
Resultados apurados até às 24· horas de ontem, em todo o' Estado: Iderbal
•

.

R. da Silva - 77 .524; Irineu Bombausen - 64.581. Diferença pró ftderbal-12.943.

RIO, 27 (A. N.). - In�[,ul!açõe,s p:nÜlc��denrte,s. de O�pe
uhazue adlantam que num desastre de aVIa0 ali ocorr-ido,

pe,r(l"eu a vida, entre outros pas�,agei.rols, � famosa
,

estrela

Grace Moore, que já esteve no BilO de Janeiro. Tambem ��r
reu n.o mesmo desaetre. o príncipe Oustavo Adolf, da. Suécia,
neto do atual Rei sueco.

De vice-rei a· comerciante
RIO, 27 (A. N.) - Procedente de Senova, viajando a

líordo do navio .ítalíano "Argentina", chegou o Duque d,e
Aosta antigo vice-rei da Etiopia e que vem -ao nosso pais

estabeleeer-ee como industrial de tecidos, possívelmente em

São Paulo ou em Minas Gera.is.

Abandonará
a política

Dentro de poucos dias os comunistas' terão a sua imprensa I Porquê 1 Porquê 1

Porquê 1 Resposta: -lrineu Bornhausen! 19 de janéiro! Icõrdo secreto! $! S! S!

I Um grito de alarme
RIO, 21) (A. No) - Na sessão do Senado falou, o sr, Isniar

Góis 110nteiro, que começou por dizer que, depois de alguns

dias de ausência, iria "dár um grito de alarma", "em defesa

da democraoia brasileira". "São os próprios democratas

afirmou o orador - que estão estrangulando a demoeracía,

por omissão ou por exação de 'seus deveres polftíeos", "O plei

to de 19 de janeiro, éorrente z=- continuou o sr, Góis MonteIro

- constituiu nm triste espetáculo: foi um teste desolador,

contrário ao regime, de verdadeiro descaso". Tudo isto porque

"houve um afastamnto alarmante de eleitores, um alheíamen

to às urnas", enquanto "os comunistas dlseíplínadamente

rompareeeram as urnas, em obediência cega às ferreas ordens

de seus chefes".

"A demoeraeía vem de ser vencida pela indiferença em:

face dos novos métodos comunistas" - afirmou, mais adían

os democratas se permjtido ao lu-

:&0 de dtspersar seus votos em te, o 81'. Góis Monteiro. Depois de dois Iígeíros apartes do sr,

mais de 600 candidatos anónimos. Carlos Prestes, prosseguiu o orador dizendo que "é doloroso

Em São Paulo, a vitória do sr.}
que pelo descaso corramos o risco de ver uma Insígnífleante

Adornar de Barros não é obra do
minoria. Impôr-se à maioria". "Não tenhamos dúvida - disse

P. C. B. a prova de que não' é o sr.
ainda _ caminhamos a nassos largos para o drama trâgíee da

Prestes quem está carregando o sr.
P

,�demar 'Vemo-la no fato do C:1n- Espanha".
didato á .senatoría . "progressista" -------------------------,----

achar-se bem á frento do seu 0011- Vitima de um desastre aereo
corrente comunista.

Em Pernamhuco, outro Estado

onde o sr. Prestes julgava-se im

poi-tantíssírno, o candidato que

aceitou o 'seu apoio já perdeu ir

rernediRv'clme'lliLe a parí.ída. O mes

mo s'e (leu em Sergipe.
Em def'esa de seu presíjgio aba

lado o lidei' russo apresentará 00··

010 êxi,to.s rseus" a viLória do sr.

Milton Oarrínns, f'm Minas ou a, do

sr'. Johim, no Rio Grande do ;:;u1. O

oontronío entre a votação dOIS dois

candidatos acíma e as legendas dq
P. C. B. nos rcspeotivos Estados

LOII'na['ú ,evtdent'c, porém, ,que'o sr.

Prestes nada lhes ajudou; antes

pelo contrár-io, valeu-se deles para 8�uverno republl·cano Díreite do veto
faniJallecer a sua chapa de Bandida-

LOIs próprios. espanholEm SUiuta Catar-ína, a aliança no
.

escuro da D.,D.N. oom o comunis- Londresv ã? (D. P.) - O movi-

os mente para a reorganização do. go-

2 vêrno repubhcano .espanhol no

exílio, chefiado por José GÍl'a.l, t,e

rá i,níci'o deru[,l'o de brev.e segundo
informa hoje o, ja.rTJ!al DaHy Wor

ker. Em dcspaClho de Parí's, o cor

l'espondemte do reI'm�ido jOil'nal,

Domi[lique Richar'c1, declarou que

ql1am!d'Ü () govênno repubhcano s'e

'reunill' na' Frrunça, serão IUldClltadas

as primeiras medidrus p,ara a reor

s'aniZJação 'do ,grubine,Le. PI1ovavel

mente OIS l'epres'CIJ1Itantes do grupo

s<ocialista. de Negr.in substituirão

doi's Illlembrios do grupo c.hefiado

p,elo ,UiruLilgo mintstl'o PieLl'o, que

oe,verão r:I:muncâa.r a qualquer mo

mento. O fato rd,e Gh'al pl'cLeuder
fOl'Lale,cer seu govênno é 0onsi4e':'
raleio 'aqui, como uma repl,ica diré-

ta a cevlios jonnais l:lJ:itâJnieos que

previam ti di9S0'lução do mesmü

para dantr.o ,em brev'e. Um porta

V,Oz exiülido deCJLal'ou que Girai

tem recebido mi,lhiare.s de mensa

gens de soli:da'dedade, principal.,
mente de I'ábri,cal8 de cidadas, dis

tri LOIS e ürgwnililaçõEls subterrUillea.s

da :Elsprunha.
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Derrotados os comunistas em todo o Brasil

Madrid, 27 (D. P.) - O ministro

da Educação José Ibanez Martin

ordenou .Q esüabelecimento de

"Conselho Super-ior de Teatro",

constJi,buijdlo de 12 membros e com

a atI1ihuição de exer,ce,r a censura

e distriibuir prêrnio:s. AIS dedsões do

Gon'sellll'O s'elr�o tornadas por maio-

ria de votos" mas o J'lepresenil:ante

do BiSIPo de Madr.i!di, Leopoldo Eijo
Garai, terá o poder de voto, poden
do, pofll1anto, sus;petnder a produção
d� qualquer .abra que a Igrej'a con

sideJ'le imor,ail.. Idên.tico sistema fol

estahelecido para os. fiJrnes.

São PauLo, 27 (A. N.) - Falooda

á impl'fmsa, o ,sr. ALmeÍlda ,Prado'

decllarou que ruba,ndOIllará deI'iJn irti

vamente a :política. Dentro de pou

cos dias' reLormará a'Ü seu cOlllsul

tório médk,o. O crundidallo da D.

D. N.. di,s,se que tinha l'ealizad()

uma campUinha cívica e ,e,staVla sa

tilsf,ei,tos eom 'os seus .resulitadJos.

Não podem servir �o Exérc�t.o
Rio, 27 (A. N.) - RCiSlpondeIlldo a rem �nc.Jmdos como V'ohmtarlOs:

uma 'oO'Il!su1ta o mtni'Sltro da Guerra por ter,eIJIl i()cu�ta;do sua verdrudeirra!

siltuaçã:o, dev,m-ã'Ü ser ,exoluidos:

resti:tuillldo-ls,e-lbes o dooumelnlode(llaI'lou 'qlle não podem ser tnclui

dos no Exé'IlcÍlLo ooino voh.'mtáriosl,

iudivilCi'u08 'e:x,ol'u1dos das po,[icials, pl'ovanttÍ da gUia situação militar'

mi!.i'tal'es estaJduailS :a bem da di,s- :que aprelsentaI1am por oca'sião de

c'iplin1a e a,queles que por aCla,so fo- :sua ,1nclusãD no Exérci,Lo.

Rio, 27 (E,) - A apuraçã-o do úl-,
timo pleito, ern todo o Brasil, está

mostrando que o eleítorado 'começa

a repudiar 'Ü Partido Comunista.

4-8 cifras que se vão conhecendo

evidenciem que o sr. Prestes fICOU

longe de alcançar o milhão de vo

tos que pediu aos seus adéptos. A,

tremenda derrota que os car.iocas

inf'l igir-am ao sr. -{\.mazonas, ao qual
ofereceram um largo handicap,

prova que o Ri'Ü está longe de ser

a Moscou dOIS sonhos do senador

Luiz Car-los. A dianteira que por

enquanao ocupa a legenda do P. C.

B., na eleição para o Conselho Mu

nicipal, nada realmente significa
de grave, se considerarmos Iterem

Serão devidamente punidos
RIO; 27 (A. N.) - A reportagem dos vespertínos voltou

n procurar o desembargador Afranio Costa, presidente (lo

'I'rfbunal Re_g'Í(ma I Eleitoral, a fim de colher novos detalhes

sôbre o andamento da apuração do pleito de 19' do corrente,

Iníeíalmente, o entrevistado informou 'que amanhã, do

mingo, não haverá apuração. E,utret.anto ;' -aeresceutou -,
dentro de dez dias teremos concluido os trabalhos de apura

ção no Distrito Federal. Depois de explicar, atendendo a uma

solteítação da reportagem, que ainda não se podia precisar
bem o total da abstenção, calculando, :porém, que lá tenha sido

de 25%, Informou que a 'punição Idos faltosos será aníeíada

Jogo que termine a apuração. E, concluindo, disse. de maneira
incisiva: "Todos os que por motivo não justificado deixaram

de votar nas urnas de 19 de janeiro",serão devidamente puni
dos pelas formas .e processos já amplamente dívulgados",

mo resultou um fr-acasso, Ipois
prestistas não alcançaram ai,

'

mH VOltas,Von Papen no,Tribunal
Nuremberg, 27 (D. P.) - o

Tri_1
o promotor público, 'Werner Fie-

AI Cbunal DesJlazificação iniciou o beg, �eclarou que ia provar o se- apone morreu
julgamento de Von Papen, no edi- guint�: 1) Von Papen ajudou Hitler

lício do Conselho Municipal, a a subir o poder e "SusteI\tou' o pObre
apenas uma milha do prédio onde nazismo financeiro e politicamente;

.. Los Au�ele,s, 27 (D. P.) � AI Ua

funcionou o Tribunal Internacional 2) Von Papen, como criador do pane, vei, dos gang,sLeTs Inolnte-ame'

qfie o absolveu há quatro meses. O primeiro gabinete de Hitler, pro- rlCaillOS, que faleceu sábado último

sr. Egon Kubuschok, advogado de meteu ao Fuherer que dissolvido o etm sua luxuosa residêncil!1 na ci

defesa, que cOlnt!eguiu a sua absol Reichstag 'e levantaria a proibição dUlde de Mlia.mi, e"LaVla pauperrimo,

:vição IDO primeiro julgamento, pôs contra o uso de uniforme pelas sü<gumdo r,e,y,elOtl hoje Abraham

em dúvida :< jurisdição .do tribu- Tropas de Assalto; 3) DemitiJl 24 Flaum, Uldvogado do famoso "8car

nál. alegando que Von Papen per- altas autoridades em virtude de fa,ce". A famíHa de AI Oa;mpOOle foi

tence ás zonàs britânicas 'ou fran- serem anti-nazistas; 4) 'Solapou o 'obrigada a maTIJtê-,lo dur3JI1te mui

cêsa, e não á Baviera. O sr. CamiI govêrno de, Schuschtniug em Viena tos amos aJCI1eScEmt'ou 0I1,e. AI GaJillpo

Sacha. presidente do Tribunal, preparallldo Q caminho para o ne não dei,x,ou nü<nhum desejo. nem

declarou que Von Papen residia "Anschluss" da Austria. um único peny",
na Baviera. de modo qUê .está su-

jeito á jurisdição local" acrescen-

tando que "Von Pãpen permaneceu

'M
.

d·.alí voluutari.amente, após a sua

e
.

Iabsolvição". "

O advogado'de d�esa procurou

então levantllr a _Q1{estão da deci�

são do Tribunal Militar Internacio-
nal a eito Ide Von Papen, po-
,rém dente do Tribunal de

Desnazificação Q, lnterrom,peu, di

zendo: "Este não é lugar apropria
do para discutir as decisões do Tri

bunal I�nacional. A sentença é

indepen�. Vamos provar isto".

Frau Von ,Papen e suas três fi

lhas estavam presentes ao julga
mento. Se condenado, Von Papen

da importante

pod'erá cumprir seis a IIIQve

de trabalhos forçado!!.

