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R. da 'Silva - 80.962; Irineú Bornhausen - 67.694 •..Dif�rença pÍt.�qer�li13.288.
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o sr. Nerêu Ramos desmente
"RIO, 27, (Meridional) - O dr. Nerêu Ramos, abordado pela repor

tagem a propósito de notícia procedente de Florianópolis, anunciando
que o presidente Dutra iria, brevemente, aos '.Estados Unidos, assu

mindo, êle, então, a presidência da República, afirmou: "São intrigas"•
..

Apuravão final'O MAIS ANTIGO DIARIO ',DE SANTA CATARINA
'. ..' \' .'>:

Proprle&arlo e, Dlretor-Gerente: SIDNEI N�CETI ':._ DirHor: BARREIROS FI�HO
Diretor de, Redação A. DAMASCENO DA SILVA

\,
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Campanha soviética contra a Democracia
Já foi concluída a apuração nas seguintes zonas eleitorais.s

Aderbal Iríneu
1.057 460

1.191
'

1.114-
2.296 1.460
2.417 3.752
2.668 1.273
1.594 918

1.169 1.571
1.609 1.609
3.217 5.431

2.486 731

879
'

1.619
974 1.468

1.470 1.569

1.587 929

3.140 2.603
2.720 2.423
6.869 6.354

6.072 1.355
2.802 ' 2.043

1.602 1.731

1.955 t.472

1.233 424

2.409 2.530

2,657 1.118

638 31'6

3.081 3.156

2.105 1.094

Araquar'i .............•..........
Bigliaçú' .

Brusque .

Caçador e Videira . .

Cresciuma ó ••

Curitibanos .•.. . :.'. '," ...•

Ibirama ....................•......
Indaial . .

Culturais, e Frank Herbert, do Ser- quase modificoiU o seu signifircado .

viço de Infommação Norte-Ameri- Acrescentou que todas as declara

cano, DÍ:SIs,er:lIDl que em BUJOa:reS,t, ções de Bynnes sôbre a Eua-opa e o

cunsüanternente se reterem aos nor- princípio da livre navegação do

te-arnenioanos corno "mílítaristas, Danúbi-o foram submetidas á com

agressivos decadentes e irnperia- siidler,ação do Escrrtório de Propa
listas". gsnda na Burnania. O discurso pro-

Shea, disse que o Escritório de nuncíado por Byrnes em Suttgart,
Propaganda nla Rumanía controlado no qual se referiu :lJS futuras fron

pelos. ruISSOS, publicou as declara- teíras da Polônia, não apareceu na

ções feiras pelo Secretácio de Esta- imprensa polonesa dominada pelos
do de Byrrres e do Senador Van- comunistas, nem foi transmitido

delllber.g� em Paris, de tal fo�ma qu�

I
pelas' em1S/soms,._

Um ·ur.,ande parti-do' nacl·on'a"I, pa:':!f:;O�����d,:�i:�br�l.D�l�
relatórilo de Si!1'aJl1Iglai, afirmando

que as emissoras e jormais russos

são os prtncipeís responsáveis pelo
crescente sentimento anti-morte
arne rican » na China. Esse relatório
é assinado PO'I John Cahiwell, fun
cionário de assuntos públicos nor

te-americanos naquela. cidade.

Washin�cn, 28 (U. P.) - Vários
J'UIIlcion,ários do Departamento de
Estado aeusam a Rússia de realí-

.

--

.

ZaJr uma C31Il11P3Jnha anti-norte

amerÍlCana nos .países leste dia Eu

ropa, omde lirbemlldlamenrt'e, omite OU

desvirtua 3Ig declarações doo fun
cionáeios dos Estados Unidos apre
sentando UIIll quadro írreal da, vida
nomte-americ.arn'a. Taés acusações
;folmm feitas por Wi.l1i�m Stone,
Marl'uri,ce Shea, do Escritório d/e In

formação Internacional e Assuntos

Joinvile
Orleães

; '\

Rodeio . .

São Francisco t. . . . .. '-:.. . .

Timbó : .

Urussanga . .

Campos Novos . .

Araranguá .

Florianópolis ,
.

Lajes .'. � '" ..

'Palhoça .

Pôrto União .

Tijucas . .

Imarui .

Joaçaba .

Mafra : .'A RIO, 28 (�. N.) - O sr. Nerêu Ramos, abordado pela reportagem
:sobre a organização de um Inovo 'partido nacional, que tviria substituir
o P, S. D., adiantou que apenas iniciara conversações r com ' diversas
correntes .pol iticas do país, confirmando que 'estão sendo feitos traba
lhos para a formação da referida ertti.dade partidária, que será uma

frente (pQli,tica de apôjº ao govêrno do, ípresddenta Dutra '.:> de combate
decisivo aos {l()mU1�ll!ltn,ª.
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Porto Belo
Rio do Sul

S. Joaquim

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

•••••••••••••• 0'0 ••••
• ••

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

y----------------
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50.52361.915Total ...................•..........
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, 'Em vias de

a posse dos governadores S�!�2��.) _ Fs" próxi-
ma de te,r uma solução a crise po
lítica italiana, suscitada ,pelas exi

gênoíae .apresentadas pelos comu

mistas quanto á rormácão de um

novo Iglovêrno. De Gasperí conte
r.Emciou durmnte uma hora COIITI o.

che,fe I()ommlÍlsf;a 'I'ogliatM., chegan-
do Iambos a um acôrdo ,em prin
cLpirO. Dessa forma, aoredilta-se

possiv,el �que OI "pr,eJffi'Íler" De Gas'-:
per,i (,)Ú'I1si!�a onglamizar o novo go":

Cui�,bá, 28 (A. N.) - Um falto cur.Loso OOOl'I'CU nesta cap.itaI sendo vêrno deIlJtro rd1a's. pró:x;im3is 48 ho
ronfklII1.3Jdo peJo pil'esilden,te dlo Tribunral R.egÍ<m3i1 Eleito.ral. É que a r:aI5.

api1lr�ção. do pI.edto a;pnes,e�ltaVla ás doze hOI1aS de ontJem, um em!pMe,
pois ambos os Cianldj,datos ao glov,êmo oo.ns,t:iJrucional do Estado oonta- Fal4a ·de luz
"am a seu fatV10r caldia um doze mil e nov.ecenrllos c cilnlCo.enrta e dois vo.tos. .I

-

.

..... 'em Delem
Os eleitos serão empossados i"l!.'�:;L�',:!o=':;

Podemos adiantar, com segu- namente, apa,garam se as 1a'IlliPadas.
rança, a êsse respeito, que o go- Os �olldados corremm a gu:i;r;dar as

vêrno 'federal está firmemente de- iUJrnras, e[J'qua,n>!Jo lII1Iembros das me

cidido a fazer acatado e respeitado stas procur:a pI'OIteger aIS cédulas.

qualquer djploma emanado de jl1s
tiça eleitoral, único órgão legítimo
para proclamar Q resultado do plei
to e conferir diplomas aos candi
datos eleitos.'Não pretende, a�sim,

, \

o govêrno, co.mo ',Se insinou, exor-
bitar das suas {unções para indagar
da bôa ou má origem dos nomes

sufragados livremente pelo povo.

Os números apresentam uma diferen.ça pró Aderbal d.e 11.392 .

....... ;,/, ;.!� ,

� __

LéG'Ê'NDA'$ PARTID"RIAS
RESULTADO FORNECIDO PELO T. R. E.

P. S. D '" , :
.

U. D. N ; .

P. T. B .

Il'. R. Pi· .

P. C. B .

SENADORES

P. S. D . ...:: Francisco B. Gallotti .

P. S. D. - Lúcio Corrêa .

U. D. N. - Adolfo Konder .

U. D. N. - João, Bayer Filho .

DEPUTADO FEDERAL

P. S. D. - Joaquim Fiuza Ramos .

U. D. N. - Afonso 'Wanderley Jr.•...........

69.770
55.982
7.001
15.641

1.999

RIO, 28 (A. N.) - DU1"OOfte ai sessão de hoje do 'I'rihunal Superior
Eleitcral, o proêessor Sá PlB�'ü apresentou uma indicação sôbre a posse

. dos governadores, SlUlgerlin(l:O a realísação da mesma trenta dias depois
de proclamados perante a assernbléãa constltucornal perante os Tribn
nais Regionaís. De acordo com a lei, a

- Assembléia GonstitJUtnte re1UniT
sre-á dez di31s depois de diplomados 00 deipuilJad!os.

74.023
72.510
59.492
59.449candidatosOs empatar�m

á::

66.231
48.864

o 'segundo polo
Londres. 28 (U. P.) - Segundo.Exortação de

Pio Xii informa a rádio de Moscou, a União,

Cidade do Vaticano, 28 (U. P.) Soviética ,enviará uma expejdição,
_ Deveis dedicar as vossas ora- especial ao Artico para investigar'

çõe� á salvação da Igreja, que en- o "segundo p,olo magnético" que,.

frenta hoje a mais grave 'crise re-' conforme se aIIl,uncia, foi' recente-·

ligiosa desde Q advest() do cristia- mente descoberto por cientistas.

nismo" - foi o que o Papa Pio XII russos.

declarou nu:pl discurso ,dirigido a ---------------

400 mulheres do Movimento. de Crime d� lesa patrllt
Ressurreição Cristã. mo, 28 (A. N.) - A Din�mlarc.a".
Sua SantiÚde qualificou as mu-

por in:tennédiro da sua Id'ele:g)ação"
Rio, 28 (A. N.) - .o d1esemibar- Iberes do "Pelotão de ,Assw}to,"

IIllo. Rio, pediu as, ootorida,des bra-
gador Am;a,lido Lo'bo, prtes.'Üdientle' do co.ntra a campanha a;nti-relig�osa ,1 "

•

diS!Í�e,i'ras a extradição düs SlU tos.
Triblunail EleitolI1al, f,31Ia'ndo á im- que se observa em todas as partes JoihlIllI1es FOIPeder1co . s.t�,e, Denat

pnenlSa dJj.ss:e já tJ�r 'sidJo designada do mundo. FíalteirSlen e, J'oibJnes PlBillersen, pai e·

11Ima Clomiss;io para 3!P'uralf
\
i1omi- I f,ilho, .I1e;fugi'3JdOrs. nesta cidade \:les-·

nlaJLme_n,te, os nomes :dos eleitores O assa'S81·UI·0 deSERIA ABSURDO
.

de o ténminio ,da gu�rr.a. EniCami-

Rio, 28 (A. N.) _ O' sr. JuracÍ
que diedx.al'l3m de compar-ecer 13-0 nihando o pmiCIelSSD ao &lrpremo 1'ti:".
p1eito de 19 do corrienlte. um J·ornall·sta 'n d 1 f

.

d'
.

Magalhães idedarou á .reportagem, '
n.urnal rie era, I, ü meSlIllo ·oa lStirl-·

em. São Paulo, que tudo vai bem: e P t·d a •

I- t ·Rio,,_28 (A. N.) - :A embaixada hui'do ao mi:niistITo CastI10 Nunes, o'

paréce não haver d'úvidas quanto ás ar I o "Dela IS a do Per'ú distribuiu nota â imprensa. qlt1a!l ilnternOrgOlU os d.inlamarqlueses;

eleições e posse do sr. Ademar de Rio, 28 (A. N.) - O Slooad,or informando que 'não obstante o zê- .d/mudlo-Ilhes :ciêmcila Idla acusaçwo e'

Barros. Malflco>nlde� Filho 1nf()ll,:inou que cs- lo com que se efetuam ai!! linvesti- 'n!OtLfica/Ill(10-0S de que devem �!pre--

RespQndendo á in,dagação de um tá s!elmio fl\1Jndado 'o PartiKIo Sü- gações policiais para descobrir ,'o. selnta.r, drclI1t'no: do· prazo legal;, a sua,

jornaiísta, sôbre a propalada possi- ciJaJliJslta dto Brasiil,' que 'l'eiunirá: 'autor ou 'autores do ,ªssassinato ge defesa.

bilidade de revolução, no caso da e"1erm:elnlbo's do .PTB, UDN e PSD. Francisco .Grana IGarIalld, dirf<)tor GO!Ilfomnre COInSita do pedJido, os:

vitória do sr. Ademar de Barros, Uma ,CI01l11Ü.s,ão de juris,ms está e.Ja- de "La Prensá", :até o mo.�ento
J
extrrudiiltlainldiOO teóllIm p,!'!atLc3ido

respondeu o sr. Juraci Maganhãel!: boran/dIo os e'statUitOls da nova agIle- não são conhecido,s os móveis do CIl'iane de llesla: pári,a,." co'IDbor,3.ll1d(),

"Seria absurdo". mi'ação. crime nem 'o culpado ou culpados. com fÔlrças alemãs.'

