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Rio, 6 (I.M.) - - Um vespertino local revela que o de�e'mrmijilÜiíT ftlêeü" IIftfido
deverá. apresentar até segunda-feira próxima," o seu parecer definitivo sÔ,bre o

processo contra o registro do Partido Co�unista, que corre no Su�erior -Tribunal
Eleitoral. Reina \ ,grande espectatlva em torno -dais concJusoes

a que teria chegado· o eminente jurista.
----------------------����----------�-------------�----------��--��---------------

A posse do Dev'er
Dador mineiro

Foi um eclipse temporario
.\

o MAIS ANTIGO DURIO DE SANTA CATARINA/
Proprtetarto e Diretor-Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretoe: BARREIROS FILBO

Diretor de Rerlação A. DAMASCENO DA SILVA

.Ano XXXaI

Moscou citou UIIU artigo da'revista anmas, enquanto vários jornais tratado de aliança, colaboração e

"Tempos Novos", s'ôhre a coopera- acreditam que 'será estabelecrdo assistência mutua, depois dia guer-

ção mil itar- anglo-amer-icana, que um pacto milijar 'entre as duas n;.. ra" - disse ,"vempos Novos"
disse que "não se pode presumir ções d:e língua inglesa. "mas nos pr-imeiros dois anos de

que o Estado Maior Combinado Acrescentou que a C'0'01P8Il'tl!ç:ão cooperação militer, o tratado se

esteja elaborando planos paim ope- 'militar entre a Grã-Bretanha e os limitem á leln,tI'lega de armas e abas

rações futuras". í Estados 'Unidos é "incomum na tecirnenbo. O artigo passou em re-

O amigo, escrito pelo
I

general histór-ia dias relações Internacio- vista a cooperação mdlitar anglo
Gosokhienov, disse <FU!e há indícios naís", de vez que essas relações, americana durante a g,u:erra, "que
de que a 'Opinião pública britânica como as que pnevaleoem entre a foi exüerp:cioma1inente estreita. Ago
está ficando preocupada com a es- França e a Grã-Bretanha eram ra, tala-se na imprensa idie planes
treíteza dos plainos militares 00- simplesmente ditadas pela necessi- de longo alcamce pana 'a coopera

glo-americanos, qJUe incluem pre- dade. "Em 1:943·, a Grâ-Bretanha e ção angío-amerícana". Disse que

fe das, fôrças teorestr-es russas,

O artigo do "ESItnela VeTme1l1a"
parece indicar que o eclipse de
Zhukov foi apenas tempoeário.
Zhatkov havia manltido' relações de

A futura administra-
d L

ção gancha grande amizade e cordíaãidade com
de ·a,côlI'do com abim�r�ns.a t 'e .on-

POT'Í'O Alegre, 6 (A. N.) - Há os líderes mi:litares aliados, espe-dr-es o govêrrio ,
ritânico eve que

d' t em tór-no do. .

I E' h.

grau e in: eresse se- CLa mente com isen. ower e o ge-desmentir perante o Parlamento
.

.

'
. -

f cretsriado do .sr. Walter Jobim, nerml Badell W .Smith, atualmente
que abrigasse a intenção de un-

.

. . com Q qual o governador eleito embaixador norte-americano emddr as suas forças com as cos Esta.-I . . .

t d-

d procua-ara curnprrr o as as PQ'O- Moscou.dos Unidos. "Nao surpreen 'e, que
f

'

.

E' fi
os circulos hrítânicos e america- messas .que ez ao povo na campa- Durante a VIsita de isen: ower

l' .

f. . " dr
,

"0' nha eleitoral.
I
a .MjgSCOLl, em 1945, ambos os gene-

nos ten l/mTI -co[J.s�.era, () 1l'eeessan ,
.. .

. ..

. .

ticias" d Ao que se dIZ nos 'meIOS pesse- raIIS foram muíto amigos e o . ma-
desmenttr essas no eras _ e-.

"'!
.

.

.

A ,..\ " -

'e dlS,tf\'S. o sr. BatI.sla Per,ehl"'a contl-

reC,hial
rulSiSO rO.mpeu todos Os pre-claro'li o artIgo. paU'l'o'l1lzaçaoa.: .

.
., . .

,

t t lll'uaJfa a frem.te da Sec-retana de cedentes S'OVllertlcos ao aoeLtarr- 11m
anuas - a'C'nescen, ou - O,I�ni()1ll a.

,

'

. . . . .

'

G
-

B tI' d
.

d IObras Pubhc.as. O sr. Ba1bmo Mas-, convIte de ElSlenhowe,I- para um
l'a� 1"81 an l,a alll' ai maIS ,epen- . . I

_ •

d d E ",' D'd
.

t a
ca'relllha,s 'e o nome maIS cotado' almoç.o nao protocolar na emobalxa-,ente· os Su3Jd.os UI os, e IS o .'
., 'I .

J. -1-' f '" a palra a Secretana de Agncuilrtmra. dia (]ios Esrbaldlos UnIdos.ta ponto, qU!e a es,"a orçanuo

ab.a.n:diollJ3Jr o sist'ema mé:trác'O.

Como governará Derreta
Miami 6 (D. P.) - O presidente quíe representam os f'ormecímeeuos

11l1'uguaio, sr. Benreta, ao chegar aos dos Estados Unidos para o Uruguai
Estados Unidos, logo após ser re- o :pirC,s,�dieil1rLe Berceta salientou a

cebido pelos representantes do necessidade dJe estabelecer relações
govêrno norle-rumerioR;no de'l1 a 00:, comerciais ::ünrdas ma'is 'amiP�as en

nhecer uma dedara-ção T'efenen,te à tl"le OIS dois paises.
situa·ção do Dr,ugUlai e as 'J':e�áções

amer�cano uruguailas. \. I Um.a fortuna emSahentou Be<rn1eta q;u.e ,a,s. ,condl-

çõ,es econÓllni'Cl3JS do .UI'UgiQ�ai p'oà�mll diamantess.er comparadas satLsiÍaJtol'lias e IJl
T k' (U P) O 't" .. o- iO, . .

- exerCI o nor-
clUS'Ive mlUl,to flav,ora'V1el'S, aJfl,aJnta:n . .

f
. "J'á' C'incu1am noticias de qUle.' .

I
te amerIcano anunCiOU que 01 pre-do seu deseJ'o de seu g,oV,ef/110 lll-

E t d U'd
.

I aviaJ"'ol'le,s bri.tâJn.icos es.tã'O- s'endci
. so Inos s a os nI os, 0', coronc, ,u

v·e:rrI!e:r os sa�dos ,n'OiS EstatC]io,s Dm-
Ed d M' .

d treinados no lain"'amenúo de bom-
..

'

'war urraz, em CUJO po, ,er as ""

doS!, ,deco!l'r8lll'ne Idla C1lf,er,ença da ba-
't, ,,'d' d d'

'

btas atômicas, rt11}e 13.0 momlento· sóajU,o.,i a es a uanClras encon- '1:'

bn,ça ,co�nerdal duralnt'c' a guerra, sa-:o P'!'O,d.11z1·das '110S EstwdiOS Uni-tram d,iamantes num valor de du-
na f/81lltoVíação' de ,equi;pr3!mento in

t ,-! '1 d I trazidos dos". A lI'evíÍsta dtou o memhm do
d

.

I h'd 1"
.. zen os e _ez mI o ares,'us.tnal , I' ro-·e 'etrrico, m3J(_[lI.llnas d J

�

M f Partmuento britânico Kon. Zilliacus
" . o apao. urraz, que ora g'uar-perfuradoras ,d,e' poÇüs perbro,lJj,fe['os,

I d'� 'I't d B d no s,enotido ,de que 8i5s:a' pÓlitica..

'1 d
. Iao mI I ar ,o anco . o Japão.

lI13iqUlln'as aJgr.lJClO, a c tUI lo o. maIS,
t h d'I t :'conduz á .!l',uer.ra" .. '.�Os j.ornais

. . 'en re novem ro e mI novecem Os u

nl8loe.o,,·arlO 'ao ,d:esen:voIVlmelltto do I

t
. '..

d progr!els,s,islJas" - dois,se "Teml])osquaron a e CIncO' em Janeiro o
Vrugitmi.

.. . I corrente ano, s,erá 'reconduzido ao Novos" - Esta.dos Unidrós e a Grã-
Em segu!ldia o p'l'es�.dell1,fJe Ber1'e-

J
�

b t d' 't Bretrunha estão ,em profunda oon-
, . _, apao para a er ura e lnquerI o.ta ,deolaroU! ser lIalllllbem I'ntJençao' trrfldição com a's UtSiPi,r.açôes das 11Ia-

de s.eu govermo o pa,ga,menoo pon- " It ,.
·

á çõ�s ao est·àheI8Icimento d.a paz du-
tuàI dos juros sobre cmplréSltimoiS II a 18 asslnor f/al::l'oUlra e da segll'rq,JJÇJa".
e 1lqdlals as obrigações oontraidas Roma, 6 (D. P.) - A comis:s,ão de
pelo Uruguai. 3JS'SIUllJ-rOS inrt:er.narcionais da .assem-

LOgiO depois ti3!lou Berret!a sobre hléia ,coushtuÍIllte !resolV'eul, hoje,
os principais a-ntÍ;g.os de exrporillação qUJe 'll1O in.tenesSle da nação, a Ita
d-o. Dru/glUai, d8i5taClalnidlO-se <Fue o' lia dJe,ve 3ts'sinár o tratado de pa,z.
mais, imp,or,truniJe m,o .ano pass·ado, : EntI:ell1atnto" o sr. Degasp:eri 3jllUn
foi ,a caI!llIe 'e �erri'Vedios, &eguindo-: ciou que nes'Sa ocasião ap.r�setntará
se imedialalmentle -as lãs t'ex,tÍ.iS. De-' um fonte p'rotesfo comtira; o' rigor e

pois de .ref,erir..,se à i'ill,Q),o:r:t!run'cia in,iustiçà' do 1Jrat3Jdo.

�esagrado da Espanha
aSilo, 6 (D. P.) - O minislro· do nOlméjgta pa.ra com a Espanha que

Exterior da· Noruégla, BOrnfirunou es'ta sendo dlscrita como dis-cricio-
hoje que a Es'panha ma.nifes.tou neria. O parlrumento norueg'uês es-

grruude desagrado p'e,la atittude· da tá, atuaume:nte, 'estudaludo as reco

noruég.a com relação ao gov·erno moodações jUlnto a o governo de

espanhol e pr.ül poüti-ca comercial Rra,TIlco.

Conflitos, greves, prisões

em

Calcutá, 6 (U. P.) - Conflitos, promovidas por elementos pertw'
greves e prisões parecem agora fa- badores da o.rdem, :na rt;gião de
zer parte -da vida normal da India. Dacca, o que iobrigou a interven
Notícias j'ecebidas hoje -de . .várias ção da policia, efetuando .1 várias
pm'tes do ,país informam terem-se prisões. Cerca de 300.000 operários
registrado novas' desordens em al-' e mais i50.000 estudantes entraram

giwws p1'ovíncias, ao mesmo tem- em greve 'em j'esposta ao apelo
po que outros despachos dão con:ta feito pelo Congresso dos Sindica

«as manifestqções de desag1'ado tos da India.

Fábrica
chamas

tandidatos ao· ministerioLisboa, 6 (U. P.) - Seis milhões
dJe rol:hia.g ficalraun fedll]zida's li zim

liaJS, além de Clelnltenas de tomelladas
de corNça ·ffiri muto, com o illlcên- Rio, 6 ·.(A. N.) - O sr. Morvtan <Fue, 1n.31tll'r:al�mente, gos·t/a.ri.a de oon

ditO ocurrido ontem na Fiabri(la ,dle de Figuleinedo é o d�rige,nilJe de um quistar mais uma p,3!sta, aMm da
Rolha,s AIV18i5 ide Barro,s., em La- do,s grandes 'e'S'�a.bel'ecimentos in- Agrk:ulltuli:ia., o,nde joá se aoha o sr.

m/as, p8ll'lto do P:or,to. dustr:iais de 'São Plaulo. Sua Id.a DraniieI de c.wrva·lIlio.

.os- b0llDlbei'ros fi-cam impos.si- para a ],J'3!s,ta do llnab,�liho, pelo que
·

....'·d d' aip,una,mo's, ,era deSlbn.ada a certo O d fi a'eleOhUi,nados de ·agir ·em Vl�'IJU e I Ia, _. . n \ � e D ,..

f J d' I prazo·, pior nao lhe s�er po'sslvel U
.a 'l:a agua. .

t d'
P

.-

di
.

'd'i t
wb!andOlo,a,r por 'IDIlUto emipO a ,1- nall-smo01' ooaslao o Incen o q.Ule. ,e- _. .,.

.

. . .

