
!
1.

' •• -

• -.

Segundo os dados fornecidos ontem pelo Tribunal Regional Eleitoral 'de S. Cata-
distribuidas para as . eleições do dia 19, 1.054 já foram

·apuradas� 17 anuladas e 8 impugnadas', faliando, portanto, os resultados oficiais
das ultimas' 32. a votação por' legenda' partidaria, segundo. os ,mesmos d'ados, era
ontem a seguinte: PSD-83.897; UO"-6'6.438; PIR-O.aS3; PRP-6.618, e PCB-2,905.
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Uo-ação ütlanlico-
Corumbá, 5 (A. N,) - A Estrada da Viação do Brasil e da Bolívia,

Brasil-Bolívia, 'q;ue está sendo I nos restantes 380 quilômetros, cem

construída de, acôrdo com a deter- (El Porãon-São José) [ú se alCtham
minação do Traóado de Vinculação na fase do aoentamento dos trilhos,

Ferroviária, celebrado em 2õ de Os dois Govênnos .segundo 'esta

fevereiro de 1938, pelos GOVê'r'llOS mos informados, tenciona doar Ior
'dos dois países,. representa a COIil- te impulso á construção e agora

cretização de um velho sonho, aca- qtUJe estão desaparecendo as difi
lentado por várrias gerações. Con- cuídades motivadas pelo conflito
cluida a Iigaçâo Corumbá-Santa internncional.
Onlliz de La Sierra, ,termilIlado o

prolongamento da Noroeste entre

Porto Esperança e Corumbá, feita
a junção Cochabamba San ta

Cruz, ,es,tarã'O unidos os oceanos

Adlâertico e Pacifico, pelos tr ilhos
da mais imponbante transcontínen
ta} da América Latina. A ligação
entre o porto de Arica e o de San
tos s,e constituir-á em eloquente d'e

monstoação do quanto pode a co

operação internacional, no ter-reno

Pacifico

•

rlna, das 1.111 urnas
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Ano XXXIII I
Caso singular
Recife, 5 (A, N,) - Vem-se ve

rifícando nessa cidade um caso

singular, que está despertando co

mentén-ios, Os internados Ido Le

prosário da Oo'Iônia de Samla Isa

bel, em Belo Horiíonte, apossaram
s,e de catálogos telef'ônícos desta
cidade, passando a escrever a to
dos os assinantes, implorando di
nheiro para a sua manutenção.

Ess;e expediente foi iniciado ape
nas por 'Um leproso. Hoje, porém,
devido á generosidade recifense, já
quatro hansenianos exploram o

Florianópolis - Qui.nta-feira, 6 de Fevereiro de 1947

Fracassou a conferência sôbre a . Palestina
ticável e que nenhum outro garan
tit-ia a justiça para todos os cida-

leu uma Ionga declaração reiteran- dãos da Palestina. econômico.

do os pontos de vista das delega- "Em vista os pontos por eles E não está longe este dia. O

çõe� árabes, e afirmando que, após apresentados, os delega/dos árabes I principal obstáculo á ligação Por
----.--�---:--------�-'--------------

I
consideraram não poder entrar na to Esperança-Corumbá - a ponte

Demissão sumaria de comunistas d:i,sclJlssão de nenhum plano da.par- de mais de dois qtuilôm:'0t!I)oS sôbr e
tílha ou de qualquer plano que o Paraguai - pode se considerar

IXI,'ASHINGTOlY, 5 (U. P.) - A junta especial constituida pelo possa levar a ela, Também não pu- vencido, Dos,680 qudlômetros entre
p1'esidenle Trurnani que para estudar a lealdade elos funcionários pu- deram considerar o estabelecimen- Corumbá e Santa Cruz de l/a Cier-,

blicos, recomendou. que seja mantido o dispositivo -tulotado durante a to de um Estado judáico no Pales- na, 300 já toram entregues ao trá
çuerra, permitiruio - demissão sumaria de comunislas e 'simpalizantes. tina, fego, com a inauguração do trecho
Segundo uma fonte autorisuda, a junta recomendou mesmo que eesa me- "O doutor Jamali, em nome do Roboré El P!o['(bo..n, pelos ministros
dida seja ampliada, apticando-se não só aos ministros da çuerra e da ma- conselho da Liga Árabe, tornou ---------�------._-------------

rinlui, como a todos os ramos ela odminisiraçtio. claro que o conselho, em sua últi- M&,nO'«!',ma sessão, decidiu unan ime e ter- �;:z,

A It•· - ." , minantemente que os Estad'os
,

asla nao assinara membll'OS da L,iga rejeitaslSlem a

pa'l'ltilha e Cfuailquer plllno que pU.
des!s,e J.eV3[' a ela,

Londres, 5 (U. P.) - Os delega
dOIS árabes á Conferência da Pa
lestina rejeitaram esta tarde qual
quer forma de pantilha da Palesti
na, determinando assim o adiamen
to indef'inirio da conferência.
Após ai última sessão, que durou

quase 3 'horas, foi emitido um co-

longa consideração, estavam COD
múnicado que diz: "Quando a Con-

vencidas de que o plano por elas
ferência da Palestina reatou suas

apresentado era o mais justo e praatividades, esta tarde, Faris el
Khouri, líder da delegação síria,

"ramo".
O pr-incipal perigo' desse pro

osdímerrto dos doentes reside na

possihilídade de 'COfll:taminarção<
através das cantas.

A efetivacão dos
,

)

extranumeraríos

fascistizante
LISBOA, 5 (U. P,) - As l11udaJiças no Gabinete porLhguês, anun

cirudas o,n,tem, á noite, ,são considerad'as por alguns círculo/s políti
cos .cOlIna indica,ndo a po,ss'ibi,Jidrucle de que a pomka iQllterma pOTtugue
sa se lOIme me;rlQls fascistizarn/te,"Vários delegados árabes ,expu-

A demissão do CorOlnel Julio Bolelho Muniz, Qlue, como Ministro
se,ram amp],amente seus p'Ontos de . '

.

tI. l I d
do Tnterior fOI r,espolls;)vel por lllumeras pe:rseguIcoes políLrcas, a-

VIS' a e louve ullna I'oca gera e '

"
. M' l'.1 ._ � '1 -.o R' "ua i'llrbi'l(jltuição por Aug'p,s.to de Abr,eu, majS moora'CIo, e ex- ln/s, ro

opllllqes ,oom a pe egaçao uo el- I-', .

.

. ,_

no UIIú,do, I das Obras Pnbll,cas, pare-ce coofmmar essa opmlao., .

"O S.ecr�.tário do ExteriOT brilâ- Aliás, a nomeação de Marce/lo Caelano, ex-MlIrllSLl'o das Co,lolllas,
Para o ,posto de Pil'esidem.l.e do 'u,ni,co par.tido polítiCO permitido em

nico" Ernest Bevin, tomou no,ta da
decisão dos delegald'Os árabes de Ponlugal, a União Naciümll, é cOIliside'rruda com a cOillfirn}ação de que

Caelt.amo é o possív'el s.uce,sisor do ditador 011v,eira Sa,lazar.
r,eüusar qU1alique1r forma de parti-
lha ou qualquer fÜ'l'ma de imigra
ção oontinua, e ddsse que es.t.uda-tRIO, 5 (A. N.) Os eXILranumerarios dOI Depairtamento F,e.deml de,

compras ellltc:;tmÍ'I},bar.am ao Minislro da Fazooda úm requer�me.nto, solici-
ria o as'slU!nto e informaria a �ori-
ferêtncia". -

(U P) Eln to'r do povo polonês, É com estata.Dldo ef'eltivacão. Subme,tido o aElsunLo á apre,oaição do DASP, aquele Washington, 5· . . w

- h d '".' I d d 'do COI11 o ..a!�t 23 do Acredita-,se que Bevin tenha di- ::esto SO'"1 pI'e�'edentes, o p�o�I'(lcll- I' déia- no pensamento qU1e vos oflCre-
(lrgao a.cava' /e ,e.m»Lll� pare,cer e!jlc al'ean o (jlue, 'e aco!,' , ::; "". v ,�"

Mo da� Dispos.tçães TransirLorias, os' atuai.s extrail1'ume-rari-os" com
to aos deleglados ámhes q'Ue o go- tes Trul11am informou ao no'V'O em-' ço a CJo'opemção dos funcionári'Os

mais d,e ci,nco anos no exer.cicio de função de cara-ter per,manenLe ou
vêrno ing:lês nã'O Opitou aililda por baixald!o,r polo'nês, sr. José Iwanse- desse govêmo".

em virrtude do .cOD:curso ou ,prova de habilita\:,ão ,são equilPaQ'ado,s aos ne.nltulm plano pa'I1ticular de parti- 'vicz, duralIlte a apr,esentação de Apes,alr Idlas observações excep

funciO'Ilário.s para ,ef/ei.Lo de' estfJ!biJi.drucLe, wpose.n:tadorias licença, cli-s- lha, e que, portwnto" neJ)'1 aceitou cI'le-denciais deste ú1tLmo, que o' g'O- cionais feitas o prestdente aootou

l}Olllbilidad,e /e f'erials. :mm relação especiaLmente a esta,bi.bdade e" o
nem recusou essa �ol'llção para o vêrn'O p,r'oIVisório da Polônia havia I Iw;ansewicz CO!lTIO "'embaixa�,or �x-

assumlto deve ser considerado, em prtnci,pio r,sülvi-9'0, dependendo problema da Pa,Iestma. Qluehrado Slua promessa de realizar rna6rdiná/r,io oe ministro plienJp:Üiterr-'

:apenais da 'eX'p.ciiÍção' da lei r,egul/amellJltardora. eleiçõ'es, liw,es, ciár,io da I1eipúblkla da Polônia.

O proct's'so voltou ao Miniserio da Fazenda palr,a os devido!s fLns. Jer/uzalém, 5 (U, P.) _ 'Os meio's "É mo:tivo de funda preocu!pação "Estas pa/�avras de Trumrun pare-

judaicos temem que o govêrno bri- pam mim e o pOV'O d/o,s Es�ados oem indka/r da atituJcJ:e dos Esrtiados

COmUDl'stas cht'neses tânico publique brevemente um Unidos - disse o 'PTfesidente Tru- Unidos com r<efer,ência ás I1e:Clentes

OS livro branco, r,etiraIlido seu r/eco- mam - ql\],e o govêrno ptl'ovisório eleições o (Il�e significa que passou

e vekuillOs puxados por caVlalos pa- nhecilll1E\11ito a Agência Judaica, Es- da Polô:nia não tenha cUIm!pi'ido á história alntiga 'O govêrno pro:vi-
ra levla.r reforços e mutnições para ta, pel'os a.cOl�dos eXistoote,s, está essa promes,s,a". sódo polonês de unidade nacional�

LilIl,yi ,e que d!uas diviSões comu- otbrig'ada a C001}erar com a Grã Ge'r;almente a tro'ca qe palavras
nistas, pl)ooe.aentes do norte j.á che- Erela,nha na Palle.stina, o que d,ei- entne 'O presidente os novos emb:lÍ

garlalm a r,efer.ida cidade.' xaha de acorut(:lüer s,e não atendes- xado,nes constitui uma! t,roCia de
Bntnmanto, afirma-Se que as se ao ultima.tum inglês,' .para a'U- gentilieZlas a'e roHna. Mas, nesta

posições oomun1s1Jas parte central xiiiar a luta contra 0:5 terroristas. opo,rtunidadle o preside:nt'e Truman,
dle Sh:arnlumg e também ,no sul recoNhlndo a promessa do go,,,êrno

.

Infnrma-se
.

q'Ue o get�era!l c?mu- acham-s,e allllea;;;;adias pelJas tropas Londt-es, 5 (U. P,) _ Dell\l'o das eLa Polônia dJe cumprir os acôrdos
ms,t:a Ch'en Yl tra�sfe�lU seu q�a:-I sob o comando ciro general Wang- próximail 38 horas o govêrno da dle Yalita e Potsdam sôbre el�ições
tel geJnena} para Yl1;lhllll. a 80 qmlo- Yao-Wu, que avançam do sul. Diz- Grã-Breta:nha .a.ev<:'ni d:e(Üàll qual a livres, disse:
IDielnt'ros ao norte, diante do avau-

se que a gluarnição comulIlislta de política a ser al�ota,!:l e>:ll l''3.lação "O gJoVlêmo dos :esruados Unidos
ço das tIropas do go,v,êrmo, que pe- Liny1 ret,ir'anarm também da cidade á Palestina. O g'abineue britâ'nico não se desintel'lesslou pel:o bem-es-
netral'am la,tJé um ponto situ�o a graJnde qU'runtidase de víveres.' relllnir-.se-á hoje ou amanhã, parDod-ezess/eis quilômetros ao s'uJ. dos ouvir as propostas do Sec-r,etario I F· I d· d iisuJ:mrbioo de Linvi.

, A Santa Se' do EXlterior, Ennest Be,vi/n, wpós o li ln aD 18 ce er
Segundo despachlQs da Oentran

que prof,erir'á sua decisão defLniti- He.Isinki, 5 (U, P.) - A Finlan-
New.s oito divisões comunistas cs- LOlrudrss, 5 (U. P,) - A Santa Vil a respei,to da Terra ,santa. dia oederá' a União'So'viética o ter-
tão ahandolnaindo Linyi, tendo s'e Sé mwrutém, atualmeDtf�, I�I�laçães ACI1edi.ta-s'e que em consequência, ritório compreendi,do :entre !1 esta
ap'Oderadio de todos os meios de di,plomá!tilca's com quarenta nações da in:f'ruti,fra -conferência realizada Cão hidro,eIétri-ca de GarniJskoski e

t:a!nsP?'rtes d�sponiveis plllra a re- OIU seja ,s/ete 'países a mais do que ootElm á noite, a, delegação árabe, Rio Paslsivik na Li.pônia com cerca
tlraj:lla d'O mlaterial bélioo, deixando ha um ano a,tráz, segundo iuror·· será SO'licitada a ficar preparada de 170 quilômetros Q'llaJdrados, de
a cidade em' grande desordem. mação de uma eSltati�t.ica publica- para se reunir, a qualqrur 'momen- aJcôrdo com as olausuras do tra/ta-
O ó.rgão do Kuomin.tang informa I da pelo sec.retário do Estado para] to, para ser noticiada: a política do de paz rus.so .. ;filandês, O encou

que por sua Darte os comunistas: o Vwticano e cijati�1 hoje> pela emis- que deverá ser adotada p,ela Grã raçllido "Vainamo rnem" seI'lá igual-
�podre'rru�'am-se de mais 60 carretas I sora de Santa Sé. Bretanha. ',mente ootregue a Rússia, contd/ri.a a 'essas instruçõ�" .

HüMA" 5 (U. P.) - Cimulo,s ligados ao gov.êr,no dizem que
ll1/el'JIbllll11 aMo funci-anár_io italiano irá a Paris assinar o�Ll'ata;do de paz,
l1a próxi;ma segunida-feil'a.