Rio, 28 (A. N.) - Para São Pau

l(), embarcou o sr. Machado: Coe-
1I1Ó deputado pessedeista. Ao' qut
estamos info1rmados, leva c parla
mentar paulista para os c,írculos
responsáveis do seu Estado o ponto
,de vista Ido presidente da Repúbli-
ca a respeito da sucessão governa

menta] de São. Paulo.

Os que não
yotaram

Os ' lixeiros'
em greve
Glascow, 28 (U. P.) - As auto

r�dades desta cidade ,escocesa mos

tram-se grllindlemente preoc,lIjpadas
(!om o perigo de

'

�p,idemias, em

consequência da greve dos lixeiros.
Os Idlestritos (acumula�am-se ''las
ruas e quintais, e nos 26 dias de
greve os ratos ,proUferaram de tal
maneira, que as mães já têm medo
de deixar. seus, beb�s. sózinho.s, te
mendo que sejam devorados !pelos
l"oed-ores.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 n ��TAnO-Quarla feira 29 de Janeiro de '947

I"écran" [pelo malgn,-ata do CÍinema

IinglIês, Sir Ail:llfhlur Ra'nk. Até agora
ainda ,não foi designada a atriz.
gIiança, ling]�aterra e os BSltadio:s

Uni,dols ]ançar3llll-s·e 'ao aSlSlaJ·to da
-"""'------------�

herlOlÍ'll:a fl"laniCêls.a. Não será 'alVeal- DOENÇAS-N>EBV�SA.b
tUlrlado pnev,er o tril]n,f'O frainlcês Com os progressos da lIlediclaa.

hoje, as doenÇ'8l!l nervósas; qoanllenesse dOIl1Í!nio. BaiSlta considera,r 'ratadas eQl �empo, são malM ......
que Mi.chéJe Mio['g:an é a umca feitamente remediáveis. O ;:urllnd.t.
Joallla QlUe fala Í't!ancês. . alsmo, ,fioto d. ignorância, só pode

prejudicar os ind.ivíduos .afetad08 ••
A CONSERVAÇÃO DA PENICILINA

tais. �nfe�ilidades. O Ser.vl�o Na.
cional de Doen�as mentais dispi.
de um Ambulatório, qoe atende P'''
tuhamente os doentes 8e"0808 1..
digentes. na Roa D.eo,tÍor_f Q. &lar; :
.. n tboru.' tHàri......

Plaris _ (S. F. b) - As sO�lI1ções
da [p·etndcilina devem guarda,r-se,
cOlmo se sabe, IIlUlIlla geladeiiria e

'Il1iliIi7!ar..,se.·:dlura1rtte ias 24 IlOms que
,se seguem á slua ·pre:plaração.
.os Sr!!. GllISI10111. Ramon e Rémy

RIohou cOIUunicaJl'3iJIll á Aca�lemia
de Ciê'lloCÍars de Pari,s <FIle o fiormoI
dl)sado con,v,enrile[lvemente (0,03 a

0,1 ,da soIlUção�merciaJ do aldhei- da a um ·aquecilmento. de meia hora
do f'Onmico �':rIa ·100 de sollJução, de a '55 e mesmo a 80 gráus C.
pen�dilJiJna) 'não lITlIoldli:fii.oa sensHreI- :ks 'S.oluções de iJ)!e1n:i.cilinla t,raif:a�
menrlJe o rpoder antilbi6tico da pe.l das p'e�o fo:nmol s16, ou pelo formo]
1Il1cililna. O podeI!' an.1JirbiÓttico não é t> o 'calor, po/dJem assim conservar

ma,1s af,ettaldo q;uJaIl1do submetido a s·e d'll'mnte um mê;s á temp'eraiura Iurna s'ollução p1'1evlam·elltte fQtI"llTIuIa-, ordinária (15 á 20). ----

Noticrcs da
Fronco
PRmIOS DA, ACADEMIA DE

Cl:BNCIA MORAIS E POLiTICAS
Paris :_ (S. F. I.) - MillTI de

proceder á driSJtrdlJ:mição. de seus

prêmios anueís a Aldademi,a das
Ciências Poiilticas abriu um con

curso sôbre os seguintes 'temas:
PIara o Prêmdo Bordín: à expe-'

l"iiil11entação nas .ciências' humana;
pana o Prêmio Saíntour; Qual' 'é' no
estado aúuaI das ciências à' pOSIção
do (problema Idie determinismo e" de
rLllldetffi'miniSlIlJio?; Para' o' Prêmio
Odilon Barret: Das inoídências da
recente legislação social

..

(oomi�
de empreza, nacíonaldzações, ·éte.)
no funcíonamento das

.

sOciedad'es
anôndanas; para o Prêmio i3Úidget:
A Idia,s difícuâdades de àdloipçã,ci· de
UIlTIa, nova moeda; pana' 1)'

.

Prêmio
Léon Faueher: A vida ti a obra de' .

Keynes: pana o Prêmio Rossi: Da

Evolução do síndícalismo francês
desde 1920 até a nossos dias:

JOANAS D'AR, i947

Paris - (S. F. L) - POIl' uma
curiosa coincidência, todos os Il'nQS

'o cinema torna 'a seu cargo um es

sritor célebre pana exbraâr tdle suas

obras toda a matéria cínematográ
fdca. No último ano, o cinema fran
(lês la[pos,g.ou-:se de Dostoiewski,
Hollywood desccbríu Gny de Mau
passant. Stendhal está agora na

111Joda. No entanto, esta moda não
é excâusíva de um só )JaJÍs. com

efeito, os "quatro grand:elg."
FII1unÇla, Rússia, .Estaldlos Unidos e

Grã-Bretsmha - dísputam agora as

primcípads obnas de Stendhal: "La.
chartreuse de Parme" e "Le Rouge
et le NoÍ['''.

-

Ta];Vlez a JlI1ta apaixonada que s.e

",ai tl"lavar em 1947 Stená a .r,ea.}izu
ção si,mu1tânea na Flrança, NOISI Es
tados Unidos e .na Fnglat-erm

'
. de

"J,oana D'Anc". M�chél!e MotgJam.,
S/erá a J,oia1p{a F['iancêsa.
A Améri'oa lesoolheu Ilngdd Be'rg

man para ilnrfJçlJPretM' o pape� da
SaIl1ta dle OrIeans. OOintr:ibuiu para
3. e.soolha o tr.iUlnfo que a gmnde
atriz s1Jléca obtev·e uIt:iil11amente com

a Vlcrsão- de Maxwell Alndell'SOIll.
Ao mesmo ,tempo "Santa Joan.a"

de Benna!l1d Shaw será levada aü

Rua Deodoro, 33

Florianópo)iI!
Livros novos e usedos..
em diverso! ·idiomas.

A tende encomendas de

O�1'8' editadas no Brasil
ou no estrangeiro,

"Novidades todas
semanas ·'1

Iheiro da UustraQi!.O ....nma,�
lhe. em o.m{l.vel gesto, um càlice' elo
excelente aperttívo KNOT. IamIJri>.
_ v, Si&. de a.cresceátar. 80 agra.ct..
oeP • gentileza:E$TEÉ TA11.
BEI'1 O I1EU APEí?ITIVO

PREDILETO! -

• U/'fMaDUro DAKI10ru.llflJ. cair. rg"'RO$
. _ITA.,.l.í _

Laboratório
Radio-Tecnico-Electron

F.undado e� 1935
Montagem de rádio•• Ampli

ficÍldoree-Tran.mijll••ll'e.
Material importado direta

mente do. U. a. A.
Proprietário

.Ptom�r· Geo,rues Btihm
Elecfi e -_Tecnico - Profi••iona)

for:fC)odo nq Eur9PQ
FlorianópoU.

�ua João Pinto n. 29 .- Sob.

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAlAI

, '

./

I CONCURSO
I 'Impo�tante organí.ação come�cial de ITAJAl. comunica ao. in-
tere..ados que fará realizar um ccncurec para admi..ão de funcioná
rio., na. seguintel bales:

a c- local que .erá exercida a função: -- Escritório. comerciail
da Empreea em ITAJAI.

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

I -- corre.pondencia coznerciol.
2 -- datilografia.
3 -- n.oçôe. de contabilidade,
d _. Encerramento dOi in.cl'ições: -- dia 30 de janeiro do cor

rente.
• -- dia que ••rá realizado o eencurse : -- 4-2�947, á. IS horQ8.
f -- Ordenado: -- Será na base da capacidade ppresentada no

ccneurec .

Importante: -- As in.criçõe. poderão ler feita. dlariamentê. das
8 á. 12 e da. 14 ás 11 horas, neda Redoçlio.

Dr. OSVALDO BULCAO 'VIANNA
pr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipej Schmidt
.

5€ - Sala 5
Edifício Cruzeiro - Florion6polis.

Co.nfusão na Indo China
de cultura. o que tem provocado
quente choques. No entanto, o .gru

po, individual mais importante é o

anarnita, que, com relação a seus

A situação na Indochina é um vizinhos, tem desenvolvido uma

,tan.to confuso. Compõe-se a Indo- poli�ica' do tipo irnpes-ialieta.
china da Cochínehírra, Anuam, Quand'O os franceses traçanMil ria
Tcquin, Cambodia e Laos. A pri- Conferencia de Brazavídle sua nova

rneira tinha categoria de colónia: politica colonial, pensaram que o

as outras quatro de protetorado. regime que mais convinha á Indo
Uni terrãtórío, o de Kwang-Tcheo- chína era o feldieral. Todos os povos
w'an foi alugado á China por

991 poder-iam
manter assim sua inde

anos - até 1997 - e tambem for- pendencía. Esta é a or-igem da Fe
ma parte da Federação Indochine- denação Indochinesa, in

...
cluída na'

sa......

I
União Francesa, semelhante em

Entre êstes povos existem mui- certos aspectos á Comnnowealth
tas diferenças de religião, de raça, brdtanica,

Por Gabriel Trillas

(COPYlri,ghtt do Serviço Francês
de Informaçáes)

Lab,t;»rafório
Clínico

RUA JOÃO 'fiNTO. 25
Fone: 1448

. Em frente ao Tesouro
do E.tado

"Florianópolis,
Dr. R. G. S. MediDa FarOl. Narbal Ah,es de Sone

Farm. L. da Costa Avila

Exame de sqngue, Exame para verificação.
de cancer, Exame de urina, Exame para

verificação. da gravidez, Exame:cie escarro,

Exame para verificação de doen��a da
�ele, boca e cabelol� Exame de fézea,

Exame de secreções.
l'utovaccinas e transfusão de sangues,
:E:xame quimico de fql'inhalll. bebida.

café. água., etc.

'.1

•
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A. DAMASCBNO
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Notas da Prefeitura'
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Religião
Jurisprudência
Vida Militar
Noticiário do J<::irterior
Noticiário do Paio
Artigos de Redação
A. A. VASCONCBLOI
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Assuntos Iaternacionals
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D. P. AQUINO

Fatos Policiais
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.""!

"1 I •

f1'

Esporte.

FARMACIAS DE PLANTÃO
M�S DE JANEIRO

1° - quarta-feira - Farmáoia..
Esperança - Rua Oonselheiro Ma
fra.

4 - sábado - Farmooia NelSOJJ:i·
- Rua F,elipe Sahmidt.

5 - dOilllingo - Fª,qnáeia Nel
son - Rua' F1e'lipe Sohmidt.

11 - sábado � F,armáeia Mo
derna � Praca' 15 de NoveInbr&..

12 - domingo - Farmácia Mo-
derna - Praça ia de Novembro..

18 - sábad'o _:_ Farmáoia s�o..
Acq:tôni'Ü - �ua João Pinto.

19 - domitllg'o - Farmoo!a St0,.:
Antônio - RJua João Nnto.

25 - sábadQ - Farmácia Cata
. _ri-nell!se - Ruà Trajano.

26 - domingo - F.amnácia Ga
tarineThse - Rua Trajano.

O serviço �()IturIIJo ISlerá efetuadG>'
pela Farmácia Sa;nto Antônio sit...
á ruà João PilI11to.

