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Resultados apurad-D-s- até
-

às 24 horas de ontem, em todo o Estado: Iderbal

R. da Silva - 91.526; ,Irlneu Bornhausen - 75.102. Diferença pró Aderbal - 16.424.

Rio, 31 (A. N.) - Segundo in- explorados, arastando 1]100, vida

formações recebida pelo serviço de precária na mansidão desses li3JtL
Economia Bural o rrríndstérío da fnmdios desertos. Na Câmara dos

Agrúcustura,: acaba a muníoípali- Deputados cogíta-se de nova �i
dade de Lima, no Perú, de forrnu- orgânica sobre as cooperativas e

lar um plano 00 ação Imediata em da crfação dum Banco t:oop.e
que figura um crédito de um mi- ratdvo.
lhfW de soles ouro come tínaocía-
mente ás cooperativas de consu

mo. Foi também fundada a OOOipoB
raJti.va centeal de liirrria com o fim

de, como órgão de -Segundo. gráu, .

,. Aracajú, 3i (A: N.) - Assumíu,
abasteoer 'as cooperativas de eon- hojá, o cargo de- interventor fede

sumo existentes. As universidades ral.· de Serg:i'Pe, o doutor Joaquim
populares peruanas estão divul- RfueiTo. A cerimônia da posse foi

gando
.

os pníncípíos
-

que funciona simples, tendo no entanto cornpa

o .oooperaí.ívísmo, numa Jouvável IIOOido repIleseniLalntes. de Lodos O�

campanha de doutrünação,' e' estão pantidos políüicos. e gra,nde núme-.

sendo . fomentadas as cooperativa" 'I'O das aUltarj4��,s.:���l'?íaiS e es

João Paes disse IR "O Glogo" que com auxílio dos ·ínudiilCírpilos. Gran- taduaís], €l' coronel 'Frt)it� Bran
somente podia atribuir a alteração des latifundios improdutivos es- dão está se; 'de�8di,nd:tJ., d� seus

a pessoas interessadas em criar um tão sendo transformados em
. pro- auxílíares, devendo .'-egll'e5�ar ao

ambiente de confusão, pois os dados dução, que �ssrn:iaJm todo� os '_a�rl-j Ri� .� J'flII1,e),rj' ;!eift,ro' lle)Im ou

contidos no livro cm questão. não cuãtores, os quais até então VIVJaJn dOIS dias, '. ;

exprimiam QS resultados da apura-
-

,

ção. oficial ,do 'pleito sendo somente
anotados afim de facilitar a missão
do jornalistas ,e .baseava-se em in
formes telegráficos vindos do inte

rior/ Em verdade a apuração ofi
ciai terá de .ser feita e está sendo

feita com a Ireunião das atas reme

tidas pelos juizes eleitorais. IÂ.' al
teração foi tão grande que os 'fU;'l
cionários .do Tribunal desistiram
de corr ígf-Ia, e avisaram aos 'jor
nalistas que terão de esperar pelos
resultados da apuração oficial que
vem sendo feita com muita lenti
dão . .o fato está tendo imensa re

percussão.

o chef.e dia Nação rusls'Lnoü tam--
No pIei,to para,Em'Se acltam-Sle de mllirÇlO, 'o sr. W,a�te'I' Jobim, que, bém deürertJos concedoodo exolneri1--

ema,JlEmhados a fllli1ldo três oficiais se eIliContI'a ,em .sUJa fazelIlda no I ção 310 ceL José Maooooo Lopes do'

SlU{Per.iicmes dQ Exér<Ciito: o g'eiIleraI mUlIlLcÍlpio de SalTIúa M'3!ria, desde o. cargo de 1ll1terv'entor fedleral no<

naiCal"ias &s!Sill'llção, candiJdlaJto do I dLa das ellei,ções, 'está sendo 'eS!I)e-
I
Ceará e nomeandio, para substi--

Partido �pu�aT SilllldicaLisiIJa, o,'
m:do llIesta CiaIliltal, ?oje, flICo�pa-1 tui-Io, o �r. José F<e,Jiciano Augus,-

corooml Mag)aJlhã'es Barata, chefe do nhrud:o do ST. Ota,clho de MoraiS. to de Atal>Cle.

o MAIS ANTIGO DURIO DE SANTA CATARINA
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Desenvolvimento do cooperativismo

descrevem 00111110 '�fantá\StiCla'�" as
.

noticias de que Fremco teriar p.ro-' Londres, 31, CU: P.) - Os im- Expedientem�vido gles,tõ'es,; por" inlterl11édio de p@Ilt:adopes bntl1mc·os derem iní-

LOllldres, pana a reaberfura da cto ás negoci-ações ..para alquisição (,vermelho)
frOIll,t.eka, ,firanlco-es{pmhQ. A f,ro'il-

de mov,eis e utensilios doméstioós
"AJ.o-

. ''',' Clom fabricantes da BalÍxa Silésva Ate,nas, 31 (U. P.) - O
teu'a esta .ecbJaJdJa na <pJJase um

,. _ ,_ g,run" comunista de Q,ue os britâ-
3ill'O, p.alrGt qUtallqu,er tl'IáJego comer-Ina P?101ll3 - �nforma o rá.dio de

nieO!S (leVlem retirar-te, sUllgiu 011- Adml·,raVel"s- perspeclt·vas- tr't@Hcolas�'l'�, e pa�'" os CI' .:t,,,,.d1a-()s .:te amb()'�
Varsovla.

v""'-' ."" Ué!: ti ., te'lll, á nóite, no aHo da Acropole
os países. Entr'et3!ul!o, cidadã,QIS de em I'etreil'os luminoso:s que bri- Rio, 31 (A. N.) - A i'l11jp:rensa

I
oeI'eais, momnJem.lte do trigo, qJlle

outros paisles, e mencadorias. de e

C
-

h d
lh'[l)r.a:m palo ·eSlpaço dUlffia ho.ra, local' ruvll11lga Ulm deSipacho . 'dle Pe- ipodená aocaJU'Çlar pI'Oporções ainda

para PortugaL !têm peT\IIliS!l!ão de aprlc OS e ,s'endo depoi,s reLirados p-ella polí- Lotas no Ri'O Gr,ande do Sul, sle.gu'll>- \não :úmagin-áv,el para aba:stece'I' ()

cnu�ar a fI101I1teim.
e t I cÍla que suspei!to'U estrram os co- do o qual '0 Sir. WHlia:m Ma'c KilHam pa·is.

« S re i))) mUlIlis,tas pll\llnejamiClo demo.nstra- mec:âni�o ag)rÍlco},a cma-dielniSe, que As deCi1a:rações dlo Sir. Rimam as-

Fascista raDI-tente çõ:es no momento que a oomi'ssão viajOlU para aquel'e Estado acompa- SUIIl1lem gflandle importalnda, por
e Hollywoo.d, 31 (U. P.) - A es- de investi!g:ações dflls Nações Uni- 'ilhado a.o ,dIr. Walter Saud, flUJllclo- qua1n1:0 ü Mooioo Cltl1iadellliSle foi

Rom,a, 31 (D, P.) - Ezjo Maria traia Yvon'lle de Ca�los ped-

I
.. ,

dv H" .1 'lU, 00- dias desse iní-ci,o ao inq:uérito em n'ário d,o MilniSltério d� AgjrlruItura, aJQ!U:elJe �ado por lIIliciativ� os
Gray, J'oIiImldsta e daf.ensOIr dn ras- mo favor D.sp"'cI'al q e "h

.

'V " v V , U M 'e seJa tOIlI1O dos rec-entes aconter.Ílffientos fez eIOJg'i'Os'as r,e,f'eI'ênah'lis ás, co:ndi- mOlagei-ros naci'Olna;is, com o apoiocÍ/Sm_o, 'que recetl1t€iIIllente foi posto !)eTmiltido tl'aibâJlh'ar numa filúa de d d M"
..

di !Agr' uM
em HberdadJe "'OI' an;o,tiG, VO":tOl11 á fl',"me com.um ,pl�eto .e bra-n.n.o. Com

da Gré{)ila. ções do Bst�dio papa a cUlll!una e o lntsteno a . le ura, para
,... -"'" �"uv estuldla.r o meio mais prálti'óo da· cul-

prisão" sob a acuSlação de que é UllL i,sso, Yvonne quer des,f�er a calu- tUJra do tni:go. 'e OUiÍlfOS cereoo.s. O sr�
dos re;SJponsr.Ílv!eis ;pelo recrutam'en- ,nia de que sua belez'a S'e:ria aJPBnas

I d·d
31gronômico

.
e aIr' is

to das at1,v,idades neo-fascislt'as na uma consequência do fiLme técni- Ires' m·ll·lares' ean I atos Wi,lIIliam visitou o I'llstiltuto Ágiro.-n.Já,H�. Gnay foi pres;fu;l81Jl1tJe da Câ- color. A empI1esa em que trabalha, lJJÔIIniJoo e alg)UjI1S moiJIlihos" enlt'I'mdo
mara dlo FaSICio e COripOI'açÕles. atendeu ao pedildo. eIffi oontJaito OOllTI os selliS dIDe<tores.

'Rio" 31 (A. N.) _ lIIlfo.I"lIJIaJill de dire!bório do PSD do Pad e 0., ma- O téondco 'em apreço' é p!l"'Qlp.T'Íetá-

O paCl-fI-S'l"'Wltio russo....
Be)lem que o matjar Moura Oall"\'a� j,or MOUJra CarvaLho, oandidato do rio de fa�l8'llda� no OmQdá e rea-

&&& .. lho, C!aIllIdid�o do PSD está vi,rtual- pamtddo majoJ'.Ül1ário. O inte.rnrientor l!i:zarn outras vis'Íltla'S no ÍIIlte.rior ri<o-

BBRLJu'\f, 31 (D. P.) _ Souibe-,SIe que os I1llJ&SOS pl'efullldem reklluzir meJIlIÍie eleito., poos leva mailS de fooJerru >também é um CiolJ,'onel do g[!aJIld€JIllSe, devetl1jd'O em Bagé vilSi-
suas fôrça de oClllPação nili MleananJm Piam :CIerca de oem mi homens quinze mi,} VlQtOS de vanta<g)e;ns' sô- Exército. tar � estação. exÍperimental di<> Rio>
até fins de março. IlSso I'epll'es'ental'lá um conte de S'es:senta a setenlta po� bre o seu coilIliP'pbidor gJeneral Za- Gnalll'de do SuJ, en<tma-nQio em contato>
centtlo. Inlrus ailluJaiJS fl()TÇlaIS 'd� ?�a-çãlO soyjéti!C�s; ma;:; a.inda' assim, �s aari,as A!lsunção que 'a.té agora só' COIIll o SleU 'liéClllàco.efle<ti'Vos desiIJas seirão quaJS� IlglUllil'S aQlS das tves potenCl13lS Ide oou(p.acao
Nllllnidos.

-

; loig)roU 31.003 v,oIoos oontra 46.295

O f t-lobtid()s ;por aqJU!ele outro mi'cia,l. O uro governo
E·' •

I
• I ,."

,

OiUJtrQ teJ.e�I'Ill1ma dia Ciapiill3l1 pa'I'3!- 'ganchoX I g I U e x p I c.a ç o'e 5 naieilllsle diz o &egUmnt�,: "De�de

�n-l• BELGRADO, 31 (D. P.) _ Dm funcionário do Deparlialme'l1W Idle Re-
tem a g.u:a'�da do llrJ!})�l?,a,1 Bl.elltdo- Porto AI,egJ'le, 31 (A. N.) - Os

aIt'
-

d I sJI'· Ví· GI ['a1 ,co.nst-Iltull a pOlr :ml lÍa:res a. , _ ,P naçal() ,a ugo aiV1.a IlCO UlIlok, que f.oi lúnchadü pelos chJeltikas
r oilli

.

I &sIt' €!fi dia d
oI1omS/tas pohtllCOS da Imp-rens'ao opoiI1Jenlt.es a'o marechla,l Tito, dorndlnlgo último, quanldlo· visdItava um ürÇla p laJ13.: a r <orça �en o
local começam a fazer proglIló,s.ti-C::llTI,pO f::l� nlÍ'lmn.arrnlemil:o daQlUlcles gluemri�<heill'os, próximo a Napoles', fa- durante a Uo.litJe pÜ'&t�dla's sootinelas

ôbr t't
. -

d
'

leClelU ooJ,e ,em conlS<e91UlêuCli'a dos f.erim€lflltos �eoobi.d}Os e será SlepUil,tlido aV'auçaJdlas em tOldo o qu,adrilatero
cos 's he -a :,�n:s I, UldÇ�o t o �over-

com, hOlll-ras die estadista, segUJI1/do 'a1lliUlnciou o goV'êrm.o ilrugo'slwo. " no gtaU/0 Ü. �'Slm, a, l'aTI aro que
A neIeglação da IugosM.via, em Roma, exigJilU del!iaJlbJadas explicações Clomi[l/reiealdLdo pela aJrI€la onde fun,.. -

dias 13uÍ'0il"id:adles a,lila'dlas sÔlblr,e 'o ilnlaidlelnlte. GlillIncLc foi membro das ci<olnla o Trib'nh.at As sentineLas têm o sr. Walter Jobim, oallldidJato pra-
fÔl'ças dI() marechal Tilllo dUiran·lle a guJerra. o.rdem de 'nã-o. dieix,a'l" paSSlllil' peJo

I

ticamerrJlte eIeito para goviflnnadür,
100801 �Jlq:ruer p.e,ssoa a não- sesr de-, as'S/umi'I'á o oaT'go 10,go wp6s a pro

POOIS dJe tomadas; medidas de PJ'le-: CI}:llImação dI() Tribunal Regional
caução. ÀJ [IolÍte é p;r;oibi-do o tráfl€go. 'Elleiltor'aJl. AdiJantam ai'Plda qUle a

�Ie v.eoouloS' rp€l�a nua em que fica AJssernbLéiÍt Legisi1ltt1va e.stadua-l
situado -o Tr�b1lJtJJal BleitorM. 1?e.rá �IJIstal,a;da nos p,rimeiros dia1s

Ano XXXIII I flotlanópcU�-·Sábado, 1 4e Fevereiro de 1947 -, I H� 9943

RASURAS NOS LIVROS ELEITORAIS
Rio, 31 (A. N.) - Transmitida transcritos os reseltados da , apu

fi'eJ:p. seu cor�spol1i«Jente )e�peci3i1 ração no interior do Estado foi
em Recife, "O Globo" divulga a criminosamente viciado, alterando
seguinte informação: �e vários números nele insertos.
"Uma declaração i sensat;i?roI.I Desta forma a situação que hoje era

, acaba de ser feita pelo deeembar- .absolutament -efavor ável ao sr, Neto
gador João Paes, presidente do Tri- Campelo Junior sofreu nma mo

bunal Regional Eleitoral. Segundo dificação inesperada, uma vez que
afirmou esse 'alto magistrado, o Ii- o Tribunal inda não forneceu as

vro do Tribunal em que eram novas apurações .. O desembargador

Onda dívorcíos

_As�umiD -o cargo

Deixarão
• ,"O ,

Palestina

LONDRES, 31 (U. P.) - O secretário do Conselho de Orientação
Municipal confirmou a /previsão .de outro funcionário, de que a !Ingla
terra está caminhando para uma proporção d,e um divórcio em cada
cinco casamentos. Até 'mil novecentos e sessenta e três, disse, haverá
no país, mais d e um milhão de crianças com .menos de dezesseis anos
cujos país estarão divorciados.