O govêl'JliO ,não csLá con.I.,ClDtte com OIS termos do traLado, que
pelo que afirma - não Ic\'a lia devida cons'ideração a contribuição da

l,lália ao (',,,forço de g'llerra aJi,rutJ.o., "

Esses mesmos circll:los diz,em que o govêrno aullorizal'á Giorgio
Ba,nzÜini, '6nrcarr-eg1ado de negócios em P2ris, a as�inal' o tratado peljt
lLállia,

ft Polonia e os Estados Unido:s

Em fuga
Narnlcing, 5 (U, P.) - Segundo

fO'ntes gOVlernamen-tais as eLefesas
d,e Linyi, capitaJ CQlIlluniS'ta da pro
víncia de Shanrung, estão desmoro

nalnd'o dewill,do a cidade Cla·is em

mãos dos nacional.istas noiS próxi-
A Inglaterra
não apoiamos cinco di/as.

Londres, 5 (U, P,) - Por instru

ção do "Sr. Elrtnest Bevin, SeClI'etá
rio do Foreign Off.ice, a E!lnboo.x.a
da Britânica em Varsóvia tornou

púbHêo na PolÔlni.a que o govêrno
britâa1ico "não dá ouv,idos nem

a,pôio a moVimentos s'llrbtertrâneos,

hos,tis ao g;ovêrtllo provisório polo-
nês".
Dando essa informação hod,e no:

Bal']amento Britâni,co. o Sir., May-'
hew, Sutb-Secmetá!I'iÍo do Foreign:
O;f;fice, aCl'escootou:, "Estou oerto,
de Qiue nem o BmbaixajdlQr Caven
dish Bentinck nem o pess,oal da

Emhaixada, sabendo de�as instru
ções, telnham dito qu.alquler coisa

...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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xo assunto do custo de vida nas dos. . suportae a conconrencia estrangei- í Fundado em 1935
SIUaiS relações com o aumento de Sente-se alguma modHkaçã'O, no

I
ra, que' já .eSltás aiS n?s�a� portas, Mantogem -ie "ódios, Anlpli-

salários o sr. Ozéas Motta expen- preço dos gêneros alimentícios,

I
O caso na batata e típico. A de Eicodore.-Tran.mi..a:re.

d!e1.I! as s'eguinte� considerações, .nuns paralisação: noutros, peque- precedência holandesa, vinda de Mohriol' importad... direta-

cUlja oportenidade cresce com di-' nos aumentos; em alguns até baixa, <tão longe,. forçou a baixa do preço rnp��p�i:.tá�ioa. A.

versos. dissídios coletivos que se C0010 no ca:so da batata, Além dís- Ida nacional.
Otomn r GROrges Bõhmanunciam:

.

'SO, há o d�s3Jpa1'ec,ilill'eD!Do do. "rner- Ouvi de UjlU indnsteial que certo f
ElectJe _ Tecnico _ Profi..io1l"J

cado negro" do pão, do leite, o que artigo nosso de qu.in<l'\.Iilih�ria cujo I formado na Europa"Senhor Ministro Presidente.
imporfa, em melhoria. custo por unidade . de três cruzei- Florian6pol�.Voêto a mamifestar-ene contra os
No último trimestre, segundo e,s- �ua João Pinto n. 29 .- Sob.

desordenados aumentos de salários
• �C:"I:":::ti�n�u�a�n�a�n�a�.�It�....!����������=====::-.tatístioas oficiais, que contrariam

como solução para � vida car'a. Dis-
certas informações, e encarecimen

se 'e redige, que não, está ai "o. X
to d� vida não atingiu a vinte por

do problema": mas, ao contrário, cento. CO[J'l!O aumentar 50, 6{), 80 ;e
a s�.a agravação .

a,tJé cento por cento 'Os salácios ?
O aumento de salár-ios está ge- ,

d IhNão é piorar ao invés e meu 0-
rando a falta de frequência ao tra- rar?
balho. Daí, a 'l'e/dluçãü da produção, Que será melhor? Esperar com o
a maior causa do encarecimento do

congelamento de salários, anteven
catsto da vida, Os transportes f'or- do-se melhores dias com a redução
necern o seu contingente para: isso.

Mas', é de notar-se fIue, nos pró
príos centros prr-odutore·s, não há
abundância.
Anuncia-se novos ddssidios para

a majoração die ganho de' todas as

classes ou atividades. É certo que,
.não permitindo a Lei novo dissídio
.alntes da deconrência de um ano,
durante esse tempo, são concedidas No primeiro caso, virá. o saorif'i

anajorações de salários, á parte, ex- do pessoad, em prol do Brasil;
draordínárias peIa força mesma da 1110 segnndo ca'S1O, não haverá van

escassez da mão de obra pelo im- tag'e:m pessoal ou contírnrará o sa

pério dia Lei da oferta e da! pI['OCU-
erifícío com o contra-peso da si

ra, forçada esta pela -redução de tuação do panorema econômdço-Ii-
frequência do empregado. nanceirb,

Lembro aquele dissídio coletivo O último resudtado é o desejado
trazido até aqui, cujo advogado, pelo corrnmismo, que só po:de me

aliés, comunista, para arruar ao ·dralr 'e' :d!ominar com o des.coll1te.n-
ta.tnell1to ger,al; COllUJ a confusão ge-efie,i,t(J, nos que v-otari.am pelo d�mí- \

l11io do cOIr:ação d!esiPejan.do o im!pe- r:al', com ti enfraquecime'nto geral
mti.vo da Lei, apontava para os

- d���illlS da sua esoada �o poder
Oij)e,r.áifi-us II1ec],anwnrtes de que s'e I.·totahrtalflo. Ponq;rue CÜ'lll'Un·lsmo 'e,

i1azia aooll1;P;aI!lha:r: - "Aqui, as ví- n�zi�f�slCislIDo, - to�o.s o sabem -

tirmas dessles mils.e.rávai\s sal:áJrios'! smtetIzarn-se. em dItardiuTa.

Debilitadas, e,slgOltadas pela SIllJJIlU-1 Venlho batell1/dlo-me no. s�n�ido de

J!:rição. Não grunham para vilVeif I" ser dado aumento de s.aJanos sob
Pedi a palavr.a em seguida e de- a cnndiçã'O de assiduidade e conse

darei que o 'e�pregald!�r d�mo.ns-' quente pro/diulção. l'sto porém, . não

rtI1a:val noS autos', que se traitava de 'terrn pro.dUizildo o resmtado eS!pera
:faiLtosos ao tI1alhallho 1 N,um mês, do, A pa'opaganda comll.lJIlislta ",ence

fialtar,ann: Fulan.o, 10 dias; Heltra- aOOlnseU1JaIndo a produzir meIIlO.s. É

no, 15; SiCJ1"alno, 5; E'.;te, 12; Aque- u�� reco.mendação· ,dle �rj�em ideo-

1e, 17. A'sls.im. por diante 1.
• 101g1Cla, auJllldada pela mlSlbca e 5.0-

'Bra,ba:lhassem todos aif'!e'ndellldo, breúl.l.do pe],a s'edutora lei do. menür

aliás, ás nece,sffidades da pr-oldução, e'slforço, a mais respeitada das
e não, precisariam so.licitar o au-

leis ...

mel11lto em caus'a! A solução está no congelamento
Par,a mUiÍtos., o aumento recliama- idbs. salários. "Par.a aiS grandes mo

doO' el'a. infieri'Ü'l' ao "quantum" dei- léiS,u,aJS os graudes, r'e'l11édios,".
.

xad'O de l'ecetber, ,não trabalJhallldo 1 N'O Chile, govêrno de ElSquerda,
Este o pa,no.raan:a, nos centros de foi a providên:c1a adortada.

trwballi'Ü. Na Firalnça, há govêmo sodoaJis-
Há exceções. Estes, porém, para ta misturado com a extrema es

cOinfirITI'al'€m a regra, porqure é a' que'rlclia" e deu-se aumento de ganho
e,xloeção que fOflma a regrla geroI. aos Ílunoionários púibJilcos com o

SenhoTes Milni.stros, d�gJnos m€m- aumento de h'Oras de tr,a,halho, re
bllos desbe Co'herndo 'llniJ)l]lna'l. As salIY'endo-s'e (jiU/e aos €n1!pl'egooos
faLtaiS a'o se!'Viç'O não preg'lldic'<lm partioulares., mantidias aiS mesmas
OomI0 se ptmsará, ao capital somen- hOofas de traibaI�lO não s'eria neces
te. Com eLa.s vem a b.aixa· de pro- sáll'io essa meMwr;i,a,. Nos Estados
dução. Com es�a, dá-lSe a redtução Unidos, <}llle houve .a/n:bes -dia g:t!Jelr
da rendia púbH(la, awalVés os im- ra'? CünlgJel!a'lllento de salários, que
POiS'tos, de roodla, de consUlillO, de c'Oill,tinuou, durante a· grande con�
voodas etc. flagração.
Todo· 'OI11US recali, portall1to sôbre AqUIÍ mesmo, no Br.asii, c.onge-

o Br�::':il, com orçamentos desequi- llaram�s'e os s'a,lário.s por ato do
l,ibrados, s,em dinheiro para ai SIUJa

I
govênn'o, dll.lrante a gIl,erra, altro

mlá"qnina �,dmini�l1ativ:a, para os v_és a sUlsploosão dos di�si�íios c'OI€
Iseus serVIços perlIl1ia/llie'llltes, pa,ra a hvo,s. de ilImreza eoon.omIOa!
defeosa nalCiomall Sr. Minis!IJro Presidente.

Rua Felipe de Oliveira, 21 -
8'0 andar

Te!. 2-9873 - São Paulo
ASSINATURAS
Na Capital

Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Mês Cr$
Número avulso. . Cr$

. No Interior
Ano Cr$ 100,00
Semestre Cr$ 60,00
Trimestre c-s 35,00
Número avulso .. Cr$ 0,60

80,00
45,00
25,00
9,00
0,50

Anúncios mediante contrato
I

.

Os originais, mesmo nio
publicados, não serão

,

devolvidos.
A direção não se respon

sabiliza pelos conceitós
emitidos nos artigos'

'assinados

.ci
C!

.D
_._-----------

"c
NOSSAS 8ECÇOES
Direção de:

.

BARREIROS PILHO
Notas Polítieas
Notas Locais
A rtigos de Redaçãe
Página Literária
SIIYN'EI NOCETl

Crônica da Semana
Economia e Finançu
Vida Bancária
Notas Cientificas

r

do custo dia vidai, frente a provi
dêncías governamentais que Já vão
surtindo eíeitos, ou esperar, au

montando-se os salários, estabele
cendo-se um circulo vicioso que
não dá esperanças de' melhooia, ao

oon/t'rário, certeza de agravação, no

futuro? Câmbio
Notas Rurais
Estatística
Nem Todos Sabem
A, DAMASCENO

Govêrno do Estado
Notas da Prefeitura
Vida Escolar
Religião
Jurisprudência
Vida Militar
Noticiário do Exterior
Noticiário do País

Artigos de Redação
A. A. VASCONCELOI

I SIMBO
LOS 1 VENDA I COMPRA..LIVRE LIVREMOEDAS

Libra [;I::Dólar rU$S '

Escudo Esc
Peso Boliviano Blv
Peso Chileno P$ch
Coroa Sueca Sw.Kr.
Franco Suiço Sw.Fr.
Peso papel Argentino M$N
Peso ouro uruguaio O$u
Coroa Dinamarquesa Dan Kr
Peseta Pts
Franco Francês Fr,fr.
Marco Vrn/3
Florim FIa
Franco Belga Blg 0,4271

\

Taxas�fornecidas pela agência do Banco
sem ,confirmação

175,441618;72
0,761

10,44570,6039
!
5,2109
4.3738

'

4,5q67�
10,6062
3,9008�
1,7146:
0,1574

74,555
18,50
0,752
0,4361

. 0,5968
5.1496
4,3224
4.5(194
10,27'7&
3,855

I'
I'

Pelos Municípios
Assuntos Internacionai.
CQncursp�
Artigos de Redaçlio

D. F. AQUINO
Fatos Policiai.
Vida Social .

Vida Feminina
Magazine
PEDRO PAULO MA�HdDO

Esportes

I'

I

0,155S,

0,4221
do Brasil,

I

TELEFONES MAIS NECESSITADOl!
Bombeiros , , ,... Ui,
Polícia ." '.' '" .. 10U
Delegacia O: P. Social .......••••. 157�
Maternidade ,., ,.... 1l.l\
Hospital Nerêu Ramo! alI
Santa Casa , .... , .. , ,....... lOJa
Casa de Saúde S .. Sebastilio .••.•• 1 u�
Assistência Municipal , .. "....... 166'
Hospital Militar 11�,
148 B. C. ".................... UJ�
Base _i\.g_ea : 11;1
7- B. 1. A. .ç. 159J
Capitania dos Portos . . . . . . . • • ••••• 138.
16- C. R. 160.
F6J.ça Policial � 120J
Peirltenciária 1511
"O Estado· 1023-A Gazeta· _ • .. • • .. • .. .. • 16!'
-Diário da Tarde" 157'
L. B. A 1641
Emp. F 4ri. �•.. _ ,...

I:I,!
I

FORNITURAS
OURIVEIS

UTENSILlOS PARA
RELOJOEIROS

E
I:.

Balanças f)ara oficmas - Para brilhantes - Laminadores
Tornos para reloio�iros - Banhos para dourar e pra�

tear - .Cordas, vidros para relógios, ele,
Preços e prospectos com a

C A SAM A SE T T (
Rua Semiúário, 131 - 135 - São Paulo.

I I:
II I

li:1

A Elelro Técnica-

,
,

ln.talando-.e à rua Trajano, n. 25, tem o prazer de comunicar"
ao distinto povo que po••ue técnico!$ habilitados a ex�cutar quail
quer aerviços de eletricidade em geral, c�I'l)o sejam;,enrolamentos da'
motor.s. dinamos, transformadore., consertos de rádios ou quaisquer
outros aparelhas elétricos e in.talações de luz e força, possuindo'
tambem urna .ecção da venda de eatabilizadórell de fabricação .pró
prio e rádios. dos melhor,,1I maX'cal.

Visitem-na lIem compromia.a. .

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

Movimentação com cheques

Banco do nistrito Federal S.4.
1

CAPITAL : CR$ 60.000tPOO,OO
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Trajano •. 23 ,- FlorlillnõpolisRua
P,rocull'emos re.agir. Porq,ue nos iA lndú:&tria N:acional, que,' ant,es

ca,be, ai '!lOS membros do mais alto da gIl�erra v,ivia &00 a pro,teção ta-

TOMETl'IDUillal do 11rahal:ho uma gJrlande

I
irÍfal['Ía não será passiveI contnnuar I

e uma grav·€' res!po'n,s.rl1bHJdade. com o mesmo arrn.p aJro, diante d,os IO GOVlêmolS toma pro,vidências·,oomproIll1Js.sos in.t'emacionais que '.I MELHOR
RHOT I

APENAS Cr' a,tI .

