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N
PITSBURG, 25 (U,. P.) - George Mü'l!ller, presidente do

ova ameaça pal-ra soAbre a F Smdícato Independente, foi crmdenado a um ano de prisão
. '.

rança' recusando-se-a cancelar a greve contra a dísposíção expressa
, • A

'.
.

no acôrdo do dia �o:ve deste mês, o. qual gararitía a cidade

PaTl,s, 25 (U. P.) - A ,Fra�- em �ranca divergência com o {rês grandes partídós não es-.
contra a ,grev�._SOllClt�o a que pedisse �e�,!llpaJS por ter <i:e-

ça está ameaçada de nova era- movímento popular republica-I condem. seu contentamento clarado a decisão do Tribunal sobre a 'pr:mblçao de greve nao

se que poderá acarretar a não no em tôrno da eleição do pre- afirmando alguns observado� passava de "um pedaço de !papel", GeoI1g1e Müllilea- guardou
prova�ã� pelo povo da n.ova siden�e. Enquamco os comun�s- res que se a dívergêncía pros-

süoocio depois respondeu: "Por agora, 'não posso." .

C�nst�tUIçao, co� _que seriam ta� so querem qu;e a eleíção 1- seguir acabará a coalisão. E, _' . •

feítas oueras elelçoes. para a seja .a, descoberto o: pop.ulares com o fim, da coalisão difici1:.. Estao sendo estudadas 7 liberdadesescolh� de um� t:�celra As- desejam que. a mesma seja efe- mein.te. s�r� refendada a nova
.

/sembléía Constítuínte. Os co- tuada pelo voto secreto. I Conseítuíção pelo povo fran-' . '. _

_'..
munístas e socíalístas estão Os inímígos da coalisão dos I cês. WASHINGTON, 25 (U. P.) - Sete Iíoerdades especifica,

das de informações, paira facilitar a corrente Ide ídéías e noti-
cias estão sendo estudadas nos Estados Unidos. Cinco consul

tores do Departamento de Estado estão completando o estudo,
que será apresentado á Orgamízação EdtucaJCional', Cíentífiea

e Cultural das Nações Unidas. Entre essas Iíberdades destacam
a liberdade de informação sem sensurã, a líberdade de acesso

ás fontes de noticias, líberdade para ouvir as transmissões de

rádio e exíbír pelos cinematógrafos.

4l1it�dos OS meios políticos paulistas
SAO ,pAULO, 25 (A. N.) - los meios politicos estão agi-

tados com a apresentação do canâiâato ao govêrno constitu
cional do 'Estado. Tanto no P. S; D., como na B. D. "". existem
fortes divergencias, receando-se desentendimentos em ambos
os partidos.

Derrotada a emenda brasileira
PARIS, 25 (U. P.) - A Comissão Politica para :á Itália,

rejeitou hoje, todas as tentattvas de modificar as decisões dos
.

Quatro Grandes, só sôbre as cotôhías Italíanas. Assnn, a emenda
brasileira de'entregar as colônías pertencentes á Itália, como

,

fideicomissos' das Nações UQüetalS, foi derrotada por dezoíto
contra izm voto, com a abstenção da Bélgica. Foi adotada a
fórmula dos Quatro Grandes, .de adiar a solução por espaço
de um ano. Ninguém se opoz a isso, mas o Brasã e Aussraãía
abstiJVeram ..se de votar e fizeram' questão de que isso constasse
na alta.

A .leíturo das. sentenças
exigirá dois dias

NUREMBERG, ,25 ·(U. P.) - Anuncia-se oficialmente que
a leitura da, 'sentença contra os vinte e dois chefes' das orga
nizações nazistas, exigirá dois âias. Será iniciada segunda-fei
ra, trinta de setembro; mas as eentenços , só serão conhecidas
no diJa seguinte. .

.

Gu�rra' c'iv.il. na' Grécia
LONDRES, 25 (U, P.) - Uma guerra civil em pequena

escala está sendo travada no norte da,' Grécia. E o govêrno
grego f{JTn�ceu á Grã-Bretanha provas de que os rebeldes es

tão 'rec�bendo ,armas da Jugoslávia e Albania. Essa revelação
.foi feita hoje, pelo porta-voz da :chancelaria ingl:esa.

Tremeu. a -terra, por doa·s vezes
,QIDADE TRUJILLO, 25 (U. P.) � Esta manhã foi assi

naJado em toda a ilha um tremor de terra de pouca intensi

dlade mas de longa duraçã<r. Por volrtla de dez horas voltou-se

a o'bservaJI' novo at'balo stsmico, causando ICeIta apreensão entre

a popwação.

o ares. Dutra re
cebeu a Grao Cruz
Plata-Bronze

.

Detido um membro da comissão
britânica para compra de madeiras

Maria Montez BELGRADO, 25 (Ú. P.) - A embaixalda briltandca amID..

l'08'uguracdo" O" t'erc'''el·rlt IIUS·'lo ,filmará «Prates ,çia, que as arutori:dooes,1Uigoom'Vias detilVemm George ZO'lner,

U membro da ComitSSão Br'Ít1Janica pára Oomp�a de Madeiras.

.
.

' lootery)).· Satbe...se que pesam :sabre Zâbner OOI.]Isaçôes mu�to Siérias, mas
,SANTOS, 25 (A. A.) -- Foi inauguI1ado o téI1ceiro posto H 11

\ � A
a namul'Ieza des1Jas não ·foram. d.adas. a p_UlOlitCidlade. ,.

'

d.e abastecimento do Serviço Soci�l da Indust,ria, que vIsa U
.

o Y";'OOd, 25. (U. P.) .

\' propolicionar aos traballhwdores e lSUaJS familias, �lim:enltos de �lll�ersa a?,UlllCla que �ana So'· 'um loue.,o . ·.ser'I-a capazboa qiUJa1idadJe ,e por .preç.os redUlzidos. ° armazem em aSlSunto, o� ez, eSiPo.sa de Jean �e'rre"
. .... d d d C" C't

. fara um fiLme denommado
11COU ,Slllua o num as ammazens :a la.' l! y, que aiSslim pro- "Prates M t"

'

cura cooperar lcom o Serviço Social/para a melhoria das COJl- histOi''''I'a' qUon ery , que e Cuml.a _ LONDRES, 25 (U. P.) - George Heath que matou por
d·

-

d :A: d tr -'b�,l'h, A""_, ,·t·,....+,�
» e ·se passa na a 1-.