'

Noticias fantasticas
Paris, 31 (D. P.) - Fontes auto

riz-a)d:as! do Minístér-ío do Exterior

I�porlando
da Polônia'.

a
JERUSA,LEM, 31 (U. P,) - Couno pante das dIliásiti<C!als medidas de

segueança que estão sendo tornadas em toldla a: Palestina, as. aUJt�ridadl�
locais der-am dnícío hoje, ao público as listas de todos os cidadãos bri
tânicos residerutes na Tenra Santa, afim de ser prooedíida a evacuação
dos mesmos, Todos os clubes nnlitaree e cantinàs cerrerarn nas pontas
c os membros dos, serviços auxiliares do Exército Brítânâco estão im

perliJdlOS de sajr dos qIll>a'litéús.

Londres, 31 (U, P.) - O Govêr- comíssái-ío bricãnico srr AHan:

no da Grã-Brenanha ordenam a I Ounnjghiam ordenou a evacuação
evacuação .imediata de todas as imedéata de todas as mulheres e

mulheres e crilalnças bIlitâ!Il,icas da criançae brrtánícas na Palesténa.

Palestdma, segundo ínroranação de Jerusalém, 31 (U. P.) - Uma

fontes fidedignas. A ordem para fonte oficial ammcíou hoj-e que

êss'e fim ,s'eTá eXjpedildia a qll'3!1,que[' serãlo I1epatri-adas todas aiS -eIS,pOS�

mom8!Il!to. e f,i,thos dos fUJIlic'ionáJrios civis bri-

Jerusalém, 31 (D. P.) -. O a!Jto ,tâ.ni,cos na PaleSltina.

o equip.amento' das bases aéreas
Washi,ugtOlll, 31 {U. P.) - A o. tra:ba1ho. ,e cllltálogos do equirp,a

Comissão de Liq:uidação ESlVr!lll1gei-: mem.to destas ba,ses ohegaJr'á ao s·eu
ra runUlllciou que prruti,Mmente to- teI1IIlo POf vobta dos meiadüs de fe
dos O'S equi!parrn,ooto,s das bases aé- ver:eiro próxitmo. A Comissão. de
!I1�as vendidos 310 BrosH foram an- ol'arou ai,nda 'que, no'VIas parcelas
tTlegues ao govêrno bra;sHeiro., de ",eroooootes" de prO[pri,edada
Num I1e1laJtÓIlLo de I10tina 310 Oon-I faPam oom,pra>Clas p'el1o Brasi.J na

gI1eSlSO, esta COIIIli-sswO ,estimou que I s'egunda vlenda de 5 de julho.

Aproxime-se mais de seus
alllÍgos e parentes . enviando
.-lhes" um número da revista Q
VALE DO ITAJAí, edição de-

dicada a Florianópolis

EXODera�Ões de
interventores
Ri,o, 31 (A. N.) - O pI1esi.de.nte·

da R1epúblioa ass'Ínou door·etos'

conoedendo -exoneração ao general!
Câ.ndido CaLd'as do ClaIr'go de i,nter-:
V'eIllÍJar rOO'enal IJIa Baía, e lliOmean-

do .para sUlbstitui-Io, o sr. Vicen
ifJe PaJChéco de OliVlei'I1a.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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mente femínma, A si-lhueta, longa,
delgada e elegante. WonLh é adep- &Dprego ou Cargo " � "•••. ;,

,

"

tAl
,
da sobriedade. O recente cese-

paresimento de Jeanne Lanvin não Cargo do Pai (ifuâe) ••••••.•••..•••••••••• , . o ••• o o ••••• o ., o o •• o .

PERNAS SEDA DE

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

Movimentação com cheques

Banoo do ,Distrito Federal S. 4.

,j
,I
,)
,1

,!
. �

. .."",i
4

-,-

Dr. OSVALDO SULCA0 VIANN_A
Dr. J. J. DE SOPSA CABRAL

f
'. ESCRITÓRIO': Rua F�lipeâ Sc'hmidt se -

Slodieck' Edifício Cruzeiro - Florian6polis.

TOME

Rua

CAPITAL: rR$ 6O.000�OOO,OC
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Trajano, ·23 • Florianópolis

PorClattde BAYARD
Paris - (S. F. L) - Excetuan-

do 'o nariz [lO meio do rosto, não dispensou os elementos antes r,eu- Observo 0' o ••• 0 "

conheço nada ,qU€ se nota quanto nídos em seu redor e sua casa of'e-
alSiPe.l'lnas, e, por conseguinte as l'ooe IiJruha estreitamente desenha- ....................•.•.•. o 0 •••••••• 0 ••••• 0 ••••••••••• o. o. o 0 ..

meias. Que o vestido seja curto ou da, no corpo. Robent Piguet arpre-
aoerto, que <a mulher ande de bi- senta centos vestidos de surpreen-

Agradeceriamos, também, a tenItileza de noticias de nasoimentOlrjt
cícleta ou suba com gesto graeío- dente simplicidade. Os tecidos 00

casamentos e outras, de parentes - de pessoos amigas.
so num carne, lbudo confere as per- eneolann ao longo da silhueta e

nas ímnontancía de primeiro plano. nesse movimento assbmétrico são
QmllIl!DOS crimes centra a elegância acompanhados pelas peles dos casa

são assim descoberaos l Nenhum I cos e vestidos,

conjunto de' "to:i,118lbte" pode-se di
zer elegante se peca pela médio NOTíqAS PARA MULHER N0 45
cnidade das anelas. Meia que não -SERVIÇO FRANCÊS DE INFüR
está de acõrdo com o resto não MAÇÃO-JANEIDO 47-P. 2 AUMEN-

ajuda à harmonia dos mov ÍlIDen1()s, TA PRODUÇÃO DA SEDA l'b l
o

Dtlolraar E;;J;,·$SA,9 meias 'têm que 1'elUJI1'ir duas
'"qualidades opostas: presença e in- PARIS, - (S. F. L) - Cerca de Escudo Esc

vísibjlídade. É nos dif'ici.l acreditar 40.000 teares para 'seda e feitas, Peso Boliviano BJv
que as coisas vaporosas que usa- acham-se em iaJtividade' 'aJÚU;almen�e, Peso Chileno P$ch
I9'oS' agora sejam descendentee das na França, A produção contínua Coroa Sueca Sw.Kr..
petmeíeas de Pépinde Bref 01\1 dos .,ruumenLamdo. Na fila?ão o número Franco Suíço Sw.Fr.
al'ChO�eS de Crécy.. de fusos em movlme,�to tem-se

I' Peso papel Argentino M$N
-

Tecidos,
.
plumas, fmas, me�al amphado com a lDIartén� prima Peso ouro uruguaio O$u

entram na dança 9\a moda e vem proveníente dia recuperaçac de ca- Coroa Dinamarquesa Dan Kr
cada um em sua hora de voga; as sulos na A lemanha. Peseta Pts
meias prosseguíram unm progres- Franco Francês Fr,fr.
so constante, tonnando-se de mais DINAST.IA NA ALTA COSTURA Marco Vm/3
a mais bonitas. Após 'as meias pre- Ao môrr-er, JieM1ne, Lanvin, rai- Florim .

, Fls
tas de 1900, vieram I3JS de 00'1' da nha da costura francesa, deixou

I Franco Belga BJg 0,4271
pe],e, depoi1s as de IPl'lIe tostada, c.air () ,cetro de suais mão's ... :5ua

"f'd 1
A'

d B
num '8s.fôrç-o cOllltínuo ',de discl'e-

I

fi'lha, Ma1'ie-Bliooche de Pü!ígnae, Taxas.· orneCl as lIe a age�cla _lJ .inco

ção, fine�a ,e dilstinçãJo. o levaJl]tou.. .

sem conllrmaçao
Infe]i.zmoote, a guerra v;eio e, AgOl'á, outro mesm-e da al,ua C08-

lliOS p'a:il�eg. 'Ocupadols por neCiessi- tUDa, lIueiren Lelong, all1uncia, com

dade.s e 'em outros paÍlses., por des-I orgUlho, que sua filha Niwl'ee, as

leixo, ,aJS m1JlLheIles I6s'quecleI'laiffi () sumiria doravaIllÍla a direção da ca

uso d8J8' meiJ8,S. Adotarrum a súque- sa LeIong.
te que se 'enlI'ai,za, Uls8Jda no hemis- ...

féri'o NOl'lte duralllte ,a pr�mav,e:I'a e CONTINUA EM VOGA O-TRICÔ
o verãio, nas 0limas mais quentes EM PARIS
dUl'alllte o inViElI'{JJo. P'el'nlliS nuals são PARIS, - (S. F. L) - Foi· Koo-
mui,to bo:nitals para ta p:NlltilOa do 818- tie de WaJI' 'a primeira, que se I3Itre

ponte, n:a pIlaia, no oampo, com veu a lançar o tricô em vestido

vestido,'esp,o:ntiVio, mas, poder",s.e-á 'em v,e,SJtidos de noite. Marlene Dil8-

dizer o mesmo qruando s,e ,traJtJa de trioh foi quem ostento.u a.primeim
uma' ,soohora ,com vestido de pas- cri'lIlÇão: um v,estido de rtJriJCô de

seio ou de coquetel s,e ostenta peT- fIOS de ouro. De:sde €II1tão, cada
na nua 'e ais Viezes mal tmltada? ano, Rjosti.e de War inventa nova

A rresposta é obvila. Go:nv,em pois fOI1ma ou novo ponto. Seu SU0esS()

a:prender oUltra v,ez a IUIS:a[' meias deste amo é um· modellrü unido ou

e meiws bôa;s que s,ejam bem jus':' Hstrado, lque mOlI:da berrn o. busto.
tas na p'ema. É usadlo. com 'UIfi oulorte que ruper-

* ta o j1nelho, de trioô,' à máquina,
NOVIDADES PAlRISIENSES mu1to fino e flIexível. O culote,
A rnod� paJI'isirelfis'e vOlliLcm o. ser trumbem' eleg1a1!lte, é muito prático

"lgIlande dama"; A cQ],eção de Mar- para >a serra, orumpo e 'els,tações' de
oel R,oc-bllJs. reViell'ou-lse delici'O.s-a- água.

Rua Felipe de'OHnira, 21 -
8° andar

.

. .
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Tel. 2·9873 __.:._ Sãô'Paulo
ASSINATURAS
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Ano Cr$
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rrimestre .. '" . . . Cr$
Mês •.••.••.•••• Cr$
Número avulso.. Cr$

No Interior
Ano . . . . . . . . . . . Cr$ 100,00
Semestre Cr$ 60,00
Trimestre Cr$ 35,00
Número avulso. : .Cr$ 0"01Anúncios mediante contraio

0:1 flriginais:- mesme) nlo
publicados, não serão

devolvidos.
A direção não se respoD

sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados

80,00
4S,oo
25.00
9,00
0,50

Dr. Henrique

Pedimos aos nossos dístíntos leitores; o obséquio de preencher o'
compon ab�ixo' e remete-lo á nossa Redação afim de completaI'lDOP
quanto-antes, o nosso novo Cadastro �.
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Noticiário do Pai.

Artigo. de Redação
IA. A. VASCONCBLOI
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Assuntoe InternacioDai.

.
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ConcursM V�/t
Artigos de RedaçAo
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Patos Policia;'
Vida Social
Vida Feminina
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TELEFONES MAIS NECESSITADOS
Bombeiros UU
Poli"ia ..•..... , ' lOJa
DelegaclalO. J>•. Social 151.

. Maternidaàe .•.•.. ,.............. 115'
H�ital N"rêu Ram� .U
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Casa de Saúde S. Sebasti1io 115'
Assí�tência MuniCipal 166'
HQspital Militar 11&1
14- B. C ; 15"
Base"�� '............... 1..
7" B. L,iL Co 15'"
Capitania doe Porto. ••.•.••••••••• 1181
16,,- -c R. ..: ,� 160.
F�ç. Policial 120.1
!,���r�a 151.
"! ....do .. .. •• • .. .. .. .. • .. .. • 1033·.

�c:r:eta" o
' 16,.

·D, ro da Tarde" : 151'
1,. B. A. .. .. • .. .. 111.'
ltmp. "-'ri. Ortip •• o·... . . .. ._

" conTtlA F€RIDAS I1€CEmeS ouAnneAS
I 'I _-.!!!!II. I!!!.II_\r..\ .- �

,75,4416 .. ; 74,555
:18,72 18,50 I

0,761� 0,752 I

10,44571
-

0,4361 i

'0,60391 :: 0,5968
5,2109' 5.1496 ;

. 4:3738� 4,3224 .

4,5967: I 4,5094
10,6062 10,2778'
3,9008: 3,855
1,7146 �
0,1574 0,155&

0,422111
do Brasil.

NA·O É NOÇIVO AOS ANIMAIS DOMESnC-Os

,.. -_.--� ... -

CURSO DE MOTORISTA

"

Serviço de Pronto
e
Socorro de Automóveis

Ensina-se a dirigir automóveis
Amador e ProfiSSIonal

Teoria e prática - conhecime�bo do motor.
Atendem. se chamados para reparos de urgência.

Auto-Escola 1-47.77
GARAGE UNIAO - PRAÇA GAL. OSÓRIO. 4.,.0.

I
AI)VOGADOSf

Sala 5

RNOT' f:
.' APENAS Cr' .,...

, Com eua inflma quantia V -ce :.
. 'eeiá auxiliando O' !!leu próximo.'

APERITIVO I Centribua para a Caixa 41e Felll."'''
.

ao. Indi.ent.. .r. Fl1triuó.ollLo MELHOR
......
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CLUBE DOZE DE AG08TO--Dias
carnavalescos. Dia t 7, vesperal infantil ..