Com essa infima quantIa V.e4
está auxiliando o seu próxime.

"PERITIVO 1 Centribua para a Caixa 416 Fsm.�j
IM ao. Indi&entN d. F19rialllÓ",oI.la.

fll

1·1i· '."

I'

r�\11
:

f.
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LUBE D,OZE
, carnavalescos ..

.ANIVERSÁRIOS
FAZEM ANOS, HOJE:
_ o jovem Enio Flores.
_ o Sf'. Aldo Reis,
- a sra. Dorotéa Gandra, esposa

.do sr, Argemiro Gandi-a.
- a sta. Nazir Morsteiro.

a sta. Emilia Navarr-o Lins,
o sr, Arnaldn Silva.
o sr, Antônio Gomes Filho,
o menino Luiz Eduardo, fi-

lho do sr. Eduardo Santos.
- o Revmo. P. João Dorníuoni.
- a sra. Candida Machado.
- o jovem Dilo S. Pereira.
- o sr, Carlos Oesar Melo.
Tra.nscorre hoje, a data natalí

.cia da Exma. Sura, Eglantina Luz
Caldeira de Andrade, esposa do Sr.
,Dal:miro Caldeira de Andrade', fun
"cionário dos Correios e Telégrafos.

Dama virtuosa 'B muHo esLim1:itl:l

1'8ce,berá por certo, de seu vas lU

círculo de amizades,

demOn�l['d-l.ções de jubilo pelo trunscursn de
. seu natalício.

A Exma. Família, tradicional, cm

nossa terra, apl"�&LnLamos te Iioi I,<l

-ções, pela ef'emériu:, .iesejan.ln
uma vida longa com RS be!�(,'iilS lo

-Onipontente.

3

DE ·AGO�TO--Dias
Dia 17, vesperal infantil ..

terá inicio a reserva

Industria Manufatureira
Scerpellí

REUNIAo DE QUOTISTAS

Ltda.

Só uso .Kolynos!
diz Belitã

I. P. A. S. E •

18 de fevereiro, bailes
de '1 O de fevereiro

QUANDO O FIGADO ESTÁ DOEN
TE O ESTôMAGO E OS INTESTI

NOS TAMBÉM :SOFREM

Fígado doemte, dolor-ido, cresci

do, gosto ruim na boca, fastio, ner
v'Ü.�ismo, insônia, gases, má diges
tão, prisão de venere, manchas da

pel'e, iotlericias,." que horror!
Você já, verificou se o seu fígado
está com saúde? Não se esqueça de
que o fí,gado doente produz tudo
isto e mais alguma coisa. Remédio
para o fí'glado SÓ nemédio vegetal e

remédio vegetal só a última des-
coberba que é a alcachofra. O Hea- Normasdara apacholan -Xavi.ea- tem por base
a IloaJCihofna e 'Ou troO s Jll:é'lfl ; csrnen bos •

só Piara o ftgadJo., O Hrviachojan Imigração
Xavi en- combate com efir:ícia e

afasta definitivamente as moléstias
do fígado. O Hepacholsm é fabri
cado em liquido e em drágeas.
Atenção! O Hepaoholan agora se

apresenta em 'alois tamomhos e a

novos preços: Tamanho NORMAL:
- 30o/c mais ban�to que o antigo e

Tamanho Grande: - o dobro do
normal e a preço infer-ior ao dobro,
60% maior .quc o antigo e apenas
200/0. mais caro,

15, . 16 e

A comecar
,

de mesas,

CARTEIR� DE EMPRESTIMOS COMUNS
A'liso aos interessados que a partir desta dato

'�e!ão aceitas propostas para empréstimos em dinheiro

40 graus abaixQ
de zero
Londres, 5 (U. P.) - Os termo

, metros na capital do .Heino Unido

Ficam convidados os, quotistas di'!st� fabrica, para estão assinalando 40 g'raulS abaix'O

uma reunião, no p r oxi rn o sábado, 8 do corr�n te, às
de zer-o, o' que constitui a mais

IS hor-o s no escri torio do estabelecimento, paro conha-
alta ternperaeura já registrada na

cimento de varios assuntos inclusive do balanço de 1946.
Grã-Bretanha durante a última

quinzena, uma vez que todo o país
Florianópolis, 5 d e fevereiro de J 947.

vem sendo assolado por íntermícá-
ORLANDO SCARPELLI - Gerente vel onda d:e frdo.

---

,Jaracussú no 8Hz

Sexta-feira eX)treaTá no

Ritz, o 'aplaudido jaracussú,
no embaixador do Riso" que
atuará com o con j un to vocal
,e instrumental "FIlhos da

.Lua".

\1irtual fracasso
Belo Horizonte, 5 (A. N,)

,Uma obslervação interessam.te reia
,cionada com o pleito de j.aneiro, é
o virtual fraoasso assinalado pela
votaçã'O do Partido Comull1ista, que
,havia lall1ç�do, com grande allarde,
,a camlP�nha 'd,os oem mil votos, não
consegu�,ndo porém mais de 35 mil,
sl1fI'ágios. Segundo pre,visões ba

s8Iadas no pleito de 2 de dezembro,
,em que o PC obteve Ulm resUlltado

. de 26 mil "votos, esperava-se, pelo
menos, um resultaJdo mínimo
fiO mil votos.
Ad,mite-se ql�e os cOlllunistas. ve

.nham a ter 3 representEJntes na fu-
1n'1'a Ass,embléia mi,neira. São eles:
Drllando Bo.nfim Juni,or,. Armando

Zil1er e LindoHo Hill.

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

• COZINHEIRA
Pl'eci's.a-s'e de uma com urgência,

:à rua Pr,esidente Gouti'Thho, 84.
. PAGA�SE BE.:\J.

EXPEDIENTE:

MÁRIO

Das 12 âs 17 haras

Sábados;'Das 9 às 10 horas.

MARQUES GARCIA - Geren te

Senhorita!

Ao escolher seu perfume 'fi'erifi.
que se trás a marca da !lerfumaria
"Johan Maria IFarina" que já era

preferida 'pela corte imperial de

D, Pedro II

A primeira Agua de Colônia feitll.
no .mundo foi fabricada 'na cidade
de Colônia pela. Fábrica de (Johan.
Maria Farfna.

Paris, 5' (D. P.) .:_ All!o"Usro Bar-I
conSl(),�ou-nos com a vilnda e'e Tito".

oe�a, repu:hli:cano esp3Jnhol quJC foi Egviad.o por S. PalUlo a C.ONllt'Q_,
comissionado ,pal1a fül'mar o novo des'e>I1llP'enhou S'lH1IS incumbências

'go",êrno ,republiClano eSipanhol no
com s-nhedoria. P'::t:ra ·ensina'r a re

exila0, pjeJIO Presicfunte d!O goV'êrno ligiã-o, Inão med,tndo sacrifí:cios, por

no exiLi'O, D.iego Mant1nez BáJrri,o, mail' e por t.el1m, peI1COITleu inúme

mos.trava-se esta noite ince,rito sô- I'as regiões pagãlS. Na ilha de CI"'e

bne Sie seda capaz de constitudI"' o
ta S. PalU'loo cOInSltiruiu-o Bispo. O

novo gov,êNlo, 'ao qule adiantam teIo e perfeição de Tito cürrespon

fOlntes di'gll1Ias de cr,MÜJto. dem á imagem do vB'l'1da.d.cim Bispo

Pior 11ona, aoO que se prOipiUla, delineado por PlaU/loo: inreprele[1si

BaI"'cel:a está C'Onv.i:cto de q:u'e terá a v,el, a�heio á arrogância, á imcun

enfrentar a oposJção da maioOria dia, aos e:x.cess'Os de hebida e de

, dos socialistas e ,da maior parlte da galnância; hOSiPitale,if'O, amigio. do

al,a eSlCJlUlerda, afor,a "o sindioalto bem, cOtl1led1d·o, justo, pied.oso e

gemI dos Oipe,rários" e a "conflede- oontinente. CumlUlado de méritos

ração nOOÍ'o'llal do trahalho, con-
morDeu aos 94 anos de idade,

sen-jC[l\lJaJnto conta'sse' com o apôio da do slepiltltado na igr'ej� em que S.

união rC!p:oolioona".
Paulo ü Slagrara Bispo.

Combaterá o

extremismo
�

S. Paulo, 5 (A. N.) - O sr. Ver

gueir'o De Lorena, conhecido pró
I
cer do PSD, em declarações, á Im

prensa, fez vários ataques ao PCB,
frizando que lutará cJntra o co

nnmismo enquanto puder e tiver

forças.
Interpelado sôbre o propalado

recurso visando impedir a posse

do sr. Adernar de Barros, disse "O
assunto depende dia Justiça Eleito
ral. Entretanto, não podemos cru

zar os braços diante da expansão
da Quinta! Coluna soviética, que es-

tá agindo no país". Terminou suas

declarações dízendo que os paulis
tas pr-ecisam agora mobilizar-se

par-a as eleições municipais.

de

�:CONIRD SIIRDIS
f MaNCHIS

CatQtidsmo:

!tANTO 1)Q DIA
6 DE FEVEREIRO

S. 'Tito, Bis·po
S. Titio acampanhava a S. Paulo

em suas viagens. Era tão amado

pelo gr-ande Apóstolo que, tendo

.Pauío che.guldlo a! Tu-ôadc, confes

sou-se abatido por não encontrar o

querido companheiro. Pouco de

pois, indu á Macedônia, novamen

te mmnife.Sltou seu aI1lOr dizend;ü:
"Deus que cOInsolla os hu�u,i]des,

!��?íos
TOMEM

Uin�o ereos�t��
"SILVEIRA" ,

Grande Tônico
-

1
I
I

.-'(R1� • I
��� i

Quando a.lguém.. taloomo o eave.. i
lh"elro da ilustrn.Oào l1·cima.., ofGr�cer

lhe. em a.mó.veJ ge!�to. um cálice do

�xcelente apel"lt]vo K N OT. lembrE>

se V. Sino de a.crescentar, ao agra.d&
"'" a gentileza:E$i.E ,!f 1':.4i'1-
BF'1 () NEY APEr1ITvV(}

iWElJILETtJ!

N21�
PARA RECEBER AMOSTRA GRÁTIS

ESCREVA O SEU ÉNDEREÇO AO

UlBORIHÓRIO OOIH S. I:
CAIXA POSTAL, 36

iaLUMENAU .. SANTA CATARINA

Encontra difi
culdades

COMERCIANTE: Dá um u

vro à Biblioteca do Centro Aca

démico XI d'e Fevereiro. Con-

tribuirás, assim, para a forma

ção cultural dos catarínenses
de amanhã I

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

tEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAlAl

x

Rio, 5 ·(A. N.) - Já entraram
em vigor as novas normas para a

imigração, aprovadas pelo Ohefe
do govénno. Assirn, foi restabele
cido o visto consular para estran

geiros de todas as nações que de

sejem vir ao Brasil, visto êsse que
fôra suspenso ha poucas semanas.

Naturalmente, sua concessão fica

subordinada ás restrições da lei.

Camisas, Gravatas, Pijames,
Meias dai melhores, pelos me

nores preços .6 na CASA MIS
CELANEA - RuaO. Mafra, 6

o ESTADO e"con·· IIra-se à venda na

banca de jornais I«Beck,)

AOS SOFREDORES
A Ora. L. GALHARDO I ex-rnédiea
do Centro E.pírita Luz, Caridade
e Amor. comunica -a mudança
do leu con.ult6rio para a rua do

Senado, 31.7, 2.0 andar, Rio de
Janeiro.

(CONSULTAS Cr$ 20.00.)

EMPRESA «CONSTRUTORA IINIVERSAL»
AVISO

.De acôrdo com o decreto lei n°.· 7930, o reembolso
será dado agora em Florianópolis .

I

j �. ,
.

'

, {/1'1/)i)OlJtJro [iA KI10TfA,llIlJ,.aJn. t íBWROS

I_.. ...:. STI..U.. I ....

VENDE�SE
O barco TAlRZAN para passeio

com 7 mts. de oomprimento por 2
c1e l,argurn e 7,50 de masvro.

Ve.r e tratar á rua Joã� Pinto 5.

Sobrado.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 OFRTADO Quinta telrá ,6 de Fevereiro de ,,�i!1
-----,._�.._-...

o mELHOR DOS mElHoRE5,.anle,l/hoII1ar consider-avelmente, os mármore negro. uc DH.,"" 4D' ,

I,
. '" . . <:eMO UMA DAS COltHlI8UICÕES ce r.UEIIQA OO-lASOAATOQIO aDir I '

sa anos, a cornparencaa ao serviço A despeito de séculos de de- �
o "'CD "'" 00--'.'-- ....ouaO·M

é cada vez me-nor, e que, em 1946 predações, vandalíemo e alte
um ímdustríail pagiu o dobro do sa- rações grosseiras por parte de
Ián-io doe 1945 e teve a produção J1e� muitos reis espanhóis, 0'
duzida de 50 por cento. Alhambra conserva as quali-
De proêeba tenho apenaiS' o no- dades essenciais da arquitetu

me. MaIS mão é preciso ser profeta, ra árabe.
para, diante do que se passa no As suas miníades de colunas IBr'asâl, se prever a mais grave,' a e arcadas são maravilhais de
mais ruinosa das filas - a dos de- rendflhadc, trabalhadas em
sempregados, pedras coloridas, com as abó-
Peço a este egr-égio Tribunal; que badas cobertas de íutrlcadas

pense, no fulDUlro do Brasil!" estalactites de arabescos gra-
Transcrito' do "O Globo" do Rio I vadios em. estuque. As janelas

de Janeiro, de 31-7-47. .
. são tôdas esculpidas e cada po-

AIharnbra, que quer dizer legada dias paredee apresenta
em árabe "O Venmelho ", era mosaicos com provérbíog, áa'a-
o antigo palácio e fortaleza, bes entrelaçados de guirlandas
o alcácer dos reis mouros de e testões.
Gramada. Nos pátios, fontes· canlDamrtes
Alta munalha flrunque'a(l:a de e pisdtna!s ref1letem 0' esrplen

torres, cema 14 hec:Dares d,e dor dia rurte dJelicada d0's ára
parq,ue que gallgrum á encosta bes, que ruem o tempo nem 0'S
de um p.llanal1l:,o que se debruça hOOlllens c()I1Seguiram aniqui
sô.bre a cidade de Gu-anad'a. 13;1'.
Ali. entre avenidas de roseiras, .