WASHINGTON, 27 (D. P.) - O Dep3lrtamelllto de Esta

do anlUnc.iou .oficia;Ilmellite que o decreto do gOlvê,l"l1O argentino
oonHs,Ciamdo as fiI1mrus do EixlO "vem como uma bôa 'adição ás

que já flQ�am tÜlm�dJas COim r€J:açãJo ás ,illiSltituições edlU!cad0-

nais" na Arlgent�n:a. E' o seguinte o texrto da nota do Departa

mento de Est'ado:

"Este gl(}1vêrno tomolU c01}hecimelruOO da promuJlgação de

um decreto do govwno argentino elimihallidlo a proprri'edade e

contrôle, de gram.dre núme�o de fitrmas inimigas que eram ca

beç.as de po'llJte. E'SIta é uma med�da i'illpioíl'ltamte e vem CIOillO

lIma bôa adição ás medid3ls já tlOlm3ldals com I'ellação ás insti

tuições nazistas educacionais e de outros g'enêros. Oontillluam

as conslt1Iltas com o g:ovêrno argentino., a respeito dos agentes
anos

inimigos" .
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OSCAR ZWICKER S. ft.
Indústria e Comércio

Trombudo Alto-Rio do Sol
Sabta f,ajarina-Brasil

A v I S o
Acham-se á dísposíção dos Snrs, - aciondstas, nos escri

tórios da. séde social, em Trombudo Alto, os documentos a que
se retere o art. 99, letras a, b, e Ct do Decreto-lei n. 2.627, de
:26 de setembro de 1940. \

Trombudo Alto 16 de janei,l'IO de 1947. -,

Diretor Presidente '- Osear Zwicker
Diretor Gerente - Otto Proehnow Sobrinho

OSCAR ZWICKER S. A.
Indústria e, Ccmércio

Trombudo Alto- Ri o do Sul
Sanja Catarina-Brasil

I . ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
COillVOCO de acôrdo com os nOSIS'ÜIS eSltiru1lwtols SOCIaIS 00

Snl1s. - ,acioil1)isrtas para a asembléia geral ordínáría, a realí
zar-se no dia 16 de fevereiro 1l[óximo, ás 9 'h1:):1'3;s, nos eserító-
1'10ls dia séde social ern Tromb'lfIo Alto; piam delíberarem sôbre
a seguinte ordem do dia:

.

1o � Leitnra, disiClUiSÍÍJO te votação para aprovação do re

Iatóeío .da Díretoría, balanço geral, conta de lucros
e perdas, e parecer do Conselho Fdscal, reêerentes
ao exercício de 1946.

20 - Eleição da Djretoría e meoroe do Ooneelho Fiscal.
30 -- ÁlSSiUrutOS de Interêsse soçiaJ.
Trombudo Alto 16 de janeiro 4e 1947.

Diretor Presidente - Oscar Zwicker

Marshall irá a
WASHINGTON, :U. P.) -- Um porta-voz do Departa-

mento de Estado declarou que Marehall tinha a intenção de
ir a Moscou, apesac do próprio Byrnes ter lleito o mesmo,pro
jeto. Byrnes havía, com efe.ito, declarado durante a últ.íma reu-,
nião dos miifiistros dia Exterior dos quatro gramdes em Nova

York, que iria a MOSiCOU.
<

•

E esta a primeira conrtrmação 'Oficial concernente á pre
sença do Inovo secretámo de Estado á conferência sôbre a paz
com a ·Alemanha. Não será, todavia, pela primeira, vez qu�
Marshall irá a uma reunião íuternaoíonal, pois, como chefe do
estado maior americano, Marshadl pratioamente assistiu a tô
das as conferêncías de guera, notadamente a que reuniu R'Oo
sevelt, Chul1chill e Stalin.

ESCRITÓRIO JURlDI..,O COXEReIAL
{Com um Departamento Imobiliirio)

Vendas de pinhais, fazendas e emprêsa.
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Braneo

ADVOGAD�
_ Rua "�rei Rogério, 54 - ,"one 54 - Cnl:l:a Postal N

BIIdereeo telelrráfieo: "Elibraneo" - Lajeio .s: Bt- Cataria.
�----------------�----------------------------- ----

'BANCO DE CRÉDITO POPULAR E AGRíCOLA DE SANTA
CATARINA

O Banco de Crédito Popular e Agricola de Santa Catarina avisa
aos snr. acionistas, que pagará, em sua séde, á rua Trajano, número

16, a começar do dia 24 do corrente, os dividendos relativos ao ano (l.e

1946. '
'

Florianópolis, 20 de Janeiro de 1947.
Banco de Crédito P. e A. de Santa Catarina.
Lourival Almeida - Diretor.

Desfeitos os mal entendidos
LONDRES (Uníted) - O Forelgn OHice anunciou que

o generalíssimo Stalin aceitou as garantias britânieas de .ple
na continuação da vigência da aliança anglo-soviética. A co

municação foi feitll em Londres, depois :da chegada da nota de
Stalin sôbre o tratado assinado pelos dois países.

Stalin destaca 'que ficou perplexo diante rda afirmação de

que a Grã-Bretanha não possuía compromissos com ninguém.
E afirmou que essa declaração dúbia .podia ser utilizada 'pelos
Jnlmígos da amizade anglo-sovlétíca, 'Conclui o chefe do go
vêrno russo que 'os esclarecimentos posteriores britânicos ex

plíeam inteiramente o caso, não dando lugar a mal-entendidos.
�Importante organilação comercial de ITAJAl, comunica aOI in

tere..ados que f(ná realizar um ceneueac para admi..ão d. funcioná
rioa, na. aeguintel bales:

a -- local que será exercida a função: '-- Escrit6ríol comerciai.'
da Empresa em ITAJAI.

b -- lexo: -- ma.culino.
. c .- prova. poro concurso:

1 -- correlpondenciã. comercial.
2 -� datilografia,
3 -- noçõe. de contabilid�de,
d -- Encerramento da. in.criçõe.: - dia 30 de janeiro do cor

rente.
• -- dia que aerá .realizado o concur.o: -- 4-2-947, ã. 15 hora•.
f -- Ordenado: -- Será na base da capacidade apresentada no

concul'lo.

Importante,: -- As inlcriçõea poderqo aer feitae diariamente, dCl,ll
8 d. 12 e da. 14 ás 17 horaa, nelta Redação.

:�l{SDUQi.r

�.�A�./�� .�.t; .if: '

.. g
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nnRTOnO PATOLDGlCRS

,Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
Fone: 1448

Em frente ao Te.ouro
do Estado

Florian6polis
Dr. R. 9. S. Medina FarOl. Narbal Ah,e8 de SOUZI

Farm. L. da Costa Avila.
Exame de Bangue, Exame para verificação
de cancer, Exame de urina, Exame para
verificação da grav!dez. Exame:"ile escarro,
Exame para verificação de doenç�. da
{)ele. boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
Jlutovaccinoa e transfusão de sangues,
t;xame químico de fal'inhas. bebida.

. café. água., etc.

M�tricuJa das 10 às 12 horas
........", Dias 22, 24 e 25' àlunoe que' já frequentaram o CunQ;

26 • 27 •• aluno. novoa dOIl 20, 30 e 40 anol.

28 •• alunos novoa do primeiro ano.

Diploma de Guarda-Livros em

sua casa
Faça o curso nas horas vagas; por correspondencia. Peça
informações à \ C. Postal, 3717. São Paúlo. Em qualquer

cidade do Brasil. Curso eficiente e seguro.

AGENTES 'LOCAIS
Preeiso em todas as cidades. Negocio distinto, faeil e

rendoso. Para ambos os sexos. Escreva t'em compromisso
à C. postal, 3717. - São Paulo.

Resolvido, enfim, seu problema financeiro I
I

Adquira TUDO de que nec•••liar,
de U.A só VEZ,

.

."

pagando PAB.CELADAME."'.,
Hill &8 'VANTAGElrS da compra à ri_,

urvindo-se do
'oI:l "

[

SISTEMA C'REDIARIO KflOT ."

.....5
Celpdos

l16Yels
RAdlol
GelllClelral
Bicicleta.
J61a"

Unos
Chapé.1
.anltaleçies elitrlcal ...........
Artl..... p.ra ..........

PeIM-
.

C.sacos $

.
.

Quaisquer artt...

INOOSTRlA, COMálcJO E SEGUROS KNOT S. A.

Üpe4I", Da, I. ii e" t .. Ia -" III.
-----

N O. K._"",-"

o ESTADO !

Redação e 'Oficinas à rua João
finto n. 5

Diretor: BARREIROS FILHO
Proprietário e Di.r.�Gerent.

SIDNEI NOCETI
Diretor de Redação:

A. DAMASCENO DA SILVA
Chefe de Paginação:

FRÁNCISC6 LAMAl QUE
·ChE.'fe de Impressão:

JOAW'jM 'CABRAL DA SILVA
Representante:
I. A. S. LARA

Rua Senador Dantas, 40 - S
andar

Tel> �2-5924 - Rio de Janeiro

Rua Felipe de Oliveira, 21 -

8° andar
Tel. 2-9873 - São Paulo

ASSINATURAS
.

Na Capital
Ano . Cr$
Semestre .. . . . . Cr$
I'r imestre ; Cr$
Mês " Cr$
�úmero avulse ; . Cr$
Ano , Cr$
Semestre Cr$
Trimestre .,.... Cr$
Número avulso .. Cr$

�
I'
"80,00

45,00
25,00
9,00
0,50
90,00
50,00
30,00
0,50

TELEFONES MAIS 'NECESSITADOS
Bombeiros .•....••.••• IUS.
Polícia :

_""
10J�'

Delegacia O. P. Social .• •• 1$1•.
Maternidade • lU"
Hospital Nerêu Ramal •• Ui
Santa Casa ..•.........•• " •• :... 10Jlil<
Casa de 'Saúde. S. Sebasrilo ...... U5.
Assistêricia Municipal .....••••••• 166""
Hospital Militar . • . . . • • . . • • • • •• • 11&1
14- B. _ C. 15Jfl>1
Base. A,g"lI 116,
7' B.�l. A. C. .. " o.. • .. • •• 15911:;
Capitania dos Portos ,..... ••••••• U8&<· .

16' C. R. 160&-'
Fôrça Policial 130J
Penitenciária •• .. • .. • .. • .. • 1511il.·
."0 Estado" 1022
..A Gazeta" "........... 1656
-Diário da Tarde" 157'
L. B.· A 164'

�. F_úi. Ortil. . ',. 1.·

Anúncios mediante contrato

- Os originais, mesmo não

l
publicados, não serão

devolvidos. .!
ft. direção não se respon- \

sabíliza pelos eoneeítos
'.

emitidos nos artigos
.

assinados ' �

--------�-------------------

NOSSAS SECÇOES
Direção de:
BARREIROS FILHO

• ,Notas Polírisa,
Notas' Locais
Artigos de Redação
Página Literária
SIVNEI NOCETI

Crônica da Semana.
Economia e Finança.
Vida Bancária
Notas Científica.
Notas Rurais

Estatística
Nem Todos Sabem
A. DAMASCBNO

Govêrno do Estado
Notas da Prefeitura

.

Vida Éscolar

,.

�... I· I'"�

Religião
Jurisprudência
Vida . Militar
Noticiário do Exterior
Noticiário do País

Artigos de Redação
A. A. VASCONCBLOI

Pelos Municípios
Assuntos Internacioaaía
Concursos

Artigos de Redação
D. P. Af),UINO

Fatos PoliCiais
Vida Social
Vida Feminina

Magazine
PBDRO PAULO MA�H4DO

"'''';-i,
r�

.

-,':
'"
�,:,.

"

E8Portes

FARMACIAS DE PLANTÃO
MES DE JANEIRO

10 - quarta-feira - Farmácie:..
Esperança - Rua Conselheiro Ma
fra.

4 - sábado - Farmácia NeJSOD�'
- Rua Feljpe S.chmidt.

. 5 - domingo - Farmácia Noel-·
son

.

- Rua Fe'lipe Sohmidt,
11 - sábooo - Fmwácia Mo-·

dema - praca' 15 de Novembro.
12 - domingo - Flarmácia,Me-·

derna - Praça 1,j de Novembr&.:
18 - sábado - Farunáoia stO�

A:rrtônio -:- Rua João Piifllto.
19 - dom1ngo - Farmácia 8tOo.

Antônio - Rmà João Pinio.
25 - s'ábado - Farmácia Gata-

rinense - Rua Trajano.
26 - domingo -. Farmácia Oa

tarinense - Rua Tl'6jano.
O serviço noiLUI'no será efetuad&'

pela F.aI'má.cia Swnto Antônio sita'
á rua João Piifllto.
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Tra.l1s0o'rr-e, hoje, o aníversáríc

.nataltcio do 151'. dor. João ele Araujo,
__a;balils'a.do médico aqui residente.