• , •• •

lÇoeS e v.llUa .o � ®<1..1aULU:san ]i:llIAa.. fornda. SadiSiIDO duas lmdas mulheres, e lOUlCo. FOI o que afllurroo o

E t
-

t d t d · ,seu advogad.o de defusa, .sr. Cassel. Alega.o <;li€!ferusor do crimi-

S ara0 mor os, eu ro e uma semana ReuDlram-se sob 11 . noso que somente um lúlUCo poderia ter sido tão bá.l1baro quan..
BERLIM, 25 (U. P.) - Dentro dum(l semana, todos os �

� -dê
·

d 'd-' .to seu coo.stitU.illlte..Destacou. ain.da. ao jum.�o que Heafu ma
nazistas acusados, em Nuremberg, estarão mortos. tE' o que pret.11 Ollla O IraI) � v- tou movid.o por um "mpu�tSO JIl1I'eSrst1iV1el, mU!Llto comum, aos lou�
assegura hoje Q jornal Deutchland, órgão do Partido Unitário

dSocialista, dominado pelos comunistas. tor . a A Nacional . 00\5. AfÍ'Imo,: ainda que? caso � He�th �ra �ão i,�;pressi�-
R' . 25 (A· N" nante que hldo llIUlma .revllooa poltllClal Il!mguem JamaltS acredl-
lO, '. .) - Com a, 'b'l',A:�,A ,A,

A •

presença do Sr. Walidemar SH ..
taI1a na pOSSl' 11�e Ue :sua ocorrenc]a. ' .

.

.

veira, Dtretor Geral da Agên
cià Nacional, reuniu-se ontem
a comissão recem-uomeada pe
lo Ministro da Justiga para es-' ITATIBA, SÃO PAULO, 2.5 (A. A.) - O prefeito. desta
tudar a situação dos nUimero- cidade, em ;homenagem aos ,pracimhias, assÍlnou urm decreit9 de-:
sos cola·borad())res do extinto nomilnand.o 00 "Avenida do Expedicionário BraJsileiro", ;:t 'via
DNI.. chamada avenida Jac�li:nJlw.

- ,.

Rio, 25 (A. N.) - O em
baixador da República, DQ
minicana, Arturo Despradel,
fêz ontem a entrega ao Pre
sidente da República da'
Gra,n 'Cruz Plata-Bronze- da
Ordem do Mérito Juan Pablo
Duarte, a, honra, mais eleva
da Q_ue .a República ofere'Ce
as a,utoridades esb·ang'eira,s ...

RIO, 25 (A. N.) -, O deputado Bias Fortes, eandídato

pessedísta ao governo constitucional de Mimas Gerais, declarou
esta tarde á .reportagem: "estou esperando que Carlos Luz

desça do seu mínístérío afím de lutarmos juntos e em igualda
de de condíções". Depois recordou a conversa enére o sr. AIlti-
1:0 Arantes e um amigo, o qual declarou considerar Carlos Luz

e mas Fortes ínteleotualrnente iguais, porém, polítícamente,
preferia a êle, Bías-

Em grande crívídode
..

.vulcôo Strombolí
_. . -A' '

"

o

ROMA, 25 (U. P.) - Informam de Messina que o\�ulcão
Strombolí, situado na ilha do mesmo nome, a cinquenta kms.
ao norte da Sicíiía, mostra sinais de grande atívídade.

Enormes blocos de lava explodírâm ôntem, com tremendo
barulho, enquanto pedras e cmzas choviam sôbre os três mil
habitantes da ilha, que se mostram francemente allarmados.

--

Deixará L»odres secretamente
, LONDRES, 25 (U. P.) - Dentro dI€! vínte le quatro horas

sairá secretamente de Londres, o Rei Jorge, dia Gréeía, para'
iniciar o regresso ao seu país. O Rei Jorge está tornando gran
des precauções pana evítar qualquer ataque á sua pessoa até ,

chegar a Grécia ondt� assumirá o GÓvêrno de seu pais, onde foi
vitoriosa a monarquia no plebiscito recentemente realizado.

Segundo consta, o Rei Jorge, da Grécia partirá de avião, de
vendo escalar 'em ponto não mencionado da costa do Medite['�

raneo, onde prosseguirá para o seu p.a:ís.

Em homenagem aos «pracinhas)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Decretos de 19 de setembro de 1946
O INTERVENTOR FEDERAL ,RESOLVE

Remover:

De acôrdo' com o art. n, do c1�rreto
lei n. 306, de 2 de março de 1939:

Emanuel Paulo Peluso, ocupante do
cargo de Professor, padrão H, do Qua
dro ún'ico do Estado" do Instituto. de
Educação de Lajes para o Instituto de

.Educaçâo de Florianópolis (20 grupo

-I2a secção - Música e Canto Orfeônico
- Cursos fundamental e norma!).

.

Conceder aposentadoria: ......------------

De. acôrdo com o art. 188, item II,
combinado com o art. 190, item lI,
do decreto-lei n. 572, 'de. 28. de outu
bro de 194'1, e decreto-lei n,' 1.3'82,
de 17 de julho de 1945, nos têrmos
do processo n. 1.<n4, de 1945. (Pa
recer n. 393/46, da CElSPE):

A Maria Augusta de S. Thiago Bor
ges, no cargo de Professor, com o pro-:
vento anual de quatro mil quínhéntos
noventa e nove cruzeiros e sessenta cen

tavos (Cr$ 4.599',60) - (Informação n.

2.7015; do Tesouro do Estado), a contar
de 11 'de abriL de 1946.

Nomear:
De acõrdo com o art. 1609, do decreto
lei n. 431, de l'9 de março de 1940:

Juvenal Fontes Domingues para exer

cer, vitaliciamente, o cargo de Escrivão
de órfãos, Feitos da Fazenda e Ausen
tes da comarca d'e São José. (1275)
Segundo Alcides Dali Agnol para exer

cer o cargo de Escrevente Juramentado
da· Escr'ivanía de Paz do distrito de Ar
roío-Ta-In.ta, I .rmmícfp.lo de Videira, co

marca 'de Caçador, cujo serventuário vi
talício é Germano Grazziotin.

