,
Foi um ei'ipClláclllo raro, de:;-j êste despacho, o titular da pas-

/

pre'sentações de classe. .

o ator Dar C
° e bra o,

d'
.

,. I "
.

cy esar compare-]umhl'i1Jn[p, uma \'erda ell'a apo- ta do Trabalho fala:l'a ao plresI-I· ceu e111 pl'�' f' d,

t'" d
,. A •

. ,a a\.olo a nu e CUlll-
f,eose, a 'maJOr el,e quan as Ja Hl- ente da Republwa sobre a I! d 4-'1 f

- l�riment h f 1 E t d
'

c(�hel1 a Cal'avClJna da Viltôl'ia, ve:,�i.ginosa alt,o �Ü's. preços ?as �ran e sai S acao �I� nO'lll�r d� �(')�O� �� ar�i�t:�F('z ú saurlai"ão ao (!I('lllll a,clo utilIdades nos UltllTIOS dIas I..
. .

., ': , '" Lonres, 20 (U, P,) - O artigo brasileiros.j\'d('l'h�tI n, da Sil\'a, o ,w. Sehos- pnnclpaImente quanto' a o s ontem publicado pelo "Pravda",' TUa, ::\0 (A. N.) - Em avis'o da
1ião dI' �I)usa Yirira, que arl'CtJI- cham.ados a,rUgas de festas, i s<?bre a tática -dos comboios. britã-,I..

'

dil'E'd,OI' do' pe&soal, o ministro
.oou j'nf'Hético� a,plaLÍso,s. cuja aquisição. se tornla quase: m�os durant'e � gue�ra, _fOI rece- Terminou a oreve Tl'omposwisk declarou que 0S mi-

O ,di'. "\rle.rbal agradf'CPlll, 'emo- I'm/ploslsl'vel por paI'te daqueles·�
bwo com grana2 satlsfaçao -

se-I
� l't d

'

t' I' 'L
. : gundo, declarou um, porta-voz de Roma, 20 (U, P,) _ A greve de

1 m:cIs a aer�l1Iau !.Ca, com c I1'el o
cio,nadilsdÍlmo, R ccrlossal' 'Vibracão que ganham baIx<:s ordenados. I FOl'eign Omce. O artigo do órgão Napoles que abrangiu Ipeio mi- a .renas relatIvas a 19'15 'e 19{6.
civ:ica. Dessa forma, sao esperadas oficial comunista elogiando a bra- lhão ele trabalhadores, teminou dewl'ão goza-las a 31 de üutubro
À lardl� foi oferecida gorda indenHcas provide.n.cias dO'sl' VUTa ela m�rnja britânica es�ava

I

óritr;_m, depois .da in�'rTenção do de 194.7, de v,ez que de acordo eom
Chlll'l'a,cada DO a,prazi\'(',l pal'qllr poderres pub.lico. s contra àque- send.o. �O�1sld�rado

..
como valIOsa II go"v�l'no, �stahIllsando os preços

lOS E'slaLuto.s mililares não poderão
.cJ

'

I I (lo sr, Gesal' �lar�! '" � I ' _' C?��nbUlçao a aImzade anglo-so-, ate :H-1-4l, �� greve começarani há
", '

qllle I"I'z"l'am'e pl'Opl'l('{ ae e /l�� que e�p oIlam o ,povO' e pos 'vIEtIca .�' acrescentou aquele por- I ::5 (has, em s.mal de protesto contra
ali umula-las ,com 1\S "

J,nr<\!'(l, o'clldo Ofl'l'!Rnü' o sr. ,Adol- i slvelmente havera üOllgela- ta-voz. 10 elevado custo de vda, . IJIIZ no próxImo ano.

da �ilva, a gO\'elrn a'clOI',
üBeLll' �[ey(,I', a d'epularlo,
Falaram,' a "r,gLlil' o SI'. Al'Jlo

M'I'Yf'l', AnilôlIio Carlos .. .\lcl'lI Ita

mo� ,\iaL'Lill�, dr. _'\gl'ilIU Fal'ia ,e

e Arno

dI'. Rll!wn" P,all1u�.

Cmz('Plllmr:r'ín Tm/)nlllisl(l em lIrtjaí- [."/)111 pul'lP, 11(( 1'IIOI'me assistência opel'dl'ia I/t/(', lWt/,lIell(
pOII{l(lIl'((lnente. ovacionon o Cr/l1did((!o do Yitrí,'i(l

l'ir{(lr!P. es-

Protesto na Camara
Rio, 20 (A. N.) - A sofllssão eia

ramal'a constou da leitura de ofi-
cim> acompanh,wdos ria mensag-em,
do lll'p,üclenl,e ela republica, rlle[cr
milnand-o várias pl'ovificllcia,s de C3-

1'{!l"I' a,dmi'nis[.raiivo, O rI'epuLado
BarTPto Pilllt,O prote::;lou contra o

alentaria "d,e qlle foi viLima em

\[06COll o \scl.Llnrlo su"lCl'cliário da
1'1ll!J:.l,ixada hl'a,sileira, segundo foi
noticiado pela impl'cnsa 'I' eonf"il'
macio posLeriorm€lI1.l,e 1)('la nota
fO],J1!!;'cida aios jO'l'uais.

João Neves, prese
da Academia

H io. 20 (A. ;""'.) - :\a sessão de
onlem a .c\..ca,cJ.emia Brasileil'a rI�
Lell'as f'lt'g:pu SlJa !lova dirC'lloria
paJ'a 19'17, cabendo a pl'csidencia
a'l) Il'm];aixadol' João l\'cv,e.s fra FOll
llllll'H, tpl1do sÍlflo ,e!('ilos paTa Os

1'<[J'gos de secretário SOl'ral, ]Jl'Írnei-
1'0 I' R,eg unrl,o ,s.e'crclários, l,cIsoiUrei
;'0, lliJJiin[ccál'io 'e recla,[Ol' d" 1'e-

Não pod�m acu
mular ferias

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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11 luta em torno do '('
I

veto, na ONU '

I
Po)' A. .J

011/1.S01€11·1LOQ1Idl'Bs, 18 (B
..

�. S.) _ PI"()."_
seguem as dISCllS';OCS, no sr-io ela
assernblé ia 'glt'ral' da 0.:'\. L., lião
Iaul.o, já agor-a, 1JHl"a ,pliminal' o

qu» seu-ia () ,i.r!IPa,l - mas ,cm tucc
,Ial; ,cÔir'� mS(â{ .cias, ,para 'r'eg'llh� imeníar o chamarto direito dr velo
das grandes poLêneia,s. I

O .maior .impeciliw a um acórdo I
1','Lpir!IO ,s()bl',c >O assuntu {'em sielo

I

a 'obs'!,ina,ção da Rússia, que se

(.·,mpelllha no ,!'>e.nLido ele mantr-r
inlacta essa raculdade q Ui' não I0llicor��-na juslifiilc.all\i:vra nas limllals
mestras da melhor: o mais sadia
doutrina j urfd íca.

Com ("[eito, que é o veío ? Em
que EC f'n ndamenta o velo? Sim
plesmenfJe, o que el,e produz é uma

'exl,l1.e:ma drf'lsif�ualdadle rias IJlações
em raee das decisões profer-idas
pOJ' esse ,f,l'ibutial ínternacional, que
se fOd,al'eoe. moralmente dia a dia,
é a O. N. U.

Colocar esse organismo numa

posição cada 'vez mans defesa, sub
o aspeoto moral, parece um dever
11 que mi nguem poderá f'ugía'.
E .a maneira mais ericiente de

faz/e-lo, no rnomení o, eon sisLirá
em 10bLE'r a delTogacão do veto,
que é ,COlmO liwi corpo estranho DO
ccnjunío da legi'sluCã{) que presi-
de ao Iuncionarnomo do impor

tam te ó'l'gã,o.
Com a vigência de veto, nenh u

ma nação pequena poderá alrime.JI
tall' qualqucr �eg-'llIranç.a de ver seus

pontos de
"

vásta Yd,Loll'iosos, no

plenário da grande assembléia. As
decisões oapitais ficam .res�ll'j tas
ruo chamado gTUpO "quatro gran
des ", o que é profundamente las
lim,a;>,'el. VerifilDou-se que na oca

sião em que 10 veto foi estabelecido
rlliS condições gerais do ambiente
jndlel'na,c,i,O{l1aI jusfrif'ieavarn, plena
mente, a sua 'inclusão �10 corpo de
leis de reg'ulamentação da enl.idade,
Agora, porem, a realidade inuica

que essa faculdad« deve ser rcí.iru
da, ou pelo menos r'cgu.larnentada
de ta I sorte que seus efeitos se

tornem menos amplos. Os debates
se vem aa'ralsltando desde a insta
lação da 'Sleg'unda assembléia geral
o que consí ituí um sinal de que
jJOIc],e;llt ';01' eucontradn um meio
de .m.inorar as consequências do
veto,

Fronteiras da
Miseria

Transportes regulares de carga9 do pôr to de

SÃO fRANCISVO
.

DO . SUL para NOV I YORK
Informações com 09 Agentes

Ftor ianópolis - Carlos Hoepcke S/A - CI - Telefone 1.212 ( En d. teleg
,

São Francisco do Sul - Carlos Hoepck e S/A - CI - Telelone 6
.

MOOREMACK

SNRS.
ASSINANTES
Reclamem. imediata

mente qualquer irre
gularidade na/ entrega
de seus iornaes,

.............................. " .

E' outro livro que acaba de se,r

1ançado pelo escr:Hor cÚariln.ense
Juvcnal Melohiades de Souza, e

que v'em enoontrando em todo o

EstU!do franca aceitação por parte
dos amames da bôa J.eitura.
PRONTEIRAS DA MISÊRfA, já .;:--------- _

rasgou as divisas do nosso Estado
leyando Brasil a fóra a palavra
s�mples e desp.reL�ciÜJsa do ,escri
to'r coestarduU!no.

O autor de "ESQUECIDO DOS
DEUSES" já <co'IIJclui:U "A,LMAS
VAZIAS" que lançará IIJO próximo
ano, livro que tem por c.enário a

Capilall, Barriga-Verde e está fa
dado a ser mais um sucesso do
autor, no arduo caminho das le
tras. JUVENAL MELCHIADES,
está concluindo o ,seu quarlo li
vro, "A DISTÂNCIA DO PASSA-

"

Vi,lte, sem compromISSOS

I LI!�����:���A
Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil
'Ou no estrangeiro,

Novidades todas
semanas .'j

Laboratório
Radio-Tecnko-Elect:ron
Fundado em 1935

Montagem -:le rádios, Anlpli
ficadorell-Transmi••or...

Material importadr. direta
mente do. U. 3. A.
Proprietário

Otomi'lr GeorgeS Bühm

I
E�ecb e - Teeni"o - Profi••iof\aJ

formado na Europa
Florian6poli.

