
às 24 horas de ontem, erarn es seguintes os resultados conhecidos:·
Catarina: Aderbai 5�170, iilneu 4e225; eln São Paulo: Adernar de. 8arT

23.316, Hugo Borghi 16.401, Mário. lavares 11.231" Almeida Pr��B 4.258; DO
Grande do Sul: Walter Jobim 16.122 e 41berfo Pasquahol· 16.041-.
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Até
.Santa

I

IExigem a independinc
r HA�OI, 20 (U. P.) - Não! novo pl'es.ident€ da 'Fra

I
sofreu modãfícação a situação fazendo ao mesmo tempo

I mililtàr nesta cidade, Aó longo apêlo para que sejam to

I da, estrada para a China a pon- medidas efícazes destínad
te de rapídês continua sendo I por te.r:I110 ao derramento
o posto mais avançado das I

sangue na Indochina.
tropas francesas. Entretanto, I do Chimíng, a única coisa
o doutor Ho Chiming, presí- ; deseja Víetnam é a comp
dente de Vuetnam, congratu-j tndependêncía, dentro da
Iouse com o sr. Vicent Auríol, trrubara da Uniã.o Franoeseã

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

o MAIS ,ANTIGO DIÁRIO ''DE 'SANTA CATARINA

hoprietari. • Dir.tcu··Gereate: SIDNEI NOCEl'J - Dintor: BARREIROS FILH.O

Diretor de Re.dação A. DAMASCENO DA SILVA

choques ID�esmentiu catego-
I ricamente

RANGON, 20 (U. P.)

-j
mei,o dia reinava uma aJtmos-; LondrE's, 20 (lJ, P.) - 1Jm ])01'

T,ropa,s
_ britâJ.n.icas e birm�n!,- fera 1nte�lsa de expectatilva la-Yü:.l Úia,s e,mpl'esas fierl'oviMi'us

sas estao hOJe de proIlJtidao nesta capItal. Elemeill:tos da. inglesas na Arg'enLi,lla desmentiu
nesta capital, onde são aguaJr- Ol'ga,nização "Ba,ndeira Ver- catc�ol'i'eamenle uma noHcia <li
dados sérios choques entre a melha" estavam 'áquela hora vulg-ada por umn, agen.cia de infül'
o:rg,aJ11ização oomunista "'ban- se e.l1cOIntrando nos suburbios mação. A rcferida ê1:g·€ncia aüun-
deira veI"Ille1ha" e a Fôrça da cidade dizendo que marcha- ciou que os "1)Qr.fadnres de titulos
Policial. rão contra os edifíoios do go-I das miencÍ'onad'as f,eil'rovials plati-

�ANOON, 20 (U. P.) - Ao vêrnos ao cair da tarde. naS' reUIlJill'am-sI0 e concol'dm.am em

vender as ,estradais de fen'o por
dois bilhões de pes.os. MHniJ"esti()ll

A
-

do poeta-voz que '''não hOlw'e acol'- viagem o
do de e.spécie alguma para a ve11-

I U h IIda da ferrovia ,e muito menos hOll- gra _ �ars a
YC qualquer TeunHio dos aci'Ünistas i \Ya,shi']1.JgLnl1, 20 (D. P.) - {)
cmn aquela finali dial(] e. " I eomando do ll'anSpol'lte aéreo re'iC

lou que o.avião em que viaja o ge-
,neral Mal',s.hall com o,eSüllO a \Vas- D,·s"urso de PI·O XII hing'( on es,tá aü'azado e, pÜ'8sivel- .

ti
.

I mm1te, não alcançará a ,capital nor- Cl,d�de ,do. V,alJ.cano, 20 :D.
t,e-:ame·nilcana hoje. O a.vião esLá

1-
O lapa PlO XII, �mm Ü'lllll� d

l'edido .pm Chicag1o" em c.onsequen-
ClH'SO que pronuncIOu 18m Ilng

SALVADOR, 20 (A. N.) -

cia do máu tempo. larde dez jor.nalils·tas e direlol1es
Dentro de poucos dias será

\ . . __ . ..___ _ _ ! jOl"nais norte-aIDlericianos, que eh
poslto ao trMego mwis um n.a-' A I

/O. -

d
I gamn1 a Itálira mn companhia

vilo da CO!mpanhia de Navega-i COO erenCI8 a 'IPl'imei'l'o·mi.ni,Sctro De Ga1Sip·eri, af
ção Baiana, rece)l1-adquiTÍrdo I P 1st- mou que a cla,ssação' dos dirc'

.pa.ra transporte de veranilstas a e IDa civis ,e relilgi.osos aos homens n

pa>r.a aHha de Itaparica. LONDRES, 20 (U. P.) -- terminou apesiUl' de lodoiS os '

Soube-s,e em fonte autorilZaàa cl'ificios da guel'ra pa,ssaJd�a.

matar Churchill esta manhã, que a inaugura- Dcs-lacou atnda que cemtirnuam

ção da confelrência da Palesti- p,erseguicõe-s laOIS homens po.r cau

na que se devia dar amanhã dia m:mirfestlação de iSuas i{léi1as,
fui derfinirtivrumerute 3idiada pa- que sig:n'ifi.ca que.l� 'uil'ania, a opres
ra a próxima quilllIta-fe�l'a. A são e o delspnew pe.los' dir,eilos h

medida visa dar tempo a qUB manos cDJ1JLill'uam a abafarl' os prin�
a delegação árabe que só par- ci'pios pelos Cjuai,s os povos IUrla�'ant
tirá q'UJarta-feira da Plestina, na i;pgunda guerra nmnc1iral.

chegue a Londres antes da TRANSCRI'DO DA "CARIOCA"
abertura düs trabalhos. 28-12-46.

Ailto 111m I de Jaleho de 1947Te,(ça-feira, 21

o PLEITO DE DOMINGO 'Não pOdem traba-
e ., du .

�"" ·t' .,,' .: , ..
Ibar aos domingosü:mplO\a,:lJ I) as nossas HllJ,e�a-!nu·M'tlO." de ex ign aos :cidadão& RIO 20 (A. N.) _ O Minis-il<as atinmações, o pleito de dornín- que IPHhwll1 qualquer JH�erE'SS'e ,. 'd T b 'lh .

fE..1
:

• • • terLO O 1'8. a o, ln orma
go, .sm nosso síado, decorreu num juul u aos nW,,,,fl1IM, exig'í.r-Ihes a

dambi,enrle, de absoluta ordem e li- prova de qui.íação eleitoral.

I
q:l'8 e�pregd·a. 'Üst, �nll a�·ma-.

)..,,,.-'l d b
.

f'ici I
..

['
•. zens nao po em I aoa lar aos

oeroa e, '80 as reais ,e 'e rcien SI A providencia &C . az neceSStH'la. . -,

.
.
.'

_ domingos -por IISSO que llao egarantias do governo no sentido de como complemento da educação .

íd t b lh d
assegurar ao el'eâJlloirado, o livr.e; polítíca das massas. ,'pe.rmltl 00 o ,�a .� o a�s, 10-
acesso ás urnas. I munges. S 1'0 err OIS es aoe e-

Dsu assim o povo catacinense Doutro lado é preciso acabar cínnentos podem tumcionar, po-
mais uma prova de sua alta edu- 00m "l'eis de leMa mor�a." rém, com os empregadores,.
cação politica, mantendo a politica
no :lel'l'ello. dos príncipios, �apez.ar A Argen"ina descongeloudas rt.'enl[lwLlvas de exaltação dos I
animes levadas la ef'eito por qU'8Jm BUE:�OS A1RES, 20 (U. P.} - A Argentina "descongelou" ....

e,srtá menos inteirado na nossa mar-
I 43.100,000 dólares 'noi-te-amertcanos per-tencentes ao Br-asit, que re

cha para 'o progresso, Ipresentam parte dos saldos favoráveis ao Intercâmbio comercial com

Notol:-sc, apenas, uma grande � �l'gentí.l�a, Ms.dl> .2:i d� .iulll.O, !1: ,1941: � h�o�ueio. (��s �('�t.adO�. f�:U4��S
absl'PllCao.. N es+e pai.l ir ular, pari e

I fCI':lIl:I
estabe ler-ídos 1:01 UIII,

.ICO!

<lO,._
comer cial .11

"',CI.
trno-b .. astíen o

do (·leidol'ado f.alhou aos seus d·e,... assma<lo em 9 de alH'!l de 1941.