Imi8�attkdij·drm
TELtFONES MAIS l'lECESSITADOIS
Bombeiroa UI.
Polí.cia , :..... 10'.
Delegacia 0, P. Social .•.••••••••• 1571:·
Maternidade 115S

. f!ospital Nerêu Ramos •••• IS:&.
Santa Casa...................... 10'.,·
Casa de Saúde. S. Sebastilio lU$>
Assistência Municipal U;6II"
Hospital Militar 11&1'

,

148 B.· C. ..•......•••••..•••••• 15M!>
Base. Aérea ,................ 7..
7' B.-I:""A. C ,........ 159":
Capitania dos Porto. lSft.
16' C. R. 16011<
Fôrça Policial 1203
Penitenciária • • . . .. •• • • .. • .. .. • • • 151811
,"O Estado" .. 1021
•A Gazeta" 165&<,
-Diário da Tarde" lS7!1-
L. B. A. .... . . . . . . . . .. .. • • • • • • 164t-
ltmp. F.-'ri." Ottica ••

-

' I'"

<
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Senhores acionistas':
Cumprindo as determinações legais e estatutári-as, vimos apresentar-lhes o rela

tório dos negócios sociais e princlpais ocorrências, administrativas no exercício
de .nossas atividades indust.riais e comerciais, no ano de 1946. \

O balanço geral, a demonstração da conta lucros e perdas e demais do=�ntos
esclarecem perfeitamente o resultado econômico e financeiro do exercício ora findo.
Não obstante isso, achamo-nos à inteira disposição de vv. ss. para prestar-lhes quaís
quer esclarecimentos que desejarem ou acharem necessários.

Trombudo Alto, 31 de dezembro de 1946
Oscar Zwicker, diretor-presidente. .

Otto Prochnow Sobrinho, diretor-gerente.
BALANÇO' GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1946

A T I V O

I DiVi���t�sd;2!n;��;;S;;Çã�""""'" .

I Caução
da díretorta , , , , , , .

I

ANIVERSÁRIOS_

STA. ANGELA EVANGELTSTA
T'r:am:scúme

. hoje a data natalí

,Dia da ge-ntilílssima ·e prendada sle

:nh'Ü'rilnha Angela Marta Grazía

EvangehtsLa, ditéta fi/lha do SII'. Ro-

· sato EVlélIlJJgeligLa, do alto Comércio

.desba praça, e aplicada aluna da

�Es'cola de Comércio.
Por tão auspiciosa data 11 Sta.

.Ang1el1a receberá de suas ínumeras

.3Jmigui;nh·as e pessoas ?Imilga:s as

i.mani!f:e,sllJações de regosrio que' lhe

-são triilmLélIda:s pelos elevados do

ies de coração.
As f,eljCliJtações dos que traba

],h'aID em o "O Estado",
.

.FAZEM ANOS, HOJE:
- o sr. Otávio SHvBiTa Filho.
- 'Ü sr. Euclides Mlafr-a, íuncio-

-nár!o dia Alf'andega,
-'- sr, Edelm íssc Bezerea.
_ e�ma. ISI�a. Miaria Osório So�

��mer', professora.
- 8lI'., Atayde Ramos.
- S'1'. Domingos SaHes Porto.
_ ,Sir. Gomeroindo Gonçulves.
- Sll'. Atamalpa Anda-ad«.
- sta. Maria José Cunha.
- o menmo Edio, filho do

DOl"v:aLino Souza, f'uncionár io

InsLi,tuLo' do Pinho.
- o menino Leopoldo, filho

,;SI'. AlJJtôni6 -Gonçalves.
- sr. Antónío Schmidt.

· VIAJANTES:
Relação- dos passageíros emhar

.cados nesta capüal no avião PP

,CBT Amér íoa do NIÜl�te da Cr-uzei
TO do Sul dia 28-1.

Com destmos á Cll'ri,tiba: Osmar

Oamargo, Ingeborge Sipprel de Ca

margo, Cândido Gúima,rãJes Jr.

. Jair Câmara, Manoel Bergher.. e

'Eva'IliglBlinü Costa Neves; Com.des
tino á São Paulo: João Heymeyer,
"Paulo Oüto Sohre�de.mafitel, Célia

Pavão, Alrcir Pavão e. C'lá.l!rJio Pa-
,

-VOO; Delsembar,crudür fielSlta mesma

.ctla,ta: PI\ooedente de POI1Lo Ale

.:gI'e - Antô'ni-o M·ol'\eira Dmiz, Co

Tália Antunes -e Ezi/ü Ruhbi'oJi�

OSCAR ZWICKER S. A.

409.665,80

24.905,00
151.341,70
152.989,70
24.500,00 353.736,40

27.415,00

508.328,70
27.500.00

.

121.809,50
415.303.00
152,810,60
197.096,60
28.403,00
40.064,20

345.810,70
160.550,00

600,00
6.240,00

663..457,60 2.667.973,90

50.000,00

3.508.791,10

1.500.000,00
198.031,20

I236.619,40
5.085,40

210.000,00 2.149.736,00

549.874,10
380.7W,00
4.500,00

193.975,00 1.129.055,10

180.000,00

50.000,00

3.503.791,10

INDÚSTRIA E COMÉRCIO
RELATóRIO DA DIRETORIA

Imobilizado
Imóveis

,
.

Estável
Móveis e utensílos .

V�ículos . '

_

.

Máquinas e instalações , .

Semoventes

Disponível
Caixa . , , .

Realizável a curto e longo prazo
Mercadorias ',

"

: .

Partícipacões diversas :- .

Construção laminador • .

Pinhais em reserva , . , .

Laminador . :... . .

Obrigações "'- receber .' .

Fôrça e luz (rêde particular) ..

Fábrica de caixas , .

Serraria Campinas .

Serraria Trombudo Alto
'

.

Construção Serraria Mato Escuro ..•..•.........
-

.

Capitalização .,........ .
-

.

C/correntes devedores . .

Conta de compensação
Ações caucionadas , " ., .

.

PASSIVO
Não exigível

Capital , , .

F'undo de reserv:a .

Fundo de,depreciação ,., .

Fundo de previsão .

Fundo pi aumento de instalações , ., , .

se.
Exigível a curto e longo prazo

do CI Correntes credores , .

I Obrig�çõe� a pagar :
.

I r.rat't�caç�o a? conselho fIscal , .

10
' Gratrrícaçôes a pagar . .

Trombudo Alto, 31 de dezembro de 1946
oscar Zwicker, díretor-preslderite.
Otto Prochnow sobrmno, diretor-gerente.
R. Silva JúniOr, contador, dipl. reg. sob n. 34.106.

DEMONSTRAÇãO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS, EM 31 DE DEZEMBRO DE 1946
CRÉDITO '

,

Trombudo Alto, 31 de dezembro de 1946
Oscar Zwicker, diretor·presidente.
Otto Prochnow Sobrinho, diretor·gerente,
R. Silva Júnior, contador, dipl. reg. sob n. 34.106.

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os infra-assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal da firma Oscar Zwi

cker S. A. Indústria e Comércio, tendo procedido minuciosamente a verificação do
balanço geral, das contas de lucros e perdas e demais documentos relativos ao ex'ercício
finào em 31 de dezembro de 1946, e achando tudo em perfeita ordem, são de parecer
que os mesmos sejam aprovadoS pela .assembléia geral ordinária que realizar-se·á
oportunamente.

.

Trombudo Alto,·6 de janeiro de 1947.
Osdtr T. Zluhan
Guilherme Paupitz

.

' Rudolfo 8ublitz

DO DIAo PRECetl'O
SAIBA COMPRAR UM FlLTRO
Quando se compra um filtro. o

-primei.o cuidado deve ser veri
,licor lIe funciona perfeitamente
_.Para ill8o, mergulha-ali a vela numa

vawilha com água e "opra'lIe pelo
�rificio Se S6 formarem bolhaI! na

. �uperficia da veia, é porque ela
�está daniíicada e não serve para

• .depurar a água.,
Ao c:omprar um filtro, não

se esqueça da verificar se a

vela eatá funcionamdo conva'

nientemente SNES.

ODEON - áls, 5 e 7,30 haras
- Se.SiSões das MOÇIa1s -

.o INFELIZ D. JUAN
Com: William Beooix e Joan

_B!lorudell.
No programa: 1) Cine Jornal n.

17 - Nac. Coop.
2) A Cio:nei,a P'OIPular - Short

· <Colorido.
Pr'eç.oo: '-Sra's e Sr1ta'S - 01'$ 1,20;
'Estuça;rutes - 2,00; Cva.lh-eiros -

. 3,00.
Censura: Livre�' .OriooçraB.

maJi,()ll'es de 5 'éliTIOS 1}CYdrerã-o entrélir
11a sessão de 5 hora.s.
..... .. .

IMPERIAL - áJs 7,30 horas

CORAÇõES ENAMORADOS
.Com:

.

Dwna Andr,ew.s, Je',liTIne

Crain, Dtck' Haymes e Vi'vi-an
-

Blayne.
No ipl'OIgI'ama: 1) Por Causa de

Uma Bola - Nac.. Coop.
2) Fox AilI1pl:an News 29 x 2 -

- Atua,lid�rd:es.
Preoos: Cr$ 4,00 e 3,00.
"Irrup. 14 ,anos".

--tEIAM A REVISTA
O VAIE DO ITAJAI

Diversos a lucros e perdas
Mercadorias - saldo nesta conta , , .

Açougue -

, , .

Lactícinios -
'.. , , .

Semoventes -
, .

Fecularia
.

-

> •••.•

Serraria Trombudo - : , .

DÉBITO
Lucros e perdas

a -' Despesas açougue .,. ". , ..

Fretes e alugueres . < ••••••

Despesas fecularia . : .

Tdem Lactícinios , : .

Despesas gerais . , .

Juros e descontos ,.. . , .

Obrigações de guerra , ' .

Despesas veículos . ' .

Idem Serraria Trombudo '.' .

Idem Serraria Campinas .

Gratificação conselho fiscal : .

Gratificações a pagar -

..

Fundo de depreciação ..' .

Fundo de reserva .......................................•

Fundo pi aumento instalações .

Dividendos 12 % ......•..•••....••....•..•.•••• l ••.••.••

293.479,60
77.002,00
176.949,70
4.726,50

840.413,90.
55.116,00

1.447.687,70

29.572,70
'/,784,40

174.240,20
59.606,60
250.323,90
38.282,90

759,20
12.153,80
29.234,30
5.051,10

4.500,00
193.975,00

84.067,90
168.135,70
210.000,00

607.009,10

198.475,00

462.203,60

180.000,00

1.447.687,70

.,_

Campanha . contra o meretricio
Belém, 28 (Argus) - A Poltcia

iniciou forte c-ampanha com o in- acaba de baixar longa portaria.
tuito de extingudr a zona do mere- fundamentada na lei,

-

deLerminéliTI

trício, Dessa maneira roram prOi:-j d� o fe.chamemJto. de todas as �e�
bidas as dansas nas pensões ale-

.
soes alegres e casas de prostjtuíção

gres, as quais poderão apenas pos-I existen�es na zona d<: mere!t.írico
@Ui,r rádios receptores mas, do num total de dez pensoes e' dlver

me.smo modo que OIS botequins, sas casas até o pronumciamento
nOO poderão 1Í!000ar mUSJ0as além da Jusí.íça para once a Políoia re

das 22 horas, isso mesmo em vo- me-ter os CW&OS de i:nquériltos íns

lume baixo. taurados contra as donas de pen-

Belém, 28 (Argus) - O Chefe de sões, baseadas na pertueoação do

Polícia, Inácio Jos-é Vlerí'ssimo, sossego púhlico em virtude do

continuando a campanha desfecha- constantes oonfâií.os que aí se re

dia contra a ZJOIIla do meretíeício, gístrarn.

MOTOREi
INDUSTRIAIS INTERNACIONAL

ENPRESA «CONSTRUTORA UNIVERSAL»
AVISO

De acôrdo com o decreto lei na. 7930. O reembolso
será dado agora em Florian6polis.

Carnaval vem ai 1 • • •o
Lança Perfume _: Confeti e Serpentino

CASA «O PARAISO»
Rua Felipe Schmidt 21. - Florian6polis .

na.

TOSSE o BRONQUiTE

"�o

Adquira a Sea própria fonte de eletricidade Ipara

sua fazenda (lU sua indústria. Os Motores Indus
triais Internatir)nal' Diesel equipados com geradores
Palmer soiucio;1Om satisfatõriamente o problema da
falta de elelric'idade em lugares desprovidos dessa
comodidade .

Existem conjun os Inlernational - Palmer para várias

capacidad'es, desde 5 K. W. até 50 K. W. com

voltagens apr oximadas de 120, 220 e 440 volts
sem auxílio d-e 'transformadores, reguladores de

-

volfógeili- ou- quãá-ros dê, contrô1e:'
_) .

'eça-nos foUI�tos delje:ritivos sem 'compromlsso

Dh:pom0s para pronta entrega' �m

Flerianópo!is conjuntos de 15 e 20 KW

C. RAMOS & elA.
Ruo João Pinto 9 -Florianópolis

DE AGOSTO
'1947

CLUBE' DOZE
CARttAVAL DE

AVISO
Levo ao conhecimento dos ars.•ócioe ii auaa exmas. famílille,

que. a Diretoria do «Clube Doze de Agosto» resolveu realizar bailee à
fantasia, com início às 22 horall. nOIl lIeguintes dia. do mes de Feve
reiro: 15 (lIc:íbado), 16 (domingo) e 18 (terça' feira) , reservando o dia
17 (segunda-feira), para a vesperal infantil. da. 16 às 20 hora•.