C d M" I rleçao <:te' sua Lndüs:trw. Por es'se

O d
.

f
I"e 1'01ClO na lrus:a. e .r aqrumas"motiv'Ü, os ClalIltdiÍldlatos ao cango· já Nova YOIrk, 6 (D. P.) - O ex,,:

prob "ama. O
' OlUil11lelrOS?s operalf1_0i5 se. aclh:avram. esltão à postos: os S1'S. Froncisco secretári.o tle Comércio dos Esta-

""'. Ca e lem
ser.VIÇlO Id/e .Sier�o ultImamdo .o

Benjlamam GaUoUi do PSD; JUTa-. do:s Usido&, sr. Henry WaUaoe,.
S. PADI.;O, fi,. (A. N.) - O nJi.nâs,t,f.O Drun1e,1 Ide GaI'VIallho, que pro,s- ma/n,�fat�m ,de pa'nhidias. de follha,'" cy\ Magia1hães, da UDN; Hugo BOT-CIlJUm artigo p'l1bliútdo boje pelO

se·guiu ,v1rugem 'PIara BoltujC!a�ú, .f�l�ll:do aOS jomalist�s� sôhre '0. IP�0ib1ema,�eSthnadas a ]jn,g1�eITta, no BrasIl
ghú, dlo PTE, seção ,d� .São Pauló, "�ew Rlepublilca." de.cJm�a: :'A poli-

do cme, odedlail't{)!l]: quJe _consIdera InfJU!nrdlGlda la ipII1evlSao p,eSSllllilsta de á BéJlgiCla·.
lIIma vez qUle o DiretorIo GentTal trca. nor:Qe-rumrilcaJna ra],atIva ás

uma 'revista amerioam'a sôbr<e o Ú1Jt1lI'0 dess'e produto ,em nosso paí:S. Não A fábriaa pr,O[}ri!amenf'.e dita foi deseja a p3Jsrta iP,ana um dos seus, al'tas nari·f.as ,e baixos empI1éS/timos
vê nazões para a pr,evis:ão feita. "As nos'Sras oolrturas d,e oatié 'estão ipil!S- d/eiSlt'r,UJida le l10dlas as máqlllÍIIlJas s·e desta capit::)J.. RieSllla ainda, 'Ü PR, Illicarretara uma onda de naciona
sa:ndlO ipOlr uma fase de reergJlümeintó ,e te.n11-0 oonfi,amça em que o Bra- perrd'enam, 'mias; os edifidos an'exos que te",e>CIe Sieu prles,ugio aU'll1!emta- li.smo no extetrior ·e desempreg"@
�il oontÍlDtulará 'na lidera,nça da pl'odução· mundiall da ruihi'ácea", n:,td:a sufreram. dlo no paeito de 19 de ja'neiro 'e nOls EE. Unidos.

.._: J

Os terroristas �cusam
JERiUSALEM, 6 (D. P.) - O govêmo ,dia Grã�Brretanhia é aJCIU�lldo

vela ongrunizaçã-o ;terrorisrta jada,i-oa "I;j,gulll Lemni" cfe aiPlicar méÍ'Od,o,s
In.azistas .rua PI:l,oosti,llIa. 11r3lns·n1Í!tidO's si�uJtanealll181llte em ingLês;, russo,
Ha1iruno e aelbraico ,a di·reção c1a'ndestlina d3lquei1a ol'g)3in'ização ape
lou hoJe palI1a que toda,s as ,n,a,ções auxiliarem -os Judeus em sua lUIta
COllltra a tirania nazi-briltânicta n.a t'er,ra �'3inma. J
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FARMACIAS DE PLANTÃO
8 .i: Sábado -'- Farmácia Santo

Agostinho - Rua Conselheiro Ma
fra.

9 - Domingo - Farmáoia San
!to A:go,sltinho 'Rua Conselheiro
Maflf'a.
15 SáJbaJd'O - Flarnnácia Espe-

JiaJnç;a _ Rua Conse,Llieiro Mafra.
16 - Domingo - Farmácia EIs

peramça - Rl]a Conslelheil'O Mafro.
22 - SáJbiado - FarmáCia 'Nel

son - Roo Re]Jipe SichmidJt.
23 - Domingo - Flarmácia Nel

son - Rua FelíPle S:cfunidt.
O, Slffi'viço 1n,9Nmno será ef,edIUado

pela Famláci,a Santa AntônLo sita
.á rua João Pinto.

A p;l1es'ent'e tJa,bela não poderá ser
a]feraid'a sem pre,v�a autorização
deste De!(JIUJl1taJIuooto.
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80,00
45,00
25,00
9,00
0,50

Levo 00 conhecimento dos us. s6cioe e lual exmos, fCilmíli.:il;w
que a Diretoria do «Clube Doze de Agosto» resolveu realizar baile. à,
fantasia. com início às 22 horall nOI 'Ieguintes dias do mes de Feve-'
reiro: 15 !aábadoJ, 16 (domingo) e 18 (terç!) leira). reservando o dia.
17 (segunda-feira) para a vesperal infontil, da, tl3 às 20 horas.

VENDA DE MESA •• Do ·dia 10 de fevereiro em diante, da. 18:
às' 20 hora., na séde do Clube. terá início ti. re.erva de mela.. pela
or âern de chegada do .ócio, no recinto para eue fim delignado. O,
socio s6 poderá reJervar uma mesa. O preço da 'mesa numerada,
eorn direito a 4 cadeiral. obedecen4_o à disposição constante da planto.
expolta na séde do Clube, será o s�guinte:

.

ASSINATURAS PARA TODOS OS BAILES CR$ 80,00
MESI\ AVULSA PARA CADA BAILE .. , CR$ 30;00

INGRESSOS •. De ocôrdo com as instruções baixadas �ela Dire-·
torio e 'que serão distribuídas aos IIrl sôcíoe, OI preços para os'

ingre.llos avulsos lerão OI aeguintes:
-

PARA TODOS OS BAILES CR$ 300.00
PARA CADA BAILE . GR$ 100,00

NOTA D. A meDO Javulsa s6 poderá ler adquirida ap6. a reaervCl'.

das de allinatura para todos o. baileD. I

Secretaria, em Florianópolis" '28 de
'

Janeiro de 1947.
ELPIDIO FRAGOSO, Secretário Geral,

'" . ,

I

Os senadores recusara"m CLUBE DOZE DE AGOSTO;
CARNAVAL DE '1947

'AVISOWashington, (U. P.) - Os

se-j çakho pelo seu colega Vandenberg,
nadores l'epublicanos Arthur Van-, ao recusar o convite de TrUJlTIan.

denherg e democrata Tom Con- A decisão dos Senhores Vanden

nally declinaram de aceitar o con-I berg e Connaldy terminou com os

vite do Presidente 'Iiruman para meses de conjeturas sôhre o papel
comparecer, ambos, á Conferêncía que ambos - especialmente Van
de Chanceleres dos Quatro Gran- denberg desempenhariam' em
des, em Moscou, COlITIO aiudantes do Moscou.
Generaf Ma�shall, Secretácío de

etado. \
Os lideres do Govêrrio haviam

A dita Conêerência terá inicio a
confiado em que o sr, Vandembcrg

t, compareceria áouela conferência,10 de março róximo, '''<'

Não obstai te, os dpis Senadores embora fosse apenas para conveu

declaram q'uk não se recusariam a
cer a Grã-Bretanha, Rússia e Fran

Incorporar-se á. delegação norte- ça de que o Senado dos Estados

americana em Moscou, mais tarde, Unid>o!s apoiaria a delegação nor

� sua presença fosse considerada te-americana em suas decisões.

necessária parai demonstrar 'o Contudo, os observadores acre

apôio, sem partidarismo poJ:itico, dutam que considerações de ordem
<; do Senado á politica internacional estratégica podem ter impedido o

dos Estados Unidos. sr. Vandenberg a 'não comparecer
Amibos deram a conhecer sua de- á reunião de Moscou. Informa-se

que o sr. Vandenber-g, líder indis

oufivel do Partido Republicano na

podidica exterior que em Washing
ton pode fazer .mais que na Confe

rêncía de Moscou para conseguir
(rue o Tratado de Paz prura a Ale

manha se ajuste mais aos seus de

sejos e pontos de. vista.

cisão depois de almoçarem com o

Secretário de Estado, e o sr. Con

nally, que havia indicado anterior
mente q'UJe tencionava acompanhar
o General Marshall a Moscou e

comparecer ás conferências de
Chanceleres dos Quatro Grandes"
aparentemente seguiu o rumo tra-

DE PION EIR O
A SERViÇO DE V.S.

.:

Academià de Vomércio, de 8t8,. Vatarina
. (Fiscalizada p�lo (jpvêrno f�dera\l)
ANO LETIVO DE' 1947

CURSOS: Comercial Básico
Técnico de Contabilidade l '

e 2' anos

Contador 3' ano
Ciências Econômica•.

INSCRIÇÕES! Exames de' admissão 00 CUrlQ Comercial Básico
•• de l' a 15 de fevereiro'
Exames de 2a epoca -. de r: a 15 de fevereiro.

INICIO DE EXAMES: AdmisRão -- .20 de fevereiro
2& epcco v- 20 de fevereira.

MATRICULA- de l '

a 28 de fevereiro.
INICIO DAS AULAS: -- lo de março.
Nota: Aos portadores do diploma de Aultiliar de'Escritorio _. C,onclullão

do Curso Comercial Básico -- lierá permitida sem a observancia
do' limite mínimo de idade, a obtenção do 'certificada 'de Licen
ça Gina.ial, de acôrdo com o regime estabelecido no Titulo VII
do Decreto-Lei n. 4244, de 9 de abril de 1942 (Decreto n. 8191
d4 20 de novembro de 1945).

INFORMAÇÕES •• Ávenida Hércili& Luz, 47 •• das 17 ás 19 horaa,

r�..

FILIAr. VARIG:
EDIFICIO LA

Praca 15 de Novembro
PORTA - Telefone 1325

'E D 1 T A L
Proeroga O prazo de àprese'ntação de proposta

COMUNICO aos intere..ados que o prazo para a aprelentaç50 dll'''
propostas para a venda, ao melhor preço, de um caminhão

Fcrd, usado, modêlo 1941, de oito cilindros e 86 HP per
tencente 00 Conse,lho Nacional de Geografia fica

prorogado até'O dia 20 do corrente.

As propostas deverão ser entregues em 3 viaI à Secretaria do Con.e-Iho,
na Praça Getulio Vargas, n. 14 -- 5' Andar -- Edifício Serrador, -- RiO'·
de Janeiro, ou na Cidade de São Jopé no Eltado de Santa Catarina,
no Acampamento da Secção de Nivelamento. onde os intereeDadolil'

-------------------- ...w___ obtorão todo. os ellclarecimento. sabre o alsunto.

UTENStLlOS PARA

I
Terão preferência na aquisição dê.se veículo, em igualdade de con-

RELOJOEIROS diçõe•• as instituições autárquicas e reparticões puh:icali,-conforme'
re.olução n. 252 do Diretório Central dêste Conselho.

Balanças para oficmas - Para brilhantes - Laminadores
Tornos para relojoeiros - Banhos' para dourar e pra·

tear - Cordas, vidrds para relógios, etc,

IPreços e prospectos com a

C A SAM A SE T t (
Rua Seminário, 131 � 135 - São Paulo.�

----------------------------�

/

FORNITURAS
OURIVEIS

E
C

CONTA, CORRENTE POPULAR

". 'fJ Juros 51/2 a. a. -;- 'Limite Cr$ 30.000,00
co � Movimentação com cheques

��'i Banco do Distrito 'Federal S.4.
A Elelro CAPITAL: CR$ 6O.00o,_poo,oo

RESERVAS: CR$' 15.000.000,00
Trajano, 23 • Florla-nópoUs

T é.e-ni C a-

RuaIn.talando-se à rua Trajano, n. 25, tem o prazer de comunicar
ao distinto povo que possue técnicos habilitados a executar quail
quer serviços de eletricidade em geral, CClmo sejam; enrolamentos de
motorss, dínamos, transformadores .. consertos de rádios ou quaisquer TOMEoutros aparelhlils

elétr,
icos e inlta!ações de luz e força, possuindo

Itombem uma secção d� venda de estabilizadores de fabricação pr6-
pria 6 ��dios dos melhores m�r.ca.. , IM'ELHOI'IIVIsItem-na. sem compromISso. ...OS.1fIlí

RNO'T t
APENAS Cr$ 8,"

Com essa infima quantia V.�
está· auxiliando o seu próximo,

...REBITIVO I Contdbua para" a Cabta 4e EAmela'll'
"17"' fi ao. Indbfentev elo' Fl�r1alllbollL

!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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;CLUBE DOZE DE AGO�TO--Dias
carnavalescos. Dia 17, vesperal infantil,

lerá, inicio a reserva

15, 16 e 18 de fevereiro,
A começar de' 1 O de fevereiro
de

bailes

mesas,

Recebemos e agradecemos a se- PRIMEIROS, CONCUR,sOS PARA EstaLísLi,cas, assistmdo-lhee, as-

,guinte comunicação: AGENTE MUNI.CIPAL DE ES- �iiIl1, possibididade de acesso em

DR. ACHILES GALLOTTI lado" envia-lhe votos ds perenes Senhor Dáretor : TATISTICA funções de vencimentos até o li-
'A dada de hoje assill1,rba o aní- felicidades. É�me honroso ccmunicar-vos Os venoírnentos variarão, em, todo mite de Cr$ 3.200,00.

