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A VOZ' DO BRASIL' NA PAZ MUNDIAL
,

Rio, 24 (A. N.) - O Itama-: futuro �tatuto da Alemanha. destruir-se a. unidade do Reíeh,

ratí comuníeou" á imprensa
I
O comunicado, que é longo, instrumento de ação do pan

por intermédio da Agência Na- diz Iníeíalmente que em ,:rela- germanismo. lI;erecerá todo o

eiOOlI8.I, que, de acôrdo com as ção
' á Austria julga o govêrno

.

seu aplauso qualquer medida

Jnstruções que Ihe foram da- brasileiro Ique .eaberã ao Con- que vise a autonomia dos paí

flui transmitidas pelo Embai- selho de Ministros a tarefa de ses englobados no Reíeh, Sa-

xador ,ministro das Relações corrigir os êrros do passado e' be-se, diz ainda a nota, que 8.
'

.

Exteriores, .IJ, embaixada do de ,prover os reajustamentos
I
França pleiteia o Jnternaelo- Homenagem dos Estados Unidos

Brasil em Londres apresentou econômicos necessários �ara I nalíaação da bacia do Ruhr e

ao .Conselho de Ministros dos que a República Austriaca pos- criação dum .reglmen eeonô- b
·

. d L
-

V II
Negócios Bstrangeíros, I uma sa ressurgir para a vida Inter- mico especial para o Sarre,1 ao em alxa or eao e . OSO

nota contendo as ideias que o nacional, eom .2 possibilidades com o .que não poderá o Brasil .

'

govêrno do Brasil julga ínte- de trabalhar -e prosperar, Com obter satlsfaeãe dos' { danos: WASHINGTON, 24 (U. P.) - O Departamento de Estado

ressante. manifestar sôbre
. al-' relação á Alemanha diz �ntre que sofreu senão na propor-' arusncíou ofiC!ia,lmente que os Estadias Unidos, o;f,ereC!e�am um

guns dos 'problemas_ relaciona-I outras ,:oi�as; íq�e? gov�l'Ino ção reduzid�. Por. fi!ll' o govêr-. avião especial .

para co,ndiuZ;,k o corpo d� l..teâJo Veloso ao "Rio

40s com a declaração de Inde- do Brastl Julga Indíspensável no ,do Brasíl plelteía perante de Janeiro. Adíaaua-se que' estie gesto fOI ordenado cOIDoQ um

pendência da Áustria e com.o em benefício da 'paz do mundo, o Conselho, o direito de parti- reconhecimento à grande -amdzade de Veloso pelos Estados

.' eípar em proporção adequada Unidos e à sua inle,stimáVie,1 cooperação no esforço de guerra

P
.

I'd I·b
· do rateio dos valores sítuados durante Oi tempo em que ele foi Sieoretárioo Geral e mais' tarde

resos OS I er·es I erals na Alemanha e .sujeítos á mínísoro dias Relações Extertors do Br.3isH". O orerecímento

transferência, a título de rep�- foi alpires!enlt:adio ao' govêrno brastleíro através da Embaixada

rações.
. Brasídeíra,

o � ANTIGO DLUUO DB SANTA CÂTARINA

Pr..rletarIe • Dlr"'�-Gereate: SIDNEI NOC:trr1 - Dlr.tor: BARREIROS FIL,O ,

, "DiretOr ele Reiafio '"'k'�D�O 'DA SILV.A

, Assunção, 24: (U P.) - O comunicado distribuido hoje pe:'

lo ministro ilo Exterior 'do Paraguay, informa que todos' !OS lí

deres dos partidos liberal foram rpresos e acusados de assinar

11m manifesto revolucionário. Sabe-se que os sediciosos ,serão

jul�'ados por uma corte de justiça. ordinária. A !polícia varejou

ontem,. os escritórios do Jornal '''EI Pais" onde efetuou a pri

-são de Justo Prato e Fernando Ji.rtaza, irespectivamente díre

tor e proprietário do referido orgão.

-
,

nau comparecera
OTTAWA, 24 (U: P.) - O govêrno canadense talvez se

recuse a apa:reoe� na reunião da Corufeirência dos adjuntos dos

Chanceleres em Londres, "a menos que lhe sejam dadas ga

rantias duma partícípação mais >atiNa na lavra da paz." É o

que se SOUI� em fonte automzada,

\'
.

.I v'_uem do Mio. da 'Guerra a. S. Paulo
S. PAULO; 24 (A. N.) - A visita Inesperada, do gal. _Can

robert Pereira. Costa a São Paulo repercutiu fortemente

nos meios polÍ1tioos, tanto mais qUaIllto os telegramas viooos

do Rio emprestaram à viagem, que não estava programada e

nem fom noticiada com antecipação, transcendental impor

tâncía, Formularam-se conjeturas e hipóteses com relação aos

objetivos que deterrnínacaen sua vinda. a São, Paulo, num avião

especial, Coneudo, a despeito da pequena entrevista que con

cedeu à ímprensa, no- hotel em q� se hospedou, não podemos

especificar a razão mesma que deu origem à visita. do ministro

da GUeTm. Só mesmo os 1lal:Jos subsequeetes poderão, nos pró

ximos días, estabelecer uma relação de causa e efeito.

DISCUTEM LONDRES EMOSCOU

-

Os 'socialistas contra Perun
Londres, 24 (U. P.) - o sema

nário "Socíalist Leader"; do Par

tido TrabaLhista· Independente,

.elassifi,ca hoje de "Itotali>tár{o�' o

regime do g>eneral· Jua,n Domingo

Peron, na AI'gootina. "Os socialis

tas ,de todo o >mundo podem orgu-
. lhar.4se de seus co,lega,s argenotino,s

_:_ diz a publi:cação britani'ca.

Só uma guerra com Marte
RIO, 24 (A. N.) - Encontl"a-s'e aqui"lO sr. rAnthony Eden,

ex-ministro !f}o Exterior da .G.rã-Bretanha. Numa entrevista �

letiva ,á imprensa e iJnterrogado .-sôbre os planos de paz ;na Eu"

ropa. Eden declarou: "Qualquer um J(lue '.se fa'Ça nesse �entido,

é digno de elogios, 'principalmente unindo as nações daquele

continente contra uma possível
'

restauração do ,poderio ..uU

tal', através ,(Je Unla estreita colaboração entre os vários :POVo.s.

"Creio, porém, acrescentou, que, ,para
,despertar esse es

pirito entre os povos da Europa, só há tum meio: arranjar uma

g'uerra com Marte ou então, fazermos uma /politica internacio

nal sem bomba atômica .. '. "

Londres, 24 (U. P.) - O "Pr-av- liss imo Slalin expressou recente- O .pouta-voz do Foretng Oficie

da" orgão do pautido c�n'mnistà mente em Moscou ao marechal disse que o pacto tinha duas fina

soviético rejeitou, ontem, a respos- Montgomery, ode que o governo bri- lídedes : oooperação durante a

la enoial brítaníca á sua aíega-] taníco está abandonando o espir'ito guerra contra a Alemanha, e co

ção de que o mínistrç do Exterior da aliança. A Grâ-Bretanha já operação na paz para impedir uma

Beviu.. I ivesse denunciado o tra- informou ao governo sovíétíco de agressão alemã. A ipri'meira f'ina

Lado da aliança anglo-soviétioa. O que -Bevín rmnca <tencionou que lídade foi cumprida com a derrota

"Pravda" produziu estranheza nos laI frase lhe Iosse posta nos Iábios, fia Alemanha e a segunda surgiria

S1·. Donald Russel, que resignara observadores desta capital, os -:- Escreve o redator diplomático' se houvesse uma nova ameaça de

na mesma ocasião que Burnes, quais consideram que, no máximo; da' Reuters.
agr-essão da AI'emanha."

Londres, 24 (U� P.) - ':Se os o incidente equivale a um mal e11-

membros dos 1110v{mentos subter- Lend�do.

ra;neos Jll'gentinüs· adotam tati.ca,s O "Pravda" di,ssera que Bevin

semelhafii�e,s ás àos movim�ntos Linha denunciado a alioança qualndo

subterr.aneos evropue's, Lambém é numa irradiação do dia 22-12 uiti

vel'dad'e que a poli.cia arge.ntina não mo, ,dissera: "A Grã-Breltanha não

é menos eficaz que a policia da se liga "'a nInguém, sa:lvo 'no que

Europa nazi,sta" - afirma hoje o se l'efere ás suas übrigaçô'es na

semaI\ário Lrabalhista independen- cal'la." Ontem o jornal ..sovi,ético

le ·brifa.ui,co, "SociaJi.st Lead'9r." publicou a integra da re'spoSlta da

Londres, 2+' -CU. P.) - "Surgi- Grã-Bretanha, conbesLalooo que' ti

ram na AT,genti>na - diz hoje o vesse reprüduzido a frase fora do

"Socialist Lewd,er" - il1umerosa,s texto.
'

Washington,24 (U. P.) - 'O Se- publicaçõe's ,gubterra:neas soci:tlis- O "Pravda" escrev·ell1em Seg'l;ida:

cretário dó Estado n01'te-americano tas, a despeito da vi,gi'lancia da "Uma campa/ração dó texto irepro

gene1'al Marshall, nomeou pam o policia argerutina, que não é me- duzido por 'e&te jormal com o bexto

posto de - secretáio de Estado, as- nos efIcaz que a policia da Europa oficial do dis{l'llrso de Bevin reve

liistente, inté1'inamente, o senhor nazista". O ,sema:nário diz ainda la não haver diferença elltr·e os

Joshon Peurifol/, que ocupou o que "o partido Soci.aliosta da Ar- doj,�. O iprotesto do governo brita-

C h
.

'cargo na administração no Depar- g>entina é a força orientadora na nico diz 'uma -coisa, mais os fatos ampan a contra O' COmUDISmO

tamento de Estado, durante 9 luta contra o totalitarislllO do 1'e- dizem outra e pref,erimos escolher
Washington, 24 (U. P.) _ O l1ela,iórios oHciais a intervalos re-

. tJ,�os. Peurifoy substitue, assim, o gim'e do general 'Pe-ron." os fatos." preSidente- do Comité sobre as guIares; 4 - fooaIi�ar a ahençã

Os obs'ervadores poliUcos de
Attivildades AnLi..(AmeI"�c3Jnas, da ,publica sobre os g'I"UlPas e movi

LondI'es dizem que as pa:lavras de
Camara dos Representalutes, J. Par- mentos 'que procur!llm aislsipar "o

Bevi-n não ,são evidentemente uma
.

.
nell Thoma-s re'velou aQS jomalis- .

"

fOl'ma usa,da com efeItos IegaIs pa- t
'. nossos ,conhecrmeIlitos sobre a; ooer

.

.,

'as Ique �sse orgamsmo 3JJ}rovou o. ..

. .

ra denunCIar um trata,do lnterna-, .

t
. 1 _ p. t

gla atomICa" em benefICIO de um

S
.

I ·ét·
segmn e programa. a ou ar .,

.

t
.

b

cionaI. e o Jorna SOVl')<cO re-- . .

L
.

L'
pOtieUCla es r3Jngelra, em COlIDO o

.,

\

I
üs IComUllJlS as e 'Seus slmpa lZan-

,
.

Hetlsse a anmedade que o ganera- t d h f' qu'e procuram enfraquecer outro

as 'que 'esemrpe:n 31m cangos e- .

O
-

d 120 -,
derais' 2 - pôr ·em evidencia o

ponhos da def�sa u�clOnar; 5
.

estio e mi cóntrdJ,c exercido pelos comunis-
combater "aIS mflUenCl3JS comum

•
tas ,sobre algumas das Uiniô'es tra- tas" em HoHywooo; fi - prestar

cruzeiros _

baHüstas; 3 - ini<Ciar um ,progl1u- devida a,Lenção aos e-IameIlitOls co

Rio, 24 (A. N.) Ve,rif.i- ma de educação contra a propa- rnunista:s existentes no sistema edu

COiU-IEre, há dias grande irregu- ganda subve.rsiva, lançando mão de caciona:l.