Vel\C'�, deixando de cumprÍl' a lei, .4s llt'g'ocÍ<u:õe:< pal'a o "des('ong;eI�mento" em (jlu'sJ-ão foram re[le

yils.lo 8.8'l' 'Ü voto obrigalól'io, i Ji;mdas pélo elllbahatlol' Bati!"ta. Lnsardo e 1.11"10 sr..José "'jpi.ra 1\Ia-

E' mislle.r agol'TI, 011'1' () nosso <:I1<Hl0, n·p,·c,.entante do .'1íllistrl'io d'a l<'a:lcnda do B)·as.il:

EgTég'io 'J:rihllllal n"gi"l ,ii i1Jllique
aos l'aHosos la,s p0nalúlades pl'pvis- Resia mutto a fazer
re.pe,[ir p3,,,,e eurf.r.aquecimeJ1llo ela \LA..SHINGTON, 20 CU. P.) - Depoi,s ele uma breve conferência.

conciencia civic,a. do nOS'50 povo. I
com o presidente Truman, o secretário de Estado adjunto. sr. Spruil.-

Aliás a impre'lllsa cariüca já no- le Braden, declarou aos jornalistas que resta á Argentina "muito por

ti,eio\! �Ier .pen.swmenlo do gOy;el'Il'o I fazer",
antes de se considerar que cumpriu os compromissos con-

já ,tl'ail1is,mi,tido aos diyersos mi- trai!:los em Chapllltepe.c,
•

tas Ila lei ,elc!Lm'al, a.fim üe. ·não s'e

aguardados sérios

Navio para os
veranistas

As Polôn,iaeleições na
VARSOVIA, 20 (U. P.) MOSCOU, 20 (U. P.) - O

Os p,I'Ii:meiros resultados não con'es1po!lJd'8II1te do "Pravda",
OIfi:CÍIais, as eleições polonesas na Polônia, comemitando as

apres'entam o pal'tirdo do B10- el,eições de ontem disse que o

.co DemocrlÍltico com 80.765 vo- pl,e.tto "cor�eu em ordem"
tos e o .partido camponês, li-I telndo o povo po'Lonês compa
d>eradJo ,po'r Mikolajczyk, com, Il'ecido, as, urnas para mostra.r
15.286. Os observdore.s acham I a vitória ·da democracia sôbre
que ês:se-s. .a1,gar1s:mos nada in- a reação:
di,cam contra o p.artido cam- O referlido corl''8's,poilldenite
ponês, uma V1ez que incluem nOIDi:ciou ataque.s de "hand1-
os resultados de grande parti-dos" aos postos elei.torai,s a

do do novo te.rri,tóri.o da Polô- lliunciando 3.linda que três com

rua. octd€'ll.tal, onde essa agre- posições fel�r'Ü'viárias foram as

miaçãlO política não co'rutava s.altadas e roubadas.
senão com uma proporção -----

muito baixa de eleiÍtores. Qua�i conseguiux x x NUREMBERG, 20 (U, P.) :_ Interrogado na prisão em que cum-
Varsóvia, 20 (U. P.) - O pre- pre a pena que lhe ['oi imposta pelo Tribunal Militar Aliado, o almi·

sidente do partido eampol1ês ela
Polônia, Sr. Stanislau Mikolaji- rante Doenitz revelou que um submarino quase conseguiu matar

ckyk, declarou que .exigirá a anu- Churchill, logo no primeiro mês de gerra,
lação das eleições polonêsas. Mi- O fato ocorreu, ao que conta Doenitz, a oeste elas ilhas Orcadas,
kolajickyk afirma que o pleito não quando um submarino conseguiu atingir com três torpedos o coura
obedeceu ás normas estabelecicias
Ea conferência de Ialta, isto é. elei. �ado britànico "Nelson", ét bor<1o do qual se achava ChUl�chm: Os

ÇÕEF! (�e C'Rbrí'sto. t.rês torpedos não explodiram por estarem todos defeituosos.

Condenado
,

a forca
DACHAU, 20 (D. P.) -- Alex .Piorkowski, antigo

campo de concentração de Dachau, Ioícondenado pelo 'I'ribunal
tal' local á morte, por enforcamento, por ter partícípado ui mata
de oito mil prtsioneíros de guerra soviéticos, Internados aqui.

Piorkowskí, que era vendedor ele Iapís, antes de. passar á díre
de um dos mais pavorosos e conhecidos campos de conc-entração
zista, em ] 838, foi tambem declarado culpado de .enviar quarenta
cinco nnil pessoas para as câmaras de gás, do campo de Mauthause

Adoentada a sra
Gaspar Dutra
RIO, 20 (A. N.) - A senho-

ra Carmela Dutra espôsa do LONDRES, 20 (U.
sr. Presidente da República eST Uma autorídade da Federa
taudo adoentada, deixou de I Brjtaníca de Fero e Aço nt

votar. Ji dou hoje que os forneeim
[ tos de carvão para a indús
'serã,o reduzidos de 25 por ce

.

to a, partir de hoje. Disse

O eomunismo i a rererída autoridade: Essa
" "'" I ttr I dação te,rá os maIs gra

:\TOVA YORK, 20 (U, P.) O e!eit�os sôbre as indústrias.
(,oí1l\lnisrno e u reação, unirIo J.)al'a fabrIcas cel"tamente terão
combate!: as Democracias, consli-: trabalhar 'menos e além di
tllPll1 llm _perigo, tanto para os E�-l haveI'á também repE,ro s�lados Un:dos como pua as Ame-l , . '" � b

j·iras e nüo o comunismo por si só se.nas enl vanas lndustr
- declarou o S. n. Eduardo llodl'i-: que depende.m do aco.

�'�le� L,H'J;?ta� ministro das fl.Pla-! ..-----------.---...:
1.,08:,; lio Ulugual. ,AS mulbereQAJ-iemnll o ('hanceler llrug:laio ') fi

.

il
qnf) a lula ('onLra o eoml.lllismo no ...

Il:1'1.Jgll:1i niío Ó lllll problema g1'l:1\·e., estao I'tando"1'la pOllr:o amlllente para scn de- II ai
si:l11\'oivimpnlo e a prova <listo é I Longk'ong-,20 (U. P.) - A I"

(��,I,l' as ,rp,(,pnf.es. e!eiç,ô�s n�� .ObLi-1 rmiS,So, ra do V.j'stInRI}1 ,i,nfonmou
\ J. ,\Dl 0, (.Olillll1lSlas tdO sOIl,enle aS' mulheres e.sllãio lut'a,ndo nasquatro deputados, num total de

I
..

"

eem. NI.l�SO país. defendp.-se bem rIo nhas vlleinail1H[.a.s contra 'o elo
rOr1lunismo, porque os partido dp.- D1io f;ranoes."
moel'1ÍJ.ico fizeram um trabalho de

Iprogl'esso c equilíbrio social. Esta. -'._'---"_
Ó a ml'll�ol' maneira de. combater Vulcao emo comUlllsmo. O eomlllllsmo an- I
menta onde as difereneas sociais at" .-d d'são profundas. Não eres'ce onde não IV ô e
a hú. Esse fenómeno pode ser ob
senado lla Amél'iea Latina. HA.paí
ses onde a" di f'cl'enças acente,.adas
j)l'OPOl'CiOlULm-Ihes o férlil ".

Escassês de
carvão

Para extinguir

Manilha, 20 (U. P.)
aunda vez nas ultimas doze hor
() vulcão lJlayon entrou em vioi
ta al'ividade. Os ntidos que pcn·t
das c?'ate1'as lJodiarn se?' ouv'i
em um raio de cincoenta qu
metros. En01'mes nuvens de tu
ça ascendem1n a mais de dois
metros de altlwG. e das novas c

teJ'US fll'a.ndes tOI'I'entes de lati
est(�o. descendo pam
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Esportes

I FARlIfACTAS DE

.

PLANTÃO
lI11�S DE JANEIRO

1° - quarta-feira - Fal'mOOi.
Esperança - Rua Conselheiro L\fá.
fra.

4 - sábado -- Farmácia N son
- Rua Felipe Schmidt.

5 - domingo - Farmácia Net..
'seu - RU,a F,elipe Schtni,d�. : .

11 - sábado � Farmácia IMo-
derna - Praça 15 de Nbve:r1hroi

12 - domingo - Farmácia f.M�
doma - Praça 15 de Nbve$l'Of

VENDE ...SE I . 1� -:- sábado -

_ FaIl�ácia stlll;
. '/' Antônio - Rua Joao Pirito.

um bax:gaJow e� Blgua�u� Sito 19 _ domingo _ Fiwmácia SLIlI;à AveOlda GetulIo Vélrgas, com Antônio _ Rua João P'i,nto�6 peças e um terreno de 20 me· 25 _ sábado _ Fàrmácia Cata-
tros de frente por 30 rot. de
fundos, Pre§o Cr$ 10.000,00.
Tratar no nO. 1 da .mesma
Avenida ou nesta redação.

2

iI I

'_�'�����==.====��
CONTA

..CORRE�r� POPU;"AR -t:varSOV'ia persegue ii Me' rvos Deb·.I··... : IJuros 51/2., 8. a. - Limite Cr$ 30.000,00

D ... eÓ»
, '.

_ .' • '

8.a·D"oM.°dvoimDenl·tS�ÇtãrO·ltoCOmFeCdhee.qrUae81':.·@.A.
- E�t��olm���e�[��;�.1.� �),;�' lcidos' PrOVOCam'\t &] 0,5 agentes da policia politica co-

CAPITAL: CR$ 60.000,�oo,O(r: muuista polonesa organizaram, em

a' 'H'e'ur'a'sthe' n"ia'" I
R'ESERVAS: CR$ 15..000:000,00 '.

largu escala, caçadas humanas, \. � .

. .'
.'

Icom o rim de capturar membros
o'Rua TrajanO, 23 • FlorlanópoUs das "organizações terroristas sub- =

, NANO DEIXE'QUE O EX-Lel�rai1eas" consagrando P'l'incipal-!

I!��I
ifi CDEESBSllOITDEE'otRsAE�!tOHRO_.C'· aA';"'m"

..

'

'b" "1- ::�O·
.

��I����'�li;��le�L�;ã�1.:�sB;��:�����es� � GANISMO, PORQUE O
';

Estados Unidos, e pessoas, que tra-: '" '---" -�ANSAÇO PHYSICO--_........--'--�------__:__,.,..--:---:---::-:=---:-;:.:-:::-::-::'::7'.::.:-:-. balha�11 para aqueles paÍ3es.' ;,d, E INTEllECTUAt OMOEDAS J 8fMBO� J VENDA I :COMPH.A O porta-voz do . "rilinisL6ri6"" f, "LEVARA', FATAlMEtl�·LOS LIVRE LIVR.B. varsoviano das Itelaçõas Exler-ic-

.'