'versário natalício do ,eXimo,. ST. CeI. x x: que, em Assembléia necenêemente o pais, entre Cr$ 700,00 ,e Conforme astannos seguramente
Médico' do Exército Nacional dr. E:\lFERMO:

I neadizada por este G1u!be Esperan- 01'$ 3.200,00 informados, OiS concursos constarão
AchilelS Gahlotti, 110S,80 ilustre con- Paciente de rima íntervenção ci- tísta, foi eleita e smpossada a Dire- Prosseguindo em sua esolarecida de provas escritas de Por-tuguês 'e

terrA,neo. rúrgica. está recolhida ao Hospital
I

tor ia que eXier,cerá seu mandato du- diretriz quanto à 'racional organi- Matemática, para os niveis ele-
PaI' sua cultura e destacadas de Caridade, quarto n? 9, o sr. Leo- rante o ano de 1947, e que rem a zação dos 'seus di.ferentes quadros mentar e médio, var-iando, contu-

vi.rtJtlldes de espírito e coração 19 dgiar-io Bonson. I oonstituição seglll�n�e,:. fnmcíonais, o ,)insti>luLo Bras-ileiro do, os rspeetivos programas, e de

"distinto aniversariante possue vas- Presidente: Pedro de LIma Bren- de Geografia e /EstaltísLica _ que Pontuvuês, Matemática e Corogra-
to círculo de amizades. \-rAJA;\TTES:

I neisen ; Secrebário: I!ug;êll1iD Doin acaba de chamar a si a f.81sponsa-' fia .do Estado, quanto ao nível su-
O Eatado associa-se ás homsna- JOSÉ LEANDRO VIEIRA I Vieira; Tesoureiro: Washbngton hilidade de Urdas as Agências Mu- pe,rlOlr.

gens que hoje lhe serão prestadas. Procedente de Urubíci, está em Luiz do V:ale Pereira. nicipais de Es.taMlStie.as - realiza-j Br'evememt� a InsP8l,toria Regio-
x x x nossa capital, o sr. José Leandro Departamento Cultural: rá, em 1947, os concursos desüna-' nal de Estatfstica fara punlícar o

MENINO ÉDLSON CUNHA 'Vieira, f'uncionár ío estadual em Dinetor : Giov:aJlllai P. Faraco. dos ao preenohímento da carreira edital de abertura das ínscrições,
Vê passar hoje, o seu 40 a,niver-I Urubici, onde é muito estímado. Secções: de Agemte Mnmioipal de Estatís- ofercendo detalhados es,c'lar,eci,-

sár io natalício, o gadante menino: • • •

Pa-opagande: Ari Kardec de Me- tíca. mentos sobre o assunto.
t,dison, di léto f'iüh inho do sr. Ma-l ACADEMICO DI,RCEU DE OLI- lo; Cursos: Helena N, Spyrddes ; Em Sam.a Catar-ina, os referidos CONCUR.SOS PARA A CAR�EIRA
noel Cunha, oficial da nossa' Ma- VEIRA E SILVA Reuniões Sociais: Osvaldo Me�1O Fi- concursos serão efetuados breve- DE AGENTE MUNWIPAL DE
rÍlILha Mercante e de sua exma, es- ,'ProcedenGe do IÜo, está em FIO-' Lho; BibJ.'ioltleca: Dilton do Vale Pe- mente, para o preench imento de H ESTATÍSTICA
pósa d. Alaide Cunha. 11'ianÓPOJi,s o jovem a,catdêmi,�o Dir-' r-eir-a: M�tetriaJI:. Gilberto Doin vagas, cujo vencimento mnnrno O linSltiltuto Brasileiro de Geo-

ceu, de Ol.1velra.e SIlva, fl'!lho do
I Vieira: Onenta?�o Técnica: Pre- será de Cr$ 700,00 e o máximo de grafia e Estatística fará realizar,

MENINO EDLSON .sr. dr. Olive.ira e Silva, ínaegro shdente, Seoretár io e Diretor do CrS 2.100,00. Os candidatos apro- nos próximos meses, em várias ci-
A ,çlaLa de �10je aS'8ilnal� o an�-l juiz no Distr-ito Federal. I Dep. Cudltu'raI. vades, porém, integrarão o Quadro dades oatar ímenses, os concursos

vsrsarro natalício do menmo Edl-: O acadêmico Dirceu veiu a esta I 2. Prosseguindo sua ortmpa'nha Nacional de Agentes Municipais de previstos pela Cláusula IV do Con-
,son" filhinho, do sr. M��O!el CU�l��, capilal em via,gem de férias,. Ide ,atiVlid'ades em favor do, desen-

� -=""""._
vênias Nacionais de Estatís,tica

ofIcIal 'da nossa MaIlnha M,el- .

• I vül.vimentlO
intelectual, e cuilitural Mlu'lli'c�pal e ,que têm por finalida-

cante.
• • '. 10 cola r da Rainha ,barriga-V1erd�, [l'reteill�e êste Clu- ,de ai seleção de céIJlldid'iJJtos a car-

l H II . d - 6 (U P) _ P 1 be EspemntIstal realIzar, no ano
\ reira de Agente Munici,pal de Esta-

RUBENS DE ABREU KEINERT
.

(} ,Y"\' 00
"

, ". e.a que ora s,e inicia, extmlS'O progra- : tíosLica.
Trans,corre hOJ'e a daJt,a natalí- pnmewa vez, sm-a tl"'aJnsfe,rurna pala - -. d t 'd' 1

- I rn�l'S nn'nnll"SOS serão efetuados.
" ',' I

."
_ lTI!a de açao, 'cem 'ell es a IVi11' gaça0 J.'cc VU' v ,LI

cia do sr Rubens de Abreu Kei- 'I a tela .a n(')v'e�a hlstOTlCa ClJe Dumas
di'di T' t

.

I I).ara sér.ies d classes de três níveis,

.' "

..

'

.
.

_ "O (l()"�l- d� Ral·1l111a". Uma d,as O.J om'a auxl. l,ar. �n em. a'ClOdla Habnas noT'fnUS n 1 662 da co-
neJ'lt, So.ClO gel'ellte da f.1l'ma Ru I ,�., �

. ,. em todo o Ílffi'TÜOnO catannense.
"" -Iv <1" ..,'

diSltÍ;ntos, CCYll1lPreelldando, r,e,spooti-
bens de Abreu Kej,nrt e Cia., de gnmd'8 empifesas cmematografrcas

No ens'eJo, quJe se me of<8'rece
marca de PôrLo União,impertralllte o

vamente: a) Nível elmenta?' (Pa-
JOI'n:\ll'le. I etende o,ao ....n,r de U"TI e 11"el'0 a dr. Roque Rag'ugm,etti e pacientespr "" "'"� �.

f' e
�

ra n,s
A g-e'n,nl"as ,dias n·lasses A a C.) "q:lllero a lI1ffiar-VOS meu a![)r,eço l' l

- ru ""'� v v

PElS'oo' a mUl·,to l"'la,cl·on'>'da· não dois, milhões odle do1aJ,res na fúlma- Jtllgamentos ?'ea tZac os em sessao
A'

.

" D W.
• • _.J,' comsideração. . , . b) Nível médio (Para as· genC1as

,só na'q,uela cidélJde 'Clamo nesta ca- gemo p,O[- ,outro lado, CInOO' UJos
P d d L' B

.

P
extraor'dma1'la de 5 elo cOl'r'ente

1 D F)' N' el Superior. . _ I e ro e una renneIsen. re-
mês ' das -c lasse's

,

a , W

J)�til.l, onde pOlssue grande numero pri,ncipals 'e,s'Íll/ql'os estao teln,tJando"dJ t
.

lCf �T'L O"'L a e'
I (Para as Algênoias das clIwsses G a

de amigos, o di'stinto anivrsariam- ob<ter os direitos de filmagJem du-
SI C/n, e.

Alfredo "oep'e1's c ,1 ar ,u fi! y 1.
,

'f t
-

11 d T' F cl t Cf Relator o sr. des. Alfredo Trom-' I). _..' -·te I\eeeberá" ,hoje, as mwm es açoes ma; 'nov,e· a I 'e L�on e,u 1 wa,n"er, I .sómem,[.e serao aoel:vas mscr.1c:oe,s
,.d a,preço de todos. I que ai'nidJa está ,para sair. O liVlro powsky.

"d d T 'b aI de candidat.os de sexo masculmo,
Os do "O Es,tado" abraçam-no trata das atividades �e BNI}amim VENDE-,SE .'

PaI' unanlm� a e, o rI un ,

que ,cootem, na data do encerra-
-efusiva,mellte. '

ii
EI'anklil!lg .'t)

. '.B'emlter, antes das I negou a or,dem Impe1trada. I menrto das inscrições, i,dade míni-
revoluções n o ir t e-americanas e o predio I1O. 5 da rua Habeas-corpus ,no 1.�63, da co-

ma de dezoito e máxima de 38 anos.

MENINO RENATO francesa, já tlend'O as prü\I)lostas Tirade·ntes. marca de Bom R�tLro,. lmpetranLe o

I Além dos v8lne.imento's e da res-

Faz anos, hoje o menino Renato, pass,ado de duzenltos e ciquenta Trotar com Domingos dr. Oswaldo Bulcao VIana e piamen- t·· f t'
- candidatos

Les Frruncisco Albuquerque e ou- pec lvad· e 81tlV�ça�"rel_OtSo a sala'l'l'o'-fillho do sr. Ary Wagner, comer- mil dobres ou perto de cin'Cú mi- Valente, run Alvaro de
" ap.rova o.s erao uI' . -

ciaTIle residelnt,e em Arkiu,

mUlli-,lhões
de cTuzeir.os. Co rvalho 64. tros. Re,laJLol' o sr. des. G1.ulheirme

famíli'a e a sClilário "pro-tempÜlfe",
,dpio de Pal.hoça.

M.
-_r _

-----.------ ---- Abry.
, . integra:ndo O Qucudro Nacional de

•• * IDlsterlO d� Edu�a�a-o e Saurde o Tribunal, ,prelJmm,a�me�te, co- Agentes Municipais de Es,tatís'LÍ-
""ILVIO . SANTA,NA I

U U V nl1ecen do peebdo or,ltg1nanamern-, . . .

d ., .

t d eln:>:>
'. d' Ica dIrlgl'do e a .J11ml'S ra, OpU'

Comemora seu naba,Jí.cio, hoje o

I'
ESCOLA INDUSTRIAL DE FLORIANOPOLiS Le, e cOllvel'lu o J,ulgaJll1,emto em 1- , .

� ,

'ê" e' m solicita L B. G . .E.
jovem Silvio Santana, estudall1Jte. Chama-se a atenção dos interessados para o edital LIg ncm par: Ique ,s -jaid s' , 'tá-I O etdiül1 de abertura das inscri-

x x x de mo trícu la paro admissão de alunos no corrente 'das. mfO.l'maçoes do ,��..
r. I

�Cl� .- çõ,as oferecer.á maiones elSlola,reci-
FAZEM ANOS, HOJE: ano, publicado no Diário Oficial do Estqdo de 18 de rio da SeguT(N1ça P,I,L ,lCa ,e 'bo

UlZ
ImeruLos os quais 'télimbém serão

a sra. Navi iV],ellquiadoes. Janel·ro. de Direito eil;n exerClClO 150 re as '

t l' ·t
_

.'
t prootaJdos, a ql1run os os so 1m ar

- a SITIa, Ema Damiani Ventura. alegaçoes dos paclenJ ·es.
.

d I B G E
1 660 d 0- ,pE'lla de:legélJCl,a',.() . . . ., ,em

,-_a SIta. Mari'a da Gloria

puri-II Habeas-cor�us n.
.. , la C

'Flo,riélJTIópolis, (lill@,etoria Regio-
flCaçao. Antonio Quizeski e Viuva 'Maria mama ,de LaJ,es, lmptmnte o dr.

t t' t·) d'ad a' rua
_ a sita. ZuLma Luz, filha da I Olindina Quizeski Lima· João Bati'sLa Tezza e pae.i.n'te Abí- I

nal de MFI� a I�. l,oa �'eJ 1� fi,
,

11"0 M31noel da Costa. R.elato,r ü sr. Padre 19ue' mo n .

v,iuva d. Pompilli,a Luz. i participam aos parentes e participa aos parentes e ami-
- O sr. Orlalldo Damiruni, con-

I amigos o contrato de ca.a- gos o contrato de callamento

,neituélJdo comer.ciante ne.sta ca- , mento de .ua filha LAURA de .eu filho WALDEMAR com

com o Snr Waldemar Lima. a Srita. Laura S. Quizesk1•',p i,tal.
-..,.. O 'sr. Aldo1fo José dos Reis.
_ Monsellhor GaW'Jino de Oli

'Veira.
- a snta. Celeste Araillltes lRiba,s.

_ a sra. Leopo,l.dina Rosa da

Ccmceição.
_ Sofia Be.ooard1na CUl1'ha.
- o sr. João NeilÓermas'er.
- o s,r. dr. Cans'taTIlci,o Krunel.
__; a menina Vanda Melo, filha

'lio nosso cOol'ega de imllrellsa o.s,

va:ldo Melo.
- o sr. Dr. Jo,ão Tomaz Maircon-

ces de Matos.
_ o jovem De,lcyr IguélJtemny da

'Silvei'ra, filho dü sr. Moa,cyr Igua
tetmy da Silv,e.ir.a, ger,emLe do "Diá

rio da Tarde".
- o ménino Ad'air Lourenço.

�ocial Esperannsta JUnbo
.

�.

Concursos de EstatlstlcaVida

por umanimi- B R I TO
ds. LU11a Fr,eÍl'e.

Neg.ada a ordem
dade.

Missa de
DÉCIO

Dia

Habeas-'Cor'pus 11.· 1.664, da co- I
mar.ca de BI,um8'llau, i,mpl8ltramrte o

Ides. Silveira de Souza 'e pacieillte
Viceme Prada. Relartor o sr. des. Partiu paraLuna l!1I'ieiTe.

Conv'ertildo ,o julgamento em di- Washl-ngtonligêllcia pam ,que ,gleja avocado o
.'

-

prooesso originár,io. Parí-s,' 6 (U. P.) _:_ O mi,ni.s<tro

1 660 d co- da AgricuLtura TJ'a'Ca Henri Tan-
Hrubals-,coIíPllS D. . ,,'a

marcá de PaLho\{a, i!mpatr,aIl!te R-o- guy, partiu hOoj,e. desta calPital por

dr. OsvaLdo Bullcão Viruna e pacle.n- vta aéTlea com desttno á Washin

tes Raimundo José dos ,sélinto,s e g.ton, afim d,e e.s!tabelelcer negocia

outros. RJelaJtor o sr. des. Ferreira cões com as aUltoridade,s norte-

aJffilerÍICrunas para aquis,ição d<8 trÍ
Bastos.
Foi conoedida a ordem impetra- go e outros cereais.

