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Uniram-se as Jornais °&JJifus ra de Florianópolis
Perante . a -<tCálxa. ·d�· Esiaelas», imprensa e!rádio-difusora assumiram o compromisso
de obter. a celaberaçãe dos. habitantes da Capital para evitar o ieehameate daquela
benemérita sociedade e dar-lhe recursos com que possa cumprir eficientemente suas

Iinalida des, amparando os verdadeiros indige�tes�
""""""""''"''''''...."",��''''''''�,....,.,-----,_.._--.---_ .....,,_ . __._--- ---_._--_ .. _.�- ... ... .

.

IA Scotlcmd Yard permc
necerá de prontídõo
WNDRES, 14· (U. P.) - A famosa Scotland Yard anuncia,

Que seus policiais continuarão de prontidão, durante o ,f.i:m de

;emal1a, para evitar novas tentativas de ocupação dos edifícios
vazios. A tática policial consiste em descobrir os planos dos de

sabrígadcres e lançar suas reservas para os edírícíos ameaçados,
ocupando estes antes da chegada dos inquilinos.

.........---
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Violenta tempestade tropical
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o furacão atinge a ,velocidade de"
C' t W· I t I

- 90 milhas horárias. ausou «cer a surpresa» I' :10 eu � elO .0.8ao Miami, 14 (U. P.) _ A prí- que a tempestade, iniciada em

O disc
.

de W llac na Fábrica MIlitar meíra grande tempestade tro- ponto relativamente pequeno,
.

Londres, 14 �o���lter Qtlantó á e�ência de �J de Munições :����; �:���O�n�d:U��:��s�o��:� �:���e�����e.em alcance e

Kolarz, correspondente dai política exterior comum ái as proporções de um verdadeí- Na manhã de hoje, o centro

Urnited Press) - Um

porta-I
Grã-Bretanha e aos Estados I Buenos A.ires, 14 (U. P.) - ro ruraoão, que rumou para o da tempestade estava oficial

voz do Ministério do Exterior Unidos, como se pode inferir Verificou-se violenta explosão nordeste; através do Atlântico, mente localizado num ponto a

declarou que o discurso de do discurso de Wallace, o por- na Fábrica lIilitar de llluni- depois de haver castigado as 275 milhas a noroeste desta cí

Henry Wallace, num comícío ta-voz disse que não há tal po- ções. Verificou-se que na soo- Bahamas, numa velocidade de dade, na latitude 27° 2' Norte e

promovido pelo Comitê de lítica, embora em certos assun- ção de pólvora onde trabâlha- 65 a 80 milhas rpor hora. na longitude de 76° 2' Oeste.

Ação Politica, em Nova York, tos os rq:oi's países adotem o vam, cinco operários saíram O Serviço Federal de Previ- ALERTADAS AS ILHAS
causou "certa surpresa" em mesmo ponto de vista. I feridos. são de Tempestades anunciou BERMUDAS'
Londres. I

.

Miami, 14 (U. P.) - As

;�;::F::°i.{f ::��:::� Alastra-se a greve dos estudantes paulistas :':�ES�i�idiEi:��:��
de WaUace á "politica impe- São Paulo, 14 (Via Aérea) I

NOVO REITOR NÃO ASSUMIRÃO OS CAR- tosdo tremendo furacão que
rialist� brit�n·1�a", pois estai Toma cada' vez maior vulto, o ISão Paulo, 14 (Via Aérea) -'IGOS OS PROFE�SORES DE- ruma para elas, na velocidade

ac�saçao roí feIta. depois dai movimento universitário, sur-: Informa-se que o govêrno pre- MISSIONARIOS de. 90 milhas por hora.
retirada das tr.opas Inglesas dos gído em consequência do pe- tende colocar na Reitoria da São Paulo 14 (Via Aérea) Ás 10 horas da manhã os

campos pe:tro�Iferos. ITa�lanOS e
I
dído de demissão coletivo dos Universidade de São Paulo, o

_ Os vilce-diretores das Fa- observadores do Serviço de
'CIIl\POS petrohferos manianos _e, membros do Conselho Uníver- professor Antônio de Almeida culdades de Direito de Medici- Previsão anunciaram que o
no momento em q,ue a. Gra-I sítárío e do Reitor da U'níver- Prado. Aquele cargo está vago na de Filosofia de Medicina turaeão apresentava um díâ
Bretanha oferece a India _,0' sídade de São. Paulo. Já estão com O pedido de demissão do Veterinária e d� Escola Poli- metro de cerca de cem milhas,

.. J?J�no con�r?le dos seus pro- em greve, solidários com aque- ptofessor Jorge Amertcano, técnica reuniram-se para to-
com o respectivo centro à 38()

prios negócios.
A _

les .professores, os alunos d-e que deu motivo a uma crtse no mar uma aütude diante' da milhas a nordeste de Miami.

Interpelado. sobr� se a Gr�- três Faculdades de Direito, de ensino superior paulista, renúncia do Reitor da Uníver-
. ,.

B.retaJn�a: fana representação Medicina e Escola Politécnica. sídade de São Paulo e dos SERÃO SENTIDAS FORTES
diplomátíca, em relaça? com o Os acadêmícos de Direito de- membros do Conselho Uníver-

'

RESSACAS
.

�Iscurso,.o porta-voz .dísse que ram inicio a greve, pouco de- Concodeo a sob-
I
sitário. Resolveram declarar- Miami, 14 (U. p.) - O Oh-

e de. duvidar que.rse tome tal pois do meio dia de ontem. A 1J se solidários com aqueles pro-
servatórío Meteorológíco de

medI�a. _
tarde, os-alunos da E·scola Po- vença-o a'Dual do fessores e não assumir em hi-

Miami informa que serão sen-

A Sa�I�?-tou que "nao há ten- Iítéoníca resolveram se solí- 1J pótese alguma os cargos vagos
tidas fortes ressacas nas cos-

dêncía
.

na Grã-Bretanha para dartzar co� os seus colegas. C 20 000 00 com as demissões dos mesmos.
tas orientais dos Esrtados, ao

se desejar uma guerra com a Por sua vez, os acadêmicos de r. . . . morte do Cabo Hatteras porém
Uniãó Soviética. A imprensa medicina enviaram um oficio João Pessoa, 14 (A. N.) - O QUEREM QUE O INTERVEN-

o vórtice do furacão .do Atlân-
.amerícana -- disse - traz re- ao diretor da Faculdade, di- Interventor federãl assinou, TOR RETIRE O OFICIO

tíeo permanecerá mar atora. O
rererêncías á eventualidade zendo que não voltaríam mais hoje, um decreto concedendo a furaoão foi assinalado esta ma-
dessa guerra com mais fre- ás aulas. Para hoje, espera-se subvenção anual de vinte mil São Paulo, 14 (Via Aérea)

II
nhã quinhentos quilômetros ai

quêncía do que os jornais brí- a greve em outros estabeleci- cruzejros á Academia Paraíba- Falando á ínuprena, o profes- leste do Cabo Hatteras avan
tânícos. mentos. na de Letras. SOl' Alvino Lima, .vi�e-dir�tor çando na direção norte norrles-

dia Faculdade de Direito, citou te numa média de 35 quflôme
o que esperam os professores tros por hora. As rajadas dei
por parte do interventor fede- vento chegam 'â velocidade de
ral, como reparação pelo que 240 quilômetros no vórtice de)
consideram uma afronta ao furacão, formando um semi
magistério, superior. 'círculo em direção setentrío..
"Não aceitamos nesse caso nal. .

.

citado discurso foi l'espondida uma simples notJa de imprensa
exp()Thtaneamente e ".minha publi>cadra pelo interventor. O
resposta não traduziu o pen- sr. Macedo Soares deve retirar
samento que· desejava expres- o ofi�io que enviou ao Reitor
sar". ! da Universidade de São Paulo.

9833
----------------------.----.��---------

... A resposta
traduziu

do. pres. Truman.não

Depredações em'Vitória
VITÓRIA, 14 (Via Aérea) - Verificaram-se, ontem, nesta

capital novas demonstrações populares, perturbando a ordem l
pública com ligeiras depredaçõ�s de anuncios luminosos, tendQ I
c Polícia e o Exército agido prontamente. Constataram as

afltoridades a existência, entre a massa, de elementos aprovei
tadores dessas situações, provocadores C/.e desordens, . alguns
pos quáis fotam detiçjos.

Washington, 14 (U. P.)
Falando aos jornalistas, Tru
man declarou que a política
exterior dos Estados Unidos
não so.freu modiiica�ão alg1l
ma. Acrescentou que houve um

����e:�;������:4es, s�:i�::: ContinU8.m � insis-tir As ' futuras Issembéias Estaduais
fe11'a, acerca do dIscurso de na !lmplla�ao ' ,..-

Wallace, dizendo: "Não tive li '" .

As futuras AssembleIas estaduaIs compor-se-,ao do se-

intenção de dizer que aprova-I do goveA rno g'umte nÚIV-ero de de!Jmta'dos:
vava tal discurso como exposi-' AmawllJas ,....... 30 deputallos
ção da política extelrior deste

At 14 (U P) Os
Pará. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3,5 "

país!" Tl1lman havia dito enas, .. lI�l'anhão ... ;.................... 36 "

. t· .. . ,.

.

meios governamentais insis- Pia'
'

.

31), " •

qum a-le11''8. a Imprensa que t
. _

.., UI ""

tinha lido com antecedência o
'em na proposta d-e ampllaçao Ceará � � 45 "

discurso do Secretário do Co- do Goyêrno sem ir, no entanto, Rio G. do tNorte .'... 32 "

mércio .e o havia aprovado. até a formação de um novo ga- Paraiba. . . . .. 37 "

Truman disse que "foi minha binete. Pernambuco " ,...... 55 "

Alag'oas .. . ,... 35 "

Serg'ipe �. . . .. . .

Baía .

Espírito Santo . .

Rio de Janeiro . .

Minas Gerais ..

Mato Grosso . .

Goiaz .

São Paulo ., .

Paraná .

Santa Catarina . . .. . .

Rio G. do .sul .. , , .

pensamento
intensão expressar ª idéia de
quer �provava O desejo do Se
cretário do Comércio de pro
nunciar discurso". Disse tam
bém que a perg'unta sôbre o

seu

32 "

60 "

32 "

54 "

7() "

30 "

32 "

75 "

36 ' "

36 " .

55 "

Os títulos Ibrasileiro·s
em Londres

.

Londres, 14 (U. P.) A
sinopse do mercaJdo de títulos
deSJta sema:na mostra que, em
meio duma calmaria geral, os
valores brasileiros consegui
ram alguns compradores. Vá
rios títulos brasiIeiros estive
ram mesmo em alta, ao prasso
que outros baixaram. Não hou
ve interêsse pelos valores fer
roviários.

o mar'echal Smut
chegou a Londres
Londr,es, 14 (U. P.) -----t o

marechal Smute chegou, pro
cedente de Paris, ao Oastelo
Balmoral onde será hospede
do rei e da rainha duránte uma.
semana. DuraJnte sua visita�
será estudada a próxima visita
aos sOlberanos da África do
Sul. O mal. Smute viajou de
avião,
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ESPELHOS
ALMA

devem ser limpidos e diá
fanos, como espelhos que
são. Conserve a sua

limpidez e o seu brilho.
Ao primeiro indicio de

irritação, aplique algumas
gotas de LAVOLHO e

terá alivio rápido. Usado
diariamente, LAVOLHO
conserva os olhos sadios
• constitue um trata
mento profilático.

CONSELHOS DE BELEZA ,O com sal, cebola ralada, alho
VESTIDOS DE NOITE í hem esmagado e azeite. Des·

Paris '- (S. F. I.) - Duas canse assim 1 hora e depois Je

tendências se acentuam ares-I ve-o ao fogo em cacarola onde

peito dos vestidos de noite. Ado-I já deve estar bem refogado um

taram alguns costureiros a : pedaço de bôa Iínguíça, já pi
linha colante que segue a do

I
cada, bem escaldada. Misture

corpo, salienta o busto - ao e refogue bastante. Se secar,

qual se dá grande importância junte azeite e por último mis

nas coleções atuais - atina a
I

ture salsa picada.
cintura, acentua os quadris: xx x

por um movimento de drapea- OONSELHOS DE BELEZA
dos que lembra as modas de Fazendo trabalhos pesados
outróra. Outras "toilettes". como lavagens de roupa ou de

pelo 'contrário, inspiram-se nos louça, limpezas em geral e de

vestidos clássicos, com corpe- mais serviços de cozinha, {;

I
tes justas e saias franzidas ou necessário que se habitue a

com "godets", realçadas, ás usar luvas. Todas as operárias
vezes, por dois [bolsos enviesa- das fábricas americanas usam

dos, debruados de pele. Estas luvas para trabalhar. A primei
"toilettes" permitem toda, 3: ra condíção para ter bonitas

espécie de fantasias quanto as mãos, é poupá-Ias, Se vo- Os originais, mesmo não

't b puhlicados, não serão
aJOS decotes. Alguns deixam C2 ce Ta; alha num escritório ou devolvidos.

II'ombros nús corno no tempo em casa, 'cada vez que lavar as A direção não se respon-

das marquesas do século ,1€ mãos (e isto deve ser feito .rc- sabiliza pelos conceitos

Luis XIV; outros, mais mo- quentemente) , faça-o escovan-
emitidos nos artigos

assinados
destas, adotam a pequena go- do com força os dedos e as i t._------------

Ira com Lapelas. unhas com uma escova bem ...

x x x dura e um bom sabão. Seque- NOSSAS SECÇOES
VESTIDINHOS PARA CRIAN- as, depois completamente. To- Direção de:

ÇAS das as noites, antes de deitar. BARREIROS FILHO,
Notas Politicas

Paris - (S. F. L) - Não é lave as mãos em água quente e; Notas Locais

realmente o prazer .das mães enquanto ainda humídas, fa- Artigos de Redação

f'ta'
\

b
.

h
.

ça ma:s
Página Literária

en er r suas onequín as vi- : ssagens com um poUCC SIDNEI NOCETI

I
vas? Eis algumas sugestões: de glíerína, Em seguida pas- Crônica da Semana

um vestido "cyclamen" em te- se um creme especial ou sim- Economia e Finanças

eído leve, decote em "V" ten- plesmente vaselina ao redor Vidal Bancária
,

d .á Notas Científicas

do, corno único enfeite, ninhos a' unha. Enxugué ligeira- Notas Rurais

de abelha; ou então, um "deux, mente e durma assim: a glice- Estatística

I ��ces" de algodão estampa- rina não Iha�e;��, os lençóis. NO; ;�:A����O
Govêrno do Estado

Vêem-se em Paris, um ado- A OPINIÃO DE MARY PICK- Notas da Prefeitura

rável vestidinho de seda bran- FORD Vida Escolar

ca, todo semeado de animais De regresso a Paris que tan- Religião
Jurisprudência

liliputianos, cisnes azuis. es- to admira, Mary Píckford, que Vida Mi\itar

quilos verdes, galos vernn-elh03 em 1916-1917, foi chamada "a Noticiário do Exterior

coelhos violetas. As mangas pequena noiva do mundo". re-
Noticiário do Pais

lt
-

d d velou as francesas o segredo Artigos de Redação
SO, as sao orna; as," e um "vo- A. A. VASCONCELOS

lant". Um modelo intitulado da felicidade. Pelos Municípios

"Pintainho" apresenta um ves- Para ser armada, feliz e no- Assuntos Internacionais

tid b t I nita é preciso'.
Concursos

lO! em cur 0, azu claro, de Artigos de Redação

lã, cuja pala é feita ínteíramen, "Querer a felicidade ' D. F, AQUINO

te de ninhos de abelha, Esta pa- agarrá-la no vôo. Combater a Fatos Policiais

La é at d tí 1 tristeza, que torna as mulhe-
Vida Social

.

ravessa a, a iraco 0, por Vida Feminina

dOIS panos do mesmo tecido os res feias. Ser sempre simples Magazine

quais termínam na cintura por e natural. Vestír-se com bom PEDRO PAULO MACHADO

dos nós soltos. A largura do gôsto
:

e discreçâo. Ensinar Esportes

vestido é dada pelos franzidos crianças, muitas- 'crianças. Ter
..........................• -

e as mangas, igualmente fran- o senso da realidade mas crer
FARMÁCIAS DE PLANTÃO'

,
.

Mês de setembro

zídas; são presas, acima do co- sempre 110 amor. Enfim, pell· Estarão de plantão, durante. o mês «te

tovelo, por um punho que lhes sar sempre "primaVerilmen-, se;en(�rgaJ� �el{�l:��)s �!;a��á�ia Rau-

dissimula a largura. te". liveira - R'Ua Trajano,
8 - Domingo - F'ar-mácia Santo-

X X X

I
Agostinho - Rua Conselheiro 'Mafra.