TE, A' N.EURA.STHEtUA I'L-ib-r-a---_;':_�------7l�;e-----1-7-5-,4-4-1-6::-:---:74":',-=5-=5:-::5""""'" l'CS escla receu, não oficialmente
Dolar P$S 18,72 18,50 que o ireleresse da policia pol iti-

Os primeiros symptomas daE·acudo Esc' 0.761 0,752 ca com os contactos dos poloneses

1
r neurasthenia são geralmente aPeso Boliviano BJv 0,4457 0,4361 com o estrangeiro é completamen; insomnia, pesadelos, irritabili-Peso Chileno P$ch 0,6039 0,5968 te corupreensivel, tomando em

dade, dôres de cabeça e ner-Coroa Sueca Sw.Kr. 15,2109 5.1496 consider-ação o fato que as ativí-
vosismo. Ao sentir quaesquerFranco Buíço Sw.Fr. 4.3738 4,�224 dades subíerraneas estão f'inan- destas manifestações previna-Peso papel Argentino l\:r$N 4,5967 4,5(194 ciadas, em grãnde escala pelo e,s-
se contra as suas consequen-Peso ouro-uruguaio O$u 10,6062 10,2778 Irungeir-o. I cias. Trate-se immediatarnen-Coroa Dinamarquesa , .Dan Kr 3,9008 3,855 Os coorespondentes estr-angeiros te, com um remedia de effeitoPeseta Pts 1,7146 na Po.lonia estão trabalhando em positivo e immediato, NãoFranco Francês' Fr,fr. 0,1574 0;1556 coneliçõe,s muito dif'iceis..Heceiam] tome drogas perigosas. VigonalMarco Vm/3 de ocupar poloneses como Iraduto- i é o remedia indicado paraFlorim Fls res e secretáa-ios, pois tais seus qualquer caso de neurasthenia.Franco Belga Blg 0,4271 0,4221 colaboradores vivem constante- i

Vigonal revigora o organismo,Ta'xas fornecidas nela agência do Banco do Brasíl. mente, sob ameaça de pr-isão. restituindo ao fraco as forças
sem confirmação De f'CHllGeS cornpletgrnenl e f'ide- perdidas e a energia da juven-

dignas sabe-se, que recentemente, tude ás .pessôas exhauridas.
írés poloneses, ocupados em cará-
Ler de secrotáríos c tradutores ele
um reporte amer icann e de doís

correspondcntos ingleses, foram
.

presos.
Os prisioneirns foram =ncarce-,

Nt.r]OS nos presidies de Varsóvia e Luboralcr;o. ALVIM & FREITAS. 5. ""'ula
ele Luhlín.OUliANTE TODO DIA

nos VAPéJOS

É mu D�ENÇA, 'i
MUlTO PERIG:OSA� i
PARA" A FAMÍLIA ':
E PARA .A; RA.ÇA· '.;
� ,'i.

AUXILill À GOM- d
BATEL·A. COM, o l

UUj ItljJ l:mttII1HI)i �

Rua Deodoro, 33
Flor ianóoc lis

e 'usedQ9,
em diversos idioma".P E ( A S Ci E N U I N AS1>

DE SOTO, CHRYSLER. DODGE, PLYMOUTH E F:ARGO,. .
,

• par a Automóveis e Caminhões
acabam de Teceber 0&1 concessionários' de SOTO nesta Capital

R U A D E O D O R O N°. 14

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil

o u no earrangeiro.

Novidades todas 8S Isemanas

OFICINA DE SOTO Autorizada à Rua Padre Roma, 53.
Serviços de mecôntca em geral. " Rapidez e Perfeiçêio.

Inauguràr-se-IÍ no dia 2 de Janeiro de 1947
.

. Profillsionais com' conhecimentos comprovados sob à direção:decompetente técnico diplomado em Mecânica com e serviço..

preltadcs à Aeronautica.

. Tenha sempre em casa uma garrafinha de

ftPERI�IIVO «K N O I» 4 sra. Roosevelt
sofreu penalidade'CURSO DE' MOTORISTA Novia o.rk, (D. P.) - Fo,i, cas-
sada a liIae'llÇlu de clÍlri.g'ÍIr ,lJULomov,e,j
ela sr,à. E,],eanor Roo.s,e'v'olt, em con

seqU!encia ,do acideJ1Jte c.om ela
ocor'l'Íc!o 'em ag-09Lo pa'soodo, quan
do a viuvoU do gran:cLe pDesidente
e mlai.s qua;Lro pessoa,s f.i,c!al�a:m fe

ri1das, numa' coJilSão entne tI'les au

tomov'f)iS.
A sra. Roosev'elt aÜ'J.buiu o api

defll�e, . pe,la . .sua pmite, ao j;ato de

que .,esG:.yva quasi çlol'mi,uJdo na eli-

i:;eção.
.

Depoi,g de trLfllt.a di,as ,ela decisão
coJ1JVna. -ela. ,tomada, a viuva Fran

kljrn D. Ro'o.seY8llt poderá nOWl

menúe. pedtr nova }i;o8lnça, sujei
tando-se a novo eXiame rogula,men
taro "

O'tima
-

residência
Vende-se, no bairro de

Coqueiros.
Negócio urgente. com o

proprietário GUALTER
TIBAU, na Palhocinho.

e
Serviço de 'Pronto Socorro de Autom.óveis

Ensina-se a dirigir automóveis
Amador. e ProfIssional

Teoria e prática - conhecimento do motor.
Atendem·se chamados para rep<Jros de urgência.

Auto-EscOla 1-47 ..77
GARÁGE UNIAO - PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40.

�Curso ,Antonieta . de, Barros
REABERTURA DAS AULAS l0. de Março

M�3tdcula das 10 às .2 horas
Dias 22, 24 e 25 alunos que já frequentaram o CUriO;

26 e 27 " aluno. novos dos 20, 30 e 40 anoa.
28 ", alunos novos do primeiro ano.

,;

, ,�
;

I ,
'"

II ,,9oL,�E.eE::��,?;9�/I \Diretor: BARREIROS FIL O
"Prop rietário e Dir.-Gere·

,

SIDNEI NOCETI

fDiretcr de Redação ;

A. DAl\'lASCENO DA SILV
Chefe de Paginação:

FRANCISCO LAMAHQU l
.

Chéfe de Impressão s ,

JOAQÇ'J�l:'CABRAL DA 3ILVA
, Re(n:;esentante:
.'·A/$. LARA

Rua Senaii'ór" Dantas, 40 - 5"
" ., ':a;"dar,

Tel· :t2-59:t4\� Rio de Janeiro
:·"1

Rua Felip.e>4e Oliveira,' 21 -
..... " ;g'�'andal"

":.Ilü<L2.;9873 - São Paulo
.

ASSINATURAS
Na Capital

Ano .........•• Cr$
;S�·�es�r,l.' .: ... 'r" Cr$�
l'i:i'mestre ...•�. Cr$
Mês •.•.....•••• Cr$
i'oiu.mel'O avulso .. Cr$
Ano Cr$
Semestre; ..

' . .; .. '., Cr$
Trimestre CT$'
Número avulso Cr$

80,00
45;..
25,00
9,00
0,50
96-,09
50100
aDloe
0,50

:AR�néi��:, media,nte contrato J"

og originais, mesmo nSe
-: "."

ptibli���:�����.serão jA direção não se respon·

Isabiliza pelos conceítoe
emitidos nos artigos'

assinados'

!\TOSSAS SECÇOES
Direção de!
BARREIROS PILHO.

Notas Polítioas
Notas Locais

•

Artigos de Redação
Página Literária
SIVNJÚ NOCETl

Crônica da Semana
Economia e 'Finanças
Vida Bancária
Notas. Cientificas

, �j�
... .1

'

.i ." -Óc.,

'

Notas Rurais
Estatística
Nem Todos Sabem
A. DAMASCENO

Govêrno do Estado
Notas da Prefeitura
Vida Escolar
Religião
J urieprudência
Vida Milltar
Noticíárío do Exterior

. Noticiário do Pais
Artigos de Redação
A. A. VASCONCELOII'

Pelos Municípios
Assuntos Internacicnaia
Concursos
Artigos de Redação"
D. F,. AQUINO

i">�J
i.'. I

:1

Fatos Policiai.
Vida Social
Vida Feminina

rine,use - Rua Trajano.
26 -' domingo - F.armácia Ca..

tarÍne,nse - Rua T,rajàno.
O serviço noturno slerá efetuadO

pela Farmácia' Sânto Antônio sit,$'
á rua João PiiÜJto.

TELEFONES MAIS NECESSIT�D05
Bombeiros '...... 1313 :
Polícia ......................•••• lG3:t'
Delegacia O. P. Social ... ,........ 157U�
Mat�rnirlacle . .........•. 1159
Hàspit"j .. Nhê.. Ramos �.. IJlh:.
Si>nta Casa, ... ,.,................ l03a'<
Casa de Saúde S, Sebastião ...•.• U5�
Assistência MünicipaJ ........••.• 16�4I"
Hospital Miiitar ,............ Ih1,
14- B:' ,C ,....... l�::'Base. A�a .

7�·B;I. A.' C. n 159»"
Capitania dos 1'ort<1o' . •. . . . . . . . . . •. 1381);"

Ill,"" C; Rr '..................... 1601,"

F?�5a P.o.Ii�ia1 11�OliilPenitenclar,a' ., , ,

"O Estado" lO:aa
•A Gazeta" , ••.•..• ,............ 1658
"Diário da Tarde" 157' '

• T B. A. 164'
F;m'll' Fu.nerári.�·Orti�", •• • •.• • • • • 1_'
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I

I SIMULTANEAMENTE
; ODEON IMPERIAL
'5, 7 % 'e 8:;L 7�
,

,

_"atOa O�
(

'0"0"'00$

...