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

da.
H,abeals-COIr,Pus n. 1.665, da co-

,manca d e,Pa�hoça, impetrrunte Ro

heTIto Hesoekoertt P,edroso e paci'ente
Bernardo KenaJben Filho. Relrutor o

sr. ,des. Ferreira Basto.s.
P,elo voto de de·semllate, o Tri

bunal converteu o jlllgClim8lnto ,am

dioJigêllCia, para que sejam solici

tadas informações do sr. dr. Se

c,I\etário da Segurança púbUca.

Habe,a,s-!COI1PUs n. 1.661, da co

manca de Caçador, impetrante o

dr. Zany Gonzaga e ·paciente Ota

cílio Granemann Cüsta. Relator o

sr. des. Hencílio Med,eiTos.

Negada a ordem impetrada,
unanimidade.

o alfaiate indicado
11farllmtAC:. "I

* * •

LAURA e WALDEMARI
confirm�m I

I

I
Florían6poli.; 5 de Fevereiro de 1946

/

BrasilA Equitativa dos EE- UU. do
Sociedade Nacional de Seguros sobre a vida

FUNDADA EM 1896

Temo. o prazer de c!,municar aos no&sos .egurado. e amigol
que inata!amo. a Praça Pereira e OliveirQ no l' Andar.
2' Pavimento do Edificio IPASE. a Agência da nossa
Sociedade. Re.ta Capital. onde esparemo. contimiar
a merecer a preferência cam que sempre nos
hQnraram. Noslo expediente será o seguinte:

Das 9 às 12 e d<:1s 14 às 17.30 horas. Aos sábados doa 9 às 12.
ADEMAR GARCIA

Ani\'er,sariclIU--5, ontem, o no.sso

pre.7;ado amigo sr. Aldemair Gal'cia,
pneSi�igioso pre&idimte do Direltório
'pessedisla de Joi1IlJVHe.

Figura de rElleNO nos meios S'Ü-
•

'Ciai.s daquela cidade, muito es't'lll1ill-1dOo Delas destacadas virtudes de seu

8Ispíri'to, o ilustre conterrano re

oebeu, ,pela auspl'cl>osa da,ta, as

sinceras ho,mel1a,gens de seus nu

me1'OISOS aJmÍgos e admi'radores.
Aillda que tardiamente "O Es-

Recebido por
NoJotov'

7°
MORITZ

Mosoou, 6 (U. P.) - O ministro
do Ex'Üerior da União Soviética,
Molotov, recebeu hi;)lje a visi'ta do

81mbaixClidor eXltraordimário e mi

niSltro p.!E'lni,potenciário do Chil.e,
Luis Davi da CI1UZ e Campos, se

gUlldo iilf.oI1ma .a agência noücios'a,

s,QlViéti,ca.. É ,esta a primeira vez

qu'e Campo .se avista com Mo'looLGv.
Roberto Moritz e Família convidam os paren
tes e amigos para a Missa de 7°. dia. que
será rezada no altar de Nossa Senhora, na

Catedral Metropolitana, no dia 10 do corrente.
2a,·ffjrfl. Desde já agradecem às pessoas que co�parecerem a

esse ato de nost'a religião.
Fiorianôpclis, 6 dt' Fevereiro de 1947,

Camiss., Gravatas, Piiame.,
Meias dai melhores, pelol me

por I nores preço. .6 na CASA MIS

CELA"l'EA - Ruae .. Mafra. 6

,'). Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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oESTADO - !exla feira 7 de fevereiro de 1M 7
-----------------------

PARA OS ESTADOS UNIDOS ,E
AUMENTO DAS COMPRAS DE

PROCED�NCIA "YANKEE"

Durante 'O per-iodo de janeir-o a

setembro de 1946, o intercâmbio
comercial do Br.asil COOT1 os' países
amer-icanos oferece progressos r-e

lativarnenta ríiminutos, enquanto o

tráficu com os demais continentes,
notariamente a Europa, se mostrou

mais ativo. Semelhante verificação
é perrndtida através dos dados a

I

êsse respeito ekiliorados pe-lo Ser-I'
viço de Estatística Econômica e!
Fínanceira, do, Ministério dia Fa

zenda, ór-gão integrante do sistema

estatístico do I. B. G. E,
Quantitetivernente, com efeito,

as nossas exportações para as Amé

ricas evidenoiaram o ligeiro acrés
cimo de .,85.741 toneladas, pana um

total de embarques que sornou

1.640.241 toneladas. E 'O leve au

memto o-corrido deixa de possuir
maicr signíficado, no conjunto dos

Convocação das classes de I negócios com o ,estJrrungeiro, quan-

1926 e 1927 .

do se v,e!ri,fic�, sUJa. participação

DECLAR "tiA-O DE III.ISUBM'SSA-O perce_nbuaI cardo .9€1nslv,ehlllelllte: em

A� rt I relação ao ano anterior : 60,36%
São ne.ta data declarados in- contra 72,73%.

lIuhmislos todos OI cidadãos bra
aileirol, natol ou ni:1turaJisados,
nascidoz entre l ' de Janeiro de concernente ao valor: '7.659,1 mi-

1926 é 31 de Dezembro de II�27
(class91 de 1926 e 1921), residentes
nos Estados do Paraná c San ta
Catarina que não se tenham apre
sentado para o Serviço Militar até
às 24 horas do dia 31 'de Janeiro
de'1941,
Não 'eltão compreendido. ne.ta

declaração os oidadão. das referi
dai clalle. que sejam reservistal
de Ia. e 2&, categoria., praças ou

oficiais da. Fôrçal Armadal (Exér
cito, Marinha e Aeronáutica). bem
como OI que pesauern documentom
de quitação com o Serviço Militar
(de adiamento ou dispensa' de
incorporação. de acôrdo' com as

lei. em vigor),
Floriq.nópoiis, I' de

.

Fevereiro de
1941.
MAJOR

-- ,

"VIRCiEM' ESPE'CIALIDADE"
(�l A' WETZEL ]NDCSTRIAL-JOINVILLE (MarCG

_... "'.

TORNA A ROUPA' BRANQUISSIMA
�------------------�------���------------------�/--------------------------------

I SNRS.
48SINN4TES
Reclamem ímedíeta

mente qualquer irre
guJaridade na entrega
de seus jornaes.

.

Rádio Dilu§ora
de Laguna

Todo o Sul 'Caterlnense escuta

diariamente a Rádio Difusora
de Laguna.

970 Klcs, (ondas médias).'
Horários de irradiações: -- Das

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

D. F'. DE AQUINO

j ���:. ��. ����a� r: .�S.��D?�<.
I 16� VircuDscricão

de Recrutamento

II
'

FRANCISCO
DA SILVA

Chefe da 16&.

FAUSTINO

C/R

Reconsrrucões
...

de cosas, muros, telhados,
etc. Tratar com Jorge dt/,
Pau'lc, na

. firma Busch
& Cio.

> '

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

nOENçAS NERV�SA.b
Com os progressos da medicúll.

hoje, 88 doeneas nervosas, qualllÍt
'rataCÜlS em tempo, são malea '''iiI''
feitamente remediáveis. O �ur!lndcr'.
sísmo, fruto da ignorância, só pod.
prejudicar os indIvíduos afetados li.
tais enferfujdades. O Seu'iço N..
cional de Doenças mentais dispk
de um Ambulatório, que atende ar..
hitamente os doentes ae"OS08 ...

digeneee, na Rua Deodoro n, W :
.. 11 Ibol'u. 4üri...Ilte.

B R IT O
O alfaiate indicado
Tirallentes 7

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

"Quem extraviar ou inutilizar o

certüicado de alistamento pagará
multa de 10 a 50 cruzeiros, outros
sim incorrerá em multa de 20 a 180
cruzeiros aquele q.ue extraviar ou

inutilizar o Certificado fie Reser
vÍ$ta".
(Art. 129 da Lei do Serviço Mili.

tar).

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAJ

deuFenômeno idêntico se no

lhõ'es de cruzeiros, nos primeiros
nove meses de 1946, contra .

6.519.246 'no mesmo, período de

1945. Embora. ,a: superibridade . sô

bre o ano' anterior se apresente de

maneira mais sxpressiva neste par

tlcular, a queda percentual, com

referência ao valor global das ex

portações, foi ainda maior do que

no respeitante ao volume: 58,070/0 .

contra 76,71 0/0.
'

Merecem uma anMis'€ praferen
cial as cifoas do nosso comércio

com os Estados Unidos, Tendo as

expcrtações caído, de 1.117.010 to

neladas, de janeiro a setembro de

1945, para 9.97,826, no mesmo lapso
die 1946 as importações cresceram

çl1e 1.080.825 noneladas pana ... , ..

i.776.738. Convém acentuar, no en

�alnto, a predominância do valor

quanto aos. nossos ambarques Doara

os Es'baj::l'os Uni dos: 5.652,3 milliõ€.s
de cruzeiros, em 1946, contra ....

4.504,9 mHhões� em 1945. Quanto
ás- irnpontações, foi mant-ida, em

1946, a propor-ção, relatívamente

ao volume: para as 1.Ü'80.825 tone

ladas recebidas em 1945, corres

ponderam 3.563,6 milhões de cru

zeiros, e pana as 1.776.738, das

C01111Prr-aS efetuadas em 1946, 5.545,9
mílhões.
À contr-ibuição .da América do'

Sul, nas importações, passou de

39,02% sôbne as compnas totais, de

j,aneiro a s,etammo de 1945, para

11,81%, em idêntioo período de

19'46, slendo óbvio qUJe a g.I'lande re-

. dl\lçã'O havida se pl'ende ao declí
nio dos recebimentos de trigo da

A.r.g;entina. Somaram 1.288.067 to

ne-ladas', em 1945, as nossas impo'r
tações de procedência sUll-<aJII1ed

cana, cOOlt'ra 423.930 to.nelladas, em

1.946, figurand,o o país platino, res�

pectivamente, com 1.115.938 e

!71.559 tnneladas.

• RETIRARAM SUAS CANDI· �
_DATURAS

Tôd�s as bebidas, incluSlVtl ai
fabricadas em outros Estados,
retiraram suas candidaturas,
�ara reinar nos lares catllri-

rnenses, � em vista da certi&si�
ma vitória. ,do aperitivo KN

o Sabão

.1

� '.

..

·'Ab! si eu tivesse sabido .,;"-Si tivesse
sabido precaver-se contra essas dôres reu

maticas que o atormentam noite e dia, que
não o deixam descansar e o põe à merçê
da mais leve variação do tempo ... V. S.
provavelmente sofre de rins debilitados.
� extraordinária a atividade dos rins.
Não descansam um só momento. Quer es
teja dormindo ou acordado, trabalhando
ou repousando, seus rins estão cumprin
do sua tarefa de eliminar do sangue as

substancias nocivas e toxicas, que pro
duzem o desgasto constante dos tecidos.
Realizam esse trabalho gigantesco sem pe
dir-nos contas, silenciosamente, sem que
o notemos siquer. Exatamente por serem
servidores nossos 'tão obedientes, come

temos muitas vezes pequenos excessos,
sem compreender as possiveis consequen
cias que possam ter para nossos rins.
Frequentemente cometemos abusos na nos-

sa alimentação ou no nosso regimen de vida.
Impômos aos"nossos rins um trabalho ex

cessivo do qual não tardam a se resentir,
e que se manifesta amiúde pela inflama
ção dos rins ou por desordens urinarias.
Combata os disturbios renais desde o

principio, tomando as Pílulas de Witt.
Mais do que quaesquer elogios que pos
samos fazer às Pilulas de Witt, valerá
uma experiencia pessoal.
São nossos melhores propagandistas os

que já as tenham tomado. Pergunte seus

amigos que as tenham tornado. Se V. S.

quizer sentir alivio nas suas dôres e mo
lestias, aconselhamos-lhe a começar hoje
mesmo seu tratamento. Vá à farmacia
e compre um vidro de

I PARA Os

• '!_EXIGA RINS E A

Pllulas1)(-WITT
o vidro grande de Pílulas De Witt, contendo duas vezes e meia a

quantidade do' tamanho pequeno, custa proporcionalmente milito menos.

Jnstnute de Educacão
.-

Florianópolis
E D 'I T A L

de ! Notas agricolas
MISSÃO AGRÍlCOLA Á AMÉRICA

Londres, (B. N. S,) - Uma mis
são agr-ícola de bôa vontade parti
rá para a Amér íca do Sul do co

meços de fevereiro. Os objetivos
principais da missão serão for-tale
oer as relações amistosas entre as ...

nações sud-americanas e o Rei·na

Unido e estimular a compra de ga

do de raça britânico, e mais parti
cularmente de gado leiteiro, por
certos países sul-americanos. A

missão explorará também as pos
sibilidades do comércio de expor

tação de maquiináa-ia agrícola e da

outras neceseídades da lavoura, di
rudmdo as realizações da Grâ-Bre

-tilinha, no 'Derre1]]JÓ agrícola, duuaJn-,

te os aJnO-S de guerra.
A missão será presidida po,r Sir.

William Gavim, cOillS'\lIJ.to.r-ahefe do;'
Mimistério da AgI'i'cuLtuDa dwrante

a guerra, ex-<p1'eside,n<te da Comis

sã,o das Bana:nas de Jrumai.ca, ex

psiqui,sador das Ind'USitr�UiS Quimi
cas 1ll1IPeriais (101) e aUDor de vá-

1'i'Os 'trabalhos. 'cieIlItHicos'.
,

E detentor da Medalha de Ouro

da So:c�edrude Real de Agnicultura:.
pelos seus- trib-al'hos de Vesquisas.

1. •• INICIO DO ANO LETIVO: l ' de m�rço.
.2 -' EXAMES DE SEGUNDA "ÉPOCA: na lIegunda quinzena

de fevereiro Inlcrição . para OI mesmo•• de 10 a 15 de
fevereiro.

3, -- EXAMES DE ADMISSÃO: Para o. curaoe ginalial e nor

mal na segunda quinzena de fevereiro.