'lerá micíe a reserva

fevereiro, bailes
fevereiro

15, 16 �'� 18 de
A começar de 1 O de
de mesas ..

i.�==;aM' O carvá'!. e as
[�--�- exportilçoes

�

Londres, (B. N. S.) - O novo
ANIVERSÁRIOS programa Ide distribuíção, destinado.

ANA MARIA

F,esLeja seus natais, hoje, a me

ntna Ana Mar.ia, filha do sr. Cap.
:Antônio Carlos' de Mourão Batton,
lex-Secretário de Segurança PÚ

blica do Estado.
,

ANTóNIO DE PADUA
PEREIRA

a enfrentar a escassez de carvão na

Grâ-Bretanba, não terá nuals do

que Iigeiro efeito sobre :1 produção
para a exportação, pelo que decla
rou Shr Stafflord' Or.iJpps', presidente
do Board of Trade.

rC()IIlercia,n te.
_ a exma. sra, d. Maria da üon
- O sr. Bodolro Sohlemper.

O novo programa significará a

o ;!ilipJJinuição, de metade, das quan
tídades de oarvâo atuafmente en-

e.f.emér,ide de hoje assinala
3Jni\'ersário natalício do sr. Amtô

� .nío de Pádua Pereira, alto f1l1!"cio
_uáTio da Caixa Económica Fede

.ral.
PeLos seus dotes de 'espírito ,e

•co'ração o distíoto aniversar iande

,conta com grande número de arní

..zades que hoje lhe testemunharão

tregues ás imdustoias, durante as

próximas seis semanas', nJJaS, por
outro lado, as entregas serão feitas
rn.ais sistemáticamente do que nas

últimas s,em,an'as .

Sir Staffor-d Cr:Í[pps, salíentou no

vamemte que a larotra..l escassez de
carvão se Idlevia ao maior consumo
- 'e' não era culpa dos mineiros,
Com efeito, os mímeiros tem rea

Iizado excelente 1JrabOOlho. A pro-

.seu apreço.
O Estado ou'mprimenta--<o

.1liíVamente.
FAZEM ANOS, HOJE:
_ o sr, Decíkío José dos Santos,' dução cresce connanãemente e as

-cifiras mais recentes revelam um

aumento de 17D..DGG toneladas por

ef'u-

ENPRESll «CONSTRUTORA UNIVERSAL»
AVISO

De acôrdo com o decreto lei na. 7930, O reembolso
será dado ag-ora em Florianópolis.

o 'Carnaval vem ai! •••

Iceição F. Ervald.
- o Sir. José de Freítas.
- a exma. sra. d. Hilda L'e[lr�

.kuhl, esposa do sr. Ãmtô.nio Lehrn

.kuhl.
- o sr. 'I'eodoro dos Santos,
_ a exma, sra. Maria da Con-

semanas, embora o numero de ope- M·IDI·stérl·o da EdDca�a-oráeios tenha, dírnínuído de 3.40.0.,' "
em comparação c�m o mesmo <1e-1 ESCOLA INDUSTRIAL' DE FLORIANÓPOLIS
r-iodo do aIIlO passado. Chama-se a atenção dos interessados para o. edital
Nos feriados de Natal e do Ano,

de matrícula para admissão de alunos no corrente
Novo, os mimeiros produziram um

1 d D' rÓ« Of" 1 d E t d d 18 dano, pub ica o no 10r1o 1010 o s a o e e
milhão de, toneladas e mais' o que

Janeiró�
no ano anterãor.

.ceíeão 'I'ielzrnam.

SERVIÇO DE-' a meIlJilIla Maria de LourdfliS,
.iilh'l do sr, Luiz Boilteux e de d. METEOROLOGIA
,Caro1ima Tal'alIliLo Pmzza. I. -, ,

,

S I f'lh d sr
PreVlsao d·o tempp... ate 14 hora.

- O memno O 'Cm, I 'o o .

do dia 1 na Capital':
.José DuaDte, residente �m Santo Tempo: em geral instdve l.
,AIlllaro. Temperatura: estável
.

_ O jovem AJ.éssio MiruHoel Julio, Ventos: varíaveís, frescas.
Temperaturas extremas de ontem:

,residente em SanLo Aomaro. I máxima, 32,1; mínima 22,7.
- a sta,. Olg'a Brasill da Luz, pro- ".

ie,S'sora .públi,ca estadual. _
-------------'''---

- o sr. Ne,lsolIl Santia,g;o de An

,drr1atde, admtnistrador do depósi,to
,-de Taxas.

o ESTADO encon-
tra-5e à venda na

banca de jornais I«Beck»

-�

'VIAJANTES:
. •

DR. CRUZ LIMA

De sua viagem ao UrugUlay e á

_Argentina, che@OIll ontem a és<t�i ci

dade, o dir. RJ3Jf,aél G. Cruz Lima,

:prOVleortO advogado Ido nosso fõrv,
uqu,e nalqueles pa1ses vistinhos, es

.teve a negócios par,tiClUJl.a.rIes..
*

Catolicismo
SANTO DO DIA

CONSUL ROBAINA

Chegou OlnlÍlem á noss'a cidade,
:PI1'ocedeulte de MOIlJtevidéu, o co/Ils,u'1

'Uru,gutayo 'em SãlQ FrancilSco, sr.

::Robai:na.
*

10 DE FEVEREIRO
SIO Inácio de Antioqua, Bis-

po ,e Mártir L

,,60t,o I.náci,o, dilslcíp'ul'Ü de S.
JioãJo EVéllngelisola, foi mamt,irizado
no a,!10 10.7. Após ter apasc8Jntaoo
Ü rebanho de sua dÍ'oo8lsse por 38

anos, fio'i preso e l,evado a RO'Illa.
Na \IIi'llJgl_em a Cidade Eterna, à es

coLta que o conduzia, maltratou-o
(lomo pôde. Stp Inátoi.o r,atribuía o

mal com o bem, oohando ainda

temp.o para escrever se<Le oartas,
,exontamdiQ os f:i!éis a soerem cons.:.

iÍlantes na fé. P,emnLo, o imperador
T,rajano poofioooou ooro desassom-

, ,b.ro SUJas
- conv,ÍlCçôe8. COIIld�nado 3.

'morrer ás gaITas dOIS leões, temia
l]ffia só oousa, a s3!ber: ,que os leões
não &e decitiisS<em a devorá-,Io,
r,oubando-1he, ass1m a. coroa do

I mal'tíri'o. Até o ú1tilillo momento
CClilllso.!a e eooonaja 01'), fiéis, que,

.

l'espei.tcJsoo vêm beijar-lhe as oa

deias, Os I'IesLos mortais do gran
de BiSiPo d�spetd,avado.s por Filoo.
ras, foram reooJ.hidOts por Filon
e' Ag.aJLopos, diácQlIlos, ,e l'ooondu
zidos para A:ntioquia, ande viram
StO Inácio el'8var-,se aoo céus nas

asas dlos Aonjl(}s. O povo irrompeu
. . .. .... .......•

em hiJnos de ação de graças pela.J lEIAM A REVISTA g,IOl'Íoo\'3a vitÓ!ri'!l de seu Pastor so

'0 VALE no IT.1 1AI bI1e a selvéllgem vioJênc.ila dos ini-
t'lJ migo-s de Deus.

HAROLDO,GLAVAN
De SUia via,gem de negó,cio's aos

_Teplllblioo do Prata, ahe.g:ou OIIlt'em

cá tarld.le, o sr. Hrur01do' G1avan, do
.-allfio, oom,êrcio da nossa praça.

SRA. ALICE Q.• BRITO
Chegou, OIIltem, .a esta capital a

,exma ISrta. Mice Q. Brito, progeni
'tora do Sll'. A!ntônio Canloo Bruto,
altivo gelremrbe da VA!RIG nesta 'oa-

'1>ital.

B R I TO
o alfaiate indicado
TIradentes. 1

Reclamem imediata
mente qualquer irre-
gUlaridade na entrega
de seus jornaes.

SNRS.
ASSINN4TE8

I Lança Perfume - Conf�ti e Serpentina
CASA «O PARAISQ»

Rua Felipe Schmidt 21. - Floricm6polis.

na

•

Noricícrs da:
Holanda
REENCETADAS ,AS DISCUSSõES
ENTRE !REPR�SENTANTFS' HO

LANDESES. E INDONÉSIOS
S. H. I. - Seguindo despacho de

Batávia, as discussões entre as de
legações hoãendesa e imdonésia fo
nam reencetadas há dilas, segundo
revelarsm fontes oficiais. A sessão
Í'uagUJrr.J será dedicada apenas a

questões de processo.' A propósito,
os membros da CQIIllliISSã.O Gerall de
clararam, que desejam comparecer
á próxima comferênoia de Pontia
nak, bem OOOlllO visidar a Indonésia
Oriental e outras partes do arqui
pelago.

INQUÉRITO EM TORNO DA SOR
TE DOS AVIADORES ALIADOS

ABATIDOS POR NIPONES
S. H. r. - Segundo dehpaeho de

I Canberra, a força aérea aUlslÍJI'!ali�
,; ma terminou vir-tualmente, depois
de 16 meses de investigações, o

ímquérito em tonno da sorte dos
aviadores aliados abatidos durante
a guerr-a sobre as Indias Orientais
Holandesas, embora certas investi
gações e speoiais ainda tivessem

pr-ossegnimenão, tal como foi anun
ciado.

NOVO I MINISTRO HOLANDES
PARA A ITÁLIA

S. H. r. - SegillJndo despaiCiho de

Haia, o Sr. Wmem F. M. a Comde
van Bylamdt, mÍlniSi1lro holrlmdes na

ChiiI1a, aJIltes da guel'1'la, e mté bem

pouc.o conselheiJ.'lo d1a:>'].O'Illoá!ÍlCIO do
Sr. van MÜ'ok, lS,e.rá nomeado deu'
tI'O em pouco com,o representante
holand;els. na Itái!Jia.

SEGUE PARA AS INDIAS ORIEN
TAIS O PROFESSOR POSTHUMA

S. H. I. - SegillJIl'do despacho de

Alrnsterdam, Q. pnofeSlso,[, S. POS.u1U�,
ma, rec'e,nte,mente conseLheiJ.'lo' junto
á Comissãlo, Geral para as Indias

Orientais Ho.J,ruIl/desas, deClarou á

,agêl1tC'ial Aneta, pouco aJIlil:es de em�

barcar POlI' via aér,ea parla B�t:avia,
qru.e irá ás fndialS ",co.m novais ins

t'ruções de n13Jis temponária nalu

,r,eza". Ac.resoenrtou aIClI',e'di!tar que
o· 3jcordo de Lingigadtiati, �Inrtre os

hoJlandeses e Ílnldolllésios, será ass'Í

iI1ill1dlQ, conquanto venha constituir

3JP'e\l1'as, UI!I1I entendimento provisó
rio. DiscUitindo a qru.estão do con

tam entll'e os m�os da Comissão
Geml e o. goV'ênno hoJJrundes, o pro
f'essar Post!hmna afimou qu,e não

considera .improvável que eLe ou

OIllItro iÍlembro da ComilSSão Geral
retonne á Ho1anda, diffililro dle 4 o.U

5 semrunas" afim de rBializa'l' con

sultas com IQ. gabilmete sÓ'bre várias

qJUestões.

A REPúBLICA INDONÉSIA :AIN
DA MANTEM RELAÇõES NÃO
OFICIAIS -COM OUTROS PAíSES
,

S. H. I. -, Segumdo despaiooo de

Baruávira, a RJepública Iindonésia
mantem atuallnneiI1t'e relações não.:.

oficiais com os Estados UlIlidos,
Grã-Bre:tlrunha, Ausltrrália e I'Il\dJia,
aJI8IIll de outros esr!J3Jdos. A propósitQ,
o sr. Sharir d�larou qru.e a Repú
bJ.iCla fudlolnéSlia eSltá ansiosa por
o[.ÍiCializar tais Telações o. mais bre

ve poosível.

A E'letr-o- Técnica

.
Ot.� �

PERou'V
-..----- :hv

�::::..:::_:_::..:_·-'jU""R::.!Gf"-·-;;:-�N� .... ' '_,_"'A'

Instalando-se à' rua Trajano, n . 25: tem o pr(lzer de comunicar
ao distinto povo que possue técnico. habilitados a executar quois'
quer serviços de eletricidade em geral, cemo sejam: enrolaman tos de

motorss, dínamos. transformadores, consertos de rádios. ou quaisquer
outros apareíhos elétricos e instalações de luz e torça, possuindo
tombem uma secção d9 venda de estabilizadores de fabricação prÓ
pria 6 rádios dcs melhores matca•.

Visitem-na sem compromisso.

Saúdee

,t�

'"'Nem se perguntá",

usoKolynos I
*

Só
*
*

* *

* diz *

*

Constance Moore
*.

* *

* famosa eslrela da REPUBLlC PROOUCTIONS que aparece em *

* "EARL CARROLL SKETCHBOOK" *

* *

* *
* *

* *
* *

* *
*- *

* *

* *

* *

* *

*. *

* *

* *

* *

*

*

**

"I

." Faça como eu:
Use Kolynos duas .....es por dia
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Notícias da
França

I,
I

G�vêrno do Eetado
Decretos de 22 de. janeiro de 1947

O IN'l1ERVlENTOR FEDElRAL RESOLVE
Er.::o.nerar:

Cel-so Siliveira de Sousa do cargo de

PARA' Supertntendents Técnico, padrão K, do
Qua.dro único do Elstado, por ter s\l:1o

,
TjRAiBALHOS PBSADOS I nomeado para exercer outro cargo pú-

Londres, 23 (B. N. S. ) - A série blico:
.

de automovels elétricos corn bate-I Doralécio Soares do cargo da classe I,
. '. ,da carreira, extinta, de Encarregado de
na de aounniladores, produzida '

Oficina, tio' Qualdro único do Estado,
por uma f'inma britâoica, foí �u- por. ter sddo nomeado para exercer ou.

mentada com UIIll camimhão hlin- tro cargo públíco.
dado de 2 tonelada pa'rtiCJu1llrmen-

I Lindolfo José, de Sousa do cargo da
.

' classe G da carreira, extinta, de Encar.
te nldlequardo piara tra,pallws lPesa-. regado de Oficina, do Quadro rmíco do
dOs em usiruas síderúrgicas, fundi- Estado, por ter sido nomeado para exer-

dições, moilfh:es, etc. I cer outro cargo público.