RECEITA PARA O S,EU I
14 (sábado à tarde) - Farmácia Es-

V· tt perariça - Rua Conselheiro Mafra.

PALADAR
ISI e, sem compromissos 15 - Domingo - Farmácia Esperan-

ça - Rua Conselheiro Mafra.

FATIAS DOURADAS LIVRARIA ROSA 21 sábado à tarde) - Farmácia Nel-,

rn�,

I
son - Rua Felipe Schmidt,

, 'J.'lJ!me Um pão "de fôrma cor-
'

'

22 - Domingo - Farmácia Nelson -

te fatí f' ('
.

Rua Felipe Schrnídt,
, LaS' mas sem as cascas), RUFalorDiaenOod,pOOrOli'!! 33

28 (sábado à tarde) - Farmácia Mo-

passe manteiga e coloque entre
derna - Praça 15 de Novembro.

29 - Domingo - Farmácia Moderna.

duas fatias, uma pasta feita
- Praça 15 de Novembro,

C
..

d M'
O serviço noturno será ,efetuad� pela.

om queijo e mas ralado, 1 Livros novos e usados, Farmácia Santo Antônio sita à rua João>

gema cozida e misturada. Mo- em diversos idiomas.
Pinto.

lhe ligeiramente em leite tem

perado com sal, passe em fa
rinha de rosca, ovos batidos e
frite.

/

ILlvaos
I sobre Qualquer .

assunto '

mandamos a todo o Brast!
A PREENCHER:

I LI!���!�"u,�.i3�1!��yoLO
I desejo receber oferta de novidades em:

Romances Engenharia,
Classicos especialmente:
Filosofia
Economia
Atualidades
Arte
Musica
Livros Infantis

Agricultura,
esp

'

.

Ciencias,
, esp·, •..••..•••••.

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

nome

• • •• •• I.' ••• " . . .. .... .... .... . ...

�------------------------------_I"'-----

;-------------------__, .o!!
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FIGADO OOM LINGUIÇA
Corte em pequenos pedaços,

2j50 grs, de fígado, condimente-

Novidades todas
semanas

Anúncios mediante contrato

"

..

••••••.•••••• t ..

TELEFONES MAIS NECESSITADOS
Bombeiros " ..•... :......... 13l.fi
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140 B. C. . .. ,.................. 1530>
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7' B, L �. C 15910
Capitania dos Porto» , •.... , . . . . •.• 138.
16' C. R. ,................ 160&>
Fôrça Policial .'.......... 120'-
Penitenciária ......•••........•.. 1518
�O Estado" 102:t
"A Gaaeta" "............. 1656
"Diário da Tarde" '... 1579
L, B. A. .•.......... •..•• 164�
Emp, Funer".ia Ortiga .. !O:U

APENAS Cri a,oo
Com essa ínfima qnantIa Voef

está anxiliando o seu próximo.
Contribua para a Caixa de EsmoI_
&08 IndiJtentee ie Flor'ianóDolla.
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ri COM MENSA.LIDADE TÃO
ECONÔMICA V. PODERÁ,
ESTU DA R, EM SUA PRO
PRIA C_ASA, UMA PROFIS-

SAO ,LUCRATIVA'I'

I COM ERCIO-BANCARIO-FARMACIA
RÁDIO- COSTURA - TAQUIGRAfiA
J O R NALlSMO - PU BUCI DADE

, PEÇA FOUHTOS GRA"T:IS
ASSOCIAÇAO EDUCACIONAL
CAIXA POSTAL 589-S_PAUlO
NOME .

f

R U A _

. .
_

,
LOCAL! DAOE : _

, ESTADO
•

IA OS SOF8tDOR��
ADro. L. GALHARDO, ex-médica
do Cen tro Ellpirita Luz, Caridade
,e Amor. comunico a mudança
do seu coriau lt ôr io para a rua do'
:Senado, 317. 2.0 andar. Rio de

Janeiro.
\

(CONSULTAS c-s 20.00)

'T'

---------_...._--,..

I'
.

, .

;'.

3

, I

,

...�\.,' "v',{
_.>J - .1',' ....

i
!
I'

EN QUE Hão PODIA'IFAI.HAR!

NÃo deixe que as circunstancias decisivas

o colham Impossibilitcdo de agir rapidamente .

Enquanto alguns se vêm forçados a desculpar
se com a falta de transporte,' o sr: pode
ser dos que atuam sem embaraço, '

por ter tudo em condições.
Para que assim aconteça, traga seu automovei

sob vigi/ancia permanente, permitindo, quando
for a um Posto. de Serviço ou Revendedor

Essa, que alí se examine como vão as coisas

sob o capot do carro.

E, quando for preciso, deixe que alí se dê a

seu automovel o revitclizonte tratamento de

uma lubrificação geral, com produtos Essa.

(. .

STANDARD OIL COMPANY �F BRAZII.

3 REGRAS PARA �_.POUPANÇA DOS

d\lIA)�ílt::��:gu:T�A:da úA>i>l·��,dos seus pneus, �obe dccendo às
seguintes legras: -

- Mande CO"! .�tc:.r imediata ..

mente os rasgões.
- Ande sempre com pneus Atlas

bem calibrados.
- Mande fazer o rodlzlo pe

riódico.

•

Camisas, Gravatas, Pijames,
Meia. da.. melhores, pelos me

nores preço. IÓ nà CASA MIS
CELANEA - RuaC. Mafra. 6

ELEGIlNVIA, CONFORTO E EVONUMIA
consegue-se co rn os trajes sob-medida •

GUASPARI

\Notas cientificas
ISÓT()(POS RÁD,IO·ATIVOS
PARA AS PESQUISAS

.

.CIÊNTIFICAS

.Aberta a inscrícão de candidatos a
,

bolsas de estudos nos EE. UU.
o Comité de Seleção de .301- rêsse do Brasil na especial�da

sístas, do Instituto Brasil - 1 de a ser estudada pelo candida
.

.

-�stados Unidos de Floríanopo- I to, p) a possibilidad� do car:á.i-
•

. lís, acaba de nos avisar de '�UE. I dato aplicar no Brasil o conne

.se acha aberta a inscrição .Ie cimento adquirido .nos Estado:
candidatá a boísas de estudai: Unidos, de modo a trazer be-'

nos Estados Unidos. Essas bol- nerícíos á coletividade, c) a

sas destírlam-se aos brasileiros bagagem intelectual e de ser

bem preparados que desejarem viços do candidato, d) compu
passar um ano numa universi- to dos gráos obtidos na U�ivêr
dade norte-amerícana afim de sidade ou Escolas Buperíorea

. .se aperfeiçoarem seus estudos. e) considerar a real in�ençãc
Depois de um exame imparcial do candidato e Ig) qualidades
e cuidadoso de todas as cre- que permitam aos bolsistas co

-dencíais apresentadas; o Comi- operar pai a a criação de UIFa

té recomendará os mais bem compreensão, amizade e res

qualificados ao Instituto de peito mútuo entre o nosso país
Educacão Internacional em e os Estados Unidos. .

Nova York" 'com o qual' o Co- São requisitos essenciais pa
mité de ,Selecão mantém re- ra a obtenção de bolsas por
Jações.· intermédio. do Comité de Sele-

O Instituto de Educação In- ção de Florianópolis ser brasí
ternacíonal colabora anual- leiro nato, e falar e escrever

mente com universidades e cr- corretamente a, língua inglesa
ganízações particulares e go- afim de tirar o máximo provei
vernamentaís nos Estados Uni- to nos estudos que fôr empre
dos para a designação de um ender, Êste conhecimento SE

grande número de bolsas pa- aferirá por meio de exame es-
ra estudantes dás vinte repú- crito e oral feito perante o Pro
bíícas americanas. Os estu- fessor Montgomery Merryman
-darites de todo o Brasil são do Instituto Brasil-Estados

elegíveis e são solicitados a Unidos de Florianópolis.
apresentar-se l�sta ocasião. OIs interessados poderão ob
'No ano passado mais de sessen, I ter maiores esclarecimentos no

ta bolsas, por intermédio do I Instituto acima referido.
Instituto de Educação Inter-I";;;;:;::;;:==============================;;:::;��:Z;:;-=fi'b[Ar����fr!;s f�r:e;���eg;�a� I João (j�am$ e MaJia ,', HAnttonio LJo�qUHim R�bibas',grande número de bons canrti-II urams, e o e uZla . I as,
"datas' possa ·ser mandado da- participam 0011 parentes' e participam aos parentas e

'qui este ano. pe8ll0all de lIua amizade o pelllioall de .ua amizade o

Varia grandemente o valor contrato de casamento de contrato de ca.amento de

,das bolsas. As melhores in- .ua filho VALÉRIA com o seu filho OSVALDO com Q

-cíuem virtualmente todas as
sr. Olivaldo Ri�as. senhorita Valéria Groms.

'despezas diárias enquanto du- --.",.,.,.,.",. ..........,--

rarem os estudos. 'Outras' in-

.

� VALÉRIA. e OSVALDO I
'<C1uem matrícula e subsistência �3 centírmam II.mas não a viagem e algumas

.

F l' 3 9 9'·6fornecem somente a matrícula.
. PO IS., - -

"I

-Os candid.atos casados só pode- CCOt.<lOOOwClDlXJOULC��_

rão receber bolsas com 'a con

dição de não levarem suas es

::POsas ou filhos ou, se o fize-
. rem, concordarão em custear
tOdas as despezas resultantes.
Para candidatar-se a u.na

�2Is.a, o estudante deve possuir Vendedor por conta propria:
��;::::i-;..ltrução de nível profissiona) PLACIDO MAFRA - B€lzor de M6das

ou ter cursado uma faculdade. Rua Felipe 'Schmidt, 34 - Fone, 755
Algumas poucas oportumda, Boa c",leci'ín d'f'l ORH'Ip-!:rOq At ..nde-s·eà<4orYIicilio.

des existem prura os que ainda --------..,;,;;,---------------�.;;..;..-

llão 00tmpletaram todo' o trei
ll'amento passiveI no Brasil
!lUas são restritas aús estudan
tes que possam pagm todas a�

�esrezas de viagem e subs]s·
tencia.

_

Nos seus trabalhos de

sele-I'Çao, o Comité levara em couta Tratar nesta Re daçõo.
()s seguintes pontos: a):o inte·

__....... .

_

. Cabelos -Brancos 1

Ma'erial Tipográfico

·1

Oak Rídge (T'ennesses.)
GS. I. H.) - A "Manhattan

Engímeer Diatrict Organiza
tion" anunciou a entrega dos

primeiros isótopos radioati
vos á,S iínsltiJtuiqões nacionais
de pesquisa, para U".30 nas pes
quisas médicas e biológicas.
Estes primeiros 'produtos de

após guerra das gigantescas
Instalações da energia atômi
ca constítutram unidades mi
núsculas de Carbono, _' 14,
as quais, durante os próximos
dez a vinte e cinco mil anos
emítarão 37.000 partfculas ba

.

ta por segundo e serão utiliza-
das nas !pesquisas, em cone

xão com o cancer, diabetes,
.

fotosintese dos dentes e ossos

e na utilização das gorduras
" do oorpo humano.

-

O Cilleii1e da Secção de Isóto

;POiS da Fá,b:ri,ca de Energia
Atômica (Manhattan, Distirict)
explicou que os vários labora

tór:tos, que receberam 'esses

isótopos rooi'Ü-ativos, ·plane
jam usá-l,o's de duas importan
tes maneiras: a) como "traça-.
dores" do curso dos átomos
nos processos químicos, biolo-

I gicos e técnicos, e b) como

Sinal de velhice
A Loção Brilhante faz vai·

tal' a côr natural primitiç.1·
(castanha', 101,11'0, doirada ou

nElg�a) em po�ao' tempo Não
é tintura Não ma.ncha e não
,auja. O seu uso é limpo.
faci! e agradável.
A Lcoê.o Brilhante extingue

011 caspas. o prurido. a sebor
r.héa e t ôdo s 09 afecções po
ra.itárias da cabelo. a"sim
como combate a calvicie, re

vit�lizando os raizes copjlo
res. Foi aprovado pala Depar
tamento Nacional de Saúde
·Pública.

VENDE-SE
Eitcntes e c.eixas da tipos em'ótimo estado.

AlTO
Serviço de mensageria.
Rapidez e eficiência.

Salão Record - Praça 15.
FONE: 16-96

o SEU OQG"NISMO
P Q ECISA DE UMA

LIMPEZA GERAI.

possíveis agentes terapêuticos
para o tratamento de certas
molestias' especiais. Salientou
se, entretanto, que os maiores

I benefícios com o emprego des,
'.
s�s niateriais advirão pro'va
velmente, não de usos terapêu
ticos, mas do uso da técnica'
do registo na investigação das
causas das doenças e do pro
cesso vital, de modo gera.l.

..

,

I

"
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SATISFEITOS COM A DESIG< jogadores requisitados 'Pelo de Pakosdi, novo jogador do CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁ·
NAÇÃO DE LELÉCO OS "coach " Leléco Para toma- Botafogo, DIO GIGANTESCO NA
"PLAYERS" BASTINHOS rem parte nos treinos, e que - A Federação Norte-Rio ARGENTINA

E ,TEIXEIRINHA' já ' se ,acham rigorosamente Orandenss solicitou á C. B. D. Buenos Aires, 13 (U. P.)
COilI1-o noticiamos, estiveram concentrados na Base Aérea:· a indicação de um árbitro neu- O govêrno vai fazer ao San

em nossa redação os "players" Da Capital - Adolfo, Leôni- tro para os jogoS de sua apre- Lourenzo de Almagr., um em

Bastirihos e Teixei.rinha, que das, Tião, Waldir, Santord, sentação contra a de Paraiba. préstimo de um milhão e meio

for�m re,quisi,t:::dos p�ra os, Moracy, O�Q:oolate,. F�téco, _ Norticias chegadas do Pa- de pesos, para a construção de

.treínos �a sele�çao catar!;nense, S�ul, e Mandico ; de !OIUiVIle -

raná dizem que a seleção do 'um monumental estádio, com

sob a, orientação fie Leleco.
. Badéco, Currage, Píazerra .e I Paraná; está sendo rigorosa- capacidade para mais de cem

Após ligeira palestra com osl Zabot; �e. Blu�en�u - B?dI- mente treinada. A parte de mil pessoas.
d � 1 S e��lent�s a�acantes: nh?, ��eclO, Bráulí o,'.Jalmo e cultura física está a cargo do

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

cUJa� posiçoes Já estao quasi TeIX�IrInha; de Canomhas -

conhecido desportista Sapors-
[pratIcamente asseguradas no Bastínhos. ki : o foot-ball obedece a orien-
" t k" t N- d

'

scra c , pergun amos a am- - ao compreen emas co- 'tação de dois técnicos de reno-
bos como encaram o encontro, J?o não foram requisitados .os me, os quais vem empenhando
com os p�r3Jnaenses em outu-

I jogadores Ary Gon�alv�s, Dia- todos os seus esforços no sen-I
ibro, em disputa do Campeona- mantíno, F'ornerollt, Mmela e tido de dar a maior eficiência RITZ H" ,

:to Brasíleíro de Futebol. I;ProeÓPio. 'I'ratam-se de exce-
ao conjunto Atím de melhor

- oJ� as 9 horas da

B tí ,h ílít t d f tI" I"
v. manha - HOJE

,

as Ilnu.:o, mi 1 an e. o u e-I entes p aye�s
,

que merecem I acautelar os interesses do fo<:t- Na téla: _

'hol canomh�nse, aSSIm .dec�a-Inova oportunidade para de- ball do Estado, a Federaçao 1 ° _

.

[l'0l;l-nos: "E esta a prrmerra monstrar o valor e a classe quel Paranaerise de Foot-Ball re- 2�
GOIana - Nac. DNI.

'vez que sou convocado para os possuem. solveu suspender o campeona- OS
- O Igordo e o Magro

treinos da nossa sel-eção. Comi -'- Hoje, pela manhã, na
to da cidade p'odendo assim os

' C�STNHEIROS DO REI

d rt t t f' baí I' F V M S C
.

1" 90 minutos de gostosas zar,grau e con en amen o e es or-I ala su , a . . . . . m -

clubes cederem seus jogadores . b
-

ço farei o possivel para corres-: ciará a temporada de Vela de
sem que haja qualquer prejuí-

galhadas ... '

,

pender a todos.. Se cOnSeglj.ir] 1946-47, com o concurso dos
zo para os mesmos. Já foram

,NO p.4LCO' - .

.agradar nos ensaios e vir a ser seguintes clubes: Iate Clube, l'eali�ados dois treinos com
Rentrée d? .sensaclo��l pro

-€SlCâ,lado para comandar o ata- Veleiros da I1ha e Siderúrgia. perfeito êxito sendo

observa-I
grama da Rádio Guarujá.

que barriga-verde, darei o má- ,Pela 3a vez será disputada a dos com o máximo rigor pelos
HORA DE CALO�OS.