VENDA DE MESA -- Do dia 10 de fevereiro em diante, da.18
às 20 horall, na eide do Clube, terá início a re.erva de meaaa. pela.
oràem de chegada do .ócio,' no recinto para eSlle fim de.ignado. O
aocio só poderá relervar uma. mela.. O preço da mesa numero.da.,
c01"!l direito a. 4 cadeiras, obedecendo à disposição conlltante da planta.
expolta na séde do Clube, será o seguinte:

ASSINATURAS PARA TODOS OS BAILES CR$ 80,00
MESA AVULSA PARA CADA BAILE .. i CR$ 30,00

I'NGRESSOS _. De. acôrdo com as inltruçães 'baixadas pela Dire
toria e que serão _distribuidas ao. era. lIócioa. oe preços pUro. o.
ingrettaos avulsos lerêio OB .eguintell:

PARA TODOS OS BAILES CR$ 300,00
PARA CADA BAILE • GR$ 100.00

NOTA -- A mela avul.a. só poderá 1191' adquirida CilpÓ. a 1'eaerVG
da.· de ae.inatura para todos o. baile•.

Secretaria, em Floricinópoli*, 28 de 'Janeiro de 1947 .

ELPIDIO FRAGOSO. Secretário Geral,

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

t

'Tenha sempre em casa uma garrafinha de

APERITIVO «K NOI»
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Empreza . de navegaçao
C,H ER"E M·

!:I
ii'I

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxima rapidez e garantia para tr anspor te ue su as m .rcad )rias.

Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

(;adaslro Social do «O Estedo»
Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

eompon aibaixo e remete-lo á nossa' Redação afim de cornpletarmos
!lJu.an.toi antes, o nosso IllIOVü Cadastro Socíaã.

Nome ; ......•.................... '0 •••••••••

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

Pa·is . " " " " ,. " " " . " " " .. " .. " " . " " . " " .. " . " " . " " . " ,. " " " " " . " " " . " " lO.

Esposo (a) "lO ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bmprego ou Cargo '

..•.••......... , .

Cargo do Pai (mãe) ..............•.....•....•.....•.....•.•. ',' .•••••

!Observ. • " ..... " • " •• " • " • " •• ,. ,. ,. ,. " " " " " ,. ••• " ••• " •• " •••• " •• " • " " •••••••••• lO.

• " " ,. " " • " ••• " " " •• " ,. • " ,. " • " " • " " • " " • " " ,. " " " " " • " " •••• " " •••••• " ••••••••••• lO ••

. Ag!rad�oeriam.os, também, a gooltileza de noticias de neseímeatos,
easameetos e outras, de parentes ou de pessoas amigas.

I

FARMACIA ESP'ERANÇA
do Farmacêutico NI:lAO LAUS
Hoje .e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangerras - Homeopátias - Perfu

marias - Artigos de borracha.
Garante-se a exata observância no receituário médico.

'/

Dr. Henrique Stodieck
1111 ADVOGADO

Rua Felipe Schmidt. 21, sobrado.

(Altos da (CASA PARAISO) Florianópolis

'--'-'

FORNITURAS E
OURIVEIS I:.

UTENSILlOS PARA
RELOJOEIROS

Balanças para oficIDas - Para brilhantes - Laminadores
Tornos para relojoeiros - Banhes para dourar e pra-

tear .- Cordas, vidros para relógios. etc.

I
. Pr.eços e prospectos cem a

C A SAM A SE T T (
RU:l Seminário, 131 - 135 - São. Paulo..

Resolvido, enfim, seu problema financeiro!
Adquira TUDO de que nece8sltar,

de UMA SÓ VEZ,
. pagando PABCELADADlElII'1'B;
OODa" VAmTAGBliS da compra à, "ri..,

"�Ddo.se do

SISTEMA
,

CREDIARIO KNOT 1"

LIvros
�.. I

'Mtal.� elétrlcal e .........
Artl,es para .........ul

Peles
Ca� �

Q.,alsquer artl...

INDOSTRlA, COMBcIO E SEGUROS KNOT S. A.

..........

�
Da • I. 11 ... 1 .. I. 17 ...

o. K, !1'11.0_

I
.

moveis com motores de propulsão
a jato não surgirão senão daqui a

alguns .amos, de acordo com Sir
Edward Ap�leLon, cientista britâ-'

I nico de grande renome, Falando
em Londres, Sir Edward declarou'

: "não esperamos, dentro de a1gu� 'Rádio Difusora! anos, modificações revolucionár-ias

t
IlJOS �utomov,e�s. Podemos, ta,lvez, de Laguna� ver automoveis movidos a jato-

I
.

I propulsão, mas só muito mailS. ta'l'-[ T,od? e Sul Cata�m.ense ,escuta
I de: Os {?,ar!'os movidos pela energia diariamente a RadIO. Difusora I; atómica sao ainda mais remotos. .

de Laguna.
Quem já viu. enonmes rochedos 970 Klcs. (ondas médias).
projetados a longas distancias, pe- Hor ár ios de irradiações: -- Das

lo, de escapamento de um motor de �t..10 às 14 e 17 às 22 horas.

jato" concluirá logo que se passará Representante em Florianópelis:
algum tempo antes que tal sistema ,

D. F'. DE AQUINO
possa ser adotado ao uso nas ro- Red. de Jornal «O ESTADO«
devias. "Quanto á energia atômica,
o menor dos motores atômicos pe

saria, no seu estado atual no mí
nimo 10' toneladas e, portanto, não

espero vê-los tão cedo num carro

INotícias da
[Inqlcterro,I Londres, (B. N. S,) - Os auto-

Deseja obter
'eJ;Dprego ?

Procure eutáo a n088Jl Ger�.
eia e preencha a nossa ··fich•••

informações úteis", dando tôd..
as indicações possíveis, que t�!l'...

mos prazer em recomendá·lo, (a)
a-os Interessados na aquisição. II.
lwJ\s funcionários (as),

comum",
-

Londres, (B. N. S.) Recente-
1ntmVe foi exposta em Londres uma

pequena estufa elétrica que á pri
meira vista parece igual a qual
quer outra: levantando-se a meta

de superior', converte-se uma

puamoha de 30 cms de diametro,
onde podem f'ican- dU3Is caçarolas.
É muito util para pessoas que vi

vem sós, '-para quantos de doerítes
e outros usos.

PLANOS DE RECONSTRUÇÃO E

MODENIZAÇÃO DE PÔRTOS
BRITÂNICOS

Londres, (B. N. S.) - Acabam de

ser aprovados pelo Clyde Naviga
tron TI1USt os planos de reoonstru

ção que farão da Queen's Dock de

Galsgoe urna das mais modernas da

Grã-Bretanha ao custo de mais de

6.250.000 Iíbras esterlinas. O anco

nadouro da nova doca, que em maré
baixa bera 32 pés 'd'e profundidade,
se estenderá por quase 3.000 pés e

romeoer-á espaço de ancoragem a

vários transatlântícos ao mesmo

tempo. O plano geral de reconstru

-ção e rnodemízaçâo de docas e por
tos da Grã-Bretanha imclue vários

planos e rneaores ao custo de ....
1.250.000 libras, entre os quais fi

gura o da construção de U111 b;aç-o
slilld�oeSlte prura a Kimg George's
Dock. Esse lplalno é a cQin,u'mJJação
d'O programa a longo pifaso. illlte,r

rompido pela gqerr.a.

150 MILHõES DE LIBRAS ACIMA
DOS CALCULOS

Lcmdres, (B. N. S.) - As .expor

taçõeS brittândcas em 1946 se e.leva
ram a mais de 900 miJihões de li
bros.
A est1mativa do

. gov,ênno, nos

oomeços do aJno, era de 750, millhões
de Ji'bTlas. Amundallldo ,estas. cif'ms,
em Idl1s.cUI1s0 em LOI_ldtnes, o. Sieore
Mio do Coménoio UltI1arrnarilno H.
A. Marq;uaJIld declamu que a Gl'ã
Bretanha dev,e 'aumenta[' as suas

exportações em W% acima dos
ntVieis atuais, o que exigirá ainda
mai'or Ie'stio-rço ·dIo qtue o di�ell1dirlo
em 194ft
Esta eXipaJllBão .enl!:refurnto, talvez

nã'Ü< se prodruza nos pTlimeÍ!ros' mê
ses de 1947, devildo a formidáveis
faJtores dIe Hmitações, como a es

caSSiez de úar,vão, ide aço, de algo
dã'o, de óleo de Ilnha:1a, d€' fi,ados
de lã e outras mercadorias.

QUEIXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR: Se o que' lhe

interessa é, realmente, uma providência
J,Jara endireitar o Que estiver errado \)\J

para. Que al�uma falta não se repita; e

NAO o escândalo Que a sua �.eclaina�Jio
OU queixa poderá vir a causa;, encami·

nhe-a á SEC�AO RECLAMAÇOES,
de O,ESTADO. Que o ""SO será lendo
sem demora ao conhedmento de Quem
de díre:íto, recebendo "1. B. uma inform.-·

�I) do resultado, embora em alguns ca·

sos n�o sejam publicados nem B recla·

i mação nem a p'fovidência tomada.
I'

SNRS�
ASSINANTES
Reclamem imediata:"

mente qualquer irre
gularidade na entrega
de seus iornees,

.............. '" _-

IBRITAtAO REI 1
. �

COMIC8AO'Oll RfMORllAGIAS
IRrUMAS DE 8EMURROIDES

[=i@

Si tem irritação retal ou hemorra
gias; cuidado I São o prenuncio de

grave 'doença que. não tratado em

tempo, pode trazer serias complica
ções, exigindo até uma. intervenção
cirurgiea. A Pomada Man Zan lhe
dará alivio imediato das dôres, &ra
ças .a urna substancia de reconhecido
efeito antisético·bactericida .

I. B. 6. e Estatística
EDITAL

No exato cumprdmento da Iegis
ção vigente, faço público, para ge
[1a-1, e peíncipahnerrte para ciência
dQS estabelecimentos industriais
existentes neste Muníclpio, que se

encerra, a 30 de abril próximo, I),

pnazo de inscrição no Hegistro In
dustríal de 1947.
Em face do exposto, ficam con

vidados os responsávêís. por em

prêsas ou fdrmas índustríaís (usi
nas, fábricas, moinhos, engenhos,
etc.), ou of:iciln.as. Id�e consêrtos, a

comparecerem nesta Inspetoria, :í
rua Padre Migueldnho, n? 15, (altoss
do Cine Roxy) onde serão atendi
dos diàriarnenta, das 9 ás 12 e das
14 ás li horas, afim de efetuarem
e Inscrição do seu estahelecimen
to.

Ao fabr-icamte que não atender,
eLe[li!lro do prazo acima fixado, á
presente oOlnvocação, será apdicada:
mlLllta ariávieil entre Cr$ 200;00 e

Cr$ 20.000,00, tal C'om.o es.tipÚft,a o

artigo 7' do Decr,e.to�}.ei' 4.081, de 3
de fevte'reiro de 1942.
E para que che.gue ao conheci

meruto dos ilnteressados, faço O

presente edital, que será puiblicadO!
no "Diário Oficial do ESil:ado".

F10NaJIlópolis, 25 eLe jarneiro de
1947.

Araldo Caldeira
INSPETOR REGIONAL

.
�

..

Dr. CLARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO

Reconstruções
de casas, mures, telhades,
etc. Tra tar cem Jorga de
• Paulo, na firma BU8ch

& Cio.
............."

'

.

B R IT O
o alfaIate indicüdo
Tiradentes 7

. .; .

·VENDE-SE
e predio nO. [) da rua

Tiradentes.
Tratar com Dominges
Valente, r'l;1a Alvaro de

Carvalho 64.

Envie ao seu amigo distante
um número da revista O VA
LE DO ITAJAí, edição dedi
cada a Florianópolis, e assim

estará contribuindo para
maior difusão cultural

de nossa terra

o mELHOR DOS mELHORE S

._. ••••••••••••••••••••••• i'" .•••

MACHADO .' CIA..
Ao&aGlCUl. RepruentlagÕa em "

o..aJ
l"atrb: FlOl'ian6polb
Quo 1040 Pudo I no. "
Caizo Ponal. 37
FUiél: Creao16ma

Ruo Floriano Peizoto••/a
(Edil. Pr6prió'.

Telegramaa: -PRIMOS
�� � prin�pm.
mUDioi'Pioe elo Eetodo

Crime e cível
Copetituição de Socieoodetl

NATURALIZAçõES

I
,Título. Deala.:atório9

Elcrit. -- PraÇQ 15 de Nov. 23.
10. andar.