-

Pela sua cultura e
- oornpel.ência

-prof'issíona! e amda pelas destaca-

.. das vidud-e-s de seu coração, goza o

üustre aniversariar-Lc, ele largo
círcul-o de amizades que soe apres

'são hoje em !testemunhar-Ihe seus

:s-entimentos de estima.

Ao dr. João. de Arau]« as fel ici

.tações do "O Estaod."

VIAJANTES:
Relação dos rpaslsageil'os que de

;semba:l1caram mesla capi,ta'l pelo
.avíão PP-CCX "Caete" da Cruzeiro

'CIJo Sul dia 26-1-n:
Procedente do Ruo : Ademir Mes- '

'Troca de
sombrinha

,Imprensa lusa
'

,�laDdestina

3o ESTADt '-Ter<a.'efra 28 de Janeiro de 1947

DE AGOSTOCLU'BE DOZE
CA�NAVAL DE

AVISO
'1947

�LIRA TENIS - CLUBE - Dia 1- de fevereiro, Grlto de Carnaval. Dia 2, dominge, �

- ,matinée infantil carnavalesca, ccminicie às 15 heras. Dia snírée carnavalesca,

AN[VERSÁRIOS: Levo ao conhecimento dos srs. sócioe e suas exmas. famíii(ls,
BTA, ECLEIA BOTT que _a Diretorio do «Clube Doze de Agosto» reaolv eu

'

realizcir bailes à
Fe,gl�eja mias uma primavera, fantasiaI com início às 22 hora ... no" seguintes dias do mes de Feve-

noje, a sta. Ecléia Botl, filha do 81'. reiro: Iii (sábado" 16 (domingo) e 18 (terç<lcfeira), reservando_ o dia
17 (segunda-feira) para a ves pero l infantil, dai 16 às 20 h aro •.

nrof. M'ari'o seu. VENDA ....!E MESA 8lt-'

HOJE:
u.· Do dio 10 de fevereiro em d iarrte , dai 1-

FAZEi\1- ANOS, às 20 hqrall, na séde do Clube, terá início a re.ervo de m eans , pela
_ O ISl'. Herrnmio Jacques, o r âern de chegada do sôcto , no recinto para e sse fim deaignado, O

_ O 'sr. Booerto Lapage, sacio só poderá re.er.var uma mesa. O preço da mesCl numerada,
_ a ,eX!ma. sra, Juvenil FlOl'a-1 corn dÍl'eito � 4 cadei�as, obedecendo à disposição constante da planta

,
exposta na sede do Clube, será o seguinte:-

vanle dos Santos.
_, ASSINATURAS PARA ToDbs OS BAILES CR$ 80,00

_ a exma. sra. Ida Coutinho. MESA AVULSA PARA CADA BAILE. . . CR$ 30,00
_ a ex<ma. sra. Cardliua Costa. INGRESSOS .- De ocôrdo com as instruções baixadas �-9Ia Dire-
-.a €:xlma, sra, Diamautina �oria e que ,serao distribuldas a,OIil srs sôcí os. ali preços para 08

Coelbü ele Souza, "7e's'P'Ü.sa do sr. lngIeasos avulsos serão o. seguintes:

MalllJO'e.1 Fénrei ra .de Souza, comer- ��:� ��g�s B��LEB�I_LES g�: igg:gg
cian�e, NOTA ., A meia avulsa só poderá ser adquirida apól a relilerva
- la sr, Wa.lmi r ,Salomé Pereira, da. de allBinatura I-Ql'Q �odas 011 bailes .

. ,colel,or f.ederal em São José. i:iecretatia, em .flo .'ianópoli", 28 de Janeiro de 1947,

-)' _ O jovem Ari Machado- ELPIDIO FRAGOSO,.Secretário Geral.
,

DR. JOÃO ARAUJiÜ

S. Pedro Nolasco, Confessor
quíta Bocha '!V'Iar iria Gtümarã'8'Sru v 'c 'I'empos díffceis revelam o he-
Rooha Dora GuiJID'arã,es Rocha,, roismo dos verdadeiros cristãos.
Carmenzjta de Oastro NeV181s" Neusa

-de Castro;' Aloento de Casóro Ne

voes Neto, .l\1urHo Verás F:oIlit8ll1e,le,
José Olovas Motta de A181l1C'ar� E'I'

nestína Ca'mpos; Peooedlente de S.

Paulo: Paulo F'ieri Posido ; Pl'OC8>

dente de Curiltiba: Evan,gelino
GoS!ta Nev,es 'e Nabi Za�arirus.

Foi trocada. p�r engono. no

;Clube 12 de Agoato, na aoiráe de
tlábado (dia 25 do corrente) uma

.sombrinha bordau'X nova por outra sofrimenuÜls Idos cr-istâÜls presos peda mesma côr. porem, mais ulada
Favor à pellsoa q\le a tem em leu los muçuLmanos. Resolveu deeli,car

:pader; leva-la à Casa Oriental todas as suas f()frças a estes mise
-sita à ,rua Conselheiro Mafr.a n, randas iI1mã.o em Crilúo. Foi Clolilfir-
15, Q Srlta. NilzCl Camisão Pinto

mado neste prQ1lósiúo por uma vi
,pal'o fazer o respectiva troca.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. são,,n,a qual Nossa Senhora lhe

�ERVIÇO �E a,paneceu enCiarregani(]o-,o Bom a

-.;J . LI JundaçãJo de U'm� ordem religiosa

METEOROLO,GIA com ,o fim de reunir .os cativ.QIs dos

Previsão do tempo, até 14 hor9. mOLn'OS, D. Jaime e S. Raimundo

<do dia 28 na Copital: de Pelnãfol'L tlveram, ·p.or sua vez,

Tempo: inatáve!. com chuvolI e.- a m€.srria visão, 'e assim fundou-soe
pana.. a Ordem de N, Sl'a. das Mercês. Os
Temperatura: elltável.
Ventos; de lue.te o nordé.te,

fresco•.
Temperaturall extrema. de ontem:

--máxima, 25.�; mínima 20,6,

ENPRE84
De Q<'Ô

«CONSTRUTORA UNIVERSAL»
AVI S O

do com o decreto l e i n ". 793). o reembolso
será dado Qgora em Florianópolis

I. B. G. e Estatística
EDITAL

No exato cumprbmento da legis
ção vigente, faço público, para ge
ral, e principadmente para ciência
dias estabelecimentos industriais
existentes neste Município, que se

encerra, a 30 de abril próximo, o

prazo de ínscrição no Registro Iü-:
dus[r1j� de 1947.

Catolicismo
C ,SANTO DO 'DIA

28 DE JANEIRO

Assim f.oi, quando os muçulma- Em face- do exposto, ficam con-

nos, ocupando. a .melhor pacte da vídados os responsáveis por em

Espanha, ameaçavarn a cultura prêsas ou f�,t"\ln�s industriais (usi
cr.rslã e escravizavam os ca-tólicos. nas, fábricas, moinhos, 'engenhos,
- Pelo ano de 1180, nas-c-eu em- Le etc.), 'ÜIU oficiínas Ide consêrtos, a

Mans Samtes-Pulles (Fr-ança}, um comparecerem nesta luspetol'i,a, á
meni,no que rec-ebeu l1Ia pila -battis- rua Padr,e Miglleliinho, nO 15, (ali'oss
mal 'Ü nome de Pedro. Desde '0'1 I do- Cine Roxy) onde serão aiemdi
mais Itcm:ros anJOs mosLrou Elxtre- I dios diáriarnente, das 9 ás 12 <8 das
ma caridade prura com os pobre,s. 14 ás 17 horas, afim de efetu'arem
Go.mo .gras-saISls'e na _sua páltria a e i1ns'c.ri.çãú do s'eu 81stabeledlrnen
heresia ,dooS aJ.bilgens,es, imig;rou pa- to.
ra a. Espa;nha, ,onde enLrüu em con

tWCltO CJom Jaime 10, rei de Ara.g'ão'.
Lá tev·e ocalsiãlo também de v·er os

Ao fabrÍCalnite que nã'Ü atellld-er,
d!elll.-bm do prazo aoima fixado, á
pt'esen,te oOlnvocação, será ap'licarla
multa ar.iáv/ell entre Cr$ 200,00 e

Cr$ 20.000,00, taJ como- es.tipuda o

artigo 7 do Decreto-lei 4,081, de 3
de feVle-reko de 1942.
E para que chegue a'Ü conheci

mento dOIs iln<teresSlados, faço o

presente edital, que sera puiblicado
n'Ü "Diáflio Ofidait do ESltado" .•
Flor'Íirunóp'Olis, 25 de jall1eiro de

1947.
Araldo Caldeira

INSPETOR REGIONAL

seus membros acrescenLav3im aOS

lrês v,aLo-s usuai,s o q,ua,rto: o de

fiCiarem presü,s como ref,�ns, quwn

do lhes faltas,slem os mei-oiS para

r-esga:laI' Ü'S IClri's!tãOis em pod8lr dos

mucul;mano,s, F,a.]l8-ceu S ,Pedro aos

24 de Dezembro de 1256.

!�t�?ios
TOMEM .

'Uin�o ereos�ta�D
"SILVEIRA"

Grande Tônico......._.-._--"'--"--'�--.._,.�

• ,. "lO lO .

Rio, 25 (A. N,) - T,ev·e lugar

B R I T O Ma.-s e'm.-gra'ote·s.ontem, ,ás 16 horas, no salão do 90

,andar da Associacão Hrasi'leira de

para o Brasl-1Imprensa, a I Ex{)osição da Im- O alfaiate indicado
. plIensa Clandestina PoeLllg'ue.sa, Tiradentes- "I Li-sboa, 25 (D. P.) - O OC\11SU-

.

realiza,da sob 0,5 auspiciü>s da So� lado brasileiro desta capilal emi-
,1:liledade de Amigos 'da Democracia tiu oem vistaiS pal'a imi·grantes po1'-

P,ortugnesa, tugueses que aguardaVlam ess'a me-

Nessa exposiçãõ são 1.000 pela diela, a fim de -embarcar·em palra o

primeira vez expo.stos ao publico Brasil, apesaT da noti.fica;;;ão an-

€xempla,l'es de nllmel'Q.SOS periódi- lerior de que os vistos estavam
- ,CDS, manif,estos, panfletos e repl'·e- slJJspensos e .só s'eriam co-ncedidos

senLações pllbJi,oados c!:ande,stina- mediante ,futo.rização especial do

mente em Portugal, e bem assim Itamaratí.
grande pall'le do maLerial de pro- .•••..•.•..•........•.•.•••. O primeiro grupo dos imigran-
pag3lnda' .do Müvimento de .Unidade VENDE ..SE tes que 1'8cebeIlam vistos embar-
Demooráüca qu-e tem sido, no am- O barc.o TARZAN para passeio' carão no "North King", no sábado,
biJenl-e de opre.ssão que se vive em com 7 mts. de oomprimento por 2 enquanto que o. segundo grup·o

Por:ug'rul, a manifestação desas- de IlaTgul'a e 7,50 _de mastro. embarcará no "Almirante Jaoe-
sOJ'Y'lll'a'Clia contra o governo de sa-,I Ver e tratar á l'll'a Jüã0 Pinto 5., guai ", segundo anu.nciou "O Sé-

-

Iaz:n'. - Sobrado, 'culo,"

(.

UMA BIBLIOTECA PARA AS CJRIANÇAS LONDRINAS�
- Sorridentes e satisfeitas, estas iovens leitoras deixam
a biblioteca infantil recém inaugurada e� Londres em

beneficio de sua educeçêo, sobraçando os livros que esco
lheram e que poderão Iêr descansadamente em seus lares.
.Poderiam tambem lê-los', se quizessem no salão de leiFura

que a biblioteca poeeue.

Cornovo'l vem ai!o
Lança Perfume - Confeti e Serpentina na

CASA nO PARAISO))
Rua Felipe Schmidt 21. - Florianópolis.

,II

o VALE DO ITAJAÍ
Procurem na Agência

Progresso,
'LIVRARIA 43, LIVRARIA

:ROSA

Ligação BrllsiI
Bolívia
Corumbá, 27 (A, N.) - Em avião

da Fôrça Aérea Bra:sileira, ch,egou,

I on�em, a esta capiltal ü mi'l1lis-tro
doa Viacão -em 1I}0mpwnhia do mini,s
tro Souza Leão, chef,e do prato ..