.ximo dos meus esforços para Taça "Jorge Geyer". técnicos os scratchmens que
Um show aleg:_e e dive�tldo

.a vitória, pois somente uma - Enfrentando o Pery, de
tomaram parte Il.-OS mesmos, l

com _� üolaJboraç�_o !ie �l�ton
-eoísa tenho em mente: ver bri- Barreiros, deverá, hoje, fazer

oorr igtndo-se os altos e baixos. Moréira,
o sambista" díferen-

.Ihar o nome do meu Estado no sua estréia nos gramados da _

te ...

panorama esportivo do Brasil. nossa várzea, o bem formado - O valoroso esquadr�o do

I
CENSURA LIVRE

Meus companheiros são hábeis "rteam" do Nacional, da Praia Caravana, do Ar, Campeão do Preço único - Cr$ 2,00 - em -

mestres no controle- da bola e, de Fóra. O jogo terá inicio ás Tonneio Relâmpago, aprese,n-'RITZ - ás 2 - 4,15 - 6,30 e TEMPESTADE DE .RITMOS
oom os ensinamentos mín.is- 15,30 horas, em Barreiros. tar-se-á hoje,

.

em Gaspar, en- 8,30 horas -

irados por Leléco, cuja desíg- - Pelo Campeonato Brasi- frentando um. dos melhores ROXY - ás 5 e 7,30
mação para treinador conside- leiro de Futebol, será realiza- quadros dessa cidade.

..
Vesperaes 'e soírées elegantes

ro como -das mais acertadas do hoje em Aracajú o primei- - O Juventus, de Curbtiba, BOIb Hope - Virgínia Mayo ---,. com:.
estaremos aptos para o jog� ro' IcO'nf.�onto entre �s selecto- excursionará hoje á Mafra on- Walter Slezak - Walter Bren- Cly:d� �EATTY
contra ?S pa'rwn3Jenses".

.

nad(�s de Se�gi'pe e Alagoas. de jogará com o conjunto do

l
nan _ Victor Mac Laglen

' 5°/6° EP1S?<ilOS.
.

,

Teixeirinha, o tão conhecido - No campo da F. C. D., Pery. .A PlUNCEZA E O PIRATA
- Preços. - Cr$ 3,00

atacante do Palmeira.s, d� Blu- contiillu�ndo o Campe<?n�t.o -'- Infomna a Agência Ar-
I

Censura até 10 ano� 2'��"..,rn 10 (DEZ n
"

menau, uma das maIS vIgoro- Amadorlsta da Segunda DIVI- gus, em São Paulo, que corre- No i?rograma: - Cme Jor- _

....."'!'. a os .

sas figuras do ,pel)ol barriga- sãQ, defrolntar-:se-4ão, hoje, ás ram b03Jtos que o amtigo pe- nal Brasileiro nO 29 ...e._ D�I.
,-verde, assim se expressou: 9,30 horas, os "teams" do bolista J3Jguaré, recentemente RKO Pathé nO 44 - Atualida-
"Pela segunda vez volto a ser OHmpico, lider" e do Colegial, fal�ido, tivesse morrid'o em des.
requisitado lpara participar vice-lidero consequência de maus tratos Preços: - RITZ ás 2 - 4,15
dos treinos do nosso selecihna- - Intern3JCional e Colégio que reeeheu da policia paulis- e 8,30 horas - 5,00 - 3,00
do. Tenho feito o passiveI pa- Catarinense estão prepar.atios ta, o que teve Icrubal desmenti- RITZ - ás 6',30 horas - uni
-era ruIlllpliar ainda mais as mi- para o choque amistoso de ho- do por parrte do diretor do Ga- co Cr$ 5,00
l):has qualidades na prática do je, á. tarde, no gra;mado do Co- binete de Invesrtigações, afir-I RJÜXY - ás 5 horas - 3,60
e,sporte-bretão e es'pero que, légio Catarinense. mando que o antigo jogador - 2,40
dentro em pouco, sob a dire- - Em Laguna s�Tá efetuado (10 Vasco caiu em completa de-' , ROXY - ás -7,30' 'horas
-ção de Leléco, de quem estou hoje o encontro amistoso· en- cadência moral, entregallloo-se unico 3,60
orgulhoso e saJti.sfeito Com sua tre o Flamengo, desse próspe- ao vicio da embria,guês. ,A sua ROXY - Hoje ás 2 horas. -

nomeação para nosso' treina- 1'0 municipio, e o Clube Atléti- morte foi easual, tendo termi-I 1°- Minas Gel'aes sob ° &ig-
dor, ,visto tratar-se de um co Guarany, desta Ca,pital. nado louco em co.nsequência no de Cristo - DFB.
dos mais ?��letos con!h:ce- C�n�o �o ,R!o x Flu��- d? aleool e da debilidade orgâ-I '2° - Desconcerto com con-

M.O�O ESTI'JAN6EIR.Odores da d1flCII arte de emn:nar nens€, Sao Crrstovao x AmerI- mca. ,certo - desenho ,colorido. 111 Il
jogadores a jog3Jr futebol, es- ca, Bangú x Vas'co e Madurei- - Infonma a U. P. que, pa-:OS COSINHEIROS JX) REI
tarei mais ad:estrado e melhor ra x FI3Jmengo, são os jogos ra a luta do dia 18 do corrente I O lVlagro e ° Gordo ...
resistente para lutar pelo '?om q�e hoje serã.o disputados 'no com Toni Mauriello, Jae Louis, I 4° - Willüm Boyd - o mas
nOlille do nosso futebQ:l. Sobre Rio,__.ecm ,contmuaça.o ao Ç.am- ao que infomnam alguns ohse,r-I cuIa cow...'boy.
:a conce:n,tração de jogadores peqnato Cariooa de Futebol. - vadores, tem adotado· um sis- i JUSTIÇA A MUQUE
na Base Aérea, p-osso acres-

- IA C. B. D. teleg1'3Jfou aos. tema diferente de exercício I Cc;nsura até 10 anos. -

'ooorta1' que foi uma medida das conselhos regionais de espor- para seus ,golpes de ,esquerda. Preços: - 30'0 - 240
mais aplaudidas dos dirigentes tes e ás federações para a no-

' ,

da F. C. D., pois somente as- meação, em cada sede de jogo O'·nde andara' a ba dOi I' • ?
s�m apresentaremos um esqua.- do campeonato brasileiro, de

\ D eIra o lmplca II II B R I T Odifão respe.ilável, dotado de, ex- três juizes para o Tribunal de BERLIM, 14 (U. P.) - O prefeito local, Artur Werner, fêz
.

-cel€lnlte estilo de jogo. Justiça Desportiva. Tal Tribu- um 3J:pêlo ao povo ,para que fosse encOlIltrada a B3Jndeira Olímpi-I O If' t
.

�. dEu e meus companheiros só nal, previsto pelo Códi-go Bra- ca que está perdida há tempos. Alguns dias atrás o Comité Ta. ar et ln 7Jca o

vizamds um objetivo: a vitó- sileiro de Futebol terá a seu Olímpico Internacional solicitou ao Prefeito de Berlim que en-I
Jr a 6D es

.iria das nossas côres". cargo deeidir a parte discip1i- vi�sse. a referida ban?eira, visto esrtare:m pr<?xln:lOs os jogos CASA MISCELANEA distri-

VÁRIAS NATICIAS
nar dos jogos. ohmpmos. ':"e�er af.mma que a b:::ndeIra ollm:PlCa perdeU-Se!

buiElcra dos Rá.dios R: C. A
- Já chegou á C. B. D., en- desde Os pnmelros dIas da ocupaçao. A bandeIra estava em Victor, VálvJ.11es I" DISCOS"

,

- É a seguinte a relação dos viado pela F. I F. A., o passe Berlim desde 1936., ' , Rua Cufltielheilo Mafra

.

Finalmente boje, na baía 8ul, ser-ão. realizadas interessantes competições
náuticas entre os' ma.is categorizados «ases» do iatismo eatanaeese,

em 'disputa da Taca-� Jorge 6eyer.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Boje, pela manhã, tendo por local, o gramado
rua Bocaiuva, ba.ter ...se-ão os valentes e diSCiplinados -teaas- do Olímpico e

do Colegial, líder e vice-líder do certame, da 28. Divisão, respectivamente.

da

.' "':'

R'
'"

ti�es·R���'
.

.

�,

ODEON

.-:- Á 1 3/4 hs. -
- Vesperal das Moças -

- GaH R,USSELL - Díanna
LYNN

ALMAS EM FLôR
Jarmes. BROWN - Bill

EDWARDS

TEMPESTADE DE RITMOS
Lena HORNE - Bill ROBIN
SON - Cab CALLOWAY e seu

Jazzl
- Ouçam O famoso fox:
"STORMY WEATHER".
- Preços: - Cr$ 3,00

2,40 - 1,50 -

"LIVRE", - Creanças
maiores de 5 anos poderão en

trar.
__!.. Simultaneamente -

ODEON
- ÁS 4Y2 - 6Y2 e 8Y2 hs. -

IMPERIAL
- ÁS 71/2 hs. -

Sessões Elegantes
CZARINA

-;- O mais luxuoso de todos
os filrmes -

,

BAXTER
Ta'llulah BANKEAD

illIB'HltM. EYTHE
Vícent PRLCE r

Oharles
COBURN

- Preços: - Cr$ 5,00 - 3,00
- 2,00
crs 3,60 (Único).

IMPERIAL
- As"'2 hs. -

- Matínée do Barulho -

1) - CINELANDIA JORNAL
- Na/C. DFB. -

2) - Ó ANIVERSÁRIO DO
SULTÃO - Des. Colorido.

3) - UMA NOIVA EM.Ba
NHOS.

<

ALMAS EM FLôR
Diana LYNN - Gail RUS

SELL - Charles RUGGLES
Bill ROBINSON (o rei . do

'

sapateado)
"Lena HORNE- (a estrela-"(1e

-ébano)
Cab CALLOWAY e seu JAZZ

Continuação' do seriado:
A DEUSA DE JOBÁ

Procura um qUtlrto eom peno

são (regime) em casa de famí
lia. Estada de 10 dias.

Paga bem.
Procurar de rodo dia -el;tl

diante no Apartament0 105.
HOTEL LA PORTA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I DINllll0. . ;--t�/I
PO",I TIM'O ossa casa �� /;

""'<DO em 1\ �

CO'l\\:ptanc1o .. u
·

.

.

.

MOS ARTIGOS
VEAfl?f lURA:

ARA AGR\C.Ul
. de dentes,

P
deS de dISCO. e

S de pedra
Arados, gra ';senior". MOlr;,�O e c�paci
cultivadores a todoS os .L111S, ezünção
e de discO �ar e veneno para

de tôdas1\/l"áquH1aS . ento
dades. lH. Amplo sortlm Consulte
de form1gas.

t s para lavoura .

ferramen a
,

as ' os'
nossos preç

.

, . lR\A:
PARA A \NOUS

cadas. Máquina?
ralelos e ban

o estOque de

TornoS.' pa os finS. Comple.t ent.o de ca-

para dwers Grande s�rtlm ra constru
ierrament�� s e matenal pa engenhO,tenSll10 para, dnOs, u . de serra . lares e e

. Fôlhas .
. ClrCu .

ções. '

o e metalS, d e vareJo.
braçl:ÚS para

aç
s para ataca o

Preçot.ta. BonS

I
I

Copyrig ht da

The HAVE roo HLANO !In, I
.�

1 . .. que D lôdo depositado
.no fundo dos oceanos aumen

-ta apenas 1 cenrtimetro em ca

.da mil anos.
2. .. que a maioria dos pei

.xes tem a íaculdade de poder,
-vohmtariamente, mudar d e

-côr para se ocultar de seus

.ínímígos, confundindo-se de

imediato com o ambiente em

-que se encontra.
3. " que o <cidadão inglês

.Ez.equiel Eads, nacído em 185i

<€ morto. em 1884, não tinha'

.nenhum sinal de orelhas, nem
orifício algum no, lugar de.as,
mas ouvia perfeitamente pela
'boca.

4 ... que, no Tibet, andei-coexístem a polígamía e a poli-
.andría, quando um homem ou

uma mulher se casa, todos os

.írmãos 'de 'cada cônjuge pas
.sam também autornatícamen
te a ser cônjuges do outro con-

·traente.
'

5 ... que, na Austrália, há

uma espécie de pedras que 1'0-

.Iam por si sós, pois, espalha
das numa superfícíe plana,
--vão deslisando umas de encon-

tro ás outras até tormarerr

'um grande -grupo, atrlbuíndo
.se tal fato a algum mineral

.magnétíco que entra na sua

.composíçâo-
6. .. que o mês de agosto

--tem 31 dias e não 30, como de

'veria ter, porque os sábios, ro
manos que fiZ'elr� .a r�forma
-do calendário nao quiseram
,<Tesgostar à Augusto, sobrinhc
de Júlio César, dando um .iía .

.a menos ao mês que lhe é con

.sagrado, uma vez que o mês

-de seu tio (julho) tinha tam

bém 3-1 dias.
7 ... que, em Tóquio, capital

do Japão, existem 557 ,ca�a�
púbhca:s de banho, pois alí ri
-eos e pobres consideram o oa

:nho diário uma necessidade
.socíal e sanitária.

8-••• que o óleo da baleia é

.índispensável à têmpera dos
·tubos de aço dos canhões, que
.são metidos, ainda em brasa,
-em enormes recipientes con

'tendo aquela substância ani-
9. .. que a mais antiga €.vi

.dêncía de vida já descoberta

.sôbre a face da Tema é a mar

-ca fossilizada de uma medusa

(animal aquático), existente
na coleção da "Smithso;iÍan
Tnstítutíon", nos Estados 'Jni-
.dos,

.

•

10 ... que, entre os antigos
persas, considerava-se um ato
.mortal deixar cair ao chão, as

'unhas, quando cortadas. o

:mesmo acontecendo com os

cabelos, devendo umas 'e outros
.serem arrojados ao fogo,

11. .. que há sob o mar

-:montanhas tão altas como as

-dos Alpes e dos AndesJ poden-
-do ser mencionada, para exem-

])10, a chamada "Lavra Ethel",
no meio do Atlantíco, a qual

7
o

.mede 3.600 metros de altura, M ISS.A . DE DIA
chegando seu pico a apenas 60 Viúva Bernardina Maria Cardoso e família, 'convidam aos
�metro.s da superfície' do mar. parentes e pessoas de suas relações para assistirem à missa

12 ... que, em 1881, qúando de 70 dia, que mandarão celebrar na segunda-feira próxima,
Buffmgton tirou patente, p'1I'a dia 16 do corrente mês, às 7 horas, na igreja Santo Antônio,
·,0 vigamento de' aço dos. arra- em sufrágio à alma de seu saudoso e pranteado espôso, pai, so
nha�céus, uma r·evista de ar-

gro e avô JOÃO DE DEUS CARDOSO.
'

t�tura predisse _9ue "a dilata- Agradecem penhorados a todos. quantos comparecerem a

'çao e a contraçao do f·erro fa- êsse ato de ié cristã.
.

quitetur.a predisse que "'a dila-: '---A.,.._--------------------
tação e a cont.ração do f,erro' A EMPRESA CR:UZEIRO, DE ABRÃO SAINOVIHC,
fariam estalar e todo o estoqU{� apresentará dia 17, nesta cidade, no cine Rox:!" a

't.alvez se salV3.lsse a;penas o re- Cio. .Zeina de Castro e seus artistas.
vestimenta exterior dos ed! ff· Entre as grandes atrações destaca-se a famosa dupla
Ides". •

caipil a Pitanga e Chico 3 Lagoas,

.',

•

'.

......,........,.. - ,;-�
,

l'
.\

'_

PARA O lAR:
. Belíssimo es-

d todoS os tlpo�. sas marcas,
�

es e
d dwer <> �

Fogo ádios e prestaçoes,
toque de : s e longas, em geladeiras,ondas cur a

vidatiVoS,FiltroSde engomar
a preç.os cO�e costura, fe:r�s indispensá
máqulnaS de artigos utelsi moderno \
e milhares. amento de um ar

's eo equlPvel

NSPOR1E:
ARA O lRA

f OS diferentes,P
Goodyear de. lp ara a natu-

Pneus '

t construldos _p as man-,
. lmen e Camar ,

especla da trabalho.. Ferramen-
eia (1e ca

. e batenas.r

ueiras, correla:té 5 toneladas.
g macacostaS e

f
f

Transporte de cargas e passageiros entre os portos de Laguna e Rio de Janeiro
.Fcbricc de I?o�tas "Rita Moric" (?rsgos de ferro)

ARMADORES • COMERCIANTES .. INDUSTRIAIS

IMPORTADORES E ATACADISTAS
Fazendas. Ferragens· Máquinas '. Produtos Químicos e Farmacêutico.