,. o ES'TADO Tarca fe3ra 21 de Janeitro de 1941
- _.;._-----,-_._-�------------

Ganhe mais CR.$ 2.000,00.
HORAS VAGAS

L

NAS
: Homem eu.mulher. funcional'Ío. publip',. f.a.roi., ••tq4uoi. o�"
, muftic�PIl'S, 1)Q'4.'ãolgCinhi:lr•. tr.GPQlhon'dQ ·P!!!lo 'r.embolao. p0!italt '

.•m todU' a. tóoaUdad.;' do Bto.iI. vendendo p6rfum<lrio. e t!:\iii-

. d�••em loja •• i'l.r�à:l:.n.,. f,arm'oçil:t.; S�:rá exigida o, ,�rQ.�t�CI
a.j C�:$�'37Í).OO P<Í�� �on..truari., P!2!'cia:t ou de Cr $ 60().OQ P,fl"�

m�ui..tr>lQrio cqmp{�to.
.

',I.C,'\RTÀS . P'�R�
.

MEI'LINQ
.

lNDUSTRIA, &'0:, dOMERCIO ... LT'DA
RIO CL�RO. � Estado ;õ.' Sã:Q Paulo.

GINA�IO EM 1
(Art. 91 - Dlc. Fad. ".2�1t)

Seção e.peciaUeodo por COl're.pondencia. d. oeôrdo (!10m o

no'IYo progi!'Omo (enviomclI grati.). Matrículas aberto., Men•.
Cr.$ 60 .OC. il1cluiJ�v'" porte po!:' v.ia o{t�ea Curso de Madur.zCl

'. 4IPat1!'ioll'cà». Rua S. Bento.' 201 - São Paulo.

A Nf)

3

f ,",

'
'

-

- '11DEO'N�
iC,n!es I�PERlrlt

- - - - -

Sessões das Moças
- A Prada que Remoçou

Nac, Coopelr\a;WiVIa:
-, Oapr ichos da Foetrma

Pacada musioal 'em tec
nícoloe.

- Dor-othy Lamour - Bax-
ry Sullivan Eddie
Bracken - Ghl Lamb

7%'

ótima residencia à rua.

Irmão JOQ.'::ruim Ver e tra'"

I tar -na m9�ma diariamente,
, depois dos 10 .horas.
..... _ .. iiiIi...... ....... --

I
,

I ••

r.

RET1RAH4M SOAS CAJIlDI

V.t,TURAS
Têdas as behldas, inclU3JvI;, ••

fahricadas em, outros, Estados.
retiraram: suas

.

'candidaturas,
(lar!l eeinar � BOS Iares

.

catarí
I nenses, .:.:.:... .. em vista. da eertíssí
j m� '.vitória �:?- apel'Wvo KNOT

Ç'ASA M!PCElANEA distd..
buidcra doe Rédios R. C. A
Victcr. Vá�ules � D:1eCo3.
FUE Cunselbeíro Mafra
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Pedimos aos nossos distiutos leitores, o obséquio de preencher c

compon abaixo e remete-lo a nossa Redação afim de completarmo!

;0::0 "".� . ��:::.��� .C:d�,,:� .���:�L ' 1Sexo ,. Est .. Civil D. Nase I
Pa:is , II

• I r

Esposo (a) ': : 1==-==.....,.,""""="""""""",...",=""""'".

II' D (II AC�O tl··············· .��
.

Emprego ou Cargo , .. I
f. €".- �� G., � fi!
G�lLETT� !�.,,�,..., O aI.I'a. :atr,;e' in�.«:.';cadOCargo do Pai (mãe)

· ·i A D- V C G.
.

) k D O
t, Crime e cível •

T! Con8ti�uiçêio de SociedadJ311 r :J.��::!�� ? .

I NAT'URALIU,ÇÔES t
Título!! Declaratórios ,CarrllS9!1, Gravatas. Pij arne a,

Agradeceríamos, também, a gentileza de noticias de nascimentos II ,I., Meiall das melhor es, pelos me

I
Es;c!>it. -- Pr<lça 15 da Nov. 23.

casamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas. l0. andar. f nores preços ;6 na CASA MIS

------------------------..:::.::�.. . I i
Re�id. -Fa�� �irft6�nt�a 47. i �.��Ar��, � .����'.. ���:��'.. �

FARMACIA ESPERANC'A
· ..

·-==:��l AOS S�FREDORES
do Farmacêutico NILO LAUS

_,.

PED!oof SE ADro. L. GALHARDO, ex-médica

t:.,- do Centro Espírita Luz, Coridade
Hoje 6 amanhã será a·sua prefertda .

.
.

e Amor. cornun ic a -a mudança
-Drogas nacionais e estrangeiras � Homeopátías - Perfu- .

por obsequio .
fi quem' souber do seu consultério para a rua do

marias _ Artigos de borracha. do.. par.adeiro rde.. .. orn-c.achorri i Se ncdo , 317. 2.0 andar, Rio de

nhcjíe pelo. mar ron Foxe que . (CONSUL�oA�eir�'r$ 20 O. 'j
�trn�e pelo n-ome. C}iIQUITO, .

. O.

in fú'rmar ao' sr. Patricia S.
Borba', rua Rafael Bandeira, 18l8todieck

.

.. TOME ,APERfTiVO 1
'K ·.N ()'T'

Aproxime-se mais de seus

amigos e parentes enviando
-Ihes um número da revista ()
VALE DO ITAJAí, edição de-

I dicada a Florianópolis
1-..,..-------------....,.._....._---------

FORNITURAS· E UTENSILlQS

PARA"I
DOENÇAS NERV��SAb

..OURIVE.IS ..
t."

..

RElO'JO.E"IROS
. Com os progreasos da medlctlhi.

a;;.. hoje, as doenças nervosas, qU.l\nd�

Balanças f)ara oficinas - Para, brilhantes - Laminadores 'ratadas em tempo, são males j)e,r...

Tornos para relojoeiros -- Í3anh��' para dourar e pia.
feitamente remediQveis. O ':;Ilnnd��

C
.

·d····
. � sismo, fruto da ignorância, só podJi

tear - orda s, VI ro s para ·relógios, etc.

..,'1".',' .

prejudicar os índivíduos afetados de
Preços e prospectes com' a " r tais enfermidades, O Ser.viço N!It>o>

C A SAM A SE 1T { I
CIOTilll de Doenças mentajs disll'N
de. u m Ambull'ltério, que atende jfl']i."

Rua Serninár io, B1- - 135 -:-: São Paulo. '-' ª I .,. I ��Hü.mertte 08 doentes ner",osoll. lik

E::;��iiiiii;;��;;������;;;;�;;��;;;;�����';;������;;;;���;;�;;����������������:.����n�1t���S';,.�����R�:�;!�.��p;F>��O���.���:O;2:t�.�d:&:��,�,

Transportes l'egu1ores de cargas do pôrto de

.

s10 . FRA.NCISCO , UO' SUJa NOVJ iORi
, .

Inform ações cone os Agen te.;

F''cr-i s nôpoli s '- Car los HoepckeSjA - CI-, Telefone i.2i2 I. Eud , te eg
São Fran cisco do Sul - Carlos Hoepcke SiA - CI- 'I'ele lcne 6 \MOOREMACK

'S II '

,

(EM TODAS AS CID,i\DSS DO BRASIL)
A EMPREZA EDIFICADORA BRASIL, precisa de representantes em todas as cidades
do paiz. Ot im rs condições. Plano muito a ce i tav e l, Peçam info rmações sern compromisso

à Rua São Bento, 260, - lo andar , São Paulo '.� Capi ta.. D:: ambos os sexos,

�f\l:wial! a Repr�nlltQçÕWl (Im
G�l'a.1

M(1tl'l:t! �·lol'ian6o�!is
'Etc,e Iodo Pinto i -no II
C'(li;to Postulo 3'7
FHie!; Cí"c8ciúrr.o

'Rue .f'lol"ü:mo P"h:::.to, '''/!il
�Ed"i!., Pt':l�'!"ft",l.

'f'<!:i�'3q:m.mol'J: 4PRIMUS"
�q·Hli;",.., llü!l pI'incipCliJJ
\'l'l.'I)_nidtll� do EMQOO

Observo . . . . . . . � � .

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

Garante-se a exata observância no receituário. médico.

ADVOGADO

I.

Rua Felipe Schrnidt 21, sobradc

(Altos da (CASA �ARJ\ISO) Fló�ianópo1is

___� _:1:

NAVIO-MOTOR "ESTEL tI,"
rns xirna r a oic ez e garantia para t r r ns po r t > de ::'J.3S rn ir c ad Id3i.
Agt'Ot{,3 e rn Fl o r isnópo li s CARLOS. HOEDCKE S. A

. Emnrez» de

Ct-tE

-

navegaçao
_E .M�c

(

1
i

. \j.�;j9{i
,.�,:: ';:�";; �_1_ ��
�'f/���:�f![Ç:;ZI
I;;�r�.?,. ,���
�'�?JLs't.� ,

#"���", •

� �('J'
-

e:'
G

Q,,,"clo alguém. tal como O e�

lhen-o da il ustraoão c-cima, OÍ0l"'í:;CCl'

Lhe. em amávet g'eszto, 11m cálice do
excelente aperrtrvo K NOT� lembro

� V _ Sia. de acreacentar, �o agrode.
.,.., "genrj.leza :E$jEI 7l;"l1-
SFi'1 (J NEY APEnlTiV(J

N1ED/!.ET(Jj
.........-m

& r'
__ la.

o SE U OQGANISMO
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u 1:::' T-\DO
_______

.
. .�__ :_:_.'_ �_ T_��,_a féatri'" 21 de Janeiro de t'941'�--'----�M�O��i�OR�E-S----------------------�S�

INDUITRUUS IN-TERNACIONAL

\
I

i· Diploma de G�l"" J-L'uoru8'" . ·lVfOS

SU� casa
F

- du!