'

colo do Hamal�a:ti, e do engellJheiro
Bat'bosa Pratti, membros da Icomis
são mü:,ta Br3JsH-Bolivi.a. O Minis
tro Pestana visi.tou, hoje, 'Ü escri
tório da .comissão Brrusi\-Bolívia e

suais oficinas em Ladári'O, 'alSsim
COlmo a séde do sexto di,SltrilLo- naval

ali sediada, {mde, pel'o almirante
Lobato AiQ'es, IhB foi ofe'l'ecido um

coquetel. Á ta1'de, 'o milllistro da

V'i.ação v.isivou Iba:mhém a 'usilna si...

derurgica da SociedaJdl8 Brasileira

t de Stdehmgia e o tr-ech-o da ·estrada
-I de feno ·entre o ponto Esperalllça e

81s'ta cidade, Hoje o mi,nÍlstro Pes

t:ana ,e sua oomÍltilva seguirão de

avião para IRlobo.re, omde se 8In00li1 ..

trarão ClQm a,s autonidades bolivia

nas, dirigindo.-se, d8iP,ois, para El

PODtO'l1, que é o po.mo tel'.mi.nal do

trecho da .estrada de ferJ'o para

Santa Cruz, de �a Si,er,ra, que está

SClndo .oollistruida, p,o,r 'aJquela co ..

mi:ssão.

CUTIS
CANSADA

�s S��d�sl��
-

gas na testa e ao

redor dos olhos,
as sardas, man

chas, cravos e es

pinhas, são traiçoeiros inimigos da

beleza da mulher. Quando su-rgem
estas imperfeições, lançando nu
vens sobre a sua felicidade, con
fie nas virtudes dp Creme RugaI.
Rugo! corrige rapidamente as clju
sas do envelhecimento PI ematuro

dã cutis. Este famoso creme em

belezador, usado todas as noites

em suaves massagens no rosto,

pescoçO, e todos os dias como

base do "maquillage", remove as

impurezas que se acumulam nos

poros, fortalece os tecidos, dá vi

gor e, mocidade à pfle. 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. Deseja obter

emprego?
Procure então a nOS!i" (rl>!r�.·

da e preencha a nossa "ficha ••
informações úteis", dl\ndo tôcl..
I\S indicacões possíveis. que ten
mos prazer em recomendá·lo (a)
a�s interessados na aquisiçio ....
'>IH'" funcionshio .. (a,.)

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJA!

CREME

RUGOL
Alvim & f,,,ilos, llda,-C.P. 1279-5. Paulo

... ' .

TOME APERITIVO

KNOT
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I i
I I'
1'.11.1.'li
'I,: I
'11.:1I I,

I!!

4 o
..,ESTADO-Ter�a·�elrp 28 Cle Janeiro ele l1JlJ.1

Irrilados OS russos, COlD
a imprensa broaíleíro
MOSCOU, �' (Uníted) - O jornal "Tempos Novos" es

ereve que durante o mês de dezembro último, os jornais do
Rio de Janelro publicaram mais de 400 artigos e notas com
Iuveneíoníees caluniosas. Esse fato - diz .o jornal - está pro
vocando grande Indignação nos meios políticos russos, pois o

povo soviético nunca demonstrou qualquer má vontade ou
desconfiança em relação ao povo brasileiro.

O "Tempos Novos" refere-se também á moçã'O de rompi
.mentos"das relações com a Rússia, apresentada na Câmara
dos Deputados do Brasil.

DE PION E-IR 0-
A SERViÇO DE V.S.

FILIA � VAqIG:
EDIFICI,) LA

Praca 15 de Nov=mb-o
PORTA - Telefone 1325

s10 FRANCIStO DO SUL para, NOVl fORK

Confusão na Indo China

Stalin não quer permuta
Moscou r- (U. P.) - o genera-I Stalin afirmou que tais medidas

Iíssímo Stalin declarou ao mare-I poderiam \,ser' interpretades como

ehal de Oampo brítaníco, Bernard uma preparação para a guerra.'
Montgomery, que "o momento i Stalin fr izou ainda: "Para me

atual não em opontuno para in-llhOil> ou pior, as grandes pODEm-
teroambio de oficiais 'sovíétícos e

I.
_

brítanícos pana estudos e treina- [Ci�s já _tor.namam publico q;le nao

mente", segundo informou a agem-
há razao para nenhum pial� se

'. "'I1n o," citando notícias de preparar para a guerra .. O mter-
ma .....,s, Cl '" 1

'f"
'

I
'

f
- .

fontes audor ízadas. A questão de cambio o icia ou 1[1 ormacoes rm-

troca de oficiais entre os dois paí-j litares jamais' estará em harmo
ses - acrescentou "T'ass" - foi nia oCOIm quaisquer sentimentos
levantada por Montgomery, porém, pacif'icos."

ESURITOBfO JURIDIeO COMERCIAL
A..untoa:fiJurídicos.- Comerciai. --,Rurailil e .Inforrrathl'n.

Endereço' Tel. ELIBRANCO - LA.JFiJ - Santa Catarina
�nsulte tOsa Organização antes de .e decidir pela eom

�ra ou vendQ de imoveis. pinhais ou qualquer•

emprna nede a.tado
.

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

Rua Frei Bogérfe, M - Caixa Postal 64 - Fone 14

Transportes' regulares de cargas do pôrto de

Informações com 08 Agentes.

Florianópolis - - Carlos HoepckeSjA - CI- Teleíone l.Z12 ( Eod. te'eg
SãQ Francisco do Sul - Carlos Hoepcke S/A - CI - Telelone 6 MOQREMACK

Dentro da Federação Indochinesa munisnro ao fascismo, estas udtí

foi reconhecida, em Março Ide 1946, mas muito trabalhadas pelos [apo-

I
a existência da RepubHca de Viet- neses durante a oCiUjpação..
Narn, CJlUe compreende os teritortos Ho-Chi-Minh está apoiado no

de Amam e Tonquin, íisto é, aIS. ter- poder pelos grupos esquerídâstas. O
ras habitadas eplos anamitas. Goza nacionalsrno de tpo f'ascsta procura

-----_-------- a Repeblíca de completa autono- trar-Ihe o. poder, separar-se puf'

mia, mas não de independencia COil11IPJ.eto da França e extender O<

absoluta, por três causas. Uma, domínto de V�e:t-Nam a todas as
,

que os outros rrsembros da Federa- outras regiões indochinesas,

ção não desejam a total retirada da Dá-se .grande ímportancía ao. fa

França, o que os colocaria sob o. to de que f'osem encontrados cadá

dominio do Vie-Nam anamita ou de veres de oficiais [aponses entre 0&

oaitra qualquer potência. A segun- entreo s guerri1heiros do Vá,et-oNam.

da, porque O's· prãpríos dirigentes

II
.

Ide Víet-Narn também não que�em �NRS .

tal retioada, rr'eceanldio que seriam .J.
assim expulsos do, poder pelos na-

.

IS('tINN IlTES "

ciorialistas extrenustas, pasasdo, a 11 11 II
Federação Indochinesa a girar na Reclamem ímediata-'
órbita de outra potência. Esta úl-I mente qualquer irre
tima fi,l1almenrte, porque ail1d.a ��o. I

gUlaridade na entrega
se deu um só exemplo na nistória de seus jornaes ..

rlle que uma nação abandone volun-

<rue
ela

"'Qu'em extraviar' ou -Inutifizar- o

certificado de alistamento pagará
"multa de 10 a 50 cruzeiros, outros
sim incorrerá em multa de 20 a 110
cruzeiros aquele que extraviar -ou �;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_;;;;..,.,,,:
inutilizar Q Certificado de Beser-]

.

- )

1vi��;�. 129 da Lei do Serviço MiIi- A J�)V()GAD()S
'

tar).
CASA MISCELANEA dístri
buidora dos Rádios R. C. A

Victor. VálVulas e Discos.
Rua Conselheiro Mafra

CURSO DE MOTORISTA

SNRS.
ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre

gularidade na entrega
de seus iotnaee.

CONTRD' SIlRDIS

,
N� 1�

PARA RECEBER AMOSTRA GRÁTIS
ESCREVA O SEU ENDEREÇO AO

lIBORUORIO 00111 S...
.

CAIXA POSTAL, 36
iaLUMENAU _ SANTA CATARINA

e'

Serviço de Pronto Socorro de Automóveis
Ensina-se a dirigir automóveis

Amador e Proftssronal
Teoria e prática - conhecimento do motor.

Atendem- se chamados para reparos de urgência.
Auto-ESCOla '-47.77

GARAGE UNIAO - PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40.

-COMERCIANTE: Dá um li

vro. à Biblio.tec� do Centro Aca

démico XI de Fevereiro. Con

tribuirás, assim, para a forma

ção cultural dos catarínensea
de amanhã I

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

Dr. CLARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e cível

C'oftlltituição de Sociedades
NATURALIZAÇÕES
Tituloa Deolaratórios

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

Re.id. -- Rua Tiradentes 47. IFONE • ..' 1468
...,"---_._-

tem antagonismos com -os naeie- Camisas, Gravatas. Pijamee.
naãistas de outrasregíões e mesmo Meia. d,al melhorei. pelos me

antagonismos imternos. Fignram nores preçOI 16 na CASA MlS
nele forças que vão desde o' co- CELANEA - RUGO. Mafra. 6

Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA
t

Dr. I. I· DE SOUSA CABRAL

'ESCRITÓRIO: Rua Fe1ipe� Schmidt-5€ - SalQ 5
\.

Edifício Cruzeiro FlariaIl6 polis.
.�--

QU�R VESTIR·SE COM CONFORTO
PROCURE A

Alfaiataria
E ELEGAHC!:;-;--I
elloCAPITAL: CR$ 60.000,pOO,OC

RESERVAS: CR$ 15.000.000,00
Rua Trajano, 23 • Florianópolis

MACHADO· li CIA•

Ag8acia8 e Representações em

OelPDl
Matrla: Flol'ian6poU.
ttUQ João Piato i n. 1'1
COliza Postal. 37
i'UiCl: Cr8llciúma

R'ua Floriano Peixoto••/0
(EdU. PI'ÓPl'lu).

T.ll9grarna,,: GPRIMUS·
AOOlnt.... 'ilCCI princip(d�
municioiOJl 60 Eata'; o

RuI', FelipDe Schmidt n -- Sobr<.l'io
,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MOTORES
•INDUSTAIAIS

,

INTERNACIONAL

,"

/'Adquira a SL a própria fonte de eletricidade para
-suc fazenda c'U sua indústria. Os Motores lndus
'triais Internati()I;al Di'esel equipados com geradores
f;Palmer solucior1om satisfatõriamente o problema da
,fafta de eletric'idade em lugares desprovidos dessa
• comodidade.

"

",Existem conjun os International - Palmer para vórias

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

voltagens opr oximadas de 120, 220 e 440 volts
sem auxílio- de transformadores, reguladores da
voltage.rn ou quadros de contrôle.

_.)

�P.sa-nos foU letos descritivos sem compro'mlsso
.

Diapom-.-, para pronta entrega =m

Flerícnópolis conjuntos de 15 e 20 KW

C_ RAMOS «: cu,
Rua João Pinto 9· -Florianópolis

Rádio Difusora
,de Laguna

Todo o Sul Cat"rinense escuta
diariame.nte a Rádio ·Difusora

de Laguna.
Paris - (S. F. 1.) - Se 'Ü Iarno- 970 Klcs. (ondas médias).

so sol negro de Gerard Nerva!l Horários de irradiações: - Das
irradia ínséstentemente sobre a Jit,,10 às 14 'e 17 às 22 horas.
poesia f,ramcesa, ° negro conquis- Representante em Florianópolis:
tou tarnbem na paleta dos pintores D. F. DE AQUINO
da Fr-ança um lugar de preferen- Red. do Jorn!:!1 «O ESTADO({
oia, 110 lado cromos, dos eobaltos
ou do's cadmios, Não, claro está, o
negro d�vidoSlo dos betumes

-

ou

dias üerras, <rue delatam logo os

etennos descendentes de Bonmat,
mas, o negro pUI'O, absoluto, refle
Htdo, luminoso. O negro não é som

bra, mas ressonância do branco,
sílêncio musical, renda imóvel de
tôdas as "1ll1t!3Judes" J>OStSíveãs' do

•••• •••• •••• •••• •••• .. •••

espectro. Foi dêste .negro que se ReconsfruCões
serviram os pensas, os japoneses, ,.

hde cosas, muros, tel adas,Velazques, Manet e Renoir.
etc. Trotar com Jorge deRá afuaJtmtem,tle uma exposição

. Paulo, na firma BU8ch
na Galer-ia Maegth, de Paris, que &' Cio.ilustra explendidamente êste tema
sonoro e profundo por rneíe

'

da
reunião de algumas obras pr-imas
can11emporâ!JlIe!as. Três Braque, on

de o ne,,"1ro exalta os azuis � os vio
letas; três Matisse, o negro [ogan
do com os vermelhos, os rosas. os
ainarelos e os verdes claros, um

Rouault, quatro Bonnard, dois Mar
ohands (acôndos negro-vermelho),
um Manessier (onde os negros ric

sernpenharn o papel de chumbo nos
vitrais), Van Vel.cte, Chastel, Dany, IRigaud, Vüleri, Atlan, Pallut, etc.