,

foi nomeado
assis'enfe

Refortna 'lDinislerial

ministerialImportante reunião
RIO, 24 (A. N.) - A ooUin:ião ministerial mwrcadla par

aIlllanhã, con.11orllIl:e noOticiatIllOs, foi oanceltada. Soubem:os, en

tretamlto, qlUle ,a mesma te,rá lugar na próxima semarua, no P.

lácio Guanab,ara, devendo <) pre:sid:enrtJe da República e os mi

nist�os de E.stJado pmceder a Ulm exame detalbJa;do da s�tUlaçã

política do país, em lace dos resultados, embora ainda pal'lciai

do pleito de 19 do corrente.

\

RIO, 24 (A. N.) - ContinlUia-se a afimillar qUle o general

Ewric:o Du-wa eSltá decidido a prOlillOV'ler, lOogo rup,ós as decisões

das urnas, Ulma rreforma minlis1lerial. ';fiaI reforma comoO ponto

de partida a exclluisão de qual'quoeiT seotJarismo de oo,ráter demo�

c!"'átiao, pois é p'elnSla,mento do' presidente. da República inte

grar UIm govêrnlO de eonfi.runça nac1()1IlJ3.1, de acôrdo CoOm o im

perativo da hora ,pmsente. E um matJutinoO infomma que se co�

gita. dos nomes de �rtU!r Bemardes, JUlrací Mag;3.Ilihães e Cam

pos Vergal, re.Sipectivamenltte, para as· paJSlbas da Fazenda, da

Viação e do T,rabalh'O.

larid,ad.e no DepaJrtamentoO dos

COl'lI"eios e Tel'e�aros, tendo

sido desviados cêtoa de 120

HAMBURGO, 24 (U. P.) - O ediffuio onde se enoolIltra� mil wUZleiros. I'11Jstaurado o in

vam aloOjados .os membros do depa,:r:úamento de investignções querioo' adiministJrativo e plOli

norte am'Elri.canos e aultoridlades do C/3.Impo de inJte:rnamento de i C/ial, consta que esítão eUVIOlvi

LagwasS!er em NUll"emberg, foi ioIliClendiado
mi,ste�iOlsamente na dos no caso. V'lÍIr'ios fu.ncioná

noite de ontem, IsoelID contudo oOCialSi,oilltll.r vitimas. A maiorila dos rios- gt1adtutadOiS e pessoas es

docwme:rutoiS forem sal'vo's. A oou:sa do ineenrlio' não foi cons- tr:anhas àquela repartição pú-

tatacta.'
blim.

'

Incendio misterioso'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, Or.,8, 6 S" Medlna Fum. Narbal Alna de SOUZI
.
"arm. l.. di .Costa Avlla .

.

Exame de sangue. Exame poro verificação
de concer, Exame d. urino, Exame poro

verificação do gravidez, Exame cie escorra,

Exame para verificação de doenç-:a8 do

l)ele, becc • cabelos, Exame de féze8,
Exame de secreções.

�utovaccinas e tranafU5ão de sangues,
Lxome químico de farinhas, bebida,

café. Qguas, etc.
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DE
Serviço de
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Socorro de Automóveis

Rua Felipe de Oliveira, 21 -

,80 andar
Tel. 2-9873 - São Paulo

ASSINAtURAS
Na Capital

Ano . Ci-$
Semestre Cr$
rrimestre Cr$
Mês Cr$
"l'úlnero.avulso .. Cr$
Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Númer2_ avulso .. Cr$

Pronto
Ensjna-se ,a dirigir automóveis.

Amador e Profresronal
Teoria e prática - conhecimento do motor.

Atendem-se chamados para reparos de urgência.
Auto-Escola 1-47 ..77

GA'RAGE UNIAO :""'" PRAÇA GAL. OSÓRIO. 40 .

Curso de Barros

','

VÉtOCílUE'l'RO ELÉTRIC.O I
til. resístente, Iigadas com fi-

Londres, (E. N. S.) - Um bras em angulo reto, o Resilí

velocímetro elétrico de absolu- tex se adapta a tôdas as situa

ta exatidão foi adotado para ções em que a borracha espan

provas de estrada dos .novos' josa tem sido empregada até I
autornóveís, conduzidas pela agora. As experiêncías

.

realí

conhecida
.

revista britânica zadas com o r:esilitex têm, da

"Autocar". do bons resultados. Submeti-

Muitas pesquisas e experíên- das a pressão, até tícarem num

elas, toram levadas a cabo, a- estado 'J)CkUDo menos que plano,
fim de se' chegar a uma prova tolhas de Resüítex, ao serem

.

completamente fel iz. Para re- Iíberadas, se dflatar-am até re-

gtstrar a aceleração, uma, ouperar a sua espesura origt

qlUi:rut:a roda Doi inventada,' ga- nal, menos uma pequena por

ranttndo exatidão e consdstên- oentagern.
cia. Êsrte Instrumento compre- O Resilítex pesa apenas a

ende uma roda que Impulslona I metade da borracha esponjo
um gerador AC. especial, adap- sa, não é .:a,f,etado pela umidade,
tado ao tormeojmento de ; cor- nem por óleo ou por gasolina
rente a um valocímetro elétrí- e tem muito maior resdstência

co. do que, a borracha esponjosa.
A roda é conduzdda nu.ma li- __ . N· Oi .

geíra armação, Iigada à reta

guarda do carro, que corre

melhor sem raios de qualquer
espécie, m3JS com eixo horí
zontal. O velocímetro é condu
zido no automóvel e a única

ligação entre o velocímetro e

a roda é um fio.
.

O instrumento registra da
dos de aceleração independen
temente do veloclmetro do

08.,1;'1'.0 sob experlêncía.

SUBSTITUTO PARA_ A
BORRACHA

Londres, (E. N. S.) - Resi- .

lite.é o nome de uma compo
sição brãtânnea destinada a

servir de substituto para a bor

racha, esponjas no amorteci
mellito de choques e vibração,
esta composição não' contém
borracha. Preparado com fo
lhas ou lâminas de tela tex-

•
- _"_ ��.' __ o

,-

BANCO DE CRÉDITO POPULAR E AGRíCOLA- DE SANTA FARMACIAS DE PLANTÃO
CATARINA MES DE JANEIRO

r
9 Banco de Cr�dito Popular e Agrícola de Santa Catarina avisa 1° - quarta-feira - Farmâeie,

I
aos snr, acionistas, que pagará, em sua séde, á rua Trajano, número Esperança - Rua Conselheiro Ma-

16, a começar do dia 24 do corrente, os dividendos relativos ao ano ele fra.
.

1946.
'

4 :_ sábado - Farmácia NelsolJl':t
Florianópolis, 20 de Janeiro de 1947. - Rua Felipe Schmidt.
Banco de Crédito P. e A. de Santa Catarina. 5 - domingo - Farmácia N,el-

Lourival Almeida - Diretor. son - Rua Fe'lípe Schmidt'.

1.1 � sábado _:_ Farrnáera Mo-·
derna - Praça 15 de Novembro;

12 � domingo - Farmácia Mo-
derna - Praça 15 de Novembrea
'18 - sábado - Farmácia 8to•.

Antônio - Rua João Pinto.'
19 - domingo - Farmácia 8to•.

Antônio - RJUa João Ptll'Í,o.
25 ___:_ sábado - Farmácia -Cata

r ínense - Rua Trajano.
26 - domingo - Farnnéeia Ga

tarínense - Rua. Tvajano.
.o serviço norturno 'slerá efetuado>

pela Farmácia S3Jnto Antônio sit�,
á rua João Pilntto.

.

CONTRI1 SIRIUlS.
E MRNCHiiSv.

Empreqado de Escritório.
Precila-se de bom elemento para elcrit6rio grande. E8Benci�l

, ter experi�ncia e bom cpnhecirnento de escrituração. Lugar de futuro
para moço de inlt�ução. Ordenado inicial CR$ 700.00. Carta de punho
com detalheli experiênciÓ, idade, eltado civil. etc. para a Caixa
POlital 23 • - Florian6poli".

Antonieta
REABERTURA AULAS Março'

N21�

PARA RECEBER AMOSTRA GRÁTIS
ESCREVA o-ses ENDERECO AO

U.BOlUTÓIttD DDIM S. D.
CAIXA POSTAL, 36

SI..UMItNAU • SANTA CATARINA
DAS de

ESCRITÓRIO JURíDICO COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

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

ADVOGADO
.

Rua l:<'rei Rogério; 54 - Fone 64 - Caixa POl3tal 14
Endereço telecráfico: "Elibranco" - Laje, - Bt•. Cataria.

Matricula das 10 às i. 2 horas
Dias 22. 24 e 25 alunos que já frequentaram o Cuno;

26 e 27 .- alunai novos dos 20. 30 e 40 anol.

2.8 -- alunos novos do primeiro ano.

CONTA CORRENTE POPULJAR
Juros Sli2 8. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco do Distrito'Federal S.4.

80,00
45,00
'25,00
9,00

·0,50
90,00
50,00--
30,00<'
0,50

Rua

CAPITAL: CR$ 60.000,.000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Trajano, 23 .' Florianõpolls

Bôdas ,de Prata
-Convite

�
Os originais, mesmo não '

publicados, não serão

�devolvidos. j
A direção não se respen- í

sabiliza pelos conceitos 'i
emitidos nos artigos' :1assinados l

Ànúncios mediante contrato

NOSSAS SECÇOES
Direção de:
BARREIROS PILHO

Notas Palitíeas
Notas Locais
Artigos de Redação
Página Literária
SIIYNEI NOCETI

Crônica da Semana

Economia e Finança.
·Vida Bancária

..

Notas Cientificas
Notas Rurais

Estatística
Nem Todos Sabem
A. DAMASCENO

Govêrno do Estado
Notas da Prefeitura
Vida Escolar
Religião
Jurisprudência
Vida Militar

I"

Noticiário do Exterior
Noticiário do País

Artigos de Redação
A.. A. VASCONCELO#

Pelos Municípios
Assuntos Interuaclonais

, "
,;
I �

Concursos

Art;gos de Redação
D. P. AQUINO

I"atos Policiai.
Vida Social "

Vida Feminina
Magazine
PEDRO PAULO MAeHADO

Esportes

Resolvido, enfim, seu problema financeiro!
IVAN, GILDA MARIA, LAURO LUIZ, ANA RITA

]AURO E JAYME, têm o prazer de convidar ás pe�sôa�
de suas relações, para assistirem a missa em ação de gra
ças que farão celebrar dia 26, domingo, ás 8 horas,' no
altar-mór da CatedrafMetropolitana, por ocasião das bôdas
de prata de seus pais e sôgros JAYME E EDITH LINHARES.

Adqu.ira TUDO de que neoessitar,
de UMA. SÓ VEZ, '

paga.ndo PtA.ltCELADAMEM:T;E"
oom. a.s VAN'l.'AGE.S da compra à vi.... ,

.ervindo-se do.
l1li

,COMUNICACAO'
EXPRESSO SUL AMERICANO

E. Figueiredo & Cia. Ltdo.
Rua General Couto de Magalhães. 262 _. São Pa'lilo

Transportei de carga. em geral
DOMICILIO A DOMICILIO

Temo. o praser de comunicar aos Snrs 'came'rciantes-e interessados
em geral. que a partir de Janeiro proximo. pauaflimes a fazer o

nOllO lierv!ço de transporte. de cargas diretamente de sAo PAULO a

FLORIANOPOLIS e vTce-veraa, com viilgenl regular lemanalmente,
.

�
em caminhões propries.

'

(nformoçõ 9 com o Snr. GUILHERME GONÇALVES D'AVILA
(Agencia ..rol de Transportes). rua Alvaro de Carva !ho, 2.

Telefóne 1.677. -- End. Tal. «DAVILA»
Florian6polili, 22 ,de Dezembro de 19{6.

\

SISTEMA
,

CREDIARIO KNOT
Roupas
Celçados

Móvel.
Rádio.
Geladeira.
Blcleleol
J61a.

Uuos.
Chapéus
jnstall'!çõetl elétrica•••am.......
Art1la. para ..r.....t••

, Peles
Casacos
Qualsque.- artl...