Relid. - Rua Tiradente. 47. ',.:FÓNE -- 1468 I
.. ...,. ..._.�.,_ . ...,

..

O VALE DO ITAJAí
Procurem na Agência'

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRARIA

ROSA
••• I•••••••••••••••••••••••••

!�t�?�os·
TOMEM

Uin�o 'ereosot'a�o
"SILVEIRA"

Grande Tônico

COMERCIANTE: Dá um li
vro à Biblioteca do Centro Aca
démico XI de Fevereiro. Con
tribuirás, assim. para a forma
ção cultural dos catarinenses
de amanhã I

("Campallba pró-livro" do
C. A. XI de Ftwereiro).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA' TENIS CLUBE
matinée infantil

Dia t: de
carnavalesca,

fevereiro,
cominicio às t 5

GritQ de Carnaval, Dia 2, domingo,
horas.' Dia 8� soírée çarnavalesca ..

;
;
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CURSO DE MOTORISTA I'
-

iI . RETIRARAM SUAS CANDI

DATURAS
Tôdas as bebidas, incluSlV€ aB

fabricadas em outros Estados.
retiraram suas candidaturas,
vara \"ginar' nos lares catarí-

r nenses, :- em vista da certíssí
ma vítórta do aperitivo KNOT.

A Agonia
dá Asma
Aliviada em' Poucos Minutos

�

Em poucos minutos a' nova receita
- Mendaco - começa a circular no
sangue, aliviando os acessos e os ataques
da asma ou bronquite. Em pouco tempo
é possível dormir bem, respirando livre e
facilmente. Mendactl alivia-o, mesmo
que o mal sefa antigo, porque dissolve e
remove o mucus que obstrúe as vias res
piratórias, minando a sua energia, ar-rui
nando sua saúde, -, fazendo-o sentir-se'
prematuramente velho.Mendaco tem tido
tanto êxito' que se oferece com a garantia
de. dar ao paciente respiração livre e fácil
ràpidamente e completo alívio do sofri
mento da asma em poucos dias. Peça
Mendaco, hoje mesmo, em qualquer
Iarmácià. A nossa garantia é a sua maior
proteção.

._

Mendaco . A�':�,::.m
Agora tambem a Cr $10,00

A MODA INFANTIL

r
j�----------------------:
"Quem extraviar ou inutilizar o

certificado de alistamento pagará
multa de :lO a 50 cruzeiros, outros
'sim incorrerá em multa de 20 a 100
cruzeiros aquele 'que extraviar ou

inutilizar. o Certificado de Reser
vista",
(Art. 129 da Lei do Serviço Mili

tar).

SNBS. I
. A8�INN4TES

,

Reclamem imediata
mente qualquer Irre
gularidade na entrega
de seus ínrnaes.

'

e

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

Amador e Profissional
Teoria e prática - conhecimento do motor.

Atendem se chamados para reparos de urgência.
Auto-E cola 1-47.77

GARAGE UNIAO - PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40,

í,:,"1;"',
,\

. �'
s»

,,',I:�
QU�R VESTlR·SE COM CONFORTO E ELECiANCIA'1

PROCURE A

Alfaiataria Mello
Rua Felippe Schmidt 22 --- Sobrado

.

CONTA CORRENTE POPULAR
Juros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Ban� do Distrito Federal S. A.

Do BNS especial pai i.
"O Estado"

Níngmem negar,Ji que é mais
difiC'il vestir bem um memino
40 que uma menina. O menino
é naturalmente mais acívo.!'
brincaâhão, briguento e ruido
so e corno ,tal não gosta de ves

tir uma roupa bonita que o' im
pede de tomar parte nas brín
cadeiras dos. seus comp 3.11hei -

ros de idade ou, pelos menos,
que reduza o brilho e a ef'ícl
êncía de srua part.icipação. Já a

menina, alem de ser mais tran

quíla e socegada, é instintiva
mente dotada de uma certa
vaidade ' fe,ITlIinina·e adora a

opoenmídad., de aparecer num
vestido novo e bonito.

Pana Q menino que já tem
idade surícíente para recusar

roupas que não sejam de "ho
mem," .accnselhaanos o modelo
'eseossês cuja reprodmção fa
zemos acima. É um modelo
que está sendo muito usado
para festas e reundôes Inrantís
na Inglaterra. Compõe-se' de
uma camisa branca ,e simples,
de mangas compridas e pu
ruhos, um' saiote escocês, uma
bolsa de couro à cintura, o

"SipüITIan" COIll1,O a chamam os

€sco,cêls,es - gravata combi
nando com o saiote, meias com
pridas de canhão virado, sapa
tos de pontas quadradas enfei
tados com fdvelas. É possivel
que com es'S€ traje ele se jul-

_.

gue importantíssimo e já, um

"ihoanenztního" ..•
Para a menina pOiUCOU ves

tidos irão melhor que.n que es

tampaanos 'aqui. O busto desse
vestido de organdí branco é

plíssado e 3!S mangnínhas bu
famres, A gola, mangas e sala
são enfeitados com debruns de

organdí 3lziUll' e uma grande fá"i
xa também . de organdí. a�ul
prende-se á cintura, formando
um grande laço atraz.: É um
vestido de qus a menína namca

VENDE-SE
o barco TARZAN para passeio

com 7 mts, de' compr-imento por 2
de largura e 7,50 de mastro.
Ver, e tratar á rua Joãe Pirtto 5.

Sobrado.

B R I TO
o alfaiáte indicado
Tiradentes. 'l

Nervos. Debili·
tados Provocam
ia Heura,sthenia

.

fi"
NAO DEIXE QUE o EX-

, ;-:;z (", CESSO DE TRABA,lHO

'fI�
.

DEBILITE o SEU OR-
-e GANISMO, PORQUE o-

:
.__

CANSAÇ'O PHYS'ICO
íà l' E INTEllECTÚAL o
fi' ;

,

.

LEVARA', FATAlMEN-
,

TE, A' NEUR�THENIA:

Os primeiros symptomas : da I

neurasthenia são geralmente a I
insomnia, pesadelos, irritabili-:
dade, dôres de cabeça e =.vosismo, Ao sentir quaesquer
destas manifestações previna
se contra as suas consequen-'
das. Trate-se immediatamen
te. com um remedio de effeito I

positivo e immediato. Não,
,

tomé-drogas perigosas. Vigonal {

. é o remedio indicado para I

qualquer caso de neurasthenla.

Vigonal revigora o organismo,
Irestituindo ao fraco as forças

perdidas e a energia da juven-!
.

tude ás pessôae exhauridas.

'- .

�ARARECEBERAMO'S"i'RAGRÁTlS Aproxime·se mais \ de seus ·'Vi�.onal' j
CAPITAL � CR$ 60.000\pOO,00, ESCREVA o SEU ENDEREÇO AO amigos e parentes envlando- y J :; 'II

I
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00 lIBoRatóRIO 00111 s. I. -lhes um número da revista O FoORTIFICA E DÁ SAÚDE

;; Rua Trajano, 23'. Florlan6polls e.,"lJME��� ����T�CATARlNA VALE DO ITAJAí, edição de. ,"abelratorlo. ALVIM & FREITAS - S. Paul.

t����������������������������������������d�i���'�a�a�F�Io�n�·�a�n�Ó�PO�l�i�S�������������A�"�.�.

-

,.0 SaMo

"VIRCiEM ESPE(JAlIDADE"
WETZE'L INmJSTRIAL-JOINVILI"E

_ ......
(Marco regtsr

TORNA A ROUPA BRANQl1ISSIMA

,s��Ã2 yIRCI.)�
, .... '7

EspECIAlIDADE

--*

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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6 Ofi'RTADO· Quarla·felr.:· 29 de Janeiro de '9.7
--�--------------------------------------------------------�----�------�--�----�----�-----------------------------�

RITZ - Hoje ás 5 e 7,30 hrs,
Saslsões Alô! Amigos!

Lee 'l1l'acy - Glória Dickison
Vttor Jory ,e Guy Kíbbee.

"O PODER DA IMPRENSA"
Censura : Livre,
No programa: Notícias da se-

mana 46 x 34 - DFB.

Pneços : 1,20, 2,00 -B 3,00.
ROXY - Hoje ás 7,30 horas

Ponto Alegre, 28 - O segundo Rio, 28 - A Guiana Inglesa aca- Edward Bobinson, Joan Bennett
jogo amistoso da L8JIllIPo:ra.da, entre

I
ba de pedir filiação á Confedera- e Dan Duryea

os esquadrões do Inteenaeional e ção Sulrumeritca.na de M!.et�smo. ALMAS PERVERSAS
da Fôrça e Luz, realdzado na noite São Paulo, 28 - Cabeção, aThti-' .Censura até 14 anos.

de eábaoo újtirno, termínou venci- go defensor do Bonsueesso, a.ssi-I No programa: Noticias da sema

do pelo primeiro, pela contagem nau cCIDtrra,to com o Penarol, de na 46 x ·47 - DFB.
de' 3 x 2. Renda: c-s 9.989,00. Monbevídéo, recebendo 70.000

cru-li
Atualidades RKO PatM - Jorn,

Ponto Allegne, 28 - Causou es- zeiros de "luvas" por dois anos de Preços : 3,60 - 2,40'.
tranhesa Ia atitude do presidente OOIllLra.to.' . . . . . . .. .. . ...

do Força e Luz, proibindo o f'otó- ,são Paulo, 28 - Intonma-se RITZ e ROXY - arnanhã :

gr-afo do "Oorreío do Povo" de ha- aqui que a Portuguesa de Espcr- NINGUEM ESCAPARÁ AO
ter chapas frente ao arco najado, tes está interessada em conseguir CASTIGO
porque a Iuz das lâmpadas preju-

�
um íoso com o San Lorenzo de AI

díeavam a visão do -arqueiro Fas- magro, nesta Capital, por ocasião
sina. Contudo, idênticas 'M,apflJS 1",0- da passagem do campeão argen
rarn batidas no "goal" de Ivan, sem UThO, quando de regresso da Espa-I
que o Internacional fizesse qual- nha.

. I
quer nclaJmação. São Paulo, 28 - Devido á forte

IRiO,\ 28 - Depois de. findar seus chuva que desabou domingo últí
compromissos em ,ter:rals paranaen- mo, ficou o 10 Oampeonato Brasi-,
ses, o Flumimense, super-oampeãc l'eilI'o de Motocíoliemo transrerído
car-ioca, seguieá para a Baía, onde para o p,róxi1mo domingo, no mes

jogarão ,três partidas, sendo com o mo local, ou sejla a pista de Inter

Ip.iranga no próximo dÜlmiug'o, e .lagos.
nos dias 5 e 8 de f,evel'eiro com Belo HOl'ÍlzonLe, 28 - O clube
adver.sários a s'erem designados. vic-e-'Cllimip<e,ão paraguaio, Sol da
Rio, 28 - Apurou-,s€ que OIS clu- Amérii()'R, que .s'e enooutra ,em São

bes -c'arioClas estão' de acôrdo em Pat!J,o" deverá realizar Uima telIlliPo-
suprimir o ,oeruame de reSlervas. rada l1IeSlta clllpiltal, 'emfr,el1lbaooo o I
Serã,o dilSiPUDllidos ós certames de Cl'U7Je'ÍTo, AHético e AméT�a, no

.
aspÍlrRlIllbes, Ju:v,enLs e profissio- próx�o mês de f'eViE�!l'e�ro.
nai.s na rutual temporaJda. Belém, 28 - Em v�ntUide dia
Belém, 28 - O Clube do Rp)mo camplaJIllha des-8u:L0adeada ocmtr:a a

eSltá incli�a.ct.o a aJoeitar uma pro- sua precam.a adminilSltl1ação da

pOlsLa do cen:tro médi,o Guim�rães, pl�esidÊlIloi\a da FederaçâJo Parrue.n

que aMwu no ,são Oristovã'o, Grun- se, por slebe, dos dez clubes filia
to do Rio ,e Améwica, da CaJpital dos, aJcaba de !'<Emunci.ar o sr. Gal

F.edera!. Gutmarães' tem pa,ss'e dilil!) Araujo. FiiCa aJS'sim

SOlUCiona-Ili,vr,e. do es1Je crus'o qUle tanto perturbou e

Rio, 28 - Na pl'elsle.nte tempo-, prejudilwu par algum tempo o bom

raJda, o lécTh�cO Carlos Viola orien-I al1damooDo do '8IspoI1te p'ruraens1e. Itará a. equj,pe de profi,ssiünails do Belo HorizOlI1Iue, 28 - O téooico I

BcmsUicesso. .