Decreto de 19 de setembro de 1946
O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE

Nomear:

De acôrdo com b art. 15, item IV, do d,>·
ereto-lei n. 572, de 28 de outubro de
1941 :

. Domingos Costa para exercer o cargo da
classe D da carreira de Guarda-Sanitário
do Quadro único do Estado, vago em vtr
sude da exoneração de Marinho Alfredc
Matias.

Decretos de 21 de setembro de 1946
O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE

Designar: _

Elpidlo Barbosa para membro da Co
míssão de Estudos dos Serviços Públícoa

60vêrn O do Etado

"

Estaduais.
De acôrdo com o art. 40, § único, do de"
ereto-lei n.· 572, de . 2.8 de outubro de
1941 :

Darcy Garcia, ocupante do cargo dR,
classe J da carreira de Oficial Administra
tivo, do Quadro único do Estado, Iotadr
'na DIretoria da Produção Animal, para.
pelo prazo' <;ie um ano, servir ná.-Coletoria
de Rendas ,Estaduais de Tij1,lcas,

Tornar sem efeito:
O .decreto de 25 de Janeiro do CO�l:e��e

ano, que designou Darcy Garcia, ocupante
do cargo lia classe J da carreira de Oti ..

cial Adlllinistrativo, do Quadro Único do

Estado, lotado na Diretoria 'da Produção
Animal para pelo prazo de um ano ser

vir na Coletoria .de Rendas Estaduais de'
Berra Alta.

Nomear:

De acôrdo caiu o art. 169, do dec�eto-lel
n.' 431, de 19 de março de 1940:

Carmem Maria' Schaefer Albani para
exercer o cargo. de Escrevente .ruramenea
do da Escrtvanfa de Paz do distritp dn

sede, do município e comarca de Brusquc,
cujo serventuário vitalício é José Germàno
Schaefer.

Olga Schaefer Diego!! para exercer o car

;1'0 dé Escrevente Juramentado da Escriva

nl� dE! Paz do distrito da .seqe, d9 mun\-
I. c{pio e comarca d'e "Brusque, cujo serv'en
ttiário vitalício é José Germano Schaefel'.
,De acôrdo com' o disposto no

. � 10, do
'"

.

art. 8°, da lei ·n. '18, "de 26 de n'ovembr,)
de 1935:

André Gazolla para exercer o cargo' de
Oficial de Justiça Pl'ivatlvo ·da F3zenda
Estadual na comarca de Orleães.

Conceder dispensa: t-
A lVIllton Leite da Costa, de membro, da

Comissão de Estudos- dos Serviços Públicos
Estaduais.

Dispensar: .

.Olavo da Sllyeira Marques de membro
:rt1).i-!unta Médica Ofl<;.lal do' Deriartamimto
d�. �a/Ídé Pública, no., p;ôsto de Saúde de
l'ta]aL •

Decretos de 23 de setembro de 1946
O INTERVENTOR FEDERAL' RESOLVE

Exonerar:
Ana Gomes do cargo de Depositário PÚ,.

blico. do Juizo de,Direito da comarca de
Florianópolis.

Tran!,feri�: .( :.
De acôrdo com o .art. 31, alínea 11; com ..

bi.nado com o a,rt. 34, 'do decreto-lei.n.
1.299, de 20 de ;�rço de 194�:

Man()el da Sllva �atos" ,cabo. da Fôr'(i!
Policial do Estado, para,a' reserva remune ..

rada, percebendo ri '{enclm;en:t;o!anUal' de
Cr$ 4.440,00 (quatro mil, quatrocentos .e

quarenta Cruzeiros).

. ( I SNRS� I4SSINANTES

IReclamem hne�iata-
mente qualquer irre-.
gUlaridade ..

na entrega
? de seus jornaes.

Automóveis

•

e Ccrninhões
(CHRYSLE={ CORP.)
Conc=s s.onários:

OLIVEIRt\ &: fiLHO,. LIDA.
1ft - FlorianÕ.polisRua De'o lere,

t Of icrnc, provis6ria rio Estreito.)

Aos nossos

Agentes
todo dia esta

até o fim
Leiam

1
coluna I
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CONSELHOS DE BELEZA do com molho pardo, ao ser

ll'lANGAS E PUNHOS morto deve-se-lhe cortar o

pescoço. Deixa-se correr o
PARÍS - (S. F. I.) - Ê

sangue em uma vasilha na
longo o capítulo das mangas e qual se deve ter posto um pou-

Mo.tagem de !'ádios, Ampli- dos punhos, cheio de varia-
00 de 'vinagre e, á medida' queficadore.-Tranllmi..o:rell ções infinitas, surpresas, remi- o sangue for correndo, deveMabrial importad ... direta- níscências e audácias. se ir' mexendo afim de evitarmente dOIl U. 3. A

Mas comecemos . por falar
que o sangue quagule. Limpa-Proorietário .

�
.

M d �

Otom�r GBorges Bohm dos ombros que S. A. a OI a
se o frango, pica-se e tempe-

I
Electre - Tecnico - Profi..iopa) quer, êste ano, suaves e redon-

ra-se .com sal, pimenta e vína-
formado na Europa dos. Para se conseguir isso de-

gre, deixando descamçar algu-Florianópo!�. . vem ser contornados de "fi-
mas horas.�ua João Pinto n 29 -- Sob. chus ", capas, drapeados, sal- Em uma caçarola, deita-se-------------- vose um recorte oval impedir um pouco de gordura que se

que a costura do ombro desa- deixa esquentar. Juntam-se ce
pareça completamente. A blu- bola picada, louro, alho e os
sa e a manga formam uma só pedaços de frango que se dei
peça, graças à uma pense, sô- xam côrar. Em seguida, acres
bre o ombro e uma costura sob ceuta-se um pouco dágua e
o braço. Iso nos lembra os deixa-se cozinhar lentamente.
"raglans" os "kimonos", tô-' Pouco antes de servir anístura
das as formas amplas que es- se o sangue ao môlho, mexen-t
condem os braços, a lião ser do bem.
que êstes '3Jpareçam apertados
em mangas iustas, como nós

vestidos da Idade Média.
Isto, porém, � apenas um

dos aspectos das' mangas mo

dernas. Nas blusas com recor

te redondo, a manga se prende
.a êste por um conjunto de
franzidos ou de "penses", re
vivendo OiS modelos que fa
ziam o encanto das moças ro

mânticas do século passado. Ê
ampla e tem um pequeno pu
nho, Mas a verdade, e que os

costureLros ainda não conse

guiram chegar a um acôrdo
sôbre a questão das mau as.