INDÚSTRlA, COMtRCtO E SEGUROS KNOT S. A.

�. 0... i. 11 ... toe lI·i·, ...
_,.,

• K. !TMlIJ..

•

TELEFONES MAIS NECESSITADOS
Bombeiros ,. . . . . . •• • . • • •• UI'
Polícia ...................• _ .••••. 10J�,
Delegacia O. P. Social ......•••••• 157�
Maternidade 115S'
Hospital Nerêu Ramos IJl!I.
Santa Casa 10Stit<
Casa de Saúde· S. Sebastilio 11'5J
Assistência Municipal ......•.•••• 1661>
Hospitai Militar . . . . . . . . . . •••••• U!..·
140 B. C. 15J.,··
Base .!J.SJ..ea

.

7116>' .

7- B. L A. C. . '............. 159:11
Capitania dos Portos 138.
16- C. R. 1601\>,
Fôrça Policial 1201-
Penitenciária •....• .. • . .. .. .. .. • • 1511:
"O Estado" 102J
aA Gazeta" , 165.
KDiário da Tarde" 157'
L. B. A. . ...........••.•• ,.... 1114'

!;mp. FlloIIeI'úi. Ortia. ,__

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.LIRA TENIS CLUBE---Dia 26, domingo, seírêe com inicio às 19 horas. Dia t .. d

.íevereíre, Grito de Carnaval. _ Dia. 2,- domingo, matinée infantil carnavalesca, com

inicio às 15 horas. Dia 8� seírêe carnavalesca ..

- a exma. sra, Francisca Aragão,
- o dr. Paulo Carneiro, clinico

. .na cidade de Laguna.
- o jovem Francisco Carlos,

:filho do sr. João Maria Ferreira da
::Silva.
-

_ a srta. Paulina Va.nQUi.
- o .sr. Osmar Silva, extranu-

merário da Base Aérea e apreciado
'<Cl'onfsLa esportivc, muito estimado

pelas suas belas qualidades e sua

mteligencia,
- Faz anos, hoje, o sr .. Paulo J.

,..da Silveira, apreciado músico da
Policia Militar e presidente da
Caixa de Pensões dos Cabos da-

. -quela Corporação.
BODAS DE PRATA:

Vê traascorrer, hoje, o 25° ani

versário de seu feliz consórcio, o

ilustre casal, sr. Gilberto Gheur,
-alto funcionárfo do Banco do Bra-

..sil - sra. Ondina .�mone Gheun;
:'.genitore,s da exma. sra. Mi.rza Gheur .r

.Ramos, mui digna, esposa do sr, dr.
Rubens Ramos.

·0 paECEITO DO' DI.
COMO EVITAR O ENGASGO
Coft\lr de,agar 'Uft\ do. prl

.oe�lto. do boa oUmentaoéio. Ou�n
..·do .e ingerem oprl..adaft\lntl .U-
mlntol a6lido. ou liquido•. pode
�Iguma partícula penetrar na 10-
:ringe. .abrevindo o .ufocagQo. a

..que.e chamo vulgarmente Cen

"'Ga.go•.
Livre-," do enga.qo, coft\endo

e bebendo devagar••• SNES.

"riste perspectiva

OSCAR ZWICKER S. I.
. ,

Indústria e· Ccmércíe
Trombudo Alto�Bio do Sul

Santa Ca'arina-Brasil Conversão de São Paulo
Paulo - ou como s'e chamava

então - Saulo haurira ao lado do
saber transmiltido' pelos gr-andes
mestres de Jerusalern, um ódio
impJ.acavel aos cristãos. Empregou
toda a sua energia para persesuír
os discípulos de Crtsío, querendo
assim sufocar em seus Inícios a

Igreja nascente. uando julgava ter

OSCAR ZWICKER S a alcançado o seu fito na cidade
santa dos judeus, dirigiu-se para

,
. j •• Damasco, afim de lá prender tudo

I dústrí C
,. quanto professava a fé católica.

n ustrla e 'omerCIO I Mas sm caminho para essa cidade,
.
teve uma visão que determinou

Trombudo Alto- Rio do'Sul sua conversão. Não pôde duvidar
da realidade da visão; pois, como

Santa Catarina - Brasil prvoa ficava ..lhe uma cegueira que

ASSEIUBLÉIA GE,RÀL' ORDINÁRIA
o bríga a pedir auxilio aos seus

companheiros de viagem, Estes le
Convoco de acôrdo com os nossos eSltiatutos SOCIaIS os

varri-no para Damasco, onde Paulo
Snrs. - tllciOlruisrta,s para a asembléía geral ordinária, a realí-

permanece durante tres dias em
zar-se no dia 16 de fevereiro 'próximo, ás 9 horas, nos eserító- oração. Ao cabo deste prazo é vi
rios dia séde social em Trombudo ALto, parra delíberarem sôbre suado por um sacerdotê que lhe
a seguinte ordem do dia: restitue, por ordem de' Deus, a

1 ° - Leitura, dísousão ,e votação para aprovação do re- luz dos olhos. Paulo 'está trans
Iatórto da Díretorãa, balanço geral, conta de lucros formado no futuro Apóstolo das
e perdias, e parecer do Conselho Fdscal, referentes Gentes. O ódio cedeu ao arnôr, o
ao exercício de 1946. perseguidor será o propagandista

2° - Eleição da Diretoria e mebros do Oonselho Fiscal. mais rervoroso. E no rim de sua
3° - Assuntos de interêsse social,
Trombudo Alto 16 de janeiro de 1947.

.

Diretor Presidente - Oscar Zwicker

I �, � II Declaraçõesrrr'" r� (NJ d!..I!����.) - Em
sua primeira entrevíeta coletíva á

im/prensa desde a dasa, Truman
deolarou ontem que tinha passa
do em eevista .com o general Geer-
81e Marshall, várias questões rela

Uvas á América do Sul, China, AI'e
manha 'e Palestíma.. Acrescentou que
Marshall tem carta branca, no De:"

partamento de Estado.
Os jornalistas fizeram várias

perguntas a T,ruman sabre as di

ve;I1g'enc-iafs existenáes " entre fBra
!l'en e Messenmíts; acerca das rela
'ç681s entre os Estárdos Unidos e a

Argentina e a realízação
:

da Con

ferencia Pan-tàmerícana.
.

Trnrnan

respondeu que mão discutirá o as

sunto com o general Marshall, mas

daria sua opinião nporitunamente.

'O
Catolicismo

iANTO DO DIA

,EMPREGÓ?

25 DE JANELRO

LEIAM
.
A REVISTA

'0 VALE DO ITAlAl

_.�>
UOl"do alguém. tal_ o ....

Iheiro da !l1t8tr&QlO -'ma,�
lhe. em &1111\991 aeato. IUD a6IIot 40
excelente o.paritlvo KNOT.......
_ v. Si&. de _toar,ao�
- a geDcilem:ESTEE 1A11.
B"'"" O NEli APERITIVO

PREDILETO!

!un_M_u...,_r_
_______ ITA�A.� �

.,. ,

ANIVERSÁRJóOS:

1,SRA. EULALIA ALMEIDA E PROF.
EDITH A. BERNARDES ITra'nscor.rerm, h_Oj'e, DEr ani.ve,rSá-,Tios da exrna. VIUva Eulalia AI

.meída e de sua fiLha, exma. sra.,
Edi'th IAlmeida B,enna:rdas', esror-

I

,. • _A V I S O
..

>cada diretora do Grupo Escolar.,. Acham:1Se a dISPOrSlÇao dos Snrs, - acíonístas, nos escrl
Abilio Borges, de Nova Veneza, tortos da, sedie social, em 'I'rombndo Alto, os documentos a que

, Cresciuma. se refere o art. 99, Ietras a, b, e c, do Decreto-lei n. 2.627, de
.Fazern anos, HOJE: 26. de setembro de 1940.

_ o jovem Walter Diehl, TrOo�budü Alto 16 de janeíro de, 1947.
_ a rnenína Wanda, fi.lha. do sr. Diretor Presidente ..J_ Oscar Zwicker

. ...A. GuimarãelS. Diretor Gerente - Otto Prochnow Sobrinho

"

<»_0 ,,\i .. D'''S CQIHIUBurcÕ·
• �1rt'O Ot:<-T'.

Uma grande
·aventura

Londres, 24., (U: P.) - O minis
tro do Exterior' britan'ico, El'nest
Bevin, declarou, por .

ocasião da
inauguração do Centro Latino
americano em Caning House, Lon
dres, ontem, que esse novo centro

do conselho hiJ,panico-luso-.b1'O.si
leiro constituia "uma grande aven

tura que valia a pena ser tentada".
O titular britanico disse mais: "A

Grã-Bretanha deseja mercadorias
lat'ino-americanas e os latino-ame
ricanos desejam as nossas. Assim
tudo devemos fazer o que estiver
em nossas forças, para fortalecer
nossos laços politicas, econômicos
e cultu1'ais. 'Entre ":os 'convidados

figuravam o embaixador do Brasil
S1'. Moniz de Amoão, os embaixa

dores da Venesuela, Uruguai e Ar

gentina.

festa de N. Senhora
dos Navegantes
De acordo com os ns. 1.170 e

1;171, da,s Constituições Provin

ciais, acha�g;e aprovada e provisio
nada pela Curia a Corni,s'Sã<g en- s$do resadas'

.

diaq,>iamerute na

carregada da f.esta de N. Senhora Iglreja de S. Sebastião ,nOVlenalS' em

dos Navega.ntes, .nesta Capital. louvo'r de N. SeJnhora dos Nave--
Para 'todos os atos, o revmo. ga,nte,s.

Cura da -Cllit8ld:ral represenrLará . o A eornissão ó�ga,nizadora pede
exmo. e reVimo. sr. Amebispo Me- po,r nosso inteI1médio o compar·eci
trarpo'lita.no, que naS/se dia (2 de mento do maior numero de barcos

feVler.eiro), Icomo, aliás, ano por ornamentaJdos ás 8 horas do dia 2

ano, a'Dhar-s'e�á em Ang8'lina, para de fevereiro pr.óximo, no trapiClhe
presidir á solenidade da profissão munici·pal da �aia de Fora, onde

religiosa das Irmãs daquela 100a- se fará a concentração maritima
lidade. I par:1 a grande proci:s,são ·que eun

estão ; �eguida de�filará pela baía norte.

vida, São Paulo poderá at'irrna r

que trabalhou mais do que os ou

tros Apóstolos .

HORÁRIO DAS SANTAS. l\H�SAS

PAHA DOMINGO

Caled.o;ul: G, - 7, - 8; - 10 ho
ras.

Novena: -- ás 19 horas.
Em clias ela se.mana: Missa: 7

horas.

Igreja de S�o Francisco: 7, - 9
horas.

_

Hospital de Caridade: 5, - 8 ho
ras.

Purissimo COl'ação de Maria

(Pa,nto): 8 hOI'31s.

Igreja de StO Antô,nio: 7, - 8

hora:s.
f.gl'eja de São Sebastião: 6,30 ho-

ras.

Igreja de Sta Terezinha: 8 horas.

Capela da Base Aérea: 6 horas.

Ginásio: 5, - 6, - 7,30 - 8,30
hÔra-s.
üllipela de São Luiz: 6,30 � 8

horas.
Ca,pela elo Abri,go de M-enores: 6

horas.
Trinda,de: Matriz: 9 horllis.

Trindade: Chácara dos Padres:
8 horas.
João Pessoa '(Estreito): 7 horas

(igreja)
.

- 9 ho['as (capella).
São Jos,é: 7,30 - 9,30 horas.

Coqueiros: 9,30 ho.ras; dia se

guinte: 7 hOIl'a s.