.

aça o CUfôO Das horas V8!YflS
•

informações à C, Po s t a l, 3 '�1l7. ��� c;rr�3Pot1�",ncia. Peça

cidade do Br a si ' C _

.
'

auro. "",m qualquer
. urso eficiente e seguro.

1.
ILOCAIS

Preciso em rodas as c i d a d
T •

rendoso. Para arnb ..

s

e s, ENegOC10 distinto f's cil e

,

"'h. os f,fXOS. scr'ev a j-e

,-
.

a C. Postal 3717 S-'
ern cnrnprormaso

, •
- ao Paulo.

CONlt1ü SiUU1IS
,[ MIUiCHfiSAGENTES

�:
t,

CO�[ERCIA1�TE: Dá
'

vro à Biblioteca do Cent�A li

dérnic XI d'
ca-

renuco e Fevereiro C
tríbul

,

. on-

': ,)' Iras. assim, para a forma-

çao cultural dos catar'
de arn-mhã I

menses

'("Campan!�a pró-livro" do
C. A. XI de Feverelro lli . f�

� '",

.�( ..

F;
"

l

Adquira a SLe própria fonte de ' ,

sua fazenda iu sua
. d"

eletflcldade pera

'r"

(. In úsfrio. Os M
trlois Ini'e'nal,:,�"al' D: I

otores lndus-
: ... ",_" ,959 equipados

'

Palmer solu"ié)r�am so+isfctô ,

com geradores

f I
-

"

"r I ricment
'

I
a ta de el"'r' ':dr,...l I

,e o prob ema da
,�, le' �,ue em ug d

.

comodidade.
. , ares esprovidos dessa

Existem ' Iconjun c s nternofioncl P I
capacidades d'O."..1e I': K W

- a mer para vórias

vol
1

.,..... ;:) • • até 50 K
tÇlgens cpr oximcdos de 120 220

. W. com

sem auxílio de t r
"e 440 volts '

,
ronslorrncdor I d

vo tagel'Q ou quod d
95, regu a ores de

� ros e contrôle.

O'

I
lPeça-no-� f Uo ... re to s descrit'

'

D'
IVOS sem com

.

rspornc s . pGJ:a _

' promisso

Fier icnótaohs ,..�r-.PI o nvo entrega �m

� l..- ,-_, [unto- de 15 e 20 KW

(a .R<4.M10S &: CI-A.
Rue João P'

í

n t o 9 - Fl
' ,

__

_ orlanopolis

<;,,_ tA Nle. ,C
-

O
r..APRESSO cUL

E Figueir�do & C� M E R I C A, N O

Rua General C t d
1 'l .. Ltda.

ou o e Maga1h- 2
'I'rc nspor tae d

' oo s , 62.- São Paul

'T'
DOMI"'ILT

e cargos em gerol
o

r e rn os o p roser ti .. cc
':' ,-O A DOMICILIO

em gerc:'
- mu rucor aos S

., quo a partir d T '

nrs comerciante
'

�OI"O servic o de t
e Jonelro proxi

S e Interessado.

t" O
," � ransporte d

rrn o pOQsar
.

,L RIANOPOLi�"
�S e cc rqc s dir t'

-

,

emas a fazeI' o

.� a v lce-ver so co
.

e amente ue SÃO PAULO
" m Vl.:lgenSl re ,1

a

Inforrr.ações co aSm ccrn
í

nhõ ea propries
gu ar aernonc lrnen te

IA
m a nr GUTLHER'

•

gencia Geral d '"

• ME GONÇALV�S '

_

e � ro nspartes) A
.• L D AVILA

Telet,cne 1 ,'é77 ,
_. End

ruc lvara de Corvo lho. 2.

Flo ...ancpolis 22 d
,To 1. «DAVíLA')

__-_ ____'
e Dezembro de 1946.

WAA
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BANCO INDúStRIA E COM,ÉRt:IO--DE SANTA, CATARINA ,S.' A.
_ CART.<\8 PATENTES Cl\RTAS PATEN'1'JEB
Dependêncãas Núm.eros· �ata3 ., MATRIZ lErtI ITAJAi Ji)ependências NÍlmeroS
Itajaí - 'Matriz ,." 1.28-3 B-I0-1965 Joínvíle 3,240
Arraranguá 1.700. 10<:1><19.:38 Capital Integralizado crs 15.000.000,00 Laguna 1.29<1
Blurneriau .. 2.5.5,1, 29-12-1941

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

Lajes 2.56.;1
Brusque 1.292, 25-10-ÜJ35 Mafra 3.241
Caçador 1..72'7 1G-�'11Oli38 (Dependendo de aprovação da Diretoria das Rendas internas Orleães 3244
Canoirihas 3.243 7-1-HW4 o aumento de Cr$ 6.000.000,00 para Cr$ 15.000.000,00) Piratuba, ,. , . . . . . . .. 1.729·
Concórdia ., .. ,.... 1.72,;} 16-3-193-8 Pôrto União 3.242
Cr'esc íuma """

-

2.564 16-1-1943 Pundo de reserva legal e outras reservas Cr3 12,000,000,00 Rio de J'aneh'o "" 3,iOf72.
Curititba 3.071 21-1J.-1943

Total do não exill:ível Cr$ 27.000.000,00-
Rio Negrinho 3_2145

Cur ít ibanos _.,. 3.246 7-1-1944 Rio do Sul 1.29{):
Florianópolis " 2.001 16-1-1942' São F. do Su l 1.294
G�spar 2.556 10-1-194-2' BALANÇO GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1945 São .Joaquírn 2.i'iõ7
Ibü-arna 3.247 22-12-1943 Taió 1.29{)
Indaial 2.552; 2H-12-1lJ4í Enderêçu telegráfico: Tijucafi 2:fí<:>5
Ituporanga fiO/SB G-7-W42 Tubarão 1.293

.Tara'g;.>á do Sul 3.248 '7-1-1944 " I N C O " Urusvanga 1.731
Joaça,oa 2.562 lG-l-194::: Videira .... l.72B

A T I V O

D[lt.a1J
7-1-1.944

25·10-193!í
16-1-1942
7-1-1944
7·1-1844
lü-3-19;t3
7'·1-1944

21·10-1943
7-1-1944

25-10-1935
26-1Q..1935
10-1-1942

25-10.19'35
iO-l-1'942

204.-10-1005
16-:3-1938
16-';-1938

PASSIVO

F - NAO EXIGíVELA - DISPONíVEL
CAIXA

Em moeda corrente
.

Em depóstto no Banco do Brasil:
Rio de Janeiro

.

Joinvile
. .

Curitiba
. .

Florianópolis . .

Tubarão
.

União da Vitória . .

lVIafra '''' " . .. .. .

Blumenau
.

Em depósito no Bco. do Brasil
Sup. da Moeda e do Crédito

à ordem da

II - REALIZAVEL
Títulos e valores mobiliários:
Apólices e obrigações federais:

Em depóstto no Banco do Brasil S/A., à or-
dem da Sup. da Moeda; e do Crédito .

Em carteira . ..

Apólices estaduaís . : .

Apólices municipais . .

Ações e debêntures .

Letras do Tesouro Nacional .

Empréstimos em e/corrente .

Empréstimos hipotecários .......•...........

TíilU10s descontados ,....... . .....

'

.....

Agências no pais , ....•.....

Correspondentes no país .

Outros créditos .

Imóveis . .

Outros valores .

C - IMOBILIZADO
Edifícios de uso do Banco .

Móveis e utensüíos .

Material de expediente .

Instalações .. .

F. - CONTAS DE COMPENSAÇAO
Efeitos a cobrar:

De conta própria, do interior , .

De conta de terceiros, ínteríor , .

De conte. de terceiros, do exterior .

Valorea caucíonados .

Valores depositados .

Valores em cobrança no Banco do Brasil .

Hipotecas . : .

32.665.269,70
Capital , .

Aumento de capital . .

6.000.000.00
9.000.000,00 15.000.000,00

1.050.000,00
10.950.000,00

5.877.337,30
2.611.515,00
2.483.345,20
2.236.970,50
703.789,80
502.520,60
120.828,00
25.902,40 14.562.313,80

Fundo de reserva legal .

Fundos de reserva.·.,................. . .

Fundo p/depreciação de móveis e utensílios
juros e descontos a vencer que passam
para o semestre seguinte, e provisão de
fundos sóbre c /prazo fixo e c/avíso 4.219.152,20 31.329.335,ao

G - DEPóSITOS

6.192.183,20 53.41.9.776,70
à vista e a curt o prazo

, .. �, ....

de poderes púbhcos .

de autarquias " .

em c/c. sem limite .

em c/c. Iímttaclas . .

em c/c. populares
-

.

em c/c. sem juros .

e.m c/c. ('!e aviso .................•....•.....

833.91S,9:J
4.217 .836,50

lO1.271.315,40
1.994.605,70

35.063.819,60
10.872.807,20
5.226.241,90

4.914.300,00
275.54'1,00
183.534.00
79.000,00
322.658,40

159.48,3.042,60

a prazo
5.775.039,40

627.000,0.v
171.631,10de poderes públtcos .

de diversos :

a prazo fixo .

de aviso prévío . .....•......•........

100.228.857,40
371.113,30

166.293.421,30
268.163.524.60
12.913.313,50
1.343.800,00 558.817.030,10

2.573.797,70
.;sS.531,oQ 568.261.448,20

63.484.477,80
40.271.075,30 103.927.184,20

263.413.226,80

OUTRAS RESPONSABILIDADES

Agêncías nos país .