Telegramas "HOEPCKE"

____ I
Agradecimento e Missa

Osca�, Ruy e Felix Brandão e Blpôsas, sensibiliza
,dos agradecem a todos quanto. enviaram flores,
cartões e telegramas. bem corno aos que acom

panharam o corp'o de leu' saudoso pai e logro,

JOSE' MARQUES BRANDÃO, à sua última morada,
ESle agradecimento é iobremoda- acentuado aos funcionáriol da Fis
calização dos Portos.

Aproveitam o en.ejo para convidar 001 parentes e amigos para
aSlistirem à missa de 7.0 dia, que mandarão celebrar dia 16, às 1
horas, na igreja de São Francilco. 2 v, - 1

Laboratório'
Radio-Tecnico-Electron

Fundado em 1935
Montagem de rádiOl, Ampli

ficadores-Tran.millorel
Material importodn direta

mente dOI U. 3, A.
Proprietário

Otomi\r Georges Bõitm

I
E�ectle - Tscnico - Profi..ionaJ

formado ná Europa
Florian6po'i.

�Ü(1 João Pinto n, 29 .. Sob;

O�aniza, também, papéis para com

pra de propriedades pelos' I nst.ituto�
de Previdência e Montepio Estadual.

ESCRITóRIO IMOBILIÁRIO
A. L. ALVES

Raa Deodor:.. n. 35 - Foo!is.

Encarrega-se cie: compra, venda, hi·

pateca, legalização, avaliaçãa "'l admi·

COMERCIANTE: Dá um li

vro à Biblioteca do Centro Aca

démico XI d'e Fevereiro. Con

tribuirás, assim, para a forma

ção culturai dos catarinenses
de amanhã!

nistração d�e imóveis.

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

do

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 C eSTaUO-Domlngo. 15 de Setembro de 1946

INotas ntrais-·
INVEN,TÁRIO DE UMA FA-

ZENDA
NECESSÁRIO RELACIONAR
E'EVITAR TODOS OS Rl!.i
CURSOS DISPÓNIVEIS
Ao íniciar suas atívídaaes,

todo fazendeiro, tal como um

comerciante ou um industrial,
precisa. conhecer detalhada
-mente o que possue e tenha co-.
locado na sua empresa, cem

I a finalidade de produzir - en-

I sina c professor Rornolo Cavi-.
! mente, -_',elacionar todos o:> re-

cursos á sua dísposição e ,., va

Iíá-los em dínheíro. Este tra
balho significa realizar-se in

ventárío dos bens do fazendei--,
.

rp.
I

O conjunto essas cousas ava
Iiaveís .em dinheiro e dispostas
para a organização da respec
tiva produção -agropecuáría;
tem o. nome de patrimonio.

O patr ímoníc de divide eID

direitos e obrígaçôes. Os direi
tos do fazendeiro exprimem 0&

seus devedores e representam.
o ativo d.a fazenda.
As obrigações do' 'fazendéret

exprimem os seus credores e.

representam o passivo' da fa
zenda.
Conclue-se qUe o ínventáríc

é uma realção de todos os ele-
mentos que formam o patrírno
mo e tem por objetivo funda
mental demonstrar ao admi�·
nistrador :

8,) - a specíe o característí
cos cas riquezas existentes;
b) -'- as suas relações com os.

responsáveis:
c) - a situação econômica ..

isto é, se o ativo e o passivo são
iguais ou se um predomina sai"
bre o outro. '

d) - movimento monetário
ou dinheiro. disponível.
Em un: a empresa agrícola

as operações de execução de

I
um inventário são bastantes

I trabalhosas, dado
o grande nú

mero de bens que de�e descrre-
ver e avaliar. É' entretanto.ne
cessárío encarecer sempre que
UIIll bom inventário, bem f'eito,
é o melhor ponto de partida
para uma boa adminístração..

. . Quando se ,compra ou se:'

vende uma fazenda á vista do
inventário, os negócios se es-

tabelecem com f'acíhdade e:

máxima segurança.
Para ser bem feito todo .n

ventárío deve compreender l,;ces:"
operações fundamentais e elas
stücação, a descrição e a ava

Ilação do ativo. e do pasivo isto
é, dos direitos, e obrígações dor
fazendeiro. J

.fi classíricação é O agrupa-
menta dos+bens existentes se

gunao a 'Sua natureza. Por

I exemplo: ímoveís, máquinas e'

ferramentas, animais de traba
lho, etc.
A descrição é o conjunto de

qualidades e defeitos que per
mitem reconhecer a diferenciar
as bens existent,es.

A avaliação é 00 cá�culo, em'
cruzeiros, do valor dos bens-
inventariados.
Um bom inventário permite'

o exato .conhecimento da situd. '

�ão econômica do fazendeoo'
no iniJcio d sua proveitosa ati
vidade.

(Do Diário de Noticias)

Londres '_:_ Press Informa ..

tion Service - Uma das cau-I
sas, senão a causa'. predomi
nante do. reerguírnento militar
da Alemanha, sob o signo do
nazismo, após a insofismável
derrota de 19�8, resídíu ria be
rievolencia, com .que os países
'vencedores da primeira guerra
mundial encararam a sobrevi
vê�c�a da casta militar-ista ger:'
mamca. Nada obstante a seve
rfdade das clausulas impostas,
quanto aos efetivos do exército
alemão, bem como no que diz
.respeíto aos seus ármamen tos.
o fato é que do núcleo de 100
mil homens permitido os silen
ciosos generais e ofíciaís do es
tado maior camufladn de Ber
lim construãram novas e for
midáveis reservas que, menos
de vinte anos depois, estavam
a ameaçar de novo a seguran
ça do mundo. O maí, grande
mal estava muíto menos na

proporção- --da fOfça regular
permitida do que na existência
dos ímpenitentos "junkers",
que manipularam, por um la
do, o desprestigio da frágil de
mocracía instaurada em Wei
rnar e, por outro, cuidaram de
burlar, por todos 'Os meios írna
gunaveís, diante de uma físca
Iízação frouxa e confiante exer
cida pelos aliados. Foram êsses
generais, portanto, que abri
ram o caminho para o advento
triunfante do partido nazista:'
E da gritante contradição, ge
rada pelo paradoxo da ascen
são do ex-cabo 'austríaco, re
nasceu o militarismo alemão

•

sob novas formas. Agora, não
foi mais o velho exército im-
perial, cheio de exclusívísmos, AÇúCAR PARA o ESTADO .

Icom o corpo de oficíais pratica- Dr. (L"RNO G. A Comissão de Aoastecímento 'dI) Es·
tado de Santa Catarina recebeu os

se-Imente fechado aos que prece- GALLETTI guintes telegramas:
di d d t f' Rio 9 - Comunicamos autorizamosIam as mo: es as es eras so- A-D V O G A D O hoje �mbarque 200 sacos cristal para
.cíaís. Desta vez, o recrutamen- Crime e cível Comercial' Cresciumense S. A., cresclU-1ma Açúcar S. A. Magalhães, ao preço'to dos chefes passou a proces- Constituição de Sociedade. fOb 132 cruzeiros por' saco. Saudaçoes.
sar-se de conformidade COI):1 o NATURALIZAÇÕES l Instituto do !Açúcar � do ÁIC(,IOI..

I
- Rio, 10 - Cornunluamos vrsarnos on-

critério do mérito pessoal A· Títulol Declarato'rl'os tem nota entrega referente embarque
" . s�

I
2.0()O sacos cristal para Sociedade Flu-

sim, para contrabalançar a in- Escrit. -- Praça 15 de Nov. 23. minense, Distribuidora Açúcar Ltda.,

fluência dos verdadeíros "iun- lo. andar. açúcar Campos, estabelecida Joinvile,
.I.JJ "" ao preço 135 cruzeiros 600 centavos por .....

kers", apareceram os Rorr{mel Relid. -- �ua Tiradentelil 47. I
saco. Saudações. Instituto do Açúcar e

,

FONE 1468 do Álcool.
e os Guderían, feitos na base

--

.da interferência do nazismo no -U-m-m-e-.lo�R-ar-p-l.d-o-d-eseio das forças armadas. O
exército alemão adquiriu, as- Acabar completamente.sim, em seus próprios quadros

com a Coce' ."r'aos elementos de renovação que
. embora lhe trazendo os fatores
de discórdia interna, propor
cíonaram-lhe uma fortaleza
que o tomarâa capaz de tentar,
novamente, a louca aventura
sonhada pelos pangermanístas Ide 1914. Ora, tudo isso teve um
uníco ponto de partida, ou se
ja a reartículação do estado
maior prussiano: Nestas condi
ções, e. qualquer que venha a
i>er futuro político da Alema
l1ha, de acôrdo com o que a

respeito fieaJ! es'taJbeIecido na
.atual Conferência da Paz, o
êrro não será, não poderá ser

repetido. Os mIlitaristas "jun- novos"dirigentes polltlQ'os da

keI's'.' devem ser, portJanto, Alemanha de post.,guerra. A
conSIderados coi..sa do passado velha mentaLidade prussiana
e de um passado cujo esqueci- nãQ mais eIl/contra:vá o ambien
mento �erá de ser estimulado

I
te ProlJ3'ÍiCio ás suas maquina-

na medIda do possível pelos ções sombrias. .

,

Reerguimento mi
litar ·da. ftlemanha

W. D. Jackson

I,
, \

,

SNBS.
ASSINANTES
Reclamem imediata·

mente qualquer írra
gularidade na entrega
'de seus jornaes .•

peçam catalogos.
LIVRARIA VELMEN

Pétropolis.• - Caixa POltal, 91

MACHADO I: (]A
AgADcialJ e Reprnentaçõe. em

Geral
Matriz: Florian6poU.
Rua João Pinto i n, "

Caiza Po.tal, 37
Filie!: Cre.ciúlma

Rua Floriano Peizoto, ./'0
(EdU. Próprlá).

Telell1'ama.: ·PRIMOS·
Agent.. �o. principal.
lnunlciplOlP do E.tod"

Se v. está atacado de coceiras que
não o deixam trabalhar nem dormir
direito e o colocam a cada momento
em situações embaraçosas, evite per
der tempo com um tratamento qual
quer. Faça uso imediato de PARA,
SITINA que elimina rapidamente a

coceira, exterminando os parasitos
que aprovocam. Com PAil.ASITI"lA,
ficará comrletamente alíviad.: e livre
cio tormento que o aflige! PARASI
TINA é fácil de aplicar e pode ser

usado sem constrangimento. Não
contém enxofre, não mancha a pele
e a roupa, nem deixa cheiro desa
gradável, PARASITINA é indicada
contra sarnas, frieiras, falso ácido
úrico, comichões, picadas de insétos,
bicho de pé, etc. Compre PARASI
TINA hoje mesmo e volte a gozar

�
de novo o prazer da vida em

àOiãsitina

N.OVO HORARIO DA

Almiro Caldeiro e espõsa
participam aos paren.
tes e pessoas amigas
o nas.cimento de suo

filho

V Â H I A
Fpolis., 7-9-46.

P. ALEGRE - FLORIANó
POLIS - CUijJTIBA - S.

PAULO
'Quintas e Domingos

Decolagem de Florianópolis,
ás 14,00 horas.'

S. PAULO - CURITIBA -
FLORIANóPOLIS - P.

ALEGRE - MONTEVIDEU
Segundas e Sextas

Decolagem de -Florianópolis,
ás 10,00 horas.

Informações: Filial VARIG
- Ed. La Porta - Telefône:

1325

DEUTSCHE BUECHER

o Sahão

"VIRCiEM 'ESPECIALIDADE"
,

erA. WETZEL lNDus'rRIAL-JOINVILLE
TORNA A ROTJPA BRANQUISSIMA

/
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,Descoberto um,
DOVO cometa
Nova York (SIPA) � Muita

coisa se tem escrito a respeíco
da estrelinha de Belém. Mas •

até hoje ainda ninguém chegou
a dizer com segurança. que es

trela fof, ela. Se soubéssemos
com certeza qual a data do nas
cimento Ide Jlesus" o caso não
of,ereceria mistério algum. Mas
o -fato é que o Mestre pode ter
nascido quatro, ou mesmo ori-j
ze anos antes do início da era
a que se atribuiu o seu nome.

Seria essa' estrela na reali
dade um cometa? Sendo assim,
não há qualquer relação hístó
ríca que esteja em harmonia
com OIS fatos astronômicos. Na
ausência, portanto, de provas
exatas no respeítante á data,
não se pode aceitar 'nem repu
diar de todo a hipótese do co

meta.
A bíblia não é um tratado de

astronomia. O relato referen
te a Herodes e aos Três Reis

Magos, que viram a estrela do
Oriente avançando diante dê
les até se deter sôbre o lugar
onde acabava de naséer o Me
nino Deus, não tem por objeto
senão descrever um aconteci
mente de importância e suas

cQiIl'se:quên�ias. Tudo o que a

bíblia diz é que uma es!brela
revelou aos Reis Magos que se

havia verificado, e em que
p o n t o, um nascimento de
transcendente importância pa
ra o mundo civilizado.
Do Evangelho de São Ma

teus parece inferir-se que os

Reis Magos tinham perdido de
vista por algum tempo a 'estre

la, e que houve, por conse

quência, duas aparições, cor

respondentes aos dois fatos ci
tados a primeira os induziu a

empree-nder viagem á Judeia,
e a segunda lhes indicou que
era Belém o lugan: onde se ve-

, ríricara o transcendente even

to. Â estrela serviu-lhe sómen
te de guia.
Tem-se dito que a estrela de

Belém pode ter sido o planeta
Venus, que vezes é dum bri
lho intenso. Ma,l:l os Reis

Ma-Igos, procedentes corno eram

da Caldeia, conhecida muito
bem os planetas, e· não iam de
-eerto cometer tamanho êrro.
Ern alguns dos planetários

existentes nos Estados Unidos
adotou-se. a ideia do sábio as

trônomo alemão Kepler, crís
tão mui devoto que por vezes

misturava-c-aberrações do gê
nio-a astrologia com a ciên-
cia astronômica, á qual ele "------------------------------

mesmo fêz contribuições ines-
timáveis. Assim, exibe-se no magos se houvesse dirigido à brilhou no céu durante algu
firmamento artificial dos pla- Judeia para presenciar o fenô- mas semanas e talvez meses.

netáros a conjunção de Jupí- memo, sendo evidente que, se Possuímos dados, relativos a

ter e Saturno ocorrida em i),s dois planetas pareciam en- algumas supernovas. Em 1572
Maio do ano sétimo AC. Mas centrar-se por oirna de, Belém o astrônomo dinamarquês Ty
os dois planetas nunca podiam quando os Magos empreende- oho Brahe, mestre de Kepler,
chegar a ]lmtar-se, ao ponto ram a viagem, êles não tives- observou uma delas na conste
de parece,l'81:n .um so astro. aos

sem f,icado na mesma posição lação Casaíopeía. Nos momen

olhos do� sábios �ald�us. .' até que os Magos chegaeseen a
tos de maior brilho era visível

O astrônomo Inglês Prít-
mesma cidade.

' de dia, e o seuresplendor su-

ohard demonstrou que. 59 anos' perava o de Vénus. Não obs-
antes da que acima menciona-, I Os modernos astrônomos in- tante ter seu brilho declinado Tenha
mOIS, se produzira, conjunção olínanr-se a crer que a chama- gradualmente, foi possível vê-

'

idêntioa. Admitindo a hípóte- da estrela de Belém tenha sido la, á vista desarmada (Tycho
se da conjunção, se,ia lógico uma supernova, quer dizer uma não possuía telescópio) duran-

supor que uma excursão de estrela obscura que explodiu e te um ano e quatro meses.

limpa mais
Kolynos não é um mero dentifricio: é um creme dental
antissético. A generosa espumá de Kolynos limpa e embeleza
013 dentes sem arranhar ° esmalte.

-

I
/

,

9

'-

Todos estão de acordo:

para um belo sorriso
...não 'há como

KOLYNOS'

agrada mais •

Kolynos satisfaz a adultos e crianças.
'Kolynos encanta, refresca a boca ...
e perfuma suavemente o hálito, deixando
uma grata sensação ao paladar.

rende mais
Kolynos é concentrado; com uma

quantidade menor de creme

se consegue maior limpeza.
Kolynos custa menos

porque rende mais,

Kl03P

,QUfR VESTlR·SE (OM eOHFORlO- E, ELE<iAHeIA ?
•---------�---------------------------------------------

I .
PROCURE A

.

Alta1iataria . Mello
�ua Felippe Schmidt 22 - Sobrado

j I

II

sempre em CO'SQ

ftPERITIVO
uma garrafinha de

«K NO T»
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DR. SAVAS LACERDA
CHnica médico-cirúrgica de Olho.
- Ouvidos. Nariz - Garganta.