Notícias da
França

o NEGRO É UMA COR

•

"A SINFONIA LITURGICA", DE

ARTHUR HONEGGER '

P.A!RíS - (S. F. 1.) - Natural de
Zur ich, Anllhur Honegger foi um

Uma sala dedOIS mestres dessa Escola de Paris
.

uma m e s

cem a
TOME
4) MELHOR

RHOT I
APENAS Crj 3,H

Com essa infima quantia Ve�
está auxiliando o leu pró::dmo.

,

V j Contribua para a Caixa clt! EsIIIOlalAPERITI O -o. rnd�lI'..ntM 4. Fl",rfallbolia.

r: â m·b i O

que agrupou em volta dos "Seis"
os melhores compositores euro

peus renovadones de sua arte após
a prímeir-a guerra mundial.
Ouviu-se agora do famoso com

posjtor a
-

"Sinfonia + Liíurgica",
executada numa Sala dos Champs
Elysées. rl.s alguns fragmentos de

um amtígu ,d:e Pierre Kahder, criti
CD musical de"Aotíon " :

:A "Simf'onia Liturgioa" mantém
desde o iP'rilndpio ao fim um estilo
altivo.

MOEDAS I SIMBO
LOS 1 VENDALIVRE

Libra

[.(.>"Dolar ' U$S
-Escudo Esc
.Peso Boliviano Blv
.Peso Ohileno P$ch
"Coroa Sueca Sw.Kr.
.Franco Suíço Sw.Fr.
.Peso papel Argentino M$N
Peso ouro uruguaio O$u
·;Coroa Dinamarquesa Dan Kr
.Peseta Pts
Franco Francês Fr.fr.
-Marco Vm/3
_:Florim FIa
;Franco Belga Blg 0,4271

Taxas fornecidas pela agência do Banco
\ sem confirmação

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

175,441618,72
0,761

10,44570,6039
�
5,2109
4:3738
4,SQ67
10,6062
3,9008
1,7146
0,1574

OOMPRA
LIVRE

74,555
18,50
0,752
0,4361
0,5968
5.1496
4,3224
4,51194
10,2778
3,855'

0,1556

O'tima residência
Vende-se, no bairro de

Coqueiros.
Negócio urgente. com o

proprietário GUALTER
TIBAU, na Palhacinha.

. . � , , .

B R IT O
o alfaiate indicado '.

Tirad6ntes 7
..................................

VENDE.SE
o predio no. 5 da rua

Tiradentes.
Tratar cem Domingos
Valente, rua Alvaro de

Carvalho 64 .

0,4221
do Brasil,

.
.

Vendem-se
jantar c rm p le ta

uma mesa de copa.
pequena de c isí oha
cadeiras.
Ver e tratar na

RioBrancJ n
' 1:) I .'

Avenida

Dr.' ARAUJO
OLHOS - OUVIDOS -

NARIS - GARGANTA
Reiniciou sua -clin ico ,

o autor di uma dmportância COI).- Precisa-ses�ldeJ'álVel .

rus cordas graves, sobre-

tudo nos dois pr-imeiros movirnen- Orgonização de vendas e

tos. "Díes lrrue"! (A colera Ijn;vina) serviços em Santa Catari

deselucadeia-�e em linhas melódi- na, precisa de VIAJANTE
00:5' atormentadas, sobrepostas num Escrever ào próprio punho
cOlntraponto clawo e tenso. A que para a Caixa Postal no 117,
.obedeoe semelhiarute pa,ixào? Acre- ITAJAI - Santa Catarina

- dando referencias.di1JamiOs que se trata de uma justa
tempesilade desencadeada nla allna ..

d:o artista. No segundo mo:v,iJmento" Pe�as e, Acessórios'''ne pnofuJnd�s ola'malvi", o apêlo' Y
PARA caminhões e autn

COllTI Sle'llS aJoontos
_ de:Slgarradores,

móveis Ford e Chevrolet.entÍra,qIUece por Vlezes, o poosm" de-

masdado em' Braihms', mas a[>enas acabam de receber Oliveira

numa curta passagem: a tragédia & Filho, Ltda. Rua Deodo-
ro, nf:l. 14. Florianópolis.'encDúltlfa l<Jgo de ll'O'VO sua expres-

.

são.

E d"Dooa NóbiJs Parem" (Dai-nos
.

sta a ven a
a Paz), iIIt:]J'lona o wI1Qe;iro e úlitimo

mnvimeJn,to: as buzinas em surdi.na_
cOlme.l?am "n1arcato", e as cOil"das

re,sp'OIudam em traços, bem ligados,
os c'Obres respÜ'nldiem à iln,te.rrog;a
çà'o, insis;t.undo C'Üil11 a tuba.

UIU ultim<J asalto do il11owmento

angu}>oso do principio conduz a Envie ao seu amigo distantf
um dos rn.a1s t'eI1l1Í",eis "fort'i!ss'Írni" um número da revista O VA
da música s,:i>nfÔlll,ka. Mas vem a LE DO ITAJAí, edição dedi
pa, doce buco�,j,oa, eXipressa .pelas cada a Flori,anópolis, '

e assim
cocdas. O fim, um pOUiOO fáciJ, s'e estará contribuindo para
orna pianissimo com a peqt.rena maior difusão cultural
nauta e a iJatell'lia". . » de nossa terra

"Tenha sempre em cosa uma garra1iClha de

-

"VIRCiEM ESPECIAl·IDADE"
WETZEL J ND'USTRIAL-JOINVILLE

ftrERIIIVO «I N O I»

0, Sabão ..

TORNA ROUPA

ótima residencia à rua

Irmão Joaquim n. 9.
(Avenida La Po�ta)

Ver e tratar na mesma dia·
riamente, depois das 10

horas.

CMarca reglsl

BRANQillSSIMA

DISSOLVE �..

A GORDURAi
�u�t��m9!!!����!a�!!
gostaria de ter o corpo das belísaimas
Estrêlas do Cinema de Hollywood? Um
médico da Califórnia, que presta assis
tência às estrêlas e aos mais famosos ar-I·tietas, descobriu um método rápido e se

guro de dissolver a gordura sem recorrer a
dietas drásticas ou a exercícios excessivos.
Esta descoberta. chamadaFOrIDode,
promove nova saúde e energia ao dissol
ver a gordura. dernodo que V. se sent.râ
e parecerá mais jovem 10 anos. Basta
tomar 2: pastilhas 3 vezes ao dia.
Formode é um preparado garantido

, para remover o excesso de gordura, Peça
" Formode hoje mesmo em qualquer
farmácia, A nossa garantia é a .ua�maior
proteção.

A

I VI,lle, sem ,om�rOmISSO$·
LIVRARIA ROSA

I Rua Deodoro, 33

Floriaoópo}ie
Livros novos e usados,
em diver sos idiomas •

A tende encomendas de
obras editadas no Braail

o u no estrangeiro.

Novidades todas
semanas

a, I

Iheiro da ilustra.QilO a-cima,�
lhe, em lUDáve! gesto. um càlice do
"""'<l!ent6 e.peritivo KNOT. lembre-
"" V. Si&. de acrescentar, 80 agrade. i

oe? • gentilB'J,B,:EtTE.É T..4Jf-
BFl'1 o I1ElI AfJEIUTIVO

I'I1EDILETlJ!

IU/,( /)Qo/l(/ro /)..IKnoru Ilfl). (0If. �Ef6ilRM
I ilTAoJAi ..

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAI

RETIRARAM SUAS CANDI
DATURAS

Tôdas as bebidas, incluslVt> a!l
fabricadas em outros

Esta.dOS'1retiraram suas candidaturas,
''Para reinar nos lares catari-

I uenses, ;- em vista da ce'rtissi
ma vitói-ia do aperitivo KNOT.

DOENÇAS N<ERV-1)SAb
Com 08 progressos da medlc�

hoje, 88 doençae nerv._OS88, quancl.
tratadas em tempo, são male!t ....-
feitamente remediáveis. O �uBncl.l�
sismo, fruto da ignorância, só pCHI.
prejudicar 08 ind,ividuos afetados clt
:ais enferiitidades. O Ser.viço Na
cional de Doenças mentais dis,..
de um Ambulatório, que atende Cra>I
tuitamente os doentes néryosol ,..
digentes, na Rua Deodoro 22. clu'
�. .., hn..... oMàri....nt..

S��Ã��:RÇt""
Esp ECIAL.IDADE
�-_ .. -

...: .....;.'-' . __ .

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

Programa de Campeonato B,rasi- Seguiu
leíre de Basquetebol

P"
r

S f1 t
. -

leta
í

I
Em ôníbus especial seguiu Silva, comparecendo os repre-

Ora- _ ui arlua, a pe ela Inaugura ontem para �ão Paulo omde, I sentamtes dêste e do sr. Inter-
A diretoria da Confederação I do 7.° jogo e Vencedor do 8.° por estrada d�e ferro rumara veator Udo Deeke.

Brasíleíra de Basquetebol em joso. I pana Belo Hortzonte, a delega-
sua última reimíão aprovou a Dia 11 Segunda melhor de ção catarmense de basquete- Na qualídade de chefe da

tabela dio Oampeonato Brasí- três. bol que tomará parte .11'0 Oam- embaixada barriga-verde se-

B '1' guíu o dr. Paulo Oto Scheide-Ieíro onga.nizada .pelo diretor Dia 12 (se necessario) peonato rasr erro.
A� J' '1 m,aln,�)'e�. Acornpanharam-natécnico e que é a seguinte: 'I'erceíra melhor de três. Amte-ontem, em ouuvi e,

aímda o cronista Hélio MiltonDia 1 - Congresso Bnasi- A ,pil'i'meira partida ínícíar- com a presença de autorídades
Ieiro. Instalação e 1.a sessão se-á às 19,30 horas a segunda CIVIIS, miJilbarels e esportivas Pereira, representante dia im-

ordínarta. às 21 horas. foli procedida a entresa aos prensa e o sr. iro Marques,
Dia 3 - 1.0 jogo _:_ F'edera- O quadro de juizes será for-. anletas dos símbolos ofertados representante da Rádio Gua-

ção Brasüeíra de Desportos x mado por elementos indicados peJo dr. AJdwbal Ramos da rujá.
.

Federação Atlética Catarínea- pelas Federaçõeh FIuminense,
se. Metr-opolítana, Minesra e Pau- Extreou2.° j,ogo - Federação Des- lísra e as escalações feitas pe
portíva Espirítossancense x lo dtretor técnico da Conéede
Federação Deeportrva Paraen- ração,
se, Os oficiais de mesa serão d�o
Dia 4 � '3.° jOlg.o - Federa- quadro da Federação Minêira,

ção Fh1JminelliS� de Desportos também escalados pelo diretor
x Federação Paullsta de Bas- técnico.
quetebol. .

O campeonato de Lance Li-
4.° jogo - Federação Baia- vre será no día 7 de feve'reii'0,

na de Basquetebol x Federa- com, início às 20 horas.
ção Atlética Riograndense. 'l'

Dia 6 - 5.° jogo - Federa-
ção Metropolitana de Baeque- PIll'IE�i�. ��iS��;��E NO

tebol x Vencedor do 1.0 jogo. .

6.° Ioso Federação Mineira Rio, 27 - Foram encerra-

de Basquetebol x Vencedor do dos sacísratoriamente os en-
2. ° jogo.

•

tendlmentos ennre o São jCris
Dia 8 - 7.° joglo -

ven�e-I
tavão e o técnko Adernar Pi

dor dio 3.° jogo x VelliCiedor do menta.
5.° jogo. Pimenta a;�,S1UimIra imediata·,

8.° jogo - Ve,llJcedor dOo

4.01!
mente a direção dos pI1ofi,ssi:o

jogo x VelliCedor <lio 6.° jogo. nJails alvos, fUlliÇão que já exer-
Dia 10 - 9.0 jogo - DíSlpu- ceu, durante dlois anos, amte.s

ta do 3.° lugar numa só parti- dlo Campeonato do MUindo, em

dll' - Vencido do 7.° jogo x 1938.
V8UK)i:dlOo dJo 8.° jogto. Primeira I O 'pmaZO do Cpl:lltl'ato s.el"á de
melholI' de três €'I1tre Vencedor um anlO.

O VICE-CAMPÃO PARA- J ,_
..