�ua Joião Pinto n. 29 •• Sob.

MACHADO • elA.
AgAooia•• Repr••entaçõ•• em

Gorai
Matria: Florian6poU.
Rua João Pinto i n. "
Caixa POlltal, 37
Filiel: Cre.oi6ma

R:,ua Floriano PeixotO'! ./0
(EdU. Próprit.),

T.legrama.: ·PRIMUS
AII.nt.. '110. prlnoipal.
nlunioioia. do E.todo

Ouro para Dentista 5

22 Quilates (Justo Título)
Envelope de 3 e 5 grama.

Pedido ao

DEPÓSITO DENTARIO
MASETTI

RUA SEMINARIO, 13í"':- 135
RUA MARCONI. 44 -S, PAULO
q ue enviará lista dE> pre.ços.

DO", O

grande
{:ão de

Camisss, Gravatss, Pijame.,que vem. patentear o
..
seu Meias da. melhores, pelos me,esforço dlgno ele admlra- nores preço. 06 Da CASA MIS

seus conterruneos. j CELANEA - RuuC{ Mafrã. 6

PARMÁCIAS DE PLANTÃO
Estarão de plantão, durante (Jl"

mês de de�embro, as seguinteSJ-
farmácias:

10 domingo - Farmácia NelsoDl,
- R.ua Pelipe Schmidt.

7 sábado - Farmácia Moderna:l.
- Praça 15 ele Novembro.

8 domingo - Parunácia Moderna,,,,
-- Praça 15 de Novembro.

14 sábado - Parmácia Sant(ll�
Anlônio � Rua João Pinto.

15 elomingo - Farmácia Santo"
Antônio - Rua João Pinto·

21 sábado - Parmácia (}atari.;.�
A nense - Rua Trajano.

/

22 aomingo - Farmácia Catari--
nense - Rua Trajano.

Cadastro Soel-�l do' ��O Esfado�'" 25 quarta-feira (Natal) - Far--
u ,... " mác.ia Rauliveira __: Rua Trajano--

28 sábado - Parmácia Santo"
PedàmDs aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher 0, Agostinho - Rua Conselheiro Ma-··

compon ahaixo e remete-lo á nossa Redação afim de compl,etarmm fra.
; 29 domingo � Farmácia SantCll"quanto antes, o nosso [Ill0VO Cadastro Social.
Agostinho _ ,Rua Cons'elheiro Ma-
f[ia.Nome _. , , o o . . . . ..

O serviço noturno será efetua--

'E C' 'I D N eló pela' Parmácia Santo Antônio,,'Sexo st. lVlJ ••• 0.......... . asco o. 0 o. o •..

Jsita á Rua João Pinto.

Pais : 0 •••••••••••••• o 0 ••••• 0 ••••••• , ••••••••••••••• 0 •••••••• 0

I
O RIO�:'�a!?_ c�!.n����}Ô�?AI,g? que��,E� t"�"�
rência verificou-se no município de S. Gabrdef, quando um homem foi
apunhalado por um cavalo, Dirceu Waldemar, capataz da fazenda, per
corria o campo quando foi despertado por latidos de um cão. Chegan-
do ao local veríf'icou que o cachorro descobrira uma toca de tatú. Apean
do ficou de costas para o cavalo. Em dado momento, c cavalo arrancou,
com a boca, a faca que o infeliz capataz Itrazia na cinta e com ela, aip-
da presa 'na boca, fez um movimento brusco, empurrando-a contra al'
costas do capataz, ferindo-o na região renal, atingindo os órgãos ih.!:e,.
nos. O estado do capataz é gravíssimo, tendo sido recolhido a um hôs
pital da cidade de S. Gabriel.
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Comemore SI�l1 ani ve rsário na

talicio, hoj«, ° sr. dr. Moacir ele A
,

Oliveira. competente médico \,f'-

tcrinái-io.
, 'E;"lLACE

'

'I)iQ l'e,;jrj(\ncia dos vais da noiva,
no eli,s[ I'il!) ele Saco dos Limões, Irenlizu-se h()je o enlace matrimo

nral ria senb orinha Narccrerna
Inês ::\'Ull":>, filha do sr. Domingos
Luiz :\'llllPS (' de sua exrua. espli
sa ii, Illl'S Silveira Nunes, com o

O Comandante da, Base Aérea de Florianópolis, por ordem':;1'. Gení.il Yirgf lio Hamos.
x x elo Exmo. Snr. Ministro da, Aeronáutíea, íaz público para co-

E�LACES: nhecimento dos interessados, que o exame de seleção para ma-
j{'eahza-,se 11Olje', civil e reâigio- trícula à Escola de Aeronáutica, será realizado nesta Unidade,sarnento, na residencia da noiva, ,.

4 d J
.

d 1947
'

9 h-á rua Alvaro ele 'Cal'va,ll1o, 6� o I'
no ala 'e .anerro e , as oras.

-,
'

enlace mah-írnoníal do sr.' H,�nri- Os candidatos a referida matrícula deverão utilizar-se das
quo Ferr-ari Junior, funcionário I

conduções da Base, que achar-se-ão estacionadas em f,rente

dO,S ,COl'r�ios e, 'l1elf;grafos, com, a: ao trapiche municipal às 6 horas e 40 minutos.

dll,S,'[I,nla
senhor-ita Yolancla Oahi al,

I
Base Aérea de F'Iovíanópol ls em 20 de Dezembro de 1946.

tnlmbé�l11 Iuncionár ia dos Correios
ALBERTO UCRO'A-20 T�n. A R Conv. _ Res:pon-e TelegTafos. �� - v. es.

Pamninfal'ão o alo civil, por dendo pelo Ajudante da Base.
pal'le do noivD, o sr. João Alcan-! ,----------------------------

·��·i�,01�l;!��.a�i e�xl:;;ll:�P;�sl�O��; d�::Foi concedido Solidariedade a-o
por pal'te da noiva, os ,S1'S. Gni-I b" pres Outra1118-1'me Kel',slllen e exma. 'esposa e' O a ono '

·

Mário Couto e 'exma. es<p�lsa. I ""I!CeIU, <:1; (A. 1'\.) - O inLel'-
,�o ato lleli9'i�.'�, ��'

\ '�,dO I
. �e I \"pntnr federa,l baixou ÜeCl\eto COQl

pn,(!J.;··llOS, do ,nOl\'O, o� S1::>. i\�allo i cedt'nrJo aos ,S'c1'vicloretl publicas
F:enari e, sta. Al�l�a F�rr.an,. da I de,;i'e Estado um ahono de Na [.?,ISI'I\'a e PIOf'. Fta,v 10 Fel ral I e

I na base clle, elois leiTos dr),:; YrnCl-

-e.xma) senhora, e, 'por palrte da i menlos- mensais.noi\'a, os SI·S. dr. Cori.nlo Ces'�,r oa"1 '

Silva ,r exma . .sra. �, S1'. DO'l11ll1g-Qs Ua.·s' � !.'IIi ri·o"'" ::lo
Valenle ,e ex,ma. e,sporSa. 11"I lu HUI
Após ?, _alo ,religios:o, oos nLlben-jde trl-nOtes segLllrao vmgem.

I
'

rA_]we,s,entamos ao diSLÍ'nto par, Maceio, 20 (A. �.) �. Chegou
no"sos arclerules \'olos ele flehcida- ontem ao P?rto .de"ta �aipltal, o va-

',' , c

. por "BoommghIton Vlctory" tra-
,d�s. zendo ,para esta praça, sete mil e

Terá lugar, hoje, ás 16 horas, quatrocentos sacos, de farinha de
'<em, �wmbHiqLli (Reriluba), o 'enl�- trigo.
'ce maÜ'i.monial do sr. A. Póvoa.. ------------

filho da exma. viuva Ermstina

Póvoas, com a sta. Elza Dulra,
dileLa filha <do sr. lúcl Dutra e de

, 'do Almel'irucla Dl1.[,ea.

Serão teslemunha, .por' 'l),ll'Le do

noivo, rno religioso, o se. de. Joüo

Bay,er Filho P ej{ma. Sl'i); llO civil.

o sr, clr. :'\arl:Jal Alve,.; de Sousa e·

€L.'X.ma. s'enhol'a. POI' pà�'le ela noi

va, no re.li,g'ioso, o SI'. Ernf'islo Da

IDIPÇDll e ,exma. SI'a; no civil. o se.

. dr. Osvaldo Cabral e exma, .ser!ho-

A:-iIVP.RNARIOS:
])11. CTi;NAH SEAHA

Faz anos, h oje, o se. dr.
, Seara.

fiTA. nF,SPI�A SPYHfl)E�
Passa, hoje. o universárjn na

talicio (ia sln. proíessora Déspi na
:,:\pY!'idr,s, di1'f'lol'a cio G. Escolar
Ruv Barbnsa. de Jotnvilo. anele 6
muií o ,("s[.imnda.

SnA. MARIA LrSBOA, SlLYA
'I't'anscor-ro, hoje, o anívorsário

mata I ícío da cxrna. sra. (1. Maria
das Neves Liabou Siha, viuva (lo
saudoso 'I'arlnu Silva.

STA. IRENE SIL'TA
Festeja suu data natalícia, hoje,

fi. gr-nl.i l sl.a, frene Sih-a. comer-

Ce�ar

ciáiin.
[)IL MOACIR DE OLfYEfH.A

Ta.

"O Eslaõo" (Íoc.::i�ja-Ih�s
'ras l'elj,cidacles.

il111me-

"Telegrama's d'e
Boas-festas
A Direluria Regional do"" Co1'

nios le T,p,légrafos no� pede qlle

divul:gl�emols efllal'em d0,;d� já á

vencia, as, fórmulas de lll'Jegl'ama;s
'soeiais dle :'lata) 8 Roas 1<'e"tas,
com ° Tito de evitar a gr�mcle aglo
mf�J'a-çãlY (1;1' llllblico no� citas 25,

, 26 em clia:nte. r�so origina djj'icul

da,d'es, razão porque a'quela Di I'C

tOl'in: Isolicila ao 'povo que emita

,
seus

<

,tlelegI'amas co,m anliec,e·dell-
cia.
.PõDgq = w.rmrm •

Aprf'Xlme-Se maIS de seus

:amic.'''s e parentes enviando
-lhe; am nÍlmero da revista O

-

VAT� DO ITA.fAí, edição de·
:d1cada a Florianópolis I

Empreze de naveqeçêu
Ct-IEREM

raso
Censura: - Ali', 10 anos.

As '1 l.� horas Cr$ :1,00 2,110 Em dias ela semana : Míssa : ás
As, 7 �'!J hm-as ... ,. Cr$ 3,00 7 horas.