Ê, por isto que as vemos de
todos os feitios.
MAGGY ROUFF emprega

.mangas ach'atadas e pequeml!s.
LUCIEN LELONG e JACQUES
FATH se inE1piram nü que se

usava na outra guerra, apre
sentando mangas muito aper
tadas e env.olvelI1tes',. drapea
dos em' volba. dos ombros. Vol
tarão novamm'bte às jaquetas
com 'longa,s mangas e' rettas, '

presas por gra:qde's 'punhos de

pele.
. .

Há também as amplas man

gas de pele, qu:e nos modelos
de JACQUES fIEIM se asse-:
meLham às usadas em alguns
"mant'eaux" de antes da guer
ra. E BALENCIAGA :apresen-DOENÇAS NEBV1SAb ,ta, com graJnJdie; SUlC'essO, um

Com os progr�ssos da 'medicina. "tailleur'" de noite c.om ma;!]:::

.
hoje, as doenç1l6 'nervosas, 'qua,nd� gas' ,balãb, JEANNE LANVIN ,.:,-------------
.�r�ta.das !i!qt tempo, são maleR per.' enlpregi()lu baba,dos nas man- Socl·edade M'081·"alfeitamente remediáveis. O \!urandei. d d ti

.

Itism(}, fr.uto da, ignorância, só pode gas. Em .um Vie$t�do e tal' e,
prejudicar os indivíduos afetados d, em crepe verde e bnanco, S11- 'mor' a'" 5rte. tais

.

enferJh.ida'des. O Serviço � Na, I pel1PtOs-e dofs babados a manei-li .8ciolra-l-o-de Doe'l!ç!,s mentais dispõe ,r.ade capa. MA:RCEiL ROCHAS

�:'h!::e!��:�atd:�C;;t:SueR:!::::sII::: I contorna os. ombros de. um de ASSEl\fBLÊIA , GERAL
digentes, na, Rua Deodoro 22. da. � seus modelos com uma peque-, De ordem do serrhor J)'resiàs 11 Iboras. diàriamente. na capa E\nfeitilidra. com fran- ,dente convido aos senhores

jas do mesmo tecido, de sob a

qua.l. emergem mangas largas

I qUJe
se prendem por um punho .

. xxx

RECEITAS PARA O' SEU
,PALADAR

I'
I

Tôdas as bebidas, inclUSIVe S!I
fabricadas em outros Estados.
retiraram suas candidaturas,
'Para" nánar nos lare� catar!_

I_uenses, - em vista da certissi- ,.ml) vitória do aperitivo KNOT.
------ ------_.

Pedimo. avisar por
ma. quando o jornal não
no rd-$lImo dia.

telegra
chegar

Proprietário e Dir.-Gerente
.
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MACHADO A ClA,
AgADoici•• Reprnentaçõ•••m

.Ge.aJ
Ma triz: Flol'ian6polh,
Rua Jodo 'Pinto i n. III
Cniza POlital , 37
Filie!: ere.ciúma

Rua Floriano Peizoto, ./0
(Ed11, Pl'ópri.,).

Telegrama. : -·PRIMOS·
Ag.nt•• uoa principal.
.rnuniolpia. do Eatat{o

'1' ESCRIT.óRIO IMOBILIÁRIO-
A..L. ALYES

'

Rua 'Deodorc, n. 35 - Fooli�.
Encarrega-se t cie: compra venda, hí

pateca, legalização, avaliaçãe'� admt-

nistração de imóveis.

Oezaniea, também, papéis para com

pra de propriedades pelos Institutes
de Previdência e Montepio Estadual.

'I< * *

BATATAS COllI MOLHO
C:eBOLAS

Descascam-se as bat3;ta�' que
se cortam em rodelas e que se

cozinham, deixando em segur
da escorrer a água. Refogam
se umas duas cebolas bem
picadas e em gordura quente,
misturando-se uma colher de
farinha. Acrescentam-se em

seguida água, sal e pimenta
cozíuha-se êste molho em fogo
brando por 10 minutos. Dei
tam-se então as batatas' neste
molho 'e deixa-se ferver tudo
por mais 5 minutos.

Rua Felipe de Oliveira, 21
80 andar

Tel. 2-9873 � São Paulo
ASSINATURAS
Na Capital

Ano Cr$
Semestre Cr$
I'r imestre .. , _.. Cr$
Mês............ Cr$
Número avulso. . Cr$
Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Número avulso.. Cr$
/

80,00
45,00
25,00
9,00
0,50
90,00
50,00
30,00
0,50

E COQUElUCHE

sócios a comparecerem a As
sembléia Geral a realiz.ar-se
dia 26 do mês cortente, às 19
hOTas, afi:m de se proceder a

eleição da nova Diretoria . pa
ra 'Ü 'ano _social 1946/1947.
Flori,am,6polis. 25 d� setem

bro de 1946.'
O

Anúncios' mediante contrato

I QUEiXAS E RECLAMAÇõES.

PREZADb L-EITOR:. Se o que lhe
. �iJ1�t�ressa é, realmente, uma \providênci�

para endireitar 0, que estiver errado ->u

para que al�uma �alta não se repita; e

NAO o esc:J.ndalo que a.. sua reclamaçlio
ou queixa pod'crâ vir a tausar, encaml'!'

nbe-a 'á SEC':ÁO RECLÁMAÇÕ F:S,
de O ESTADO. que o· �"so será lendo

s*em demora ao conhecimento de quem
de direito. rece:::endo v. s. uma informa.
ç�t) do resultado, embora em alguns ,cap

sos não ,�ejam publicados' nem- 'a r�la.
mação' nem 'a providência ·tomada.