Inscrição para 011 meamol na primeira quinzena.
4. -- MATRICULA: De 2Q a 25 de fevereiro.

I' ano ginallial 21 a 28 de fevereiro,

CâmbiO
MOEDAS I SIMBO- I VENDA I COMPRALOS LIVRE LIVRE

���� [P$SEscudo Esc
Peso Boliviano Blv
Peso Chileno P$ch
Coroa Sueca SwJ(r.
Franco Suiço Sw.Fr.
Peso papel Argentino M$N
Peso ouro lurugiJaio

-

O$ti
Coroa Dinamarquesa DanKr
Peseta Ets
Franco Francês

/ Fr.fr.
Marco Vm/3
Florim FIa
Franco Belga Blg 0)4271 0,4221

'filxas�fornecidas pela agência do Banco de Brasil,
sem confirm�ão

(75,441618,72
0,761
0,4457
0,6039
5,2109"
4.!3738�
4t59.�7: _.
10,6062

'

3-,9008:1
1,7146:
0,1574

74,555
18,50
0,752
'0,4361.
0,5968
5.1496
4,3224
4.5()94
iO�2778
3,855 .

0,1556

regia I .st>-'3Ã���RCfAt
ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o �STAOà Sexta.felrif, 7 de Fevereiro de ,9_1

LIRA TENIS, CLUBE-Dia 8, Festa carnavalesca dos estudantes ..

Relojoaria Moritz a Cr$ i 0,00, Não, percam, Dias 1.5, 17
navalesces, Dia 16, matínéenlantíl. Venda de

9 às 15 hs, 'na sêde do Clube a

na

.Notícias da
AFrança

o PRÊlVIJiO DELLUG PARA
"LA BELLE ET LA BETE",

DE JEAN OOGTEAU
PARLS - (,S.' F. L ) - Reuniu

: se o Jury do Prêmio "Delluc" palra

,Qonf1erir o seu' pr-êmio anual, De

.'Pois de. uma interrupção de 7

anos devida à guerra, esse Premio
foi couíerído no último a:no à rea

Iização cmematogr-áfica de "Es-

-poíe", de Madraux. É, pois, segunda
'vez desde 1918 que o Jury se

:r,eune,

e 18,
mesas a partir' do

50,00 .Cr$

'TE", cujos pruncipais interpretes carão. em vastos "hialls " e passa

: são Josette Day .e Jean Macias, es- rão dir.etamente dias salas de espera

-creveu o argumento e os dialogns

I
aios @viõ'rs, gr-açás aos cads de' em-

Jean Cooteau, razen d o, ao mesmo barqme, onde os possantes "Loo

tempü, a "rnise en céne. apresen- ckeeds" atracar-ão Ülooe'll1ente. S'e

ta:do no f'strval de Cannes, o filme rá possível urn tráfego" de 1.500

caracteríza-se espeoia 1me-rute, como passageiros por hona, em cada sen

tados os outr-os do .mesmo autor, tido.

_' por uma preocupação eviden-te de Nurua torre de 250 metros serão

.e�téti>ca pura. instalados os 8JPIal'elho'g, de sinali-

'QUAlIOrRZE LAUREADOS D O zação e de rádio para guiar os apa-

PREMIO DE CIÊNCIA relhos em tempo d/e brumas.

Paris - ,S. F., L) - A propósí- Além disso, as vias de' acesso se-

:110 do oincoentenário da morte de rão l1U1l111eI'OS,as 'e variadJas. Antes de

.Alfred Bernhard Nobel, falecido em tudo, está 3! estrada nacional n. 7,
',S3Jn-Remo a 10 de dezembro de que Iiga Paris a Fontainebleau e

1896, recordase que o famoso que atravessa o campo, defavi.ação
'''Prerrniü Nobel" foi dado pela pr í- de Norte a, Sul. Esta estrada será

'meira vez em 1901. Os cont,empla- suIDt'er,ranea nos }l1gal'8S em que

.dos fOrra.Íll: JiJoeIlltg,e,n para a í'isica; awaV'ess,ar as pis,tas e const'ruções.

Vant'Haf.f, para a ,qUlmlc'a; von 'Derão assim os pas.sageiros, auto-

:,Behr,i.n:g, para a firCiol'ogi,a_ e móldi- móveis PieMo <d'oS apalrelhlÜ's. Será

.(lina; Su.Lly Prudhomme paI1a a li- cons.tlruida uma linha Mrrea qUle

terrutura. He.nri DUina.nt e F,rrédéric lLgue ü aeuol[llOl'to ás várias esta

Pa�sy dlirvidiram emtrre si o plI'êmio çõres, eLe estrada dle f'8Jll'o de Paris.

,-da Paz. Enfim será OIilglaniZlado um s'eniço
Em qUla!I',pJI1ta ,e sed,s amos, a de automóVleis enlire a Es.tação dos

França conta oom 14 laUl'ea:dos do Inválidos a Orly. Já está previsto
,P,r�mio Nobel de ci'ências. Mada- um tráfego entne Baris e Ü1rly, por
'Ille Gturie re0ebeu-o duas vezes. meio dle aurtogiros. Mas ainda é cc-

"Física" H,e.nri Be.cquerel do pa:ra flllLar a nespeito, mais con-

(1903), Pierre ;e Mari.e Gurie c.rJe1lam'ente.

(1903), Jean PeI"l'in (1926), Loui,s Mias há miais: nas proximidJades
. de Brog]i,e (1929). de Ü'rly se e1evaJr� uma "cdJaoe do

"Ou�milCa" - Henri MojlSlsan ,em Ar", vel'dadeira ci<d'ad.e de mais de

(19,06), Ma,ri'e Guri,e (1911), Vic- 30.000- habit:mtes.
.

t�}I' Glrignarlei e Paul Sa.baJti,er Nesita cidade mod,errua, cO'ilcebi-

(1912) F,réde,ni,c Joliot e Imne oJ- da segundo as miai.s mnd'ernas re

'li-ot-Curie (1935). grtlS do urbanismo, haverá,: uma

'''Fisio,logila e MedJilCi.na" - Charlie escoll-a Idle pilotagem, um hospital,

I'
'

,

',Laver.run (1907), Alexis Garrel unna escola primária, jardins, UJIIl Tenha sempre em casa uma garrafinha de
(1912), Gha!jll,es RiIChat (1913), centro de pesquisas dellltifkas"

aPER'III VO «K N o T»"Chrurles Ni,wUe (1928). uma esco,ta de mecânicos do aero-

Plaris - (S, F. L - por via porto emc ... Já partiram p'3ira li.

'�é'rea) - O moderno aeródlromo AIlnérica do Norte numems'Os téc-
: -de Ody que serve P3Il'is é um dos nicais para eSltudar lá os últimos

'maio:t'les e mais pedeHos dia mUIIl- aperfeiçoamentos técnicos. Dr.'.00. Ao centro ergtller-s'e-á o aero- A reaUZlaçãio dJe tão wand'ioso
1l0rto, Dele paT.tirãü 9 pistas de p.1'o}eto úusta,rá á Fr:a:AÇJa 20 bilhões

'(fUJase 3 quilÔlIIlletros, em todlas as de' flI'lanoos e só se condluirá em

<lÍ.r'elÇões. O a'erOlP�anlO esoolh�rá a 1950.
:pi.sta de atemriSlSGgem dJe acôrdo Constituirá a cons.trução d'e.s,te
'-COm a dkeçã)o doIS Vlentos. linúme- aeroiP'O'rto mod�10 um encargo pe-
Tas pis,tas fadlit-a:rão o desconges- saldo para a França. Mas os sracri-

Otiom'amento de aviõ'es o que penni- fícios não. s.erão improouilivos" pois I
lirá uma dr,cu/lração' de 200 apare- estas instalações esstão sendo

cons-I '

,

lhos PIOir horta. tru.1d,as em privHegiadiU. si,tuação
O a,erQPOr.to que se ergue no geo,gráfica e elev:arà:o a aviaçã:o

00-1CIelntro destas pisl1as .0hedlecJe ás merdal' francesa ao mesma nivel
'mais modler'llals exi,gÔFlei:as rlro 11.1'-, da,s demais potê_ncias.

FOl'aem necessár-ios 4 escrutines

,]la,ra designar o laureado. N9' ter
. oeiro ,eslcl'ulini,o, 6 VOltOIS foram pa

.ra "LA BELLE ET LA BET�", de

'{1oclteau, 4 para "FAlRRABRIQUE",
.de Louis Rouquuer, 3 para "REVE-

NANT", 2 para "PORTES DE LA

,MUlT", e um para o "P�RE
'IlRANQUILLE ",

Houve, pois, necessídade ele re

-eonrer a um quanto escruf.inio pa
.ra ,a'tribui,r o Prêmio por uma

rmaioria relativa. Mas, pela primei
.ra vez, depois da fundação dó
. ' "Delduc ", um fiLme obteve em úl

,-imo escrutrnio a maioria absolu

-ta. Foi então que "LA· BELLE ET

:_LA BETE" obteve 11 votos contra

-7 para as "PÜRTES DE LA NUIT".

Para "LA BELLE ET LA BE-

1\

SNRS. ,t�:��!'�!�d�ata-
mente qualquer irre
gularidade na entrega
de seus iornees,

Industria Manulatureira'
Scarpellí

REUNIÃO ·DE QUOTISTAS,

tEIAM A REVISTA
o VALE DO ITAlAI

MAfJIADO Ir. CIA.
Aqf:!acias" Repr••entaçõ•• em

O•.,aI
Matriz: Flonnn6polfa
Ruo João Pintoi n, II
Caixa Poatal • 37
é'Uicl: Cre.ciúma

R'UQ !"lo:'Ío.no Peili:oto••/a
(Eou, Pf';'priú) .

T�legramo.· ·PRIMUS·
A(,1IOr.,t_ ·1�,. princlpala
tnunieipla. d., Ellto';o

Ltda.

Ficam convidados os 'quotistas desta fabrica, para
uma reunlao, no proximo sáb-ado, 8 do corren te, às
15 horas no escritorio' do estabelecimento. paro conhe-.
cimento de varias assuntos inclusive do ba1cí.nço de 1946,

Florianópolis.' 5 de· fevereiro de 1947.
ORLANDO SCARPELLI - Gerente

----,--,---,-�--�-'.._-,

banismo. Os passageiros desernbar-

I. ,
P. A. S.' E�

CARTEIR4 DE EMPRESTIMOS )COMUNS
Aviso aos interessados que a partir desta dato

aeí"ão aceitas propostas para empréstimos em dinheiro

EXPEDIENTE:
'Das 12 âs 17 horos.

Sábados: Das 9 às la horas.
MÁRIO MARQUES GARCIA - Gerente

F"ARMACIA ESPERANCA
..:>

do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais, e estrangeiras - Homeopâtias - Perfu

marias - Artigos de borracha.

Garante-se a exata observância no receituirio médic'o.

QUER VESTlR·SE (OM (OHFOIHO
PROC'URE A'

f ELEGANCIA?

Alfaiataria ello
Rua Felippe Schmidt 22 Sobrado

Curso de BarrosAntonieta
REABERTURA DAS AULAS 10. de Março

M:3tricul& das 10 às .2 horas
Dia. 22, 24 e' 2S' 'alunol! que já frequentaram' 'o CUrtlO;

26 e 27 •• aluno. novo. dos 20, 30 e 40 anol.

alunos p,OVOII do primeiro ano.

CURSO DE MOTORISTA
,;

Serviço de P.ronto
e

Socorro de Automóveis
Ensina·se a dirigir automóveis

Amador e ProfiSSional
Teoria e prática - conhecimento do motor.

Atendem· se chamados para reparos de urgência.
Auto-EscCila t-47.77

GARAGE UNIAO - PRAÇA GAL. OSÓRIO. 40.

Henrique .

Stodieck
ADVOGADO •

RUf,l Felipe Schmidt' 21, sobrado

(Altos da (CASA PARAISO) - Florian6polis

'Carnaval vem ai 1
Lança Perfume - Confeti e Serpentina na

CASA (CO PARAISO»
Ru� Felipe Schmidt 21. - Florianópolis.

Mesas a venda
bailes car

dia

-

Df. 'CLARNO . G.
GALLETTI

ADVOG�DO

I
Título. Declaratórios

I
Ellcrit. -- Praça 1S de Nov. 23.

lo. andar.
Re.id. -- Rua Tiradentel 47. IFONE -. 1468

O VALE DQ ITAJAí
Procurem na Agência

Progresso,
LIVRARIA 43" LIVRARIA

ROSA

Crime e cível
Constituição ,de Sociedade.;

NATURALIZAÇÕES

QUEIXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR: Se o que !be

interessa C, realmente, uma providência
para endireitar o que. estiver errado \la

para que alguma, falta não se repita; e

NAO o escândalo que a sua reclamação
ou Queixa poderá rir a causar. encarai ..

nhe-a ; SEC'.,AO RECLAMA'ÇOltS.
de O !';STADO. que o raso será levado

Rem demora ao conhecimento de que.

de direito. recebendo v. 9. uma informa

Ç�Q do resultado, embora em alguns ca-

808 0:"0 serarn publicados nem a rec1a

macão nem a ovovidéncia tomada.

I

EMPREGAD'A
Precisa-se de uma, que

saiba cosinhar..

Rua Crispim Mira. 35.

PRECISA-SE'
de uma empregada para
cosinhar. Paga-se bem.

Avenida Mauro Ramos 129.

VENDE-SE
otima resideacia com todas ás

instalações modernas.
Tratar com Abelardo Arantes,
à rua D. JaitQe Camara 26.
...................

'

.

COZINHEIRA
Pooci'Sa-&e de uma com urgência"

à rua P'I1esideme Cout1nho, 84.

PAGA-6E BEM.
. . . . . ..

. .