Catolicismo
C SANTO DO DIA

21 DE- DEZEMBRO
S. Tomé, Apóstolo

r�$,[c Apóstolo era 'natural da
Galileia.. Era um homem oorajo-

RIT% -- A3 7:h horas so, mus também rel'lel.ido e incl i-
1°) - Ciue Jornal Informativo nado para a duvida. Esta inclina-

'- DFB. Cão levou-o á ímprudencia de não
20) - Atualidades RKO Pa ílié dar crédito ao i-ela l.o dos AlPÓSLU-

Jornal. los sobre a ressurieição de Cr-isto.
30) - N-eison .Eddy - Jeannet- Ele queria ler a' prova Illalpável

te Macdonald - Akirn de tocar as chagas causadas pelos
'I'arniroff - 'Frank Mol'- pregos 'e pela lança. Teve esta
OH! JlAR/ETA, prova. E desta forma a falta de
Censura : '- Até 14 anos. Tomé serviu para corroborar além

Preço: CI'$ 5,00 - uníco. de toda a possibilidade de duvida '

ROXY - As f, l;� e 7 Y2 horas a verdade íucontestavel da ressur-

la) � Notícias da Semaua l\eiçào de Nosso Senhor. Depois ria
DFB. vinda do Espir.il.o Santo, Tomé foi

;20) - Gt\org,e �ande['s - Mar- pregar O Evangelho na Ásia. Os
guerite Chapman :_ Gale seus brilhantes sucessos provoca-
;:)ünclrel'gard - em : '1 ram a ira dos sacerdotes ídolatras

E,YCO,Y'}'I!.O .EM BEllLlM

I
contra ele. Con�orme antiga l1'a-

30) - Ph il ip I'erry - Audrey d\Cã,o, foi 'Ilomé martu-izado em

Long - cm : Calarnina, na Inclia.
PA.Y-A,JIERlCkVA HORÁRIO DAS SANTAS l\IlSSAS

IjO) - Continuação do seusacio- PARA DOMINUO
nal seriado:

O JJO,VS'I'RO /;; O GOlULA.

I
I.
I

NAVIO-MOTOR "ESTELA" . j
maxima rapidez e g ar an ti a para tr :Jnsporte de suas m>':rcad�lrias.1Agent�s em F'Ior ianó o-Li s CARLOS HOEPCKE S. A

Dr. Teodocio
J. Aterin iI

Catedral: (� � 7, - 8, - 10 hu-

Novena : ás 19 horas.Ministerio da Beronautica
QUINTA ZONA AÉREA

BASE AÉREA DE FLo.RIANÓPOLIS
EDITAL

Ri,o, 20 (A. N.) - .A dÍl'eLoria da

A:::,,:;,olciaeão ,'BI'a�iJ,cira de Viajan
les e Repre::;enlanle" Oo.mercia is,
(',�le\',e no palácio (io Cale te apre
senlando ,soljrlarierladE' ao g!).Yerno
t' ]1E'dindo a atenção cio chefe da

na\'iío :para a,s Pl'f'[Togaliva,s Ida

associação. d,e ordem téonica e

consultivo elo poder publico.

PaI' tr!' concluido o cm;SQ de

1, Igreja ele S, Francisco : 7, - !)

horas.
Honpi.lal de Cnr idado : 5,

horas.

B R IT O
o alfaiate indicado
Tiradentes 7

I i'1andoso Jorge Aterino
• ria [conomos Aberino.

A·MODELAR

'engenheil'o civil ,na Universidade
do Paraná, colou
CQT1'leulloe, o nÜlsso

raneo TeOldócio J.

Recebeu das melhores fábri.cas do paÍi::
c )stumes de linho, seda e tropical:

sedas de lindas padronagens.

GRAVATAS f
. .

lDlSSlrnas:

finos

Ptu-issimn CI}l'at;ão de Maria

(Parto) : 8 horas.

I Igreja de StO Ani.ônio: 7, - 8

I horas.
, Igreja de S. Sebastião: 6,30 ho-

Iras.Igreja de Sta 'I'crez ínb a : 8 ho
ras.

Capela da Base Aérea: 8,30 ho

ras .

I Asilo Irmão Joaquim: G h01'as.

Gillásio: 5, - 6, - 7,30 - 8,30
ti oras.
Capela de S. Luiz: 6,30 - 8 ll{l

raso

Capela do .AbTiE'.D ,dJ' J\,[-�-
.',

.L
.

..rQU. un;::>.
-

,

Trindade: MaLriz: 9 horas.

Trill!dade: Ch:iéara cios Padres':

8 horas.

João Pessoa (Estreito): 7 horas

(ÍlgI'eja), - 9 horas ·(capiela).
São José: 7,30 - 9,30 horas.

Coqueiros: 9,'30 horas'; dia se

gl1in�e: 7 horas.

Observação: - A F,esta de Na

tal é dia sanlo de g·ua1'da.

mil

PANAl\1ÁS àe tócios as côres:

Tr,ajano,:1 - Tel: tt51

fiol'ianópolis

CRETONES e LINHOS nacionais:

Comp.l6to sortimento de ternos para
homens e meninos.

TEATRO A. DE CAIl\-ALHO -

XIII CONCERTO DA OR'CHES
TRA SINFôNICA -

--'- Á!s 4% e 7% 11s. -

,JARDIM DO PECADO
com - C!.rici BAJtROS - ,Sarah

NOBRE - Milton CAHNETHO e a

Orch,esLJ'oa do GOA.
ESP fRITO l'fAVAL

oom.- O()beiI't LOWERY -_ J.ealt

PARKER.
A TRIBU MiSTERIOSA

3//10 Episódi.o§.
,

com - Allan LANE. - Kay AL

DRJDGK
- MISTÉRIOS DO OORACÃO

- Na,c. COO!).
Pre(,D<SI: - Oi'$ 3,00 - 2',110.
2,a Plaltéia - Crili 1,50 �

"Imp. 1Ú (DEZ) anO$".
FrLMES DA SEMANA

- O g'I,ori,Q;so romanc.e de
avenluras e um grande amor!

GA1VOTÃ NEGRA,
(T,echnlooIDr)

com

Joan ];l()Yl'AINE
ArLuro de CORDOVA
Basil RATHBONE

- O pi,rata e a Allisto.m'áLica·...
. .. junuou-se um capricho do

üesüno, e á lnz tr!'lmula daquela.
noite, nasoeu nela o desejo de vi

voe,]; o grande amor com qll'e todas

I
,1;'; mulh eres SlOIllham ...

DUELOS!
LTll'AS!

, '�lf?JA)i(;l<;l

Artigos de praia e veraneio.

Capas de gabardine e chantung.
Tapetes de tôdas as quaUd<ldes e

tamanhos.

Preços especiais para revendedores.

Vendas a V 1ST A e a P R A 20.

A MODELAR
Rua

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Copynght di!

TheHA.-{ r_OlJHIARD!ln�
1. .. qUE', desde os tempos me

dievais, os chineses costumam

juntar perfumes de cânfora e al

míscar ás suas tintas nankins a

f'im-de disf'arçat um pouco o de

sagradável cheiro da cola que en

tra 'na composição dêstes prepn

;r;ados.
2 ... que Vílor Hugo costuma-.

va dizer que "em Iiteratura, n

meio unais s-eguro de se ter razão

é estalo morto",

3. .. que a ilha vulcânica de

Eonualoo, -no arquipélago de Tan

gia, é uma das mais curíesas não

só do Oceano Pacífico como d·e 1./)

do o mundo, pois ora aparece (Ira

desaparece no seio das águas; que

essa ilha, em 1865, era um silP�

ples rochedo, em 1885 era uma

elevação 'com 50 metros de altutu,
em 1894 desapareceu no mar, em

1896 surgiu novamente com U:i],1

altura de 33 metros para de�lJ,pn
recer três anos depois; e que. fi

nalmente, ressurgiu em 1927, e te

vando-se atualmente a 118 metros

acima do· nível do mar.

4. .. que Napoleão Bonapar: e

gostava .ímensamente de jogar
xadrez; e que o maior de todos 03

estrategietas no campo de batalha
absolutamente não era gênio 3

frenle do taboletro.. pois nunca

passou de um jogador medíocre.
5. '. que os terremotos s50 mo

�tm���9_�_ apenas superficiais, teu

chegam ,a alcajJ)çat�róA _ri'WllN,uPS,��
minas.

Ililnspetoria de
Veiculos De ordem do sr. Tenente-

.
.

Coronel Olympio Mourão Fi-

Torna-se público que :) «mpla- lho, Chefe da 16a Circunscrição
camento de veículos automotores. de Recrutamento Militar, de
inclusive bicicletas, no município verão comparecer a esta C. R.
de Florianópolis, terá início a 2 de (2a Secção), os'militares azi

janeiro p, vindouro. lados residentes nesta Guarní-
De 2 a 10 de janeiro: emplacá- ção, afim de serem submetidos

menta de automóveis de aluguel tl a Inspeção de Saúde Anual, atê
part icula res, motocicletas particu- o dia 28 do corrente.
lares e auto-ónibus, Florianópolis, 13 de dezem-
De 10 a 20: emplacamento lIe bro de 1946.

caminhões e bicicletas partícula- Hercilio da Rosa Luz

res. 2° Tenente Secretário - Chefe
De 20 a 30: emplacamento de l da 2a Seccão

veículos oficiais, que deverão ser .

E' pela II·berdad·e do comerel·o· �fare�:n��í�:ll��reo����ls:t:n���;I�=1 EDITAL'

co, pela reparLioão competente. '1 _

P,elo emplacamento f'óra do pra-
De ordem d� sr. Tene,:t-

Porto Alegre, (A. N.) didato á terceira senatoria do zo acima estipulado, será aplica- te.-COl,onel Olym�1O. Mo-ura.o
Chegou, ontem, a esta capital, Distrito Federal. Disse mais da a multa de c-s 30,00, de acõr-, F!Iho, Chefe da 16 CIrCU��CrI
o sr. João Daudt Oliveira, pre- que estava bem impressionado do com os ar-tigos 156 e 22'1 do) çao de �eorutamento Mílttar,

sidente da Confederacão Na- com o ambiente encontrado no R. G. T.
'

) r- Convido a comparecerem a.

cíonal do Comércio, que veio . Os veículos deverão possuir II est� 9· R. ?s rese�v..
ístas da

paraninfar a turma de bacha- Rio Grande do Sul, �e �nteres- obrigatóriamente . I Exército C'U]OS certitícados se

relandos de 1946 da Faculdade se p:Io� assuntos tecmcos e
....

"

. "�"j acham apreendidos nesta re-

economicos Finalmente o sr
Auto-ônihus : rreíos, (deis SlS-

ti
�

I
.

ddo Comércio e Administração João Daudt reafirmou' seu'l lemas), busina, espelho retrnvi-. par Içat? pe dO tmottIVO e
�

seus

da Universidade de P. Alegre,
. .