A 'umídades motriz está encer-
Manoel Paes ?e Far�a do cargo da

, classe H da carreira, extínta, de Encarre.
nadas' numa hllimdJalJté!lm IPTblteiflolra, gado de Oficina, do Quadro único do

provildla de pernachas exseríores Estado, por ter sido nomeado pará exer,

de gríande .espessura. cer outro cargo público.
.

U
-

bIl' diald f Joaquim Lúcio de. Sousa do cargo da
ma secçao

. Dnl a. 001 orma
classe H da carreira, extírita, Ide Encar-

Ide U,' soldada ao bastidor princi- regado de Oficina, do Quadro único do

pai, protege o' condutor dos golpes Estado, ipor ter sido momeado para exer

acidentais provocados pro cargo. cer outro cargo [lúJblico.
, I Remover:

que oscilam 'e das possíveis coli-
I De acôrdo com o art. 71, item .1, do

SÕ8iS, quanto tiver de manobrar i d'ecreto- lei n. 572, de 28 de outubro
com o veículo em lugares conges-I

de 1941:

tionados Co.m máquinas pesadas. Manoel Serapião Vasques, ocupante In-
terino do cargo da classe D da carreíraA pladaforma mede 2,29 mtro de ·Gual1da.Sanitário do Quadro único

por 1,14 mitrais. I do E,stado, do 40 tiistrlto sanitário com

A plataforma do condutor não sede em Tubarão, para .o 3,0 dístrtto Sã- 6
está situada ni(). eixo íogilvooal do nitário com sede em Blumenau.

Nicolau 'Guilherme Vieira, ocupante
veículo, par.a aprnveitar o espaço do cargo da classe D da carreira de
livre sobre o, cubro Lado da plata- Guarda-Sanrtâr-ío, do Quadro único do

fonma de carga, em que podem E,stado, do 3P distr íto-santtârto com sede

acomooar grandes vígas de madei- em .Blumenau, para o 40 dtstr íto-sanítâ-
rio COJIl ·sede em Tubarão.

ra ou barras de aço. ,

O caminhão póde
'

sunortar, ooa-.,stonalmente, cargas duas V-8!l-8'S SIU

períores à sua tonelagem normal

e, parra que possa deslisae suave-!
mente, mesmo por estrades esca- I,
brasas, usam-se pneus amplos e de

gvande diamêtro. .

O freio é do tipo de traJIlismis

são.,
8olia-se o freio comprimindo o

pedal, que gov'el"na um illterrup
tor pana impedir qUle o moltor se,ia
:escilt�do anves de .se souvar comple
téllmeIlitle o, frr.eio.

CAMINHÃO ELUffilCO

_ ....._---�

I LiiRARi"iPRÕSÃ
I .

Rua Deodoro, 33

Florianópoli�
Livros novo!!' e U99dos,

I
em diversos idioma�.

Atende encomeDda� de
obras edItadas no Bresil
ou no estrangeiro.

Novidades todas ·'1MOTOR DE INDUÇÃO PARA VEN

'IlILAÇÃO DE MINAS
LONDRES, 29 (B. N. S.) - Um

dos maiores motore's -de indução
sirn'CrêlnLca, de ziaixa velocidade, I)f· b' I •
foi cOinSitvuidO l}m' uma �rma rl- I

tânica élIfim de substi·tiUir um mo- I
No exato

tor a véllDor que iIll(pulsion.a um

glraTIld,e de v'enül,ação lla mina de

oudo do' Itánd.
Esse mOltOlI' é de 1. 500 H. P., de

120 r'ev,o'hJções por mill1uto &li

menúa;do, dim�;tameIlite pür um sis

tema de 3 fa'se,s, 50 e,icios e 2.200

volbs.
1lJ011mal com a v.antagerrn a;dilcional
de a'lita ra.zã,o de cIrculo de toque,
obtid'a com o' uso de uma resi,stel!1-

ci,a varNw.el.

sem<tnas

B. G. e tmUstica
EDITAL

cum']J'l'imento da legis
ção vigente, faço público, para ge-·

ral, e pdnciPi3Jhlle<rute para ciência
dlos' estabeJJecimentos industriais
existell1tes 'neste Município, que se

ence'I'1I'Ia, a 30 de abril próximo, o

pmzo de in,scrição no Registro 1n

dustr-iaJ de 1947.
Em face do eXl}osto, ficam con

vidados os responsáveis por em

prêsas ou fli,rmas industriais (usi
nas, fábricas, moinhos, engelIl.hos,
etc.), ou oficÍln,as ide consêirtos, a

comparecer.em neSita lnspetoria, á
rua Padre Migueliinho, nO 15, (alt'OSs
do. Cine Roxy) ollde serão atendi
dos diári.am�nte, das 9 ás 12 e das
14 ás 17 horas" afim de efetuarem
e inscrição do . seu estahelecilmen
to.
Ao fahricam,te que não atender,

I delIÜIl'O do prazo acima fixado, á

presente oOll1vocação, seI"á apilicada
multa a-riáV1eil enltre Cr$ 200,00 e

Cr$ 20.000,00, tal como estipu[a o

artigo 7 do Decrclo-Iei 4.G81, de 3
de feV)e,rek.o de 1942.
E para que chegue ao conheci

memto dos ilnteressados, faço o

. presente ed:i.tal, que será publicado
no "Diário Oficial do Estado".

F1o.riarnópolis, 25 de ja1l1e'iro de
1947.

........ - .

REGULAl\'IENTO PARA O CARNAVAL DE 1947
O Lir-a dará bailes carnavalescos nos dias 15, 17 e 18 de fever-eiro,

e urna matinée infamti l dila 16, domimgo.
-

As mesas serão vendidas a partir do dia 9 de fevereiro, Id-omim'go,
ás 15 horas, na séde social, a r-azão de Or$ 50,0'0 cada uma, dando direito
aos 3 bailes e á matimée infantil. Pera a aquisiçâo Idlas mesas terá o sócio
de apresentar o talão' die quitação relativo ao mês de fe'V.e�eiro. Não
será permírida a enteada de pessôas estranhas a{) quadro SOCIal, sem Q,

competente eon'Vite-'�Í1@I"e�SlO. "

Rádio Difusora Deseja obter
emprego?

.

Procure ttntão a nOSH" (rl!r!a·
eia e preencha a nossa '<ficha tt.-·
informações lÍteis", d'Uldo tôdu
as indicacões possíveis, que teJt<r
mos prazer em recomendá·lo (.)
a()s interessados na aquisição ...
I)ODS funcionários (ali).

-

SNRS.
ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre
gularidade na entrega
de seus iornees,

"

HORARIO' DAS SANTAS
PARA DOMINGO

MI8SAS

Catedcal : 6, 7,.8, e 10 horas.
Novena: ás 19 horas.

_
Em dias da scmama: Missa

ás 7 h arais. IIgn'eja de S. Fnamcisco : 7 e 8 hrs.
Hosprtal de Cacidade : 5 e 8 hrs.
Purtssdrno oüração de Maria

Parto) (: 8 horas ..

Igreja de Sto. António : 7 e 8 hrs.

Igreja de S. Seba;SitJião: 6,30 hrs,
Igr-eja de Sta. 'I'arez inha : ,8 hrs.

Cap,pla da BélIs'e Aérea : 8,30 hrs.

Capela do Monserrat : 8 horas.
Asilo Irmão Joaquim: 6 horas.
Saoo dos Limões: 8 horas.
Ginásdo : 5, 6, 7,30 e 8 horas.

Capela de S, Luiz 6,30 e 8 hrs.

Capela do Abrigo de Menores:

'Ihoras'. .

Temdade.: Matriz: a 11-0Ira8.

'I'rindade : Chúeura i03 Padres :

8 horas.
João Pessoa (Estreito) : 7 ]1,)-

ras (igreja), 9 horas (capela).
São José : 7,30 e 9,30 horas,

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

-
.

"Quem extraviar 'ou inutilizar o

'certificado de alistamento pagará
multa de 10 a 50 cruzeiros; outros
si� incorrerá em multa de 20 a 100
cruzeiros aquela que extraviar ou

inutilizar o Certificado de Reser-

vista".

(Art. 129 da Lei do Serviço Mili-

tar).

QUR 000 alguém. tal co;:no 0_
. lhelro da UustT8.Q:W a.<lima. ole,,'OOJ'

lhe. em o..mf.tvel get1to. um cálice do

"l",.. lente ap�I'ít,vo K NOT. lembl'&

se V. Sill.. de a.crescentar. ao' o.gl"'8.de-
... ' a geotilew.:ES1EE 1'll,l1-
fjr:l'1 O I1EU APEi?JTi VO

pnEDILETtJ/

fíJ1J:�! VI'I MOWTO IJAKI10TU./IfO. CO/'f. f UGUROS

i. �,.I...u.í ....

COMERCIANTE: Dá um li

vro à Biblioteca do Centro Aca

démico XI d!e Fevereiro. Con

tribuirás, assim, para a fonna

ção cultural dos catarinenses
de amanhã I

("Campanha pró-livro" do
C. A. Xl de Fevereiro) •

Camiaa.. Gravatas, Pijame.,
Meia. dH melhores, pelo. me

Araldo Caldeira nores preço. IÓ na CASA MIS
,INSPETOR REGIONAL CELANEA - RunC. Mafr .... fi

c."OUIltA OAS CONTAI8UICÕfS OE ,,1/EROA OO�\AeOAA"O'HO OOJ.·
o ,.aLCO Ol:lon 00 '. "''''''''Ou ao ..

Empreza de navegação
C'HEREM

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxima rapidez e garantia para transportei de au as rn ercsd vr ia s,

Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A

LIRA TENIS CLUBE

I
I

de Laguna
To:io o Sul Catr-rinense escuta

diariamente a Rádio Difusora
de Laguna.

970 Klcs. (ondaS médias).
HOI ários de irradiações: - Das

� 10 às 14 e 17 às 22 horas.
Representante em Florianópolis:

.

D. F. DE AQUINO
Red. do Jornloll «O ESTADO«
�rrtrfI". � VENDE-SE

CLARNO
G:.lLLETTI

ADVOGADO

Dr. G.
o predio nO. 5 da rua

Tiradentes.
Trotar com Délmingos
Valeot.e, rua Alvaro de

Carvalho 64.

Crime e- cível
COElotituição de Sociedade.

NATURALIZAÇÕES
Título. Declaratórios

Eacrit.•. Praça 15 de Nov. 23.
l0. andar.

�ua Tiradentea 47. IFONE _. 1468

�'MÃtlwiOi-crr-.

Relid.

AgADOl.o.•• RePHlae�taçõ.. em
Geral

Mo triz: Florian6polh
Rua JOOo. Piato. i n. "
CGaa POlltal. 37
FilieI: CrellCiWno

R'l.1G Floriano. PCilizo.to.••/D
.

(Edil. Pr6pril.l),
Telegran\Q.: -PRIMUS·
Aq4ID� tio. principal.
mQruoi"f". -l.. F..+"�O

É UM.!. DOENÇA
MUITO PERIGOSA
P.ARA A FAMÍLIA
E PARA A RAÇA

- AUXILIEA "C�tl�
BATElrA COM O

o alfaiate indicado
Tirad6Dtes 7

. -

O. VALE DO ITAJAt_
Procurem na Agência

Progresso, '

LIVRARIA 43, LIVRARIA
ROSA

Reconsdrucões
,

de_cosas, muros, telhados,
etc. 'l'rotar com Jorga de
Paulo, na firma Busch

& Cio.

Envie ao seu amigo distantt'
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

VENDE-SE
O barco TARZAN para p.asseif)

CQIIl 7 mts. de comprimento POI.' 2

de batrgUI'la e 7,50 de mastro.
Ver e tr.aroar á rua JoãtI Pinto 5.

Sobrado.
..... , ' ..

B R IT O

TOME ,APERITI O

IK N () T

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
WETZEL ]NDU8TRIAL.-JOINVII.JL� (MllrClI
'. ....,..� ..

o Sahio

('" A

1'ORNA

/

A ROUPA BRANQl1ISSIMA

I

s(:\�Ã� ylRCtAi.....
ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-sàbado , de Fever.eiro de "47 5

LIRA TENIS CLUBE
matinée 'infantil
bailes carnavalescos.

às 1'5

Dia t: de Ievereiro,
carnavalesca, Dia 8, soirée

Dia t 6, matinée infantil. Venda de
horas, na séde do Clube" a

Grito de Carnaval. Dia 2,
Dias 15,

partir

domingo,
t 7 e 18,
do dia 9

carnavalesca.

Cr
mesas a

s 50,00.

te, "dimumismo".

[o públi<oo ainda se sente eaip'az de
-'3!pirecia'r Ínúsioal cuJ·o traço dOimi
',nlalnte nã-o sejla esse' ca'rac1:!eT, mú
'sica s,e.r·ena oomü a de Mozart, m3S

'quem de.s'Pom<ta 'entusiasmo é a mú
.:sLca que o possui, os mae·s.tI"oIS de
'S1l!las l1�iletas são aqueles qrue ;n
·.oamnam de mo.do brü�ll,fal: Beetho-.
'Voo, Bedlioz, Wagruer. Desse traço
':são dlesiProvido-s QíUJa'S.e todos os

:mu'S,ildstatS. atuais. Nada encontro
:selll1eilibJaln<te á "Loonore", á Marcha
Hrullg:ara, á albelrVtura dos "Maitres
'Cham,teua·s". Ao 'con,trário, paTece
�e os modeTlllos rem certo mell1os

:�.ez·o <pürr essas "plieg;túces" ...
MI'. Ckmde De,lvincolurt, diretor

-do Co.TIlSerVlaJtómo de Paris, assina....
Java o- p.erri.go que pai:ra sôlb,re a mú
::sica atual pO'rqu·e os oomposd.türes
10malram 'O panUdo dIe se entri'n
dJ.eirarrem em "tor.re de Illiarfim",
llerÕleil1ldlQ assim o contamo com o

:Povo. ExplH,(jalva que assim sucedeu
:porQil.Le a jUfV1e1ntJUide pouco Se inte
re&s'Ou pelos ql�e,. trart;arva de
'<es/P'O,rte -, .enc.fUiaJllto os

.

tempos
idos, os €lsrúllIdall1,tes Irequoota,vam

'.(loS "1ug1!l!re SIllJJo<Cllesrtos" e de,fendlarn
<CQIm

•
ardorr c.onvi.l1Icente os mestres

..enitão dJis.crlllt�dros. Ds primeiros' rc
'�Uiltados' da abs/tenção dessa ju.ven

. tude Í'oi a extrerrnJa timidez dos pro
,gmmas' entre 1910 e 1940: não
'havj.a ninguem pana defender ini
�<ciativas aUJd.alles. Só se cOIllpa.recia
QO ClOll1cêrto _i,a-.ril aplaudir esltrela
a.nrtelnnacioIlJaI: na realild'ade ia-se ao

''COIl1cênto, para vê-la e até pana ser DOENÇA.S NERV�SA.b
. , Com os progressos da mediela&'visito. Os "lllüvis'sidUOIS" e·r�m s·omen-

. boje, as doe�Ç'86 nervosas, quanll.·te defendido' por peqt.renal.) tJí.rrmas cratadas em tempo, são maleH �r.
de srnoibs, onde não apareei'am e1e- feitamente remediáveis. O .-:ur!lnd ...l.

men.t.os jovens, srádiü'S e v1gorosos sismo, fruto da ignorância, só pod.
prejudicar os indivíduos afetados i.,dia. nação e, pnr corns.egrui lllte, sua tais enferDtidades. O Ser.viço Na.

arte se JUmitoru a artê de elite, espe- éional de Doenças mentais dispi.
',cu]ação estética só oapaz d!e atilllgir de ,um Ambulatório, que a,tende «1""
e i'llte�elSsar número reduzido de tuitamente os doentes neryosos I.