FRÁNGO COlll llIOLHO
PARDO

.

>-..

,. ) , � .

O frango para ser prepara-
r

P,rimeiro Secretário
C. Nunes Pires

Os originais, mesmo não

publicados, não serão

t
devolvidos.

A direção não se r.espon-
sabiliza pelos conceitos

�emitidos nos artigos
'.

assinados
�---------�--------------
- .... 'NC)ssÀÊi SECÇOÊS'

. - ...

Direção de:

BARREIROS FILHO
Notas Politisas
Notas Locais
Artigos de Redação
Página Literária
SIDNEI NOCETI

Crônica da Semana

Economia e Finanças
Vida' Bapcária
Notas Científicas
Notas Rurais
Estatística
Ném Todos Sabem

A. DAMASCENO
Govêrno do Estado
Notas da Prefeitura
Vida Escolar
Réligião .

Jurísprudência
Vida Militar
Notici!lfio- do Exterior
Noticiário do País

.

Artigos de· Redação
A. A. VASCONCELOS

Pel()� I Municípios
Assuntos 'Internacionais
Concursos
Artigos de Redação
D. F. AQUINO

Fatos Policiais
Vida Social
Vida Feminina

Magazine
PEDRO PAULO MACHADO

I'

�.

"

� :

RETiRARAM SUAS CANDI.
DATURAS

Esportes

• •••••• 4 •••_ •••••• , •••••••••••

FARMÁCIAS DE PLANTÁO>
, Mês de setembro

Estarão de plantão, durante o mês de- .

setembro as seguintes farmácias: .' ..
7 (sábado à tarde) � Fa:rmácia Rau-

liveira - R'ua Trajano. .

8 - Domingo Farmácia Santo"
Agostinho - Rua Conselheiro Mafra.

14 (sábado à tarde). - Farmácia Es-·
'peran<;"a -'--' Rua Conselheiro" Mafra.

15 - Dómingo - Farmácia ,Esperan-·
ça � .Rua Conselheiro Mafra.

.

: 21' sábado',à tard'e) :__: Farmácia 'NeJ..
son - Rua Felipe Sohmiàt. .,'

·

22 � Domingo - Farmácia Nelsoll( -
Rua 'Felipe Schmidt.

28 (sábado à tarde) � FarmáCIa Mo
derna � Praça 15' de Novembro.

29 - Domingo - Farmácia Modern�
- Praça 15 de· Nov·el11bro.. .

O serviço noturno será;. ,efetuado .pel2>o'
Farmácia Santo "Antônio sita à rua ·JoãlD>'
Pinto.

..
,

, •••••
'

•• 0"

TELEFONES MAlS N'ECESSITADOS
Bombeiros .. _ .. _ . . . . . . . . . . • . . . • . . 1313
'Polícia

,

.. , ...• ,.... 103i'"
Delegacia O. P. Social' ........• _ ." '1578'
l1aternidade _ . 1l5!'.
Hospital Nerêu Ramos ;.... ' 831
Santa Casa 10311'
Casa de Saúde. S. Sebastião .. ,... 1l'5J1
.Assistência Mun;ctpal 166"
'Hospital ,Milita'r ...............• 1151
140 B. C. 1536-·

Base Aérea : .. '. . . . . . . . . . • 78ft·
7" B. I. A. C. .....••.....• 159$'

·

Capitania dos Porto•.. , : , 1380
16" C. R _........ 1608·
Fôrça Policial . . 1203'
Penitenciária , _ '.' . . . 1518
"O Estado" ;....... 102� •

AA Gszeta" _
_ . . . . .. )656

"Diário da Tarde" � .. :. . . . . . . 157'
L. 13. A. 164�
Emp. Fu.n�r';'r{a OT�iga ., tO�1

APENAS Cr� 3,60
Com essa ínfima quantia Vo�'

está . auxiliando o seu próximo.
C&ntribua para a Caixa de Esmola0·
aos Indilrentes d. Florianó:poliL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PELOS ,MUNICIPIOS. A mtsêrtae
,

,,----

seus Iatores
·Noticícs de Blumencru J. Lisbõa

.ANIVERSÁRIOS: ' BLUl\1:ENAU, 21 (Retardado) _ (Do corr-espondente)
O nosso Estarllo (provido de'

MANOE� FERREIRA DE Blumenau, na noite de quinba-Ieina úlfima, apresentou um aspecto recursos, como é), :para o seu A's 7,:Ih horas
SOUSA ínteressante, com as matas viz iníhas pegando fogo, corno se fôsse uma desenvolvimento econômíco, Joel Me C.rea � Gail. RU3'seU

'I'ranscorre, hoje, o anívesá- cidade abandcnada. Um incendío alastrou-se em. certa parte se fôsse uma pouco carece importar. Herbert .Manshall _ Phyl-
'

....1·0 natalício do s·r. Mamoel _::;1er- atrás da Prefeitur-a, ameaçando propriedades, podendo, mesmo, causar A "1 d
'

JI. .' ai � • " • s nossas re, es e COlnunl- 11'S Brooks _ """"".'prejuizos incalculáveis. Recebemos reclamações, de ;pes·soas que sofre- �. 'ou�

;reira de Sousa, comercíárío ram prejuízos. Um índustriaã' teve que ir á noite em seu estabelecimen- cações, como, também, a nos- MEDO QUE DOMINA
.nesta praça. to, pois fôra avisado <de que havia se registrado um incêndio em seu sa situação geográtíca, desde No programa:

MENINA TANIA prédio. Felizmente, não passou de boato ou méra pnecaução. Entretan- anos, vem manietando o pro- 10) Cinédia Jo:maJ.
r. .

t to, não podemos compreender corno se deixa impunemente lançar fogo do E tad tieegis amos rCOIIl1 pl'a21er na sôbre matas ou terrenos' vizinhos á cidade. Nã'Ü houve consequências gresso I S aoo, em parte, DFB. I

. :efem.éridé que hoje, transcorre graves, mas isto poderia perfeitamente acontecer. Despertarmos a aten- mas
- positivamente a 2°) --:- Ocupações Inusita-