'I' dor d ' b ,. respee IVÜS e en ores nao se

ponto de vista "pró liberdad Sal, impa OI e pala rtsa, apa-
t " tadbem como presidir a instala:' e

relhos de iluminação (dianteiros), erte� apresen a o nos anos'

ção do Conselho Regional do de comércio", frizando que não trazeiros e internos), silenciador, anI, Ier1Ore.s. . .

Senac. Entrevistado pela im- se pode corrigir a crise com o parachoques, indicadores de .d ire-
- Os reservIsta� _9ue �e

��c-��vit�d�P�R. ��fa':S;l'Ll���� tabelamento mas sim com o' cão e estintor de incêndio em per- encontramd nas� condíções aCI

________________<!�_>V\_-_"'_n_'_l.l_'_.>1_-_...::.:._--_-_. .-l..:.'�'.:.:r>.:;:;..:..(j�.____ feito funcionamento, ma,.- everao comparecer
'I_úUTl1ll11l'e" • Clt vW" ��.=- �_<_� munidos de atestado de mise-

mas), busína, espelho retrovisor,
'aUnlUJa;",� �_j}s que Se'

suportes completos para placa,
acham nesta sítuaçãõ] p""",,-.�

l irnpador de parabrisa, aparelhos
pela Policla Civil, a fim de fi-
carem isentos da respectivade iluminação (dianteiro e trazei- mu1ta.

.

ro), silenciador, parachoques, in-
Herminio da Rosa Luz

dicadores de direção. 2° Tenente Secretário - Chefe
da 2a Secção

6. .. que o romance do imortal
Cervan tes, o conhecido e tão po

pular "Don Quixote de Ia Man

cha", obra escrita em 1605, teve
até os dias de hoje 1.179 edições
em 15 idiomas díferentes.

1. .. que a- rua mais antiga
'

do •

mundo se ,enconlra cá] Caleulá,
-----------------------------

n,a I.noia; e que essa'l'ua, de nom,e V E N D ECahuringh i, já era c!onllClcj,cla .

muitals oenturIa.� antes da conslf'U
ção d'as· pkwmidoels.- do Egilo.,
2. .. qu.e o arroz é a bàSe Ja

alimentaçã,o d'c oerca de uma 1('1'

('a paI'le das ra,ças human,à.s.
3. .. que, na.lg'uns colé.g'ios da

Irlanda, ,oQsLuma-s·Q dar um

prê-I Informações-: - CARLOS F. DA ROSA.
mio ,e.quivallerut.e a 10 liIJra.s 'esler-
lina.s ao aluno que disser meno!' Praça Vida1 Ramo,s n.O 17. - ITAJAÍ

;�:.ero de mentiras .d�lrante o --r::::-A--'-=R-M-A-C--I-A--E-S-P-E-R-A-N-Ç-A---
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje 6 amanhã serâ a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras .- Homeopátias - Perfu
marias - Artigos de borracha.

, Garante-se a exata observância no 'receituá�io médico.

4. ..• ,qu.e quase sempr'e .se, herda
dos pai:; a fa.cHidade de ooorde
naI' as idé�as e ·exprimi-Ias l'api
dfllmenlie; que 45% dos filhos ya

J'ões de cienüs,t/as têm os gostos
e aptidõ,CiS dOIS pais; ·e que, pelo
oonl.rário, .as j'j]ha.s só ,eSCflJSSU

mente hel'C!.a<!11 tão pl�eci'Üsa quali
dade.
. 5... ,que Théoplülle Ga.uLi,er

- 'cos,Lumava dizel' que "a natureza
.::.riou 'Ü ga,Lo para o homelm poder
'Ler o gosto ',de aDal'Ícial' o tigTe."

6 . .. que 'e,m AshDrofL, na Co
lu.mbia brilanilca, exi'ste uma mina
de ,s'abã<ü; e que essa mina, de no

vo geI1lCll'oO, produz s,abãoO de borax
e de soda uti lizav'el em seu e.stad{)
nat.ural na indLLfJlria e na econo-

111Í1a domésli,ca.

VtSlIR·SE COM CONFORTOQUER E ELE<iANCIA?

Automóveis: frfl.i{)s, 'busina, es

pelho netrovisor, limpador de pa-

rabri.sa, aparelhO de iluminação :- "'!'

(dianteiro e traZ/eil'o), silenciador,
suportes para placa,
Bicioleta.s: campainhas.
Motocicletas: busina, freios, apa

rellio de iluminação (dianteii'o e

tra21eiro) .

Não será emplacado o 'veículo ,

que não

satiSfizer�.a.s..eiilXwiliiigeQ.nCias !"'ma.

•

EDITAL

Dr. CLARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e cível

COI:ui!t:ituição d. Sociedadee
NATURALIZAÇÕES
Título. Deolaratórios

E.crit. -- Praça 15 de Nov. 23.
l0. andar.

Rellid. -- �ua Tiradentes 47. IFONE -- 1468
,

.'

PROCDRE

Alfaiataria
A

Mello·

DOENÇAS NERV�SAb .

Com os progressos da medichl.a
.hoje, as doenças nervosas, qUIIDela
tratadas em tempo, são malM' per.
feitamente remediáveis. O �urandel.
�ismo, fruto da ignorância, só pod.
prejudicar os indivíduos. afetados d.
tais enfermidades. O Ser.viço Na.
cional de Doenças mentais dispí;'
de um Ambulatório, que atende gra
tuitamente os doentes nervosos .D

digentes, na Rua Deodoro U. li.. �
lI' 11 "'0....... dU.riament..

COMERCIANTE: Dá um li
vro. à Biblioteca do. Centro. Aca
démico. XI d'e Fevereiro.. Co.n
tribuirás, assiro, ,para a fo.rma
ção. cultural· dos catarinenses
de amanhã!

("Campanha pró-livro" do
C. A, XI de FE'Vereiro.).

RETIRARAM SUAS CANDI- .,DATURAS
Tôdas as bebidas, incluslvl, Il! .

fabricadas em outros Estados.
retiraram suas

candidaturas'l�ara \'einar nos lare� Catta:ri-

Illenses, - em vista da certíssi
m.a vitória do. aperitivo KNOT•.

\
J

Rua Fel ippe Schmidt 22 - Sobrado

"VIR(jEM ESPECIALIDADE"
INDUSTRIAL-JOINVILLK (MllrctI
TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

reglar' .

l

ESCRITÓRIO JURíDICO COMERCIAL
A.l!untos: Juríclbos -- Come.rciais --,Rurais e Informativo.

endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina

Consulte nOisa Orgat).izoção ontes de .e decidir pela com

:;>ra ou venda de imoveis. pinhais ou qualquer
emprella ne.te estado

Diretor: •• DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

Rua Frei Hogéric, 54 - Caixa' Postal 54 - F.me &4

Organização Comercial
Fundada em 1'939

Dire�ao: Dr. Rafaé! G. ,Cruz Lima •• Advogodo
Dr. Fremcíscc Cario. Regi. - Advogado

Advocacia em geral .- Procuradoria.."
- Contabilidade.

Ca.tarinense

- SE
Caldeira a vapo.r, cilíndrico multibular com tubos de

diametro 4, capacidade 150 _H.P., a 100 libras pressão. forna
lha central 0,75 Cm., 52 metros de superfici�, com coletor a

vapor na parte superior de 1.10x3,sO desrnQntavel por falanges,
com tubos. pertences completos.

o Sahão

elA WETZEL

't

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�CLUBE DOZE DE AGOSTO - Dia 25, Festa de
filhos dos sócios. Dia 31, Grande baile de, São Silvestre,

Não haverá venda

Natal
Traje

dedicada
a rigor. '

aos

de meses.

I As, eleições daiI.Alemanha
·1

,.1
llIajor w. s. WERB

Reclamem imediata- , Londres, (B. N. _S.) - Na
mente qualquer írrs- Beviera e no Grande-Hesse,guJaridade na entrega

,
reglões compreendidas n� zona

de 'seus jornaes.
, de ocupaçao norte-americana,

:..-....------------= I realizaram eleições, com a fi-Inalidade da aprovação da
I

Constitutção do primeiro da,-Iqueles Estados germânicos e

para a escolha dos represen
tantes democráUcos ás assem

bléias legislativas respectivas.
Foi êste o primeiro pleito, com
semelhante objetivo - o sim
ou não a uma Lei Básica
ocorrtdo na Alemanha desde a

ascensão de Hitler, em 1933.A quem encontrou um broche
d .

di
-

d Eleições levada a efeito de
� e �u roo nas.. 1 me iaçoes

.

a
acôrdo com todos os requisdtos_Relol�,arla .Mull�r lOS ,CorreiOS I da liberdade de pronunciamen

". ie,egrafOs da �vor ce entre-
to, .numa zona de ocupação ni-

���:? ?:�t.a. :�. �?��: tidamente democrática, seus

resultados haverão' de acusarr,TERRENO I com aproximações máximas, o
, verdadeíeo pensamento, as in-

,

A venda na Avenida Rio I �linações mais sinceramente
::Branco, em frente ao nume ro declaradas do povo.
'_99. Tratar ns mesma avenida, De modo geral, trtuntaram
;n°. 89. os pr ínciplos da liberdade
• •••••••••••••• I • • • • • • • • • • ••

democrática, lnas, condíciona-

VENDE1\!{l-SE da a uma orientação socialista
L' do governo, enquanto o partido

MOVEIS ANTIGOS I comunista conheceu uma der-
Div&,..a. ca.o. e grandes terre- rota tanto mais expreeslva

.::no com pasto e agua corrente quanto se verificou sob a po
,·,-.ituado. em Coqueiros. Trgtar na derosa dnfluência de recentes
,".cCUQ nO. 87 logo apó. a Capela. exemplos de sucesso na Fran-• I

ça e na Itália.

VENDE-SE Na. Bevdera, parecem mais
enraizadas as conviccoes em

pról da orientação
,

direitista
da Igreja. All, a União Socia
líeta Cristã 'obteve 52,2% dos
sufrágios, enquanto os sociais-

• . . . .. .. .•.. democratas obtiveram 28,2 % e
o partido de Reconstrução
Econômica 7,4%.

Aü:s comunistas tocaram 6,5'
l!m prédio sito .á rua Fluvia.l, em I dos votos, anas deixaram de

.iItaJaf, bem próximo ao Caís do, conseguir cadeiras, em vírtu
tlPorto, cujo terreno mede de frente de da lei 100a1 que exige, pará."35 metros por 7� ?itos de fwndQS.j isso, um mínimo de dez por
._ Tratar em Itajaí, com o dr. 08�, cento do total dos sufíráglos
«mar Nunes.

num dos cinco, ill1lJilp,l'es distri-','. . . . .. .......•...... tos. Com 5,6 % apenas, o par

a-A R
tido Democrático Livre obteve
9 cadeiras. No Grande Hesse, a
Untâo Soclal ieta-Críatã perdeu
o primeiro posto para o parti-
do Social-Demoonata -

.