Com inicio ás 19,30 horas,

I

Eni ação de graças po.r tão feliz DESEJA UM· DON.acontecímento, será celebrada mis- \

,-

,

$a, hoje, ás 8 horas, na capela do Procure no Hotel tdageatlc quarto n-. 15 ho ie sem falta
-Colégio Coração de Jesus. inspetor geral de irnppr tante organização comercral que lhe

�o -di�tinto �3Jsal, as mais res- dará todas as info�maqões neceslI.Q(iall. - Py.ferá marcar eo

peltosos cumpnmemos do "O Es- ..contro, pelo Telt'fone 1176.
-'tOOo. "

:SERViÇO DE O fechamento das
METEOROLOGIA nossas fronteiras

Previ.ão do tempo. at& 14 horo. Rio, 24 (A. N.) � O sr. João'
40 dia 25. na Capital: Al!berto; prr,esddente do Conse-

Tempo: bom. lho de ImigTaçãOo e ColOllliza-
Temperatura: ••tcivel. "

Vente.: predominarã� cio qua- çãü, fa,larndo a r.epolrtage,m so-

."drante .uI, fr.acoa. bre o fechamento de nos:sas

Temperaturoe extrema. de ontem: frOlntrei,ras, d€clarO'u: "Os vi,g-
�cíxlma. 242; mínim .. 192. tos oonsul'ares fora;m re'almen-

I .,.

te suspensos prO'vl,sonamente.
No entanto, oreio que- s€rá
uma medida de oorrta· dlUração,
pois o COlliS'elho já está; e,là
bomru:lo ,as iIlJSrtruções a res

peito qUe serão im€di'atlanwute
SlUblIlOOtidras à' ruprreciação e a

provação do preisidenibe da· Re
públ'ica. MortoiU-IS'e esta medi
da, porqu:e existiam Ivária,s dú
vidraIS e interpiootações por par
te d'e ,nossas autor:idades eO'n

sUJl!ar.es do estrnlllgeirro. A me

dida, entretaI).tO', refere-se ape
nas-a imigm.'!}"tes".-

Incendio em plena
Avenida
.' Rio, 24 (A_ N.) - Ontem,
á,s dezessete ho,r.lliS, quan�o e,ra

intensOo 'O moV'imento na Ave
nida Rio Branco, verificou-se
um incêndi.o na Loja "A Expo
sição" Ulma das pmnaip8Jis ca

sas de comércio de a,rtigos pa-
Nova York, 25 (D. P.) ra homeIl's, sHmada na referida

'''Ou o ,govêrnOo mu.ndial, 011 a avenida. F,oram salV'os todos
�'gil1err.a. IDis a. aJ,ternativa que oos empreg.8JdOls, ficando mui
';se 8Jpil'ieS'ellllta ante o mundo" - to danificado- o .primeiro amdar
-afirmou o dr. GuiLlermo Belt, A ação rápida dos bombeiros
embaixador de Ouba em Was- oonseguiu debelar o f'Ogo que
hington, em discurso que p·ro-

i
se originou dUlm ourto Circuito

nlU:IJrio'U nl() auditório do Clu- sôbre a l'oja. O estoque é oal
De Republ1oano Na;ClÍonal Fe- c.ulado nO' valor apr:oximado
minino, de :Nuv:a York. de dez milhões de cruzeiros.

Departamento Esta
dual d'a Criança
Belém, 24 (A. N.) - Os jor

nais noNci,am que e.stá em

mão s diO interventor J'osé
Faustino, parÇl ser. assãn�do,
um pr:ojeto de:Lei cri:arulo o

DepartamentOo Estadulal da
Criança, órg,ão que controlará
a 8Jçãô de todJos os estabeleci
mentos públiCO/s, cuja findida
de seja prestar '8Jssistên�a ,rq.é
dica e social 'á cmança. Sabe
se que o glOvêrno federal con
cedeu a v;er.ba de tlini.milhão de
ol'Ulzeir.os para cobrir as, des
pesas d�se tiooll,lrO' órgão .

B R I TO
O alfaiate Indicado
Tiradentes. 'I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE DOZE :DE AGO�TO-·Dia
'pelo Grêmit{ Icaraí, -Mesas à venda

25,
Da

Solrêe Carnavalesca
'Secretaria do Clube.

promovida

. � as reinclusões de praças;
nr -. solteiros ou viúvos S<8m filhos, de pref'erencia ;

IV - bom 'eBltaiClo de saude, robustez e aptidão fi.si,ea para a função

;Vei'ific.ados em inspeção, de saude, pelo médico da Conporação;
.

V - ill&esLauo de vacinação ou revacinação:
VI - quitação. esoolar ;

-

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
vn - boa' concluía civil e militar; .

, maxima rapidez e garantia para tr anspo. te �íe auas m ercad ir ias.
VIII - a praça oxcl.uida por ineapaoidàde moral, ou eXptüsa, sob \ Agentes em Flori anôpofis CARLOp HOEPCKE S. A.

nsnhum pretexto, poderá .8\1' reincluida n� Corpmação, poct,end'o" po-

rém, reahilitar-se para a reserva na forma res-ulameritar. -

b) - 30 sargento músico .

<I) - 30' sargento rád io-telegraf'Ista
e) - 30 sargento- combatante ....

11') - soldado, aluno do C. ,S. e C.,C. C.

g) - soldado reservista e voluntár-io
Todos' os '8ilemen.tos casados percebem mais Cr$ 40,00 por d0lpen- Cargo do \ai (mãe) :

................•...........• , .•.

.dente (filhos).
Os interessados poderão obter RiS necessárias informações, diaria- Observo ," :

'

.

mente, neste Quaní.el, das 10 ás 12 e das 14 ás 16 horas.

Quartel em Floria,nõpolis, 8 de janeiro de 1947 ..
.'

Már,io Fernandes Gueaes ...

Capitão Ajudante
NOTA: - Publicado no Diário Oficial, n. 3.388, de 9�;1-1947.

Policia Militar do' E. de .S. Uatarina
(FORÇA AUXILIAR DO EXÉRCITO)

EDITAL
,

De
-

ordem do senhor cel. cmt. geral, faço publico que esta po.licia
Í\1ilitar está aceitando voltmtár ios pela 1'011111& segu inte :

"

a) - soldados reservistas de :1 a, 2a e 3a categoi-ias, de 21 a 30 anos

i:le idade;
.

bl, - vuluntárros ele 17 e 18 anos üe idade, dispensados de illcor-,por-ação, qu� obtiver-em autorização elo exrno. sr. Gal. 'CmL ela 5a li. 1\1-
\(Aviso do M. G. n. 1.422-109, ele 13":XI-1946); I I

c)' - voíuntáríos que possuírem c,erLHica'do da 4a série ginasial,
�e 17 'a 21 anos de idade, que desejarem maLricula.r-se ntr C. F. O., os

Anais í'ícam sujeitos ás - exigencias elo Aviso n, 822, de 4- V 11-19/16,
�o M. G.

_. Seio neouisitos »ara os voluntários
I :c__: brasileiro nato, sabendo ler e es:crever;
II· - 21 a 30' anos ele idade, excetuados os músicos, especialistas

. VANTAGENIS
Vencimentos íniciaia:

.il.) - 2à tenente (primeiro posto do

of'icialato .

l» - 30 sargento - aluno matricu

lano no C. F. ·0. Vencimentos ..

Gratificação -Ó: ••••••

Cr$
Cr$

896,00
280,00

TOTAL . .01'$ 1.'176,00
Cr$
Cr$
Ur$
Cr$
Cr$

896,00
1.036,00
sss.oo

.

574,00
574,00

DE PiON E IR O
fi SERViÇO DE V.S.

----

FILIA.l VARIG: Praca 15 de Novembro
EDIFICID LA :PORTA Telefone ·1325

Empreze
C t-t

de
-

neveqeçeo
EM

Rádio Difu'§ora
de Laguna

Todo o Sul Catvrmense escuta

diariamente a
_
Rádio Difusora

de Laguna.
970 Klcs. (ond;;lS médias).

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

Representante em Flor.ianópolis�
-

D .. F'. DE AQUINO
Red.' do Jorni:ll «O ESTADO,(

O'tima resl nêncla
Vende-se, no pairro de

Coqueiros.
Negócio urgente. com o

proprietário GUALTER
TIBAU, na Palhocinha.

Reconstruçêes
de casas, muros, telhados.
etc. Tratar com Jorga de.
Paulo, na firma Busch

& Cio.
................... -

.

B R IT O
o alfa late indicado
.Ttradsntas 7 .

.'

VENDE-SE
o predio nO. 5 dá rua

Tiradentes.
Trotar com Domingos
Valente, r\liPl Alvaro de

Carvalho 64.

................................................

Vendem-se
.

Uma sala de
uma mesa de
pequena de
cadeiras ,

Ver e tratar

RioBranc a n : l j I.

jantar comple ta
copa. urna mes"
cosinha com a

..

na Avenida

\

Cadastró Social

Dr. ARAUJO
OLHOS - OUVIDOS -

NARIS - GARGANTA
Reiniciou' sua clínica.

.. - .o __ ..
.

Precisa-se

Pedimos aos nossos distintos leitores, o "obséquio de pre-encher o

compon abaixo e remete-lo á nossa Redação afim de completarmos
quanto antes, o nosso 1l10VO Cadastro Social.

Nome .; .........................•........... : ...•................•....

Sexo .' Est. Civil D. Nasc............•..

Pais :
- : .

. .

Esposo (a) ......................................•...................

Emprego ou Cargo ...........•.� :: , �

..
'

� ," .

Agradecer-íamos, tarh.bém, a genfilesa de noticias de naseímentoa
casamentos e, outras, de parentes ou de pessoas amigas.

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO. LAUS
Hoje 6 amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopátias - Perfu

marias -'Artigos de borracha.

Garante-se a exata observância no receituário médico.

Organização de vendas e

serviços em Santa Catari
na, precisa de VIAJANTE
Escrever co próprio punho
poro a Caixa Postal no 117,

IITAJAI - Santa Catarina..
- dando referencias.

Peças e AcessóriOS
PARA caminhões e auto

móveis Ford e Chevrolet.
acaha.m de receher Oliveira.
& Filho� Ltda. Rua Deocld-

-

ro, nO. 14, Florianópolis..
-

Esta. a venda
ótima. res�d*!nda à rua.

Irmão Joaquim n. 9.
(Avenida Lo Porta)

Ver e tra·tar na mesma diac
riamente. depois das 10

horas.

·Dr. Henrique Stodieck

/

�'VIR(iEM ESPECIA,LIDADE"
\,\' ETZEL INDUSTRIAL-JOINVILL}� '(MG(Co·

TORNA A ROUPA 8RANOUISSTMA
\

o Sahio

ADVOGADO
Rua Felipe Schmidt 21, sobrado

(Altos da (CASA PARAISO) - Florianópolis
----------� , ' ...� -

FORNITURAS E UTENSILiOS PARA

IBalanças ��a�!�c��� -

�pa������e� IR�!inadores .

Tornos para relojoeiros - Banhos para dourar e pra
tear - Cordas,. vidros para relógios, etc,

IPreços e prospectos com a

C A S A MASETTf
F:lIlÍl Seminâr io, J 31 - 135 - São Paulo.

ESCRITÓRiO JURíDICO COMERCIAL
Auunto.: Jurídicos·- Comerciai. --.Rurois a Inforrt'ativo.

End.eTeço Tel. ELIBRANCO -e-e LAJES - Santa Catarina

Cpnaulte rOsa Orqanização antes de .e decidir pela com

�ra ou venda de imoveis. pinhais ou qualquer
empresa ne.te 8IItado

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

AD VOGADO
Rua Frei Rogérte, 54 - Caixa. Postal 54 - Fone 54

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MOTOREi
dNDU5TAIAIS INTERNACIONAL ,

,Adquira a sua própria fonte de eletricidade para
'sua fazenda' CU sua lndústric. Os Motores Indús
triais Int.ernati()nal Diesel equipados com geradores
'Palmer solucíoucrn satisfatôr.iamente o problema da
,falta d'e eletric'idade em lugares desprovidos dessa
comodidade.

Existem conjun os International - Palmer para várias

'capacidades,. desde 5' K. W. até 50· K. W. com

voltagens apr oximadas de 120, 220' e 440 volts
sem

.

auxilio de transFormadores, reguladores da
voltagem ou' qucdros de co�trôle.