.rnaís uma festiva prlmav-r, ção das autorídades, ,afim de que sejani evitados excessos desta natureza, míséria atual, que joga o PO· das _ Short colorldo.
-da galante ,m.ooiJna Tania, di- f,.. Sociedade D-ramático-M'llsic,:l�'2arlos Gomes fará realizar n,o fim

vo ás "bichas" longas, em 'ir- 3°) - A Voz do M<Wlldo
léta, filhinha do sr. Ricarte de dê

A • :r culb, como colar humano, teu. A,+"".", lidades.êste mes mais um concêrto a cargo da orquestra sinfônica desta socie- OJU...,.., '"

� Freítas e de rua. exraa. espôsa, da/de. Esta notável Associação, uma das mais importantes do Sul do Pais, raizes na odiada Ganancia Preços: - Cr$ 3,60 -' .2,40
.d. Irací Anjos de Freitas. lt�m Sldabi,dO, a�c�lln, e.hllevar � gráo d'Ae cultura_do povo blumerraunse, rea- Comercial.

_ 2,00.
ANTÔNIO BITIENCOURT IzalIlJ o rnagnancas . oras oe arte, exeeuçau, por parte da Orquestra O ex-contestado nos trans- Censura: _ Até 14 ano:,.
F d t hei Sinfônica, a- cargo Ido competente maestro H. Geyer, tem sido primoro- .!t. d sd S Al+� téaz anos na ata que cje .s'�. Apruveitamos, também, o ensejo papa endereçar ás autoridades oorn-

ml1! lU --:- e e �rra. 'va., a. IMPERIAL 'A's 71h horas
'transcorre o sr. Antônio Bit- petentes, Secretário e Minrstro da Educação, um pedido no sentido de os ccuf1plS de Itá. OIto muni- Gary Cooper - George Rlft
zencount. fo�nlooer�m músicas de Ico�OSIitores bra�neiT.os, atendendo ao justo de- cípíos - ricos 'celeiros qu» in- _ 'Robert Oumzníngs _ Fran-

SRA. MARTA MUSsI SlCJO do ll.ustre maestro, dmligell1w. desta unpOlf'Íalrute orquestra: Blurne- ílelízmente hoje-em ..dia só c s DOI' B adn1
.

d co h tMbailih d
. .

t t
. .

.

- ., ,e. ee·- lmpe ra a-
AniV'ersáriá-se n'a efeméride 1au, (furaSl, elSi n ece o

,

o , ·e mUrsI·C1JS as rpaJ nclOS, razao ,pQ'I'que negociam com os mel"cadoc;: ue V·
..

Wenlde'reçamos ês,te 3!Pêf.o {Irs autor:iJdatdres oomrp�erntes. _,' '.'
� JJrglll'la, eld.l:er - em:

··de hóje a exma. sra. Marta
".

ri< ..., '" Soo Paulo e RIO, escapa'P.do, ALMAS NQ MAR
,Mussi, digna 'e�sa do sr. EncOll1rtna-se em Blumena'll, ? s,r. Otávio dle <?lÍIVeira, Dkelor do Te- a:ssim, á Fazenda Es�adual, 10) _ O Esporte 'em Marcha
MU!ssi, comerciante em Lagu-, s�lllro do, Esta,do de Santa Oata;r�,a, e que por dlvensas vez·es tem Jex'e'r- valiOisa tIliburtação, aJém de

_ Nac
''''''''<>.

cldo o el1evado OOIrgQ de secnetal'lO dia Faz·enda. mnAr<>:4-iv"I1" a €IS0"""'0<7 de 0'>
.

. .

�.uN *' >li< >li<
.

'.I:"-�'" ""� � ",c- 2°)·_ Os DOLS' BarbelfOS _
MENINO DAUTO LUIZ Nú doia dre ontem, CiOIll,sLdierado feri.ado, reÍlnou pela cidade demOOls- neras e alta alla:rmanrtle 110� Desenho oolorido.

GONÇALVES trações. d� j1,Íbilo por .r:no,�iv,(} dra, eleição do dr. Nerê·tJI Ramos �ar'a a vi- preços. Brecas: _ Cr$ 2 00 _ 1 20.
Assinala a data de hoje o �e-ipl1eslrdencl:a da tRepúbhcar, Lnumeros tel'egramas fonall11 passados ao Eximem ao �ÜI1lgó da Unha Censura:'_ Até 14 anos'

-aniversano natalício do inte'
Ilustre catarmenrse.

*' li< '" férrea P. União rã Volta G-r ill-I '

.

,u.;.gente mrenino Dauta Luiz Realizoou-se, no Te'ail:rQ Cáll'los GOlTlleS, uma reunião do Partido de de, quatro friJgorifi!Cos. Aba- rAS,... Vendo uma, de 2

'GonçalVles. R�I'esen1rtação PopuLar. FiguTas representativas do cõmépcio e Írndús- tem, ,esses esba.belecimentos," �. pavimento•• tendo:
NOIVADOS tria, comparreceram á reunião, InrOtalndo�Sle lID1 razoável número de pes- diariamente, 800 suinos, num Sala de vi.itg, .010 de jantar.

SILVEIRA MESQUITA
soas p1'les,el1ies. Foram ,tratados 'aS'S'Ul1rtos l'efrerel1rtes á org�nizai;ão do

pêso de 64.000 niUJilloo" cUJo copa, 6 quorto.. banheiro ..
pa,rUdo em Bliurrnenau. Agradecemos a gentHe2la do conrvirt_ç. '1: .

garage. etc.No dia 21 do corrente con- >I< (, "" valor a:1oança Cr$ 512.000;00 e

�atou núpciaJS com a gentil BLU.MENAU - 24 �Do ·correS[londente)
. _ , . ,. pam o Estado deixam, s<)bI'e TERRENO. Vendo um

,.sta. Ivrete HelJpo da Silveira fi- ._R�ahwul-sle ,no domll{llgo p, p', .a compet.lÇao atlehca preparail:oTola, Vendas e Consignações a • lote, na

'IlIto d
'. I OI'gaJOIlzada pelo Deiparliamelllto Attlehco, da Ltg::. Blrumenauense de Des- 1 40 nt ( '1) C $ rua Rafael Bandeira.�no orn:arrne a nOSlSa SO::le: por,tos. A esta ma.glI1Ui,ca f.esta 'compareceu assi'stênrcia regul,arr. "pOrI' ,ce o Iml. ,r·

..�
••

·dade, o sr. A1l'1IlalJdo MesqUita, Fa,to digno doe regi.stro foi a mal{leina gentil com <[ule o ilustre Co- - 177.950,00; e, fl!11almeHúe, Tratar o. imogeia acima no

I C f' 7 168 00 "(d 25 d' ) E.critório' Imobiliário A. L. ALVES
.:pessoa muita relacionada nos, ma'�d_aJl1Jte do 32° B. . Tecooeu as rpleslSoas que -oram aSSIstir a. esta rom-. .