42,8% contra 39%.
A terceira colocação coube'

ao ,pa.rtido Liberal-Democrata,
com 15,7%, vindo em seguida

-um quarto p:Jra c(l.al de fiõ'lo os cornundstas, com ·10,5%.
'� trato. com 2 menores recentemen- A Conetituição -do Grande-

t. chegados do Rio. Intere..a um He'S,se fo.i aprovada também
. �u doia quartos com pen.ão em com grande maioria de votos.�Q.a de todo re.peitO. Trocar r.-

�������=::-:":"::=�����:_--.....: ferencias. Informaçôes para Silva, Tais re,sultados indicam que as
CONTA CORRENTE POPU;:'AR

, -na redaçQO de.te jornal. agremiaçõe<s de có,lol"ido a.cen-
C $ O

. •

Juros 51/2 a. a. - Limite r 30.00 ,00••• " .......••••••••••••••• , •• tuadlamente de·mocrático ,triun-
Movimentação com chequesfam, diante dos 'partido,s que

e,ncarnam tendências extrema- Banco do 'Distrito Federal S.4.uma carteira porta-nickel, de .d?,s, �notando-.se q_uant� á Be-

,-couro de bezerro, com uma vI�re.! a p'red�mllla.ncla �os
nChav�. Gratifica-se a quem en. 'C:I�t�OS, nao s� n.a exp,r�siS�va

tregar nesta redação. VItOrIa dos soclall.stas-cnsltaos
... • • • • . • • . • . . • • . • • . • • • • • • • • .... conlO a e,spet,acular der:rota dos

Entrega de pacotes a doin'icilio comunistas que, nada obstante

despacho de encomendas, \n�ca- os votos oibt\ijdos, não C011se-

dos e outros serviços de guiram reinvindicar nellhuma
cadeira plarlamentar.

-

I SN88.
48SIfu (\NTES

PEDE-SE

Uma casa sita à rua Tenente
,�ilveira no. 42. Tratar com

Artur Moellmann, Caixa Poa
,,:tal, 32: - Blumenau.

Vende-se

VENDE-SE
TIRADENTES

- "

PROCURA-SE

PERDEU-SE

corretagem.
Rapidês e eLciencia.

AI T Ú
Praça 15 � nO. 21

FONE: 16,96
[ I)FE{XAS E RF.CLAMAÇõES

I i"t��!!Aé����!���R�m�P Il;o��:n��:
lJ3ra endireitar o que esti"'er l"rrado \)ti

para que al�ma falta não se repita; e

NAO ° escll.ndalo Que a sua reclam"ç�o
OU queixa poderá vir a causar, encami ..
n�e·a á SEC-:;AO RECLAMAÇOES;'
de O I!STADO, Que o -a.o será le'lado
sem demora ao conhecimento de Quem
de direito. recel>endo v. 8. uma inform.ll'
e'íl) do resultado. embara em alguDa ca.

80S não ""jam publicados ne:n a recta·
mação nem a providência tomada.

fOTO ,. ANDRE�
ATENDE A DOMICILIO

,

.Banquete. -. Jantares _.

ca.amen-,t 8 •• Festas .- Batisados .•

Competencia e rapidez.

I,I . H0tel Metropol -. Tel. 1.141
_,t: EM?ORIO ROSA Praça 15 de !

Novemh{G n. 21.

I.P. A. S. E. I-mportante
Iinha-aereaLOCAÇÃO DE AREAS N0 EDIFíCIO IPASE

E D I T A L Rio {A. N.) - Informa-
i) - Pelo prazo de 15 (quinze dias), a contar desta data, serão se qu� será inaugurado, ama

recebidas propo-stas para locação de áreas. no Edifício. nhâ, pela linha aéro postal da
IPASE, observadas as' seguintes condições: Venezuela, a nova carreira

2) _ Preços por m2 - 2° 'ao 50 pavimento Cr$ 25,06 I "Constelations", cuja viagem
(Vinte e cinco cruzeiros) , inicial obedecerá ao

. seguinte
Preços por m2 - 60 pavimento (restaurante) .. Cr$ 30,00 íntenerário: Caracas - Rio -

(Trj'nta cruzeiros) Buenos Aires e Buenos Aires
Preços por m2 - pavimento térreo Cr$ 40,00 - Rio � Caracas e Havana.

{Quarenta cruzeiros) Esta empresa Venezuela.na, ao
Preços por m2 - porão Cr$ 15,00 que se adianta manterá ainda

(Quinze cruzeiros) linhas regulares para a Euro-
8) - Não serão consideradas, em qu��quer caso, propostas in-I p.'a, especialmente ent�e � ca-

feriores a 30% sobre os pre()os f'ixados.
. pital da Venezuela e LIsboa -

,

4) - O IPASE reserva-se o direiLo de determinar o pavimento Paris e Londres. Em breve se
em que serão localizadas as áreas requeridas. pelos ínte-.' rá assinado, pela referida em
ressados. ,presa e o governo brasileiro, um

5) - As divisões das salas serão feiLas pelo IPASE, o qual co- convenio que estabelecerá uma
brará uma taxa correspondente a despesa efetuada e que linha regular entre aquele
será incluida no valor locativo, país e o Brasil.
O IPASE reserva-se o direito de recusar qualquer pro-. ---.----------

posta, em direito ao proponente, de indenização alguma.
7) - Terão pref'erencia, em igualdade de condições de preços,

as repartições publicas que, anteriormente, solicitaram re

servas de áreas, desde que renovem as respectivas pro

postas, dentro do prazo do presente Edital.

8) - Para efeito do disposto no item anterior, são as seguintes
as repartições aludidas: Detegacía Regional do TI':I halho, I
Serviço de Economia Rural, Serviço de Expansão du Trigo,
Junta de Conciliação e Julgamento, Departamento de Geo

grafia e Estatística e Cia. Sul América Terrestres, Marítí-
mos e Acidentes.

. I9) - Com exceção de repartições publicas, os demais

propo-,nentes deverão indicar em suas. propostas, o nome de ,�Oi.Sfiadores, prazo do contrato e fim a que se destina a area
pretendida, bem como que aceitam aos termos do Regu- I

lamento do Edifício que. faz parte i�tegrante do contrato. I10) - As propostas serão recebidas até o dia 14 de dezembro p.

V., e abertas no dia 16, .na presenç-a dos interessados, ás
14 horas, salvo aviso em contrário, no Gabinete da Ge-:

rência local-
11) - As propostas deverão ser entregues na Agência, dentro do

horário do expediente, em envelopes fechados e lacrados,
e subscrita � ('.nm fi nome do interessado e a íodícaoão :

"LOCAÇÃO.EDIFíC10".
Agência do IPASE, em Santa Catarina.

6)

TOME APERITIVO

N o 1_--'K

J

PARA RECEBER AMOSTRA GRÁTIS i

ESCREVA o SEU ENDERECO AO

LABORATÓRIO 001. s, I.AVISO IllIPORTANTE
O presente edital vigora até 31 de dezembro de. 1946, sen

rio as propostas abertas no dia 2 de janeiro de 1947, às 14 hrs"l ,�------------------------Florianópolis, 30 de novembro de 1946·

MARIO MARQUES GARCIA
3ERENTE

CAiXA' POSTAL, 3<1
lBLUMENAU _ SANTA CATARINA

o 'DOVO programa
da BBC

CURSO DE MOTORISTA Londres _ (B. N. S.) - Para
um novo pt-ograrna da estação de

Londres, a ser irradiado todas 'as

sextas-feiras, ás 20 horas, a par
til' do dia. 3 de janeiro próximo, a

BBC .solicita a cooperação dos

seus ouvintes brasileiros. O novo

progr-àma 8(\1'á inlitulado "Per-

19unte o que quiser", e .coThSlÍstirá
de pe-rgun,[:élJs dos ouvintes que

! serão respondidas a,n'l,e o micro-

fone, depois de consultado o pe
riLo mais cOlmp8Jtell'1.e em cada a,s

sunto.
As pergúntas devem re-f,el',ir�&e

á Grã-Br'etanha e aos outros países
da Comunidade Britanica de Na

ções; sua h istónia, cuHura {lU mo-

I
do de vi1ver; rpeqnena,s ()lU grandes

I COi,sjalS" e.ó1tad,i�a3 ou lestivadores;
guell'ra:s ou tratados; ou a,o que o

povo em gera.l come, v,este ou dis-
-----,;.-------------------,-----

cute.
ESCRITóRIO JURíDICO COMERCIAL A BBC saJ.ienta .que não poderá

(Com um Departamento Imobiliário) responder a truis p'erguntas por
Vendas de pinhais, fazendas e emprêsal!l cada. u-nas o maior numero possi-
Diretor: dr. Elisiário de Camargo .araneo v,el será satisfeito cada semana an-ADVOGADO

te o .micl'·ofone dos e,studios deRua ..'rei Rogério, 54 _ Fone 54 - Caixa Postal 14 \
Londre.s. Os çmviI1les que envia-Endereço teletrráfieo: "E.libranco" '-- Laje_,; - St- C=_Il_a__•

I
rUim pergunta.s serã-o avisados, com

.. _ a1ntecedenci,a, da da,ta em que po-

�L\_ I)V (JGADOS
1 de�:o P��;�:�b:S :�:�r�;��er .exproo-
sas tão sucinVamente qua,nto pos-Dr. OSVALDO .BULCAO VIANNA
siveI. utilli.sando-se de rprelfer81Il.cia.Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL
cal'tões posta i,s, e <8llv,i3.ldas a:

PERGUNTE O QUE QUISER,
The Latin-Am�rican Depwrtment.

e

Serv ço de Pronto Socorro de Automóveis
Ensina-se a dirigir -automóveis

Amador e Profrssronat
Teoria e prática - conhecimento do motor.

Atendem·se chamados para reparos de urgência.
Auto-EscQla 1-47.77

.

GARAGE UNIAO - PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40 .