"Peça-no's folhetos descritivos sem compromisso

Dispomos para pronto entrega em

Fleria.nópolis conjuntos de 15 e 20 KW

C. RAMOS & .. CIA. '.

Ruo João Pinto 9 -Florianópolis

TOME
'o MELHOR

KN'OT I
APENAS Cr* a,M

Com essa hifima quantia Voe.
I está 'auxiliando o seu próximo,

PER VO I Centribua para aCaba 4e &1Il0a.
A ITI .os ln.dill'entee 4. FI9r1anhoU"

Câmbio
, SIMBO- 1 VENDA I COMPRALOS LIVRE LIVRE

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

74,555
18,50
0,752
0,4361
0,5968
5.1496
4,3224
4,5'194
10,2778
3,8.55

�OEDAS

Libra

If::Dolar U$S
'Escudo Esc
d'eso Boliviano Blv
Peso Ohileno . P$ch
'{Coroa Sueca Sw.Kr.
Franco Suíço Sw.Fr.
.Peso papel Argentino M$N
Peso ouro uruguaio O$u
-Ooroa Dinamarquesa Dan Kr
.Peseta

,.,

Pts
(Franco Francês Fr.Ir/
Marco Vm/3
tFJorim FJ8
fiFranco Belga BIg 0,4271

Taxas fornecidas pela agência do Banco
sem confirmação

175,441618,72
0,761

10,4457, 06')39
I _'
I D,2109
4.3738
4,5967
10,6062
a,9008
1,7146
0,1574 0,1556

0,4221
do Brasil,

ANiMAIS DOM E' STICOS

CONCURSO
!'Importante organi.ação come�cial de ITAJAl. comunica a08 in

"t.�re.sadps qu� fará realizar um concuno para admissão de.1funcioná
ftos. na. segulntes bases:

a -- local que será exercida a função:
.

-- Escritório. comerciai.
.da Empresa em ITAJAI.

<,

b -- sexo: �- maRculino. I

Costoocação cruzeiros aquele que extraviar 011
Reahear-se-á domingo dila 26 do

inutilizar Q Certificado de Reser
corrente éÍ!S 15 horas da tarde na

vista".
séde do I. F. C. sito á '1'ua General

(Art. 129 da Lei do Serviço Mili.. '

NOVOS CARROS "LAGONDA"
EM JUNHO DE 1947

I

I Londres, (B, N. S.) - Os no
vos carros Lag1OiI1Jda - mais élo
na cadeia de carros britarrícos
de após-guerra - entrarão em

produção em feveredro.
E,slte carro tem IDIU:itas carac

ter ístíoas adiantadas de desen
ho Ineluslve suspensão

.

inde

pendente e válvulas que se a

justam po-r sí mesmas 310 seu I
motr de seis cí líndros. À ·mu

dança é realísada com a -símple"
movimentação de uma peque
na alavanca fixada no quadro
dos ínstrumentos. Todo .0 tra
balho normal de direção é feito
automaticamente.

A frente do carro é construida de
maneira a não 'Oferecer resistên
cia ao vento? os faróis são recua

dos; as rodas trazeiras 'são semi

enruadas.. sob uma chapa suple
mentar rios para-lamas.
A possível adquir-ir 'O Lagorida

em dois tipos - "salbori" - de

pé" com o mesmo número de luga
quatro ou cinco assentos ou "cou

res, ambos espaçosos, com bôa vi

sihilidade. 'O Lagonda pôde desen

volver sem esforço 90 miljas por
hora e o seu consumo de comhusti

vel é de um galão por 20 ·milhas. '

IAs entregas do Lagondas devem

começar em' ji.�n:ho, más' nãO. é de I
esperar que o 'nQVO carco seja ex

portado antes do fim do ano. ".

, .

'.'

SNRS.
ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre

gularidade .rra entrega
de seus [orns es,

c .- prevas poro concurse:

1 -- correspondencia comercial.
2 -- datilegrafia.
'3 -- neções de cen.tabilidade.
d _. Encerramento das inscrições: -- dia 30 de janeiro. do cor-

:rente.
e '- dia que &erá reolizada o concurso: -- 4-2-947. ás 15 ho.ra•.
I -- Ordenado: -- Será na base da capacidade apresentada no

<cancurso.

1mportante: -- As inscrições pcderão ser feita.s diariamente. das
;e ás .12'e da" 14 ÚS 17 h-los, netita Redcção. . ele funcionar.

lJUElXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR: Se o que �b.

interessa é, realmente, uma providencia

para endireitar o que estiver errado ou

para que algurrra falta não se repita: e

N AO o escândalo que a sua reclamaçãe

pu queixa poderá vir. a eausar, encamí

nhe-a á SEC-;;AO RECLAMAÇO�,'
de O ESTADO. que o �...so será levado

sem demora ao conhecimento de quem

de direito. recebendo v. 9. uma inform.. ·

�() do resultado. embora em alguna ca

sos não !leiam publicado. nem a Tecla

MACHADO I QA.
. AgêDcia.8 Repr.nntaçõ....m

OePaJ
Matrl2l: Fl01'ian6poU.
�uo João Piato i n. "
�lll:O Postal. 37
êUic.1: ere.ciúmo

R ...o r'leriano Peixoto, ./'0
(Loa. Próprl.uL

Telegramas: ·PRIMUS·
AQ*'·-!·.. '''0' principal.
"''',:"10,,,,1.,. õ;' Eato"o

mação nem a providêucia tOmada.

.,

I Visite, sem compromissos

, LI!������;���4
Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Braail
ou no estrangeiro.

I

Novidades todas as Isemanas

•

INSQUElRO. SEM CHAMA

Londres, (B. N. S.) -- Um novo

tipo de isqueiro para cigarros, que

funciona sem p�d,erne,ira e sem

pavio, foi Inventado por uma fir

ma hritanica. A tempa do isqueiro
é levantada para trás revela:ndo

uma pequená camara d,e ignição; a

que s.e aplica o d,garro. A medida

qu,e o fum'ante inhala,' o cigtar<ro se

ac�nde. O isqueko é alimen.tado
coni U!IU combustiv,el esp�cial, pro
duzido pelos fabricruntes.

Depois -de abastec�do,' o isqueiro
póde acender 400 cigarros e nem

a ch.uvla nem o vento o impedirão
IJEIAM A REVISTA
-o VAlE DO TTAJAI

INTElRN�CIONAL F. C.

Bittt<einC01.mL nO 43, a eleição para
nova diretoria que regerá os destí
nos do clube durante 'o período de

1947 e 1948. Para a mesma, ficam
convocados os sócios e jogadores
desta. agrerniação.
Fílor ianopoâis, 18 de janesro de

1947.
Jorge Miguel, Se-cretárl'o.

COMERCIANTE: Dá um li

vro à Biblioteca do Centro Aca
démico XI d'e Fevereiro. Con

tribuirás, assim, para a forma

ção cultural dos catarinenses

de amanhã!

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

I

graças ao saboroso c PÓ Digestivo
De Witt » que, desde a primeira dó
se dá alivio ás dôres agudas da
má digest.áo e faz desaparecer o

peso e as ardores causados pelo'
excesso de acido no estornago,
O c PÓ .Digestivo De Witt» corr ize o

mal no seu ,inicie; estimulando aOdi
gestão. protegendo as mucos ss gas
wo intestinais e neutralisando a aci
dez exceõsiva. Lembre-se que com O
«PÓ Digestivo De Witt» não se de
ve ter receio dos gostosos prato.
da a-te culinaria Brasileira.

Peça na farrnacia o

RETIRARAM SUAS CAND,
DATVRAS

Tôdas as bebidas, ínclusrve ai

fabricadas em outros Estados,
retiraram suas candidaturas,
para reinar nos lares' catari-

I'llens�s, r: em. vista' da certíssí
ma vitória do aperitivo KNOT...

"Quem extraviar ou inutilizar o

certificado de alistamento pagará
multa de 10 a 50 cruzeiros, outros
sim incorrerá em multa de 20 a 100

tar).

DOENÇAS N'ERV�SÁb

Com' os progréssos da mecliel�
hoje, &8 doenças nervosas, quan4.
'ratadas em �empo, sã� males per.
feitamente remediáveis. O cur!ln4....
sismo, fruto da' ignorâneia, só p04.
prejudicar os Indivídues afetados 4.
tais ·enferÍltidades. O Ser.viço N...
eíonal de Doenças mentais dispi41
de um Ambulatório, que atende Il'''
tuitam�'nte os doentes neryos()s t...

digenk!8, na Rua Deodoro ?�. iu =
.. 11· Iboru. tHàri.m.D�

do
VENDE�SE

-o barco TAlRZAN :para pMseio
com 7 :mts. de oomprimerrto por 2

de IlwrguIla e 7,150 de masLTo,

Ver e tratar á rua J'Üãf) Pinto 5.

Sobrado.

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

Sanla C.alarina. n� .: Campeonato· Bra- Empataram por2 a 2
.

.

sileiro de Basquetebol.
I

�u���ifo�g�4d��·:;: inter!!�1oínoal o Racing.: argentíuo]sob a díreção de HéHO' Sarmento C'OfIU .0. concurso das representa-, parados para os grandiosos cho
empatou com o "Puebleo ", AsSales, a repres-entação catarínense ções de Santa Catarina, Distr-ito ques cestobolistas. A nossa repre- 7 lJ.J haras .... l

. mexícano., por 2. x 2, perante Roxy :que tomará parte no Campeonato Federa�,' Paraná, SãO' Paulo, Rio sentação encontra-se na melhor
uma' assístêncía de 70.00" pes- "sBrasileiro de Basquetebol, que será Grande do Sul, Baia, Minas Gerais, forma e já encerrou os treinos, de- '" 4% horas

realâzado em princípios do próximo Pará e Estado d:O Rio. vendo viajar segunda-feita para a
soas.

.AJs '7 % horas
bês de fevereiro em Belo Horizonte, Todos os selecionados estão pre- capital mineira. A Federação Atlé- ESTRElA .NA PAULIGJ;,IA, jt\MA- RITZ

tica Catarinense já forrnon 'todas NR!, O. VICE-:CAMPE1_!) �A-
as provídncias para que nada ve- . RAGUAIO
nha a faltar aos nossos "cestinhas". São Paulo, 24 -Fará sua estréia

OS . arg·enli·DO·S -

Hm todos os meios esp0rt\ivo� do domingo.. n_esta capital, o conjunto
.. país é índiscrítivel o entusiasmo do Sol da América, vice-campeão

Montevidéo, 24 - Inaugurou-se, foram t,ravados entre Penarol 'e Ri- que reina em torno dessa grandío- paraguaio. Seu primeiro' adversário
ontem, nesta Capital, o "Torneio ver Plate B Palmeiras e Boca Ju- sa cOllll!Petição., é o São Paulo, bi-campeão local.
do Atlântico", que concorrem Vas- níors, saindo vencedores os clubes'
co e Palmeiras, do Brasil ; Boca .Ju- uruguaio e brasileiro, respectiva- O Palme.·ras venceu Fote·bol na varzeaniors e Rliver Plate, da Argentina; mente pelas contagens de 2 x O e

e Penarol e Nacional, locais. 3 X 2. Os tentos do Palmeiras toram
Os primeiros encontros de ontem feitos por Lula, NeJIo e Montóvaní.

Noma chegada sensacional, o «.Alfard»
. superou o «Vendaval»

o coneeituado ma't'Urtino "Diário O guarnição vencedora era for-
d-e Noticias", da Capital Federal, mada pelos seguintes esportistas:
assim descreveu a sensacional vi- Felipe A.•Justo, 'comandante e,

_ _!������������tóría do barco argentino "AI,fand" Ckí.ll.ldio Bineaz, Bento Dela Riego,

B-!t-,·-Ia l1aru'a,al�'sc1)na regata á vela "Buenos Aires _- AVber1Q Suner, Hercnles Morini,
lU Iv V VRio de Janeiro": Humberto P. Maohieaveldo, Hora-

VIVA "194Z" rosa deolaraçãG feita pGr David
NUJfficros·as embarcações presen- cio Monte � Hugo Tedim,. allxi-

t C II NT,enclo uma comissão org'anizado f\emez, presiden; e do onse, 10 a-Iciaram entã·o a ll!Ill duelo se-n,sacio- \.\1r.es.'1 d
.