• , ; por mes e
�

1M
Rua Deodoro 35. _. Fone 784

.'llOOSOO meios socia'ÍJS e esporti-I petiçao. Os ipre�entes ,f,oram. �lvo de gelI1tti�e�as, bem expr,eSSlvas·, p.or por a!l10 _ 2: 135.400,00. Se,
,

I
par�e das Illiutrünrda,des q>llle dIniS·em e.&ta Umdade. Lamentamos" qu� al- ,

t '. d t a l' e's
.

,
.

d';'7IO>"m' u-vos.
_ ...

I' guns presideníl:'�s de clubes resporMivos nã.o Uv:essem c()ll11iparecido, afim poreIl1, aiS pro li os 'o nv. ore e.conomlla, u.= os q e a

CUNHA �UIMARA.ES, de mellhor presti.giar' a L!Sa Blumenauen.ste de DeSiPortos, na á,rdura tare- de 'eX1po�o� fossem ,ven�:ll- transferel1lC1a dos impostos pa-
Com a graCIosa senhonta' fia de de�envo}ver 'O ail:1,etllsmo em.:. Bllull1Ienau. .

_ I dos no propno Esta.do, t:-na- ra OS municiJpios, traga, ao Es-
Léa diJléta filha do sr. Eucli-' L P,wlrllcamos a s'egmr � re�aça? dos atlletas (fl�e deverao t?mar parte mos, eI1Itão, ·mais dJuas opera- tado, uma espécie de· atenta.do
'.

".

./pro
Campeonato Es1'adual de Atllehsmo,.a SIC re-.Il!lizaf'1 rp.·esta c1idatd.�. I .- - (' . .:.....:1.,.

,

. �- 'I' f t di' ."d� Cunha, sec�tárlo do. J'r.l-' :Relação dos 3/Uetas das associações dia Lilgã. Bliri,nooauense de :Qes- çoe;:,
.

meroa;u;u,r I><?lf ,gros;:,o, na su:a on e 'e J:1eC!unsos, m�,
bunal de Apelaçao e funCIOna· portos de Blumenau qrUe vão tomar part'e Ino CaiI11[Je.onato EsltadJural de I ,,'areglsta e conlSulm!dor) e re- tambem, o Povo ,pode aprecIar
ria do T. R. E., ajus'tou núpci-' M,leti:smo � 'l'ealiz,ar�s'e 'Cm FI1.'�ria'n<\��liJs nos d}!�C; 28 ,e 29 do, corrente. su1ltaria, para o EstadB - Cr$) a boa i!l1tenção do govê:nflo, a

:as o sr. Osvaldo Guimarães, )1lcs patrocmado peJa Federaçao Atlé1:w:J,Catral'lI1eDse. 6: 406.200,00. i honestiJdJa!de, por que se êle

:primeiro piloto dó "Oarlos Ho- INSCRIÇÃO DE ATLETAS. Ainda, se anoJarmos, i!,uma enca.mán'hasse as negócios pu�
-epck". 100 metros rasos: Cap. ViCleTIlt,e Brilto, TIe. Joaquim Antônio -de Oli .. peI1centagem mftma, a maàei- bHco& na mesma percentagem

FALECIMENTO: veilra São Thiago, Paulo d� Sá LllICGS, René Garreia, Nildo T,eix,eira d� ra que, naquela zona, é o nec que nos obniiga o co�rcio do
Mel'O e ArnaMo MOUI1a.

ESTANISLAU SPOGANIC,z 200 metros rasos: Tte. Joaquim Alnrtêmio de Ol1veira São Thiago, pl11:s -ultra da industria, cinco cambio negró; o Estado teria,
Faleceu ôntem, em :sua re- ArnaJdro Moura, Nildo Teineira de Melo ·e Rlené ü!lIl"cia, vezes, apenais, teria, o Estado, no corrente ano, ,rellid!a supe-

,;sidência, á rua A:lmiJraJl1te La- 400 mtros Tasos: Alviil1 Malas, Edgarr Müll{lr e Od,on N.eves. em venda de sêlos por ano; rior a Cr$ 400:000,6oo,00!!!
�ego, nesta O�l1"'Ittal, o vene- 1.500 metros: Mardlio Perei,ra e Aurélio Salda. mais: Cr$ 32:031.000,00!!! Ainda hO.J·e, pam, suavisar os-.I:'" 3 ..000 metros: Dionisi'O Deibml�sri.

"

.

:rando sr. Estanilsiau Spogani· 5.000 metros: Vingilio Di,as e Bruno SUv:a.
,

PareC!e, devéTa!S, pillhr'>:ia, gofrimentos de muiJtas, causa-
.cz, antigo comerciante nesta 4 x 100 revesamen.to: la: Tte. Joaquim AntôThÍo de Oliveira São mas, positivamente, é seráfica dos pela rnlséria que atraves ..