. _

c0'p3!das, lar.!1!njáJils, inirtOIS
pLarutad0's peloOs. mouros e 01-
m0's trazidos em 1812 pel0' ge
neflal WeHilltglt0'n, ergue-se 0'

dle,s}Ulrhbrante calste.Jo que o rei
AI Ahmar e seus Su.eeiSiSores

construiram de 1248 a 1354.
Estia 0'bra-prima das �l!I'tes

m0'ulI'isoCíl's é uma e0':mbinaçãü
de cidadel,a e palrucio, o0'm re

sidêu,ci,rus para cÜi1'tesãos e ce

las subterrâneals denümi'uadas
"Vila dos Mártir,els", ond'e üs

esoravO's cristã0's fkavam en

elausrurados.
O OOTI;jllnt0' das oonstil'uções

pertence a t.rrês perí'Odos dis
tintos. O grup0' mai's antigo de
edMíciols" qlue compre,ende 0'

s'ruutuário, o' p'áUo da me:s'qlUita
e a anttiga porta principal, é
aruterioT ao século XIII. Da
tando d0' sécul0' XIII e dia pe· ..;;;;;:;;;;;:;;;;;=========================
ri0'do de funJdaçã0' da din\aSt.ia
mouma nazarita, 0' seguild0'
gI"UIpo de o0'nstl1uções' tem co

m0' celn:tro 0' Pátio d0's Mirtos.
O teroeim grupo comprreende.
o fam0's0' Páti0' dos Leões e as

sal'as, vizinhlas: Sal:a dJa' Justi
ça, Sal!a doo Abece,rragens" Sa
la das Duas IrmãJs, Alcôva de
LindaQ."ax.a, e maToa o aIPogeu
dia dI()minaçã;o naz:alTita, Clons

titumo a ohra-prJ.ma de ar-

Dr. OSVALDO B'ULCAO VIANNA quilterura muçulmana,.
DE SOUSA CABRAL A partoe extenrua ofe!reICe 0' T h f h\ Dr. J.J.. aspecto de um edifíd0' pesado en a tempre em cosa uma garra in a de

\ 11',\\'1'1'1'11 ':,.1
ESCRITÓRIO: Rua Felipel Schmidt se' - Solo 5 e infiorme, mas, logo que se

nP E' R III VO (tK N O T»Edifício Cruzeiro - Florian6polis. atravessa a prindpiaJ e.nt'rÍada,
deno:rruinadla '31 "Ponta do Jul-

'���_�_���_�_;'_�4�_���������__������l!i.lI ...
----_-_---

iijl

I
I

I ��A OA� -r' %.,'.-. riIII(à Fabrican-te e distrlDu,ido:-6s das afamada'B con·
•

. !. . '11'17 facções '"DISTINTA" e RIVET. Possue um gran-1'111,;1 " l.í �.-' de sCn'timento de cClisemiraa. riscodos. brins111,,1 I
I ' i

bo .,_ t 1 d-
'

•

'111111,\ '
,

.

rui .·�ara OI, a go 'oes, 'morins e bVlam.nto. '

para alfaia.tes. que recebe .diretamente!�,' da.. -,1:ll I
melhora. fábricos. A Caso ·A CAPITAL- chama a atel\gão dó. Snr.. Comerciante. do i.,nterior no sentido de lhe fazerern\uma

: :,.I:� .

vi.;ta ant.. d. .f.tuo rem ouoo com

p.:::.:;
MATRIZ o::,,::::mnópouo. ':'lFILIAI. ",;"SlumonQu • La;o.. ':

. \li,lll' f

\Ii

Empreza de navegação
OHEFlEM

NAVIO .. MOTOR "ESTELA n

maxima rapidez e garantia para tr ansporte de suas mercadorias.
Ag.entes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

A TENIS CLUBELI
REGULAMENTO PARA O CARNAVAL DE 1947

O Lir-a dará bailes cannavalescos nos dias 15, 17 e 18 de fev,ereJru,
e uma matinée infanril dila 16, domingo.

A;s mesas serão vendidas a partíe do dia 9 de Ievereiro, IdlQ.millngo,
as 15 horas, na séde social, a 'razão de 01'$ 50,0'0 cada uma, dando direito
aos 3 bailes e á rnatânée illlfoalnlti1. Prura a aquísãção Idlas mesas terá o sócio
de apresentae- o -talão dle quitação relativo ao .

mês de feve�eiro. Não
será permdtida a entrada de pessôas estranhas ao quadro social, sem o

competente convite--11llIgI'e<SSO.

Resolvido, ,enfim, seu problema financeiro!
Adqu�ira TUDO de que necessitar,

de UMA SÓ VEZ,
pagando PARCELADAMEMTE,

com 80S "VANTAGENS da. compra à, vi..,
�erviJ1do·se do

,

CREDI ARIO KNOTSISTEMA
lleupas
Celpd,os

M6vel •.
Rádios

Geladeiras
Bicicleta.

J61ss

LIvros
Chapéus
jnstal�çõ" elétricas e san�t6rIM

Artlcos p.r. ,rMente.
Peles
Casacos
Qu.lsq......rtl...

"

INDÚSTRlA, COMtRCIO E SE�UROS KNOT S.

�,- o.. • lt 1! .... 14 II 17 Ia

O. !C. ITUIID
�----------_. ------_.

Cadastro Social
PeddlTIos aos nossos distintos leitores, o Obséquio de preencher o

compon abaixo e remete-lo á nossa Redação afim de compLetarmo!
'quanto; antes, o nosso lllúVO Cadastro Social.

Nome .............................................•....•.....•..••••

Sexo Est. Civil D. Nasc.
'

.

Paois •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• f

�so (a) ., •••••••••••.••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••• : ••••

Emprego oú Cargo ....•...•..........•....•..•.................. : ..•••

Cargo do Pai (mãe) •.•..•................................••••..•..••
I -

�bserv•......•...............................••.•.......•••.•••.•.•••

00 •••••••••••••••••••••••••••••••••• ',' •••••••••••••••••••••••••••••••••

A.g1radeceriamos, também, a IeIllltileza de noticias de Dascillllentoe.
�amentos e outras, de parentes 00 de pessoas am.igas.

AI)V()GADOS I
II

)11

o aumento de salario prejudica
a,})r�dução

I gamento ", fica-se desluimbra-

I do com a graça íncomparávet
I'OS e címquenta centavos, já foi dos ormamentos, a íuesgotávelI
,of1ere':a.do de .PI"o,oedê'nc�ta no,rle-I variedade dos desenhos e dos
arnerrcana a CIllICO Ol"'UZelr·olS... a arabescos .

. dúzia! Cumpre d8lSltadar entre 0'13
Outro mais ainda - artigo de es- mais belos recantos do Alham

critório de nossa failiricação caro e bra, o. pátio dos Abecerragens,
defLccnte, peras fa.lbas ao serviço, onde, segundo a tradição, foi
já é importado com vantagens pa- realizado O massacre dos in
ra o aldiq\]irente! fortumadcs príncipes deste no-
Solicito a atenção para este te- me.

legrarna que dispensa comentários: O famoso pátio dos Leões
Porto Adegre, 4 (Serviço especial com 30 fuetrOls. de oomprlmen

de "A Noite") - Diante das gre- to e 16 metros de largura, é
ves .sucessivas, na. maior parte sem I D0'd0' pavímentado de' mármore
mo�i'�o justificado, apesar di�1S �eis I branco, cercado por uma ga:1e
SOCIaIS que garantem os direitos

I
ria smstentada par cento e vm

dos trahadhadores, alguns indus- te e oito colunas tannbém de
trialísóas, numa reunião de classe] mármore branco. No centro
manifestaram o desejo de liquidar do pátio tioa a célebre fonte
ISUJaoS indústrias, dedioando-se a 0U- que lhe deu o. nome, com a, sua
tras atividades'. ,gig,runte:s.ca taça de aiabastro
Acrescentarem qUle, apesar de' sustentada por doz'e leões de

Conclusão

Curso Antonieta
REABERTURA DAS

M,stricul& des 10 às ; 2 horas

11
I

J)�
,R!
iR!

�-------------------------

SNRS.
ASSINANTES
Recfamem imediata

mente qualquer irre

gularidade na entrega
de seus iornaes.

o SEU OQGANISM()

....,c.-._, i

,i!
, I

I Visite. sell) lompromlssos

tl!�����:���ALivros novos e usadoe.
em diversos idiomas.

Novidades todas ·'1

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

I
.

semanas

I TO
o aliaiate indicado
Tiradentes. i

de Barros
AULAS de Março

Dias 22, 24 e 2S' alunos que já frequentaram o CurSai
26 e' 27 •• alunos naVOR dos 20,. 30 e 40 anoll.

'.

o.lunos novos d.., primeiro ano.

CURSO DE MOTORISTA
Serviço de Pronto

e

Socorro de AutomóVeis
Ensina·se a dirigir automóveis

Amador e Prófto;slonal
Teoria' e prática - conhecimentü do motor.

Atendem se chamados para reparos de urgência.
Auto-Escola f-47.77

GARAGE UNIAO - PRAÇA GAL. OSÓRIO; 40.

LIVROS SUIÇOS
Em língua -alemã, procura-se livrar-ia. clepositcíriCi

nesta cidade. Cartas detalhados para

<clmportação de Livros.

RIO DE
Avenida Franklin Roosevelt no. 115 - _/704

JANEIRO

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I

11!V!�!!���I�AS EM

I DADo.S ESTATÍlSnOO.s OFICIAIS

HEFERENTLElS AO TRÁFEGO

!.REALIZADO PF,LA P.AJNkLR DO

BRAS I'L , NOS DOIS ÚLTLMOS
• ANOS, NAS SUAS LINHAS

NACIONAIS E

TRANSAI'LÁNTÍC.AJS

,6�!�e030 �e��n!�!�i�� IO ]N'I1E)RVlEN'l'OR FEDE'RAL RESOLVE
Remover:

Maa-ía WaltrLck Geraldo, que exerce a
Levo ao conhecimento dos Irg, sócioe e auas exmag, f<!1mílial. função de .Professor Complementar'Ista,

que a Dir,eto '0 do «Clube Doze de Agosto» resollleu realizar bailei à referência [V, 100 'Escola rnlsta de São
fantasia, com início àli 22 horall. nos lIequintes diall do mes de Feve.- João Batista, no município de Tijucas,
reiro: 15 (sábadol, 16 (domingo) e 18 (terç> feira) .• reservando o dià para a mista de Cubatão, dimrito dle
17 (segunda-feira) para a vesperal infantil, da. 16 às 20 hcros. Carrsbírela, '110 rnunlcjpío da iPaJ!hoça.

VENDA DE MESA •• Do dia ·10 de fevereiro em diante, daa 18 De acôrdo .com o art. 14, alínea a, do

�s 20 horas, na léde do Clube. terá início a reserva de me.as, pela decreto-Ieí n. 311f7, de 6'de dezembro

or,à,em de che.qada do sôcío, no recinto para eSBe fim designado. o. de 11946: '.' .... ...• .. .... .... . .....••

SaCIO s.ó poderá ré.ervar uma
..
meaa. O preço da mesa numero.da, Maria Flora de ,Sousa Pausevang, Ra'dl-O DI-Insoracom dll'éito � 4 cadeiras. o!>ed�cendo à �isposição constante da planta

I
ocupante Ido cargo da classe G da CaI'-. -c

A aviação comercíal hr-asi.leira, exposta na sede do Clube, sera o segumte: reira Ide IProfessor Normalista, do Qua· .

d Lnesta quadra de após-guerra, vem ASSINATURAS PARA To.Do.S os BAILES CR$ 80,00 dro 'trndco Ido !EstJado, do Grupo Escolar e aguna·
.exlpeil'im�[IjlallJJdo satísfatorío de- MESA AVULSA PARA CADA BAILE, . . CR$ 30,00 "José Botteux", do Estreito, rpa'ra o GTu-

t t
INGRESSo.S _. De o côrdo com as instruções baixada.s pela Di1'9· po lElscolar "Olívio, 'Amorim", da Trinda· Todo O Sul Caterinense escuta.seTI'vOlvimlen o, o que s,e no a ao toria II que ser.J.a dís tr ibu-dos a08 srs sócios, 011 preços para os Ge, cídade de Floriarnópolis.

'SiiJlliples exam,e das estattsticas ingrelSOs avulsos serão 09 seguintes: JúlrilJ Carrtlsano, ocupante dia cargo 'diariamente a Rádio Difusora

,úfi:oi,ais relativas ao Iréfego realí- PARA To.DOS os BAILES CR$ 300 00 da clJasse " F Ida 'carreira de iProfessor de Laguna.
_zado. Observa-se, ver-ificando-se Q,S PARA UADA BAILE , CR$ ICO,OO Normalista, do Quadro único do Esta- 970 Klcs, (ondas médias).

. NOTA AI' d', adq·ul'rl'd'a. apo'. 'a do, que exerce a fumção gratid'icada de
H ,. d e j di -. DasTY1'()SlffiOS dados, que o aumento do •. mesa avu 6a 90 po era ser reserva OI arros e tr ra taçoea:

_

_UH d.:1. de aasinatura para �odos 08 boiles.
Dít-etor tio Grupo Escolar, dJa\di'I',eção do

10 às 14 e 17 às 22 horas.,tráfego oC!Ü'rr,eu não só nos sel'vi-
Secretaria, Florianópolis, 28 de Janeiro de 1947. GrUIPo 'Escolar "José lBrasilido", de Bí-

ços em tle.rriltorio nacional, mas
em

guaçu, rpara 10 Orupo Eseolar ';Santos Representante em Florianópolis:
ELPIDIo. FRAGo.So. Secretário Geral, Dumorrt", Ido bairro de Garcia, da cidade D. F'. 'DE AQUINO;j,[;mbém nas linhas brasileiras pa-: -----,--------------------------

ra a Aftica e a Europa, cujo índi-'4 d·. C. deD��um����. Lago, ocupante do cargo
I Red, do Jormd «O ESTADO«

ce' do extensão de linhas, qUilôn:,e-1 eH emlH de omérClo de 8tH. Catarina da classe F ria carreira de 1Pr0fesso'!".·
.

���oe�U':dohO��::�n:�:d�S n�al����slPo,���,'. (fiscaNz.ada pelo (jovêrno Federel) �:;����t:� �o f:::�Og����: �:ta��:! 160 Circunscrição....,1' retor do IGrurpo !E'sc6�ar, da direÇ'áo do I

'd' R t tc�nstan:t.e aseendencia. Tal pr-ogtes- fi. N. O "L E'T I '\J O DEI 947 Orupo !Esoolar "Santos Dumont.", do e ecru amou o
:80 levou a adrnmiatração da Pana ir, CURSOS: Comercial Básico I bairro de lGarda, da cidade de Blume- �

do Brals'ill a ampliar as suas linhas Tcécnicdo de3?ontabilidade l: e 2 on ')s nau, para o Grupo Escolar "Professor
.
Convocarão das classes de

.' onta cr ano "José (Bro'silício", de Biguaçu. ,

'�r[;TI:sailâIllitIICa:S
-

que, íuauguradas I Ci.!\ncias Econ ôrn icca, i' Conceder aposentadoríar 1926 e 1927
em fins de ahri! do ano passado, INSCRIÇÕES: Examu de admissão ao Curse Comercial Básico

I'
De acôrdo oom o art. 69, do

del'reto.! DECLAR A.'tA-O DE INSUBMISSÃO'entre o Rio 'e Londres, com e,slca-I •• de I' a 15 de fevereiro' lei n, 008, de 18 de novembro de A"l>

Ias em Dakar Lisboa e Paris '1'0- I Exames de' 2a epoca -. de l '

a 15 de fevereiro. I :L946: São na.ta data declaradoB in-
.

t
'

b t d' d
'

até I
INICIO. DE EXAMES: Admilllião -- 20 de fevereiro

'
A Iracema Aduecí 'WendohJa'Ulsen, no· submisDos todos 011 cidadãos bra-

r[;m, em se en1 1'.0, es' 'eu III as
.