, .
. . div.entes, na Rua Deodoro ?�......

·C&pu'J..tos. Essa arte rebllSoC'ud'a, de I u 11 -buru. diàcilubenu.

:Oma
Por René Dumesrril

,<Copyright do SERVI·ÇO FRANC:t;:S
DE INFORMAÇÃO

Já faz teJl11(PIO que na França' e

.,a]ihures, constata-se corno que um

"divÓ'rcÍ.o" .entre 'públíco e compo
. sirtores contemporânecs. Tanto no

realtro como no concêrto, obra-s mo
dennas só -atrr·alem restrita assistên
.cia enquanto o vefho repertório',
.apeser de gasto. contínua a satís
fazer a maioria. F10am as s'ail·aJS re

,pleúa;s quando os cartazes anunciam
obras am·t1guls: obras prímas de Mo
.zart, Beethoven, Benlioz ou outros,
«)Ill! mesmo- mais ·di'Scutidas; logo
,'Q1lle 'se aanmoíaan

'

obras sinfônicas
.<OU Iit-idas modernas deparamo-rios
,COIll1 UII1.1 deficit não suprido pelas
. 'lSubvençõ es.

Foi sempre preciso lrutarr para
.-iIDiPôr novas tendências musicais,
.Houve brigas famosas desde L�üllt
-e Rsaneau até Wagner e Debussy,
.agora, todavia o "clima" é outro.

.Anrtig,flmente tratava-se de movi
mentos de Opinião, apaixonaldos a

:;piOInto de merecerem por vezes o

,\I1I01l11e de "guenra'"; agora, há abs
-renção; í1ali1:a de interesse.

O "Monde" publicou alguns ar-

:ti�os a este respeito ínícíando cun

troversia. U1l1Ibüra estejam todos de
.<aICÔl1d,O sôore a existência do "di
'vonC'io", milito. Idlif.erem as opiniões
.. :8IÔlbirie Sl� causais. Juàien Benda,
'por exemplo, escreveu: "A música
-conteporâ!11I�a carece àe car-ater

.exigido da música pelo público
"mod,C'!'Ino: - "generosidade", si por
.isso entender-mos arremesso ex

,Pal!1siJvo, riqueza da mensagem, po
.der de arrastar, dngamos atuaârnen-

.i
\

briga musical'
lahor-atós-io, desencamdnhou músicos
de talento porque deixaram de sa

ciar a inspiração nas fontes eternas
e tradícíonaes: os 'oammo:s: da terra,
e se precipitar-am á procura de pe
'Glroa filosofal, encontrando urna ju
ventude efêmer-a e talvez, perdendo
a sua alma.

.

Outros, COlHO o Sr. Mar-cel Beau
fils, acham os modernos fachos de

originalddade porque desprezam
toda . música que exprime o "eu".
"Os que em J1JOSSIOS' ímstitutos apren .

d'ern a arte de' reunir- sons, têm as

vezes urna ilriléia bastante sumária
do conjunto de personalidade, ri

queza, comcentração e cultura, sem

as quais o cornposíotr mais bem

(portlado [11U1ll0a atingirá o fundo trá

gico, quase divino do homem, meS-jmo se aproveitar os "cantos da
ter-ra". Essa observação vai alem
d'os institutos. A mUSIICla como to

l['llS assartes requer ciência, Infli
requer, sobr-etudo homens. Estarão
tão raros que tão pouco ainda sa

hem cantar ?"

Muitos graças a Deus ainda sa

bem e a Escola Francesa há de con

xadas pelos predecessores. A Frun

til>1'Uar, to-das as obras-pr imas dei (

ça produz intensamente, nesta épo
ca: hasta percorrer as revistas mu

sicais para se convencer. O públl
cos, em épocas tão ricas não sa

hem sempre discer-nir trigo de joio
e repete tudo de vez; mas a gene

nação que nos segminá há de des

cobrie ,aIS obras nas quais não fo

mos capazes de encontrar: 'O reflexo

de uma forte personalidade, numa

base largamente humasa,

QUEIXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR: S. o que 'h.

interessa é. réaImente. uma providência
para endireitar n Que estiver errado ,lU

para que al�uma falta não se repita: e

'1AO ('I ��(,�J1r1::\lo Que n Rua reclama�.5.c

Transportes regulares de cargas do PÔl'to de

s10 FRANCIS-CD DO SUL para NOV1 YORK

ou queixa pod�rã vir a eausar t encamiw

nhe-a á SEC':ÁO RECLAMAÇõES.
de O ESTADO. Que o o'a.o será lendo
lJem de-mora ao conhecimento de queDl

'de di"reito. recebendo fl. 8. uma inform..- ..

ç�t) do resultado, embora em algum ca·

809 não 8ejam publicado. nem a recla·

macão nem a Ql'ovidência tomada..

.N21�

'PARA RECEBER AMO'SmA GRÁTIS
ESCREVI'- O SEU ENDEREÇO AO

UBOUtORIO 0011 S. I.
CAIXA POSTAL • .36

SI-UMENAU • SANTA CATARINA

. ,:..-

'._

Inform ações com os Agen tes

Florianópolis - Carlos Hoe):cke S/A - CI - Telefone 1.212 ( End. teleg.
Sãe Francisco do Sul - Carlos Hoepcke SIA - C1- Telelone 6' MOOREMACK

Resolvido, enfim, seu problema financeiro! \
"

LaboratórioA.dqu..lra TUDO de que neo.attar,
I

de V.A. SÓ VEZ, e;.

pa.gando PARCELADAME.'!'B,
com a.s VA.lfTAGENS da compra à vI.ta,

"rvindo-se do
'.

Redio-Tecnica-Electron
Fundado em 1935

.

Montagem de rádios, Anlpli·

I
fjcadoree-Tranuniuoretl

.

Matarial importado direta
menfe do. U: a. A .

Proprietário
Otomi\r Georges Btihm

I
E�ect18 - Tecnico - ProfiuiOl:\n)

formado. na Europa.
Florian6pol�.

�uá JOÉio Pinto' n 29 - Sob.

,

CREDIARIO KNOT .�,SISTEMA
Unos
Chapé.. _

.

a,n.talllções trlcal e�
ArtlloS p.r rM_•

Peles
C••COl
Qualsq......rtlPI

.....s
CaiPd·.

1116vel.
.

tidl••
Geladeiras
Bicicletas

J61a,
• RETIRARAM· SUAS CANDI...

DATURAS
Tôd!\s as bebidas, inclusive ali

fabricadas em outros EstadGs,
.

retiraram suas candidalurll5,
vara· \"einar nos lares catari·

I nenses, - em vista da cértiui
ma vitória do aperitivo' KNOT.

"

INDÚSTRIA, COMtRClO E SEGUROS KNOT S. -A.

0.'1(, �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 OfSTADO- Sá'bado 1 de Fevereiro ele 19.7
""

._-

RITZ - Hoje ás 7,30 horas
1 ° � Notícias dia semana 46 :x

36 - DFB.
2° - Lee Tracy, Guy Kibbee e

Glória Dickson,
O PODER DA IMPRE�SA

:;)0 _ Char-les Starret o cow-boy
gn-an-f'ino em:

TERR.A:S SEM LEI

Direção de PEDRO PAULO MACHAOO
,

Como está. coustituida a Delegação
Catarinense I de Basqueteboi

Já se enconera em Belo Horizon- da "A Gazeta", e Ciro Marques Nu-

te a delegação de Santa Catarina nes, da Rádio Guarujá. ROXY - Hoje ás 4,30 e 7,30

que tomará parte no Campeonato Atletas: AJJdro Ga1'doso. Holamdo 1° -;- Not.ícias da semana 46 x

Brasileiro de Basquetebol, a s.e rea- Büchele, Odoniro Harnack, Heinz 36 - DFB.

Iizar- amanhã nessa capital. Goecks, Artur Paulo Lange, Jão 2° - Charles SLarret o mascula

A represenbação bnrriga-verde Pereira da GU/n1hia, Afonso Kielwa- cow-boy.
está cssím oomstjtulda:

.

gen, Eugênio Walter e Nicolau Pe- TERRAiS SEM LEI

"

II II

Santa Catarlna no' Campeonato
Brasileiro de Basquetebol'

B. Horizonte, 31 (urgente) - representantes do Pará são os

A delegação catarinense ao Cam- melhores jogadores do norte do

peonato Brasileiro de Basquet- Brasil, pelo que se espera' uma

Ball chegou ontem a esta capital. grande partida de abertura do
Ir. Horizonte, 31 (urgente) -=- Campeonato Brasileiro de Bas-

U
.

d f d
. derneírus. 3° - Alexamder- Knox e Marsha

,

ma gran e mani estação e sim- quet-Ball, no próximo dia 3. Chefie _ Paulo Otto Scheideman- Todos' os componentes da em- Huut em:

patia foi feita á delegação cata- B. Horizonte, 31 (urgente) tel. ' baixada catar-inense fizerem bôa NINGUEM ESCAPARÁ AO CAS-

rínense na gare da estrada de O vencedor da partida Pará x Iustrutor técnico - Jaime Borba, viagem e estão 'disposif:OS a honrar TIGO

ferro, onde grande número de Santa Catarina deverá enfrentar presidente dia Liga Atiét,ica Norte o noane do basquetebol de Santa 4° --, Corutinuação do ser iado :

desportistas mineiros e a colônia a representação carioca, campeã Cataa-inemse. Catarâna no rnagno certame nacio- A BARlCA MIS1lERIOSA

catarinense ocorreu saudar os do Brasil.
Cronistas: Hél'i,o M1Uon Perelra, nal de asrt'ehail. I Censura:, .Mé 14 anos.

----------------------------- Preços: .as 4,30 hrs - 3,00 e

representantes do grande Estado B. Horizonte, 31 (urgente) - Joe Louís no peleja poderá. render mlhões de 2,40; ás 7,30.'hora,s - unico 3,00.

tio Sul. A partida do dia 3 será uma car- ��ó1ar,es.. I· . . . ..
. .

B. Horizonte, 31 (urgente) - tada dificil para os catarinenses Mexico ANIVERSÁRIO DO INTERNACIO- RITZ - Aanauhã ás 2, 4,_15 6,30

Os catarinenses que fizeram_ex- e a sua vitória sôbre a represen- L I' NAL F. C. e 8,30 horas,
-

os Ange es, 31 (U. P.) - Jae A RAINHA DO NILO

celente viagem apresentam bom tação do Pará equivaleria a um Louis partiu finaimunle d.; avião Na data de ontem completou seu

aspecto e gozam excelente saúde. feito magnifico qne orgulharia a para o México, lmd,:) lutará �om o primeiro aniversárfo de fumdação

A I b d fi chileno Ar-tur-o Goduy. O campeão o \Simpatico Internacional F. C.,
de egação arriga-ver e lCOU qualquer equipe. . - ..

mundial só embarcou, depois que
ímddscutivedrnente um dQI) mais

hospedada no Grande Hotel Ma-· B. Horizonte, 31 (urgente) - S'8U empresáeío lhe comunicou I;�_ bem organizados clubes da nossa

cedo e tem sido visitada censtan- Ciro Marques Nunes, que repre- tal' garantida a renda de cinquenta várzea.

temente pelos desportistas e ami- senta a crônica falada de Santa mil dólares para o encontro. Dir-igida atualmente pelo vaIoro-

gos mineiros. Catarina enviará todos os deta-
so esportista Djalma Telemberg,

DERROTADO O NACIONAL vem o Innernacional ourrrpr índo

B. Horizonte, 31 (urgente) - lhes deste Campeonato Brasileiro, Montevidéu, 31 - O Boca Ju- excelentes performances; sendo já
Os primeiros adversários de San- que se espera seja o melhor até nio.rs, de Buenos Aires, ontem co- conhecido o valor de seus - mili-

ta Catarina serão os paraenses. Os hoje J'á realizado. lheu. magndficc brumfo sôbre o tantes.
O

Benebti.
Nacional, pelo escor;e de 3 x. Embora oom atnazo, o "Estado CAMINHO FATAL

A LUTA LOUIS _ GODOY Espontivo" felicita a diretoria da John Wayne em:

OD Y
movel agrernéação, alllgUil"3il1do-

A LUTA LOUIS - B O. Albet't Derker e Birmie Baa-nes,

Los _Ange1es, 31 (U. P.) _ O
lhe maiores sucessos em sua ges- DICI\; TRACY CONTRA O CRIME

campeão mundial de box, Joe Louis,
tão. 3 e 4° -Episódios - com:

seeu ir Se@uindoconmnicaçãoqUlercce-D'al.nhBy·_rl.está de malas prontas para b'U u LU F nl

com destino ao México, Onde, dia .bemos, o Intemacíonal
_

enfrentará I No programa : Imagens do Bra
amanhã, em Barreis-os, o con.lunto

5 de fevereiro viooo,uQ'O cruzará as
" si! nO 14 - Nwc. Coop.

eLo llicara:iJ.
lu.vas CO<IIl o pugilista chileno Ar- Prel)m'3': 3,00, 2,40 e 1,50.

tum Godoy, na primeLm etapa de EMPATARAM VASCO E RIVER - Devido ao alto �msto deste

�ll'm exc:wrsão pel!a Au.nérica Lartina. PLATE programa, ás 7,30: Cr$ 3',00 unico_

Falalnd:o a illl[lrenSa .sôbre sua pró-I Montevidéu, 31 - Num prélio "l'mp. 10 anos".

xim� luta, em .defesa do �ít:u�o, a ser

I
dispUJI:adí-Slsimo,. o Va�o0 rua Gama; IMP:E1RIAL _:_ ás 7,30 horas

realIzada em Jllnho. Louls declarou do Bras,u, el11[part!ou ont'em com o CHINA INGONQUI8TAVEL

pr,ef,erk como adv€lr;sár'9 o campeão lRirvler Plate, da Autárquia, pelo es- Com: Ámlna May W'Ü:ng e. J. Car-.

britânioo Br.uce Wooclicock" cuja I co,re de 1 x 1. rol Nai,sh.
No programa: 1 - Se'leções Oi-

nemwLográfica:s - Nac. Coop.
. 2 - A Voz do Mundo - Muali

dwdes.