G 1d' M'um gra,nde' baile call1ava.lesco, e seI' ciemal Ju alOo, ·e pOl' o le en'-

realizado no próximo dia 26, c'om son, chefe do Depar.tamentG pOli-'1início ás 21 haras, em CoqueIros, titCo, secção de JerusaJ.em, da Agen
éonvida á' mocidade, á as'si-stir a cia Jnclaica, nai;;; quais os referi.dos

este ".grito do Car.nava.l de 1947," lideres sionistas advemiram que

que será abl'i.lhantado por uma nem a ameaça de guerra civil po

fOl'midàvel orquestra. derá desviar os lideres dG Iehuv

O grito cal�navalesco será reali..., de sua deLerminaçã.o de pôr cobro

Izaclo numa c�sa de familia, t�nld� ao. ,�errori:imo .oaso continuem às

esta, uma ótima sala, próprIa a at.wldade,s wtuals.

da.nsa·s. ICoqueiros, 24 d'e Ja.neiÍ'o de 1947.
A Comissão

Vencidos

Hacionai x Vasco
Montevidéo, 24 - Am31lhã pros

seguirá' o "Campeonato do AtIlân
tico", com o confronto entre Vasco
da Gama, do Brasil, e Nacional,
100a1:

o referido certame será dispu
tado em nove jogos. O clube 'que,
faltar ao compromisso,

.
qualquer

que seja o motivo, será obrigado a

pagar pesada jnulta de 30.000 pesos.

nal entre os iates brasHeiros e ar

gentino.
Reagindo muito em vil'trude do

venlo que lhe favoreceu na últi
ma no.ite de regala,- o "Vendaval",
trans/pôs a barra com boa vanta_
gem sôhre {) "AMal1d". Os tripulan
tes deSole li1timo-, entretauto, não se p�" da Cruzeiro do Sul.

.

abateram e já dentro da baia vie-I Foi para os quarent,a e q'llatl'O
rrum 'l1ovameIllte a )tutar pela ponta. pas'ageiro que o lotavam, UJffi epe
LevandG á efei'to unlI:a magillifica I táoUllo lllaéavilhoso, J do elegantis
manobra, o "Alfard" veio � ba,1:er I mo .v,eleiro q�e fazia excelente
o "Vendaval" qu�e em CIma da' mar:oha combOlado por um '''des
mMa. A dif.erença de tempo, foi de I troye.r" de nossa Maripha de
menos de doos rni'nutos. I Guerra.

No seu rerreiro da cidade de Bue-
nos Aires para à Guanabara, o iate
"Vendaval" foi sobrevoado a 24°,52
de latHude sul e 45° 05 de longitu
de oéSlte, pouco além dlo porto de

Santos, pelo qua:drímotor "Capo-

Pára combater a febre aftosa
Delem, 24 (A. N.) - Com des- ções que pes3!m so,bre os zebus

tino ao Méxic(l PlIlS:SOU por esta llI'3isileil."os poderão ou !llão ser ver

oapi,tal () agronomo veterinário dadeirws, 'Povém uma cOÍ'sa acha
siKio Tores, descobridor da vaci- impossivel: ,gue ::}.quele gado tive.s
na contra a febre agltosa e que, a se já saído do" Brasil atacado de
convite do governo do México, to- aftosa. Termínwndo SU!lJS doolura
mará paI1be 'wtiva no oomba'te áque- cões, disse o lSell1hor Silvio Torres:
la epedemia que vem grassando "Levo comi,go fórmula duma va
ali. Falam.do á r·apoI1Lagem, diss:e'l ci.na a,nti-a.ftosa, cuja fabricação e

() senhor ,Silvio TOI"!',es [JãG pO'de·r aplicação ensinarei aos mexi-calllos.
afirmar que seja rea,lmente a febre E' uma mod,esta ,colaba.ração do
!lJftosa que está gra8'Sando entre o

I
Brasil ao gram.de paí,s amigo."

IIebanhG bovino mexicano, pois ou- --"------------

'Vi� diveI'isas opÍlniões a 'esse res':"1Taxa varl-avolpC! to. Acr,esce'Illtou que as acusa- V
Belém, 24 (A. N.) - Por

A FraD�a rOJ-el-too inte�m�dJi� do ,seu advogado, o

" �, comercIO ImportadOlr deu en-

WashiD.lgto'll, 22 '(D. P.) tnada, na justiça, de um man-
A F1ra:nça, rej'eitoo O pedido I dado d·e se�ufla:nça contra a co

norte-amerioano de d�vol;vler . brança do taxa vaI1iável do
'620 �il �ris1on.�rois de guerra i�post?, da indústri.� e profis
a�emae!S, as SUllis"'e31s:as sem de- s-a:o, feIto pie1a prefeItura desta
mora. Esses p'I"lsiloneirIOS f,o- c�pital, cujo oruso prendeu, há
ram oaprturndoo pelo exército algwns d'ia.s" a ,aten,ção públi
norte-ame<l'lIoono rua França e

I ca oom extens'Ü.s notioi.ários da
depois entregQl!es à França. . imprenlsa local. / .

I

Montevidéu, 24 (U. P.) - Na - Em Cambirela (Santo Arnaro).
disputa do segundo match no tor- será realizado, amanhã, encoIl\l!:ps
neo de futebol atlantíco, nesta ca- amistosos entre os esquadrões pr in
pita.l na noite passada o quadro do oipais e secundários do Indepen
Brasil, "Palmeiras", de, São Paulo, dente e do Figueira. ,

venceu o Boca Junior argentino, _ No gramado interno do Abri

pela. contagem de 3 a 2. A 'assi'sten-I g6 ,de Menores, pre�iarão amanhã
cia foi calculada em cerca de 15.000! os quadros do Barrlga Verde e do

pessoas.
i P�<!orama.

---

I'

IDente por dente ..�

Jerusalém, 2/1 (U. P.) = : Gorra:

, medida mais enérgica adotada pel ..
r romunídade judaica, com o "bje
í.ivo de 'dar combate ao' terror ;... Il'.O,
c Conselho Naoional Judaico ado

tou tau hoje nma i I�S· ,! uçüo pediu
do aos judeus da Pulest ina que

façam frente ao terror.sruo usan

do a força, se necessár io. A adoção
d-essa resolução segHiu--<se a vigo-

RITZ
7%

SIMULTANEAMENTE
ROXY

4Y2 e 7 �

É UllA . DOENÇA .

MUITO PERlG.oSA
PARA Á. F.A.MILLA
E PAR\ Â RAÇA

1°) - Errol Fly.nn - Olivia de:
Havilland - em:

A CARGA DA· BRIGA.DA LIGEIR�
- Somente no Roxy, ás 4lh

e 7 % 'horas, os 3° e 40>

episõdios da série:
A BARCA MISTERIOSA

Censura: _:.. Àté 14 anos.

Preços :

Ri tz : .

Cr$ 3,60 2,40

ces 3,00 2,41}
...... 'Cr$ 3,0!)

ROXY'
AMANHÃ

Edward Robinson - Joan Benette
- Dan Duruea

ALMAS
-em :

PERVÊ1RSAS

.-
As 4% e 7 % horas
Sessões Populares

-;- Seleção e a Produção
Nac. Cooperaí.íva ..

- A Voz do Mundo - Atua
lidades.

- Justiça na Alemanha?
A Marcha do Tempo
(2 palites).

- Capr-ichos da Fortuna
Parada Musical em tee
nicolor,

50) - .Bta.n Laurel (O Magro)
Oliver Hardy (O Gordli1)

.'

- em:

A BOMBA
60) - Ralph Byrd nos 10 e 2€1)

episódios da série:
DICK TRACY, DETETIVE'

Preços : Cr$ 3,00 - 2,40 - 1,511.
Censura: - Até 10 anos..

li'"IPERIAL
As 7 lJ.J horas

Ultima exibição
- FOllmação de Onclais da;

Rese,rva - Nac. Co-op,
- A Voz do Mundo - A!Lua,-

"

I idad'es.

30) - Wi,Niaiffi Bendix - J(}m
BJond-ell - -em:

O INFELIZ D. JUAN
Preços: Cr$ 3,00 - 2,40.

Censura: - ,Até 14 anoS'.

Ecos do incendio DO
«Duque de Caxta,s»
Rio, 24 (A. N.) - Acha-se

em pauta para julgamento pelo·
Tribunal Maritimo, no dia
tri.nta do correDJte, ás treze ho

ras, processo re,f,erente 'ao in
cendio ocorrido no "Duque de

OaXJÍals", em trinta e um de

jI:l!lh-o de 1946.

Guarda-Livros em

Faça o curso na!! horas vagas, por córrespond"ncia. Peça
informeções à C. Postal, 3717. São Paulo. Em qualquer

cidade do Brasil. CurSo t'ficiente e st'gurc.

Preciso em todas as cidades, Negocio distinto, fac.il e.·
rendoso. Para ambos os sexos. Escreva !!em compromIsso

'à C. Po I, 3717. - São Paulo.

Diploma de
sua casa

LOCAISAGENTES

Vende-se Udade pr;�;!.-
planto,Cio em

Tijuqufnh�, Municípi. de Biguaçú
com um mtlhéio e quinhen,o. mil
metro. 2' de t.rra., com um armo'

zem de 2 andare. com 12 ·metro.
de frente por 20 de fundoa, onde
..tá montada uma máquina '1'0-
nani pa�a Benaficiamento de 60
lIaco. de arroz diário. acionàda
por um motor DIESEL d. 20 HP
e mais I Batedeira, Trator For
d.aon, plantadeiras. arado d. dia
co. grades. ventiladçr e ",ai. f.r-
romentaii agricola..

'

Para tratl;ir com Irméio. Glavam
a Rua João Pinto n. 6.

Envie ao seu amigo distantf
o.m número da revist.a O VA
L� DO ITAJAí, edição dedi
cada a Florianópolis, e assim

estará contribuindo para
maior difusão cultural

de nossa terra
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o EST �no- 'ábado 25 de J ó1"�iro de 1947

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

Pre.criçéio de lentes de
contato

1lO1I8ULTÓRIO - Fellpe Scbml
dt, 8. Das 14 às 18 horas. ,I

'_maNCIA - Conselheiro .....
fra, 77.

TI!lLEFOl'IES 1418 e 1204

Ausente

DR. ARMANDO' VAL2RIO
DE ASSIS

I)N Serviços de Clfn1ca Infantll Qa
Á$l!lstêncla Municipal e de

Caridade
'

C1LtIDCA lII:1I:DICA DE CRIANÇl\8
ADULTOS

OON8ULTORIO: Rua Nunea ....
·

.....0. 1 (Edlffclo S. Françtseo).
Consultas das 2 às 6 horll8

JlESID:l!lNCIA: Rua IÇ{aréchal Gul.
lherme, 5 Fone 183

DR. ROLDÃO CONSONI
mauaGIA G1!lRAL - ALTA CI·
.URGIA - MOLJl:STIAS DE 811-
.... NHORAS -o PARTOS ...
rormado pela Faculdade de M'edl·
eínna da Universidade de Silo

PIrulo, onde foi assistente' por .....
lio.. anos do Serviço Cirúrgico do

Prof. Alfplo Correla Neto
CIrurgia do estômago e vlas bl·
1!AreB, intestinos delgado e grono.
tiróide, rins, próstata, bexiga,

'Iltero, ovários e tromnas. Varlço·
'

_le. hidrocele, varizes e hern.a
CONSULTAS:

da 2 às 5 horas, à Rua Fe!pe
khmldt, 21 (altos da Casa Pa

raiso). Tel. 1.598.
.msIDf;lNCIA: Rua Esteves JU

nior. 179: Tel. M' 764

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

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLfNICA MJl:DICA EM GERAL
Doenças dos órgãos internos, cspec\aJ.

mente do coração.
BLECTROCARDIOGRAPIA

Doenças do sangue e doe cervo•.
Doenças 'de senhoras - Partos. :

Consultas diàriamente da. 15 11.. II
horas.