Preacrição de lentes de
oontoto

OONSULTóRIO - Felipe Schml·
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

.

IIIWSIDll:NCIA - Conselheiro Ma·
fra, 77.•

TELEFONES 14'18 e 1204

DR. A. SANTAELLA
tDlplomado pela Faculdade'NIl

danai de -Medicina da Uníverstda
de do Brasil). Médico por concur
!tO do Serviço Nacional de Doen
IIIIIS Mentais. Ex interno da Sana
Casa de Misericórdia, e Hosprta!
IPsiq<Uátrlco do Rio na Capital lt·.

dera I
tJldNICA MÉDJf;,A - DOENCA!!

NERVÍ)SAS -,
,

..- Consultóírio: Edifício Âmeua
.

NETO
- Rua Fellpe Schmldt. consuitae»

Das 15 ás 18 horas -

IlResldêllcia: Rua Alvaro de Carva·
Ifio nO 18 - Florianópolis.

DR. ROLDÃO CONSONI
«JmURGIA GERAL - ALTA Cl·
RURGIA - MOLll:STIAS D)jJ 8'-:

_ ... NHORAS· - PARTOS ..

Jrormado pela F.acl,lldade de Me<1I·
clnna da Universidade de São

lPaulo, onde foi assisten te por ra
nos anos do Serviço' Cirúrgico do

Prof• .Álipio Correia Neto
Cirurgia do estômago e vias 'b,

ilares} Intestinos delgado e gr0880.
tirotde, rins, próstata, bexiga.

"'tero, ovários e tromr-as. Varlco
ceie, hidrocele, var��s e herna

CONSULTAS:
das 2' às 5 horas, à Rua Felpe
'Schmldt, 21 (altos da Casa Pa

raiso). Tel. 1.598.
BJCSID1ilNCIA: Rua Esteves JU

ntor. 179; Tel. M 764
_'--------------

DR. POLYDORO S. THIAGO
Médico do Hospital de Caridade 1.

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLtNICA M�DICA EM GERAL
lDoenças dos órgãos internos, cspee\aJ·

mente do coração.
ELECTROCARDIOGRAFl • .f

Doenças do sangue e doe cervos.

Doenças. de senhoras - Partos.
Consultas diàriamente da. 15 à. 18

horas.
Atende chamado,,' a qualquer hora,

.
inclusive durante a noite.

.cONSULTóRIO: Rua Vitor Meire
les, 18. Fone 702

llI.E;SID�NC.l:A: Avenida 'I'rompowski,
62. Fone 766

PAI DESNATURADO
Belém, (A. A.) (Via aérea) 'se a coragem de tomar a si res-

- Um revoltante caso acaba de gou mesmo a alegar que o amá
ser passado no lugar "Santa tude de Manoel. Tendo, porém,
Cruz", municipio de Ponta tie surgido ujna briga entre Ma
Pedras, neste Estado- Um pai noel e um seu cunhado, o mes-

<estrupou a própria filha, obri- mo comunicou o incidente ao

gando-a a sujeitar-se aos seus comissário da localidade e

caprichos brutais, sob varias aproveitou a ocasião para co

ameaças de morte em caso ne- municar-Ihe que Manoel havia
gativo. o malfeitor chama-se estrupado a própria filha. Re
Manoel Ricardo, de 46 anos de solveu, então, o comissário sub
idade, natural dêstê Estado e meter a interrogatório a me

pescador. Hã pouco casara-se nor, ao que esta, medrosamen
com uma jovem do lugar, tendo te, descobriu que fôra violenta
depois deflorado uma sua da em fins de dezembro ultimo,
cunhada, com quem teve uma tendo para tanto o seu pai a

filha. Tempos depois, separou- ameaçado de morte se se ne

se de sua mulher, indo a mes- gasse ao que o mesmo pleiteava
ma viver maritalmente com ou- de si. Dessa data em diante e

tro homem, em local bem dís- sómente debaixo de constantes
tante de Santa Cruz. Quando a ameaças, Manoel começou a

sua filha expúria completou dez possuí-Ia- Diante do exposto,
anos, em 1942, Manoel procurou Manoel foi obrigado a conres-:
sua ex-amasia, pedindo-lhe a sar que de fato tinha violenta
entrega na menor, pois preteri- do sua filha, sendo, então prê
dia criá-la em meio familiar, so num pequeno presidio de
uma vez que pretendia viver em I Santa Cruz. Foi depois o fato
boa vida com sua espôsa. Che- comunicado á Delegacia Auxi
gou mesmo a legar que o amá- liar de Serviços do Interior. pe-
sio de sua ex-amante um dia lo .comissário de Santa Cruz
viesse a violentá-la. Foi só di- que se apresentou em compa
ante desses argumentos que Le nhia da vitima. Submetida a Inil - assim se chamava a ex- exame médico legal, foi consta- J
amante, consentiu em entregar tado o estrupo. Foi aberto rígo
a sua filha. De certo tempo a rosa inquérito, para que o mons

esta parte começaram a surgir tro venha a sofrer o castigo que
rumores a respeito da vida que merece. A menor estrupada
levava Manoel com a sua filha conta atualmente 14 anos de
menor, sem que ninguém tives- 'idade.

DR. ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

Oos Serviços de êUnica Infantil áa
'Assístência Municipal e de

Caridade
CLtNICA MÉDICA DE CRIANÇAS

ADULTOS
CONSULTóRIO: Rua Nunes Ma
ehado, 7 (Edifício S. Franclsco).
Consultas das 2 às 6 horas

RIDSIDl1:NCIA: Rua Marechal Gu1·
lherme, fi,' Fone 783

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialistà -em DOENÇAS

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

CONSUL'J1AS - Pela amanuã:
diariamente das 10,30;às 12 hs. à
tarde excepto aos sábados. das, 14
és 16 horas - CONSULTóRIO:
.Rua João Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho, .58

DR. MARIO WENDHAUSEN
uwetor do HosjYêtal "Nerêu Ramos"
CLíNICA :M�DICA DE ADULTOS

E CRiANÇAS
Consultório: R. Visconde de Oure
Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No
vembro \ lJtOS da "Belo Horizonte")

Te!. 15;5
Consultas: das 4 as 6 horas.
Residência: R. Felipe Schmidt, 38

- Fone manual 812

BIASE ' FARACO
Médico - chefe do Serviço de

Sifilis do Centru de Saúde
DOF.NÇAS DA PELE - SíFILIS

- .AI<'ECÇõES UItO-GENITAIS
DE AMBOS OS SEXOS - RAIÓS
INFRA - VERMELHOS' E ULTR.t.·

, VIOLETAS
CONóSULTAS: das 3 às 6 hs. - R.

Felipe Schmidt, 46
RES,: R_ Joinvile. 47 - Fone 1648

DR.

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - vias Urinárias -

Doenças dos intestinos,. réto e
anus - Hemorroidas. 'I'ra tamen-

.
to da colite amebiana.

Fisio!.erapia - Infra vermelho,
Consulta:' Vitor Meireles, 2'8 .

Atende diariamente às 11,30 ns.
Ie, à tarde, das 16 hs. em diante

Resid: Vidal Ramos.. 66.

IFone 1067

E�CRITÓRIO JUR1DIIJO COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazendas e empr êsas
Diretor e dr. Elisiário de Camargo Branco

ADVGGADO
•

Rua Frei Rogério, 54 - Fnne 54 - Caixa Postal 54
Endereço televáfieo: "Elibranco" ;_ Laíec - Si- Catarina

AUTOMOBIL.ISTAS
Ajencão

"

Poeo o seu dínamo ou

motor de' arranco

OFICINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

ne , 94

I

CAPITAL E RESERVAS
Responeabilidades
Receta
Ativo

Cr.
o-s

80 900.606,30
5978.401.755.97

67.053.245,30
. 142.176 603,8u

c

Sinistros pagos nos últimos 10 ano,

Responsabilidades

..............
n _'Z "" - _."" _."""",.

-

"".._ _ __ _ .._.,. _.._1iJIP

Diretores:
Dr, Pamphilo d'Utra Freire
de Sá, Anisio Massorra, Dr.

.

e José Abreu.

/

de Carvalho, Dr.
Joaq'uim..vBarr elo

Fr s ncisco
á� Araujo

Dr. H. 6 S

Laboratório
Clínico

�

RUA JOÃO PINTO, 25
Fone: 1448

Em frente ao Tesouro
do Estado

Florianópolis
Mediod Farm. Narbal Alves oe Souza
�arDl. L. da Gosta Avlla

SNRS.
ASSINANTES

mente qualquer irre

gularidade na entrega
de' seus iornaes.

,

I

Exame de aO:lgue. Exa.me paro verificação
de cancer, Exame de urina, Exame !_jaTO

verificação da gravidez, EXat118 <ia escarro,

Exame para verificação de doencas do.

pele, boca e cabelos, Exame de fézes,
Exame de secreções.

tlutovaccinos e transfu!lão de sangues,
�xame 'químico de forinhas, bebida.

café. cigua81, ate,

Resolvido, enfim, seu' problema financeiro!

ro�rnm
·

:-,üillÇA ;;-;�i;;-!,..da...... 117. - SUe: I A I.
INCEIml08 II TJUJlU'P�f)'R1'};!i I f

Cifras do ,Balance de 1944·

a.....s
, Calçados

M6vell
Rádios'
Geladeiras

Blclcle.ta.
Jóias

Para
onibus

as aues viagens entre ltaiaí e Joínville, prefiram os

da Empresa Auto Viação Ita iaiense, r e cern .i�aug�rade. IAgência: Rua Hercilio Luz n. 13 - ITAJAI. 1
_

Adquira TUDO de que necessliar,
de UMA SÓ VEZ,

pa.gando PA.B.OELADAMElrJ.'B,
.

com •• VA.NTAGENS da compra à, ri__,

4iervindo-se do

'V

SISTEMA
,

CREDIARIO KNOT i"

"

Lhros
Chapéus
InstaillçÕft .létrical e .alH.'"
ArtIIO! para pr.en.1

Peles
Casacos
Quaisquer artl...

Sirvam-se do
REEMBOLSO POSTAL

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SEGUROS KNOT S. A;

Ex"dJ...... 0.•• I. 19 • cI.. 14 ii 17 ....

O. K. IT\INO

V I A J A ·N,T E 'S

lIfOSilo�nlariOMaselli
�a.��tÚ�

98.687.816,30
76. 736.4o! .306,20 r

I

Exportações
do Brasil
Rio, 11 - No primeiro se-

mestre de 1946, o Brasil ex-

I portou 1.633.423 toneladas de
mercadorlas no valor de ....

Or$ 8.108�914.000,00. No mes

mo período de 1945, as expor-

tações foram apenas de .

1.353.101 toneladas, no valor
de Cr$ 4.941.353.000,00. Os

principais gêneros alimentí
cios exportados foram os se

'guilllrtes: cacau, carne de boi.
arroz, marte, farinha de man

dioca, açúcar, feijão, cag�la
nhas do Pará; carne em con

serva.

"

PRECISA-SE
de um empregado para balcão
que tenha alguma prática e

boa caligrafia,
Exige-se. r eferências ,

Tratar na Reloioaría Royal.

VENDE-SE
Um Iocornêval de 75 H.P. efeti

Vali, marca «Wolf» em estado novo.
O mesmo tem uma caldeira sobre
lIalente.
Tratar na rua Vitor Meirelu, 31'

''''':

VENDE-SE
. Um barco a vela, çlsnta

argentina, para recreio, com

lotação para 2 pessoas.
Tre tar nesta Redação.

QUEIXAS E RECLAMAÇõES
PR.b;ZADO LEITOR: S. o que 'h.

interessa e, realmente. uma providencia
para endireitar o que. estiver errado \)u

para que alvuma falta não, se repita: e

NAO o escândalo Que a sua reclamaçãe
ou queixa poderá vir a causar. encami
nhe-a á SEC':ÁO RECLAMAÇO��.
de O �STADO, Que o ".a.o será levado
sem demora ao conhecimento de quem
de direito, recebendo 0,;. s, uma informa
ç�'1 do resultado, embora em alguns ea

sos D&O sejam pubÚcados nem a recla

mação ne� a providência tomada

s».

Fabricante e distrihuidores das afamadas con Ifecções "DISTINTA" e RIV�T. POS9ue -q,m gran-
de sortimento de cCisemiras, riscados. brins
bons e barato•• algodões, morins e aviamento.
para alfaiates. que recebe dirétamentfl doa

II
Snr.. -Comerciant.. do interior no sentido de lhe faze rem. uma
Florian6polis. - FILIAIS emiBlumenau e Laje'.

....................� I .. __.. .. .. mama...

•

melhore. fábrica•.
'

A Casa
•A CAPITAL- chama a atenção do.

visita ante. de efetuarem sua. compra•• MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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_ ANIVERSÁRIOS _

DR. WILFREDO CURLIN

-, "STIIDCi-Domlngo. 15 de-Setembro de t946 9

'I'ransconra, hoje, o aniversá- A efeméride de amanhã as--río �atalkio do sr. 'dr. Wilfredo sínala o aniversário natalícioCurlím, provee;o advogado e 'dos srs: José Varella, sgt. me'nosso brilhante. colega de Im- câníco da F. A. B.; Luiz Solam
_prensa.

_
I da Silveira; Gustavo Assis, Iun,STA. MARIA LIGIA 'ctonárío da Altandega.A data de hoje assinala mais ..

·uma,festiva primavera da gra- NOIVADOciosa senhorita Maria Ligia,
ii1iha do sr. Armando Cúneo, TRILHA -. MARINHO.
.funcíonárto da I. O. E. I Com a g�aclOsa. senhorita

STA. MARLENE VIEIRA
. Carmen Marinho, filha dq sr.

Regista, a efeméride de ho-I João M�r.inho e. sua. espôsa,
je, o aniversário natalício da sra. :€clba Man,nh�,. a]u.stou
gentil senhorit.a Marlene Viei-I núpcias o sr. Jose Cebo Trflha,
.ra, filha do sr. Protenor Nunes
-Vieira.

.

.

SRA. MARIA E. LOBO
BEIRÃO

Aniversária-se na data de
.hoje a exma. sra, Maria E. Lo-
1:>0 Beírão, espôsa do sr. Eugê
.nío Beirão, antigo e conceítua.
"do comerlCiante nesta praça.
Brita. GUIOMAR LAMARQUE
Deflui, hoje, o aniversário

.natalíeío da senhorita Guiomar
Lamar,que, dileta filha- do sr.
,FramlCisco Lamarque, compe
.petenta e dedicado chefe de
_:paginação deste diário.

Á aniversariante, nossos pa
.rabens,

STA. NAIR MANARA
Faz, anos, hoje, a .prrendadà

.senhoríta Nair Manara, filha
�D sr. João Manara.

MENINAALDA '

Registamos, com prazer, na
··efeméride de hoje, o aniversá
rio natalíciJo da gráciosa AI
da, diléta filhinha do' sr.
-dr. A1fredo Damasceno da Sil
va, n.osso competente Diretor I<cJie Redação.
PAULO SCHAIDEMANTEL I' A datá que hoje transcorre,

:assinala o aniversário natalí-:
·:cio do sr. Paulo SChaideman-[tel, alto funcionário na' firma
:Hoepcke S. _A. Ind. Com. e des�
·tacado esportista.

MENINA THEREZINHA
Completa mais uma prima

-vera na data de hoje ,a galan-
-te menina Therezinha, diléta
:filha do sr. Aurelio 'Seara rá�)
<dia teiegrafista do Exénc1t�.

WILSON MERíZIO
Transcorre na data de hoje

.() aniversário natalíiCio do sr.
'Wilson Merízio, comerciante
:na cidade de Bru.sque.
MENINO MAURILIO LENTZ

DE SOUZA
Faz anos; hoje, o inteligente

menino Ma;UJrilio Lentz de Sou.,. dêles creem no primado da re

:za, fiJhinho do sr. João O. Sou
.'Za.

STA. SONIA FILOMENA
A data de amanhã, assinala

,0. aniversário natalJ:cio da gra- resto virá por acréscimo" ...
'CIOSa senhorita Sônia Filome- Outros acreditam, aciina de tu
na, diléta .filha do sr. Viriato
Leal, fUl1JCionárie dos Correios
..e Telégrafos.

MENINA MARI'A-ALBA
Transcorrerá, amanhã, mais

-uma primavera da galante me
nina Mllria-Alba, diléta' filhi
nha do sr. Valdir Grisam, nos- os que acreditam em que o pro
so brHhante co1ega 'de kmpren- blllma máximo se,ia de caráter
�a e alto funcionário da r. O. pollftico - a liberdade dos po
:E.