Ri'calldo Diez ass,imcm oontrruto com

Rio, 28 O ponteiro Santo o Sj,dEIDUl'gi,C!a, ,T1ecebemdo de "lu-

Cristo lassinou novo eontr,ato com va:s" a imp'ÜT1tancia de 25 mil

o Vasoo da Gama. cruzeiros, für;a os prêmios extra.

N'oiícias da
TOME' RNOTI Com �m::::m�r'q!::tla ,vetl�IHolanda' .

está auxIliando o seu próximo. .

Contribua para a Caixa de EIImoblIMIGRAÇkO DAS INDIAS ORIEN-
,< MELHOR APERITIVO j

__ IndizentN 41. F11lri."'_ÓDOU. T ..US HOLANDESAS PARA O
BRASIL

S. H. L - Lnformam de BaJtavi-a.

! que o gov�nno do Brasil rece.beria. '

,com elIl\tuSlaJsmo um ou maIs gru-'

püS de imigralIllbes holruIldeses das

India,s Ori'entails Holand�sas, s,egrun
do neJ.!Wou o mini'stro holalIldoo no>

Bmsil, '-��. B.· Kleiin Nolekamp•.
:Elssa IlJoti-cia f,oi tmmada publica.
pela Fundação Imigra.tória daS'

LndtalS . O.rL8Intai.s. HO/�andelSals. O

Brasil des'ej,a'" panti-cularmeIJ!te -ira,

ba1hadones AgrÍICol'us, mruil!uais 6

técmicos, o.s dJe:talh'es fi,nanooiros
I deverã'o ser estudad'os pel,o govêr
no bmsHeiI10 ou pelM entidades
dard Oi'l da Oa'lifornia Texas) 20<;'"

pr iViada.
A ROYAL DU':DOH PETROLEUM.
DESMENTE BOATOS DE VENDA

DE SEUS INTERESSES

em j.
S. H. I. - SegU!oo-o- deSIPRlClho.' de

AJffisLerdam, os boatos conroooos no>

eJéueril()[' dB que a Royal Dl: 'wh Pe

tr()(Leu:m vendera -os SiBUS' i,ruteOOSlS€IS

na New Guihea P,etroleum Co. a

I Unilted Stat8ls Gulf Oi! Co. foram

desmel[lItild� na luerça-,f€/l,ra Ipe.DOS
cilI'CJulols oompe,tenbes. A 'Pro'POISlto�
a Royal DutiCh Petr,oleum Co. in-

f'ormou <tiflJmbem que de&l,e a. sua.

cooSltituição, ·em 1935, a New GUÍ

nea 'Petroleum Co. t-ev,e as ,suas

ações assim ld(i'S)Úlli'buid'als: Ba:taa

fsche P,etro'I'6um - 400/0; Neder

lancLsche l{iolonilale Petro'Leum

(subsroiaria da Sta.ndlard V:aooum)
_ 400/0; Nederlaooac.he P,ooific

P'etrolerum (sUibsidi,aria da Stan-

�__--------------------------
! ! dard oi-da Califor.nia rexuls) 200/0.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Ativam-se os preparatívos para Ultimas notícias esportívas do país
o Sul-Americano de Natação

Rio, 28 - Sob os auspícios

Confeder-ação Brasideira de
da Como aconteceu, sábado, a com-

DBS- petição proporcionou um desen-

,"
\,

pUNaS foi realíeado na píscma do

Guanabara, a segunda competição volvjmento dos mais ínteressantes,
eliminaltória ,destinada a selecto- provando-se de fO lima sobeja, a

nar OIS valores que intervirão no efdeiência técnica e' f'ísíca daqueles
Sul Americano de Natação a reali- que em breve exíhíe-se-ão na ca-

zar-se em Buenos Aíees. pital pl'aJti,na.

Preciso em toda:! as cidades. Negocio distinto, fecil e
• rendoso. Para ambos os sexos. Escreva �em compromisso

à C. Postal, 3717. - São Paulo.

f Ausente Brasil do Sul-Ameri
cano de Futebol
o

Rio, 28 - A Comíssão de
suntos Internacionaís dia C. B.

As- lizado no Equador, no oorrerue
D. aJ11'O. Vánias são as conclusões des-

s

p

iE

E

iC

(]

reunida, aprovou o plalreoer do sr·

Luiz do Rego Monteiro, conteár io
á panticipação do Brasil no Carn

p.eonato Sul-Ameníeano a ser rea-

favoráveis a que chegou aquele
membro da C. A. L, ínclusíve sobre
a parte tmanoeíra e a rellaJtiva ás

aeomodações em Guayaquél.

60 volantes no

de Buenos
circuito

Aires
Buenos Ai-res, 28 (Vila a.éI'lea) -

F,oram ,encerradlflJs s'áibado as i,ms
crlçoas pam a dispuua do gIl'ande
prêmio alitonloilbilístooo "-C�dade de
Bue.nÜls AilII8S", que s'ellá COll'l'ido
no dila 8 de fVlere i.no próximo, com

a pa'nLic'iv,ação, de mai,s de seSlsen

ta coo'1!',edOI' e:s', ootr'e os quús figu
ram os mais destaCiooos vollantes

da I,t-áJi.a, da FlIaIIlç'a, dia Bllasi.J, do

Ul'uguai 'e da ArgeIllLma.

..

«l\1armelada» numa renda
Belo Horizonte ?

em

Buenos Aisr;es, 28 (Via Rlérea) - ei�perada € 31té aIIlUll1ciada uma

Bstá daJIhdo () que flrular, em todaJs rendia, supe,rior a 120 mill C!ruzlei
as oOTwersações e,spÜ'rtilVas desta! ros. EIlItré1tanto, dle acôlIdo cO\m as

cidaJde, a apunaÇlã1) da renda dO,! .'. _ .

jogo, .Mléüoo x São Paulo, que I
'u!ltllfiR'S I'nf�l'!maçoes, �UIe obtJve

até agora, mão foi divu1gadà ofi- mos, a soma tfllto,1 fm apenRls d-e

CÍlalmenDe. POidemo,s afirmar, que
87 mi,l cruzeiro,s, �va'ThdO a im-

o púbIiüo plIesooDe no estádio "An- prens,a a espera de um pronuncia
têmio Oamlo,s" foi- dos maiO/roo que memto o,f,icilal do A!Uético, divul
já se pode obsrervar, sendo por is,s'O gand'Ü a renda ofici'RllmeIlite.

OSCB'R ZWICKER S. B.
Indústria e

I Comércio
Trombudo Alto-Rio do Sul
Santa Catarina-Brasil

A v I S o
A:cham-lSIe á dis,posição das SnJ1'ls'. - .aciollJiSJtas, noo escri

tórios da sOOIe social, em Trom'b!udo Alto, os dO<mlIl1lentos �a que
se refere ° 8Jrt. 99, letIras a, b, e c, dlo Decr,eto-Iei n. 2.627, de
26 de' setembro de 1940.

TromblUoo Alto 16 de janeko de, 1947.
Diretor PTesidente - Oscar Zwicker

Diretor Gerente - Otto Prochnow SQbrinho

Conserve EC eloquênCIa d�.
seus olhos. livrando-o� d08

riscos da Irrita, ão. verme·

Ihidão. emhaclame�to. AJ·

gumas gotãs ,diánas de

LAVOLHO restaurarão a

saúde. o brilho e- a vivaci
dade dos seus olhos. (''OSCAR ZWICKER S.-A�-

Indústria e COInércio
Trombudo Alto-Rio do Sol
Santa Catarina-Brasil

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA /

Oo:nv'Oco de acôird10 oom os nossos estJrutmto;s .
sociais os

:SUI1S. - ,aciOOllisrta,s para a asembMia geral ordinária, a reali
mr-se no dda 16 de fev'€JTle!iro :PIl"óximo, ás 9 horas, nos escritó
rios da séde social ,em Trom'btMo Alito, pam deUberarrem sôbre
,a seguinte ordem d'O dia:

1° - lJeiturn, disoosão ,e V'OItação p.rura aprovação do re

latório da Diretoria, ba.ktillço gemI, oonta de lucros
e �pe,rdJas, e parecer (lo Co1llSelho F,iscal, referentes
a�xercici'Ü de 1946.

2° - Elefção da DtretJoria e mebI'lOO do Conselho Fiscal.
3° - AssUIlltos de interês'OO social.

'

Trombudo Alto 16 de janeiro de 1947.
Diretor Presidente Oscar Zwicker

Faça o curso nas horas vagas, por correspondência. Peça
informações à C. Po"Stal, 3717. São Paulo. Em qualquer

cidade do Brasil. Curso eficiente e seguro.

Diploma Guarda-Livros
sua ,casa

AGENTES LOCAIS

REDUZA�A
(;ORDURA
P�r Um NovoMétodo
Ao atender às Eetrêlas de Cinema de

H011ywood, um médico descobri i '1\]]

método seguro e rápido de r-emo \ o:' ,

excesso de feia gordura. Comece l:.l. 'o:' r
der pêso na primeira semana e m�.llt"'!5
quilos ao mês. Basta tomar 2 paat.i lnu.s
J vezes por dia. �ste novo método, cha-"
mado i'"7"or:rnode, traz nova vitaliau

de, saúde e ene:rgia como. também um�
aparência atraente, ao. dIssolver a gOf:
dura. V. não só se sentIrá como pareec:a.
1{{1 anos mais jovem. Não é necessánl)
fazer regime alimentar, nem usar drogas
drásticas ou praticar exercício� em eXCe5BO_

Atúa ajudando a natureza. ForID.o�e
�; !duz a gordura àe um modo ga,rant.ld.o
como v. deseja.l'eça PorlDode. hOle
mesmo, em Qualquer farmácia. A noss3.

garanti,a é a suB maior proteção.

..
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DR. NEWTON D'AVILA
Operações - vias Urlntirias _

Doenças dos in testinos, reto e
anus - Hemorroidas. Tratamen

to da coUte amebiana.
J'ia!oterapia - Infra vermelho.
Consulta: Vitor Meireles, 28.

Atende dlarlamente às 1'1,30 h•
.. l tarde, da.s 16 hs, em dlailt.

Resld:,'Vldal Ramos, 00.
FOIIIt 1067

DR. MADEIRA NEVES
Médico especlaUsta em DOENÇAS

DOS OLBOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no Rio' de Janeiro

Consultas diariamente
das 16 horas em diante.

CONSULTORIO:
.

Rua JolIo P1ato n. 7 sobrado -

J'one:. 1.461' .:_ Residência: Rua
Presidente Coutinho, .58

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

Pl'8.crição de lentes de
contato

rol!l"SlJLTORIO - FeUp� Schm1.
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

.-meNCIA - Conselheiro .lia.
. I fra, (7.

Ti\)LEFOJllES 1418 e 12M

Ausente

DR. ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

.,. Sien'1Ç08 de CUnlca Infant1:l (ta
AaIIlstêncla Municipal e de

Caridade
OIdI!I"ICA Jllil:DlCA DIiI CRlÀNç.u

ADULTOS
OOI!l"SULTORIO: Rua Nanes Ma
....., 7 (Edtffclo S. li'ranclltoo).
ConBultas das 2 às 6 horll8

BD>ID:l!lNCIA: Rua :&raréchal Guf,
lherme, 5 Fone 783

DR. ROLDÃO CONSONl
tmtURGlA GERAL - ALTA CI.
.URGIA ..,... MOL�TlA8 ,1)11 ",'.
. . .. NHORAS ";'0 PARTOS .. .

ronnado pe11l FacilIdade de MecH.
cImla "da Universidade de SAo

Paulo, onde foi assistente por .....
m. anos do Serviço Clr1irg1co do

Prof. AlIplo Correia Neto
CJrurgla do es.t6mago· e vias bl.
IlU'esJ íntesttnos delgado e groDO.
tirolde, rins, próstata, bexiga,

atera, ovãrtos e tromnas, VarJ.eo.
MIe, hidrocele, varísés e hern.a

CONSULTAS:
du 2 às 5 horas, à Rua J'elpe
khmldt, 21 (altos da Casa P.·

raíso) . Te!. 1.598.
..m1i:N�IA: Rua Esteves Ja·

níor. 179; Tel. M 764

DR. POLYDORO S. �TRiAGO
Médico do Hospital de Caridade b.

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLtNICA M�DICA EM GERAL
Doenças dos órgãos internos, cspeela).

mente" do coração.
BLBCTROCARDIOGIUPIA

Doenças do sangue e dos cervo•.

Doenças 'de senhoras - Partos.
Comultas diàriamente das 15 Ao II

.

horas.
Atende chamados a qualque- hon,

inclusive durante a noite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meir.

les, 18. Fone 70�
Jt.ESID:1l:NCIA: Avenida Trompow.kI.