28. epoca •• 20 de fevereiro. cargo da 'classe H da ,carreira de profes'laileiroa. nato. ou naturalisados,
Jl:oma e, agora, o eng.enlhleÍl'o Paulo

I
MATRICULA- d.e l' a 28 de fevereiro. S'Or Normalista, 'do Quadro únit!Ol do Es- nascidoz entre l' de Janeiro de

,sa,Il1paio, pr,e,sid�O'be dia 'em�)rE'sa, INIOro. DAS .AULAS:·- lo de morço. tado (Grurpo Escolar "Silveira de Sou- 1926 e 31 de Dezembro de 1927

Jeva a efeÍ'Lo .os nec,es,sal�i'Ü's €.nte.n-I Nota: Aos portadores do diploma de Auxiliar de Escritorio _. Conclusão sa", de :F'loria�n6polis), /COm o pro:vento (classe. de 1926 e 1927), residentes
.

t t d
. t' I té do Curso Comercial Básico -. será permitida sem a observancio anu'<l!l tle Cr$ \14.28ü,oo (catorze nul duo nos Estados do Paraná e Santa

«jImenl os eDl O em vIs.a, evar a
do limite mínimo de idade, a obtenção do certificado de Licen-' zentos le oiten!Ja cruzeiros).

.

Catarina que não lIe tenham apre-
os pals.es do Ome'nte P.roxImlO os

ça Ginasial, de aC6rdo' com o regime estabelecido no Titulo VII Portarias de 1° de fevereiro de 1947 sentado para o ,serviço Militar até
,qu�,dTimo'toI'les "Bandeirante", em do Decreto·Lei n, 42.44, de 9 de abril de 1942 (Decreto n. 8191 O IfNTERVE'N'I'OR F1EDERAL RESOLVE às 24 horas' do dia 31 de Janeiro
,cujas asas a,s populações do Cairo, de 20_de novembro de IE45). '.

.

Designar: 'de 1947,
no Eg,ito é de BeirUlLe, no Li/bano, INfo.�MAÇO'ES Avenida 'Hercllio Luz, 47 •• da. 17 ás 19 halOS. Joaquim iPenone de ,Sousa, 30 Sargen-

'

Não estão compreendidos nelta
to (la ,Polícta Militar do !Estado, pa,ra declaração os cidadão. das referi-

conLeIDiPlrurão a ba.ndeira do Bra- exercer a função de ,sub-delegado de PO· das cla"ses que sejam reservista•
. 'Bt!. licia do dlistrito ide Cambkela, no muni- de la. e 2·, categoriall, praças ou

Sôbre O ·movimento drus linhas

Esquadr')-as d Madel·ra ',' CíPiaD�:p::S�l�:ça. �:!�i,a�a���h�8:ç�er�����i�:)�Ebx:�
, tral1JsaiLlâJntic.aIS' da Pamair, de 29 de e . Joaquim Perrone de ISousa, 3° Sargen- como o. que pOBliuem documento•
. 1l!bri,1 de 1946 a 31 de dez,embro do '

, to da Polícia Militar do Estado, da fup.· de quitação com o Serviço Militar
mesmo a,no, as es.tatmtica's reveiam Comerciante e indLÃstrial com longa pratica neste ramo e ção de S�b.;delegaldo Ide.l�o:icia do �istri. (de adiamento, ou dispensa de
ü seguh1Jte: mrt.ensão õe ]i,nha'a, conheCImento tecnlco especializado, ter,do grande fabflcação, to de LUiZ cAlves, mumc"plo de IttaJaL incorporação. de acôrdo com UII

C• -' Nilton Ido� ISantcs, 3° Sargento da Pc- 1 .

').29.596 quHôill'eLr,o.s,.· 1.286.711 qui-- nesta apItai e desejando redUZir a sua produçao aquI, des' J 1 ,. . . _
eIs em VIgor,

_
.

,llcJJa Mihtar do ·Estado, da funçao de, Florianópoiis l' de Fevereiro de
1ôme'Ü'os vo'wq'os ,em 3.60 horas entrar em negocleçao para rep,resenta: ou aSSOClilr-:le a fuma do Sllb--d'elegado dle' Bolfoia dlo distrito de 1947.

'

trave.sls'irus do ocewno; OIS quilôme- mesmo ramo. situada no Estado do Par�ná ou Santa Cdtarina. CarnbirelJa, no município Ide Palhoça. MAJo.R FRANCISCO FAUSTINO
tros-pa,ssa:geiro el·eveum-,se ii cifra Otima OPOl tuni'tlade pBra aqueles que desejam ingrrss"r nd' Conceder dispensa:

, DA SILVA
'. . I A José Maria Pereira de Jesus da fun· eh f d 168 C/Roe 41.1878,247, tendo sjdo transpor- praça do RIO de Janello com HUS produtos, ÇOlS que, tendo a ção de Sub-delegado de IBolÍci'a do d.if;tri-

.

e e
.

a .

�aidc.iSl 7.1261 In'as�ag,ei,rd,s, 6:2.623 sua fi rx1t mais. de 14 anos de, existencia, sempre cjJersndo to de Antônio Inácio., no mUillÍcipio de ••••••••••••••••••••••••••••

quHos de carga, 201.758 d'e bagagem 'neste ramo de atividade, e com um I boa Clientela, vi"to que a Lajes. Reconstrucões
.,f) 6.745 de mal&s po-stais, sua fabricação é uml3 dds mai� conceituadas oferece perspectl- I

o ��=�E�Rd������ :�Sl��� _, .

QIl]/anto aolS ISler'V�ços c(�nj'up.tos' vas de grandes negocios, uma vez que iá' L,bricou e co oc lU em

I Designar:
de casas, muros, telhados,

da Panair ,ils,to é, daJs suas li,nhas residenclas e grandes edifícios para maiq de CINQUENTA João Jo·sé da 'Cruz paro exercer a fun. etc! Tratar com Jorge de

__Illaciüna:is e br.'ansrutlâDlt�cas, a as-, MILHÕES DE CRUREIROS (Cr$ 50,000000.00) de esquadrias. I' ção de Su�elegado de .��ícia do. d�s. Paulo, na firma BUBch

ce.nsã do tráfego foi sen:sive.1 Em I f-j. d f d
.

t
'

f'
.

trlto de In,gl'eses, :no mUUlC>!'Y]JQ de FloiTla· & Cio.
, '< O . I

"�.
"

." ". �/"_n O mesmo e etua o cop réJtos oe ornt cimentos para uma, nópoIis, .
• •••••••• , ••••••••••••••••••

1945 e ex,be,nsao da's hnha,s era ele só obra de mAis de DOIS MILHÕES DE CRUZEIROS I Mianoel Paulo Fi1ho ipa,ra ex:ercer a
DOENCAS .NiERV�SA::'.29.195 qui.lÔmetros, palslsando em CC $ 200000000) C t d

.

t 'd ESQUADRIA I fun,ção Ide 10 Suplente do Süb·delegado -

r • .

, . ar as os 10 eressa os para « SI d Poli' d Id!" .""'t -" T. IA Com 08 progressos da mediei ....
19[,6 para 56 483 C!on1 um aum.eJl!to .

.

e 'ClJaJ o "Suu o 'Ue •.i1g ese�, no mu- ......

'd
1

'. t : '1, �� DE MADEIRA» _' Rua Pedro Américo, 115 - Catete -' nrcÍJpio de FJm-ianópo1is.
I

hoje, as doenç$ nervosas, quan••
e 93, por ce.n o, a qUI om"cragem R' d Janeiro.

-

Dispensar: tratadas em tempo, são male.oJ p.•r�
voada foi .em 1945 de 6.494,206 ho- 10 e

Mauriililo ROIberg, 30 Sargento da PI>- feitamente remediáveis. O .:ur!ln«4êI1
Su.J:>·delegaldo de !Polícia do distrito de sismo, fruto da ignorância, só pod..
Inglêses, no m:wruicípio de FlorianóJi)oUs. prejudicar' 08 indivíduos afetados clt

Conceder dispensa: tals enferfuidades. O Ser/viço Na.
A Edy Maga'1hãe�, d,a ftmç-ão de 10 Su- cio�al de l)oenças mentais tiisp�

plente do Su1Hielegado de Po!1;cia do dis- de um Ambulatório, que atende iir..
trito de Lebon Régis, no município'� &uhamente os doentes BerVOS08 1..
Cu'I'itrbano·!;. .igen�ee, na Rua Deodoro D, lIu :I

l. 11 'hor... cHàri••en&e.

CLUBE DOZE
CAR.NAVAL DE

AVISO

DE AGOSTO SNRS.
ASSINN4TES

o ERTADU-Ouinta feira fi, de Feve',eiro de �947
...... _.-,-------�----,......_--------

5
--��....�--....--........--��---------------

'i947 I
Reclamem imediata·

mente qualquer írrs
gUlaridade na entrega
de seus jornaes.

;-ras, elevando ....s,e no ano seguinte
a 8.901.813 em 35.214 horas, ten

,<io ,sido, po.Iltrunto, o aUm8lDlto de

,qutlômet.ros e horas voadas de 37

'>8 32 por cen:to, respectivamemte;
: qlU:am'Lo aniS quiilô,meVros-','P,a,slsagei
'['0 a e,levação marca 107 por cemto,
-visto como se elm 1945 a ci.fra era

,de 59.488,658, ·em 19/16 aItimgiu a

122.8/13,623; durante o exer-CWIO

,de 19/15 fo·ram trauSlpoNwdos" ..

75,061 ,passageiros, 1.002 ..655 ·qui.los Dde calI'ga e 1.238,934 de bagagem,

I r.
. subindo ·estes alga,rils'fios o auo

llwssado 'par.a 119,824, 1.315.293 e

"1.993.983 respe,Cltivamoote, notan-

·;,da.-se, pois, uma d�ferença para
mai,s de 60 por cento qU&Dlto a

'llass,aS'e i.r OIS, 31 por cem.to quamto a

�aI'ga e 61 par cento qua:nto a ba-
\

:,g·em ..

Ministério da Educação e Saúde
ESCOLA' INDUSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS

o Carnaval" velD' ai 1 • ••

I'R I T O
o alfaiate indicado
Tirad6ntes 7

Chama·se a atenção dos interessados para. o edital
Ide matrícula ·paro 'admissão de alunos no corrente
ano, publicado· no Diário Oficial do Estado de 18 de
Jâneiro.

Henrique Slodieck
ADVOGADO

RETIRARAM SUAS GANDI· ;
DATURAS

Tôd�s as bebidas, inclwlLv,. &!
fabricadas em outros Estados.
retiraram, suas canúidaturu,
vara t"einar nos lare5 catari-

lüenses, -;- em vista da certissi
ma vitóÍ'ia do aperitivo KNOT.

........ : . .. .. . .

Rua

(Altos da
Felipe
(CASA

Schmidt 21 � sob�ado
PARAISO) - Florianópolis

"Quem extraviar ou inutilizar o

eertüicado de alistamento pagari
multa de lO, a 50 cruzeiros, outros
sim incorrerá em multa de 20 a' 110
cruzeiros aquele q.ue extraviar' o..

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

tar).
o VALE DO ITAJAt
Procurem na Agência

PrQgresso,
LIVRARIA 43, LIVRARIA

ROSA

MACHADO I elA.

Lança Perfume - Confeti e Serpentin'a
CASA (CO PARAISO»

na

Afraaala.'. R.PHHDtClgBu em

GaáJ
LV.otri. : norian6s:iou.
Rba João Piato I n. "
Cabo Paatal. 37
f"llic.l: Creaci6mo

Rue Floriano Peixoto, ./D
(EaJ1. Própriu),

T.l.qramaa· ·PRIMUS·
Aa.nt•• 'Do. principal.

_,�.,..t,.,...:tI �_._"'tJ

LEIAM A REVISTA
O VALE '.00 ITAJM

Rua Felipe Sch�t 2.1. Florianópolis.

'rORN�, A ROflPA BRA NOTTNç:TM.\

S��Ã��:RCêAt
Esp ECIAUDADE

o ,Sabão
f

"VIR(jEM ESPECIALIDADE"
• "

A WETZEL fNDU�THIAL-JOINVILI,E (Mlt"C1
-- .

".,.._-�,-------..._--------------�..=---......-,------,-----«�------�----,-,jI�-,,� -.
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6 OFRTADO Quinta t�lra ,6 di! Fevereiro de ''!t47

Banho de mar ii fantasi.8, domingo próxim'O� dia 8. com inicio às 10 horas,
j)romovido pelo «Coqueiros Praia ·Clube». Regata de

.

calouros. Premios a quem
se apresentar o mais originalmente fantasiado. aos blocos e às tripDlaç�es ,de

barcos d�vidamente ornamentados. Soirée p�rn os 8ocios a partir
das 14 horas, na séde do C. P. c.

RITZ ROXY
Hoje -- ás 5 e 7,30 - ás 7,45

- Sessões Chics -

Judy Garlan - Roberto Walker
- Keenan Wynn, em:

PO:-iTEIRO DA SAUDADE
Censura: Livre.

No prograena : Goyaz de onbem e

de. hoj - DFB; Noticiário Univer
sal - Jornal.

Preços: Ritz - ás 5 hrs: 3,GO e

2,40; -t--' ás 7,302 hrs - uni-co 3,60.
Roxy : ás 7,45 hrs - unico 3,00.

I

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Veleir.o argentino.'visita Florianópolis lutará em São Paulo o

Em nosso porto o «,jord III" campeã,? Joe Louis
De volta do Rio de Janeiro, com "Fj'OIIdl III" que jantava no restau- Com : Viviane Romance.

c.lestino a Buenos Aires, acha-se nante do Clube Doze, em cornpa- Dia 26 li exibicão do bomhar- No. programac 1) - Imagens do
.ancorado em nosso porto o elegan- nhia do mesmo e dos veleiros João ,.

I
Brasil nO 18 - Nac. Coop.

te barco "Fjorri IIi", o quinto 0010- Mcritz e Nazareno Simas, e na meia deador de Detrou 2) - Ao Ritmo dOIS Patins
.cado na recente regata Buenos hora de cordial palestr-a que se se- Short.

.