VENDE..8E
O barco TAlRZAN para paflseÍ6

oom 7 mts. de oompriIÍlento poi" 2

de l!aJl'gum e 7,50 & mastJro.
Ver e travar á rua João Pinto 5;

Sobrado.

•••

COMERCIANTE: liá um li
vro à Biblioteca do Centro Aca

dényco XI d'e Fevbreiro. Con

tribuirás. assim, para a forma

ção cultural dos catarinen.sea
de amanhã I

("Campanha pró-liw6"
C. A. XI de Fevereiro).

do

.J
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 OFRTADO "exta-felra 7 de Fe'U'erei,o de 1!lt47

Banho de mar a fantasia, domingo' próximo, dia 8. com inicio 'às 10 horas,
promovido pelo «Coqueiros' Praia Clube».. Regata de calouros. Premios. a quem
se apresentar o mais originalmente fantasiado. aos blocos e às trIpulações de

barcos devidamente ornamentados. 80irée para os soclos a partir
das 14 horas, na sése do G. P/C.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO I

Novamente os eatarlneases se destacaram no Campeonato Brasileiro de V�la·.
Arnaldo Sabiuo, do Iate Clube de. FlorianopoUs, venc�u galhardamente o cam
peonato individual de «scbarpie»). Adernar Nunes Pires, do Veleiros da Ilha de
ú' 8t8. ,Catarinu, sagrou-se vice-campeão' de iates da classe «Guanabara».

Brasil no Sul-Americano
- o tão discutido certamente ama tos de grandes possíbilidades no de Na tacâo

• dorísta da CrupHa'l será reiniciad-o, f'llitebol local -foram convocados I Rio, 6 - Os paJrticipantes· do capitai argentina será chefiada pe
provávelrnénte, lo-go após os feste- para o serviço militar.

.

N

Campeonato Sul-Americano de Na-lia dr. Fennando Lira. S. S., segun
jos oamravalescos, - 'I'elegr-aana de Buenos Aires, :{ação, que deverá ser realizado em do fomos informados, embarcará

- Segunda-feira Ú'lüma seguiu diz que o bravo corredor brasileiro BuerlOls Aires, na segunda quinze-I no dia 12 do corrente para Buenos
para Porto Alegre o zagueirn Wal- Prancisco Land i é o favorito I do, na deste mês; encontram-se em Aires.
dir, do quadro efetivo do Caravana Grande prêmio Intsmacional de I

plena atividade.
do Ar, desta Cap ital, que vai fazer Automohilísmo que se reaâízará i' Brasileiros, angentinos, uruguaios
uma exper-iência no conjunto ti- dommgo próximo na capital da Ar- chilenos, etc.,. estão dando os últi-
tufar do Internacional, um dos gJm1tiJna. mos retoques nas suas equipes,
mais ramosos clubes do país, f' d t

da-
.

.- O nano Oampeonato Brasi- a irn- e se apresen arem em exce-
- Dentro de poucos dias -

f, leiro Infanto-Juvenü de Natação lente orma.
Dermos 'a conhecer o Inovo calendá- .

I
O bai d d d I

-

será realizado no próximo domín- em aixa or a e egaçao
rio da Federação Atlética Catar i-

g'o, no Rl.·'O, tendo por local .a pisei- '._..A.o .• delegação brasileia-a que .irá á
nense .para o corrente ano. .

.

na do C. R. Guanabara. O Certame �_._. _
- Na jrrocissão marjtíma do N.

maximo da natação "mirim" con
S, dos Navegantes tomaram parte
os clubes de Viela, Iate Club-e (' Vr.- tará com o COtILCm',so de represen-

leiros da Ilha, cujo desf ile prçpor-
tantes dre Mirras Gerais, Roi de Ja-

nei.ro e Rio Grande do Sul.
cíonou um espetáculo brilhante nas

águas das nossas duas baías. - Notícias procedentes de Belo
- Internacional e Barr iza-Ver- Hori'zonLe infonmatm qu,e realizou

de serão os protagoo istas d·e sen- s'e a mai.or tramsação do futebol

SaJciona:1 duelo rpebolísti.co,:1 :;e1' mi'neino, D'om a aquisição, pelo
trarvaJdÜ' .no próximo domingc,. peia Cl'uzeÍlro, do ceilltI�o avanoe Cecí,
ma11lhã, no crumpo intcrn0 do Abri- do Vila Nova, e qrue es,tava nas

go de MEmor,es. cogi,Laçõ'es dJe um clube carioca. O
_ Pross,eguindo s'eus preparali·- pOlpular ata!cante cl]stou ao <C/lub.e

vos para a temporada de 47. o da's citntco es.trelas a impo,rLância
Paul1a Ramos realizará no próximo' de 75 mil cruzeiros, ,ten.do recebido

domi.ngo, no C3.Q'pa do Coiégio 130 e o Vila Nova /15 mil.

Catarinense, mai,s um tr,ei,no ele! A campeã Sulamericana de

oemjUinto sob as ordems do "coach" II Saltos 01mamellltals de Plataf,o['ma,
Fra,ncislco Praz'er·e.s. Aimélia Cury, em vmtude, de um

- O Clube Alt1éhco Catar i,ne!I)!s e, aJcildellllte. stofr,irdo domingo quando
va')orü<sla agre.miaç.ão do 14° B. C., eX!ellciltava-s-e, dieixará dle fazeI'

arpr1esellltJal'-s-e-á no oo-melllte ano paT'tJe Ida delega,ção bras'ile·ira ao

bastrunte reforçado. Vários el,emen-l SuJ-Almeri,cano de Natação.

o FLAl\IENGO JOGARÁ DOl'iUNGO
NA CAPITAL l\HNEI,RA

Belo HOl'iZQlI1te, 6 - Está sendo

aguardada com enorme ansiedade

pelo público esporti vo desta ca

pita.l, a 'exibi,ção do- C. R, Flamengo
que pl'ehará domingo C/ontra o

"A:tlético", venoedor do bi-e.wmpeão
paJL1lisLa e do vice-.campeão ca

cioca. ,Pelo menos na parte firnan

(}eÍJra, pl1evê-,s·e um grande sU'cessü,

porqua,nto &endo o Altlético o clu

be q'i:te reune as ge?aiS simpatias
da t01'cida mineira e ,sabldo· do

pres,ti,gio que desfruta o rubro

negro carioca denLro 'e fo,ra do Rio,
e pri.ncipa,lmente aqui, os pr.affio
tores da temporada n1;Ostrwm-se
confiruntes.

QuallJto á ,opimiào do público, o

camp.eão mineiro como nas pl�élios
antleri,ores contra:o São Paulo €

Bota fogo,
'

co,ntinua COl�ü favori,to,
'" havellldo entl'etanto curio-sirdade em

Lorno das .exibições de Bi.guá, Brias,
Jaime, Bor,rac.ha, P'eráci'O, etc. O·

Rio, 6 - Como já fo,i noticiado, o pI'lodUlto de urrn jogo ValSCo x 'Flamengü receberá 50 mi,l cilllzeiros
Q C. R. V<3.SCiO da Gama pediu .... Hamengo, em Qjue Jlair jogaria U1TI por dois jogos, sendo Cüllrdição
600.000 oruzeiros, pel'Ü "pass�" do teIIllPO por,oada clube. eSS€lncia.I, que Ll'aga o s,eu ,esqua

jogador Jlair. O C. R. dQ Flamengo O presidente Vr,irgas Neto trans- drão cOlmrpl,eto. O seg'undo jogo,

pedJiut <3.0 p'residente da F1erdre'l'ação l11Iitiu o pedido e onrtem mesmo o. s'el'á te roa-feira á no]ue, contlI'tl o

MetTo!plolitana qtUle tnmsmitisse ao C. R. Vasoo\ ldia Gama r<espondeu Cruzeiro.

calTltP'eão cJ;'!Umna1tiiJlo sua cootra-Iconsidetra:ndo inaoeitaY1el a Clontra- W�I-L-L-Y--O-T-'.D-O-J-O-R-D-A-N--T�E:::N::T::-A7"'::RÁ .

d
.

.

,proposrta: 150'.000 oolWeill'{)s e mais prlQPoslta do Flame!flgo. lVLELHORAR O "RECORD_" DOS'Esqua rla-s100 MIL GRÚZElIRO.s PELO PAS- TENTARÁ BATER O PRóPRIO 200 MET.RDS I
SE DE AFONSO "RECORD" DE VELOCIDADE São Paulo, 6 ,- O l�e<llOmadü na-I Comerciante·e industr�a). com longa pratica neste r�mo _

e

Belo Horizonte', 6 _ Anuncia-s'3 Londres 6 (U. P.) _!_ Sir Mal- nador de PJ,llIhel�'as WUy Otto Jor- cooheclmento tecnico especlahzado, tendo grande fabncaçaa
que o Atl<éti,co não obstante tudo (lolim Ca�bell, que telnltatrá barer dan, a;provei.tando a ótima, forma

nesta Capital e de5ejando reduzir a sua produção a�ui •. des�ja
fa,z,er, a fim de não if}eI'ldJer o con-jo próprio r,ecord de velocidade na em .que se en.CQlntra em vu'tude entrar em negociação para representar ou ·�8soclar-se a flrm� da

curso do seu magJnHioo deifensor a,gula, está tel1lnÍnanrdro a oonsrtrução do rnuemso trelllwmento a qU? .

s·e
mesmo remo. situada no Estado do Parana ou Santa CatarIna_

AfoiIlsn, pretendido p.elo Flrumengü de S'8Ill barco UlI:tm-'rá[Jido de p,ro- vem submetendo para o proxlmo Otima OpOI tunidade �8ra équeles que deseja.m ingressar n'a

e São Paulo, já 'estabeleceu em �OO pulsão< a jruto. S,,-u record é de ,sul-::_a:mencaJno, saIl'ClltOU
_

da Fede-
praça do Rio �e J aneuo com bt::US �rjdutos, pOlS que, tendo a

mill cruzeiros .Q. prço do seu pass'e, 141,7 milhas por ihora. raçao PaulI's,ta Ide Nataçao penmIs- sua firma mais de 14 anos de rXl�tenc·la.. H:mpl e. uj)tranda
_

'

"O .prillldpal prohlemill de minha qãO para te:ntar melhorar o r8!cord neste ramo de atividade, e com um:l boa clientela, VI�to que a -

BATIDO O "RECORD ARGENTINO
prova _ declarou o fam,Qso S!);}ort- dias 200 metros, nOOo de peIto que, sua fabricação é uma das maii conceltuadas, oferece per�pecti-

DO. DEGLA'I1HON
ma.n _ será evitar qUJe meu banco aliás, é seu.

.
vas de grandes negocias, uma vez que já fabricou e co oc U em

BuenOlS Aires'I,6 (U. P.)- O
se transforme nU!lTl ruparelho aéreo A entidade at�ndeu no pedIdo residenc,i'as e grandes edifícios para mais de CINQUENTA

.aJUlé:ta Enrique \Kistenma,cher -

e não p'ermalILeça na superficie das I e já :deSlgllOU, a,]e� do locaJl e ho�a MILHÕES DE CRUREIROS (Cr$ 50.000000,00) de esquadrias.
QJIll novato nos e's!1201'Les Illa.ci,ornais

a,guas ...
"

-:- .plseLna ,da SOClcdad'e �allmoma tendo mesmo' efetuado contrates de fornecimentos para uma
- cOfllSlegTUiu que;brwr brilhMl.te- de Telll's,. as 16,30 de, h�Je - �s só obra de mais de DOIS MILHÕES DE CRUZEIROS
.nente o reoond arg.entino do Le- A 'primeira Agua de Colônia feita juiZ'es Al'lvaJLdo de Al1meirda, LUIZ

. «ESQUADRIAcathOlll, marrcarnd,Q 6.535 pOllltOS. A no mundo foi fabricada na cidade Mrungaritdo, Mário Angeli1cola, José (Cr$ 2.000000.00). Cartas dos mteressad?s. para S

marca anterior pl'tencia a Iloetor de Colô,nia pela..Fábrica de �ohan I-GarIos Pi,mo e Hedair Labre Fran- 1 DE MADEI.RA» Rua Pedro Amenco, 115 - Catete -

Be,rra, com 6, 271 pontos. Maria Farina.
-

ça par.a oo.ntrotlrudor da prOlVa. ; Rio de Janeiro.

5 oVARa s OTICI

I� I '

I

II'Iii':1

11'

ODEON - Hoje ás 7,30 horas
I

ROSA DE SANUE
Com: Viviame Romance.

No prograrna : 1) - Noticias da

Brasil. '110 18 - Nac. Coop.
na- 2 - Ao ritmo dos Patins
Jo- Short.
dia

I
3 - A Voz do Mundo =:: Atuali

dades.

também Preços : Cr$ 3,60, 2,40 e 2,00.
"Irnp. 14 anos".

IMPERIAL - Hoje ás 7,30 hrs

Ultima Exibição -

LAURA

Os nadadores seguirão a 15

Os "astros" � "estrelas" da

tação patr-icia rumarão para 'O

ca] do certame continental no

15 do corrente.

Os jormalistas .dreverão
seguir nesse meS111<0 dia.

RITZ - Hoje ás 7,30 horas.
Na Mia:

1° - Notícias da Ei8Jmana - DFB.

2° - Lynn Merrick - Robert
Stan ton - em:

A LOGRA DE BROOKLYN
No palco:

Unica apresentação do sensacio-
nal "show"
JARACUSSú - o embaixador da

alegria, humorista, cantor e de

clamador ...
F.ILHOS DA LUA: - Conjunto

vocal e insl.rumemíal grand i asa, su

cesso do rádio, bandeiramte ...

LARATIXA: - o caípira que fa-

la OOtIIl o coração ...
Censura até 14 anos.