62. Fone 166

DR. MARIO WENDHAUSEIID;,-etfW do Hospital "NerêM .J(a",o�-
e,J,tNlCA M:tD,ICA DE ADULTQ6

- E CRiANÇAS...__. . _ .

� __

Consultório: R. Visconde de Ouro
Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No
.embro �altos da "Belo Horizonte ")

Tel. 1545
Conaultas: da. 4 á. 6 horas,
ReJiclência,: R. Felipe Scbmidt, li

- FOlIe manual 812

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na·

e10nal de Medicina da Unlversld.
a. do Brasil). Médico por concur
10 do Serviço Nacional de Doen
!lU Mentais. Ex interno da Santa
cap de MiserIcórdia,' e Hosplt11
"81quátrf.co do Rio na Capital ).

deral
OLINICA Mll:DTCA - DOENCA.

NERVOSA"
- Consultóírlo: Edlffcio' Am6U.

NETO
- Rua Fellpe Schmidt. Consultu

Das .15 ·tis 18 horas -

teJJ1dêncla: Rua Álvaro de Cana·
lho nO 18 - Florianópolis.

DR. BIASE FARACO

Médico·çhefe do Serviço de SiflIb.l
do Centro de Saúde

DOENÇAS DE SIE'NHORAS -

SfFIlLIS AFElCçõES DA

BELE - RAlOS lIN'FRA-Viij:R
MEll1HOS E ULTRAS-VIOLE,TAS
Cons.: R. Felipe Schm1dt, 46 -

.

Das 4 às 6 horas.

Res.: R. D. Ja� Câmara, 46

FONE 1648

DR. LINS NEVES
Moléstias de senhora

Consultório _ Rua João Pinto n. 7
.

- Sobrado'- Telefone 1.46'J.
Residência _ Rua Sete d-e Setembro
- (Ed1fício r. A. P. da Estiva)

Tel-e&me M. 834

-01:-M�S�·- CAVALCANTI
Clínica exclusivamente de crianças

Rua SaI'd.anha ,.J\![ariruho, 16
. Telefone M. 732

DR. PAULO FONTES
Clínioo e operador

Consultório: Rua Vdtor' Meia"'eles, 26
Telefone: 1.405

Consultas das 10. às 12 e das 14 às 18
Residência: Rua Blumenau, 22

Telefone: 1.623

AUTQMOBI�IST4S I
Atençao

Pak'a O seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

ne, 94

CI\PITAL E RESERVAS
Respon s abilidadee
Receta
Ativo,

Transportes regulares 'de carga.s ·do pôrto de

s10 FB4NVISC.0 DO SUL para NOV! 1081

Ftcr ianôpolis
São Francisco

Informações com os Agentes
- Carlos Hoepcke S/A - eX - Telefone l.zft

do Sul- Carlos Hoepcke S/A - CI- Telelone 6 I
Casas de

aluminio
Londres, (B. N. s.) - Uma com

panhia aeronéutíca hrítanioa, a

Br18'1:01, cujo avião Fneighter está
excurslonando pelas Américas, en

veredou agora por um ramo de in

dustcia, o sistema moderno de cons

trução de cesas, conhecido como

"uni-rect" .

Gomo o peso total de uma das
suas unidades típicas d/e bangalôs
é Ide oérca de quarto . toneladas,
essa unidade póde ser conduzida

paira o seu lado por um só avião,
Desenhadas para uso quaisquer

condições climatéricas, 'as casas

são construídas com liga de alnmi
nio incorruptível, que lhes dá íor

ça e, ao mesmo tempo, leve.
Uma destas casas, de 36 pés de

oumprnmento por 18 pés da líargu
ra e 8 pés e 6 polegadas de altu

ra, póde ser embalada em três pa
cotes, no volume tctal de 200 pés
subícos. e mcomparaçâo com 5.000
pés cubícos, quando montada.
Num local já preparado com

concreto, a sua erecção é simples,
nápida e economioa, não sendo ne

cessácio o emprego 'de operários
qualificados.
As paredes, construídas de liga de

Iaburninio, são cheias de timo pro

dqto de eboriite que lhes dá -ven

tilação sufici ente iern temperaturas
varíaveis e 'as protege contra imse
tos e vermes. �s-tas casas impedem
o eressímento díe mangos e de fun

gos um fator de adta importancia
nos climas quentes cm umico .0 te

nreo é construído e ínsulado dé
maneira semelhante. '

COMP� -ALIANÇA' DA Bm-
,. 'urj..... 1171 - SU.: IAI A

OCElfDIOr4 .. T:aJJf8POBRS
Cifras do ,Baianço de 1944:

�-. N.Msua •

Cr.
Cr$

J80,900.606,30
5,978Ao'1 ;755,97

, 61.053.245,30
142.176.603,80

•

•

I· SiR�strol pago� 0011 último. li) anal 98.687.816,30
Responsabilidades • 76.'736,40! .306,20

I Diretores: �I Dr. Pamphilo d'Utra Freire' de Car"17slho, Dr. Francisco

'de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto d� Araujo
•e José Abreui
•

....... 111" •• ".." ........... -·-IIII!".·...... L%...� lIiII .....m·�= ............. _.

:

C â m bi O
MOEDAS I,' SIMBO- I VENDA I COMPRALOS LIVRE LIVRE

Libra

l,fDolar 'V$S
Escudo Esc
Peso Boliviano Blv
Peso Chileno. P$ch
Coroa Sueca Sw.Kr.
Franco Suíço Sw.Fr,
Peso papei 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 0,4�71

Taxas ,.fornecidas Dela agência do Banco
sem confirmação

J75,441618;72
0,761 �

10,44570,6039
!
5,2109
4.�738
4,5967
10,6062
3,9008
1,7146
0,1574

74,555
18;50
.0,752 .

0,4361
0,5968
5.1496
4,3224
4,5U94
10,�778
3,855

0,1556�

0,4221
do Brasil,

DE PION E IR O
A SERViÇO DE V.S.

::'<"} ,

.
. .��.

FILIAl. VA�IG:
EDIFICIO LA

Praca 15 de Novembro
P()RTA - Télefone 1325

Curso Antonieta de Barros
REABERTURA DAS AULAS 10. de Março

Matricula das 10 às i. 2 horas
Dias 22, 24 e 25 al�no. que já frequentaram o Cur.a;

. 26 e 27 •• aluno. novol dos 20, 30 e 40 ano••

28 .. aluros noyos. do primeiro ano.'

Fabricante e distribuidot'es daI!! afamadas con

fecções -DISTINTA" e RIVET. POlsue um grc;an
cfê sortimento de casemiraa, rilcados, brinl
bonl e�j,arato., algodões, :m'ol'lna e aviamento.
para alfaiateI. que recebe diretamentfl.ê· da.

Snr.. Comerclant.. do interior no sentido de lhe fazerem::iuma
Florian6polis. '- ,FILI.AIS<-?em4i�lumenau e Lajes.

J
I

I

I
chame a at&Dg50 do.
compras. MATRIZ em

-- ..-.::"'!IolSIl1J!lW!M·� _

melhore.' fábricO's. A Casa ·A CAPITAL
visitd ante. de efetuarem lua.
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o «Diario da farde» combater 8 cOlQunismo é combater a Democracia .. ,

E' possivel· que, diante disto, os prestistas desistam de ter imprensa
propria . . . E dizem' que não houve acordo ...

Para

Ouro alemão escondido na Argentina
'Londres, 28 (U. P.) - ,Fmcon- Argentina, onde se juntaram a ou- máximo possivel a resistência pas.,

Lram-de escondddos ryo An-genítna : tros naztsuas, que lá se haviam fi.- síva, aumentar as dificuldades eco

capttaís nazístas avaliados em 500' xado durante a guerra. Durante os nÔmiiC(IIS dais gr-andes potências e,

milhões de dolares, le 'O tOltal de I újtíanos meses, três grupos ale- induzi-lias e desístír das responsa.,
fundos alemães na América do Sul: mães na Angerutina - destacada- hilidades políticas e' econômicaa;
vai <a cerca de 1 bHhão de dotares mente o -dirigido por Ri-cardo 5 - Obter, gradat.ivamente, ,3; li
- anunciou o Oomitê Internacio-. Súa�t - revelaram crescente ati- bertação econômica da Alemanha,.
nal de ESltadO, das Questões Euro- vadade. O, <1'BI3Jtório 'revelia que a GOmo preliminar de sua liberãacão
péias, mo 'seu ínquéríto sobre a linha de ação dos nazistas na AI'e- políitioa; 6 - Obter o estabeleci-,
.Memanha, pubüícado hoje. "O PUil'- manha se, baseia nos seguintes monto em Berlim do govêrno ale
tído Nazista na Alemamha - diz o pontos: 1 - Evitar qUaJlqUjer vi'Ü- mão, o mais centralízado que for
relatório - está se reoeganízando, Iência ou resistência, por énquan-! possível. O IrelaJtóri·o conclui dízen-,
para voltar ao 1P0der, por meio de to; 2 - Apresentar a Alemanha do que, nas dis�UlSsões do tratado
conbr;o!:ê das dlllstiltuiçõe,s demo- como "nação inUltilizada por 25 de paz com a Alemanha, é índis
ará!tilca:& e:AlélIb<elLooi�a.s pelas alia- anos"; 3 - Man'tJer o espicído po-] pensável levar-se em considera-.
dos. Existe presentemente, em to- lítico 00 Alema!fiha; 4 - Aipoiar o ção <os fatQS eXIPostos.
dia a .Meman:h.a, uma rêde de OTga-1��:�=�n��:S::sC����P�:,�I� está

Morr-e-u O fundador do Rofarv,º fel8J,tQIio 'foi enviadu aos .prí- _ rrneit'los" nÚnistros ê ministros do Faleceu ontem, - em Chicago, nos Bstados Unidos, o"
Exterior de vár-ios países em duas

sr, dr. Paúlo Herris, fundador do Rotnry Lnternecionel ..
secçõ-es. A prirneíra parte do do- Figura de pro ieção mundial, o seu passamento foi rece
cumento foi divulgada ontem. O bido com profundo pezar 'em toda a parte.
Comíté se compõe de representan- O Estado apresenta seus "sentimentos á família rota--
tes de 5 países europeus : Grã Bre- riana de Santa Catarina.
tanba, França, Bélgica, Dinamarca -------------------------�--

e Holanda. '.
fi'

O relatór io refere-se ao Livro O vento o mar e o barqueiro'!��le.�U���:��r�e��\:��d:e ���=
.

, ,_)
tou do caso dOIS -oapiltais al'emães Jnãü Frainer 'I O ventO', num grito de guerra,.
enviadols para a Argentina. O ['e1a- Junto á praia, em horas quentes enche os ares de silvos agudos, mi-'
tório ci,�a a 1i'sLa de i,ndusLnia,s ale- de uma tarde de estio, conversa-I nazes. E o mar, soturno e trágico"
mã:s- na Al'gentina, que ailruda CO[1- vam o vento e o mar. E mna bar- estarrece a natw'eza com 1'oncos>

tinuam em 1P0der dos 'naz1�tas e quinha, movimentada pelo braço medonhos.

exempl:ifilCa ais seg\.üntes: illldús- vigoroso de velho marujo, rasga a A luta se agiganta, o vento ve1'-"

tri:as quimi,c>as - 1. G. FM'be:n e superficie do oceano 1'umo ás ilhas gastando o mar,' que em estorsões'
suas lempresa's üamu íilad aiS. M,erck, fl'onteiriças, em busca de peixe. de dm' e desespero lança bocarras

Schler,i:ng, LBay:er, Anill'inas Alieo:nu- SOl'rindo e enquanto bl'incava de espuma, contra I os l'ochedos:

nas, '81Lc., üOIllSl�l'ução - Siem1erns, com os gl'ãozinhos de areia, rolan-' ine1'ü!'s,. e o mar jogando vagalhões:
Brauni,on Nayves, Y. Fl'eyd:ag, etc.; do-os uns, sôbre os outros, disse o medonhos contra o vento que áS"

equipamentos �Iétricos - ,Siemerus, vento: vezes recua, agarl'ando-se ás, ar-'

SchUickel�t, A. E. G., ,etc:; metalu;r- - Pobre pescador! Corno te fias V01'es e sacudindo-as de raiva des

gia - 'DubolS ManlJielSlmalllill, Rh'ei-n- dema.si(1,aQ 1'/.0 teu grande am'igo, tntidora.
Ã bo!'do de :lm dos navios �� I inebali, �O.:r:.2ilg ROIs'chhng, S. A. o n1.a1'!: .. ,,':, -..."...�.... :*;:�,:t:!�-.. i 11. !1frl/�!1�, ced,c,' E �,enh1�:n ,�a-'Ell1Ipre2'la NaCIonal de Navegaçao Thy,es1ern 'etc.

.