P,reç'OIs :
-

Cr$ 3,00 - 2,40.
"Imp. 14 amos".

Censura : até 14 anos,

Preços: 3,00 - 2,40.

ODEON - ás 4,30 e 7,30 horas

(Devido a grande metragem)
CANÇÃO LIBERTADORA

Com: TiItto Gobbi e Adr-iana .

IV Congresso Brasileiro de Vela
RiJo, 31 (�;i'a Aérea) _. S� irrls'-I mIO nacional, entre QS q�'alis já se

talado no 6�,a 2 de fevereiro, aIS 21, podem dies'lacaJr os seguíntes: as

horas, na Associação Brasileira de Associações de Classe, as Classes

Impr-ensa, o IV Congresso Brasâlei- tlle Caraeteristioas Hestritas, as

ro d:e Vela.
'

Reg:ras de ViaJnl'iarbillrl:, a Aprovação
Tleilldo -em vista facilHar a apre- dias NoV'rus C1aS'Sle,s, Co,ns,ell::l!o:s de

Selntação de teSles, sugestões e, idéias JIlI,lglamentü e Comissões de Rega
qtlIe V'ellham conmr,ibuir pa.na o de-I tas, F'e·derações e FlroNlhas, a Ne

s'elIlvQlvimento do dlesp'O'rto da ve- aelssJdade de Intercâmbio Ilnltlerr-ua

!IR, a Com:iJS'são de Baír€l{�er'es € Re-I cionaI.
OO'l1çÕ'es resoOJlVelu acei'Úar cOIll1lllJIlica - ,

_

. ,

ções V'erribais qUle poderã!o s'er feitas I SERA INICIADO HOJE O CERTA-

no \dii:a dia iaJ.'sltalaÇãoO ás comilSsões ME NACIONAL DE VELA

eSlPedaUzwdas :para devido eslbudo Rio" 31 - O III GampeoOaJ.oRbo Bra-

e poste:rio:r apresenta'çãlO an· prlemá- si1eir;0 de VeIa, promovido peloa

riQ. Fe,die,ração de Vela e Motor dio Rio

TalIníbém pama lonnar mais simples 'de .Janeiro, será iniciado amanhã,
a i!ThscriçãQ dos· intene'Slsa·dos focam de,V'ellldJo ternrünar mo dia 4. Esse

dliJstrlbuidiQIs pelos cllUJbes de vela gmlndioso oerltlame contará com a

fila capittJa� limas de adesÕ'es que pat!'l!:.iaipação de ve1e:iJms de Sãl{)

d'esde já podem ser pl'e8ncthJ.dlas.

I
P/mIlo, Distrito Federal, SaIlIba Ca-

MiuiifJos aJSIsUintos vão ser fOlcali- taJf'ina, Milnras Gerais e Rio Grande

zados na' maJgln/a reU/lldão �I() Latis- dQ Sul. ,

Levo ao conhecimento dos IIrS. sócioe e suas exmb.s. famílias
que a Diretoria do «Clube Doze de Agosto» resolveu realizar bailes �
fantasia, com início às 22 hora•. nos seguintes dias do mes de Feve
reiro: 15 (sábado" 16 (domingo) e 18 (terça feira), reservando o dia
17 (segunda-feira). para a ",esperaI infantil, da. 16 às 20 hor�•.

VENDA DE MESA -- Do dia 10 de fevereiro em diante, da.18

N d d I d
-

B -I
&s 20 hora6, na séde do Clube, terá início a re.erva de melas, pala

'ada ores que e eu' erao o rasl DO orlem de chegada do .ócio, no recinto para eS8e fim designado. O
socio só poderá re.ervar urna mela, O praço da mesa numerada

,.

80'1 4merl"cano de Nata"a-o co� direito a 4 cadeiras, o!:>edecendo à disposição constante da pIant�
\I expo.ta na séde do Clube, será o seguinte:

Ri:o, M (E) � O Consel!ho Téc- Oarvalho - Mari.a da Gnnceição ASSINATURAS PARA TODOS OS BAILES CR$ 80,00

ni.co d'e NaJtação dia C. B. D., esc.a- GónçallV,es e A1na Viaiamo; s:ai],tladores
MESA AVULSA. pARA CADA BAILE .. , CR$ 30,00

rou 00 seguintes n,adadolI'lCi.<;, QiS qua.is _ Milton SÚJsin _ C. Kemnitz _ . I'NGRESSO_S _. �e .aca.rdo com 08 inatruçÕ8S baixadas -pela Dire-

t; �orla e que serao dlstnbuldas ao. sra .ócios, o. preços para o.

a equipe hI'asi:leil'aI que, em Bne- Hia·r:oltlo Mariano. - Elleonora lngr�sos avulsos .erão o. .eguintel:

nos Mres, disip,utIar1á o Clampeonato Sclun:iJdIt: e Amélia Gury; da Fede- PARA TODOS OS BAILES CR$ 300.00

suJ'!Illllell',iaano de natação, de 10 a ração AquaJt'ÍCa MilllIei.ra - Lúcia PARA CADA BAILE . GR$ 1-00.00

'9 d!e m.arçro próximo: _ da Frede- Otávio SiLva - Miiriarrn P:aV'aln e NOTA _. A mesa avulsa só poderá ser adquirida após a reserva

da. de aninatura para todos o. boi18t1. .

fIaÇão Metropolitana de Natação � Eld'elw�is:s Simões.. Secretaria, em Florianópol-i8, 28 de Janeiro de 1947.

Sérgio dJe .AJJene,ar Rodrigues ,O embarque dia repreSJClutação ELPIDIO FRAGOSO, Secretário Geral,
;&J.'ua,!'Ido Allilijó - Mau. Bogossiam brasileira aIO SruJ1 Americamo de

. ..- Mam'l'edo Le1pz:ilge'r �. Paulo dre Na�açã'O verificar-se-á. 1110 próximo
FO\llseca e Si:lva - HéliQ de OHvelra dia 14 d'e fevereior''().

.e SiIlva - Pliooadl8 Coutinho da

Sljjliva TavarlCs ._ Marlooe D'ami:ani O SOL DE AMÉRICA JOGARÁ EM

Pinto _ Célia Bmw e Lia; da
BELO HORIZONTE

. Fede,rução P�,ulistJa d'e Natação _

Belo HQrizont'8, 31 (l�) - Basea-

P>lallto Guruma:rães _ Aln1'enor Fer-
dos na palavr:a do. Sr. Oliauplio G.

'reim dia Silva _ Willy Oto JOF�
Bnrdlom" aheflC dia dIel!f.'gaçáo do

"Sol de Au.ner.ica", do Paroguai, em
·dain - SiJvam.o CiamÍlIü Leda

declaI"�ões á illJiPT'enSIl., est� deli-
,ntti'Vame:nte assemtada a tempora
dia do 'S>eU clrub em B. Horizonte de
tI"es jogos, CQrutra o A.tletico, Cru
zeko e Au.nerilca. A delegação gua
r'alIli segJUiJra, !para a Capi>t!a.I mi

nei'l'áI seg'UJnda�feim proxima, 10gQ
depois dQ jügo col1Jtra a Po'l'itugue
sa de Despo.rtos, qUJe seI"á domingo
á tarde.

Amam.hã· Odeon - Iimperial
O NINHO DA SERPENTE

o Mucus da
Asma Dissolvido
Rapidamente
0)3 ataquos desesperadores e violen

tos da asma e bronquite envenena.m

o organismo, minam a energia, arruí

nam a saúde e debilitam o coração. Em
3 minutos, Mendaco, nova f6nnula..

médica começa a. circular' no sangue"

domin�ndo rapidamente 08 ataques.

Dêsdc o primeiro dia começ.s a desa.pa.
recer a dificuldade em respirar e volta.

o sono reparador. Tudo o que ee faz ne-,

cessário é tomar 2 pastilhas deMendaco
ás refeições e ficará completamente ln:re
da asma ÓU bronquite. A acão é mwto

rápida mesmo que se trate de ea�plJ
rebeldes e antigos. Mendaco te"! tIdo

tanto êxito que se oferece com.8. g&��ntl�
de dar ao paciente resJ:lUacão·hvre e fácIl

rapidamente e comp�to alivlO do- apfn
mento da 8sma em poucos diss. Peça
M.ndaco, hoje mesmo, em qualquer'
farmácia. A nOSSR garantia. é a sua. maior

proteção.,

MendacO A�Q:m::m

-OQÉNÇAS .Nlfnv'}Sao'·
Com os progreSBos da medlela,

hoje, as doenças nervosas, !lU.lI••
tratadas em tempo, são maIeA p�
feitamente remediáveis. O �lIr&n4...
.ismo, froto da ignorância, só pod.
prejudicar os individuos afetados ..
tais enferiitidades. O Ser.viço N...
clonaI de Doenças mentais dispic
de um Ambulati)rio, que atende Ira<
CUitamente os doentes Ben08011 ....

digenles. na Rua Deodoro H. 4. =
la 11 "'or... cHàrtaJDeD&8.

FORNITURAS
OURIVEIS

.....,..
..

- .

UTENSILiOS PARÁ
RELOJOEIROS

• Balanças para oficmas - Para brilhantes --. Laminadores
- Tornos para. reló'ioeiros - Banhos para dourar e pra.

tear - Cordas, vidros para relógios, ele .

Preços e prospectoll com fi

CASA IMASETT(
Rua Seminário, 131 - 135 - São Paulo.

.JOGARÃO .AMANIlÃ PALMEIRAS
E .cAXIAS •

Joilllivile, 31 - A OOIl1rvite do Ca
xi,a(S F. C., d'8 nba capital, 'do
mingo próximQ, 'd� 2, jogará em

nQssa cidadJe, o. t'oTte e adJexiradlO

esquadrão do Pal!meiralS de Blume

nau, camlPeão de 1946. ESItá de, ])13.
rabans· lO .ilWS'SlO Público ooportivo. I

'i

/
/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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18 DE NOVEMBRb
Mário Nocettl - Certidão - Certifi-
que-se.. .

José Alves Sacramento - Construeão
de prédio - Sim, a-pós pagamento 'do
que fôr devido.
Bergamino Luiz da Silva - Constru-

ção de um depósito Satísfaça-se a

, exigência.
.

Olegário Caetano - Construção de um

I
ranoho de madeira - Sim, a títu]p pre
cário, após pagamento do que for de-

_-----.....----------------------------- v�do.
Benta Belmira da Silva - Construcão

de um pr�io - Satisfaça-se a exigên
cia supra.

. 19 DE NOVEMBRO
Odilon Bartolomeu Vieira (2)-Transfe-

rêncía de terreno Sim, após paga-
mento do que fór' devido.

.

Júlia P'taezenska - Construeão de um

rancho de madeira - Satisfaça a ex!'

gência supra.
J030 Batista Berreta - Certidão -

Certifique-se.
.101\0 José ,Me1)donra.-:- Construcã!l, de

um pavimento na parte superior do
prédio, , .... �-------�--�----......------
Alcides Albreu -,- Const.rucão dt! um,

prédio - Sim, após pagamento do que
fór devido.'
Cantídio tAmaral e Silva - Certidão-:-

Certifique-se.
-

Alzira de Andrade .CoeJalo - Certi
dão - Certifique-se.
FI'rma Viú,V'a João Moura Júnior -

Certidão negativa - Certlfique-se.
Osvaldo Neves de Oliveira - Certidão

negativa (2) - Certifique-se.
Alexandre Eva:nge];sta' - Certidão' ne

gativa _ Certifique-se.
C. Ramos & Cia. - Certidão negativa

- Certifiq�Ó-�E NOVEMBRO
Parque Teatro "E-sperança" - tsen

ção de sêlo - Sim,' à vista das informa
ções.
Odilon Bartolomeu Vieira - Transfe

rêncía de terreno (3) - Sim, após pa
gamento do que fór devido. .

Osvaldo Neves de Oliveira - Certidão
negativa - Certifique_se.

2,1 DE NOViEMBRO
Car los Hoepcke S. A. Coméircio e In

dústria - Certidão negativa - ('Á!rtifi
que-se.
José Agostinho Cássio - Transferên

cia de terreno - Sim, após pagamento
do Que fór devido.
Odilon Bartolomeu VIeira - Transfe

rência. de 'Uma casa de madeira (2) -

Sim, avós [pagaenento do que fór devido
e da multa a que refere a informação.
Odilon Bartolomeu Vieira ....:. T'ransfe

rêncía de terreno (19) - Sim, após pa
ga-menta do que fôr . devido.
Fun:dição Sapé S. A. - Transferência

de terreno - Sim, após pagamento do
que fôr devido.
Odilon Bartolomeu Vlelra - Transfe-

rêncta de' casa (31) - Sim, após paga-
mento do que fór devido.

.

Bráulio dos Santos - Transferência
de prédio - Sim, após pagamento do
que fôr devido.'

,

Mário Santos ---': Transferência de ter
reno - Sírn, após pagamento do que
fôr devido.

'

Ernani Born da Silva - Transferên
cia de .pl,ooio - Sím, após pagamento do
que' fôr devido.

.

IJorge Leonel de Paula - Transferên
cia de casa - Sim, a-pós pagamento do
que fôr devido. .