Vida,
,
I

DR. ALVES PEDROSA,
A data de amanhã assinala

() aniversário natalício do sr.
<dr. AJ,ves Pedrosa, M. M. Juiz
:no Fôro desta Capita1.
SRA. MARIA GOMES, MEN-

, DONÇA
Aniversariar-se.,á, na efemé

ride de amanhã, a ex.rna. sra.
Mal1La Gomes Mendonça, eS;
-pôsa do sr. João Mendonça,
llConstI1utor civil.

JACÍ QUINT
Transcorre, hoje; o aniver-

Social I@I ![ã fim �:sit::e,i;;�!���:�!;:::::
•

, meu Deus!CatoliCismo Atendendo ao gentil 'convite que nos fôra formulado, as-15 DE SETEMBRO sítímos, sexta-feira última, á reunião da diretoria da Caixa de
'Nossa Senhora das Dores Esmolas aos Indigentes de Florianópolis. I

Neste dila celebra a Igreja A principio nos sentimos reconfortados pelo volume de
a festa da Rainha dos Márti- contribuintes daquela entidade de assistência social. Entreta�res. Embora não tenha Maria to, foi só o volume ... de recibos! Quanto á essência destes, dei
Saniísfilma derramado seu

XOU-lliOS simplesmente aparvalhados. -Ali estavam os n;��s de
.saugue pela Fé, merece Ela o

um sem número de "tubarões", com auxílios ,in00nce�l1VeIs, talt.ítulo de mãe da? _

Dores, uma t� sua lnsígndficância! Compreendemos, então, a razao de ser
vez q�e _por ocasiao �a. sagr�- do de.filcit que aquela meritória ins�i,�ç_ão vem apresentandoda Paixão de seu Divino FI- últímamente muito embora a contribuíção que conceda a seus
lho, seu própr io coração de assistidos se/a írrízóría! Isto, entretanto, para os "tubarões"
Mãe foi dilacerado pela cruel! não tem a mínima ímportancia, uma vez que suas arcas ca
espada da amargura. Ela com' da. vez mais se locupletam de liuCl()� extraordínártos, não ra

Jesu� carregam � peso da. l�,�- i ramente surr.piados ao fisco e, em geral, produto da explora�lamdade pecam1ll,osa e, díá-] ção de que é, vítima o oonsumildor: Entre este, fatalmente,rtamente, o �1Umana crueldade,. se encontra o próprio ... lndígentel l Iseu peito e macerado com I 'x'

o desdém e
_

a. frieza dos ho- ! Tal situação não pode, absolutamente, ptill�utar. � não
mens que nao .querem ver ne= perdurará, porque confiamos no D:un��a d:esmentido apoio quela a Mae, ,a Ram?a e a Senha

o coração do generoso povo de F�onanQPohs Icostn;m� �restarra. Mas ha 4t;m�em os homens
ás causas nobres. Não perdurará, porque o co�ercIo ilheu, �mque 3!n:am � Mae da pores. E
seu próprio beneficio, não permitirá, Senão, veJamo�: a Caixa

o B��sIl pode gl�rIar-se dt; atende, mensalmente, a 240 mendigos, aos quaísdístríbue quanter tido sempre tilhos que
tias variáveis de Cr$ 20,00 a 100,00, conforme 'O número de

- Lenta e vagarosamente, compreendem as dores de Ma: dependentes. Nunca, entretanto, ultrapassa desta ú�tima in:'"tenta o mundo convalescer da na � q�e _ comp,ree_ndem que
portancía. Mantém, ainda, o Alhergue Noturno, cujo movi

gravjssíma crise que foi a guer- Mar�a e tao boa Mae PJr :er menta é de cêrca de 200 albergados mensalmente, 9ue, p�lara e fugir da não menos gra- sofndo
_ tanto., Quem nao ,��- imanhâ antes de deixarem aquela casa, recebem cafe com. pao.ye crise do após-guerra. ,Não freu, nao tera amor. ao. prox�= . E' 'bem Ide ver que a manutenção dessas be?eficênciasse pode negar que o momento rr;o. E quem sofreu, mais am

_ requer gastos avultados, que não podem ser aten'9-Idüs pelasé dos especuladores, dos opor- ra O seu s'emelhan�e. C�m ex.
parcas corrtribuíções dos sócios dà Caixa. Eis a razao por que o

tuntstas, Observa-se, porém, cepção de Jesus: mn�uem 80: I deficit acentua-se gradativamente.'que, no :'ntimo de muitos, vive freu como M.aflia..Eis porque
Vi"'J'Q'm,os agora 6 que acontecerá se o apôío que ora so-EI 'ç compaSSIva porque c", UI , .,o sincero desejo de ver a mu- a, e_ao d' licitamos especialmente dos senhores comere iantes , nos for

dança da situação, a volta á esta tao pronta a aou Ir com

d'
.

,

seu auxilio. RecOrramo\ J?�r- nega10);_ A direção'da Caixa se verá ante o dHem�: ou dímí
tan�o." a.Ela, nas;]nobssas bfl SUJo

-

nuírá a quota atribuída a seus assistidos, ou manterá a mesmalaçoes E um moruO em ra -.
A •

leiro de defendermo-nos dos a�é que seus recursos se esgotem, e, em conseq-qencIa, encerra-
I
..

ntes modo ensina- ra suas portas; ,

ma es Im�ne"
I
'.

20) _ A less€s 240 !Ínendtgos desamparados definitirvamente,do e segmdo 'Pdor nossos g ono-
iuntar-se-,ão 'Outros tantos menos necessitaxios, que passarão asos ante'passa os. J

. .

, • ••

t' I e 'nva
nossos dias. uA pcasião faz o

explorar a mentheancla, pedmdo nas casas par, l�U ar SeI, _

ladrão". Mau grado isso, po- nam pela cultura, pela religião, � dindo as casas comerciais em ibu$'ca do necessaTIO para o �eurém, ainda há, e em bom nú- pela beneficência. ,. sustento e o do.s seus. E não haverá fôrça policial capaz de lm-
mero, os bem intencionados. Encontra-se, entre essa poli- pedir que isso se dê, mesm� p�:l'qr11e não :,erá hu�ano. Da men-
Dêstes, muitos se limitam á cromia de atividades idealisticas dicancia necessária, passarao a éXiploraçao e os senhores comer-intenção; outros tentam agir e desinteressadas, uma' intel'es- dantes ver-se�ão muitíssimo atropelados para atender aos' seus
com os meios f.J.ue lhes estão sante � curiosa espécie de gente antigos e novos clientes! Tmagin;ernos só u�ma cas� co�ercialao alcance.. Ê, sempre, uma - são os esperantistas. No seu

de movimento, atulhada de rpedmtes! O dIlema a� ,se�a paraação difJcil e pouco compreen- código de moral figura, em pri-
O negociante: ou êle atenderá aos seus freguezes, Ja basrtantedida, mas que, mais cedo ou meira plana, a convicção de que contrafettos, em andar abalroando 'Dom c�tos, ,troux�, etc. outardé, verá o beneficio de seus· a chave-mestra da solução de
deixará que seus fregueses saiam sem que sejam servl�Os.' parafrutos, pois o progresso é o ir- toclos os problemas 'mundiais atender aos indigentes! Tal situação, além

. ;d� pveJudlc:=t.. 'lOSrecorrJvel destino da humani- consiste na inter-compreensão monetáriamente, 'rcontribuirá para o desprest]glO de sua fIrmadade. dos povos. Baseados nessa cer-
comercial.

teza, agrupam-se em tôrno de

um idioma artificial, neutro, que,
- asseguram êles - resolve de

modo cabal e definitivo a ques
ião do ve;bo inter�cional ,
tal o Esperanto! Seu moYimen-,.
to de expansão conta meio sé

culo de existência e tem sido

lento, vagaroso, como soe ser a

divulgação ,dos ideais. recém

surgido!?
O esperantista se caracteriza,

via-de-regra, por uma convic

ção inabalável que atinge,
'

não

raro os limites do fanatismo. O

ideai se lhe afigur� magnífico,
grandioso, soberbo, e êle pro
cura, a todo transe, difundi-lo e

divulgá-lo entre os que o cer

cam. Curioso tipo de homem

que lê coisas que ninguém en

tende, recebe cartas da China e
,

usa uma estrêla verde! ...

sano natalício do jovem Jací
Quint, residente no Estreito.

normalidade, o regrepso aos

bons tempos de há alguns anos.

Em boa par'te, é a oportuui
dade responsável p�la mesqui
nhez e desvergonha dos sen

timentos que se expandem em

Há das mais variadas espé-
cies de realizadores, entre os,
que não se satisfazendo com a

mera boa-vontade, sem se con

formar com a situação - pro-
curam, a todo custo, melhorá-

la', resolver problemas, sanar

imperfeições, corrigir anormali
dades que impedem a civiliza

ção de prosseguir sua marcha
,ousada em demanda de um ina

tinglvel ideal de perfeição.
Idealistas o são, todos! Alguns

ligião e acreditam, firmemente,
que, antes de tudo, cabe levar
a crença e a fé aos pagãos inú
meros dêste vasto mundo: ue o

do, na educação popular e na

nocessidade, urgente de difun

di-la,' para regularizar o univer�
soo Ainda oútl'OS colocam em

primeiro plano a indispensável
proteção à agricultura, à explo
ração da riqueza da terra. Há

vos, a democratização dos regi
mes. E há os que afirmam ()jlm-

pre, primeiramente, dar que co

mer aos povos famintos. Há ou

tros, ainda, muitos outros.
São todos idealistas que, im

buJjldos sinceramente dum pon
to-de-vista mais ,ou menos res

trito, lutam por êle e, dessarte,
contribuem, sadia e eficiente
mente, para que, se, efetive o·

reequH1brio mundiáI. Uns têm
modos de pensar políticos, ou

tros se restringem ao setor eco

nômico, ainda outros se apaixo-

'" *

Antigo é o problema (la lín

gua internacional - boje em

dia mais angustioso que nunca

- e inúmeras são as soluções,
que lhe tê� sido propostas. Pas

sigrafias, volapük, sistemas inú

meros e, em nossos dias, o Bãsic

English, se têm proposto a eli;
lllinar a maldição d,a planície de

Senaar.
O problema é, inegàvelmeute,

grave e urgente" Cumpre resol

vê-lo.

E, se o Esperanto possui, efe
tivamente, os atributos indis

pensáveis ao desempeuho do

importanre papel de idioma de

I
intercâmbio entre os povos, por

Iiique �ã? há-de ser êle a solução
final da questão?

(CHING)

* *

Em fac.e do exposto, solicitamo� aos senh<;>res co:ner�ia:n
tes a que aumentem suas contrirbuiçoes. Apelram'Os mUlto m�Is
tentemente para aqueles que, burland? seus Icol�as e uSlllfru�
do do benefído que estes lhes propOI'lCIOnam, �Ita?do a mendI
caneia em suas casa;s ,oomeI'lciais, apenas ,contrihUlram .du:a?.t,e
alrguns meses. A estes, solilCitaplos revigorem suas contnbUlçoes.
Uns e outros, todavia, devem 'compreender_que �ooperando para
a manutenção da Caixa de Esmolas estarao nao prestando um

benefício, mas tratando de seus próprios interêsses! •

, A direcão da Caixa de Esmolas, atendendo a nossa so·

ltcitação, forneceu á "imprensa �� relação
_

das casas. co

mer.ci:ais de Florianópolis, contr:l'oomtes e nao con�n!bu1n�.
Dentro em brev,e uma c'Omissão de jornalistas visitara o comer

cio florianopülense com o objetivo de alUllent�r tanto quanto
p0S'sível a renda da gaixa de Esmo� aos IndIgentes de F,lo
rianápol:is. De antemao, podemos afrrmar que ,ela enrcontrara o

�pôio que bem merece.

Caixa Econômica Federal de
Santa Caiarina

END TEL. II C lIXA"
PENHORES

JÓIAS - PEDRAS PRECIOSAS - PRATARIAS ETC.
Carteira de Pe�hores da Caixa Econômica Federal de

Santa çatarina,
Instalada à rua Feliçe Schmidt. 17 - 1'0. andar.

HORÁRIO: Das 12,30 às 18 horas.
.

S'ábanos: DB� 10 às 13 haniS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Viagens
PELO

Expresso Noturno do jornal
O EsrpADO

FLORIANÓPOLIS
SAlDA DE F�ORIAHÓPOLlS:

CHECiAOÀ A JOINVRE:
SAlDA DE JOINVILE:

CHEGADA A FLORIANÓPOLIS:

JOINVILE
1 da madrugada.
7 da manhã.
10 da manhã.
S da terde.

Informações:
Em Fpolis. - na Redação do «O ESTADO»

Em Joinvile - :no Hotel Príncipe

�f)ÍltÚD ( I

\1 \;;?,�\� [
II�I,; ,��t6\}
.�

SOLDADO FLIT I..
DESTRUIR os insetos que, constantemente,

ameaçavam a saúde e a resistência dos com

batentes� foi ,a rmssão do soldado Flit, na guerra.

Sob louvores dos que lutaram em tôdas -----,-----.

as frentes, o soldado Flit está, novamente,

empenhado na sua tarefa diária de de

fender a saúde do lar contra as môscas

que disseminam a disenteria; os mosqui
tos que propagam a febre arnarelae a ma

lária; e as pulgas e os insetos que trans

mitem o tifo e inúmeras outras doenças.
Isso significa que Flit pode ser ago

ra encontrado, onde e quando V. quiser.
*

PtÇA FLIT - .. cutifiq.e-ude que recebe FLlT. Recuse s.cedânLOs.

lnnbre-st: s{. ti soldadinho nâo estiver na lata. não, é FL/r.

",ortal para os .inse,tos, inofensivo para as pessoas.

PLUMA BENEfiCIADA

CONTA 'CORRENTE POPU�AR
Juros �"/2 8. a. _ Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco do Distrito federal S. A.

Rua

CAPITAL:
RESERVAS:

Trajano, 23

CR$ 60.000IPOO,00
CR$ 15.000.000,00
•. Florianópolis

\
'

Baile da Primavera
.

no . Lira Goviirno do Estado
,

, . Decretos de 11 de setembro de 1946

! O' INTERVENTQR FEDERAL RESOLVE

De acôrdo com o art. 84, do decreto-ter
11.' 572, de 28 de outubro de 1941:

Solon Rosa, ocupante �o cargo da classe
F da. carreira de Professor Normalista, do

Quadro 'único do Estado, para exercer ao

função gratificada de Diretor do Gr.upo
Escolar "Profa Adelina Régis" (3a cat��{):-la.
- Videira)•.

Conceder dispensa:
De acôrdo com o art. 92, alínea a, do de

creto-lei n. 572, de 28 de outubro d..
1941 :

A Arno Beck, ocupante do cargo da clas
se F da carreira de Professor Norrnal.is ta.,
do Quad·ro único do Estado, do exercícro
da função gratificada de Diretor elo Gru-

po Escolar "Vitor Meireles" (2a categorta,
3:(11" _.i�r.""",,,,,,,,,,__,,flOln""'''l11'''' OIIl=._'''----_-_, ; de' Itajaí).

I
Portaria de 10 de setembro de 1946

O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE

Designar:
De acôrdo com. o art. 70, do decreto-ter

.

n. 572, de 28 de outubro de 1941:
Haroldo Born da Silva, ocupante do ('.u·

go da classe G da carreira de Escriturári.>.
dó Quadro único do Estado, para, pelo.
prazo ele um ano, ter exercício na Direto
ria de Economia e Assistêncía ao Coopera
tivismo.

TOME APERITIVO

K N'() T
«6 R I L L» e LIVROS GALANTES

Legitimos Nú. Artiatico. Americano•. 6 foto. 12xlB C...$ 10.00
pelo reembelee. O. Araujo Carneiro -- C. Po.tal. 1126 -- Rio

Peçom-nce catalogo. dos livros.

Conde Hermano· estará presente
I

Um' esclarecimento
Em nossa edição de 11 do

corrente, na coluna Notas Ru

rais, !P'llbli..camos, 'sob o título
"Santa Catarina, grande 'PI:O
dutor agrícola em dois pavi
mentos", um magnífico traba
lho transcrito da revista Vitó

ria, de São Paudo, que nos con

cedeu autorização para trans

crever tudo aquilo que viesse-
mos a julgar interessante.