GUAllO PRETENDE JOGAR oons O ImplCOS
EM PORT.o ALEGRE LOIndil'es. 27 (U. P.) - Os pri-

PORTO ALEGRE, 27 - O meims i,ndiciÜls de que e.stão sendo

esquaJdrãJo do Sol de América, ela.büradols planos me.tiemlosos p.a

Vi'ce-Ga;mpeão do, ParaglY.ai, �'a os jogas olímp�Clois nesta ca,pital
qU!e olIltem empatou .com o·em

-

1948, foram apresentado.s on

Oa'ITllveão p,a;uUsta, pretende te em a,nunci,o do Oomité Orga'l1iza
exibir-,se nesta Oapita,l na se- dor, Cerca dc' 500 dos prilThcipais
gJUnda quinzena do· p;róXÍ'mo' atléLas do mundo perLencentes a

mês. 25 nações, :ao que se .esl}e.ra, COITll-

--�-----.----- !l)Eltirão de/'Z9-7 a 14-8 dlo a,no vin
HELENO QUER 180.000 CRU- dmmo, A ,principa,l d1f'iculdade será

ZElROS
. o ruloJamEll1'to dos atlétals, em vista

Ri.o, 27 - HelellJo, centro da escalS.8'ez de .casas, mas o g'oveT
avante tiWlaT do Bouafogto, 00- .no fará C'Ü'IlJst.ruir uma a,ldeia 'olím
clarou que a,]ya,l1!dona;rá o fulte- pilc1a es.pe�ial "mã,o ,tendo sido deci
boI, afi.m de dedtcar-se á sua dido no entamto ,o sítio ,cmde se .edi
profis'são ,de adcvagado, a m�- fi,cará a melsma'. Soube-s·e. Ique os
n,os que atend:a;n( ·as. SUlaS pre- a,t1étals alemãe.s 'e jaip'OIneslEls não
tenções: 01'$ 180.000.,00 por ,g;e:rão eonvidrudos ás Oh:m:piadas de
um amlO de conttrato. -

1948. '

O .FLUMINIDNSE JOGARÁ VENCJDDOR O RIO BRANCO
EM JOLNVILE '?

lrufol"mações co�hidas peJa
nl088a Y,eporta,g8Jffi, di;zem que
o Fluminense, S/UIP'er oa,IlliPeão
cruri.oca, .seguilI'lá esta' S'ernana
para o mUlnicípio de Joinvil�,
o.nde preHará com o Améri.ca
OiU o Caxias. CONVOCADO· STRAETZ
Ailndla ha pOiUJOO o Fluminen- A C. B. D. oonVloéou, :para os

s/e 'Slbateu lO Fer�oviário., de etI1S/a101S do satl"atch bras i
OUTi:tiba, peJo eOOOl'ie de 5 x 1, l,e.iro que COUICOll":r:err'á' ao Sul
aJtuamdo oom a seguinte oons- Amerioano d€ ArtJetismo, o no

titui,ç)ão: Riolbemi'nho, Osni e táveJ aUéta catJarinens!e., Érioo,
Ha,ool'dlo; Pascoal, Telesca e Straetz Jú:niOlr, di'retor do De
Bigode; Pin:he.gas, Adlemir, palI'tamento de voleibol e bas
Owec:a, (JuiVena:l)', Orl,ando e quetebol dOo P"a!ula Ramos.
RJod:r�g;ues.

'\

......__

PALMEIRAS x PENAROL
Mantevidéu, 27 - Amanhã

p1"osseguill'á o Campeonato do
Attlan,uco, com o enlContro en

ttre PaJ,meir'als, brasileiro, e

PenaTol, 10loal.

Na lüúalidade �e Ooqueiros
de:f:I'lolllJtarmil-'se all1te-on.t8Jffi as
e,qui,pe.s do Oaxias e dQ Rio
Branoo, s'wirudo venoedor êste
último pelo dmatadJo escoro de
6 x 2.

DERROTADO O VASCO
MonteiVidéli, 27 - PrO'Sse

�uiThdo a disputa do Campeo
n.ato do ,AJtlânJtioo, o VI3JSCiO da
Gama, do Bl'Iwsi'l, foi ontem
delITdtado pelo Nacional, da

qui, 1>'e1a contagem de 2 x O.

ontem a

de
•

nnense

ODEO]\; - .\Js 7,30 horas,

CORAÇõES ENAoMo.RADOS
(Novo 'I'écnicolor) - oom: Dana

A!11dl'eWs, Jearme Orain, Dick Hay
rnes e. Vivian Blayne,

No :pwgrama: 1) - O Esporteempatando com o São
em Marcha _ Nac. Coop.: 2)bi-campeão paulista, Fox Aiq)la'l1 News 29 x 2 - Atua

l.

Delegação Cata ..

Basquetebol

empatando o vice-cam

peão paraguaio
São Paulo, 27 - O Sol de

I Capital,Amér-ica, více-campeão do Pa- Paulo,
raguaí, estreou ontem nesta pior 1, x

Conselho Reqional
de Contabilidade

Aproxime-se mais de seus

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

dicada a FlorianópolisRecebemos e agradecemos o

seguínte comumícado: \FIordariópofis, 24 de Dezem
bro doe 1946.

,Umo. Sr. DirletolI':
1 - Tenho a sa,tis.fação de

co!mullkar-v'O!s que, em s'essão
reqJizada em 8 do 'conrente, pe
la repflesentação das Als:socia
ções Profissionais de Cüntabi
listras, devidalmente legalizadas,
foi >CiOtlllSltituido, de confürmida
de com ás ruorm3JS baix'adas pe
lo C011.lselho Federal de Conta
bilidade; .o COlns,elho' R:egi:onal
de Gonibabi,liida,de de 8anta Ca
Daw.in:a, o<rgão 1egal, es.peeiali
za,OO, ao qua,l competirá, nêste
Elstado, de oonformidade ,oom
o dle�reto-l'e,i, fedell'al, nO. . ..

9.295, de 27 de Maio de 1946,
a Í!Íscaliz:açãü do exército da
p,rofi,SiSãJo de cont3JoiUsta. -

2 - O CQIllJselho q'ue foi
coniSltiltluido pe'los oO'ntabHis:tas,
Drs. Líndlo,lfo A. G. Pereira,
OSllllia,r dmha., Túno PillJto .da
Luz, Aécio GaJbral NeveIS, Luiz
Ellligênilo Be:i.fão, Rafael G. da'
GJ1UZ Lima, Sns. F'I'IancisClo C.
dle SOlUza Uma, :IDdlÍo Ortig }:1'e

dr.i,go e Allfredo Nazall'ellllO, ele
g,eu, em ,sua pri,me.iro s'elSiSão,
paro. :SIU ;pil'Iesidoote, .o conse

lhe,ilro Dr. Lilldolfo A. G. Pe

r�[ll'a e, piam vice-presidente o

ÜOlllJselh'eiro Dr. Osmar Cunha,
tenidlo designadlo, trumbem, pa
ra diretor da ,secretaria e te

sOiUflei,oo, J'leslPe.cJtiva:men.t�, 05

oonse1hei:r'l0Is, Dr. TúHo Pi'llt-o
dia Luz e Mio Ortiga Fedri

g'Ü'. -

3 - Awoveiluo a opoliJuni
dade· JYaJ'Ia vos apresem.tar meus
oolI'ldi,ai's pI"OltelSOOs de' elevad:a
elSltima 'e :aJp.l'!8Ço. -

Lind.o<lfo A. iG. Pe�eira
Presidente

RITZ �. HOje ás 5 e 7,30 horas,
ROXY - Hoje 'éÍJs 7,�5 horas.

- Se,ssõe.s das Moças -

Luc ille Ball, Dick Powell, June
Allyson, Virg ina Ohrien e Betr,�
LaÍ1l'. - em:

"DÉ-SE COM A GENTE"
�el1isura: Livre.
1\0 programa : Noticias da .aema

na 46 x 47 - D'FB; Metro Jornal
� Altualidades,
l"reços: 1,20 - 2.00' e 3,00.

RI1'Z - amanhã Sessões
Amigos: :

O l'ODER DA IMPRENSA

5a Feirn: ]\;INGUEM ESCAPA
RA DO, CASTIGO

I idades.

Preços : Ce$ 5,00, 3,00 e 2,00.
Imp. 14 anos.

IMPERIAL - ÁS 7,30 horas
- Sessão Extra -

A QUADR1LHA DE HIJ',LER
Com: Robent Waitson.

À

É UMA DOENÇA
MUITO PERIGOSA
PARA A FAMÍLIA.
E PARA A RAÇA
--

AUXILIE A COM-
BATEL·A COM O

UI fj IlI111-:[lffill � II' !I

No programa : 1) - Segredos da

Cesano 'e a Vida - Nac. Coop.
2) - A Ci"ência P'oI[mlaT - Short

Co,lorido,
Pr.eç,o 01'$ 5,00 uni co,

Rigaro.sament,e Proibido até 18

la1nos".
5a Feira - Odeon - Anna:May \

\Vong em:

CHINA INCONQUISTAVEL

\

DIPLOME-SE 8UARD4-LIVROS EM
SUA CASA

Curso feito em 12

Mensalida de 20,00 mensaL

mezes por correspondencía.

Alô

Peça informações sem

compromisso à Caixa Postal, 3117, São Paulo.
.

Precisamos tambem de agen teso

.sÓ USO rco�OS!
diz Ann RutllerfOrd '

,

Abandonarão a Austria
Londr,es, 27 (U. P.) - O r,e,pre

g.f)I1J�aI[1Le sul:-afrioalllo junto á Con
f'erência de r'ElP'r.e.s>entaJllte·s de mi':

nistr.os de relações ,exteri,oiI'es dos

QU<litro Gnandes sr. E. K. Skailltall
focalizrundo hoJe o ,tr,rutado de paz
BOm .a AUSltria soliciJtou que todas

as f,QII'çaoS de ocupação labamJdOlIlas

s'em 'Ü territóri0 <ru&tría�o dentro

Delegado da ludia
POl�tO AlegIle, 27 (A, N.) - Está

,semdó esperado amanhã, Ines,ta ca

p:ii1:al, o senhor Sante Ramarrnarty,
dele.grudo da India ju.nto

I
a or.gani

zaçãio de Alime.nl:ação ,e Agrtc,ultu-,
ra do ONU, que vem ao nosso Es-

tado ·obs·ervar a ·a:griculitura, rio-

TOMEgnrundens.e dev'Elndo vis,i,tar, ,em COfi-
..

prunIüa ,de té(miools gruuClhos, as.

principa,is lavouras de mroz.

'

O MELHOR

de s'8ssenta dias da ratificação. d'Ül

tratado auslríac'Ü pellliS qua1tr'Q po

tência,s de ocu:p.ação. Sug'eriu ,ainda
o SI', SkaHan que ness'e interirrí
fossem tomadas medidas p.mgres
siva,s a fim de ·l'oouzÍT o vulto das

fürçatS de ocupação â um mÍlnima
neClessá'I'io JaO IpoohcÍéwnElruto e ad

mi,nisLr.ação do país.

RNOT I
APENAS Crj 1,_-

Com essa infima quantIa V-C.está auxiliando o lIeu pr6nm..
1 Contribua para Il Caixa dia EIImoU(

APERITIVO ..... lndisr4'nt_ .a. Fl.o)l'f."ólll.'U••
I

..

,4

,
, �
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\

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

Prelcrição de lentes de
contato

IJOlf8trLTóRIO - Felipe Scbml-'
dt, 8. Das 14 às 18 horas,

IIIIJID�NCIA -. Conselheiro lia
fra 77.

TELEFONES 1418 e 120.

Ausente

DR. ARMANDO VALo.lO
DE ASSIS

.

J)a serviços de Clfnlca Infantil ela
ÁlI$istência Municipal e de

Caridade
.

'CILflfICA .&mDICA DJiI CBIANÇ48
ADULTOS

CX)N8ULTóRIO: Rua Nunes ....
Jllla4Jo, 1 (ildlffclo 8. FranclllOO).
Corurnltas das 2 às 6 horQS

:.IDSID;ltNCIA: Rua :tÇJ:aréChal GuI.
lherme, 5 Fone 783

DR. ROLDÃO CONSONI
GOlURGIA GgRAL - ALTA ��.
JroBGIA "- MOL�STIA8 DIl ...
. ••. NHORAS -o PARTOS .. .

I'ormado pela Faculdade de Medi··
clnna "da Universidade de SAo

ftulo, onde foI assistente por' n·
l'1ÕI anos do Serviço Cirúrgico 110

Prof. Alfpio Correia \ Neto
Grurgla do estômago·' e vias bi.
llares, intestinos delgado e grOIlSO,
tiróide, rins, próstata, bexiga,

!hera, ovãríos e trompas. Vartco
.-Ie, hidroce1e, varizes e hem.