Newtonina Costa Bouret - Transfe
rência de terreno e prédio - Si'm, a-pós
pagamento do que fôr devido e da mul
ta a que se refere.
João José de Ávila - Certidão nega

tiva (2') - Certifique-se.
Odilon Bartolomeu Vieira - Certídão

negativa - Certifique-se.
Otaviano Snveira - Transferência de

terreno - Sim, aJpÓs pagamento- 'lc' que
fór devido.
Horácio Severino Mafra. - Transfe

rência de negócio - Sim, após pagmnen
to do que. fór devido.
João· José Mendonç-a - Habite-se -

À vista das informações e documentos
expeça-se o Iha'bite-se ar'bitrando-se em

-Cr$ 600,00 mensais o v·alor locativo.
Tom T. WilkH - Habite-:se - À vista

das iruformações e documentos, expeça
se o halbite-se mibitrando-se para efeito
de pagam,ento do impôsto, o valor loca
tivo - m-ensal de Cr$ ']00,00.
Tom T. Wildi - Habite-se - À vista

das informações, expeça-se o habite-se,
ar1bitrando-se, :para efeito de pagamento
do i1nJPÔsto, o valor locativo mem:al de
Cr$ 600,00. ,

Calvi de SOUl"l. Tavares - Habite-se
- Expeça-se o ha,bite-se de acôrdo com
as informa%es, arbitrando-se em .....":"
Cr$ 400,00, o valor locati'Vo mensal.
Calvy de Sousa TavaTes - Habite-se

- EXlpeça-se o habite-se em Cr$ 2140,00
o. valor locati'Vo mensal.
.Antônio Francisco da Cunha e Gui-

lhermina Nunes de Oliveira - Arb�tra
menta de alu:guel-À 'Vista das informa
c;iões le documentos, arbitro de acôrdo
com o 'decreto-lei federal in. 9.669, em ..

Cr$ .3;20,00 o valor locativo anual do
prédio em referência, ,podendo ainda 'ser
colbrado a taxa de água, na foruna inXii-
cakja pelo citado diploma legal. .

Abrão Buatirrn - Pede cancelamento
da firma - Como pede e de conformi
dade com o parecer da Diretoria do Ex
pediente e Pessoal.
Gercino ISHva -, !Pede C8'neêlamento

de d�ito - cancele-se apenas o débito
existente a pa,rtir de. 1936, por isso que
resultam de lançamellltos indevidos como
fazem certos documentos e informações
e providencie-se de acórdo com o -parecer
da Diretoria do Expediente e Pessoal.
Companhia Telefônica Catarm.ense -

Pede cancelar ° lançamento do impósto
- Nada há que deferi'!', por issó que
nenhum lançamento existe sóbre o pré-
dio citado. '

Teodoro Gl'Ündel - Habite-se - À
vista Idas �nfo'l'mações, eXlpeça"se o Iha
bite-se arbitr.anoo-se em Cr$ 600,00 o va
lor ,locativo mensal.

:22 DE NOViEMBRO .

'D' et Plál:!!do Sérgio Alves - Certidão 'ne-

..�����.�����I�r�o�re�s_:��v.����..��..RP__�....�..
I� gTavtio·aVlda�--m.l.receorcto�.siKqaue-sNe.Ide.m61.de'�T.'

Dr. Pamphilo' d'Utra Freire de Car'9'alho. Dr. Prancisco ..,

de Sã, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto d� Araujo.
e José Abreui

..... '"'"""",.. ;.1II."--.rllla:r-·.................... .,.. ...................... ·CU.JUIlIiI"... se •

DR. SAVAS LACERDA
JDIDiCa médíco-círürgtca de Olhol
_ .000Idos. Nariz, - Garganta.

Pre.crição de lentes de
contato

IIOlf8lJLTóRIO - Felipe Scbml·
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

l118JDaNCIA - Conselheiro .....
Ira, 77.

TJDLEFONES 1418 e 1204

Ausente
.., .

DI. ARMANDO' VALOIO
DE ASSIS

.. Serviços.de CUnlca InfantU da.

·.A.ulstêncla Municipal e de
Caridade

ClLlNICA M�'DICA DE CRIANÇAJI
ADULTOjt

.

::�TóRIO: Rua NUDee .....
.7 (Edifício S. FrancilJeo).

Con8uItas das 2 às 6 hor",
1UllSID1tN'CIAt Rua l\):arécbal Guio

lherme. li Fone 783

DR. ROLDÃO CONSONI
aIUlRGlA GlilRAL - :ALTA CI.
IItIBGIA - MOL1!:8TIA8 DJII ..
• ••• NHORAS �Q PARTOS .• .

ronnado pela Faculdade ce MecH.
e1nna -da Universidade de SAo

�o, onde foi assistente por yt.
� anos do Serviço CirW"g1co elO

Prof. AUplo Correia Neto
CIrurgia do estômago e vias bi·
1Iares, Intestinos delgado e grouo.
tlrólge, rins, próstata,' béxlga,

..-o, ovãrtos e tromoaa, Varlco
aele, hidrocele, var'oilés e ber1l.8

CONSULTAS:
CU 2 às 5 horas, à Rua "eIpe
8chmldt, 21 (altos da Casa Pa.

raíso) , Te!. 1.598.
.

IUll8ID1tNCIA: Rua Esteves Ju
nior. 179; Tel. M 764

DR. POLYDORO S. �THIAGO
IlMico do Hospital de Caridade' b

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLtNICA M�DICA EM GERAI.
I>oenças dos órgãos internos, cspecla).

mente do coração.
";C.l!CTROCARDlOGRAPIA

Doenças do sangue. e doe cervo•.

Doenças 'de .senhoras - Parto•.'
Couultas diàriamente das 15 a. II

horas.
AteDde chamados a qualque- hOTa,

� inclusive durante a noite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meir.

les, 18. Fone 70:.1
USID1l:NClA: Avenida TrompO'tVlId.

62. Fone 166

,

I

DR. MARIO WENDHAUSEl
v,...etM' do Hospital "Nerê,. Romos"
CLlNICA M�DICA DE ADULT06

E CRiANÇAS
Consultório: R. Visconde de Ouro
Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No
Yembro \81t08 da • Belo Horizonte")

Tel. 1545
Consultas: da. 4 As 6 horae.
Reaidência: R. Fdipe Schmidt, "J8

- Fone manual 812

DR. NEWTON D'AVILA
Operações' - vias Urlnârtali -
uoenças dos, Intestinos, réu> e
anua - Hemorroidas. Tratamen

to da coUte ameblana.
F1st0tl!rapta - Infra vermelho,
Consulta: Vitor. Melrelljs, 28.

Atende diariamente às ll� bI.
t, • tarde, das 16 hs. em dlautl

Restd: V,ldal� 86.
..

' FI);!!... i067 .

PREFEITURA DO MÚNIClPlO
n* rol �Pl ,., �bl>(\J IS

DR. MADEIRA NEVES
MHteo éspedallsta em DOENCAS

.

DOS OLBOS
Curso de Aperfe190amento e LOII·

•

ga Prática no Rio' de Janeiro
COll.ulta. di.riamlnte dai

10 '. ã. 12 '. dl. 15.30
em deante

CoNSULTóRIO:
RUa Jollo Pinto n, 7, sobrado
Fone: 1.461 - Restdêncíae Rua

Presidente Coutinho, .Ii8

DR. A. SANThELLA
(DIplomado pela Faculdade NI·
danaI de Medicina da Unlversi"
4. do Brasil). Médico por eoncur
10 do Senrlço Nacional de Doen·
.. Mentais. Ex Interno da Santa
CaP de Misericórdia, e Hospital
Pllqulitrlco do Rio na Capital J.

deral
OL!Nl('.A M1!:DJ<:i\ - DOENCAII

NERVOSA8
Consult6írlo: EdInclo Am6tia

NETO
Rua Felipe Schmidt. ConsultaOK'
Das,15 ãs 18 horas -

b81dêncla: Rua Álvaro de CarYII
lho nO 18 � 'Florlanópolla.

DR. BIASE FARACO
-Médico·chefe do Servíço de SUl!Il!

do Centro 'de Saúde

DOENÇAS DE SENHORAS -

SfFIlLÍS AFECÇõES DA

IlEoLE --,- RAIOS llNFRA-VER
MIDl1HOS E ULTRAS-VIOLETAS
Cons.: R. Felipe Schmidt, 46

Das 4 às 6 horas.

Res.: R. D. Ja'Í!IDe Câmara,
,

\ FO.r;<E 1648
'

DR. LINS NEVES
Moléstias de senhora

Consultório - Rua João Pinto n. 7
- Sobrado - Telefone 1.<W'1

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

Telefone M. 834

-DR:-M. S. CAV�CANTI
Cllnlca exclusivamente de crianças

Rua SaJ!danha "Ma'l'inho..,.16
Telefone M. 0;:32

'PAULO FONTESDR.
Clíndco e operador

Consultório: Rua VItor MeiJreles, 26
Telefone: 1.405

Consulta,s das 10 às,,12.e das 14 às18.
Residência: Rua Bl'umenau, 22

Telefone: 1.623

I AUTOMOBILISTAS J,
Atenção

Pa ..a o seu dínamo ou
motor de arranco

OFICINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94

I COMPANHIA •ALIANÇA DA BAIA·
•0•••• _ 117. - su.: lAIA
DCJ:lfDIO" • T:aAJ8POBTEI

Cifras do ,Balanco <te 1944:

CAPI'rAL E RESERVAS

R'espon s abiJidade.
Receta

ti, Ativo

Cr.
Cr$

80,900.606,30
'5,978'�401.755,97

67.053.245,30
142.176.603,80

•

•

Sl.Ristros pagos nOb último. 'li» anal

Re.-ponsabiUda'!iel
98.687.816.30

• '76.736.401.306,20

QUER VUTlR·SE ;tOM CONfORTO E EUGAMCIA 1
-' PROCURE A

Alfaiataria· Mello·
Ru" F'elippe Schmidt 2'2 Sobr-ado

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a �ua preferida

Drogas nacionais e 'estrâ-ngeiras - Homeopátias - Perfu
marias - Artigos de borracha.

Garante·se a exata observância DO receitu'rio médico.

DE PION E IR O
A SERVIÇO.DE V.S�

•

FILIAL VARIG:
EDIFICIO LA

Praca 15 de Novembro
PORTA - Telefone 1325

Curso Antonieta, de Barros
REABERTURA DAS AULAS 10. de Março

M::ltricu1e das 10 às 12 horas
Dia. 22. 24 e 25 óluno. que já frequentaram o Cunp;

26 e 27 •• aluno. novo. dOI 20• 30 • 40 anal.

alunos -novo. do primeiro ano.

•

o TOSSE o BRONQUiTE
. .

I'�A··CA"%
I

. melhore.- fcibrica.. A Callto •A CAPITAL- cho'filO Q atengão do.
vi.i,ta ant.,. de efetuarem .ua. comprOIll. MATRIZ em

.................... I a. •

J
I,.

...

,

Fabricante e distribuidores das afamada. con

fecções "'DISTINTAD e RIVET. Possue um gran.
de sortimento de casemiras, riscado., brio.
bons e.�barato., algodões, Jmorins e oyiam.nto.,
para .alfaiates, que. recebe diretament�> dali

Snr.: Comerclan:t.. do in:terior no sentido de lhe fazerem;uma
Florian6poli.. - ,FILIAIS. emj�Blumenau e Laie••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



[

({Govêrno é govêroo enquanto o povo quiser». E o povo quis, confirmando, assim"
o prognóstico udenista às ve�peras da derrota! de .que o seu partído· .

'. ia . entrar, no dia 19, na sua ultima fila •••
Grandes imigraçõies para a
Rio, 31 (A. N.) - Ooammicam de inugramtes sendo tais navios c010- saliTão da EUiflopa, destacando ser

Nova York que 00 jornal local' cados sob registro, no Panamá e muito signdficativo que até a Ho.,
Jounnal of Commcrce" pUJb110a tlim Honduras, palra não pagar os mes- lamda tenha cerca de dois mdlhôcs,
miticr{) em que a.f�.nna SJeI provável mos LI11QYOSltos nacionais. q:ue já manifestar-am seu desejo de-o ., [
a realização de urna dias ·l.llil!iores Ootra fonte die lucros para as imâgrar para a América do SuL
imigrações européias para a Amé- refenidas ccrnpsmhías, diz ainda LgualmerutJe a Bs.pamha será ahan.,

râoa do Sloo, -com .promessas de aquele j.o.roo'l novaiorqnino, será. donada PÜ!I' aJ�lliIlJS milhares. A.

grandes lucros ás marinhas lnJer- propcllr1C'idlllak:lia pellO, baixo preço dos - maioria dós inidgI'lantes em referên .....

calMes de todas as partes do mun- viveres nos portos Qlue' os navios aia - 3<;Jenllu;a �ünldia o [onnal -,
do, as quais estão 'se' preparando escalarão. E fiumliz!ÍJnJdio, diz que tem macrüfes1iadú o desejo de se ra

com toda urgência para fazer 00- mímgnem pode calouler com exatí- dícar no Brasil, de cujas riquezas,
trar em serwíço os navios trMtsa.:. dão o número de iltnigrnTI!tes. que e possibildades tem conbeclrnente.,
tlântícos. Diz o refterido artigo que

rnélhões de pessoas Que-rem' se di

riglÍr para <3. Améri.ca do Suâ, de-
.