I

Tivemos, entretanto, a satís-

Firma no Rio de, Janeiro está interessada em adquirir fação de vir a saber que o Ire-

pluma beneficiada, para fabrico de almofadas; aceita for- ferido e apreciado trabalho é

.necimentos mensais. a transcricão de uma entrevia-

Remeter eom urgência, amostras, preços e outros detalhes, ta concedida pelo dr. Afonso

por via aérea para Maria Cardoso da Veiga, di-

INDÚSTRIA DE �STOFOS IT LTDA. reitor do Fomento Agrícola em

Santa Catarina, ao dr. Ray-
Rua México, 128 - z-. sobre-loja 4. I_______-1'

mundo Pimentel Gomes e pu-
blícada 'no " Correio da Ma-

nhã", doO Rio de Janeiro, em

julho de 1946, época em que
se reuniram na

caPital'Fede-l'ral todos os Chores do Serviço
de Fomento Agrícola, da qual
participou o dr. Cardoso da

VeLga, como representante. de

ISanta Catarina.
Pmbl ioamdo este esclareci

mento, felicitamos ao dr. Car- Idoso da Veiga pela brilhante,
entrevista 'que concedeu.

i •.

O Lira Tenis Clube, realizará no dia 21 de setembro o seu

"tradiconal Baile da Primavera".
Os salões de Lira para essa grandiosa noitada estarão ri

ca e artístícamente ornamentados, obedecendo ao plano do

grande ornamentador, Orloff. .

Serão eleitas naquela noite, a Rainha da Primavera e suas
Princezas.

Será também realizada uma Recepção ás Debutantes de
I 194� ,

,

O Conde Hermann ( notável..artista dos Cassinos da Urca,
Quintandinha e Pampu1a fará um "show" com a apresentação
da "Criancinha misteriosa".

Pirolito, ','O Rei do Teclado", visitará os seus fans.

traje a Rigor. Smooking e branco.

A.
Corniss.ártos Oe Mcdeiras

Presta aos seus r e oteeent ados infojmações criteriosas -sôbr e
a sit uaçâo de, rflercadú.

'

I
ENDEREÇ JS: .

.

Matriz __:. São Paulo '" Rua Gu s p ré, 144 -- Fone 4-5866.
.C'stxa Postal 5. 706. � T legráfico Abesil.

Filial: - Santos - Rua José Ric Ido, 43. � Fone 3.526.
Caixa Postar 749. - Tele rr áfico: Abesil.

Conceder exoneração:
De acôrdo com o art. 91, § 1°, alínea 3,

do decreto-lei n. 57f,. de 28 de. outtl;�r()

de 1941:

A Arno Beck, do cargo da classe F da

carreira de Professor Normalista, do <Qua

dro único do Estado (Grupo Escolar "\'i

tor Meireles", de Itajaí) .

. A Dulce Lezan. do' cargo da classe F da

carreira de 'Professor Normalista, do Q.:a-·

dro único do Estado (Grupo Escolar "Ou·

que de Caxias", de Mafra).
A Nélida Zacchi, do cargo da classe F

da carreira de Professor Normalista.· de

Quadro úntco do Estado (Grupo Escolar

"Floriano Peixoto", de Itajaí).
Remover:

De acôrdo com o art. 14. alínea a, do de"

�reto-Iei n. 1.196, de 23 de novembro

de 1944:

Marta Viana, que exerce a função dn

Professor, referência III, da Escola mtscs

de Testo . Central Alto para a mista ele

. Itoupava Rêga Central, distrito de ttou

pava, município de Blumenau.

Curt Brandes. que exerce o cargo de

Professor, da Escola mista I de Itoupa.va.

Rêga Central para a mista de Testo Cen

tral Alto, distrito de Itoupava, munícíp'. .J

de Blumenau.

Remover, "ex-officio":

De acôrdo com o art. 14, alínea a, do de

creto-lei n. 1.196; de 23 de novembro

de 1944:

Leonor de Sousa Neves. ocupante (10 caro'

go- da classe H da carreira de Profess-"

Normalista, do Quadro único do Est8.c;o,

que exerce a função gratificada de Díretor
de Gr�po Escolar, da direção do c.Trupo

11!scolar "Abdon Batista", de Jaraguá do

Sul, para a do Qrupo Escolar "Vitor ME'<

reles", de Itajai.
Pedro José Bosco, ocupante do cargo d'l

classe F da carreira de Professor Norma

llsta, do Quadro Único clIl Estado, que

exefte a função gratificada de Diretor de

Grupo Escnlar , da direção do Grupo �".;
colar "Profa, Adelina Régis", de Videil'�,
para a do Gr,upo Escolar "Abdon Batasta",
de Jaraguá do 'sei.

.

Designar:

..

FARMÁCIA �SPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS

Hoje 6 amanhã será a sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopátias - Perfu

marias - Art{gos de borracha.

Garante-se. a' exata observância no receituário médico.

ESCRITÓltIO JURíDICO COMERCIAL
A••unto.: JurÍrlicos·- Come;ciais -- Rurais e Informativo.

Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina
Con.ulte nOlsa Organização 'ontes de .e decidir' pela com

,?ra ou veng.a de imoveis, pinhaia ou qualquer
empresa ne.te "tado

'

Diretor: •• DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
• ADVOGADO
Rua Frei Rogér-ic, 54 - Caixa Postal 54 - Fone 54

�---_..

FORNITURAS E UTENSILrOS PARA

IBalanças ��aR!�c��� _Epa������e�IR�;mmadores
Tornos para relojoeiros - Banhos para doura� e pra-

tear - Cordas,

Vidr_os_p_,�a._'�IÓ�iO':_=__1
-Preços e prospectos com a

CASA MASETT{
Rua SfmirJário, 131 ..:.... 135 - São Paulo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



G !tS.....oQ-Domlngo. 1S de Setembro de 19""8
----------------' '.- -- _._._

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

11

CONSELHO ADMINISTRATIVO
DO ESTADO -DE SANTA

CATARINA

Silos metalicos poro concreto,
macadame e mine rios.

Motores Industriais Diesel e ga
solina.

E TÔDAS AS MÁQUINAS
PARA CONSTRUÇÕES

Britadores chassis, com ou sem

peneiro, de 2 a 40 m3 hor ôrtos,
conjuqc c-o com motor Diesel.
Fabricação especial poro estra
des de ferro.

Larga·me...
·

Deixa�me grilar!

-�

Comba te a tosse, OI

bronquite e os resfl'ia

dos. O Xarope S. João
é eficaz no tratramento,

dos afecções gripais 8-

da s vias respiratórios.
O Xarope São Jóão
selta o catarro e faz

ex"pectorar fàcilmente.

Inaugurado pela
'C, V. Brasileira
Belém, L.. (A. A.) - Acaba de

ser inaugurado pela secção da
Cruz Vermelha Brasileira dêste
Estado um laboratório de pes
quisas e pôsto de Assistência
Pré-Natal. Ao ato da inaugura
ção estíveram presentes diver
sas autoridades, tendo falado o

sr. 'Lucíval Lobato, presidente
do nucleo local da Cruz Ver
melha discorrendo sôbre as rea

lizações da C. V. B. Seguiu-se
com a palavra o Secretário-Ge
ral do Estado, tendo em segui
da sido franqueada aos presen
tes uma visita ás novas insta

lações.
•

137& sessão regimental, em 11 de setembro
de 1946

A hora regimental, sob a presidência do

sr. dr. Ylmar Corrêa e com a .l'resença dos

MS. conselheiros Severo Simões, José B.

Salgado de Oliveira e Jairo Callado, o sr.

presidente declara aberta a sessão, fun

cionando como secretário o sr. Luiz Osval
do Ferreira de Melo.

Expediente
O sr. secretário lê a ata da sessão ante

rior, que, posta em debates, é aprovada
sem emendas.
O sr. secretário procede à leitura dos se

guintes documentos:
Ofício n. 158, do Departamento das Mu

nicipalidades, encaminhando os seguírrtes
processos! 556, da Prefeitura de Indaial:
465, da Prefeitura de Lajes; 550, da i:'rlof'ei
tura de Palhoça; 611, da Prefeitura de
Gaspar; e 624, da Prefeitura de Urussanga.

- Ofícios das Prefeituras de Caçador e

Nova rren to, enviando cópias dos atos ofi
ciais baixados por essas Prefeituras.

Ordem do dia
Vão à impressão os pareceres

N.296
Por intermédio do Departamento da,

Municipalidades, a Prefeitura Municipal
de Cresciuma submete a êste Conselho
Administrativo um projeto de decreto-lei

que dispõe sõbre a abertura de um cré
dito de Cr$ 121.600,00, afim-de suplemen
tar diversas dotações do orçamento vigen
te.
Em minuciosa exposição de motivos, I)

sr. Prefeito Municipal apresentou as razões
da necessidade de serem feitas as suple
mentações das várias dotações menciona
das no projeto, tendo juntado ao processe
os respectivos quadros demonstrativos da

situação das mesmas, por onde se vê que,
de fato, precisam ser reforçadas, afim-de
que possam atender às despesas com os.
diversos serviços até o final do corrent..

exercício.
O processo está munido dos batancete.,

da receita e despesa orçamentárias refe
rentes ao mês de julho último, por onde

se vê que o saldo disponivel do exercício
findo é de Cr$ 154.525,10, e que até julho
do corrente ano houve um saldo de .

Cr$ 24,160,70 entre a receita e a despesa
orçamentárias, passando para o mês de

agôsto um saldo total de ors 178.685,80.
Diante do exposto e tendo em vista a

informação da Secção de Contabilidade d')
D. M., considero justificado o pedíjío, pelo
que, com o meu voto favorável, ofereço a

Casa o seguinte
.

Projeto de resolução
O Conselho Administrativo do Estado

aprova, nos t.êrmos em que está redigido,
o projeto de decreto-lei da Prefeitura Mu

nicipal de Cresciuma, enviado em ofício n.

152/1.709, de 2 do corrente mês e ano.
S. S., em Florianópolis, 11 de setembrc

de 1946.
Severo Simões, relator.
N.297

A Interventoria federal do Estado sub

mete a êste Conselho Administrativo urr,

projeto de decreto-lei que dispõe sõbre a

abertura de um crédito especial de .

Cr$ 100.000,00, destinado a atender às des

pesas com a instalação da Faculdade ele
F'arruacía e Odontologia de Santa Cata

rina.
Considerando acertada a medida. que

visa dar ao Estado mais um importante
e:5',abele'cimento de ensino, manifesto-me
francamente favorável à sua aprovação.
pel.lil que ofereço à Casa o seguinte

. _ ._ .l'roiç_to de resotução ..... ...

O Conselho Administrativo do Estado

aprova, nos têrmos em que está redigido,
o projeto de decreto-lei da Interventoria
federal, enviado em oficio n. 667, de 4 do
corrente mês e ano.

S. S., em Florianópolis, 11 de setembro
de 1946.

Máquinas poro fabrrcor tijolos,
de tôdos as capocidode,s e tipos

Britadores sôbre chassis, acio
nados por tomada de fôrça de
qualquer trator e rebocado pelo
mesmo.

Britado -e s sôbre chassis com

peneiro rotativa o'u vibrante,
plataforma de carregamento e

motor, com capacidades horá
rias de 2 até 40 m3.

I

Geradores de fôrça ele+rtcc, de 8
KW a 100 KW, t lesei ou gosollna.

o cliché acima estampa um

BRITADOR MAROBRAS tipo
SE-2, com abertura de boca de
36 x 24 cms., equipado com man

díbulcs de aço manganez e ca

pacidade horária de 5;6 m3.
Mantemos para as nossas

mõqulnçs estoques de motores

Diesel e gasolina, até 100-HP.

..
Britadores Por+o+els com eleva
dor de canecos, motor e silo
metalico desmontovel paro mo

cadame com peneira rotativa
montada em cima.

EM FLORIANÓPOLIS As SUIS ORDENS

Representante e Distribuidor
Santa Catarina, OSHY

de

Botijas de terro
p.ara gás
carbônico
VENDE-SE

Novas, recem-importadas

I
Pedidos à

IKNOT S.A., Cx v
,
P. 34

" ITAJAÍ
� �--�� -

G4S�E����!�ICO I
Pedidos. à

KNOT s. A.

para õ Estado
GAMA & (IA.

...

Severo Simões, relator.
N. 298

A Interventoria federal submete à apre

ciação dêste Conselho um projeto de' de
creto-lei que visa conceder uma pensão.
mensal de quatrocentos e cinqüenta cru

zeiros ('Cr$ 450,00), a Catarina Alves, viúva
do cabo da Fõrça Policial do Estado, Jos�
Juvêncio Alves e seus filhos menores Ani

ta, Ailton. Ailza, Adilson, Edilso e um nas

cituro, devendo referida pensão ser repar
tida ígualmen te, metade para ta viúva e

metade para os filhos até que atinjam
maioridade.
O referido cabo foi assassinado em ser

viço, na ocasião em que realizava uma di

ligência policial, a 9 de maio do corrente

ano, em Siderópolis, município de Urus
sanga.
Tendo ,;(icado a familia dêsse humilde

servidor do Estado em srtuação de extre
ma pobreza - justa é a providêncía de

'" que cogita o projeto em apreço.
Pelo que, com meu voto ravoraveí, apre

sento ao Plenf,"10 o seguinte
Projeto de resolução

O Conselho Administrativo do Estado

aprova, nos têrmos em que está redigido,
o projeto de decreto-Ieí d.. rnterveucoria
federal, enviado com o ci'ícto n. ('49, de 30
de agõsto p. findo.
S. S., em Florianópolis, 11 de setembro

de 1946.
José B. Salgado de Olüd:a, re lator.

N.299
A Prefeitura Mu�icipal de Põrto União

submete à apreciação dêste Conselho um

projeto' de decreto-fel em que estabelece o

descanso em dias feriados civis e religio
sos, de conformidade com a tradição local
O processo está acompanhado de aceitá

vel justificativa, pelo que apresento ao

Plenário o seguinte
Projeto de resolução

O Conselho Administrativo do Estado
aprova, nos têrmos em que se acha redí
gido, o projeto de decreto-lei da Prefeitura

Municipal de Põrto União, remetido com o

oficio �. 151/1.698, de 30 de agõsto de 1946,
do Departamento das Municipalidades.
S. S., em Florianópolis, 11 de setembro

de 1946.
José B. Salgado de Oliveira, relator.

N.300
A Prefeitura Municipal de Campos No-

vos submete à apreciação dêste Conselho
Um projeto de decreto-lei em que estabele
ce o descanso em dias feriados civis e reli

giosos, de conformidade com a tradição lo-
caL
O processo está acompanhado de acercã

vel justificativa, pelo que apresento ao

Plenário o seguinte
" Projeto de resolução

O Conselho Administrativo do Estado
aprova, nos têrmos em que se acha redi

gido, o projeto de decreto-lei da Prefeitura

Municipal de Campos Novos, remetido com

o ofício n. 151/1.698, de 30 de agõsto de

1946, do Departamento das Municipalida-
des. ,

S. S., em Florianópolis, 11 de setembro
·de 1946.
José B. Salgado de Oliveira, relator.

N.301
A Prefeitura Municipal de São Joaquim

submete à apreciação dêste Conselho um

pr9jeto de decreto-lei em que estabelece o

-descanso em dias
-

feriados civis e reltgto-

sos, de conformidade com a tradição loc�L ,

O 'processo está acompanhado de aceitá

vel justificativa, pelo que apresento ao

Plenário o seguinte
Projeto de resolução

·0 Conselho Administrativo do Estado.

aprova, nos têrmos em que se acha redi

gido, o projeto de decreto-lei da Prefeitm;a
Municipal de São Joaquim, remetido com

o ofício n. 157/1.738, de 10 de setembro de

1946, do Departamento das Municipalida
des.
S. S., em Florianópolis, 11 de setembro

de 1946.
José B. Salgado de Oliveira, relator.

EXPEDIENTE DA PRESIDll:NCIA
Processos distribuidos

Ao sr. Jairo,Callado - Projeto de decre
to-lei da Interventoria, abrindo os crédi
tos suplementares de ors 1.000.000,00 e ..

ors 7.000,00; projeto de decreto-lei da In·
terventoria, abrindo o crédtto especial de
ors 8.860.00; projeto de decreto-lei da Pre
feitura de Serra Alta, que concede uma

bôlsa escolar na Escola Industrial; projeto
de decreto-lei da Prefeitura de JOinvile,
que abre o crédito especial de .

ors 11.914,00; projeto de decreto-lei da
Prefeitura de JOinvile, que abre o crédito
especial de Cr$ 49.267,00; projeto de decre
to-Ieí da Prefeitura de Tubarão, que abre
o crédito suplementar de Cr$ 11.072,50,
projeto de decreto-lei da Prefeitura de Rio
do Sul, que abre o crédito especial de ....
ors 5.513,30; projeto de decreto-lei da Pre
feitura de Rio do Sul, que abre o crédito
suplementar de ors 53.659,60; projeto de
decreto-lei da Prefeitura de Caçador, que
abre o crédito suplementar de .

o-s 57.300,00; projeto de decreto-lei da
Prefeitura de Urussanga, que abre o cré
dito suplementar de ors 71.495,80; projeto
de decreto-lei da Prefeitura de Indaial,
que aumenta os vencimentos do funciona
lismo municipal.
Ao sr. Severo Simões - Projeto de de

creto-lei da Prefeitura de Curitibanos, que
aumenta os vencimentos do funcionalismo
municipal; projeto de decreto-lei da. Pre
feitura de Imaruí, que aumenta os veucí
mentos do funcionalismo municipal, pl·O
jeto de decreto-lei da Prefeitura de Mafra,
que aumenta os vencimentos do runciona
Iísmo municipal; projeto de decreto-lei da
Prefeitura de Florianópolis, que dispõe rô
bre deIl;ominação de ruas; projeto de de
ereto-lei da Prefeitura de Blumenau, que
abre o crédito suplementar de .