Preço uníco - Cr$ 6,00.
ROXY - Hoje ás 7,30 horas

Rnhert Walker - Judy Ganland ..

. 0 PONTELRO DA SAUDADE
Censura : ruté 14 anos.

No programa: Goyaz de honíem
c de hoje - DFB.

Noticiár io Universal Jornal.

Preços : 3,00 - 2,40.

2,00 e 3,00.

TOMEM

Uin�o Creasota�D
"SILVEIRA".

Grande Tônico

Com: Gene 'I'íerney, Dana An

drews ,e Víncent Príce.

0:\ o programa : -

-

1) O Esporte
em Marcha n? 90 - Nac. Cooo .•

2) - O L,eão e o CaJmoillido'l1go -

Des. Colorido.

Preço's: Cr$ f,20
"Imp. 14 alnos".

,

mNPRESA «CONSTRUTORA UNIVERSAL»
'A V I S O

De ocôrdo com o decreto lei n°. 7930. o reElmbolso
será dado agora em Florianópolis.

Ir
II

I,

SUIÇOS.
Em lingua alemã, procuro-se livraria cepositária

nesta cidade. C�rtas detalhadas para

«Importação de Livros-

RIO

Avenida Franklin Roosevelt no. 115 -:- s/704

DE JANEIRO

de Madeira

Ainda Jairo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. ARMANDO VALOIO
DE ASSIS

I'CNI ServIços de Cllnlca IntantU a.
A.s,slstênc!a Municipal e de

Cartdada '

QLfNJCA Mll:DICA DE CRlAN(,)4!I
, ADULTOS

4JON8ULTORIO: Rua Nunes M..
..11'., 7' (Edlffclo S. Francisco).
Consultas das 2 às 6, horllS

IIIlSIDlllNCIA: 'Rua lVIaréchal Gut.
,

lherme. 5 Fone 783

'DR. ROLDÃO CONSONI
.mRURGIA GlilRAL - ALTA (,').
.URGIA - MOLJl:STIA8 .DIl ...
.' •• NHORAS -o PARTOS ...
I'ormado pela Faculdade de Medi.
emna da Universidade de 840

�ulo, onde foi assistente por ...
1'101 anos do Serviço Clr11rglco do

Prof. Al1pio Correis Neto
CIrurgia do estômago e vías bJ.
Mares, Intestinos delgado e gr08lO,
tIrótde, rins. pr6stata, bexiga

.wro, ovários e tromnas. VariCo'
,MIe, hldrocele, vartzes e hern.a

CONSULTAS:
.

d... 2 às 5 horas, à Rua! FelP11llehmldt, 21 (altos da Casa Pa.
raíso) . Tel. 1.598.

•.Il8ID:fl:NCIA: Rua Esteves Ju
nior, 179; Tel. M 764

DR. POLYDOROS.�THIAGO
"Mico do Hospital de Caridaae ...

FlorianópOlis
Assistente da Maternidade

CLíNICA M�DICA EM GERAL
Doenças do. órgãos internos, espeeÜIJ.

mente do coração.
BLBCTROCARDlOG'RAPIA

Doença. do sangue e dos cervo•.
IDoenças de senhoras - Partos.

Conlultas diàriamente da. 15 a. l'
horas.

Atende. cha�ado. a qualquer hora.
inclusive durante a .noite,

,'CONSULTóRIO: Rua Vitor Mejr..
, les, 18. Fone 70"

USIDgNClA: Avenida
_
Trompowald.

62. Fone 766

D�. MARIO .WENDHMJSQDwettw do Hospital "N""ê.. Ramos"
CLtN'ICA M1tDICA DE ADULT�

E CR.IANÇAS
Consultório: R. Visconde de Ouro
Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No
'rembro \8ltos da "Belo Horizonte")

Te!. 1545
Consultas: das 4 á. 6 hora•.
Reaidência: R. Fetipe Schmídt, ,.

- l"one manual 812

DR. MADEIRA NEVES
Médlcó espe6lalÍsta em DOENCAS

DOS OLHOS
CUrso de Aperfeiçoamento e Lon·
ga Prática DO Rio de Janeiro

Consulta. diariamente' da.
10 às 12 e doe 15.30

em deante
CONSULTORIO:

Rua Jol1o Pinto D. 7, sobrado -

I'one: 1.461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho, .58

DR. A. SANTAELLA
(DIplomado pela Faculdade Na·
cional de Medicina da Unlversld4
48 do Brasil). Méd'ico por concur
tIO do Serviço Nacional de Doen
!lU Mentais, Ex interno da Santa
CUs de MlserlcÚI'dla, e Hospital
PaiQ;uátrleo do Rio na Capital lo"

deral
OLtNICA MÉDl�i\ _ DOENC.<U

NERV()SM
-- Consult61rio: Ediflclo Am�Ü.

NETO
- Rua Felipe Schmldt. Consultaa

Das 15 és 18 horas -

Residência: Rua Alvaro de Carn
lho nO 18 - Florianópolis

DR. BIASE FARACO
Médlco·chefe do Serviço de Sif1llt,

do Centro de Saúde

DOENÇAS DE SENHORAS -

SíFILIS AFEcÇõES DA
PELE - RAIo.S llNFRA·VER

MEDROS E, ULTRAS-VIOLETAS
Cons.: B. Felipe Schmidt, 46 -

Das 4 às 6 horas.

Res.; R. D. Jatrne Câmara. 46

FON.E' 1648

DR. LINS NEVES
Moléstias de senhora

Consult6rio - Rua João Pinto n. 7
- Sobrado - Telefone 1.461

Resídêncía - Rua Sete de Setembro
- (Ed·ifício r. A. P. da Estiva)

Telefone M. 834

EDITAL

INo exato cumprimento da legis
ção vigente, faço público, para ge-I
ral, e pr-incipalmernte para ciência Idlos' estabelecimentos industriais
existentes neste Município, que se

encerra, a 30 de abril proxrmo, o

prazo de inscrição no RegiSJtro In

dustrial de 1947.
Em face do exposto, ficam con

vidados os responsáveis por em

presas ou firmas industriais (usi-
nas, fábricas, moinhos, engenhos, REGULAMENTO PARA O CARNAVAL DE 1947

etc.), ()I\l oficinas Ide consêrtos, a' O Lira dlaná bailes carnavalescos nos dias 15, 17 e 18 de fevereiro,

comparecerem nesta Inspetoria, á e uma matinée infantil d�a' 16, dornímgo.
As mesas serão vendidas a' partir- do dia 9 de feVleJreino, IdJomin'go,

rua Padre Migueldnho, n? 15, (altoss ás 15 horas, rua séde socia.l, a .razão de Gr$ õü.oo cada uma, dando direito
do Cine .Roxy) onde ser-ão atendi- aos 3 bailes e á matimée infamtil. P'alra a aquisição ldias mesas terá o sócio

dos díáriarnente, das 9 ás 12 e das de' apresentar o talã-o dJe quitaçâo relativo ao mês de fevereiro. Não

14 ás 17 horas, afim de efetuarem será permífida a entrada de pessôas estranhas ao quadro social, sem o

competente con'Vite-,i'I16"'I"esso.
e ínscrição do seu estabelecímen-
to .

Ao Iahricamte <rue não atender,
dentro do l'i'azo acima fixado, á

presente convocação, será aplicada

Imulta ar.iável entre Cr$ 200,00 e

Cr$ 20.000,00, tal como estipula o

artigo 7 do Decreto-lei 4.081, de 3
de tevereíro de 1942.
E para que chegue ao conheci

mente dos imteressados, faço o

presente edâtal, que será puiblicado
no "Diário Oficial do Estado".

Flor-ianópolis, 25 de janeiro
1947.

.. - ............_---_._---_....._........_---:::

Empreze de

Ct-IE

-

navegaçao
M

7

j
-DR-.-SA-V-A

......

S -LA-C-ER-D-A------D-R.-N-E-WT-O-N-D-'-AVI-LA- '!
fJBII.ic& médíco-círúrgtcà de Olho. Operações - V'lss Urinárias _

I- Ouvidos. 'Nariz - Garganta. Doenças ãos tntestínos, réto e '

Pre.crição de lentes de anua - Hemorroidas. Tratamen·

contato to da colite ameblana.

IION8ULTORIO _ Felipe Scblall- Fisioterapia - Infra verrneíno,
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

ConSUlta:, Vítor Meireles, 28.

I1181DtlNCIA _ Conselheiro )(a.
Atende diariamente às' 11,30 ha

rra, 77. .. • tarde, das 16 hs. em diante

TELEFOJI.IES 1418 e 120.
Resld: Vldal Ramos. 66.

I Fon .. 1067
Ausente

.

---- '_. , __ o

DR. M. S. CAVALCANTI
Cl1n1ca exclusivamente de críanças

Rua Saltianha Marinho, 16
Telefone M. 732

DR. PAULO FONTES
Clinico e operador

Consult6rio; RUí! Vitor MeÍlreles, 26
Telefone; 1.405

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

Telefone; 1.623

laboratório
R adio- "ft cnico-EI ectron

Fundado em 1935
Montagem -ie rá'dios, Al'\lpli

ficadors51-Tranllmi••órelll
Material Írnportad., direta

mente doa U. 3. A.
'

Proor ie tár io
ütnmar Georges .Btihm
E�ectle - Tecnico - Profi..ioJlo)

formado na Euro.pa
Florian6po!�.

'

�ua João Pirita n. 29 ..
: Sob.

I. B. G. e Estatística

Araldo Caldeira
INSPETOR REGIONAL

� Qt.lMP

I.Vlsl!e, sem (.mpr.mlss�s
LIVRARIA ROSA

I Rua De�doro, 33
Florianópoli!'

Livros novos e usados.
em diversos idiomas.'

A tende encomendall de
abras editadas no Brasil
ou no estrangeiro.

.. I
mawm-_, 'wu .u...

Novidades todas
sêmanas

i
J'

AUTOMOBILISTAS I
Atenção

POl'a o seu dínamo ou

motor de al'ranco

OFICINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

ne. 9'4

COMPANHIA &ALlANÇA DA BAtA-
'.......a •• 1111 - 16".: • A I A
UiCEIrnIO� • TBAJSPOBT••

Cifras do ,Balanco de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidade.
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5,978�401,;7S5,97

67.053.245,30.
142.176,603,80

•

•

Sinistros pegos nOb últimos l\) anol

Responsabilidades •

98.687.816,30
76.736,40 t .306, 20

Diretores:
Dr. amphiJ r'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco
de S·; Anisio lvJ. dsorra, Dr. Joaqtlim Barreto de Araujo
e Jo :. Abreu.

-- ._---'---

COMO UMA DAS CONTIH8.UIÇÕES Df (;UEQIIA OO�lA60gATOQIO 001.·
o �IiIECO Of!>lf p".��.,-.� I\IUXO'_' 20"4

'NAVIO-MOTOR "ESTEIJAft
maxíma rapidez e garantia para tr ansporre de suas mercadorras,

Agentes em Florianópolis ,CARLOS HOEPCKE S. A.

LIRA TENas CLUBE

Resolvido, enfim, seu problema financeiro J
Adquira 'TUDO de que necessitar,

'de UMA SÓ VEZ;
pagando PAltCELADAMEM'1'E,

com 80S VANTAGENS da compra à vi..,
.ervindo-se do

,

CREDIARIO KNOTSISTEMA
de a_pas

CIllpd,os
Móveis

Rádios
Geladeiras
Blclclet••

J61as
I

Livros
Chapé..s
installlçÕH Ilitrlul • H�"'"
ArtlloS p.r. prHentes

Peles
Casacos
Quaisquer artll"

"

t

INDÚSTRiA, COM�RCfO E 'SEGUROS KNOT S. A.

�.... , o.. • 1& i! • da_ '4 k n ...

o. K, ''''''_
--- __ o _

Cadastro Social do «O Estado)
.

Ped1Ímus aos nossos distintos leitor,es, o obséquio de precnch1)r o

compon a:baixo e remete-lo á nossa Redação afim de completarmo.
quanto' antes, o nosso [l'OVO Cadastro Soci-al.

Nome ..

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

Pais ..................................................................................................................... 0:'

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

8m:prego ou Cargo •.
_

.. '" ...

Cargo do Pai (mãe) .•...........•••.....••..••.•.••....••.•• : ...

Observe \ ..

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

Agradeceriamos, também, a IeIlltileza de noticias de n,ascimentoer
casamentos e outras, de parentes 00 de pe&Soas amigas.

Dr: OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J.' J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe, Schmidt°5t!. - Sala 5
Edifício CruzEliro - Florian6poHa.I

Fabricante e distribuidores 'das afamad0'8 �on
facções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran.
de sortimento de casemiraa, riscados, brin.,
bons e .barato., algodões, mortn•• 'iaviamento.,
para alfaiate.. que recebe diretamente:;f da.

Bnr.. Comerciante. ,do M1ter�r no 8entido de lhe' faze reooi(uma,
Florian6polis. - 'FILIAI�emjlBlumenau e Laje.. :

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I persistência
-

dos ataques udenistas à ,figura impol�ta do vice-presi
dente da' Republica, muito se parece ,c�m o despeito' �o� fracassa ..

o dos diante da vitoria do mento pessoal alheIO.
Papen novamente na prisão

Nun-ernberg, 6 (U. P.) _ o anfi- Soh!UJlienbeT�iss'e que, baseando guerra, segundo revelou o sr. Wil.,
go diplomata nazista Franz Vonvean riotas i que lhe.Toram dadas por liam �. Di,ckimson,.ohefe da Pro.
Papen: foi mandado de volta á ca-I Papen, preparou o testamento po- motaría nort�_'anlen.cana.