Vendo �1gUimas centenas de milha

res ·.cODJSegllii-Io e, acrescenta que
esses imígrantes

.

para conseguir
DIOiVO Lar estão dispostos li fw'Clr a

travessia com o msnímo de con

forto, o que, dará á; companhas
mercantes opontemidade para obte

rem Incros máximos. Assegura tam

bem (jlUIC as Iinhas da Grécia, Por
tugal, Itália, R3Ill<3.má e OII1tJrOiS pai
SeIS já soe deram cOInlla dessa opor
ltull1lixiJa,de e dlurnnte o a/lll() passado
eSltiv'e·rallll pr1e')la:l"aJlldo mavio-s nos

quais ai!)l101VeÍltam to:do o eSi))!llço de

l'oviár1o. Enquanto a parte ineno's auto1'i-
Fooi,l oompreendler da.quela· .,_ zada da 'oposição, e para quem a

na a peste se esbenda rapidameo.- política é de finalidade puramen
:De para (Y\]tras 2l0nas, derivando te pessoal, est1'ebucha em insultos
para OiS munidpios catarinenses contra o Chefe da Nação, rOS expo- Não q�ueremlimiltl\Ofes ao Pta!!'aná. entes máximos :da U. D. N. man-

Dia'IlJte da grav,e amooça e wten- têm. ·uma conduta de nobre '1'es- LOInctl'es, 31 (U. P.) - Um porta-
dendo a opQontUlIlas solHóbaçõe:s, do peito para com Ia pessôa do p1'csi- VÜlZ da A:giência Judái:ca i-nforunou

Dr. .Mtrumir.o, o 'Sr. linterverutor dente Dutra, cuja sinceridade de- QlUe ·os 7 memblI1O:s Executivos da

Ud'o Deek!e ,tel,egrafou a todas as moc1'ática LPassou pela prova de Agênda dec}a.na,lam que Bevilll e o

3}utoridJade,s das I'efer�dirus oomu- fogo naf eleições do dia 19. miJIhiSltro d31S Colon.ias, Alrthur

nals no sentido die intensifioarem Otávio Mangabeira e Milton Oreeah JoniCS, fOffim inf()rm�:dos de

ta crumpalIlJha CÜlIJItro O' p.e,rigo, por Campos, governadores eleitos 1'(1S- q;ue os neflCll'idns membros do Exe

meio de preocif>rus informações aos pectivamente ida .13ahia ,e de Mi- outiv-o se -O/Põem a que o caso da

criadtOlI'es e feHlnecimooto do neoes- nas Gerais não tíve1'am dúvida, em P,a],esltiula seja expo:Slto dOO-fire da

s'álrio material def,ensÍlVlo. avistar-se com o supremo magis- AiSseuniblréia da:s Naçõe,s }{lllidJa:s. D

Elspera-se que.o tra:ballÍ:tlO be:rn trado do País para externar seus PiQII'ta-V'Oz deolaflou qu-e o pOllllto dle
propósitos de um esforço de co- vilSita da Àgle:naia 'f,oi lTIi3Jnifesltado 1113.

operação administrativa, visando o ()OIDf:el'ênó� aJlliQlo-,iuldlákJa de oal

bem estar e a tranquilidade de fa- tem, i-SIto é, _de que o encamitllhn
mília brasileira. meuto doO' caso dia Palesltina ás

Os "mú'ins", porém, não com- Nlaçõ'e.s_ Ulnlildas ida dies3il'Í1CiU1lar a

preendem a significação política püHtica pana a TelITa Saillta, ]Jor
de tão elevada atitude. 'II/ns 6 meses. O pOl1ta-voz llicresc�n-
Para eles só existe uma '. causa: tOlU qu.e es!lJa pCll'ls!peoti-y1a é inrus,te-n- À'Ilikam, 31 (U. P.) - Uma o,I'- ]ny,esti�açõ:es sôbI'e as llilegadas:;

ataca"., int1'iga1?, difamar,

caluniar.,
táNel po,rqlUe é es'S'cndal qUJe sejam gami21ação SI\lJbterrânea eS'ÜINa pre- atividadles oomuni,stas, na TUlI'quiar

Não ha dúvida que foram bons tOllIladas medid31s im'ediatlaJs p�m parando urp mo,vÍtmanúo Slubvers- Ao que decLararam aindia as au--

discípulos dos seus aliados _comu- C'OInt0l1nar a' altuaJ' sitli'a_ção. sivo para delrrUlha.r o govêrIliO de toridrudes tumas, o fieohamento dO'
nistas. Assimiliaram-lhes rapida- I I Tlwquia e mina a segul'1I!nça' d:o p,anúi,dos etSIquerdi;stas tur.co-s na·

mente os métodos de mentira e \ I país, de ruCOWIO com que revelam ár-ea de Stambul e 'I1raoia ori'Emtal\
emb'lfste. Gostamm e agora con- (

Aceitamos agentes e documentos e carLas secr,etas wpr.e- cortou p.elo meIo Ulffi movimento'
tinuam nos mesmos rumos .. '. E correspondentes no 'endildrus em Strumbul, seg'undo de- subvesivo qúe estava sendo pIena--
andam em muito boa comp.anhial interior. darou o ministro da Turquia on- j.ado na Turquia e que poderia ter"'

Bem diz o rifão: Dize-me com Os interessados dévem tem á Alssembléia Na,cional. Essa
j
posto em perigo a segu:ramça d{p

quem andas e di".::--te-ei quem és. . . dec�aração ,segue-se ás ilnLffilsas país.
apresentar referencias.

'torlaftópota" 1 de Fever.i,o de 1947

A peste suina em marcha
Verificados casoS na foz do Igu8ssú.

Medidas de combate
Comunicação telegráfÍlCa da Pre

fe.i1LuI\a da Foz do Iguassú, _no Pa
rané, nos dá cíência de se haver

ver-ificado, aí, forte surto da peste,
suína, cuja marcha desolador já
se faz sentir também nos munící-

D.pios de Tihrugi, Oarti.o e parai� no Ize-me .com quemmesmo Estado, muito prõximo.]:'
!PoI1tamto, a Ponta Grossa, impor- aodas • • •

I

tante centro de entrccamento fer-

coordenado das autoridades muni

cipais e veterinár-ias consigam de
ter o mal e livrar o nosso' Estado
dle tão grande ca1<lflidadle.

A�ão MDS�olmana,
., .

NEW DELHI, 31 (U. P.) - O Comité de ·ação mussulrnana renníu.,
se íhtaj.e, em sessão esteaordânáría pana discntir- a· S'�trulação da província,
de P.uJ-aib, onde "árias lildle:res mussuhnenos foram ·tpI'lêsQS .receneemente-
por 00<00m do govêmo geral.

'

Río, O 51:'. T.
�Berreiã �

Rio, 31 (A. N.) - Por via aérea Rawley, bem como' os reí>Tesellltan'-- lchegou hoje, procedente de Mon- tes d�lomáJtioOls oónsulares dO"
tevídeu, o presidente: eleito do Uruguai. Atendendo a um convite"
Uruguai, sr. Tomaz Bereba, que do govênno brasüeiro, o sr. 'I'omaz
vai aos Estados Unidos a convite Bera-eta e sua comstiva permane-.
do governo nonte-amerioano. Em eerão dois dias no Rio de Janeiro•.
nOIPe do govênno bra,sHeiro, foi Faland.o á UnilÚed P:ress o futuro<
r-elcebiido no aerQPOI'to pe:lo intro- chefe da Nwção irmã deolal'ou que..'
duto'l' diplOlIDáltiooo .sr. Thompson SUia wdolestCêncita alimentava () s('_·

Flor,es, tendo também oomparecido nho de vilsitrur a América do Nor-
ao seu de8'embal�que o embáixador -

te, sonho êsse que agora, se trans
dos Estados Unidos sr. William :f1oo'lllou em reaJida'de.

H,o

«Democrata Clube»
De ordem do sr. Pre.idente con

vido OI irS. Sacias e Exmol. Fomí
liol poro o soirée donsonte que
.e realizará àl 21 herol de lo. de
Fevereiro. proximo.

No secretario do locjedode
acham-se à venda a. mê.al 00

preço de Cr$ 10.00. Terão direito
à ingrello OI lenharei looios que
apresentarem à entrado o talão
correspondente ao'mês de Janeiro.
Será vedada o entrado à pelsoa.

eatronha. à lociedade que não
aprelentem cartão de ingre••o
fornecido pelo Secretario.
Florion6polÍII. Janeiro de 1947

LUIZ MARTINELLI
1 Secretário

Chamado o
embaixado,r

haveráNão censura
MosC!ou, 31 (U. P.) - o Depa['

tauulento de impl'en3a do minis��
rio do Exteri:or dia União. Soviéti
(la prometeu hoj1e aos correspon
dentes eXltrrung;eiTos que tod aos aos

notíroj.as s'Übl�e deliberaçÕte,s do COIn
s-elho de Minisltro do Exterior a se

reunir nes,ta cwpital a 10 dle mar

ço vindour.o, não serão Sl1'bme-ti
dlrus á c.ensur,a.

M'oscou, 31 (U. P.) - Um por!Ja-,
v.az dia ChaJIll(')elaria anunciou que'
o Depa:I1tarrnooúo de limptllensa não·

suhmE'1terá á oenSlUna os depaohos-;
dios corre.srpondffilltes elst'I'arngeü'os'"
sôbl'e a pró-xima C()Iuf.e.roocia dos,

Quatro GralIl:dt8ls ChialIlJCie,}.eres, nes-·

ta capttJrul. O comunilcrudo nUida diz:
sôrbre GuJtros despach'o:s, s-entdo d8"

supor que €,stes cootinuem sujeitos'
ao censura..

Comunistas t.raidores

.

Festa de N. Senhora Partido Socialista,dos Nave-guo·tes Rio., 3� (A. N.) - O j�n::lis�a
Varsóvia, 31 (U. P.) - Victor Á metdildia que se aproxima o dia Matos PImenta -revelou, que [JartI-

Ca"endish BenLtnk, embaixador 2 de FevereÍlr.o, CI'esce o já enorme cirpotll, donling;o ÚllItimO, de COIU'Ver

brit&m.ico na Polônia, foi notifi,oUiuo ilnueI\êSlSlB da POIPula,ção cruLóliea de sações de um grupo que se deteve
de ter sido "promovido e tranSlf'e- Fllorj,runópoHs, elll tÔI1no da felstivi- esibudfa[l1\d!o a:s 'ibases de um P1a'I'!ti'dO
rido" paTa OUlÚI10 posto., Oavendish dade de Nossa Senhora dos Navle- SociaJ;i'sta a s�r �alnÇJa/dlQ dentro de
foi r-ecantemenlte ci,trudio c-orno úes
rtemllJllllha no jUJlgameDlbo de um

grupo acusad.o de f:wer parote !ia
O'l'gamLzação sUJbterrrunea que tra
ma.va a de.posilÇão do atua:l regime
�o,IQnêSl. Uma ,te'Sltemlun'ha d,ecta
irlOU qoo Oa'Vendish re.c..ebia segre
das '(:le Estado de membros da' or
gruni,zação, mas em Lonc!a'es o "Fo
Teign o.ffioe" negou �alq:uer li
gação do embaixau.or britânico
com mQovhmeDlto contra o govêrno
!po.lemês. O mim'Ístér10 do Exterior
polonês foi. trurnibém nOttificado 'da
lI'eHrruda do embaixw'OT.

.f

g18tnte;s, que em1minoar-á, neste ano,
oom a I'eruli�ação, a,pós a mi'ssa so

lene áls 8.00 da manhã, eLa runsio-
19rumenbe eS'PeI1ardia procissão ma

T�tima na bai,a NOl'tJe, com a par
lt1cipação de numeros-ís'sitibas em

ba'I1cações eng-aLllinadrus, que, par
tiulJdo do tmpil(lhe dia F.tsoaJliZlaÇão
dios Pontos des1'illaroá numa grande.
voLta, desembaroando no tr,arp'iche
municipal da P-I1aia de Fóra, d,e
·r.eLorno á Ig-rejla de São Sebrustião.
A cOIlúeTIttnação das bamcos par

ticipamJÚes SIe daTá ás 8.00 hooas no

J!:ra,pilcbe da' Fi-sca,ltzação dos Por
,tos.

,6a�iDete japonês
TóklO, 31 (U. P.) - Foi l\eaJi

zruda a e'Speradla remodiela:ção do
gabinebe ja,POIll!ês, com a demilssão
de ci.nco min�stro1? ·e a nomleação
de outI'OS qua,tro, COlDs'oli1qamtdo_s.e
d�rus pa.s,tas ..

Um c�'unioa.do ofi'
cla,l Ia resp.el,to enltl'eianto só será
putblicado d,epoils que OIS n(wOS ti
Iliulares temhrum tomrudo posse.

IDvestiga�ões Da Orecia
Abenrus; 31 (U. P.) � as primei- -lhos llité que s'ejla e}.eitto o presli

ros esforç.os do Gonselllho de Se-
I dente.

S'ur�ança p.ara deteI1minar as cau- .Qomo no mês a,nterior. F,e.verei
sas de atritos foram Qof;idalimente [\0, em �ena,l, a,presenta-,se com ca

i1nj.câ,aidols, ne9ta capiltal, ás 15,27 lores intensos e fal,ta de chuva, O"

die hoj'e, no "Acropo}.e P.allace Ho- horttculor v,e-Ise a braços oom a

teI". A comÍtf>são de onze membros sêca e com o des'�n:V(JIhri,moot(}'
f.ormruda peio ConseLho de Segu- albuIlldiam.te das herVlas' da'IlJinhas"
rança para pr.omov·er um inquérito com iS1S0 sofrem mULta' as bO'lltali-,
"i,n-.J.oco" iuve'S/Li.gará as. atCusações ç-alS de toLha. Tornam-se inditSpen
gl'egas fm1IIlUiliadlas per-aJIlILe o Can- sáveits as capinas e as r.egas COtIl

selho de SeguDrunç,a segundo as tÍlnuas. As capinas w limpezas, de-
quaIs a,s d8lSlondens de froniJeiras v,em .ser fieiltas pel'a; mrull:hã, de pre-'
caracterizand.o-se oomo guerra oi- fierênda, e rus r:egas semp1ne á tar-
vil, são itnspilra,da:s e assistidas pe- dimha e me:SIIDo á, noilte.
los .gOVêI'IliOS vi:zbnhos dia ALbania,
liugos,1a'Via e Bulgari1a. As G:uaúro
nações env.olvida:s Gons'erva-se-ão
em cOTIitacto {lOm a comis'são atra
vés die afoici;lti-s de ligação e repre
sentações ooonrpl'eta:s. O c()lI'onel A.
Ros.cher Lum, p.rilnei,paI slecr·etárilO
dia Comis.s110, p'I'esiditrá - o,s traba-

pOIlllCOS dia:s. DiSlSe QtUJe não estaiV1a

auwizrudo a dita-r nomes, mais os

pl'OmotorlelS da 1déiá s-ãro eJS!PÍTÍil:os
objeti'Vos -e cuilitos, oOillllPenetrad.os
dia inevitáv-el transição da éna do

catpital palI1a a érea Ido wahaltho. Não
,Sfell'á UIlll �ido de centro niCl!ll da
meLa es(jluerdi:,., mas nitildame:n!te 80-

ciald.s,ta ,de um wciJaJisllllio reall e

efetivo, a,pOliJadú nas maoSs'as tlaba
JthJadlO'I'aIS e -dirigido, prill1cipalrnerIte,
por esta-s. Foi 'l1iOIDle3Jda uma cOilllis
sã.a P'afI'.a dlibonar a d�o}aT'llÇ'ão dle

prilUoírpi-os do Piantirdo, (j[lIte tomou o

nome de Pamitdo SooOOlistta do
Brasil.

PA R A f 'E R IDA S,
E.C Z E MAS,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,

IÉIRAS,
INHAS, ETC.

I pesca da baleia
TÓkilQ., 31 (U. P.) � O Generat,{

Mao' ATrúlíur OOIDlliItdalllte superior'
�li.ardio no Japão C!Qonoetdleu -a per
mis-são ás oompanhi,as de pe,soo:,
j,arpones'as paTa ub�lizaI'lem trêS',
tf1ansrpol1tes de guerra de 1.200 to-'
meladas cruda uma· na pesca da ba
leia na, áI'lea aliada:' nipônica.
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