'�-'i'Ii._"''- _.e
_ Que dues? exclamou o mar, I quewl I l,l!lIIilll!', �I _'ili�

CasLei;ra, seguilrá ho.je para a Ca- O ,rellutódo ci<tã a declaração de m�m leve estremecimento. Então S6 depois de ínaudi't6s ataques -e'. --\
piltal ffiederal, acompanhado de sua que, em 1945, mais de 500 o.rgani- achas que eu... contra-ataques, de insanas inves-',
Exma. e!Sipoo<a, 'o sr. Maj-or l\1anolel zaçõ'es nazilSltas continuavam suas - Sim, acho. Com essa tua sere- tidas de pa1'te a pa1'te, por entre
F'8marudes P-alhleir-os que, depods ativlidadoo, camuf,ladaJs, mas com nidade infinita,' enganas muito. um infel'no de sons macabros, ti:
de servir algum tempo ,na 16a Ui,r- pilleno conhecirrnento do govêl'TIO QUÇl:ndo não estás de bom humor, que compl'eendem a inutilidade litJj.
cunscrição de Thecrutarnemto pas- uI'gentino. ,Rlef'8I'e-S,e o r,elatórilO a sacodes a grimpa e lá se vai o bar- lutá. :E acordam, então, celebrar ai
sou p<8Jl'a o 14° Bat1lilhão de Oa,ça- duas c'Onferêmcias soorevas realiz'3:- queira para as profundesas das paz.
doI'les. daJs 'aJntes do coJ:apso da Alemanha. tuas entranhas insaciáveis. O vento ,1'ecolhe as grutas eolias!
ESlpiri:to DavaJlheil'iesco, dotado dle A primeilra rbev'e }uga:r no Hotel Ro- - Maroto! Tu é que as fazes e e o mar, .volta a se espreguiçar na),,

, Iv,asta' cuLtura profissional, ,estima- tes Haus, ,em gtrasburg'o, ,e nella ett as pago!
do pOlr seus coléga,s e querido de tomar3Jm pal'ite representanws da - Eu? Essa é boa!... Repara
seUiS subOlndi[)!ados p:elo,s seus ,ele- Kl'uPP, RoeohHilllg, ,M·esseI'chmidt, os meus domínios, o espaço. Todo tm'na. E os passaras 1'einiciam as.
Vl8Jdos seTllt1mentos dle camarada- ThheinmetalI, etc. Ne.ssa l'ieunião o o mundo anda nele á vontade. Se' 1'evoadas costumeiras.
gleffi, s-oube 'o Senhor Majo-r Pa- dr. Bosse, do Mimilstélr,ilÜ de Anma- faço alguma vítima, acidentalmen- O barqueiro ...
Ihe�ros cOlI!Jquilslbar um fOl'lve cíl'cul0 me-mos, dec,Ja,I'ou <oÍÍici.almooDe que, te, não a devoro, como tu. Só o barqueiro, o pobre pesca-
de a,mizaldes, nmo sómenDe enwe os a panti:r de lentão, o g'nvênno C011- - Eu não devoro coisa alguma. dor, não voltou.
seus CaJIIllamdJ1IiS como entrre OIS que fiaria ,gratIJJdes 'somas aos i.'l1dus- Tão pouco faço vítimas. Apenas Colhido de S1t1'preSa pelo capri
tiVlera,m o prj,viJlégio de c\IDsigo trilaiis, de modo ,que o.s mesmos' pu- dou condigna sepultu1'a ás que cho dos mais, fortes, encontra (E
oonvivler. dessem estaJbel'ec'er bases sleClIletas tombam sob o látego das tuas fu- morte onde fô1'a busca1' a vida.

o.s ofi,aiais do 14° B. C., junta- no -a,pós guerra, em paísl8ls es,tran- l'ias impiedosas. Tu sim que és Culpa do vento?
menJte com OIS< demais dJes,ta Guar- geirOls. A segUJru:!lB, reunião I'ealiz'O'li-. mau. Pel'segues os fracós. Zombas Culpa do mar?
nição Millilt8Jr pl'iesltaram-lhe es- se em BasHéia, Ill:a Sutca, :em a,br:il! dos tímidos. Agrides os pequenos. O vento das paixões... o mar

Rio, 28 (A. N.) - Comunicam de pl'iessiVlas home!ll1liglens. de 1945 e nela ,tomou pa,rte Emil Enfim... ' dos vícios... A luta encarniçada
Da A1sls o,c'iação Cívi'CIo Militar Pubi" ,ex-vilc'e-1l<I'le,sidente do Rei- Basta! da ganância, da ambição, do 0'1'-

"Marec.hal Gut�hel'iIIlle" da qual é ohsbank" Esse último manilf.esvou E dizendo, isto, o vento enruga gulho, na escalada da glol'ia, dos,
óci'o BeneméT�to, l'iecebe:u o sr. sua &altilsf1ação com os rresultados a testa. Fe1'ido em seu amor pl'6- praze1'es, da riqueza ...

M'ajor P1Ii1heim,& um ofíc;io de agra- em canta dirilgida a Funk, J\lfjni,si()ro prio, l'esponde agastado. O mar Te- Quantos pobl'es barqueiros: '00- i, ;\�\decimfIDlto ,e despedida. . dia Eoonomia, daJtada de 6 de abril, truca. Os dois se enfrentam. Se gando descuidosos no batel da: vid�� ,_

"

O Sr. Maj!Or Palh,eiros p1lissará diec,la�a!lldo- que 652 dIrigentes e descompõem. Se Pl'ovocam. Mas na faina cdmum de Pl'OCUTf:1'(1' O'
a servilr aJdido á Dill'etorila do pes-I témücos ec'omômi,cOls ti,Illh1lim tido não· se intimidam das reciprocas pl'óprio sustento, não sucumbem:,
soaI eLo ExéI'iCito, na G1Iipital F,e- ordem de deixar ,a Alem8Jnha paTa: ameaças, cada qual mais confiante tragicamente e traiçoeiramente;_
eLeml. i tI'abalhar lem pa�s'81s neuvl10S e, pre� na imensidade das pr6prias fm'ças. vítimas do egoísmo human(')·;

Nós o,s eLe "O Es'tado" apI18Sen-, parar a l'<e3!bmtação da Al:emanha. Num repente, o vento se apruma O vento... o mar... a s'ociédá-.
tamos-Jihies e a Exma. espos,a vo- i POulCOS desses elementOlS foram e cai de 1'íjo sôbl'e o ma1�. E 'o mar de... os homens que não' se' com
tos dle muito bôa, viag>em e ±:elici-! captuI'ados - obserV1a o rellruLóri'O. se encrespa e rebate' rugindo. p'l'eendem. .. E os barqueiros quer
da,des. Muitos eLetles ch�all'am a Suiça e Novos golpes do vento, cada vez não voltam...

.'

r á Suécia, mas a maior pa!'te
'

s'e- mais tremendos, e cada vez mais Até quando? ..

,gUliu, posll;e,riormeTIlte, p[l!ra a Amé- 11'aivosos, os revides do mar.
'

I rilCa do SUlI, pr,incipa,LmenÍle para a O céo eS,CU'f'ece. Fogem as aves.

Previsão do tem)J1f,i'

de Janeiro de '947

Centínua Palestinainquieta a
Jerusalém, 28 (U. P.) - A poli- to comité arabe; falando na conte

cía e tropas brMnica:s derem inicio rêneia de Londres sôbre a Palesti

hoje, pela manhã, ,Nua espetacular Da, a,fillllllOU que os arabes resisti

c3iÇlaldla nos esoonderídos dos ele- rão, por todos os meros ao seu a1-

mlentos lIie:nooristas na Palestina. As C3IDlOe á divisão do território de sua

buscas estão. sendo .efetuadas casa Pátria.

por 03iSlI, para a descoberta do

Qf�ail do exército britânico e de JaUme M ferre-Iraum' {wnei'Plnário de uma organiza- � •
.Ó» •

ção bancária, faplla,dos\_ �D�em Porl_ lDncOlnt'f�-1� �l!l, �1:9q(llnóp()lhs, º
membros da I� ZVíae Leumí, sr. Jâymê M. FlêrI'eirã, Ml!r,e>s.e.n

tanÍie comercial da i:mpcmtamte
-

OJ'

g1lini'�açãü Chirnioa BaJI'ue.J Ltda, de

são P;lu10, que ontem nos deu o

prazer de 'sua visita a esta redação.

CUNNINGH:AM ,AMEA:ÇA
Jerusalém, 28 (U. P.) - 05 ex

tremístas iudeus raptaram hoie um

segundo cívíl brirâníco, �S3Ir de _--------------"'!:
tol::l':liS as precauções rumadas. Eu.
trementes, o alto oornissário para a

PtaJ.elStiIDI3; eír Alan OunniDlgllan,
anunciou que, oClliPaJl'á certaSI partes
iS<r.3'elillt:as dia Pa},eSlti,nla se ° juiZ
RlaW-SOIl1 e o segundo civil nãln fo
rem pos.tos em lilbendade'. Sir CUll1-
nJll1g1han não, ,e�ledfjJdou as areas

QlU� s,erão OIcUlpiaeLaJs, alCT,edit13.ll1'Clo
se que s'e trame de J,8!l'lIli1;:a,Iém e Tel
A'V1v, on,de QOOlI'I'er.a!IIl os do,is s'e

questlmos.

Vldal Ramos, regressan
do para o Rio de Janei
ro, apresenta. por este
meio, suas despedidas a
todos os seus dmigos e
em geral, a todos os que
lhe dispensaram obse
quios e atenções, duran
te sua petmanencia nes-

ta Capital.
26 - 1. - �i

OS ARABES NÃO QUEREM A DI-

VISÃO DA PALESTINA MUJ-or Manoel F'Lomldr,es, 28 (U. P.) _ Os all"abes' •

são COIrutI1áJrilOlS ás aspi,mdo,s jludeus, Palheirosdle orgam1izail' um <eSlÍado próprio na

TerI\a SruDlta. MalIIlJal Htliss,ein, do 01-

Dr. Cir� dos Anjos
Chega hoj,e, via Iterrestre, em

viagem de inspeção ás AgêlllC i as' do
IPASE no sul do país, :o sr. Dr.
Ciro dos Anj,os, divetor daquele
importante ,e,stalbeJ.eoimiento au-

lJa1'qUli,co.
S. s. viaja eJu cOll1lpa,IlJhia do en

glenheiiTo Mel'o Flr3Jlloo, devendo
pel'imalIlJeoer vários' dias ,em FIo
l'iJanópoliis:

O "Esbaido" apI'leSienta-<1l:lI� as

boas vindas, c,olm votos de feUz es

tada erut!'e nós.

CODstroçõo 'de
grandes· boteis

!

KNOT

Belém, Pará, que , pI'oCiedetntJe dos
Est'adiÜis Unidos, pass'OiU por aquela
Orupital 'em trâJnsi<to pana o RiJo de
Janei'I1o, por via aé.rea, o repl'iesen
taIllte dUlma grande orgamização
IlJO'I'Ite-aJInerj,camla que 'está :itIllter,es
S1ada e.m desemolVlel' a indústria
hoteleira In:aJS, AimériClas do SUll e

Oentral. A necesstdalde do desen
V'olvimenúo dos �randles ho:teis nOls

oentros cGill'IIDcial e induS1tri aI,
princilpalmentfl nas c�daJdes d�
Almérioa L'3Jtilna, estão Slffi1Ido ,enca

rruda com -simprutia p.or aque,1a po
,deTosa o:I'gani?Jação nOI'tJe-america
na. A l'isflerida :orgami,zação quer
tomar a seu cango a lSoluçwo desse
pl'obl<e1ma e seu I'ePl'ieS'oot'alllte Ofla

a c())m�nhn do Rio de J8Jneiro está

Tome

praia.
Somem-se as nuvens. O sol 'Te:,:.

:imcumbildo de ·mrtuda,r O< dasenvoI
vianeTliDO dos hatais no Rio de Ja
netI'o, São Paulo, além' Ide outras
noss'as pri;nctpais capi,tai.s_ Essa nO
va nrga;nizaçiib' é sU!b.sidiári'a da
p'anamerican �orld Ai,rways e

preteJ11(:Ie l'iealizar ,em no,S'SH1S grr'an
des cida:des, a construção de hoteis
de p:ri'melI'a Ü'ndem, de que ainda
,não dispomos.

SERViÇO DE
METEOROLOGIA,

Previsão do tempo. até 14 hora..
do dia 29 no Capital:
Tempo: em gerar inltá\<"e'!: com'

chuvas.
Tempe1'atura: estóvel.

.

Ventqs: de .ueate a nardé.te,,·
fresce•.
Temperatura. extrema.·eh! ontem::'

nlóxima. 29)2,; minimo. 24,ia,
\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