Correspondentes no país .

Ordens de pagamento e outros créditos .

Dividendos:
Saldo não procurado , .

Divid.lldo 11. 21 ............•................

292.012.486,10
29.623.046,40
15.054.960,00

64.807,20
..693.000,= 337.448299.,70 soo.ser :526,50

8.429.267,'h
2.030.302,70

34,00
3'(00 10.509.633,40

I - CONTAS DE COMPENSAl;JI.O

Efeít os a cobrar de c./próprta e de terceiros
Títulos ern caução e em depósitos .

Va.lores hipotecários .

302.160.418,60
363.208.813,70
1.001.412,00 671.390.674,30-

49.046.6;;3,00
249.71�.337,.3o

69.688.20 298.329.728,50

"

Cr$ 1.303.581.537,60163.142.900.00
205.065.913.70
3.330.690,10
l.!l21.442,oo 671.390.674,30

ors 1.303.581.537,60

DÉBITO

DEMONSTRAÇãO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS - BALANÇ9 GERAJ, EM 31 DE DEZEMBRO DE 1943

CRÉDITO

Despesas gerais (tnctutdes OS honorários e bonificações aos funcionários
Impostos .

Inst. de Aposent. e Pensões dos Bancários _ .

Gratificação aos funcionários . .

Juros p�os a terceiros . .

Creditado às seguintes contas, por balanço:
a dividendo n, 21 s/C1'$6.ooo.ooo,oo à taxa de 12% a/a. . .

I; juros de, 12% a/a.. a/aumento de capital de .

Cr$ 9.000.000,00 . , .

a tunda' de reserva legal .

• fundo de amm-tlza.ç&Ü' e duvidosos .

" Oarteíra de Assistência 8..os funcionários , .

" gratificação diretoria ó •••••••

:. fundo p/depreCiação de móveis e utenetnos .

6.550.941,40
490.682,90
246.171,10

1.689.494,70
7.416.350,40 Cr$ 26.095.077,30

Saído dos juros e descontos não dístrtbuídos no semestre anterior .

Agia saques, ágio de passes, descontos e outras rendas .

Juros, comissões e títulos diversos . _ : .

1.776.696,00
10.870.248,10
13.449.033,20

360.000,00

333.000,0<>
300.000,00

3.700.000,00
50.000,00
650.000,00
110.184,60 5.503.184,bo

Jul'06 9 descontos a vencer, que passam p. o semestre seg., e provo de
rundos s/Cfpraoo fl!,o e C/avisa '

". . . 4.219.152,20

GRN:tSro lUltANDA LINS

Díretor-Superinteadeete
DR. RODOLFO RENAUX lJAUnR

Diretor-Gerente
DR; MARIO MIRANDA ItXNi

HRactLIO DEEKE
-

Diretorell·AdjUlltoa

-e

� .�{i.;:·�·

CI'$ 26.095.9 n.z«
---I

de janeiro de 1947. "!'�tó"···�·;-li�:
BONIJ.I'ACIO SCHlKITT
OTTO RENAUX
IRINEU<BORNHAU8�N
AN'TON�O RÂ1l(OS

Diretor.,.

�R.rco S'CR��l1'P�R
Chefe da Cootabilidade Geral
Dipl. Reg. no DJ�C D. 22'.631

. SltRAJ.PIM '{t. P�R.IHRA.
eoatadOr-

It&.jai, ,9

(tiIS)PARECER DO CONSELHO FLSCAL
O oonsetno fiscal do Banco Indústria e Oomércio de Se.nta S/A., desincumbindo

se de sua tarefa legal, e tendo examinado todos os livros e documentos recomenda
a aprovação do inventário, balanço e contas da díretorta, concei'nentes'ao segundo

,'��;,�j�s,���z�:::;��4��:�;;;-! I

semestre do ano de 1946, em víztude

de}�}!���9���ot:��:�fu:als
perfe1t� ordem,

Dr. José MeJle5cal do Monte
Nestor B. de Sousa SdliefIer . .itr

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTAllO

�.

DR. SAVAS LACERDA
"�.a médico-cirúrgica de Olhal
_ Ouvidos. Nariz - Garg-"nta.

Pre.crição de len tes de
.

-

contato . .

-!l6:!iSULTóRJO - Felipe SchIDl-
-

dt, 8. Das 14 às 18 horas.
'41'.18ID1!lNClA - Conselheh-c Mot·

rra, 77"
TELEFONES 1418 e 1204,

.

AIiSenle

ARMANDO VAtOlO'
DE ASSIS

Doe Serviços de Cl1nlca Infantil da
ASj!lstêncla Municipal e de

Caridade
CLlNJCA M.mICA DE CRIANÇA8

ADUL�
,,·OON$ULTÓRJ!); RuS! NU'l'e$ ......

_,
; lIIutdo; 7 ,(Edlffclo S. Francisco).

'. Consultas' das 2 às 6 horaa
flESID1tNCIA: Rua Nfaréc�l· Guj.

lherme; S;'Fo�e 7�,':'
DR. ROLDÁÓ CaNSONI

V�URGJA GERAI, - AL'l'A CI
.URGlA - MOLll:ST1AS DJil &a

, .. NHORAS -o PARTOS .• .

il'ormado pela Faculdade de Med1-
c1nna 'da Universidade de Slio

hulo. onde foi assistente por' ......
'I'1Õ1 anos do Serviço CirúrgIco 40

Prof. Alípio Correia Neto
C'.rurgla do estômago e vias bl
$res, Intestinos delgado e grOBIIO,
tiróide, rins, próstata. bexiga.

JI,tero. ovários e tromnas, varieo
MIle, btdrocele, vartzes e hft'na

CONSULTAS:
4U 2 às 5 horas. à Rua Fe�
i1chmldt, 21 (altos da Casa Pa·

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

níor. 179; Tel. M 7�

DR. POLYDORO S. �THIAGO
lilédico do Hospital de Caridade b

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLtNICA MÉDICA EM GERAL
Do.enças dos órgãos iDte).'DOS� cspecw..

mente do coração. .

BLECTROCARDlOGRAFI.4
Doenças do sangue e doe cervo•.

Doenças "de senhor-as -' P�Ut08.
Consultas diàriamente das 15 à. lI!

horas.
4..tende chamado; a qualquer hora,

inclusive durante a noite.
OONSULTóRIO: Rua Vitor Meir.

les, 18. Fone 70A
,tESIDll:NClA: Avenida Trompo.... id.

62. Fone 766

DR. MARIO WENDHAUSEIJ
Diretor do Hospital +Iv er ew ltamus"
CUNICA MÉDICA DE ADULT06

E CRIANÇAS
Consultório: R. Visconde de OUro

Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No
..embro \,oltos da "Belo Horizonte")

Te!. 1545
Cons"ltas: das 4 ã� 6 bora•. '

Re.idência: R. Felipe Schmidt, 38
- Fone manual 812

DR. NEWTON D'AVILA
Operações -'. vias Urfnár ías _

Doenças aos intestinos, réto e

u>us - Hemorroidas. Tratamen
to da colite amebíana,

,Fisioterapia - Infra vermelho,
'

.

Con'sulta: Vitor Meireles. 28.
..tende diariamente às 11,30 na
� .. tarde, das 16 hs, em dtante

Resià: Vldal Ramos, 66.
Fop" 1067.

DR. MADEIRA NEVES
M�crlco especialista' em OOEN'ÇAS

DOS 'oLBns
..

Curso de Aperfelçoamel'ito e Lon
ga -Prãtíca .no Rio de Janeiro

Consultas diariamente,
d!is 16 horas. em diante.

CONSULTóRIO:
Rua Jo�o PInto n. 7, sobrado _'

·.F(lI)É: ·i.461 =r: Residência: Rua
,

Presldente·'_Coutlnho. 58

DR." A. SANJAELLA
(Dlplomàdo pela Faculdade Na,

etonst de Medicina da Unlversid.·
de do Brasil). Médico por concur
tO do Serviço Nacional de Doen
IleS Mentais, Ex Interno da Santa
ca. de MIsericórclla. e. Hosp!.�!
"lIiqufi�rlco dó Rio na Capital ...

deral
OLtNICA MRDI<:l!\.- - DOIilNÇAJo

NERVOSA!!!
Consultó!rio: Edlf!clo Am6tll

NETO
� Rua Felipe schmídt, Consulta.

Das 15 As 18 horas -

�déncia: Rua Álvaro de Carn
lho nO 18 - Florianópolis.

DR. BIASE Fl\RACO

l\lédico-chefe do Serv iço de Sif1!i!1

do Centr-o de Saúde

DOENÇAS DE SENHORAI'3 -

SíFILIS AFECÇõES DA

P,ELE - RAIOS ]NFRA-VER
MEUHOS E ULTRAS-VIOLETAS
Cons.: R. FeliJle Schmidt, 46

Das 4 às 6 horas.

Res,: R. D. J'aírne Cârnaca, 46

FONE 1648.

NEVES
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

II
ESCRITÓRIO: Ruo FeUpej Scnmidt·se -

I
Edifício Cruzeiro - Floria:n6polis.

�--- a.8M ma �

Reclamem imediata-
mente qualquer

irre-llo�,_g_U_I_a_r_i_d_a_d_e__n_a__e_n_t_r_e_g_a....:; 'II_

de seus iornaes.

I
I

QUEiXAS E RECLAMAÇõES-
PREZADO LEITOR:' Se o que \b�

interessa é, realmente, uma .providencia
para endireitar «? que e�ti-vei errado \lO

para que alvuma falta lião se repita: e,

NAO o escândalo que " sua reciamaçllo'
eu queixa poderá vir a causar. �ncami.
nhe-a á SE;Ct;AO RECLAMAÇ�Il;S,
de O �STADO, Q�e o �-'lso será: lendo
sem "demore a-o conhecimento de qUt.-D
de direito .. recebendo �. s, uma iDfortr:"t�

ç51J do resultado. embora Im alguns ca

sos não sejam publicados nem. II ft'!da

mação nem a providencia tomada.