,dia' hode pelo presidente do Tri- Iitico de Paul von Hindenbarrgo, I Otto Schrnddt fora posto em 11 •.e, "".
b I"d d di t dle' .bumal dle Desnazrãcsção que o es- que terminaV'a. cem uma

.

sentença
I e. a e no Ia qua r? . Jan�I�,--------------------------::-::---=--- .

tá j,Ullglalndo, quando o acusado ten- eLe louvor a Hlt]le.r, o presidente do r �PÜlS ter es.tajct,o recolhido a p�IsaoFlorianópolis, 1 de Fevere�ro, de 1947 tou responder com evasivas a per-] tríbunaâ Camille Sachs �,erg>untou dur-ante �alS de �m ano. ? foto�a_
t di et I a Papen se êle havia escrito a sen- fo de HIUer depô-, também peran.,g1UJn as m'as.. '" . , ' ,

_. .

Papen esteve em liberdade desde tença. O a,cusad? respondeu:. I
te o tribunal de orimes de guerra:

setembro passado, quando o Tr i- _ Becomendeí o estabeleclme.n-; de Nuremberg, como. testemu�hillbunal Mi:litar Imternacional o ab-: to da monarquia e esperava que de' Idlef1esa palra Joaohim von RIb.
SioLV'eIU. Himler levasse a Caibo essa reco-I' bentrop. Desde a sua libertaçã(},
A teSitlellTIilllnlha Weeniger von der mendação, trabalhava OOI!1JlO trsdutor no es-O objetivo da luta é a vitória. Mas' nem jSempre ê possrvel vencer.

Saohs, visivelmente irrttado, en- crdtório dia promotoria para os -cr],Dos dois ou mais contendores, um há que perder.
cerrou a sessão por vinte minutosj,lmes de g'trelrra.As vezes, porém, a derrota não é humilhação. ,

e, ao reabri-la, ordenou que Papen ]
__-,.......

/

_Quando se soube lutar com ;dignidade e com lealdade, Q Insucesso, Vicente de Sant'Ana e ·1 fOISSie encareerado.> Declarou quelonge de desmerecer, torna o vencido ainda mais digno Ido :respe.ito P.

Senhora o depoimento de Papen correspon- fale'ceu a «ministra»da consideracão 'não só dos iseus companheiros como dos próprios ad-
dia a um amontoado de "declara-,:ersários.· .

tem o prazer de par- ções falsas e desnorteantes". O, Londres, 6 (U. P.) _ No hospitaftAplicando estas considerações ao pleito do dia 19 em Santa Cata- tIcipor aos seus ami- presidentê disse que o acusado po- de Saint Maryh faleceu, esta ma-rina, forçoso concluir que, no /panorama geral, tudo correu dentro de gos e pessoas de suas dia usar a sua liberdade para in- nhã,
-

o ministr-o ou, mais precisa-.uma grande elevação de espirito, (de respeito, de liberdade e segurança. relações o nascimento fhnenciar- as testemunhas, havendo mente, a ministra da Educação, se-Se excessos houve - feltzmenta . em número reduzidos � devem de CARMEN .LUCIA. o "perígo de tentar confundir a rihora Ritta Ellen Wilkinstm. f,iss;ser levados em conta mais da idef1ciência moral dos !indivíduos do que
evidência". Wrlkinson que é conhecida pela al-.do ardor partidário. E o público I' !expressou seu .repudio aos íntrt- Fpolis., 5/2/1947,

cunha de "'3itomo -parlamentar", foiguentos .:;: caluniado res.
TAMBEM Ü INTERPRETE IDE a segunda muLher a ocupar umaQuanto aos ,resultados do embate €-leitoral, pode-se registrar :um

I! A •

I HITLER pasta no. govêrmo brríânico.fato lexpressivo!e auspicioso : a grande :maioria dos que não 'lotaram .na Uoverno 80CI8 ista Nuremhorg, 6 (U. P.) _ O in- Londres,6 (U. P.) -'A senhon;candidatura Aderbal Ramos da Silva, :mostra que IsO'ube perder. ParÍS, 6 (U. P.) _ Rodolfo Lopís, terpreté de Hitler, Paul Otto Sch- ta Ellen Wílkinson, ministro da.Não se I'hes ouve explosões de despeito, mem manífestações de hos-,
que acaba de ser nomeado primei- midit, foi hoje novamente enviad'o Educação dá

-

Grã-Br-et:rrtha, unicaltilidade.
1'0 mihis{ro do governo da Rep u- p.alra a pris�o,. desta �.idlade, cli�lllte I mu�her membro d? ga,binelte bri.;Aceitaram serenamente ,o veredictum, das urnas Iporque das corpo. bli<ca Espaill'ho;}.a no exílio, apresen- das pel1Spe,CItliVas de VII' ai seT .lul-I tamco, fUi}.eCiBu hÜ'J,e num hospILal.rificam a vo'l1ltad€- soberana do ,pu,vo. E agora aguardam os �aconteci- tará ho.jle s,em programa para o gado pelo trIbunal ,dle crimes de, londrilno.mentos.
n0'vo goveI'no ao pre:s,idente, Diog0Da maneira como' se conduzir' O' novo /governador d,e Santa Catari- M'arLi11êz Bal'riÜ', O n0'vo ,premieI'

na dependerá lO aplauso ou crítica. A Isolidariedade ou i!! persistência !na
que é secnetário g'eral do partidooposição. S0'cial aspa,nhol, s'egundo a OlpiniNão a idescon,hece o nobre catarinense !que ffrá dirigir os altos des· ão dos ciTlculos republicanos aspa-tinos do Estado, as tre-.mendas responsabilidades do Icargo: nhol, deverá c'üngr,egar em seu

Com Ia ;vitória, entregaram-lhe as urnas, !Os interesses da 1C01etivi,- gabinete ,wpenas 'e}.ementüs Soo,ci-
dade, o 'bem estar do povo, o engrandecimento da gleba. ai i sta..s. LOipi,s rtem-se revelado f.a-

Enorme a tarefa, 'filão resta Idúvida, 'mas ,ela se,rá le.vada a bom ter- vor'avel á organização' dum govêr
mo porque, _ já 10 assinalamos uma ve� - ,em Aderbal Ramos da Silva no que não incLua repI'e,sen'Lante.shá a cultura que. compreénde,' a fôrça de vontade ;que ;constroi, !l entu- cOlmuln�s,talS .nlem partidaTios de
siasmo que. lcontagia e a oompre.ensão humana qUe assegura justiça e Juan'Negri,n.
equida.de !para todos.

.

Por isto, /aO lado dos que souberam vencer, os :Que souberam per
der proporçiolllarão ao novo chefe ;do lexecutivo catarinense, um am.

biehte. propício para Ia imediata solução :de todos' �o.s graves problemas
do momento, .em 'acôrdo com as legítimas 'aspirações do povo. Uma Carteira de chauHer e

Nessa estradã, estrada larga de harmon�a, boa vontade e çoo'pe,ra- de identidade
Quem a encontrar fairorção, está ,o bom. nome e o :progresso do Estad,o.

E Aderbal Ramos Ida Silva saberá trilha-la em triunfo. entregar na portaria do
Hotel La Porta para

NA D A L I N, -mediante
gra tifica·ção.

-Von

Os que souberam perder
JOÃO FRAINER

PERDEU-SE

DURANTE TODO DIA.

nos· \14/)['JOS

l'

Na administra-IÇ1��U, ��.��a A f'usão de
'Úres ,depart:arrnentos de agricuLtura

Ida União ,sovi,étilca num ÚJnieo Mi

nis/tério, de acol'do '(}()Im o decr,atÜ'
.aSlsinado hoje pelo 'supremo sovi,et, =-..:===============terá camo novo ministro da Ag-ri-
culhma O< .sr. Ivan Alecxa<Il!dro, Vitch

Bamldikov, uma das figuras de
maiores r,espO<Il!sabi.Iidwde na a:d

ministração russa. O go-v,êrmo so

vi,ético taIDbém retirou a l'eslPon
sabi.li.datde da wdllnirnistração eLas
f'azeaw!as colerti,va.s do ministro da

Ag:riü'UJ�tura, ao criar o novo mini,s
'Lério das FaZleIlldas ESlt3idUlaIs, che
fi,ado. p.or Ni.collai Akv,or,tv.

Uma Alemanha Oei.dental
Londres, 6 (D. P.) - Os ingleses ximo verão,. Também ficada res

e' norte a.mericanos pretendem es_' salvada a adesão ,da 'zorra francesa.,
tabelecer ,-u�a IAlemanha Ocidental a ,Alemanha OCidental.
'independente, com a capital em LOln,dre,s, 6 (U. P.) _ Um porta-JerusaLém, 6 (U. P.) � Ce,ma de

1.500 judeús foram r,eliIlados _ de Francfort, se os quatro chancele- voz -da dhiaÍ1celiaria britâinioa des-
res não ':resolveram Q problema mentiu 'hroj,e as ,notici.as, s.egIUJldo'Jerus'al'Bm neSitas ultimUiS 38 ho;ras,

'

4ux·,I.·o ,a"8 Na�o-es d' d " alemão em Moscou. E pello m.enos ars quais, a 1ng;Laiúerra e OiS, Estiadossein .o enVIa< os para n,ovas areas, .

o que informam de be-.r1im varios.Unidos iPlf'eltlendiém :tOlNnaT uma Ale.'de seglma1nça
", .afim dre deixarem

r

E
•

correspondentes ingleses. " Um pla-,manha ocidéillitaJ' iJllld�prendent,e, DO>UrOpel8S <e,s,paço para as tropas do e�ér'cito
e da poUc'ia, bem como 0.5 funcio- 'no nesse Isentido já 'estaria sendo oo'so de f,naClaSlS'à'r a Co,nferêrncia de'

Wq'shi-Iligton, 6 (U. P.) _ Ô gene- nários üivi,s bútani,cos _ ao que elabo'rado, prevend,o a (!leição ,duo MOSCOITI ..
ral Gea,;ge MarshaN, s-ecretá:rio ·de informou uma foote aiutoriza.da is- ma assembléia constituinte no pró- --Se-n-h-o-r-i-ta-'-'-------ESltado nOI1te-amerioa,no, colo:oou o, ,raeli<ta. A'S áreas de s,egurança "friitem referente ao auxílio interna- zam fontes he<breas, são uma cerca
cional 'em priméira lugar na lista dupla de teLa dr ,arame farpardo ".
das 27 proppstas para el a.boração
duma legislação dOiS negocias. ex
terio-re.s pelo oon.gr·e,sso dos EE.
1Jni'do.5 - declarou hOje o senador
Ar.thur VaIlJdler,nherg, preS'idnte do
Comité dUis Rel�ações EX!teriores. Ao
que se ádiaJIllta o Congresso Republi
cama a,pojara as propostas' de Ma
s'hall referentes á concessão da so
ma de 250 mi,1hões de dólares para
auxilio ás naçõ.s européi.as.

Aceitamos agentes e
correspondentes no

interior,
Os interessados devem
apresentar referencias.

Retirados de
Jerusalem

Ao escolher ,seu .perfume verifi.·
que se trás a 'marca :da perfumaria;
"Johan Maria jFarina" que já
preferida ,Ipela Icurte ,imperial de'
D. Pedr'Q If

o 'filho de Keitef
D�rmls1;aldlt _ 6 (U. P.) _ O fi

llho do Marec:hal Kei,tel, um do..s
executados ,COIIno -criminosos de
glUerra le,m Niurel1lll:J,er:g vai s,er SU!D
llret:iJdlo a jlllIgamenito pemn.te a Cá
O1ara de Des'l1!azifiaação. de Dar
tnastJaldrt.

Chegou a Berlim
BerLim, 6 (U. P.) _ P·eIo trem

de -FrWI1JcJ'oI1t, ohegou hoje a esta
capital o antigo pnes,1diruLe dos Es,
tados Unidos, Ebent Hoov,er. Não
:Lo.i ,permitido aOls 'cor,r,e.slpooontes
ootrevi.s,tá-lo-, e'Sjper3iI1Jdo-!se que
mais tande cOIliceda uma enltrevista
coletiv:a,

Adiada a sessão
A divisão da
Palestina

Lake SUlcess, 6 (U. P.) - A Co-
missão de dir,�itÜ's humanos das

Nações Unidas I1e,sÜ'}.veu adiar a

sessão a Taspeilto de promuJgação da
lei dos dineitos humanos, arté a

p6:úmia Sossão que de'verá se re,a

liz3ir ,em jurn:ho próximo.

Pe'r,tenceu o fHho do ex-ooma,n-
JlelruZialéín, 6 (U. P.) _ Os meios; ,

dllllnt<e chefe do Es1Jado mai'Or ale- jrurdeus acredUam qUie a Ingil,atea'rx- I .

di d d "SS" ,m.ao a uma uml a!e a
,eslllej/a re:soJvida "I- ef1etu!llr a dividãO'
-da PàIesifilÍl.a, _ eF ZIO/IlIas árrube e

ji�?á:ica .. M<Ji� aiilf.D'am qu: ;isso tr'l1-
·na aos IIIlglies,es alUda maHlTes con

�1i.t;b,s' CíOiI1I o;s' ár,abes :do que COllTI oS;

jüdeus., 1

Terras desco
nhecidas

Envie ao seu almfgo
.

distant(
um' número da 1 revista O VA
LE DO ITAJAt edição dedi
cada' a FlodànQpolis, e assi:rW

estará' contrjbuindo para'
maior difusão cultural!

de'nossa' terra,
I

Washington, 6 (U. P.) - Na p.e
quena Amértca, 0,5 avi3idnres· da
expedição Bynd j,á descobrir,aJIll mais
·de trinta três mil quHômetro.s ,qua
dl1ados de nOivas terras" que até
agora' não fi,gura'vam nos mapas.
Foram car,to,gr3ifa,dos cinco mil

quilômetros de <cosita, de,5cobTilndo�
se numrüsa.s i'Lha.s, baials e serras.
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