Rua

CAPITAT: ("1<$ 60.ôOO,OOO,O()
RESER\..IAS: CR$ 15:000�OOO,OO

Trajano, 23 • Florlãnópolis

R B. C., Lonrll'esII__ES_C"",RITÓRIO:
Rua Felipe, Schmidt 52 - Sala 5

Edifício Cruzeiro ...:. Florian6poHs.
�����M�'�=oommMm�·;�·�Da==��_=___=__..DS Aa_..�

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

S 'h d J. n J n LI:' C ;<['BPE.\BA:-; TODAS A8 EN'I'RA-Straetz'e chef manjei '110 rdUla KüR'ao.§ L.. _I DAS DE FAYOR
Tral:1!!1JrJo-�·f' de um espetáculo

em benof'tcío do natal das crian
ças pobres, os orgauizadones ela

grandiosa tarde f'uteboltstica, que
amanhã S·E' realiza, no estádio da
F. C. D., Df',so.l",el'::Hll suspender to
dias as entradas de í'avor, sem

I e""0epção.
ROI\'mrZf;\HIJ E O PAL,\1í';lfi,\,:-;

--------------------�-------

o comandante Martiilelli será homena
geado ;boje pelo FcV.M.S,..U-

·'·Ui·Si) olássico (1'0 Colégiu Catar-i
;1>".;1'. o n"."�i) tal,p'·1il".' cumpa
nlu-i ro fl()"im[ll'ensa, jurnulista Hé-

Siio Paulo, :ZO -. o Palmeiras e lin Milton Poreira, íuncíoruuío da
o Cumerciu l estão disputaudn a ,),'jpgnera Fi"cal '0 diretor da �E',C-

uanstcroneiu do centro avanl e rã() rll' 0�PUl'tl:',3 ela nossa ro'tlfrei-
Homeuzdnho. O alvi-rnbro fixou "<1

j, A Gêl.zela'· ·e do mensar in "O
ern iJ.O mil cruzeiros o preço do C.df'gial'·, orgão dG5 alunos 'do. Co�

'''passe'' 'elo conhecido eL.'.menlo, lé2;io' Cul arinensé.
mas o Palmeiras, cOl1J.-dderou e le- lnl eligt\ncia moça, (lotado de ex

vada essa sosna. i'iu ,enCantu, .1)[,.)- ka'urrlinál'ia forca de vontade,
meí eu o[',el'('ICP1' uma contr-a-pro- Hél in, de."'-�o a mais tenra idade

post J d'C\ll1'o a inda desta semana. cc nCrt: n (,[,(ll1-·�c nos estudos, i-eve-

kl!jHI U-,:ié' ;-;('m[JJ'8 um aluno mode
Recrcauvo()

,

Clube A IV'Ueo

.'
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Economia
Finanças

e Resolvido, enfim, seu probtema financeiro t

1 A '·C.\RTA DO cmIÉRCTO
I :\1L'\DL-\.L·'

I Washington (:-;IH) - o acordo
______ '"

1
a que chegaram o;; re]J!'8sl'nlanles
técnicos de 17 nações, sobre lodos
0-; pontos impurlantns ela "Carla'
do Cornérnio Mundia l ", elaborada I
na recente conferencia dl" Lon-I
dres, foi saudado pela imprensa I
americana, como um marco na I

cOlwera(.'ão ecouomica i:ufernaCio-1
llaL IEsse documento, redigido pelo
comitê preparatóvio da Conteren
cia lnLel'nacional de Comércio e

Emprego, estabelecerá normas

or-iginar-iamente 1)l'llposlas pelos
"s[aclos' ("melas na "Cartá" ãp},e
sentada . por esse país, ao que
adiantam os jornais nurLe-amel'Í.-·

canos.

DR. SAVAS LACERDA
lmJljca médíeo-cirúrgica de Olho.
- Ouvidos. Nariz - Garganta.

Prellcrição de lentes de
corrtet»

OONSULTóRIO - Felipe Schml
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

at8ID:fI:NCIA - Conselheil."o Ma
fra, 77.

TELEFO)\1E)S 1418 e 1204

Ausente

DR. ARMANDO VAL�RIO
DE ASSIS

.

Doa Serviços de ClInica Infant!J ela
As,slstêncla Municipal e de

Caridade
�tNICA MÉDICA DE CRU.NÇAS

ADULTOS
.

OONSULTóRIO: Rua Nunes' Ma
ebado, 7 (Edifício S. Fran_clsco).
Consultas das 2 às 6 horas

ltESID:€NCIA: Rua lVrarl'chal Gul.
lherme, 5 Fone 783

DR. ROLDÃO CONSONI
ClltURGIA GERAI, - ALTA (lI.
•URGIA - J\IOLÉSTIAS DJil �
••.. NHORAS - PARTOS ...

rormado pela Faculdade Ge Medi-
clnna da Universidade de SAo

Paulo, onde foi assistente por ...a
nos anos do Serviço Cirúrgico do

Prof. AlIpio Correia Neto
Cirurgia do estômago e vias bl
llares, intestinos delgado e gr0811O,
tiróide, rins, próstata bexiga

atero, ovários e tromp-às. Varleo
eele, hldrocele, var:"es e berna

CONSULTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua Felpe
Ichmldt, 21 (altos da Casa Pa

raiso). Te!. 1.598.
aESIDt:NCIA: Rua Esteves· JU·

nlor. 179; Te!. M 764

DR. POLYDORO S. THIAGO
Médico do Hospital de Caridade (s

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLtNICA MtDICA EM GERAL
'Doenças dos órgãos inter nos. cspe.:W.

mente do coração.
BLBCTROCARDJOGRAFI.4.

Doenças do sangue e doe cervo•.
Doenças de senhoras � Parto•.

Consultas diàriamente das 15 à. 111
horas.

.

.

.Atende. cba,?adoó a qualque- bOTa,
. �_!lcIuslVe durante a noite.

'CONSULTóRIO: Rua Vitor Mei,.
, les, 18. Fone 70<1

.1ilJ;SID�NCtA: Avenida Trompowlld.
62. Fone 766

DR. MARIO WENDHAUSEN
D"'et�r do Hospital "Nerê.. Romos"
CLtNICA MtDICA DE ADULTQ6

E CRIANÇAS
Consult6rio: R. Visconde de Ouro
'Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No
..embro t�ltos da "Belo Horizonte")
f.. Tel. 1545
Consultas: das 4 ás 6 horas.
Reoidência: R. Felipe Schmidt, 311

- Fone manual 812

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - Vias Urtnãrtas -

Doenças dos intestinos, réto e
anus - Hemorroidas. 'I'ra tamen

to .da coUte arnebíana,
Fisioterapia - Infra vermelho,
Consulta: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11,30 !la
t, l .tarde, das 16 hs. em diante

Resld: Vldal Ramos', 66.
Fon .. 1067

DR. MADEIRA NEVES
Médico especíatísta em DOENÇAS

DOS OLHOS
Cu,rso de' Aperfeiçoamento e Lon.
ga Prática no Rio de Janeiro

Consultas diariamente
aas [6' horas em-diante.

CONSULTóRIO:
Rua João Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho, 58

DR. BIASE FARACO
Médico·chefe do Sel'Vi!;'o de SifJ!i�

do Centro de Saúde

DOENÇAS DE ,SENHORAS -

SfFJ:L1S AFECÇõES DA
PELE - RAIOS IlNFRA·VER·
MEl.JHOS E ULTRAS·VIOLETAS

Cons.: R. Felipe Schrnidt, 46 -.

Das 4 às 6 horas.

Res.: R. D. Jaime Câmara, 4G

FONE 1648

Adquira TUDO de que necessita.r,
de UMA. SÓ VEZ,

pa,ga.ndo PAltCELADAMEMTE,
com �s VAN'l'AGENS da. compra à vi.ta"

�ervindo-se do
,

CR,EDIARIOSISTEMA
Roupas
Calçados

Móvel.
Rádios
Geladeiras
Bicicleta.
Jóias

"Newo corr'esponden Lo cio

KN.OT
,

. DR. A. SANTAELLA
(Dtplornado pela Faculdade Na·' York Times" salientou a ausencia
eíonal de,Medicina da Unl"lerslda
lIe do Brasil). Médico por concur

. de contendas lenl1'e as nações par
'" dn Serviço Nacional de Doen , .

MS Mentais. Ex interno da Santl tie ipantes, durante a conferencia.

�uãdt�I:�IS3�IC�fgi�'a eca:��P1�1 Ao contrário, as delega\:ões· dedi-
dera! cai-am-se totalmente 'á tareta dr.

OLtNICA M:tl:DJf:A. - DOENCA� Libra
NERVOSAS estudar soluções para os prohle-

- Consultófrío: Ediflc!o AmeJi, mas do comércio mundial, s-ob o Dolar
NETO IE d

- Rua Felipe Schrílidt. Consulta,

I ponto
de vista do processo ecnno- seu O

Das,15 'ás 18 horas - Pe BoI"
. 'lesldência: Rua Alvaro de Carve mico.' SO IVlanO

lho na 18 - 'Florianópolla. I Embora se notasse cei-I ü reser- Peso Chileno

va formal, quanto a alguns pontos Coroa Sueca

do documento, nenhuma delegação Franco Suiço
á oonf'erencia mostrava-so desceu- Peso papel Argentino
tente com os resultados. Peso ouro uruguaio
Chegmi-se a completo acr;;'r]o Coroa Dinamarquesa

sobre o seguinte : admis-são á 0['- Peseta

ganízação, o des,rmp1'rg-ó e suas Franco Francês

consequencías, cle.s'C'ill\'oIYimento Marco'
ecounmico elas áreas rudímenta- Florim

Franco Belga

DR. LINS NEVES

·Llvros
Chapéu.

anstaW{\çõeG elétrica. e .an�t6r'"
ArtlloS para present••
r Peles

Casacos
Quaisquer artllos

INDÚSTRIA, COMtRCIO E .SEGUROS KNOT $. A.

D..... ii • M' U" 17 ...

Moléstias de senhora
Consultório - Rua João Pinto n. 7

- Sobrado - Telefone 1.461
Residência - Rua Sete de Setembro
- (Edifício L A. P. da Estiva)

4 Telefone M. 834

O. 1(, OTUSNO

C â m b'i O

DR. M. S. CAVALCANTI

MOEDAS I SIMBO- I VENDA I COMPRALOS LIVRE LIVRE
----_._-------_._

I�$S 175,4416 74,555
( 18,72 18,50
Esc 0,761 0,752
Blv 1°,44'57 .

0,4361
P$ch 0,0)39 0,5968
Sw.Kr. 15,2109 5.1496
Sw.Fr. 4.3738 4,3224
M$N 4,5967 4,5194
O$u 10,6062 10,2778
DanKr 3,9008 3,855
Pts 1,7146
Fr,fr. 0,1574 0,1556
Vm/j
Fls
Blg 0,4271 0,4221

I

l1'e5, dispensa de tratamento mais

í'avorave is ás nações, f ar: [as e

p ref'erencias,
. resu-ições quanti ..

tativas ,e cont.rolcs d,e cambin,
suhsid ias, comerei o esl.ad ual, 111"

didas de ,eme!'g'encias, práticas cu

merciais e· acordos rest ril.ivos de

ulilidades.
As .oartes imporLant PS das .pro

.postas norte-a,mericanas., CJl1e niío

lograram apoio ullanimp, reJererfl

se ao ,[.raLamf'nLo a ser di.speJlCn
do aos países com monopólios do

com'ércio esLadual ali r,elações com

países não membl'o.s. Esses ponLos
não foram discul idos na confol'en- i
cia ,de:viclo á ill1sencia da Ru,ssia,
Há mai,s de sei:; s.e<mana�, logo

ao ini,cio {los ll'a'halhos dos lpeni

co,;, OIS mais,otimi.stas não .espera
vam CJue se ch'E',g'ai',�e a um acareio

sobee a maior pa,rte dos aSSllnto,s
\'enLilados.