CONSULTAS:
.

dai 2 às 5 horas, à Rua Felpe
�idt, 21 (altos da Cssa Pa.

ralso). Tel. 1.598.
IIESID�NCIA: Rua Esteves Ja.

nlor. 179; Tel. M 764

DR. POLYDORO S. �THIAGO,
II(Mico do Hospital de Caridado ...

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLfNICA MÉDICA EM GERAI.
Voettças dos órgãos internos, csp""'-l

mente do coração.
BLBCTROCARDIOGRAPIA

Doenças do sangue e doo cervo•.

Doenças 'de senhoras - Parto•.
Conaultas diàriâmente das 15 1. la

horas.
Atende chamado. a qualquer hora,

inclusive durante a noite.
CONSUI,TóRIO: Rua Vitor Meir.

les, 18, Fone 70:.1
USIDll:NCIA: Avenida Trompowlld.

62. lfone 766
.

DR. MARIO .WEmlIlAUsaD""f"" do Hosp.tal "Nwêu Ramos'"
CI.fNICA M:tDICA DE ADUI,T06

E; CRiANÇAS
Omault6rio: R. Visconde de Ouro
I'ftto, 2 - esq. da Praça IS de No
:reabro �lIltos da ABelo Horíeonte ")

Tel. 1545
Omlultal: das 4 á. 6 horas.
Ileoidência: R. FeJ.ipe Schmidt; JII

- Fone manual S12

DR. NEWTON D'AVlLA
Operações - \TIas Urlnârlas -

IDoenças dos intestinos, réto e
anus - Hemorroidas. Tratamen-

to da colite amebiana..
P'lslot!!rapla _ Infra vermelho,
Consulta: VItor. Meireles, 28. _

I.tende diarIamente às ri.ao .na
.. l tar�, das 16 hs. em dlant.

Resid: Vldal Ramos, 66.
FOIl" 1067 .

DR. MADEIRA NEVES
Médico especlallsta em DOENÇAS

DOS OLHOS
curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no Rio de Janeiro

Consultas diariamente
das Í6 horas em dia.nte.

CONSULTóRIO:
Rua Jollo Pinto n. 7, sobrado -

"one: 1.461 - ResIdência: Rua
.

Presidente Coutinho, 58

DR. A. SANTAELLA.
(D!.p,emado pela Faculdade Na·
donsI de Medicina da Unlvers14.
4. do Brasll). Médico por COBem
., do Serviço Nacional de Doen
.. Mentais. Ex Interno' da Santa
ca_ de' Mlserlc6rdia, e. Hospital
Pl1quãtrf.co do Rio na Capital t.

I deral
"

OJ.dNICA MillDICA - DOIilNCAfo
NERVOSA8

- Consultóirlo: Ed\f.Jelo Améll.
NETO

- Rua Felipe Schmldt. Consultu
Das .15 ás IS.horas -

.

b81dêncla: Rua Alvaro de Carn
lho nO 18 '- FlorIanópolis.

DR. BIASE FARACO
Médico·chefe do Serviço de Sífllb.1

do Centro de Saúde

DOENÇAS DE SIEmWRAS -

.

S1FIíLLS AFEcçõES DA

PiELE - RAIOS :nNFRA-ViER
MEl1HOS E ULTRAS-VIOLETAS
Cons.: R. Felipe Schmidt, 46 -

Das 4 às 6 horas.

Res.: R. D. Jad!me Câmara, 46

FONE 1648

DR. LINS NEVES
Moléstias de senhora

Consultõrte - Rua João Pinto n. 7
- Sobrado - Telefone 1.461

. Residência' - Rua S'ete de Setembro
\. - (Edoifício I. A. P. da EsHv;;t)

Telefone M. 834

DR. M. S. CAVALCANTI
Clfn1ca exclusivamente de crianças

Rua Saldanha Marinho, 16
Telefone M. 732

.

DR. PAULO FONTES
Clínico e. operador

.

Consultório: Rua Vitor Meireles, 26
Telefone: 1.405

Consultas das 10 às 12 e das 14 às 18
R�idência: Rua Blumenau, 22

Telefone: 1.623

.....

lUTOMOBILISTAS ·1
Atenção .

Pal'a o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

rie. 94

-

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidade.
Receta
Ativo

RI PiJI

BAIA-COMPANHIA -ALIANÇA DA
,....tI••• 117•. - 16".: I A I A
OCElfDIO" :. T:aA.JfSPOBT:l8

Cifras do ,B.aianco "de 1944:

Oro
Cr$

-

80 900.666,30
5.978.401.755.97

67.053.245,30
142.176.603",80•

Sinistro I pagos nos últimos I\) anos

Responsabilidades «

98.687.816,30
76.736,401.306,20

-

Diretores: IDr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco .

de Sã, Anisió Massorra� Dr. Joaql.lim Barreto' de Araujo t
e José Abreuõ �

_.. • ....,. •• " ..... " ••�....
"

........."- .........JII:L" .....��." ..�-.

Laboratório-I'
Rsdio-Tfcnjco-Eiêct:ro�" I'Fundado em 1935

IMantogem ia �âdioll, Ampli
Hcadorera ..Tral'lemi..o:ces

Material irnportod" direta- # I
mente doa U'. 3. A.
Pror» ie t ár io

ütnmer Georges Bõhm
Electl e - Tecnico - Profi..iollo) .

·formado na Europa
FlodonÓpog.,

�uo João Pinto n. 29·- Sob.

I

Emprez» de
�
�

-

navegaçao
M

A conterêncte
da Palestina

#

Londres; - (U, P.) - Um

porta-voz do ministério do Exterior
anunciou que Bevin presidirá a

abertura formal da conferência da

Palestina, na próxima segunda
feira. Não se espera que na inaugu
ração Bevin apresente quaisquer
novas propístas para a solução do

problema da Palestina.
Embora não esperada a partici

pação dos judeus, estes deverão

conferenciar com o secretário das

Colônias, na p�óx1ma semana.

C010110JMA DAS CON1RI6UICÕf'\'" � . -t>� OOMlABORA101llD ODIM·
o P�fC("l Of"" �Ou 20G,. ,

. Revisão da alianva
anglo-russa
Londres (U. P.) - Segundo

os meios politicos, o ohaneeler
Bevin deverá iniciar as negocia
ções paro a revisão da aliança an

glo-soviética, durante sua perrna
nencia em Moscou, no próximo
mês de março. A troca de cartas
entre Bevín e IStalin' é considera
da como o melhor augurio para o

reforço das 'relações am,gIo�'ovié
tíoas, desde os primeiros tempos da

guerra contra .,0 nazismo.

QUEiXAS E RECLAMAÇOES
PREZADO I,EITOR: Se o que lhe

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

para que alguma falta não se repita; e

NAO o escândalo que a sua reclama�.Ao
ou queixa poderá vir a eausar, encami

nhe-a á SEC';;AO RECI,AMAÇO�S,'
de O ESTADO, que o �".o será levado
sem demora ao conhecimento de quelll
de direito, recebendo v. o .. uma informa

ç"� do resultado, embora em alguns ca

sos não sejam publicados nem a reeia·

mação nem a providência tomada.
� ..

NAVIO-MOTOR "ESTELAR
maxima rapidez e garantia para transporte oe luas mercadorias,

Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A,

Cadastro Social do «(O . Estado»
Peddrnos aos nossos distintos Ieítores, o Obséquio de preencher o

compon abaixo e remete-lo á nossa Redação afim de completarmo.
quanto; antes, o nosso novo Cadastro Social.

Nome , _ _ _

-

......•...•••••

Sexo . � _ . . . . . • . . . .. &t. Civil D. Nasc. . .....••..••••

Pais

Esposo (a) ; , .

l

Emprego ou Cargo

Cargo do Pai (mãe)

• lO ••• lO, • ,,"lO. o

. . , lO.

Observo .........•....•.. : •..•.•.••.••..•.•...•••.•••••....•..••••••••
.

"
,

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

Agradeceriamos, também, a IfCllltl:iJeza de noticias de nasoiment�
casamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas.

FARMACIA ESPERANÇA
.

do F8rma�êutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

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

Garante-se a exata observâneía no receituário médico.
------------------_._---- .-

StodieckDr. Henrique
Rua

(Altos da

ADVOGADO
Felipe Schmidt 21 � sobrado
(CASA PARAISO) -- Florianópolis

FORNITURAS E
OURIVEIS C.

UTENSILIOS PARA
RELOJOEIROS I

I
Balanças para oficinas - Para brílhantes - Laminadores

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

Preços e prospectos com 8'

C A S A MASETT(
I

Rua Seminário, 131 - 135 - São Paulo.

.

/ riIII ra. F-a.bricante e distribuidores das afamo.das con-
'11'11 fecções uDISTINTA" e RIVET. Possue um gro.n•.

de sortimento de' casemiras. riscados. brins
'. bonlll .��ba"l'ato.. o.lgodões, 'morIns. aviamento.

.

\ para o.lfo.iatea. que recebe diretamentaf: da.Snr., Comerclant.. do interior no sentido de lhe fo.zerem"uma
Florianópolia, � lFILIA1W-:'emJ:Blumenau e Lo.ja••vi.ita ante. de efetuarem .ua. compra•• MATRIZ .m

...................._ 1 _ .w
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«l justica divina tarda, mas não falba! Deus escreve direito pnr linhas tortas». Os votos comunis'
tas de nada serviram ao sr, Ir_ineu Bornhausen, senão para provarem a traicão desse candidato a,
eleitorado cristão de 8. Catarina! E, na legenda partidária de deputados estadll1Jis, os snfragio8
vermelhos, por um castigo biblico, serão computados como· RESTO e servirão parai eleger mais Dili

representante do P .S.D.- partido que -sempre recusou'- todo e qualquer apo io
dos iuimiUQs da Patria, -da Familia e da Religião.

Será chamado· às barras do Tribunal!
o 'Prefeito de Blumen8u representou contra o diretor res.

ponsavel da «Cidade de Blumenau»
o Prefeito Municipal de Blume- vo de greves injurias -e calunias sa a Prefeitura Municipal de abas.

nau, em exercício, Sr. Bruno Hi'l- constantes de uma nota editorial tecer de gazolina, por conta dQ
debrand, representou ao Dr. Públi- publicada na edição de 19 do cor- erário público, 'os automoveis Ide
co ,da Camarca contra o Diretor rente daquele matutino. aluguel que foram contratados pe.
responsável do jornal "CIDADE DE .. A nota que motivou a representa- lo P . .8. D. désta cidade no dia ulti
BLUMENAU" alegando ter sido al- ção do Sr. Prefeito l\'[u�icipal aeu- mas eleições.,

Florlanópolll, 28 de Janeiro de 1947

Partido Social Democrático
° CeI. Pedro Lopes Vieira, prefeito municipal em líeença,

recebeu do Dr. Nerêu Ramos, presídente do P. S. D. o seguiu':
te telegrama, a propósito do expressivo resultado nas urnas

RIO, 25-1-947

Vldal Ramos, regressan- IVon Papen fala
do para o Rio, de Janei- Nm-emberg, 27 (U., P.) - Franz
ro, apresenta. por este Von Papem, aguardando o reimício
meio, suas despedidas a de seu julgamento ,pel-o Tribunal Mos('Jou, 27 (U. P.) - O periódi
todos os seus dmigos e de Desnazif'icação, que será na pró- co

_

Soviético Tempos
em gerdJ, a todos os que xíma segunda-feira, declarou 110- 'h?J,e a Grã Bretanha e Fr-ança de

lhe dispensaram obse- je: "Quero apenas dizer a verdade violarem o acordo de Potsdam, no-

quios e atenções, duran- híetóríca''. p'wPen falhou aos jorna- tocante á questão de reparações,

O d I te sua permanencia nas- listas alemães úe'oJ()o 'se queixado alemães. Aíirmando que as exigên..
.

-prer_o -O
-

rotu '0 I ta Capital. das demonsLD;ções públicas que
cías da Unii10 Soviéí.ioa sõbre a AIe-

Os comunistas �alardeavam, a' boca Ch-ela, que c·on·tav·am 26
-

- 1 - "1 lhe f'óram- feitas, depois de sua ab-I manha n�,o �Jlrtra'Pas,salJ11 o total de
_ solvíção 100 julgllimell1�'Ü por crímes �O.OO? rnidhões de dólares ou SB--

eom 20 mil sócios-eleitos inscritos e Que assim fariam jolga- que de guerra, em outubro do ano \
jam oez por cento 'a menos do mon-

damente 'três deputados estaduais.
S ,.