Aires-Rio de Janeiro. gudu a apresentação, pudemos ob- Nova York, 5. (U. P.) - Billy Sam Sa lvador a 8 do corrente: em 1 3) _ A voz do. mundo - Atua-
Comandado pelo comodoro Ger- servac que além das qualidades já, Me Carney encarregado da excursão Panamá, a 12; em Lima, a 15; em

.Iídades.
.

man Frers, tendo corno tripulantes apontadas o comodoro Gerrnan de Jce Louis pela América do Sul,
Preços : C 200

os senhores Arturo C. Ll:oiSla, S. Frers tem mais ai de psícologo, pois anunciou que se f ixararn novas da- �;n�����; ae!9�::P����:'o: {��'es�� "Imp, 1:�a����.
- 2,40 e ,

.

Oa,1'I10s Badaraco 'e Marcelo Peter- de ouera memeira não, p<fdieria ter tas para os encontros que susten-
.. .. . ....•

sen foi c "Fj.oI'dI III", apesar' de escolhido palra seus companheiros tar-á o campeão mundial de todos Pôrto Espanã, a 1° de março; em
.. ,

ÍMPERrÀL'� ':is' 7,30 horas
ominto colocado, o baJr<�o que mais de aventuras, tripuhaçâo tão homo- os pesos, Louis apresentar-se-á em Caracas, a 5 e, em La Habana, a 12.

Ult' E ibi
-

'i:� • Ui
.

I
- .]ofna Xl Iça0 -

'se destacou na referida regata, pois gêrrea e que tão de perto acornpa-

0'- Ih f b I d
O xrxno DA SERPENTE

saiu atrasado de �'el1s conou�re'l1tes; nh� @� qualidades de. �inrplidc:rade, I me fi r ute o 'do muno I Com' Fred Mc Murray e Helen
nada menos die vinte e sete horas, delicadeza e cavalheirismo de seu; iii"

. WaJke;.
em vinaude de não estar completa-] oomandente.

I '. I No programa: - 1) A Marcha da

mente trennina,d1a' sua construção I Desejando uma estadia alegre e I BUCill0S Air-es, 5 (U. P.) -

0\ corno jogavam aqui. Eis ai tudo. V�da nO 56 - Nac. Coop.
quando se im.iciou a corrida. feliz em nossa ilha mar-avilhosa, winger Francisco de Ia Mata, que Por isso não se sucederam senão I 2) _ O Leão e o Camondongo -

S,eUJ construtor o comodoro e en-I
ao Fj'oIid' III e sua digna trípuãação I

regressou da Espanha, em cornpa- f
. .'.

- I
Desenho Colorido., . ,

I' f' deleza
- . I triunfoa. Em realidade, o nosso

!:1Ienhei'r,o naval Gerrnan Frers eseamos oertos de Interpretar o n 1Ia do ehe: e da e egaçao de San,. , . .

.

P
.

300 2100'" ". .

I) I ff f I d
" maior mérito fOII ter demcnstrado reços:, e ,1.

grande amigo de Santa Catarina sentir de todos os veleiros catar l- '0'1.1 o, a ar» o a I eportagern, "Irnp. 14 amos".
que v(s.ita constantemente, foi tam- neses, hem COlHO dos numerosos L?renzo de Almagro, dr. Domingos Que o nosso, o argentino, é atual-

bém o construtor de cinco dos, dez amigos dos bravos marujos, disse : "QuClJTIlLo aos nosos repazes, menl e o melhor foul.-hall do
QUEiXAS E RECLAMAÇõES

bit
.

t estão muito bem. Todos joga;m lá' mundo".' t'REZAlJU t.J:i,1 I (Ji{. ;:>< o IUe 'o.

�l'COS que _omaml11 par e na emo-
CHUVA DE "GOALS" NO PRÉLIO .

1 I"'ere,,a <. realmente, unia provldenc,.ClOnaJIltle e l111lPortante prova, na
SA:\T LORENZO X OOMBl:\TAl)O! _.

qual wlocou-se em primeiro ltugar, PORTUGUÊS
XOVA DERROTA D1POSTA AO

10:-;
PA,REDROS DO ATLÉTlUO

I �:�: ::�ir:::::n: :::;�a e:�:e� e�:;��;ü:
oOlnfoIime já noticiamos al111erior-

' PALMEIRAS FAZEl\I FORÇA
I "AO o esc�.ndalo Que a "ua reclamação

Lisboa,5 (U. P.) - Perante uma :\1 t 'd' 5 (17) O I b B H
.

t 5 J' tmente um veleiro argentino, e. em .,.. I I d O O
. on eYI

. eo, .ó. - C ue. onzon e, - a se ncorU ra ou Q.ueixa poderá vir a causar, encaml'

segundo lugar, ü barco brasileiro assls>encla ca 'CU a a em G. 00 pau!irsta Palmeira�, em seu tel'cei- no Rio, o Si". Abherto Pinheiro, ex-
.

U!lt·. • "EC';AO RECLAMAÇ"�.

"Venclavral", tão 11'0.sso oonh!ecido e' pdes,sBoas, o SAan LOlf'enZ'o de Almagro 1'0 jogo no TOlll1eio cio ALlànlico, presideThte e des:lacado elemento �.e,uO l����D,,�' :,:eh:,�,,:�,:e�ae l:�:: t..cOoll1Jalndado por outro !IT'3J]l{1ie ami� le
_

ue,nos I1',e5,. ez nova arpre'sen- foi, o·Dltem, c1eLTotrudo pelo River do AlIéLico, que vai entrar e111
d< dIreito, rece"end" v •. um. ,otam".

-" S t O t'
'"

d
Laça0. nesta ,capILal, CÜllls,egmnelo PI L d B A' I 't· t d' t

.

d"'o, Ule an a a. anl11la o com:o oro . ,

a e, e ue,nos Ires, pe, a ex- en endlmen os com a Ire ona o C�0 do resultado, embora em alguns ca· !"'P' ti I D t' abcuLer O selecIOnado do paIS, pela pres,siva contagem de 3 x 1. Flummens'e, ,no seI1tldo de hazer

I
'os n"o selam publlcado. nem 8 rtela o(llTIoen e 'l�aD e. .

"

,/ 'j'"

IG F
dJ!atada conLag'em de 10 x 4. /

o surIYer-Cammleão a C'Sila capItal. I
maçâo nem a pTovideDcia tomada

.
etl"m'an fiers, nas diversas vezes OS CAMPEÕES CARIOCAS DE 1946

F

que nos tem visiltaldo, pello s·ell1 fino FINALIZOU SEM "GOALS" A PE- Rio, 5 (E.) _ Com a dlecisão dos Segundo o sr. AlbeIlto PinheIro, a

Ilmto e cavl3lheiri.smo, tem slabido LEJA VASCO X PENAROL 1 Campeonatos de Voleibol, Polo exibição do FI'u�iInense podeTla ser faculdade de _

faz'eI' de ÍlOid,os que com êlre convi- l\Iontevi'déo, 5 (E.) - Vasco da Aq�lático e Tenis de Mesa, pode-
realIzada amanha.

Vlem, Vle.I'1dade�ros amigos, e admi- Gama, do BJ'asil, e Penarol, daqui; se relacinnar os clubes que doe- _...,..--_...._"" \ farmaciaI'Iadores de su.a competência em doefl'Ontaram-se ontem, em prosse- têm os títulos máximos elos princi
náutica e constmçãlo naval. guimerrto do Tanneio elo AtlâJntico, pais espol'tes di'sputados nesola ca-
Pelo comodo·ro Mári.o Noce�i, fo- 'acusalndo o fina! da pugna um em- piLaL São eles os seg'uintes:

lTI'OS apresentados á tripuiliaçãü do pate de O x O. Atletismo - Vasco.

ODEON - ás 5 e 7,30 horas
..

- Sessões Chies -

ROSA DE SANGUE

Nata!, 5 -'aA. N.) - Por decreto- .

lei oUltem a,ssinado pelo inLerven

tor federal, foi criada a Falculdade

de Fanmacia ·e Orlontologia, que

funci,onará de acordo oom a legJs-,
lação f'edel'al doe ensino supeTior.
devendo .ser instal:vdêl tão pronto
fiquem pl'een()hidas as formalIda
des' legais, no ministl(�I'jo da Edu

cação e Saude. O govêrno. nomea
rá uma comissão composta de duis

médicols, um dentista, um fal'!na

cêuüco e um 'representante da

simde pública, para elaborar (} pro

jéto do regulamento, dentr'o 'das

nOl'mas que regem as outras facul

dades do ter;ritóri'o na.c:onal.

EMPREGADt\

e

Precisa-se de
saib� cosinhaf.

uma, que
Na.tação - Fluminen.se.
Basquete.bol - Va,sco.
FuLebol - Flumi,nense.
Remo - Vasco.
Tenis - Fluminense.
Voleibol - ·Botafogo.
Bsgrima - Fluminense.

Pug'i,lismo - Va;sco e FI:vmengo.
Saltos - Guanabara.
Polo Aquá!tico - Botafogo.
Tenis de Mesa - Fluminense.

.A imprensa uruguaia e o
•

,jogo PalIneiras x PenaroI
MOIllLevidéo, 4 (via ruéJ'lea) - A jogada. Po·r sua v·ez, "EI Dia" assi

irmpr,e.I1sa urU@uaia come:ruta elo- nalou que o "Palmeiras volttou a

giosamerrte a atuação do Palmei- evidenoim' a prá,tica dle um futebol
ras, de São Paulo, no matc-h üOill- ClJpuradro, como só Lemos visto em

tra o Penarol, em elispu,ta do Tor- (Juadros j,n,gleses, pratica ess.a que
neio Atlântico, e no qual fo.i derro- f11'cl.ui não sómente o preparo fí-'
.tateio p.()r 1 x O, goal � penalti in- sico, como também domÍlnio de pe

justamente co,nsig,nado no ulltimo lota', maneira de jogá-Ia, 'com des-
minute> da peleja. locamelntos que executam sem fa-

"E.J Pais" eSlcr:eveu: "O Pal- lhas comuns, e com penfeito CO'l1-

meiras, que tão boa impressão dei- trolc de nervos� o que põe de lado
xou no S'fl'U jogo de ·estréia, vol,tou a prátilca do jogo indIvidual"..
a ratifircá-Ia, de D1ClJneira ampla, Refetriil1oo-ls,e á derrota do qua
ten.do mesmo supera;do 'sua exi·bi- dro brasHeiro o mesmo jornal as

Cão anterior. 'Sua def'esa, que fra- sinalou que ela foi injus't.a, ,e fina
cassou :firente ao Boca· Juniors, lizou elogiando' a ação dos zaguei
mostrou desta feita, interessantes ros palmeirense& e disse que essa

recurs.os. Bem colocada, se.gura, I derrota não ofus'ca S,el..1S méritos,
agil, não deu tr,égqas aOs dianteiros tão dignamente exposltos.
penero,].ens·e:s. Seus a1tacaTIltes, tam
bém, melhoraram bas,tante. Não
sÓtIDente foram roais vir1..uosols no

illClJnejo da pelota, como também
J.'ievelaram pO:der de pene'tração e

agressividade. \ EntretaIllto, abusa
ram das jogClJdfls- irndividuais."
Fina·lizou "El Pais" dizendo que,

no segUindo perío.do de jogo, as

duas e1q1.üpels brindaram o públi
co com cX!ce�e.nte es,petá;cl.llo, onde
a emo.ç.ão estve presente em cada

Rua Crispim Miro. 35.
.......... ,

.

PRECISA-SE
de uma empregada para
cosinhar. Pago-se bem.

Avenida Mauro Ramos 129.
• •••••••••• o •••••••••••••••

VENDE-SEResumindo, o Fluminense levan
tou cinco tirLulo,s (fulebol, nattação, otima residencia com todas á�
ternis, esgrima 'e �enis de mesa), o instalações. m 'dernas.
Vasco quatro (atleJism6, remo. Tratar com Abelardo Arantes,
basquetebol e :pugilis'n1o), o BOrta- •

à rua D. Jaime Camára 26.
fogo dois ) volei,bol e po.lo

aqUáLi-1
.

co) o Guana,bara um (saltos) e o --------------

F,larriengo Uim (<pugilismo).
. __ Era nazista

osvA1:D6 J(Á TEM G.<\JRTAZ
Nova York, 5 (U, P.) - O Cida-IS. Palu�o, 3 (I.C. P.) - Uma fon-

dão argentino TeOldoro Erdmann
te au,tOl'l��da mformou que ale;m

I
La u rnascielo na AI'emrunha, foi Dan

do Palmenas, tambem o BOltafogo drenado a 10 anOs de prisão pelo ------
se mtel'essa pelo concurso do

gO-ITri,bunal F·ederal Nont,e.:.A;meri-cano; I De t' do D M º'\P'DORNEIO ATLANT,IOO leiro Osvaldo, qrtualmente ra;dicaao
t.endo sido llicusa;do de I1ealizar ati- I re O r f.l i'

Montevidéu, 5 (D. P.) _ Na sé-
no Iplrangu. vida'des de espionag,em a favor da Rio, 5 (A. N.) - Belo Presidente

u'ma rodada do torneio altlanJtico o ENTRE A VIDA E A MORTE O AI'emanha hiJt1erLsLa I)os Estados da Rep'ÚbHoa, floi assilnado decreto.

River Plate de Buenos Aires der- ".c)ENTER-F10RlWARD LSAlkS Unidols. ex,O'nerallldto o sr. Aibilio Mindelo
. -

de
rotou o Palmeiras de São Paulo pe- Rio, 5 _ O cootro-atacanve Lsaias BaJrtar, do cargo, 'e,m C0l11lssa'O,

la cOJIlLagem de 3 x '1 e no segundo eSltá entre a vida e a mOl'te, viltima· diretor gelI'la.I dlo Departamento Ad-

jogo da noite entre o Vasco da Ga- de uma perti,naz moléstia que o Aproxime-se' mais de seus minisrtI'atiV1o, ·do Serviç.o �úhlico e

ma do Ria de .TaJl1eiro 'e o Penaro.J col,heu 'e.m. pleno apogeu de sua amigos e parentes env�andooI11l0mean�0: piaI1a s�bshtlll-lo, o se

desta crupiltal, houve. empate de ca'rreira. O po<pular jogado,r está -lhes um número da reVIsta O nhlOrl' Mano de Blitencourt Sann

O x o. O jogo eIlJtre o Vasco e Pe- n11m sanrutório em Correias, por I VALE DO ITAJAí, edição de-I paio, engeIllheiro do Minisltério da
o

d FIo, lO I V'
-

narol foi um tClJnLo acictreIllLado. I conta do Vasco da Gama. dIca a a orlanollo IS I la,:"J.o.

Aceitamos agentes
correspondentes no

interior.

Os f inter�sados devem
apresentar referencias.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



T LIRA TENIS CLUBE-Dia 8, Fes·ta carnavalesca
Relojoaria M�rHz a Cr$ 10',00, Não

navalescos, Dia 16, matinéenlantíl, Venda de
9 às 15 hs, na sêde do Clube a

na

DR. SAVAS LACERDA
lIIJJdc& médico-cirúrgica de Olho.
_ ouvícos, Nariz· - Garganta.