Cr$ 277.838,00; projeto de decreto-lei da
Prefeitura de Lajes, que abre o crédito su

plementar de ors 10.000,00; projeto de de
creto-lei da Prefeitura de Rodeio, que
abre o crédito suplementar de .

ors 20.000,00; projeto de decreto-lei da In
terventoria, que modifica a carreira de
Oficial Administrativo'; projeto de decre
to-lei da Interventoria, que cria a Escriva.
nia do Crime na. comarca de São Joaquim;
projeto de decreto-lei da Interventoria,
que abre o crédito especial de _ ..

Cr$ 61.590,00; projeto de decreto-lei da
Prefeitura de Palhoça, que abre o crédito
suplementar de crs 30.000,00; projeto de
decreto-lei da Prefeitura de Lajes, que
abre o crédito especial de Cr$ 4.900,00.
Ao ar. Salgado de Oliveira - Relatório

do Prefeito de Ibirama, relativo ao exer

cíclo de 1945; projeto de decreto-lei da
Prefeitura de Laguna, que dispõe sõbre a

abertura de concorrêr.cia pública para a

construção de um matadouro municipai;

FERECEMOS
Do nosso estoque em São Paulo novos e aperfeicoados tipos de
PRENSAS HIDRAULICAS AMERICANAS'

cap�cidade: 25, 50, 60 e 75 toneladas

SÃO PAULO. Avenida Rangel Pestana, 945

FONES· - 2-9354. e 3-1584. End. Tel. ESPRO
• RE'i'lRARAM SUAS CANDJ- .

DATURAS
Tôdas as bebidas, ínclusrve &"

fabricadas em outros Estados,
retiraram suas candidaturas,
vara csinar nos lares càtari-

I uenses,
__: em vista da certissl

ma vitória do aperitivo KNOT.

mantemos grande sortimento em:

VIBRADORES. CALIBRES, BIGORNAS. SERRAS,

JFREZAS. ALARGADORES, MICROMETROS, BROCAS
ATE' 3.1/2, AÇO E ARAME DE AÇO para todos os fins.

DE PROCEDENCIA
A M E R I C A N A, SUE C A. E I N G L E S A

_ Consul�e, nosso representante: . ICRISTIANO C. PEREIRA - Rua Trajano na. 14 - 20. andar Caixa Postal 34
Caixa Postal 242 - End. Telegr. «INAVA» - Florianópolis. Tel. K N O T - ItajaÍ
CASA ESPECIALIZADA EM AÇOS E FERRAMENTAS -----__

-

GUILHERME JACOB

projeto de decreto-lei da Prefeitura de La- vencimentos do funcionalismo municipal;
jes, que abre o crédito suplementar de .. 1 projeto de decreto-lei da Prefeitura de

oes 79.600,00; projeto de decreto-lei da São Joaquim, que dispõe sôbre os feriados
Prefeitura de Laguna, que dispõe sôbre o civis e' religiosos; projeto de decreto-lei da
auxilio 'de crs 2.000,00 à Comissão de

I
Prefeitura de Gaspar, que abre o créoíto

construção da igreja Nossa Senhora do -especíal de Cr$ 20.600,00; projeto de decre
Rosário; projeto de decreto-lei da Prereí- to-lei da Prefeitur,a de Orleães, que abre o

tura de São Joaquim, que aumenta os crédito especial de Cr$ 36.433.0.,.
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M,arcada para o próximo dia 1
INFORMAM AS,EMISSORAS CARIOCAS QUE, SEGUNJ)O FICOU nELIBERADO ONTEM NA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONS.,

,

TITUINTE, A CARTA MAGNA SERÁ PRtlMULGADA NO PRÓXIM'Q DIA 18, QUAnTA-FEIRA�
,

,

---- ' ,---'-------------

FlorlanÓDolb, 15 (je Setembro de' 1946

Resolução do,Diretor
da fazenda

Geral
Nacional

Professores e alunos da, Academia' de Comércio ma
nifestam-nus o' seu 'reconhecimento

•

\
RIO, 14 (U. P.) _ O Diretor Geral da Fazenda Nacional,

em ordem de serviço declarou aos diretores e Chefes de Repar
tições e Serviços do Ministério da Fazenda haver resolvido que
se divida a contríbuíção e jóia para o montepio civil, decorrente
do decreto-lei n. 9.59'5, de dezesseis de agôsto do ano em curso

,
,

devera se,r descontada em doze prestações mensais, a menos que
G contribuinte prefira descontar de uma só vez 'e recomendan
do, oU4rosSi�m, á dii.�i!'tori.à da Despesa Públíca que transmita,
por via telegráfica, a presente ordem de serviço ás Delegacias
Fiscais para os diversos fins.

----- _-----

M�rtos pelo furacão na A.rgentina

Re�entemente êste matutí- ,Silva, diretor de redação deste I gão, jíncontestaveãrqente �

no, fiel ao .seu progr� de 'conceituado diário e [ornalísta maior amigo do estu:dante e

cooJ?erar, cada vez mais, pelo d9s melhores que a nova ge-a patrocinador das bóas causas.
aprimoramento cultural de çao tem dado a Santa Cat.iri- Neste momento é necessarn

no�sa. macídade, ínstítuíu um
na, iniciativa essa que mereceu que os téc�1icos, especialrnenb

premio anual no valor de .... magnífíca acolhida da díreçãc os, erono:rmstas.' . se capacites
Sera' a terceira no'ta Cr� l.OOO,�o _par8: o aluno (�ue do jornal". '

. para reconstruir o que na pou

.
,ma;� �e.distínguír .

na cadel:a. , . .. 1 co fOI desmoronado pela guer-

,
LON�RES, 14 (U. P) -,O Foreg�n Ofice prepara uma no- d.e" Direito Indu:s�;l'�! e .ope�a- Ja ao se despedll_:ez;n, fínali- ra, da�do_um novo :colorido ás

ta ao governo checo pedindo para tOlljar medidas para acabar rI? �o Curso de Cle�c�a Eco- Z?u o professor FlaVIO Ferra- orgamzaçoes que ficaram em

com o trânsito livre pela Checoslováquia de judeus procedeu- nômícas" da Academia de ':;0. ri: "Quero, .em nome da ALa.' ruínas, Oxalá fosse o edíflcan
tes d� Polônia, eland.esti:namente, para a Palestina. Será esta a mérei? d.e sa.nta Catarina. demi� de Comércio de

.

Santa lte gesto de "O Esta;do�', imitado
terceIra :nota a respelto. A fim de apresentar os agra- Catarina, expressar os sinceros por firmas comerciais e índus-

Ja' atl·nge·m
-

a um total de 52 ���;�:i�i�S d�a�::?, m�;�;�� dir��g;�'ld��!�e��c�t�����[�r�l:fr�,��O tocante 'a outras ca-

, , ram em nossa redação os pro-

,

'

. -, :tie.�res FJávio Ferrar� e Nij�:Jn Perdura o m;·ste'rl·o so""bre a J"'ovenrNUREMBERG, 14 (U. P.) _ Os iruiustrialistas e homens Víeíra Borges, os quais se fíze- •
de negócios alemães que serão julgad.f,)s após a condenação dos ram acompanhar pelo Sr. Tu-

'

vinte e dois criminosos de guerra nazistas, já atingem a um to- lia Pinto da Luz, Presidente de FRANC.FORT, 14 (U. P.) - As autoridades norte-ameríca-
tal de cinquenta e dois, segundo revelou á United Press uma

Díretórío Acadêmíco, nas informam que perdura 'Ü místérío sôbre a jovem encontrada.
jante autorizada. Dentre os acusados, destacam-se personalida- OS' visitantes mantiveram há dos dias perto de Kasseleompletamente despida e com as

âes como Gustau Krupp e Fritz Thys,sen, alem de gerentes de longa e cordial palestra com os mãos amarradas nas costas. A jovem foi' recolhida ao hospíta]
grandes fábricas e outros aâministraâores de menor importan- desta cas:a, no decorrer da' qual militar de Kassel, e só fala ínglesmas-com sotaque que dá a en

cia tivemos oportunidade de inda- tender não ser essa sua verdadeira língua, E além disso sofre

Os julgamentos, que originalmente haviam sido marca- gar do Sr. Túlio Pinto da Luz ou finge sofrer de um ataque de amnesía de modo que não foí

dos par,a principias de novembro, foram adiados até o dia pri-
de como fôra recebida pelos possív:el 'estabeLecer sua identidade. "

meiro de dezembro. Vários julgamentos serão iniciados simul- seus colegas a instituição de
•

taneamente no Tribunal de Nuremberg. prêmi9:.- "A instituição, dêS-JPara forp.ar a reüra- Já conhecese premio - declarou-nos o .

"

n· t' bi R '
• p:esid€nte do Diretório Aca- da dos desabrigados Okasa?

� IS ur 105 na USS la ����c�ode���U!t����iC�lr��; .L�ndres, 14, (V· P.) _' � Okase é o atamado tratllnfento Horrnono-

FARIS, 14 (U. P.) - Fontes diplomáticas bem iniorma-. está sendo dada ao "O E".b� �ll.llstro da. Saúde, Bevan,. dI- ���m������P�fl:�����;:m��::pdr���:�res.
das, qu_e recentemente estiveram em Moscou, afirmaram ho- do", piela S"''-' atual direção 1'e-1 rrgru u:m:a circular as autor-ida- mundo inteiro é garantída pelos reputados

�

, ,<..<a, 'des lOCaIS recomenda d Laboratõnos Hormo-Pharma, Londres. I,

ie a existência de distúrbios no interior da União Soviética. os percutiu agradavelmente iun-
_

.

_

" n? que Okasa, só em embalagem orígínal nas duas

quais teriam sido causados pela política, do Partido Comuni�ta to aos meus colegas alu '

'

d {seja cortado o tornecímento !,órm,u,l,as, drágeas "pratll" para �om�m e

_
"

, "

.,," 'c;: a;a, nos o d o-ás e I t
.

·d d d· I ouro
� p�r� mu!her, é u!lla medlcaçao de

Nao obstante, as mesmas fontes reconhecem que tais ocorrên- Curso de «Ciências Econônü.
e b .

e e nCl a e aos e 1- preferenCl':' �edlcal, frequentemente imita-
.

t
' '. ,-' '..

' ,
'

fícios o:cupados pelos desabri- da, mas,nao Igulllada; combatendo vlgoro-
CUJ,S represen am apenas uma pequena agzt-açao de superfícze CalS", pelo que I1e'presenta de '

.

S8lI!ente: Debilidade sexual, fraqueza mas-
- .

t d ·d dR' l '.

d' ,
" '

'_' gados. culma, neurllstenill" perda de memória e
e- nao um movzmen o e gravz a e. eve aram azn a as mes- apOlO e estl1nUlo aos nossos ' energill, desânimo, etc., no homem; - Fri-

mas fontes que o Exército Vermelho éom'p'teende atualmente hstudlo:s Pd"',c1·n1:>lmen,te aos
gidez, irregularidades ovarianas, �d8de críti·

,

. _. •
" ,P, • UI t'-

' I ca, obeSIdade ou magreza exceSSivas, queda,
ires mzlhoes e oztocentos mzl hom_ens, e que 'Os tussas não pos- alunes da cadeira de "Direito O ES'TADO e-con--

ou faltll d� turgência dos seio!'?! enruga-

<' 'd. 'lh
-

d h '
'.,. .'" . .,. ment�. da cubs, etc" na mulher, todas essas'

"uem. ozs mz oes e omens em armas for.a de. seu 'ter1"ztono, IndustrIal "e OperarlO", aos deflClenClas d� origem glllndular e vitami,

especza{mente em virtude de dificuldadê's de ab,,.,."'tecz'·m'e'nto "f't11;ai,s mrn'l·'S �'e 'pe...+o dl·Z r8<:'
tra·se à venda na nal, tanto na Idade IIvançada como no J!loço.

"""
,

" '1'� L ' "", UJ .1'lI' "
- Nas boas Drog. e Farm.. Informaçoes e

---------------,---------- peito êsse rnesto muito os sen- banca de jornais pédid,?s 110: Distribuidor! Produt'?s Arna,

Os presl·oonles-aSS'I·n'aram O COIIY',e'" 01·'0· sibi1i�'oru e i�fluêl1Jciará bastan- -Beck» :;ov�h����:�;�'d���ehofe'�s�xf;�����!�-á�
t '".. -

Okasa dá Nova Vida, Saúde, Vigor, Atra-
e na lnbens1flcaçao do ,estudo ção e Juventude a ambos os sexos.

dessa' especialização do Direi- ':::::!===========::=. _

tO. O Diretório Aicadêmico
ól'gão r.epresentativo dos alu
nos, 'apresenta os seus melho·
res agradecimentos á dire,�ãc RIO, 14 (A. N.) _ O Cardeal Cerejeira visitou o Supremo
do "O Estado", bem 'como ao Tribunal Federal. O Ipresidente daquela Côrte apresentou j

,

C"ont,·nua' recebendo adeso-e'S ���lÍev��[""d��::;,rain":,,,-r;,r. yNemil- Caudeal a todos os ministros. Após as. apresentações o mini
�... ""''b'�� �""'" tro Laudo CamaI1go, em nome do ,Supremo Tribunal Fede

,

I
sendo dB'd�ca;do ao ensino 12 saudou o Cardeal que, agradecendo, pronunciou comovido

,
,

'

bastante se interessou pIela "S-
'

I
:Ao brilha:nte discurso. O embaixador português acompanhoU C

, PORTO ALEGRE, 14 (A. N.) _ Continua recebendo ade- sun:to". .

Cardeal nessa visi,ta. I

sões o próximo Congresso Médico que se realizará na cidade "Aliás, é de justiça salien�ar ._ .. __ .. ,,_ �-- __o

_
sões o próximo Congresso Médko que se, realizar4 na cidade de _ adiantou-nos o professo,r I

'

.
'

Santa Maria, neste Estado. Entre os cientistas que parÚcilpa:rão Nilson Borges - que êsse prê- nsu rrelral'W,odaquele cOlnc1ave contam-se ,delegados da Ar:gentina e Uruguay. mio por certo um .gl'aJil'de in- T
Desde já a comissão exped,iu convites ao Ministro da Educação, centivo aos alunos, morment€ I LONDRES, 14 AU. P.) _: Uma insurreif}ão chefiada, P

professor Ernesto Souza Camipos, ao 'diretor geral do Departa- numa épooa em que os livros Sulym�n EI ll'[ucharek estaria desenvolvendo-sei na Síria, s"

m!'lnto Nacional id� Saúde Pública, aos diretores das Faculda- especializados al1cançam pre- g'undo'notícia não confirmada e publicada hoje pelo EveD

des de Medidna do Rio, São Paulo, Bahia e outros Estados, ao ços proibitivos, -éonstitue mais News. Acredita-se que fÔl'f}as·d.o Igol'êrno limportalltes, compr
Diretor de Saúde das fôrças Á'rm3Jdas, professores e outras per- uma das louváv,eis inicia ';� "aE endendo unidades motorizadas, teria.m cllega(lo a Damasco p'
130nalidades dos centros médicos Brasileiros. do Dr. Alf.redo Damasceno da ra lutar contra os' rev.olucionários.

, La Plata, 14 (U. P.) _ As- mortos seja 'maior, estando as

cende a 13 o número de mor- autortdades removendo os es

tos em consequência da catás- .combros das casas detruidas.
trote de ante-ontem em Carlos O governador da província
Casares, motivada pelo violen- de Buenos Aires, coronel Do
to furacão que assolou esta ci- mingo Mercante, o' mímistro da
dade, sendo que do referido Fazenda, o diretor de Higiene
total 7 são crianças menores ,e o secretário do Governador
de 8 anos de idade. 'se.guil1am para a povoação ar-

Receia-se que o número "de rasada pelo furacão.

SANTA ANA (RepúbHca do Salvador), 14 '(U. P.) _ Os
presidentes das repúblicas do Sal;yador e da Guatemala assi
naram o I()onvênio, dispondo sôbre a criação duma comissão
que ,elaJborará o plano para a Federação das Cincos Repúblicas
(Ia América Central. ,

.

Visitou O Supremo Tribunal Federa

na Síria
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