Atende chamado, a qualque- hllr&,
inclusive durante a noite.

CONSULTóRIO: Rua Vitor M'eir ...
les, 18, Fone 70l

.ltJ!:SID�NC'A: Avenida Trompo...kl.
62. Fone 766

D�. MARIO ,wENDHAUSQDwet", do -Hospitol "Nerê.. Ramos"
CLíNICA M:ll:DICA DE ADUL'l'06

E CRIANÇAS
Con.ultório: 'R. Visconde de Ouro
Preto, 2 - esq. da fraça 15 de No
W'embro lalto. da M Belo Horizonte")

Tel. 1545
Conaultas: das 4 áS 6 boras.
Iteaidência: R. Fel,ipe Scbmidt, 38

- Fone manual 812

-, OR. NEWTON O'AVILA
Operações -- vias Urinárias -

Doenças: dos in testinos, réto e'
anus - 'Hemorroidas. Tra tamen.

to dá colite ameblana.
lI'lsloterapla - Infra vermelho,', Consulta: Vitor Melrel!lB, 28.
�tende díartamente às 11,30 ha
�. ii. tarde, das 16 hs. em dJ.antt

Resld: Vidal Ramos, 66.
FOII" 1067-

Transportes' regulares de cargas do pôr to de

SÃO FRANVIS�O no SUL

, "

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista .em POENÇAS

DOS OLHOS
,

Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no Rio de Janeiro

Consultas diariamente
das 16 horas em diante.

CONSULTóRIO:
Rua Joa,o Pinto n. 7, sobrado -

"one: 1.461 - J:!.l!sldêncla: Ru.
Presidente Coutinho. 58

DR. A. SANTAELLA
(DIPlomado pela Faculdade Na·

e10nal de Medicina da Universld5·
4. do Brasil). Médico por concur-
10 dó Serviço Nacional de Doen
!lU Mentais. Ex interno da SanU
casa de Misericórdia, e Hospital
".lQ'Ilátri<::o do Rio na Capital ,,«

• deral
"LL�WA M1!:Ol(';_,1\ - DOENCA>

NERVOSA8
- Consultófrio: Edlf1clo Amell.

NETO
- Rua Felipe Schmtdt, Consulta.

Das 15 As 18. horas -

ot.lIld@ncia: Rua Alvaro de CaJ"Y'
lho nO 18 - Florlanópolls_

DR. RIASE FARACO

Médico·chefe do Serviço de Sifllls

do Centro de Saúde

DOENÇAS DE SIE'NHORAS -

SfFIlLLS AFECÇõES DA

PIELE - RAIOS llN'FRA·VEP.

MElLHOS E ULTRAS·V�OLETAS
Cons.: R. Felipe Schmidt, 46 -

Das 4 às 6 horas.

Res.: R. D. Ja>iJme Câmara, 46

FONÉ 1648

DR. LINS NEVES

NOV! 1081:

Clínico e operador
Consultório: Rua Vitor Metreles, 26

Telefone: 1.�05
Consultas das lO às 12 e das 14 às 18

Residência: Rua' Blumenau, 22
Telefone: 1.623

Inform ações com os Agen tes

F or isnôpolis
.

.

- Carlos Hoepcke S/A . CI - Teleíone 1.212 ( Eod. teteg
São Francisco -do Sul - Carlos Hcepcke S/A - CI- 'I'ele lcne 6 MOOREMACK I

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

fLaboratório I
Radio-Tecnico-Electron ,1Fuodado em 1935

j
M.:mtagem -ie !ádios, Anlpli-

ficadlore.-TranllmdÍ"od:r�· g
.

Matllrio importa,.. treta', I
mente doa U. 3. A _

Proor ietá rio
ütcm-r GRorges Bêhm

I
E:ectle - Tecnico - Profissiafl>aJ

I.

formado na Europa !l'10riQn6pot�•..
Ruu João Pinto n. 29 - Sob.

CAPITAL E RESE:RVAS Cr,
C$

��\ 1)V (--)GAD()S
Dr. OSVALpO BULCAO VIANNA

Dr. J. J. De SOUSA CABRAL

ESCRI'IÓRIO: Rua Felipe! Schmidt 5€ - Sala _5
Edifício Cruzeiro - Florian6polis.

sempre em casa uma gar'rafinha de

IPfRIII VO «K NO T»
\, '.

Dr. CL'UINO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e cível

COlSlstituiçéio de Sociedade.

_ NATURALIZAÇÕES
Título. Declaratórios

I E.crit. -- Praça 15 de Nov. 23.
lo. andar.

Relid. -- Rua Tiradente. 47.
FONE •• 1468

'Crise de alimentos
Moléstias de senhora

na Ingl�terr'!.1lConsultório - Rua João Pinto n. 7 p �,'
I- Sobrado - Telefone 1.461

Residência - Rua Sete de Setembro Londres, (B. N. S, En11 '
- (Edifício L A. P. da Estiva) , I

Te}e��ne;Á;�LCANTI I ;�:s:�nl��g,e�l�i�/" J� Á;�V'�� 1-
"

DR. M. mentação, ü'-·Sx. ,,,,J.oh,n ' Stra
Cllnica exclusivamente de crianças· .

Rua Saldanha Marinho, 16 chey, títula» daquela

pasta','Telefône M. 732 declarou que a crise -de ali-

DR. PAULO FONTES memtos na Grã-Bretanha ain-
da não havia passado. f

"Os suprimentos mundiais Ide víveres mantiveram-se tão.
escassos" - disse O> min ists o r__ "'

- "que dtllI"aJllite 1946 o povo IIda Grã-Bretanha viu S� com-

IUTOMO'BI'ISTAS I pe'U.do a SlUIpiOrt1ar. (J

l'laóo>na-II11 II li mente e as restrtções de tempo

iA"ença-O d.e guerra, e !eri� sofrido ter-II rtvelanenr e, nao fora o co-

XO�/J'Para o seu dínamo ou
,

' le dos preços e dos; ..�ur' .u%41 Imotor de arranco tos, pelo qUiaL--as- 'gl' 1.dCledes

fJ. o OfiCINA ENALDa �
de alimeIltbs:"' díepou.veis são

&Cf"o.RadiQ__\ec.�\C;, Rua Conselheiro Mafra di.§.tritmidas pr <�ativameJ1rté. Tenha

-I ne. 94 � r I'
Embora as grandes áreas I

_______________---=__,._,__ .�.".- mundíaís de produção ue al .•·'
I me=tos estejam aos pouco",-

-.;....7'--.._.� r"R,.�heleoénrdo-se das destruí-
�J__..f'M_ ...... �,...,.,)41t4J _ ....5-.... .srUL �.tJ"'l',��,��I-j

.;
�.r�1I··,� ções da guerr,a, e nov!as' -ton-

COMPANHIA •ALlANr li DA ,,,t ii
1M

'I'
tes de abastecimenco estejam

yl sendo criadas, a Grã-Bretanha
'D".�a ara 1171 - t1Ji' J: l A I necBs'SÍta mamter-se sombria
INCJiINDIOfil :I TlIl!1f�POIt'Tllíli f pOlI' mais algtllm tempo".

.

Cifras do ,Balal.JCo de 1.944: EnqU/alli'Do isso, o NoV!a York,
i onde funcionáriós do minisM
! rio britâni.co da Alimentação80 900.606,30 ( eJl'amimam a situação da P'l'O-.Responsabilidadet 5078,401 755 97 i

Receta
,_.. . • � drução e distribuição mundia.1

Ativo I
67.053.245,30 a de açúcar, vem a gamntia de

I 142.176,603,80j
�"' 1

-
ri. ' .

,

Sinistros pagos nOb ú)titno�

flU,
i
ano'

f

Ó��-�:r����h:açt;u�: ���:rp��
• 98.687.816,30 mês -por pessoa) s'erá p'liova-Responsabilidades « 76.736,40' 306,20 velmen:t'e mruntidla. A GO\IlÍis-,

são do Açúcar junto ao Oonse-

I
Oi'reteres: \ lho IIJlDer:ruacioIlal Alimentar

Dr, Pamphilo d'Utra Frei�-e de CSf'\ralho. Dr. Fraocisco dle Em�!I"gêncil1 reUinir-sie-'á no

Ide Sá, Anisio Mas�orrl2. tiro Joaq,tim derreto- d� Araujo dia 2 dêSlte mês para decidir
e José Abreu;' sôbr-B as quota's de açúcar pa,-

�__...N_...- w����........ ,... .. .........,..<-I ..I .........._......_...... ........M.....� na 1947.

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. POllsue um gran
de sortimento de casemiras. riscadoll. brins
hnn- ... 1..---"'0., algodões, mortnll e aviamento.

, •
• • _ r.ell. que recebe diretamente�':' da.

A ........0
•A CAPITAL" chama a atang50 do. Snra. Comerclan cio interior no sentido de lhe fazeremf.;uma

ante1 de efetuare� .uaa compram. MATRIZ em Florian6poU•• _I, ILIAISem,tBlumenau e Laje••
'

..D8��I =- __ ,..a. ..__a_ _� �_ I � __.r

J
,

/
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MEA CULPA, 'MEA MAXIMA CULPA
Eluotaram-se os votos comonistas! Patenteado· ficou o apôio que a U-D-N-, traindo, os seotimen-,
tos cristãos de seus correligionários, foi· buscar DO seio do partido, vermelho! Boje, alLOeles.

católicos que tripudiaram sôbre nossas advertências,' fazem· o seu ato de contrição!
Mea culpa, mea máxima culpa ••.

• •

I
I ..

.ANTES, NO DIA E DEPOIS... Idealismo e
ANTES da eleição: Em cerca de duzentos eomleios, disciplina

em praça publica, o dr. Aderbal R. :da Silva recusava o Houve quem acreditasse in..:-

apoio dos eomunístas? E .0 candidato udenísta não dizia çeruunnente, que o Partido Comu--
nada.

- '

nista era composto de idealistas C"

No DIA do pleito: Este jornal, ainda uma vez, afir- de camaradas disciplinados"
" mavâ '�qlle ;'o·"sr.·,lriJIH�uk,B6r.nbBuselbiseria, i(}.-un,lc(h(lan� , 'Afirma,va-se, que os, ideólogos:
dldato do Partido Comunista." da doittrina do sr. Carios Prestess;

. E ninguém respondia! não tr
.

i 1
-

tiobr

Restos 'de uma vergonha DEPOIS DO PLEITO: Aparece � célebre telegrama ás 'iflj::;��:;a:'ti���i�;.
avam,

do sr, Jrlneu Bornhausen ao sr•.Luiz Carlos Prestes, E Nem' o dinheiro, nem as melho-:

aparece, também, de dentro das urnas, a pro,'a de um, 1'C.S e mais tentadoras p1'.omessat!i

O assunto do dia.é a 'maquiavélica _Uan.ça, tipo abraço acordo entre a U. D. N. e � Partido Comunista! Enquanto poderiam demover os comunista,s,-

'de tamanduá, da U. D. N. com o P. !C. B., lurdida e objeti- os udenístas esperam: a vitória, não aparece nenhum da sua intransigencia ideológica..
vada nas trevas, num sataníco esforço jde mutuamente se. desmentido a êsse acordo!

'

Nada' de conchavos, nada de mis--,
iludirem e se traírem para levar :na ensurrade- dessa t,rai- PARTIDAS as esperanças da vitória, eis que snr- tU7'aS, absolutamente nada, de con-

, ção, a honra, a dígnldade e a conciência (/do i eleitorado gem OS prímelros desmentidos do órgão oposicionista. luios e ligações com q,uaisque1"
erístão, Amanhã, no pleito 'municipal, negarão o telegrama - partidos politicos, que não 1'ezas--,

Estarrecida está a ,opinião pública ante '0 fato eensu- prova e, depois-de-amanhã,.gritarão que o resultado das' sem pela cartilha. vermelha/

.mado, e.mo qual a :mal orientada oposição eatarlnense não urnas, na parte que atesta a aU�nça udenísta e comu- O Partido Comunista em um,

trepidou em abdíear de seus .mals raros melindres para nísta, é intriga do P. S. D.!
.

partido puro! um partido isenta"

obter o apôio da anarquía eomunlsta, Ia (ruja i orientação de todas as masélas da âemocru-.

se 'submeteu vexatorlamente, subscrevendo-lhe in totum
A I' I

- ..