I
I

j
I

DR. LINS
Moléstias de senhora

Consultório - Rua João Pinto n. 7
_ Sobrado - Telefone 1.461

Residência - Rua Sete de Setembro
- (Edifício 1. A. P. da Estiva)

Telefone M. 834

F1LIA r. VARIG:
EDIFICI.J L_A

Praça 15
PpRTA

de Novemb·o
Telefone 1325

DR. M. S. CAVALCANTI
Cl1nica exclusivamente de crianças

Rua Saldanha Marinho. 16
Telefone M. 732

DR • PAULO FONTES

IRádio Difusora
I de LagunaI Todo o Sul Cats rinense escuta
diariamente a Rádio Difusora

de Laguna.
970 Klcs. (ondas médias).

ROI ários de irradiações: - Das
10 às 14 e 17 às 22 horas.

Representante em Florianópolis:
D. F. DE AQUINO

I
Red. do Jornal «O ESTADO:

As pérfidas ru

gas na testa e ao

redor dos olhos,
as sardas, man
chas, cravos e es

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

vens sobre a sua felicidade. con
fie nas virtudes do Creme Rugol,
RugaI corrige rapidamente as cau

sas do envelhecimento prematuro
da cutis. Este famoso creme em

belezador, usado todas as noites
em suaves massagens no rosto,
pescoço. e todos os dias como

base do "maquilJagc", remove as

impurezas que se acumulam nos

poros, fortalece os tecidos, dá vi

gor e mocidade à pele. Com ape
nas uma semana de uso do Creme
Rugol a sua cutis poderá ficar ma
cia, limpa e acetinada, aumentan
do os seus- encantos e protegendo
a sua felicidade, A felicidade
de amar ... e ser amada.

• I
� •

;":'.'
.',
�-------------------------------

CHnico e operador
Consultório: Rua Vitor Meireles. 26

Telefone: 1.405
Consultas das 10 às 12 e das 14 às 18

Residência: Rua Blumenau, 22
Telefone: 1.623

SNRS.
ASSINANTES

I
I

ESCRITóRfO ,roRIDlljO COMEB€UL.
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fàzendas e emprêsas
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco

ADVOGADO
Rua' l"rei Rogério, 54 ._ Fone 54 - Caixa Po;;tal 14

Endereço telegráfico: "Elíbraneo" - Lajec ...:... St- C�tarlD.

i\ [')V()GADOS

JlUTOMOBILISTAS I
Afencão

J>

POl'O o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94

CANSADA
.

e sem ViÇO

Sala 5

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

a""..Lz__..z. "' ·� UI7_ ..,."'.._� _"..,IL lli �_.._"'_"";,;y'"' ,__ Al' �.��

DA
,u....... 187. - IUe: IAI�'A
INCElJDIO� • TJU.JfSP6BTJf;(J

Cifras do "Baisnco de 1944:

CAPITAL E RESERVAS Cr. 80 900.606,30
Responsabilidades Cr$ 59780401.755.97
Receta 67.053.245,30

IAtivo e, 142.176603,80

Sinistros pagos nos últimos Iv ancs 98.687.816.30
Responsabilidades • 76.736.40 I 306.20

Diretores!
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco
de Sá, Anisio Masl'Jorra, Dr. Joaqtlim Barret.o d� Araujo
e José Abreui

CREME

RUOOL
Alvim & Freitas. Ltda.-C.P. 1379·5. Paulo

VESTIR-SE COM CONFORTOQUER E ElUiANCIA 1
PROCURE A

MelloIlfaiataria'
Rua Felippe Schmidt 22 - Sobrado

ESCRITÓRiO JURíDICO COMERCIkL
Aelluntos:!jJurídicos.- Comerciaili --,Rurais e Inforroati�o•

Endereço Tel. ELIBRANCO"":' LAJES - Santa Catarina

Conlllulte nf:iiSQ Organização ontes de c'a decidir pela com

!)ra ou venda de imoveis. pinhaill ou qualquer
empresa nelte eatado

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

Rua Frei Rogéric. 54 - Caixa Postal 54 - Fone 64

'Fabricante e distribuidores das afamadas con
fecções "DISTINTA" e RIV·ET. Pos9ue um gran
de sortimento de cCllsemiras, riscados, brina
bons e baratos, algodões, ,morins � aviamentos
para alfaiates. que recebe" dtretamenb," da.

Snr.�, Comerciante. do' interior no sentido de lhe faze rem·"' uma
Florianópolis. ;.;;. ,FILIAIS:em.,iBlumenau e Lajes.

melhoritl fábrica.. A Casa .•A CAPITAL- chama a ate�gão doa
vi.ita anh. de efetuarem ouao compro•• MATlUZ ,em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



nota ontem
vêrno Soviétice

fornecida pelo Itamarati, o Govêrno do

que nae reconhecerá a indenização exigida de

assim, que se nao i,))reIrl postas à disposição de nossa embaixada

dignas, o Govêt'l1o brasileiro se verá na contingência de, muito contra

de, retirar sua embaixada junto ao Govêrno de Moscou,

• .2.' t"
C!enU.HCO'U

mil rublos
ao

e,
acomodacêes con-

•

sua venta-

.C::2:=- .l __ u_

Decisivo combate ao analfabetismo no Brasi,1

Pró própria»

RIO, 20 (A. N.) - Com o fÍ'11 de I ral, l'nJTt�SpOnU6[1Jo ao toíul dn dez
combater ° analrabetismo entre a- mil un idades de ensino supletivo,
dolescentes e adultos, o ministro I-::j milhões de cruzeiros; impres
da Educação submeteu :1.0 )11'CS1- suo e í.ranspcrte de matetiai de
dente da República um vasto plano apvondizugern, de leríura e textos

plano .. educativo, que acaba de ser de educação H,,'ica, de educação e

aprovdo, suúde I) difusão de
__model'�os pro-

O plano prevê a abertura, até 1:1 cesses de trabalho; i) milhões: ser

de ahr il próximo, de 10 mil classes
de ensino supletivo nas cidades, yi-
las e povoados de todo o país, com
u capacidade de matrícula para
cerca de meio milhão de adüTl'ó� e

adolescentes.
Na execucão do plano do ensino

supletivo serão empregados, no ano

corren te, ai milhões de cruzeiros,
assim disu-ihu idos: auxíl io aos Es
tados, 'I'erritórios e Distrito Fede-

vicos de coor.Ieuacào I� eoutrúle,
000 mi I cruze iros e cll.'�pesa� ','\ 811-

tua is, 500 mil cruzeiros.
A {)l'Opôsiln da cliJ[·Oyae.ào do

plano, i) presidente da, Repúhlica.
dirigiu aos j nterventores f'ederuis ..
governos de Estados e jnef'eitcs de
ruun icíp ios.

" .

«casa
Um filme
brasileiro

.

De Hamburgo para
o Brasil

Maquinaria agricola
para o Brasil
Rio. 20 (A. N.) - o Ministro

da Agricultura já teve duas confe-
rências ,com os membros da comis·

Bombardel·o de pro-lO sr. Arlf1eb.-s'po'
são incumbida de organisar o pro-

" grama ela utilisação do crédito do

I..
·

t
Brasil cogelados em Londres e que

PU SUO a la O
'

agradece serão utilisados de acôrdo com o
, convênio firmado pelo embaixador

Sandiego, Califórnia, 20. (U P.) De S. Excia. Revmo, D. Joaquim João Neves da Fontour,a. Na pri-
- Um dos primeiros bombardeiros Domingues de Oliveira dd. Arce- meira dessas conferências foi es
pesados de propulsão a jato será bispo Metropolitano, recebemos o tudada principalmente a questão
breve teI1minado na Consolidated seguinte ate'.cioso t<::legama de dos instrumentos agricolas, espe-
VulLee AiJ'craft COl'pomtion e pro- agradecimentos: cialmente enxadas "jacaré" ma.
vávelmente fará suas primeiras ex- ,,_ )',![uito grato pela extrema cados "Collins". pás. alncinhocl
periências nos próximos noventa bondade do dia 17 com as segu- etc. Na última conferência cogitou-
dias. ranças de sinceros votos. se da importação do materia'l para

O aparelho terá quatro enormes a higienização, beneficiamento e
motores de propulsãó a jato, colo- transportes de leite; para pesca; in-
cados -sob as asas. A envergadura senticidas, fungicidas e outros ma-
do bombardeiro, de p r e f i x o O VALE DO ITAJAí teriais destinados á defesa sanitá-
"X.D.-46", é de uns 35 metros e sua Procurem na Agência ria vegetal. Alguns dos artigos não
velocidade -ele cruzeiro é superior Progresso, se acham na Inglaterra mas na
a 800 quilômetros 'por hora, tendo Bélgica Holanda, Suécia,'Dinamar.
três rodas seu trem de aterrissa- LIVRARIA 43, LIVRARIA ca, países que estão incluidos na
gemo ROSA área es1erlina.

LONDHES, 20 iU. P,) - A policia fez evaquar hoj� os especta
dores que se ·encontravam no cinema "Regent", depois que um tele
fonema advertiu que o mesmo iria ser vítima de uma ex.plosão de
bomba. O referido cinema está situado na área da colina de Stamford,
-em Londres, onde se registraram recentemente algumas atividades

anti-judaicas.