Prelcrição de lentes de
contato

I)Olf8ULTóRIO - Fellpe 'Scbm1-
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

lNlIIDeNCIA· - Conselheiro M.a·
rra, 77.

TIilLEFONES 1418 e 1204

Ausente

DR. ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

Doa Serviços de CUnica rnranm ela
Âs.sIstência Municipal e de

Caridade
CldNICA MÉDICA DE CRIANCA!!

ADULTOS
OON�ULTóRIO: Rua Nunes .... ,

....do, 7 (Edlficlo S. Francisco).
Consultas das 2 às 6 horlls

IlESIDl!:NCIA: Rua Marechal Gu!.
, Iherrne, 5 Fone 783

DR. ROLD-ÁO CONSONI
mItURGIA GERAL - ALTA CJ.
.URGIA - MOLÉSTIAS DIl l!IlfI.
"" NHORAS -o PARTOS ...
'ormado pela Faculdade de MedI-
eínna da Universidade de SAo

�ulo, onde foi assistente por .....
1'10. anos do Serviço Cirúrgico do

Prof. AUpio Correia Neto
CIrurgia do estômago e vias bi
liares, intestinos delgado e grouo.
tlrótde, rins, próstata, bexiga

atero, o vãrtos e tromnas. VBrléo
-eele, hidrocele, var:"es e herna

CONSULTAS:
.

daa 2 às 5 horas, à Rua l"elpe
IIchmidt, 21 (altos da Casa pa.·

raiso). Te!. 1.598.
&m8ID.1l:NCIA: Rua Esteves JU.

níor. 179; Tel. M 76.

DR. POLYDORO S. �THIAGO
'JI(édieo do Hospital de Caridade ...

Elor ianópolís
Assistente da Maternidade

CLtNICA M�DICA EM GER.I1.I.
Doenças dos órgãos inter-nos, cap",,1aJ.

mente do coração.
BLECTROCARDIOGRAPIA

. Doenças do sangue e doe cervo•.
Doenças de senhoras - Parto•.

Con.ultas diàriamente da. 15 II 1.
horas.

Atende. chamados a qualque- hora,
Incluaive durante a ·noite.

CONSULTÓRIO: Rd Vitor Meir..
les, 18. Fone 70l

USID1lNCIA: Avenida Trompowllr:i.
62. Fone 766

�!;�MtRJ2Pi!��!!AYa�!J
CI,tNICA M�DICA DE ADULTOS

E CRIANÇAS
Consultório: R. Visconde de OU!'O
Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No
�iabro laltos da "Belo Horizonte")

Te!. 1545
Çonsulta., das 4 á. 6 horas.
lte.idência: R. Fe�ipe Schmidt, J8

- Fone manual 812

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - vias Urinárias -

Doenças dos ln testlnos, réto e
anus - Hemorroidas. Tratamen

to da colite ameblana.
Fisioterapia - Infra vermelho,
Consultá: Vítor Meireles. 28.

"'tende diariamente às H,lI{) ha
I, l tarde, das 16 hs. em dlantt

Resid: VIdal Ramos, 60.
Fone 1067

DR. MADEIRA NEVES
Médico espeuíaüsta em DOENÇAS

DOS OLHOS
cUrso de Aperfeiçoamento e LOD
ga Prãtíca no Rio de Janeiro

Consultas
. di.ariamente dali

'10 às '12 e das 15,30
em deante

CONSULTóRiO:
Rua Jollo Pinto n. 7, sobrado
Fone: 1.461 - Residência: Rua

Presidente Coutinho. 58

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade NIl·

clonai de Medicina da Uníverslõ»
�e do Brasil). Médico por concur
00 do Serviço Nacional de Doeu
Mil Mentais. Ex interno da SaI)U
CaI!a de MisericórdIa, e Hospíta:
Plliq'llátrl{!o do Rio na Capital :..

deral
OLlNICA MÉDJ�t\ - DOENÇA1"

NERvOSAl'I
- Consultóírlo: Edif1clo AméH.

NETO
- Rua Fel1pe Schmidt. Consulta.

Das 15 ãs 18 horas -

te8ldêncía: Rua Alvaro de Can-IO
lho nO 18 - Florian6polls.

DR. BIASE FARACO
Médlco·chefe do Serviço de Sifllll.1

do Centro de Saúde

DOENÇAS DE SENHORAS -

SfFliLIS AFECÇõES DA
PELE - RAIOS Th'FRÀ-ViER·
MElLiHOS E ULTRAIS-VI'ÜLETAS
Cons.r R. Felipe Schmidt, 46 _

I)as 4 às 6 horas.

Res.: R. D. Jaíme Câmara, 46
FONE "1648

DR. LINS NEVES
Moléstías de senhora

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

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

Telefone M. 834

DR. M. S. CAVALCANTI
Clínica exelusívamente de crianças

Rua Saldanha Mar-inho, 16 .

TeLefone M. 732

DR. PAULO FONTES
Clfndco e operador

Consultório: Rua Vãtor Meíeeles, 26
Telefone: 1.405

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

Telefone: 1.623

AUTOMOBILISTAS ·1
Atençã·o

Pak'a O seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDA
Rua Cooselheiro Mafra

ne. 94

COMPA.NIIIA' •ALlANG' DA BAIA·
,..4atia .. 117. - 1611.: • A I j
IlfC:!JlmIOS :. TUJf8POKT1;8

Cifras do .E'l�, n o de 1944:

CAPITAL E RESERVAS c-. 80.900.606,30
Responsabilidade. o-s 5�978Aol.755,97
Receta 67.053.245,30

). Ativo .. 142.176.603,80

Si9istros pagos nos último" h) anos 98.687.816,30
Responsabilidades .. �76. 736,40! ,306,20

percam ..

! Notas clenliticas

Dr. CLARNO G.
GALLETT.

ADVOGADO
Crime 8 cível

Constituição de Sociedade.
NATURALIZAÇÕES
Título. Declaratórios

Elcrit. ,-- Praça 15 de Nov. 23.
lo, andar,

.

Relid. -F�� :'irrts�nte. 47, I

.

;.
1

I

j

Diretores:
Dr, Pamphilo d'Utra Freire de Car !:fIO, Dr. Francisco
de Sá, Aoisio Massorra, Dr. ]oaql.ltl'i 13arreto de Araujo
e José Abreu.

Mesas a
�

venda
.e 18,' bailes car

mesas a partir do 'dia
50,00_

dos estudantes,
Dias 15, 17

Cr$

I.,

. D.E P I'o N E I R o
A SERVIÇà DE V.S.

FILIAL VARIG:
EDIFICI::> LA

Praca 15 de Novembro
PORTA - Telefone 1325

.

Instituto
.

de Educação
Florianópolis

EDITAL

de

1. •• INICIO DO ANO LETIVO: I: de março.
2 .• - EXAMES DE SEGUNDA ÉPOCA: na segunda quinzena

de fevereiro, Inlcrição para o. mesmos de 10 a 15 de
fevereiro,

3, _. EXAMES DE ADMISSÃO: Para OI curlOS ginasial e nor

mal na segunda quinzena de fevereiro.

Inscrição para os rnesrnos na primeira quinzena.
4. MATRICULA: De 2Q a 25 de fevereiro.

l '

ano ginasial 27 a 28 de fevereiro,

EDITAL
Proeroga O prazo de apresentação de proposta

COMUNICO 0011 interellsados que o prazo para a apre.entaç.ão de
proposta. para a venda, ao melhor preço, de um caminhão

Fc rd, usado, modêlo 1941, de oito cilindro. e 85 HP per
tencente ao Conselho Nacional de Geografia fica

prorogado até o dia 20 do corrente.

A. propostas deverão ser entregues em 3 vias à Secretaria do Conselho,
na Praça Getulio Vargas, n. 14 .- 5' AndaI' -- Edificio Serrador, -- 'Rio
de Janeiro, ou na Cidade de São J09é no Eltado de Santa Catarina,
no Acampamento da Secção de Nívelornerrto, onde os interelillados.

",btorão todos os Elllclarecimentoil sôbre o a8llunto.
Terão preferência na aquisição dê.se veículo, em igualdade de con

diçãe•• as inlltituições autárquicas e reparticães publicas, conforme
re.olução n. 252 do Diretório Central dêste Conselho.

FARMACIA' ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS

Hoje e amanhã será a sua Pteferida
Drogas nacionais e estrangeiras - Homeop.átias - Perfu

marias - Artigos de borracha.

Garante-se a exata observância no receituário médico.

QU�R VESTIR·SE COM CONFORTO E ElEGANClA? IPROCQRE A,

Alfaiataria Mello I.Rua Fel ippe Schmidt 22 - Sobrado

o TOSSE o BRONQUiTE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o tratado· de paz com a Austr�a.iGrande· espçctativa popularLondres, 5 (U. P.) - Segundo I viétioo, Fedor Gusev, declarou que dos Unidos, O'�os-se. a c?nd çoe

I
Re,cife, 5 (A. N.) _ O jO'rnal\ gem de votos de muitas umas irn.,

i.nfo rmaçôes de fontes nocte-ameri- a Rússia insiste em que deveria. ter tão simples, dizendo que e nece�- "Folha da Manhã" circulou á tarde pugnadas, onde o sr. NeLO' Campelo
canas, surgiu uma nova divergên- limites com os países saJtéli1es.' �ár.i�o ,que haja urna certa p:O'teç,aO' ontem eni edição especial, come- conta obter maioria capaz de tirar'
cia ell11Jre O'S delegados dos Minis- PO'r essa proposta, qualquer dos im dividual. contra as eXIPII�lsoes em

morando a vItória do candidato a diferença obtida pelo seu adver.,
tros do Exterior dos Quatro Gran- aliados terá O' direito de fazer re- massa, sob o pretexto de_ j'ltlga.meJ�- Barbosa Lima Sobr-inho, que ele- sário. Devido aos resultados obtí.,
dies que estão lancando a§ b�es do tÍlraJr ?a Ausdria O'S S'CUS na�O'nais, I

tos baseados em acusaçoes trrviaís
mentes do Par-tido Social Demo- dos o.s pa'rüdáfriO's do sr. Ba�bosaTratado com a Austria. para julga-los sob a acusaçao de O'U, sem pr-ovas,

•
. ,oráLieo já consideram eleito pelo Lima Sohrinb o deram expansao ao

A divergência surgiu a propósito crimes rue guerra, A Áustr-ia seria Há aJÚllalunente �a Austria
.

mais
. rato de terem terminado os trana- seu contentamento, soltando f'ogue,

da cJJáusu:la relativa aos cr'íminosos obr-igada a enrrega-Ios. de 1100.000 pe.Sls()l�s d�s�,IO'j{lidas, 'llhO's das apurações das urnas da tes, provocando exci tacão entre os'
de guenra, quando O' delegado so- O general Maa-k Clark, dos Esta- �l�lÍtaJS das quais ,saO' fugitívos pO'-

capital. Entretanto não foi levada partidários do sr. Neto Campelo.•

lIticos: . em consideração a falla de conta- Improvisaram, estes grupos de ma-
Segundo O'S mesmos mformantes,

nifesLanLes que percorreram as
o genenal Mark Ckark mostrou que tJnl rllario em Pr�n� ruas da cidade, dando . vivas ao
dever-ia um limite de tempo - ele lÁ O VJ 'li u y ia candidaío da Coligação e a seus 11-
mesmo sugeriu noventa dtas - pa- Londres, 5 (U, P.) - O ex-ge- deres. Grande' multidão urrancon
ra a apresentação de acuseções, neral das tropas alemãs de assalto

das mãos dos jornaleiros os nurne.,
por crimes de guerra, contra essas Bernhard : Placlrt, de 51 anos de

ros da edição da "Folha da Ma
pessoas �esalO'jadas,. ora . abrigado.asl id�de, foi condenado á, m�irLe pelo I nhã '. A policia procurou disper .

na Austr ia. Adver-tiu ainda que 'I'rihunal de Praga e enf'or CUidO' ho- I sal' os manifestamtes e os lJderoo,
convém que se exijam provas rl�-I je,

acusado de ser ceusador da I da Coligação usaram da palavra"
finitivas da naciona�id�d� de cada morte de nov.e e:Luda�'te:, �checos pedindo calma aos manif'estantes .eum dos acusados, 'e ínsístíu em que - segundo inf'orma a I ádio de

a polícia tül11'O'U- medidas preventí ,

haja autoradade aliada, como, pO'1' Praga. vas para impedir qualquer maní..
exemplo, um Conseâho de Emhai-

_ f'estação de represália contra as,
xadores, aO' qual Clab:rá examinar Mllbares de opera- oficinas daquele �onna]. Os lideres,

(Especia.l para "O Estado") belo que o das cidades nordestinas. dada um� das a,cusaçoes, para ve-
. da C01igação confla-m que as urnas',

VAPE Ilhas de ped�a, com vegetação rifioar qll1e as mesma:'. são funda- rios sem trabalho impugnadas v,e.nhàm a ser apura-
Foi em 1940 que descí, pela agr,este,-'nO' meiO' dO' mar azul, man- d�s: ,amues de ser .pe�ltJdo a ex.tra-I Londres, 5 (U. P.) _ NOltícias das, achandO' que nãO'_ ha �llJnda-

primeira v'ez, nO' aéropoI�to de ,Flo- sas e avedondaJd!as praiMl, pO'ntas dl�ao para l�llJ:e.nÜlr Julgamento -

nO'

\ pro-cedelnlLes de todas as partes da mentO' para a anulaçaO' ..
O povo�riillóp01 is e, desde ,então, vári'as de terra que lembram O' litO'ral pats nata.t do alcus�do. Grã Bvetanha informa.m que wpro-; ooompam,ha com grande lllteress� (}.

vis1tas rápida,s fiz a cida.d,e, mas baiamo poéticO' r'eco�te, a monu- Nã,O' tendO' po�dO" haver l�m ximUidrumente 68.0QO O'peráriO's de
I

resu:[itrudos fi,naJ1 desse renhIdo'
só ulililill,amente, e, pOlI' iniciativa mental silhueta da po.n:te que liga acôrd1O' entre O'S �OIS P?nt-os �e VIS-

várias industrias fO'ram obrigados pllej,io.
!própria - O' que val.e notar - � a ilha ao continente, pO'l'tentosa! ta, ficou -a qUieSltao _delxadal a mar-

a parwlizar o serviçO', em vintude da '

_

�ue pencorri mais demorad,a.mente -obra de engeIllharia, c-onlrastamdO', gem palr� s,elr tmatad.a pelus QuatrO'
escass,ez de ,carvão. InuÍneras fa:-I A França e oa ilha, deparruooO' com pamOINl.m8!8 na audácia de S'eu anoabouçO' de O��anceleI1es, en1l sua próxima, reu-
bricas foram f'echadUls, eillquantO'

II'dos mais bel-os que já vi. açO', cO'm a quieta paisrugem em maO' d'e MO'siCO'u.
outras acham-se n,a, eminência de oral. De San eE extranháv,el a dis'plicência �o tÔrno.
sus'peIlder .suas atlvlldrudes, devIdo, �

NOIVa York, 5 (U. P,) _ O gene-flOlriaJnólpabtano nO' que ,cQnool'lM! Mesmo a 'Pal�te r.esideneial de

AI.varo du Sousa á falt.a de combus�lV,el. raI De GanHe só te:n1lPoraria.men-aO' p'edaço de terra que lhe tO'cO'U Flo,rianópO'lis, descO'nta,da a parte {]
te saiu do cenário políti,co framcês,..paI' morada. O cO'mum é vêr-sle v'elha, t�m viv'Elndas, ag-ra;dáveis LI-ma . IEncour' ;'çados mas nele ainda voLtará a desem-'exagiera:das pelo bairris,rúO' as exce- lImas ,e outras de senhoril fachada,

I
U

d I Essa.lências do' berço narl.a;l, mu,s aquí que impres,sionrum' o visi-ta'llbe. Est.á em FlorianópO'lis, o .sr. AI- -

t'-.
peIlihaT um gran e Palpe.