4 Itar' b da ...

a sordida campanha de intrigas le mentiras, Ide calunias e ,,00 erencla ssa um o anco Partido que estava investido' dos'

descaradas Inveneíoníees, Inclusive ia .falsificação 'de tele-
d R-

Jerusalém, 24 (U. P.) - Quatro poderes maiores, pal'a salvar o-

gramas e a confecção de ibolétins lanõnim'os, noJntuito de O 10 homens armados e embuçados as- s-os«, paro. mellioror tudo, para

lançar uma coluna de fumaça sôbre as :hostes petebístas saltaram o banco Laborista Judeu transformar este país num céu rna-

e popullstas ie dnduzf-Ias ,á confusão e ';á ilndisciplina. Bogotá, 24 ,(D, P.) Um Ortodoxo, na zona central da ca- terialista, onde cada um vivesse ai

Surdos aos alertas diários do nosso jornal, os que se informante autortzado revelou pital, tendo roubado mais de 2.000 S1ta vid�, sem aperturas, sem to-

fiaram na eertídão de batismo ,Ido ST. Jríneu Bornhausen, à "D. P." que a Coãomhia ini- esterlinas e grande quantidade , de me, sem religião ... Era isso o'que

publicada em espalhafatoso. "fac-siurile" ,no órgão ,u.de- cíou uma série de consultas jóias. O assalto que Jo i realizano

I
se dizia e o que se afirmava e com

nísta, protestam hoje tardiamente contra o !dolo' polítãeo, sôbre a data em qUie deverá na noite transacta, foi efetuado no esse cartaz, o. vitória era "canja." ,

de que foram vítimas, e que os levou ia \contaminarem 'Sua reamâr-se' a co;nrn'l"ência do Rio momento em que a cidade ficou ás A democracia era "pinto ... " ,Os-

conciência eatõltea com o ,lodo vermelho de Moscou. . .
. de Janeiro, sustentando o seu sombras 'devido á falta de energia puriidos e principalmente o PSD,.

Desse passo em falso, numa hora grave da »emocra- ponao-de-vísta de que a referi- elétrica. eram. "mangas de coiete ... "

ela, que lhes resta hoje, ,e ao desmantelado partddo a que da. oomferência deve ser realí- Tudo, porém, não passava de

ingenuamente se fi1iaram�' I . ,

zada antes da conterêncía Dr_ Ivo Stein sonho, de bobagem e de pum hi-

Isso que está . aí••• a derrota, o fracasso, o rídícnío. "Pan Amerlcama de Bogotá, em... pocrisia ... O Partido dos "comu-

Enfim, os restos de uma veI·go.nha.
.

.

dezembro do oorremte 'ano. Iferrelra nas" em e é um purtido cheio de

I"

B -II
vicios e de iniperfeições, Era e é'

Pena de morte para os espiões nazistas nu ra�1 ::,����:�i!�::::�:��o�;�t:: �:� rz: :;;:��:;::,;ad;::;:t;;
�io, 24 (A. N.) -'- D.m. dos De acôrdJo cOlm

..;J oap'iÍtlUl�- rebo, JUIZ - ruUJ�ltor; Clap�ta�� Di<relor do CenLro de Saude Publi- mando, a idéia persistente e fixa

procelSlSos maisl ruidosos do bombas 110IS navll� YonlC Ge,naro F�1iI'1arl, Pedro Rodr� ca,. o humanitário médico dr. Ivo
do dominio e do absolutismo, se-

extinto Tribuna.l de Seg;urança StaJr" 'e chegaram a pretender gues da SIlva e Stosser Gm- Slein Ferreira.
melhante ao nazismo, o fascismo e

A • marães o japonesismo,.. A prova prova-,
Nacional, está sendo juLgado por a pIqUe oom o me·smo P�'o-

,
. S. s. que 'pela ':ma capacidade

pelo da Justiça' Militrur. ,Nele se cesso 'Ü Ol'UJz:wor n g 1 e s prol'ussional, a1to 'espirito f'ilantl'ó- da, a pl'ova insofismavel, esrnaga-'

, "
.-

S
-

d
dom, incontestavel, irrespondiveít

acham impl!iaado.s vários SlUdi- "Ajax , surto na ·crus'lao em

erao processa os pico e ':dedicacão aos ,g'eus doentes,

tos ale,mães de' projeção na so- um de IllOSiSOiS po soube fazer de cada conheCldo, u:m
está no concluio politico que a sec-(

ciedlade e rios meios oficiais Apurou-se aÍml que eisses WashingLo.n" 24 (A. P.) - Foi amigo, durarute o's vários anos que
ção do PCB. neste Estado, ajustou

I
.

d t
. -

I
-

com a ,UDN.
nazisitlas ao templO dia S'e'g;Uinda g.rU!p'Ols de s,rubo1l ares,. evou anunCla o. ou ·em, ,aqUI, que s'e�ao exeece sua 'PrGlfi,Slsão na progres-

gralllde gueI'iJ'la. As proporções a cabo os af:UJrud/ '.entJos dOIS proceSlsadüs, A�dve J. May, alIlügo slS1La ,cidade ,de Hajaí,' sua teI'lra
Tão ridiculo foi esse pacto, que"'

,

t" "L' d''''p tado d TIO rat
.

t o PCB. prefél'iu ceder suas legen--
dos delitOls pr.aJtioados e a ��- ruav101s "MolIT.ts:el'lr e e1-. ',;, U' aI Co a f3 maIs res natal, acaba de Is'er distinguido pelo

.

C f
. ,.

d "W t' U ·t· das 0.0 seu maior ini?ftigo de on--'
pel'iClUiSOO 1nternacionai dlOs fa- pzig'" em Buenos l·res. 0- UllGlO'narJO,s Ia ar Ilne nf !Ons nosso gnv,eeno, devendo seguir na

tos, pois qu'e implicaram em municaVlam--se OIS· imillJosos Cembime" sob a acusação de tenta- próxima semana, peln "l.vião �a tem, pagando com v6tos aos que'

gr,aves prejlUízos ao ;BirasH e com a Alemanha (IDstado- r�m fmudar o g'o;yermo nOI�te-ChlIle- Cruzeiro ,do Sül, para São Paulo,
se postamm em praça publica, pa-'

outros paiíses SluhaJmeriCla!ll'os, Maior AI,emão), ppr i tel'lmé- r.icano. May foi pl'8islidelllte da 00- afim de faZ'el' um curso de espe-
1'a apla,udi1Jem ,com .entusiasmo.,.

empl'6istam aD jlil!01!tment'o in-' dio da "OEL", rádio e
.

,

a missão d'e As'sUJIlItos Militares na cialisLa em medici/na saI)itária: quando foi feita a reti1'ada da ta-'

I:>""" •
•

"'<I rlcr� D t t boleto. da sua sede e vaiarem os'

V'ulga;r interêsse. a seu serVIço. .dhi\ .")'� IVepr·esen run es, em
.

h
. - fev

.

d � > té ê d T KNOT
comunistas que por ali estavam !tI'

A deulllJllCÍla, fOirIDuladlá ne- Em Im as ,g;erals sao aJS aQU:- eI'lelro: ,vu�" oms e no-

ome"" - A h_ "emb lt Durante o período da gue1'ra_
to. promotor Parulo Wilaker, é saçoes qlUle p'eloom SOluo1,e .os V"

. ro u. Imo, -,-""""_ .

'

..:I, quem não tivesse um nome pura-

���::eollO:aC:e,�:gl: e�����d ��SI��o��ime a pena imposta Cumprl·ndo 'o:!!Ardo secr"et"'-o mente bl'asileir'o era "quinta-f:olu-
, . na", no conceito geral 'dos CO'lnu-

Fried'rioh Bla:Sis, professor dia aos réus, irá de vinte anos de

UniVlersidade de Colionia (Ale- prIsão ;l:!.té à ,capital.
.

. �2��;�;'a, não. A coisa mudou, pa1'a'
manha), Kiarl 000 Gohl, Hans DepOIis do,s dehates orais da A união entre os DEMOCRAT S-CRISTÃOS da UDN os seguid01'es do sr, PI'estes!!!

�

Oto Mei'Elil" ,Alibect:o· Thiele Val- defe's:a e .aousação OI Conselho e os TOTALITÁRIOS-ATEUS .do

pa��'do
:Comunista: ""om

."_ n, '" Esse era o partido dos são idea-
t'er Gustav LudJoVÍlg A11g1USltLn reoolheu-se em se;ssao secre- a abedura das urnas tornou-se um fato
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ue nenhum dos Ust',asl
engeDJheirlO" L1ssy A:mbe'l"ger � I ta, para ipil'o:ferir 0. "y,eredic- dois aliados podem desmentir.
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Esse o partido dos J.egitimos de--

'Richa.rd LaJIljbenhoo,fnB OOlillO tum', que, elllt�eta;nto, sómen- IA votação comunista foi 'Cerrada ,no sr. Irineu. Bor-
.
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iruoUJrsoo ,lliOS artigo" 276, . do, e aman, a sera con el,;1 .o. e- nhauseln. 'Os vermel.hos - J'ustipa 'se lhes fap�.,"":"_ na-o "'al-" y y"'. 1 Esse, o partido dos homens sãos-
Código Penal MiH1lar e 21, 46 gundo os d1ebates e o ambielllte taram. ao comlprollliS'so. assumido. A sobrecarta que aeo- e dos invulnemveis/
e 49 do decI'leto n. 4.766. Se- ori,ado em tôrn:o do feito. es;- Ihesse u� voto ,para 11m candidato ,a: :deputado.' estadual Esse,.o partido que ia regenàar'
g.l1indo a prlOImoção ,os �us,a- pera-'S!e � oOlIlÍd�enação de t�t pelo partIdo vermelho, acolhia também um ,voto �a o sr. os costumes e salvar o Brasil .. �

doIS dirigiram, de'pois de curso doIS OIS reus, n:a.o s'endo prova'1 Irineu Bornhausen. ,Nas sec�ões,.d,o Grupo Escolar. ilveira Tableau/ ...
/
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,d/e esp,eciaUza:ção em SIlla pá- veI a comillla'ção da pena de
I

de Souza e do COlTego Grande, :como. já evidencli
.

os on- __-'- _

tr:ia', VJ:listo plàno dle �'SlP[OIllR- rr:0rte, uma v,ez que a mesma tem, ,a coincidência ·.de votação foi iint�gral. '� Elel-"or com'g.e1ill em tooa AJmérlica Lrutina nao se acha rE}gtIllamelIlJta no . Outro ,exemplo apareceu !ontem, em ,Rerituba. Á iota- •
e :riecruta'l'lam meSimo< n:ll'me110- BmsiL ção, na legenda ,partidária estadual, foi [d'e 89 votos p; ra t02sos S!8ibotadorelS', entr.e o.s �uais O Con,seIho acha-se con:sti- a U•.D. N. e de 12 'Para o comunismo. Houve ,'um 'vo.to anU- anos
algillJIls ,bmsljJ,e.i.rIQs que não. pu- roido dos ,se;guintes JUl�es: .lado :PA0I'. conter ;nomes Ide 12 candidatos: OS!aldo. IR. Cabr�l Rio, 24. (A. N.) - Informam de-

der3.lm ser elJljcO'I1trados, pirati- major' Luiz dia Silva Ta"vares, e Antomo Martms Neto. !Somando-se 89 e 12 e 1 tem-se Manáus: que Antônio Lopes Pessoa"
oarudo crime,s· ÍllIomin'áveis con- presidienIte; dr. Adalberto Bar-' votação do sr. Bornhausen: .102.'
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com 102 anos de idade, compare-

too a Sleg!Urança de todos os i
ceu ao cartório eleitoral daquelt.
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Carlos Lopes, que se
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COri ervou. sempre soltei1'o, atribui-
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SUia açwo, Donam coloQlcadas de que :leI' alislÇ1.1'-se como ele'itor_
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