Hooliwood, 2Ó (U. P.) :___ Anun- Berlím, CU. P.) -- A SL\�ela-se que Raul Roulien obteve da "UNRRA" em Heidelrberg.-excIusívídade para a distribuicão . . _ .

de um filme que dirlgirá, no Hio· d-e .

anuncia que partl.r�o de' H��
Janeiro. Uma elas principais em-I burgo para o Brasil, no fim
prêsas cinematográficas norte- deste mês, quarenta e nove

ESQUARTEJO'U O CADAVER a:ner��ana? se encan:e�a�� de di�-lbrasileims que figuravam en-
tribuír o Iilme, que cintara ,co� fI-I tre as pescas "desalo t d ,"

guras da SOCIedade carioca. A flgU-· '. . ja as. ,.

policia e denunciou a existência do ra principal será Jacvra Lemos. O atendídas por aquela ergam-

"aco suspeito. "Leadíng Man" ainda não foi es- zação mundial de SOC01TO_

A policia foi ao local e encori- colhido. Esses brasileiros achavam-
trou o cadável esquartejado den-

E
• - . s;e na Alemanha em visita, ou

tro elo saco.
_

.

j XpO"I��R peí1Uarl� trabalhando uand
.

, •. '

. eu
Interrogado, Augusto Fal'ls_ aca- ,S· Il \liJU. 'LI li,

o. , .. ,

. , q O rrrornpe
bou confessando o crime. Acham- /II I

a guerra. ""
se presos ele e a Maria José. lem li agoas _As.PnDViidência.s de re,patrj.�V

I RIO, 20 (A, N.) _ Consti-I çao fora,m.�emo,radas em VJr-

O b (1 b I tJui� um dos a.c�ntecimealtosde! �u�.e dias dlfl.�t�ldades de ���-.

caso das ii as llPitz ergen IVoltaram ao maior repercnssao em todo o_S�oe,�s maa-ítunas e das eXI-

I I nordeste a ínauguraçã., da ter-I ge;t�l.as regulamentares diplo-
LONDRES,20 (U. P.) - Os CÍrculos diplomáticos anunciaram que I trabalho I cedra exposição pecuárta de màtícas.

a Grã-Bretanha provavelmente se oporá a qualquer tentativa de revi- L 1 '>0 (U P) O tra-I Alagoas, realizada em Maceió I
são do tratado de Svalard, que permite a r€militarização da. ilha ele ball���;���� �os ll:tan.�POJ'Le,s : nas por ínloiatíva �� go,vêrno, 10-1

-------�-

Spitzbergen. Um porta-voz do Foreign Office declinou, entretanto, de docas ele Londres voltararn lloje cal e com o a.pQ1.O do governo 1

confirm�r a notícia,. mas mani�estou surpresa pelo fato de que a no-
<lia trabalho, aos milhares, Iermi- federal, Iruega uvesse acreditado a Cra-Bretanha capaz de concordar com a naudo assim a greve de dez dias .

_.__

eliminação ou substituição do artigo que naquele tratado proíbe a fo1'-
que caUSOl1 ao gO\'01'nO LrabalhÍ'sta II I

t'f' ,- d 'lh I D
IlJ.caçao as 1 as. a pior dor de cabeoa em seus

181' 'ra Roldão I

I meses de pode,r.

I
I

B.'\NCO DE CRÉ])ITO PO.PULAR l!'J iiGRiCOLA DE SAN'TA As aJuloridrude,s o1'denamm a ti- COUSOoi ICA'.fARINA 1'aüa d,as fm'ças miliLa'l'e's dos mer-
reossumiu sua clinico

O Ba,Dco de Crédito Populal' e Agrícola de Santa Catarina avisa cados locais, onde ais Inet3ma,s es�

aos 8on1'. acioni.stas, que pagará, em sua séde, á rua Tr.ajano, número tavam neaHz::wdo ° I[;nabalho elos
" Comunicacã.o

16, a começar do dia 24 do corrente, os divid€ndos relativos ao ano (l.e gl'evi'slas afim de quI" não DaLLas'se ...

194.6. abrusleeimento á populaçào local. Os ferrOVI"ar.·08 �elcle,b0mos e agl'acleoemo,s a se-'

g'm·n.e comulli,eaeão:
Florianópolis, 20 de Janeiro de 1947. ""

d
.

serao prOCrlSSa OS I 1 ,,- 'J'nllllD u g'j'ia[o prazer
Banco de Crédito P. e A. de Santa Catarina.

B R I TO·
levar ,a"o V<QS'S'O conhiecim'e,nto qu,eI�ollri\'al Almeida - Diretor. nr h L 20 (U I)' l- , "

VI as lllg on, ..) '0(11- ! ,om se.::isão ele ASSlembléi,a Gel'al.

I [,":8, li,��das ao mi�lj,SI ério ?a. JllStl iÇ,:; llcalúada a � de janei'l'o 1.10 an�
O alfaiate indicado 1 C\ ela1 am que \ <lO ser pI omavlclos

.

em cmso, foi elei.La ,e emposSlarla a.

Tiradentes. "I jJl'OC?SSOS .COUfl'� S�is ou oirto fl1n- i Ditl'C'tOl'i,a que rege.rá o,s de.slinO\S
ClOll'UlaOS _f-cdenalS. Lon{ea eSllcs pesa

<
do "Clube Inaipiários Catta,rinense,"

a a'onsaçao de que tl',abalham em! entidade do.s l"uncio[]ál'ios do Jns
favor de uma p()[ênci,a estnangeil'u. tilnlú ele Apos:e.nladúl'ia .,e Pensõll&

dos IllcIJt�Stl!ri,it'l'i,os, neste ES'llado, fi
caindo a meslma aS.si,m co,nsLituida:

Pl',e,sidurute: - Ubj,r'ajar'a Pel'P"g;
Ba,rho:sa.

RW, 20' (A. N.) - A Caixa de Aposentadoria e pensões dos ser

viços públicos de Santos encaminhou ao Departamento Nacional de

Previdência Social; a representação que lhe fDi feita pelo Sindicato
dos Empregados dos Serviços Portuários daquela cidade, sugeríndo
a .adação, medidas tendentes a facilitar a obtenção da casa própria pe
IDS segurados dos Institutos oe Caixas.

Rio, 20 (A. N.) - Na cidade de
Lídice, 2° distrito do Município de
Itaverá, Estado do Rio, residia
_1\ ntonio Moura, de 25 anos ele ida
de, e sua companheira Maria José.
Há dias, Maria José e seu cunha

do Augusto Faria combinaram dar
cabo da vida de Antonio Moura.

A' noite Augusto Faria atacou
a sua vítima a machado, matando
O. Esquartejar o cadáver, meteu-o
num saco, e por fim conduziu o

farelo fúnebre a uma distância de
400 metros, onde o abandonou,
dentro do mato. Dois dias depois,
o próprio criminosos procurou a

\

Convocação TeImo Vipi,ml. TIi,hei1'o,
Relalilzar-se-á domingo c1i,a 2ô do COJilTSSAO SOCIAL, CULTURAL N

co.rre11lte á,s 15 ho1'als da tarde na DESPORTIVA
sécle cio r. F, C . .s'ito á rua General Dl1lc1r Cl1,nba Ca�lr,eilrão.
Biltbencour.t, nO 43, a el'eição para H,el,enla. Simone Fel'rari.
nova dire'Loria que "negerá O'S dJesti- Cy,r.o Belli Müller.
no.s do ,clube duranLe ·0 pl3l'Í-odo cite 2 - VaJ);)}!Q-mB da opOl'tunidade-
19107 e 1948. Para. a mesma, ficam para neafh'ma,r-vos os propósi,Los
cOllv,ocaclos os sócios e jogadores �or!Yltul'acJins pe.!ia Diil.',etnria anbe
dosta. ag;renüaoão. rior, ,ers[r.err',a[]do co;nü,rllue a atual

Fllorianó-polfs, 18 de jauei!I'o de a reC<e-bel', de voslsa pal.ite, valioso

J
H)17; '1 apoio I! rfe'rídi,d,a COla,bOnaç

..
ão.

Jorg'c Mig'uel, Se'Ürel.ário. 1 3 - Ape,p,s'e.n.lo-vo,s Ü'S me,us pro-
,

-

"Q-- t-- .- .-,--:---t· '1' (e510,s de aHo a,preço,
uem ex raVlar ou lnu I IZar o .... .. .

.

t'f' d d l' t t
• SylVlO; Am.cha Ca1'net1'o da Cunha

cer 1 u;a o e a IS 'amen o pagara Seorel.ário
multa de 10 a 50 cruzeiros, outros-

_

sim incorrerá em multa de 20 a 160

O ARAUJOI �:::i�!::: :q��;ti�::d:xtr;:i�ese:� r. :
I vista.". I OLHOS - OUVIDOS -

I (Art. 129 da Lei do Serviço Mi]i. NARlS - GARGANTA'
.
tar). Reiniciou. 9>1.'10. clínico.

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

Iria pelos ares

500 milhas
norarias

Sa.ndi,ego, 20 (D. P.) - Um apa- Vi:ee-pre",i.denLe: - Pauio F,eli-

relho eoSpe,dal, expel'imelJiLado nO' pe.
S 'L" SI" 51'des,e-do ela ,Culifornia ullra,passou . ec� (; ar'lO: y VIla .",me H�

a média de qui'llhen�as milhas ho-,I Cal'IJlen'O {Ia Cunha.

rú,ria<s. A u1<iqu.ina provavelmeruLe Tesou reiro: - '.ruli:o P.inlo da'

será dtesünada ás trnpa,s de caça,
Luz.

do Exército dos ESltados Unidos. CONSELHO FISCAL

INTERNACIONAL F. C.
Pre.siicfeiT.l'[!e: - Décio Reis.
José Ml1rilo da Se,rra Custa,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