. .

I a I.::lr.DOS deolaraçãO' fO'i feita aqui pela srta.8C dá, exatamente o cO/Dlt.l'áriO'. Um O fato da i,lha ser montanhosa valro de Souza Lima, ativo 1'e�)l'e- , U
P ,,,

mutismO' sisllJemá;ti.cO' do ilheu já é condição favO'r.ecedor,a para a SElntanlte dO' Laboratório Xavier, um La Valeta (ilha de lVIalla) 5 (U. Eve Cmie, ediltora da "P�rLs r,ess

sobl'e a sua ciiCIlllide. No eruLéunto, a sua beleza. Alguma.s ruas a.pl'esen- dos ':fnais acr,edi-tadO's do Brasil. P.) _ Os 'enoO'uraçUiclos iLalianos
I
e que ohegou p.ar� realIzar, um�,

O OI'. AI''-al'O' qlle conta aqlll' cO'm "l,ta' ll',a e VI'lO"I'I'O Vell"'to", de 35,00'O I seri-e de -conferencIa nO's Estado""ilha L-em uma siliLlaçãO' privi.legia- tam !perspect'ivas curiosas, com '" , v

da. É do,na de mil 'bele,zas" igno- a-cli'Ves qualsi abl'utos, que fazem numorO'sO's aJmi.gas, p,ermanecerá toneladas cada um, parLirão em I UhidO's.
r

ra'das -comp[.etamenue do forastei- arrepi,üs á espinha do fO'ras.teiro divepsO's dias nesta cid!lde. brev,e, para a bUise naval Auguste,

p tOO,1'0 e, Cjuiçá do própriO' flO'riano- ·desa.CQlstllmél!do d,e, cidades acideu- na Sidlia, afim de serem' entre- erecerampolita'no, d,esilntereSisrudO' da ma1'a- trudas, Ness'e particular, F1O'rianó- .

gues aos aliados, de UicordO' com as •

"ilhosa natureza que O' rO'deta. polis ],embra as ve1has cidades mi- Limitando a clausulas do ,t1'ata;dO' de Paz cam a passageiros!F1loriauÓ[l'o�h> fi-oa serilamellibe lleiras, cuja's ruas, em 'sua maioria Itália. As l'efel'idas belonaves, Cjue HO'ng-K'ong, 5 (U. P.) � O na-
lesada SI o turi,sLa [.evar da sua são pl,a.nO's i-ncJi.nUidos. reeleiçãO se encontram no canal de Suez,' viO' "Saigon", de pwpriedalde chi-
!passwgem 'a,pemas a impl'essão dO' Oull'o a,spé-Cllo bizal'ro de Floria- WaS/hington, 5 (U. P.) -,- O CO'- desde' a assinatura dO' armístico

nesa; incemdiou-.5le nes�e portO', pe-
seu centro comerüial. O ca;sário ve- nópolis são as favelas que s,e des'en- miM de As'suntO's Jmid.icos da Cã- com a Itália, so1'rerão alguns repa-' recendO' carbonizadias mais de lOÜ'
lho e desigual, as ruas estreitas e volvem nas faldas dO's monO's cir- mara dO's Repres,e'lltamtes, aprovou 1'O's a'lltes de s'e1'em pO'stals á dis-: pessoas. Outros palSsageirO's atira-
mal tl'açadas mão sãO' de mO'lde CllJIlj'3IS'CeIllúes. É' uma pitoresca se- pO',r vi,o,te votos cO'ntra .seis a P;,o- posiçãO' dos aliados. I ram-s,e aO' mar, mO'rnendO' aJguns:
a i,mpnes'SioIlá-lo favor,aV'elmen-te. me1hu,nça com O' Rio e a'qui, como jetada eme:nlrua cO'nSltitucilOnarl limi- I deles afO'gados. Acrad.it.'l-se qu'e, 0.'
Contudo, meSlmo ,sem sair do cen-, lá, e,ssa vizinhaJnça da miséria com tandO' a eleiçãO' presidencial a dO'is VI-t·lmas, de D'm r�. -lO· I incêndiO' tenha s�dO', �riminosO':, :I�iro, êl'e pO'de'encantar O'S O'lhos com

a aba'Slt!lJnça, long\e de ser uma nota plerlodas cO'nseOlltivQS. li' tO' que O'S propnetanos dO' 'sal-'
os qUaJdros de impreVIsta bel'eza, destnaJl1te, é uma feliz combinação .os dirjgent'es parlamenl:ares re- São José dO' RIO Pre,lO', 5 (A. N.) I gun" receberam re,centemente uma'
emoldurUldos pelas bocas das ruas

001mo 'a da .sombra cO'm a luz. publieanO's dJeda'raram' imediata- VIOlentO'. tempO'r�1 de'sab_O'u so-I carta ameaçadO'ra. A culpr. do si-
que vão dar 'ao cáis. Tôdas alUIS 'en- .sou um conhecedor superficial mente que prO'curar'ãO' leva,r, � :m�- �re esta CIdade e ImedlaçO'es. ,Na I

'. nis,til'O' é atrib:uida �O'� mesm?s ter
quadram mar, céu e n1Olntrunha, das he'l,ezaJs da ilha, que per,cO'rrí d�dla á dislCIussãO' ,nO' p,[enanO' da fazenda Santa Augus!ta, 'UIillas tI 111- l"O'ris,tas c[1ue, nos ultImO's tres 111e
três maravilha,s da nu,tur,eza, cuja s'em ci,cerO'l1'i, mas cneio que poucas Câmara seXJta-feira p'róxima. O ��-I ta pessoas ,es;taval� resa,n?O' O'

11:1'-11 ses, têm ataoado v,ári-o's cafés �
l'eunião é sempre de máigilcO' efeito. cidrudes do Brasil es-LãO' dotadas d:e lnitê citado, pO'r Qutro ladO', rejel- cO', quando um ralO atlllgm o gru- te3.Jtros, e agO'ra p:assat'am a usar-
E, si descer até ,ao cais, descO'rtina tãO' privilégillida si.tuaçãO' nalbural. tou' pO'r dezenO've cO'ntra seis vO'tos po, mata.ndO' cinco senhO'ras e 1'e- táticas dcivensiO'nistas. \um panorama ,esplenld'O'l'O.sO. TudO' o que a mão dO' homem ,er- O' p,rO'j,e,to a1teI"nartivO' limitando a rilndo a várias O'utras. I
Um mar de bel,eza medilterrânea,

guer em Florianópolis contribuirá eleiçãO' presidencial a um períiodO' ,.-.----------t-----cinbaJdo por uma cadeia de monta-
para 1'ea.lçar suaIS insuspeiltél!das be- únicO' de s'eis anO's. Esse proj€ll:O' fO'i QUE VOZ! Novo interven ornhas de i.mpressiollamte '€1 austérO' lleza,s. !l"""esentado pelO' representante d'e-

P á
'

I "1>''< Lond1'es, 5 (U. P.) - A notícia

DO ara0
recorte que um eé'll, ,nubladO' ou u-

mO'crat'a Fralncl'S F. Walt")', da •
v

do "Times", de qu.e a voz agudanünos'o, veste d'Ü>s coloridO's mais SO'u, ,pO'is, dO' pareoer que o flO'-
n,e'ns,·''Vallll·a. R' 5 (A N) O pflesI'd"'nte d&r' .ia d'lma cantam de rádio fez explo- la, ..

-

, '"
'

,variaJdos. rialnopO'litano deve abu,ndO'nar seu
O prO'j"e1O' que advoga a -eleiçãO'

'

O S"mp'les pe�"'llrso do "'''nitrO' aO' comodismo habiltual e s,e tO'rnar � di1' uma jarra, está dando lugar a RepúbH,oa assinO'u decre1JO's, na;,11 ,. ,",v VQ

do presl',--"ente n,OIr Illial's tlim p'erÍ:O'- �, d J t' �O'nAed�n'dO' exO'd' t 'd d lÁ!t'
novas ';nfor1naço-es do 1nesmo, ge- p3,s,ua a IUS! Iça, u v !u'·,'. -ae' 'nlnn'rtO' reve'la aO' fOI'o'�teI'rO' a1'n u'm plrOlpag'an: IS! a vaI, asO' a sua ,I V'!JU ..

"''',
-

dO' é exclusivamente dO's represen-
nero. Assim, uma escolar afi1'1na neil'açãO' ao teJ1.ent1le�Cloronlel Mário>da 001 plana ,cidade, um li,toralmais ilha na:tal.

tantes d�mO'n'I·n�,'a,s,. A fo' rll1r""� alT'ro- G d S'l d f'
-

de-um v "/1 'lI!J_",� qtle foi chamada à ordem pela pro- ames, a I Via, as unçoes
vada Id!ÍSipõe a limitaçãO' dO' man-

fessom, tendo esta g1'itado numa in.tJel'Vetnitor ·f!edenal no ESlbado. �{}<datO' presidencial a dO'is períO'dO's
voz extremamente aguda e exalta-/

Pia.rlaná e nomeandO' para suibstItUl
co-mpJetO's de quatro anO's ou qual- da; Nesse momento explodiu o tin- 10', AmrtÔlnio 'Au!gu,stO' Ohaves, presi
quer p,ante delles. Gas'Ü seja aplfO'va-- teiro cob1'indo a ;1estm Ide esti-'- d·ente do OO'ns'elhO' Alruministll'ativO'
dQ por maiO'ria de dois terçO's 110'

lhaços e tinta... do l1efoerido Estado.
CO'logressO', terá depO'is de ser rati-
ficada pelO'i'! Estados da UniãO',
pveci,sando par,a sua aprovação fi
nM O' 'aSls,enil:imentO' de três quartas
pantes diêsses �ltados.

florlaftÓpoUs,6 <Je Fe"ereiro de 1947

MINHA CRONICA

assinados os tratados de paz
Londres, 5 (U. P.) - O Secr;etá- mOlma destituídia de qualquer for

rio do Ex,tocior dia Grã-BI"e1Jamha, malidade.
Bmesrt Bevin, a:pós, o'lltem, sua as·- Os ltJra1Ja,dO's, qrue estã-o red)gidiO's
si.nawI1a a-o ladO' das dI() "ex-Secretá- em iloglês, fonaJJ1oês, rus'so e na lin
rio die �srta.do uÜ1rte--iamericano., Ja- gua do pais a que se refevem, se

mes Byrmes, e Mini,Sltro dia Exte- rão enviados, hO'je, a Paris, afiuil
riolr da UniãO', Soviética, VyaclJ.es': de serem aS'sina.d�s pelO's embàixa
l'av M-O'1011::ov, nO's tratados de paz dores britânicO', norte-lameri-oano e

com 11 Ltália, Rumania, HUIJlgria, I1USSO e peJO' MiniSltrO' do EXJtleriO'r
BuJ:gária e FinlaJnd.ia, numa ceri- da FlranÇla, GeOlI"ges Bildmllt.

Primeiro espera
o diploma
Belo HO'riZ'Ol1Jte, '" (A. N.)

OhegO'u, ontem, á esta capital, o sr.

MiltO'n CaIfi'pO'S, cand1dwtO' pela 'Co
iHgação Democrática aO' govêrno do
EstadO'. linterl'og.rudO' sôbre se já
havia O'r,ga.nizrudO' seu S'ecretariado,
['es,pOilldeu sya eX1cia: "Ainda nãO'
pensei nruda � &sse respeitO', E' es

pero &er prin'rej_rO' diplomadO' para
cogitar tal assuntO'. Há muitO'
tempo para isso; e entãO', farel de
claraçã,O' á imprensa sôbre minha

teleiçãO' e meu govêr'nO'. NUNDI=I EXI-.STIU IGURL

COCEIRAS,
F R I E
,

E 5 PI N H A S,_iI_.Ç.

-----------=------::-::-:-;-'.-_."

Envenenou duas filhas
LiverpoO'l, 5 (U. P.) _ A sra.'á,s duas g,ê!nea,s e a uma O'lliJ:ra fi-

,MillifY HHton, antiga r<ainha da be- liha de 8 anos. .

leza, qu,e está agllIardimdO' o naSCi-I A lacusada, que n�o nego� suilI'

"t O' ter"mel1/tO' dO' s,eu quar10 fiH�_o, fO'i co�- i ClI<!P'a: come,� o �rllne alP -s

denada Q prisãO' penpétua, depOiS I r,OIIIlII)ldo sua hga aO' amO'ro,sa COll1'

de ter sido d,eclooada culpada pelO' IllillI ex-s��d'ado britâmicO'.
.

enveruenamento e morte de duas A memna de 8 anO's cons,eguaUi
filihas gêmeas de cinco anO's de S/alvar-se.

idade,
. I

A acusação pr�vou ql�e a te en-,Tome
venenO'Ul-s'e depol1i d,e dar veneno '

,KNOT

Chegaram ao Egito
*

CairO', 5 (U. P.) - Dez aviões de

transpO'11te da RAF �-teTri:saram hO'

je no aérodrOlmO' de A1maza,. pró
ximo a esta cwpiltal, ,condu'li,ndo
cer.ca de 170 mu1her6s e .crianças
britâni,cas eVaJclladas da Palestina.

Não compareceram
I Varsóvia, 5 (-o.-P.), - Seguindo
à risca i.ns'truções 'dO' "Fo-re'in Of
fice" ,nenlhum repl'esentante ofi
ciaI bri,tã.nico compareceu á aber
tura formal dO' Panla.menltO' da Po
lÔ!llia hoje. Os diplomatas norte
amerieamO's também est.inram .flU

S'entes. O presidenLe da l',wubliea
da PO'lônia, BO'leslaw Beir'llt inau
gurO'u ofi.cia1mení a pTimeira ses

sãO', á qual estiveram presente� os

representlllntes da União So,viética,
da Illg'O'eslavia, Hungria, China e

Egito.

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,

R A 5,

I
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