Sfio, cen.l,e,nas �Ie cláns\llas sobre
as r·p,lações enlre a organização do

comércio IÍn le,l'n:acional, o banco e

o fundo mOll'ElLál'io inlernaci,onai,s,
a liberdade (Ias na�ões de impo
r,em re.sLl'ições ql1antiLaLi\'as de

po�s do pprioclo de transição, e o

sislema a s,el' adotado para a re

dução d3JS tarifas c pl·efe'rencias.
"KâJo teria ,si'elo sUlllpremldenLe,

1),em l3Jmpouco 'sinal de malog,ro,
se vários ,dos temas fossem deixa-

I das ,em Sl1spenso pam ulterior

co.nsilcllel'a(:,ão. (lon tudo, todos.
.

os

ilmpec1lhos foram v,e,Ilici,dos, ulLra

pa8sado.s ou remoúdüs. Embora
até ag'olla somente os periLos e

não o.s g'o.vernos, c]1oegasls,em a um

acordo, a exp0riencIa da confe·ren
cia de BreU,on ,Voods mostrou

,que os ajustes irrltprnaci-onais,

I alÍnda qLH' não fOl'rnais; a.pr,esen-
téul11 gl'aiflde imporlamcia politic:a

! em todas os ,países. Os documentos
I que Is,erão 'pubJi,ca'dos 0Omo rela

i tório fo,rám l'e.di.gi,düs por lÍo-

... ...I'IiII'Ii"''F...�.._...-w...'F'W...-''Ii.it.,·..·'''.._...T_W'T''W...:r'''...-I'Iis.'''......".......o;p'lil.LO'...·I'IiI_T.........,.·T_W'..._..-"".."'.........II'-V.i.'F,.....-"'...-I'Ii·"''r'_iI'l'IiIliI'...VIil'l.....io...."'I'IiI......"'IIf__..I'II...T_...I'llIIf �LIF_.. meus que col)hece-m as l'ea I idad es

Clfníca exclusivamente de crianças
Rua Saldanha Marinho, 16

Telefone M. 732
�-- ------. - --

DR. PAULO FONTES

Taxas fornecidas pela agência do Bane: do Brasil,
.

sem confirmação

......

Clínico e operador
Consultório: Rua Vitor MeiTe!es',' 26

Telefone: 1.405
Consultas das 10 àS'12 e das 14· às 18

Residência: Rua Blumenau, 22
Telefone: 1.623

AUTOMOBILISTAS
Atenção

Pal'a o seu dínamo ou

motor de arranco

OfiCINA ENALD.
Rua Conselheiro Mafra

ne, 94·

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

COMPANHIA
1.r'C'" =O'i!!!ptj"e ���_,.",�""_ __,

·

� M..' .._ __H_.· _u....,.-:_ L__ .

DA BAlA-
,..ti"tI••• 117. - Sí�.: I A I A
I1fCENDJO� II TltAJ.-SP01lT).;8

Cifras do ,Balanco de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidade.
Recet�
Ativo

Cr.
Cr$

80 900.606,30
5 ..978,401,755.97

67.053.245,30
142,176.603.80._

Sinistros pagos 0010 último!! Iv anol

Responsabi lidades •

98.687.816,30
76.736,40! .306,20

� � �

Laboratório
'Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
Fone: 1448

Em frente 00 Tellouro
do Estado

Florianópolis
Dr. H. G S, Medina Farm. NarbaJ Allles de Souza

farm, L. da Costa Avila

Exame de sangue. Exame poro verificação
de cancer, Exame de urino, Exame �Q'!'a

verificação do gravidez, Exarne; <la escorro,

Ex.me para verificoção de doeno"_s do

�ele, hoca e cabelos, Exame de fézes,
Exame de secreções.

Jlutovaccinos e transf.u!lão de songues,

Lxame qu\mico de farinhas, bebido.
café. águo., etc,

puliliws cruo afelam seus respec- ,eliminação das discriminações. A

ti\'os g'OVBl'nos. I del'e,gação nOI'le-ameriCail1.a aLuará

O t" ..l,' e,�,j,l'�balcla na lei dos acordos CÜ'-
comiLê ']JI'oI'para 0[']0 tli.1ra . .. .

conta dI' Sl'l'" tJ'abalhos ao Conse- I me.l'C�a1S reqp�acos. que em JU-

II Ti,
. c'.>o

.

I d ()NU
IlJo oe 1945, 101 prol'l'.og·wd.a, pelo

la <'C(1)GlDllCll e '''Iucla a . . "

Gong'resso, aLe lI11elados de 1948.
·Essa. 'le,i aulo.l'iza o v'resi'cliente a

l'edl1ZÜ' os ,dire.11.0s a 50 I))OJ' cen

Lo em pri.ncj,pios de 1945.

E-sllá llh.unej,a.n,do reu.ni,r-,s'e, no'\'a

mml['e 1-'l1l (;r.nebra,. 'em abril do

allO vindouro, a fim de c_onside
l'aJ' fi, apl'o\'açã,o final da "CarLa

As ,naçõ,p,s COll11 as quais 0.5 ]!;s
do ComércilO 1\1 ullcii,a,1 ", pa:!'sando-
SI> Ó. conferencia i l1'Lel'na-c-ion aI l,lajdOS U:nidas IPr�cul'a:l'ã() e;::Jta.be-

. .

. ,ccer COlwemos sao a Austrália,
formal .sobre comel'ClO ,e ,empregai B·Á.I·g'l'�a Bl'asl'l Calla.rla', Clll'l,e,'
em meadas de 1947. C�]t:·

"' . <,. "

lUla; CLlba; Tchecoslo\,,\,quia;
Frallça; lndia; Liba.no; Ll1xem-

blll'go; Holanda; :\Tm'a Zelandia;
Noruega; União Sul-Africana;

comerciais "para a l'e,dUl_:'uo l'cci- Uniã-o f4oviéLi!ca; Reiillo Unido e

proca elas ):mDreill'as comerciais ,e ál'eas de ing'erflll-cia desles paíse.s •

I
...................., , .;

Na conf.e,rencia de Genebra. os

Es-lados Unidos, darao preFel'en
cia a nelgocia,ções sohre acorelos

I �-'1A· C,AI".- L1z-r.t.rilllriIa
Fabricante e distribuidores das aEamadas con-

••
11'11 fecções "DISTINTAD e RIVET. POSJue um gran�

de sortimento de cosemiras, riscados. brins
bons a barato., algodões, morins e aviamanto.

para ·alfai(1tes. que recebe diretamentE' dali

I melhore. fábrica.. A Coso ·A CAPITAL- chamo a atengão do. Snr.. Comerciante. do interior no sentido de lhe fazerem uma

vi.ita ant&. de efetuaram sua. c'Ompra.: MATRIZ em Florian6poli�, - �FILIAIS"emJBlumanau e Laie..
.

,
\

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

,
I

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim �arreto cí� Araujo
e José Abreu.
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P. Alegre, 20 (Ao N.)- Um navio espanhol. surto neste porto� hasteou, como é de praxe, 3rr lillra�
da bandeira da Espanha. a bandeira brasile·ira. Esta, entretanto, se encontrava em pessimo estado; ,,

de conservação·, quasi esfarrapada, fato que originou' imediatos e energicos protestos do' povo,'
tendo-se ne�ado os estivadores, ii descarregar o navio, em revide a -tão chocante

menospreso aos nossos sentimenttts nacionalistas.
----

1ft Russia· -comunista insulta o Brasil
Pormenores da brutal agressão soírida por um

� diplomata patrício em l\1o�cou
Rio, 20 (A. N.) - Com gran- ponho, de momento, de ele-, munísta fôra reconhecido por'

de rumor, foi aqui divulgado meocos. que possíoilrtem

qual-I
um dos corruporientes do grupo

que teria �frido covarde e quer declaração mais ajuizada. que se atirou contra ele, se

brutal agressão, em Moscou, o Vou esoudar o caso, e prometo guindo-se os demais.

segundo secretárdo da embai- talar á imprensa sôbre o assun- 'Ap6s OiS díscursos do comi-
xada brasileira na Rússia. João .to ", cio improvtaado, 008 populares
Batdsta Soares Pina, vítima de

I
PROTES'l'A O POVO

.

. retomaram à fn)lnte do edítfcto
tuncionárfos da própria União ' CARIOCA da Sociedade Sul Rio. Granden-
Sovdétíca. Segundo 70 Globo", Rio, 20 (A. N.) - Às primei-! se, :ali permanecendo quase,
que mais deealhadamente re .. tas horas da noite, grupos de I uma hora, à espera que dali

gíeta ? fato, o jn�dente assim populwr,es co'�eçaTa_m a. per-j saísse o alfaiate
.. �c.o'llselhado�.

se tería passado: "Encontra- correr a Avennda RIO Branco per alguns . pollcíaís que ali
vá-se aquele dil(Í.Iomata na fila I

dando. morras ao Partido Co- 'com,patreC€lram, os manifestan
de um rlestauyánil:e da capital muntsta, como sinal de desa-. tes abandonaram seu cerco e

soviética, quando alguns cida - grado pelo incidente ve:rificado: proeseguiram em seus protes
dãos russos lhe tornaram a em Moscou com o segundo 6e-1 tos que mais tarde se fizeram
frente. O SIr. .João Batista Pi- cretárío da nossa embaixada, í sentir contra faixas de propu
na reclamou, polidamenr«, sr. Sares Pina. Esses grupos ganda de vereadores do Parti
contra o abuso, ao encarrega- 'davam também vívas ao nosso: do Cornumísta, mui tas das
do da fil:a, um funoionário do país carregando uma bandeira: quais foram arrancadas de seus.

governo, por se tratar de res- brasdleira. I lugares e rasgadas na rua.

tauiramte do estado. Desatendi- Depois de levarem essa sua I
'

*

do, Invocou .o sr. Soareis Pina manírestação até a trente da .NO'I'A OFICIAL DO
sua qualidade de representan- redação de "O Globo", os po- ITXl\'[ARATi
te dtphomát ico do Brasil. Au- pulares, em número aproxícna- Rio, 20 (A. N.) - O Itama-
mentou suas desatenções o do a cem pessoas, passavam à ratí. acaba de fornecer á ím

funcionário soviético, que pas- frente do edifício da Sociedade I
prensa, p o r -íritermédío da

sou da ímsolêncía ao insulto, Sul Rio Grandense onde fun- Agência N.acional, a seguinte
revidando o .dí.plornata com a cíona a nOSISla sucursal. De íno- nota sôbre o incidente em que
dígnídads de seu cargo. Foi pino houve grande algazarra; se viu envolvido o 10 Secretá-
quando o mesmo funci�onário e verítícamos, então que os ma- nio da Embaixada do Brasil na
secundado .por outros colegas: nítestantes em massa se aeira- Russía:

agrediu o diplomata, 3JUrando-1 vam contra um homem, que, I _

- "O.�1ni.stéri� .das· Rel�
o sobre:a neve da rua. sem sen- aos sopapos, proourava esca-' çoes Ex,tenores fOI mformado

tidos, onde pass'ou algum te'mpo pa,r à agres,sãJo. T'ratava-se do' pelo €illlbaixador em Mos'cou de
s'em qualquer socorro. alfaiate JOlsué, e'stabelecido que, em. conseQuênda de um

.