I d' passado. Disse que estas demons- Lanbe. do::, ,danüs S�:'r�do� el�l'ra.nt.e a,

Os udenístas, com o eêrebro esquentado pela iébre do era)u ga a trações tiveram "o me,S!IDO caráter guerra. I'empos No.\ os dIZ que a

com 2� mil sócios-ele�to,s inscrit?s_e Que assim faria� folga- Bordsaux, 27 (U. P.) _ JVlade- das perseguições dos ilI,azirstas" e I, Rúsia acredita ser necessário as

subestimaram os' sontlmentos erístãos do povo cataríuense e
I

-

C b f d t' -

t ,que conststuíram uma voltara 'o pr i- segurarem-se condições prura o de-
•

I bú I em
' ara oue e, rm' a e sete •

•!CredItartm na voz de De ze u.
",. . I anos de idade, que outrora leve um mutívismo pelo ,SCiI' humano. senvolvimento econômico alemão e

Trataram de abocanhar aqueles �O mil votos e ajusta- idíl i B -t U I-
_

- ,

a rnanuteução do padrão de vida,
, • • " 'I I 10 com eni o mUSSO mi 'e que

Iram o negocao nas trevas, que o lugar mars proprro para os
L- b

.

ad f ' -t d de sua população. "A demora na

Inímígus da relígfão, Renuueíaram aos seus postulados demO-I
a irou

l[lU,'Dl lem
aix 10.1' tr,allces _

a O e el ora0 execução. do programa de repara-
, • A'

-

Ih quem e a eu pava pe a In erruoçao

I
.

crahco� em t�oca do apoio verme o.
" do romance, será submetida a jul- I d

ções agrava a situação da Alema-
Vem porem, a decepção das urnas. Os 20 mâl votos se

, ó
-

, l'
- -O- 1- coag.I' O nha e impede a organização de sua'.

t t A gamento na pr xima quarta- 'eI,ra, I, teondensaram numa cifra dez vezes menor. Nem an o. penas -- -

t E 1936 f
. , 0oonoHl!Í,a -de paz 'a.cr,escen ou aI

• • COlmo elspla naZllS a., < m' ,OI a Var<sóvia, 25 (U. P:) - O em- publi,c,ação, rupÓlS ataüar a Ingla-uns mIl mIl-e ;]}ouco�. . �_ Itália rpara coTIltribnir nals "come- haixa.dor dOrs msLados Unido,s,- Ar- florr'" 1Jol,0 _,d,""sma"1l,elalnJ'''u'o d,�'"
_

Por este p,re.ço e que a oposlçao catarinense vendem o seu
mOI'_a,ço-o-s da e"'a -_f",ccI-��a". Mal-S

- < .. V" v C a>7

_
Q 'L wo "'" Umr Bliss Lano, dcc,la,rou hoj,e que fábrioas a.].emâ.s em ,sua :liOn:1 del'otulo democrabco. tanda, clopoi,s de fL'n-rl,o o selI 1'0��'-1-

-

D ,-,
-

t d J� tv <C' 'li "",w. enVlOU ao 0pa.1'ua111<en -o 'e <,8 a.., o-Coupação. Edcclar,ou que a produ--co. com Ü' "DUlce", tCuLp'ou o embai- do relatórios da embaixa,da e do Cão da,s fábricà.s na zOrna russa já-xador Conde Charles de Cham- outros ob"el'va,dores americanos, wtingiu s8iLi�nt.a
-

por ç<eI!lto a mai's'
brun 'por i,st.o 'alV'ej.ou-o com dois descrevendo a,s eleições po['onesa.s da oonseguida ,alntes da guerra".ti,ros de r,evohner n� eS1tação r'8irr-o- de domingo, como car&clte_rizadas
viál'ia de ParÍ,s, em 1937. p,pl,a's prisõ-es em larga es'cala e a POII'tl·lI� ,-tall-8na

I
inLimid\ação dos vola:ntes úpo'si-cio- UU

O
• .

f
-

t d nisLas, a im"ali{\açilo de l'egistl'O:S
JUIZ OI rap a o e_ avoLaçã'Ü forçada dOIS ru�ci'on.�- L'ondr1'0S, 27 (U. P.) - Segundcr
Jeruslltlém, 27 (U. P.) - Foi l'a[l- elOS :publIcos e empr,ogados d'e ia- informação, do rádio de R<orma, GUi··

I,tado, ,na manhã de hOj'e, 'o jui,z 111'e- bricas. lell'mo Pi,cCÍiOlno, seol'etál'Ílo do pa1'-
:údente da oor.te di,stritllil de Tel Laue decla-rou qae aLé o exame .tid'o demücl'áLkJo cri'sLão,.em �n-

rAvi:V. <O Cirirhe é rutribuido ,alüs .cx,tr,e- pela, Depar:LélJmm1to de mstRJdo c!es- t.l'evista a um jornal de florenra,_
Imistas' judeus. _

- s'es r,ela.Lórios .a "atirtude oficial dccllarou que a Cirj'se do ga;bineLe"
\ ameri'c,a!na penmaneoerá a mesma,- ilLaJi.ano estava: ppe.stes a findar-�3

expre,ssa -e,m natas do meu gov-erno e que os deiilllocratals ClrilSltãos teriam',
de 6 dte ,iane:ipo ao gJoverno sovié- maj,oeia no lI'ÜiVO govêrno da I.táJi.a._
Li,c'o e de 9 de janeir\o ao gO\"fJrno Londr�s, 27 (U. P.) - O ex-.prf

meÍl'o mi.ni,stro da lltália, AJ.cides
de Ga!f;J}am'i, cuj,o grubtne.te renun

cirou ha uma rs'emana atrás em S'8--

guida a :ci'sãq no pa�t1do soc�alista'
i taliaQ1rQ 'e a rdemÍiS!são do mimis-Lro:-'

A Imprensa russa
ataca

CeI. Lopes Vieira.
Plortanópolís '

Calorosas oongeamdações. Abraço, (a.) Nerêu Ramos.

De soldados a
operarios polones."

C· IV· I' "..
Paris, 25 (U. P_.) - O Ministé- 1\11- t d

'

omerCIO com
-

10 eo.a .rom- rio ,das Relações Exberioras allllll- 1'.15 er um po e-
ciou que ofere.cerá a mais de ....

a Alemanha ba d'agua 400.000 prisioneiros de guerra ale� roso exército do ,ex'Leriro,r. Pie,tro Neni, cornf,eren--
Berlim, 27 (U., P.) - O ,prünei- mães na Franca, a oporlunidade

Nova York, 25 (U. P.) _ O ge- c.i?u .-hoJe oo� o PI'e�i<dente da 1'e--

110 pooto de coméI1Cio eX!teri'or en- Ri,o, 27 (A. N.) - InfoI'mam de ae eS'COIlh'er ent,re ser repa:úriados
nerall Ei,s'8nbtower manifesúou que publIca, Enl'lco de N'wola, segunda"

tl'e 'a Aleman,ha 'ocWootall i'ndu's.tri'al Santo,s que violenta tIlomba d-agua ou ficar na França COlmo o'perários
a potencia dos Estados se enoOllltra informou a -rádio de Roma.

'e um �ovêDno ,exterior, d-8iJ}ois da �es�,bo? �obr.e r�quel'[l cid�'e e ad- livres. Essa COJDunicação confirma
em um po,nto pedgooo "pDes-enLe-

guera, fio i negocilado p'e�o.s l'epr-e-- J,rucenclias, at�ngIllldo :esIIHlcI.almente ofi;cialme-n;te as inf'ormações de -

A
'

I
• -

s,ÍIDJtaiIlJtes dos govêl1nos militar,es'o di,str�to de Oub3itao, {mde as W!a.shiongton segundo as quais a m�te��efe do Estado Maior do
I S e el�oes DO. aguas 'CIl'es'oerrum russusrtailoramente F,ran"a havia proposto ca:l medidabl"�tânioo 'e ncmte-amerllCano -e re-

.
- ", \{

Exél1CÍJtO no!rte-.amerioruno -advertiu R 8 do Sulh I dê causando pl'eJUlZOS á pcwulação em vez da repa.thação ela tobalida-IIH'es'oortMlJte's do gov,erntiJ_ -o an oS, -

,

- -

.' que "até o dia em q).le 'em concerto • • Ijrrem Sai. Fi:oa russim abeI'lto I() oami- Perecemm Jf.l'CJs pes'soas, 'senrdo dOl,s de das pri,sioneiros d'e guerra pe-
com ol�bras nações pos'samos dis- PÔr,DO Alegre, 27 (A. N.) - Cal-: !,..-nho p'Rr'3J negooiantes de todas' as ,aiI�UltOOs, trru�a;llhadQ'I'es, e u�a dida pelos ES'ta.dos Unidos.
solv.er nossas forças, devemos cou- cula-s.e que ,quinheIllúos e ci.nquen-·-

naçõe.s dtO' muooo, 'que quei,nam eu- orI�nça de :dO:l,s -3JnOS. Jm'lllilleros anl-
tiull'ar mantendo um poderoso ta mil eleil�ores' tenham votadü 11es--

trRr em Itransações ,com a A:lema- maIS rd.omeS'ÚIIOO,s fioram :arraS1ta?OS Esperado em exército." :, ibe Es.trudo, a ,de::?lenov'e do cor.rente,:-
nha, ba;s-eados 'em negüciaiçõ.e.s dil'é- p'�ta enxUiI'r:aiI,a, tsnd:o aunda oaldo

Fra;lalndo em uma reuniã-o anual espEJll'atflJdo-se que haja ainda pOI'-
tas oorn f'abrtcantes germânicos CInoo brurI'ema na esrtrail,'[l de roda- S_ Paulo de homens de negó.c [os , Ei's0l1ho- I!lip'Ul'ar cer,ca de 'setenta mil V'O'tos.

gffiTl BamtooS-.8ão Paulü.
Todas a;s ruas de Cubatão aoham- SãJo Paulo, ,27 (A. N.) - Está sen- wer afi,rmou que "ql1'a-nto ma'is ce- Oitenta e rum tillunilcípios já estão."

s!e ilIlUlI1dwals, rereseendro rus agua,s
do esrperw'o, hoje, o deputado Ju- do pudermos des!embapaçiar-lliOiS do oom Isua apur,�ção ,oo,mp1eta, faI--

qUllise meio mewo e algum:ilS oasas racy Ma.galhães, que vem confe- serv.iço seletiv;o �erá melhor." I tandto .a.1nda 'oome, pr,evê-�,e _ ass,im�.
de rrnadei.I'Ia deS1abar3Jlll. O tufão renciar 'OO� o 'ST. Valdemar Ferrei�, Fl,ll!RlLmen-Le, Elsen.how�r se ma- i llle,S1te Estado, q�e a 'a.pUl açao pOS-

em 8aJIJIto.s .causou püucos ,estrago.s 1 lia, presumJv.8/lmente, sobre.a for- nife,s!tO'\l favoravel ao "ervioo mi- rSa estar oonc1mda dentro de pou--
.

mação de um navü partildo. li,tar obl'igatóriü."
I
oos 'dilais. Os úLlima.s r'esuLtados�
alpurllido,s �oram OiS· .seguintes; Wal .. -

úe.r Jobim, 207228 votos; Pa'squali
'I1i, 178.247 e Déciü rMall'till1s COlsta.-
101. 836 votos. SegUindo os l'esul ..

rLadOts pail1ciai,s já ,oonhecirdos, veri-
fic'a-se que o cíl!ndidato do P'aI'tido-'
Social Democrático venceu nas;'

zonrus colOlniais gel'manicrus, polo--
'nesas, e o dto P.aDtWio Tra1Ja;lhi stf.a..'
Bpa,süeira, naJs dte oolônÍlzação ita

hllina, Inra rcapiltal e '!nas" prill1oipa.i&�
cidades do' ESrúá:dó;,.

_

para as e:sJportruções.

Insistem na'
proposta
Lond'l'es, 27 (U. P.) - Ait:ru:!a na

prOlpoSlba sov�éüca hoje 'rupr,esenta
da, .o sr. F-ea<itOr Gasev j,nsiSiW para
que os aliados 'ailolem na -erlabora
ção do -fJrrutado de paz CQIIll a Ale
manha, 'o ,m,esmo ,processo já se

guido am r�lação. á Ltá:lia 'e ruos s<a

iélirtes do �ixo. Na Oomils'são, a

iRuS!sia Pl'O,sS(3g__ue nà luta' �o:Thtra a

dns istênc i a- da.s peqUe11aS nações,
que 'P,edern voz _mai,s wtiv'a na 00IIl-

,:llusãio da paz ,cüm 'Ü Re-ich. J

"PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMACOES.
C O C -E -I R AS,
F R I E I R A S,
ESPINHAS,_ ETC_NUNCR EXISTIU IGURL
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