Logo que pôde erguer-se e com o,ficin,a de alfaiat'ar,ia por pugilato em que' se Viiu envol
dalr-se conta do que, se pa,s,sára, conta própria no edi�ício da Vlido o Se,cretário Soare,s Pina,
o sr. Soares Pina dirigiu-se a· Sociedade Sul Rio GTandense o governo soviético pediT'a a

sua ca'Sla, mudou de roupa e re- onde afinal entr.ou e se deixou T'etilrada dêste funcionáTÍo. O
tornou ao loc;al da agrels.são ficar. Os manifes,tal1tes após, embruixador, em consequência,
para a,presentar o seu protes- teni{;arlem pelrsegui'l' o fugit.iv'Ü, e como ,era indeclináv-el, aken
to pes,soal. Recrudesceu a' a-titu- aglomeraram-se nlRs imedia-' deu ao pedido, sendo, entretan
de seus ag,ressores, que entra- ções do Palácio Hotel. onde' to, opinião, de que a respo'Thsa
ram a espa;ncá-lo mais violen- Íllljpíl'ovismam um conlicio fa-; biHdade pelo incidente l'lão cf.1-
tamente, ma-ssacrancto-o du- la,ndo dois oradores. Pelo qlle; bia a eSse funcioThário, 6 qual
rante muito tempo. diziam plrolte,stavam não só I teria, mes/mo, slido preso ,e mal-

Ciemte dos acontecimelntos, ,cont·ra o f'ato da ,aJg�'es'são ao I tratado. As comunicaçõe,s a es-

o em.baixador Pimentel Bran- diplomata bralsileiro, c o mo; se r'espeito estão sendo trun

dão, chefe da. (representação di- ain1da estinl'agtizavam a condu-: cadas e defi'cientes, pelo que o

plomátlica br.3Jsileira n� Rús- t'a daquele alf'a�ate que teT�a I Mtllilstr,? .das �elações !Dxte,rio
sia, alPrresentou queixa ofidal, provocado o inCIdente à'ando I

re,s SlOlilCItOIU mformaçoe.s qu�
r,eprelsentando perante o Co- um viVia à Hussia. Afinal, po·, s'e habilitem a proceder_ co,m

missa.riado das Relações E'xte- rém, Jo'sué não fez tal provo-I segmaU93., na p,re,servaçao do
dores e exigindo r.om energia cacã.o. Fo:r:a vítima apenas de' decôro

'

e. acatamento com que

reparações morruis para o de- un:ia c:asualidade, pois sendo ,I deve ser tratada a representa:"
s/a'calto de que fôra vítima. el·emento ativo. do Partddo Co- ção diplomática brasileira".

Ellitretanto, 310 contrári,o de
I tud/O que se esperava, a rGS

pOlsta Irussa teria sido sêca. E,
ao invés de escusar-se pelo su

cedido, que comprometera se

rLamente a hospitalid�de rus
sa oS'eus forros de nação civiliza-

Envie, ao seu amig? distante ManS8rrem do Pana da e o re'speito ao direito intcr- Que fomos

um numero da xevJsta OVA- 1 o'ldres �o (U P) SPd naCÍJOInal, solicitou a retirada praças de

LE DO ITAJAí, edição dedi. am;l;ciou � -rádio' d� Vauc:��m � do diplomata bliasileiro por se iremos

cada a Florianópolis; e assim Papa enviou uma mensa,gem' a0S haver o meSlmo tonllado "pel'� I

estará contribuindo para pr!sioneiros ele guerra alemães, de- so/rua non 'g:ralta" ao governo

maior difusão cultural ó'e]ancl? ,que os mesmo regressem· so,vi'ético, ficando ,as,sim o,fi-

de t
' no prOX1l110 ano ao seio de suas cialimente endoslsados o desa- Praç"1 15 de Nov�mbro, 1. Sobrado

n�ssa erra ;amilias.
-

cruto e a agressão" .

IOuvido sôIYre o incidente, o Averbaçào de s'e os
minisJtro 'do Ext'eriolr, sr. Raul -

_.

Felrn'ande.s, lVssim o confir- RIO, 20 (A. N.) - O minis ... I que lhe sao subordlll�das, de-

n1<Ou: '�Verilfkou-se, de fato, O tro da ma'zenda, eni circuJ�'1 clarou que a averbaçao de se

inlCÍd�mil:'e. IDThtr.etanto, não dis-, hoj,e envia;da às re,pa,Ttições los a que Se refere o decreto
- 4.655, de 3 de setembro de 1942,

deve ser feita dentro do pra
zo de setenta e duas horas,
contadas da entrada do reque
rimento no plrotoco-lo da repar

tiçãõ, sob ,pena de respoD'sabi
lida,de dos funcionarios que de

rem causa la qualquer retarda
:Jomunica aOB leUII segurado�. congêneres e amigai e ao comércio I Iilento, .

em geral a mudança da séde de RUO Sucursal neste E_todo,

I'
"

de ltojoí para Florian6polis .,. Edificio IPASE •• 3.° andar. .'�;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;..;.. ,onde elipera continuar a merecer a honroliQ preferência
com que souberam digtinguí-lo.

IE D I F I C 10 I P A S E 3.0 andar
S. JUDAp�; !�:.U rogai

,

Caix:1 Posta) 266 End. tel. SATMA Uma graça alcançada.
FLORIANOPOLIS

Estrangulou a jovem esposa
.

PARIS, 20 (U. P·L - O qu/alificado "aventureiró l,nterna-
(;lOnal" AHa.n Bniardi de Segoye.r, de .39 anos, foi acusado an
te a corte de Justiça de París, ontem, de esurangul'lVr sua -boni
ta e.s:pôsa, J'eni, de 25 anos em 1944. Com ele estavà sentada
no banco dos réus, sua antiga cri.ruda e sÚjpoSlta amante, acusa
da de cUimplice. De Segoyelr, que teria tmbàIhado para a Gesta
po du,ra;nte a ocupação alemã, estava preso como acusado de co

laboracionista, quando o cadáver de sUla es,põsa foi descoberto,
enitem'ado Inu:ma vala, ,conforme teria confessado a criada. O
promot'Orr , acusou ia Segoyer, como autor de vários crimes de
chantagen,s, pelós quais cumpriu pena em váríos, países da Eu
ropa,. Certa vez fugiu da p,risão fingindo-se louco e passou seis
anos num �Si�o. O promotor alegou que o 'réu fôra examinado Ipor um pSIqUIatra, tendo sido considerado são.

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

A caminho da Vitória

TEMOS o PRAZER DE COMUNICAR
CONSUMIDORES DOS AFAMADOS

AOS

A próxima parada eleitoral, que decidírâ do pleito
.de 19 de janeiro, já não póde deixar- dúvidas, quanto á
iniludível vitór:ia de ADERBAL RAMOS DA SILVA.

Seu nome, antes mesmo de haver 'sido lançado pelo I

Paatldo Social Dernocrácíco, de que é soldado disciplina
do 'e fiel, já se impusera ás simpatias e preferências do

nosso povo.
Candidato que obterá uma espetacular vitória, sem

precedentes mesmo na história política de 'Santá Catari

na, como Governador do Estado, o ilustre moço está ta

lhado para, construtor de uma obra que mais o edificará,
perpertuando-o, na gratidão dos verdadeiros catarlnenseg-

Quando de sua recente visita ao Oeste e Planalto de
nossa terra, tivémos oportunidade de vertticar o acêrto
providencial dessa escolha. Vimo-lo cercado pelo ele
mentos mais prestígtosos e políticos de maior evidência,
8,.0 lado- dêetes, recebendo ve-rdadeiras consagrações po
pulares, como a evidenciar o contentamento da boa gen
te de nossa estremecida terra.

Desde Xapecó, subindo serras e serras descendo, vi
sitando. todo o rico Oeste, incontestável celeiro das nos

S3JS maiores riquezas, penetrando depois no planalto, até
Campo Alegre, onde as serras se despedem num abraço'
oansado e demorado, num denrame de fartura de tôda a

espécie, o nome de ADERBAL RAMOS DA SILVA e, a

causa que esposara com seus companheiros de caravana,
recebia sempre 'Ü testemunho ínconteste dos barrigas
verdes, expressando o .seu apóio e a certeza de uma vitó
ria certíssima.

Depois em São Frruncisloo do Sul, Joinvile, Itajaí;
era crescente, significativo, cheio de epontailleidade, o

contentamento das malssas, que homologavam com calor
des'lis3Jdo, a feliz escolha do candidato vitorioso em tôda
a linha ..

Agoira, São Joaquim, Lajes e outros r,incões catari
nenses. De'poi.s, o sul que o eSlpera anciosamente.

Em nossa Capital, já sabem.os o que quer dizer e o

quanto vale na estima 'e 'preferência de nos!so ilhéo, o no

me de AdeI1bal R<alllÜls da Silva. As urnas de 19 de janei
ro, falarão a linguagem da verd,ade e da justtiça, premian
do a vontade livre do no,sso eleitorado.

ADERBAL RAMOS DA SILVA,lsereno, calmo, 'con
fiando na sua vitÓrria, tem semeado a boa semente.

Jamais partiu de 's'ua bo'ca uma ofensa contra seus

adversrári-os, "'...........�' '" ,
,

Jamais de,slceu ao Irid1culo das acusações pessoais.
Muita vez se defendeu, sOilTindo, sem mago.as, s,em

ódios, sem tescentimentos.
A palavra de ordem ipara seus companheiros de ca

ravana foi sempre, de calma, de conselhos ponderados, a
todos solicitando que evitas sem ataques.

Um homem que a.ssim penSa e pratica O's sãos prin
ópio do véro crist.ianismo, que ama seu próximo, que
perd'o.a. seus adv�!rsários, que estimula seus companhei
ros a que sigam os preceitos de solidariedade e res,peito
ás iàéia.s alheias, que toléra, mas, que não transige, tem
as bençãos de Deus e há de fazer um govêrno capaz de
tornar ainda mais e mais feliz, nossa'terna e nossa gente.

PNEUS FIRESTO E

I
I
1

nomeados distribuidoreq dos n\esmos nos,;

Florianópolis e do sul do Estcd', e que

atendendo os interessados dentro dos

nossas possibilidades,
'

Com. Ind. GERMANO STEIN S/Ae

Sul 4merica 'Te'rres-tres, Marítimos e
Acidentes

COMPANHIA DE SEGUROS

____... r- ...-..
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