:praça. Thi.agro, Nildo Teix�ira dre �el'Ü! H�né G.arcia e fuUtl'O de Sá Luoas; za: verdialde. samos, O sr. InIteuventor e mais
O exrtinto' que deixa nume- AmaMo Moura, Onvaldo ,slllPruath, Al;V1l1 Maas ,e Ab.elaJrdro. Ga,:cIa: Retirando os efeitos causa- a!lJguns f..bnegados servidores

r '
A • • .AJrreme&'iO d·e da,rdo: Rodolfo Welckert, WaJidoomro Ghuzom, Fred '

_,

•

-rosa d�e�cla, era paI do FrlJl�OIn e Wennrer Garni., _ dos �el�Gu;elU'la, a e�çao das do Estado, estuld�U!l o palP��lll-
�nosso d�stmto 'oonterraneo sr. ,Peso: Oados Ha\ppap e Eugênio SoutiIllhio. coilrelilvildiaJdes, OS meIOS de co- te asS'UlIllto. Povem, há, amda,
'Eu!gênio Spog1a.inrucz,- destacado' _ Sal�o em altura: �ar Mü!Jler, T,te. J,oaquim A:ntônira de Oliveira murl1licaçães, a situação geo- alguns órgãos 'da imprensa
membro do Diretório do P. C. Sao sThi1tago ·e Wd·et':ta'ne.r: MÍteEtzsdg:ChOM,"lI Tt J

:
.�·tA' dOI'

.

I gráft.rca, a 'ganancia� somente que, ,sem fazer,·COO!bO dev�m,
.. a o em· IS "Cla:. ar u ler, e. oaqil1lm na.OnLO ,e lvelra. . .'.

st ,,;I.� d
.

TI: de TliJUCas e memJbro da São Th.:itago e Si,llVÍno de Marohi. ' a ganancw. comercial _ e a um e Ulw aoma o, gUIam.,
<Comissão 1\fli'l1$ciJpal de Preços Salto com vara: Rodo1fo Weick,ert, Waldomiro Sclmrf le.Werner cu1pada, é a que possue p-uti- parte do Povo, conItra, neste
·deSta Ca.pftal. .

Garni.
'

lha rnailS lTiiCa na atual niisé- assunto, Os govêmos. ,
.

A fami.:1i.a eruufada, "O ES·

TOME"KM'O'T'
. .

.

ria do Povo. '" ,A:ssim, pois, já qu�,/ pelo
TADO" apresenta seus senti- ,Quem perdeu? Ca"!,,bio ne_g�o, .gananeiJ, �o- exmo. s�. presidente da Re�-

.

". mentes de pezar. Pelo .menino Luiz A.l.... Ferreir.a, mercial
- ru.gerrmnas locu,oes blica" fDl. lSustiada a e�rtaçcW

----------...;....--�--------------, re.idente à rua Almirante
.

Alyim. odiada:s pelo Povo! de madelira e outros generos,

·'·DIA DOS VIAJANTES
30; no. foram enuegue. duo. O lCOOlércio ganancioso não vamos, cohfiantes esper�l.' que

,. ..,. «combinaçõe••/ encontrada. em SÓ re8,,,,,;rn,,,, O suor do Povo, co- a sitlllação melhore e l1'ne, o
.

frente ao Teatro Alyaro de Cor- �-'.oç '1-

valho. a. qu.ia ..tao à diapotliçao IllO, tamlbém., 'põe 'entraves á maldito flagelo, acossado pelo
de .ua legítima proprietdria. adn)linistr�ção pub1ica. vergal:ho de Ba.rtreiros Filho,

•

Do nosso,.Estado, em a n,o.. aqui, .fustigado por todIa a im...

va organização, foram desvia- prensa, em toda a parte, veja,
dos, para os illlunicipios, a:lgu- em breve, friIliCha:rem-se 03

." mas dezeI1.alS de millióes de alicerc8I'es de seu opuleilto
�ii-os .. Não c8be, aqui; so- castelo.

A classe das viajantes, regosij�se proa passagem de
-

,�a. data _ IOde 'Outubro - .resolveu llevaJr a efeito uma par
"tida de futebol ronvidando a· distinta equipe dos bancários. O

jôgo far..,se-á rr€lal.izar dommgo, dia 29, ,ás 16 horas, no .campo
'da :'Federação 'Catà�e, gentilmente ,cedido por sua dire-
1.oria.

'

Duranlte ,o espetáculO, serão sorteados ootlre o belo-<sexo, Iinumeros e finos prêmios, oferecidos pelo ,coméreio desta
'ddade. J ��=========�, Com 'O fim :de beneficiar a Caixa de Esmolas aos 1indiigentes ..;

_

de Floria:IlÓpruis, sei-ão an.gadados dJonativos entre' a assistên
'.cia.

A todos que nos honrarem com a presença, desde jã agra-
'<decem08. A Comissão

A São Judas Tada.
agratleço uma graça

alcançada.
UMA DEVOTA

I
M,noel V. da SlIya e Sra.,
participam ao« pllnnt.. •

amigo. o co.nUato de CQhI

mento .e ..u filho RIO Clom •

a Srita. Zena Come••
Euclides Jorge da Cunha e

Senhora

Leoyeglldo Gomes,
participa ao« parente. e ami
go« que .ua filha ZENA con

tratou CQ8Qmento com o· ....
Rici Silva.

participam aos parentes e

pes�ôa* de suaI relaçõ« o

contrato de casamento de
sua filha L É A com o sr.

Osvaldo Guimarães.

, Fpolis." 24/9/46.
I confirrnQIII

Precile-se de costureiras pf
calç'ils de brim e casemir,
macacões. Tratar à Praçá

de Novembro nO. 17.
CAPITAL

JOÃO TEpDORO MACHADO
e '

..

JUDIT'E VESSAL MACHADO
ViúVA ISABEL caNTI SILV,o\: Q---_.&. _

_.._��--��-' 'dA.�
�".�__.I

, participam .aos seus paren;, S <3
pessõas de suas relações, o cop..

trato de casamento de s,ua fi!,h.a
Dulcemar, com o sr. Ciríúl',o

.

Silva
!:r.

participa aos s-eus parentes e
pess{las de suas relações, o CO!!

trato de casament.o de seu filho
Ciríaco, com a, seDhorita

Dulcemar Machado

ATENÇAO
COSTUREIRAS

CIRíACO E DULCEMAR
CONFIRMAM

Fpoli�, 22-9-46

� ---------------------------------------------------------
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(

A TOSSE
'REBELDE

;;;, fRAOUECEENOS, PULMÕES
Evite êsse risco I
Para bronquite. tos-

'

("'\ :.'e e coqueluche. use

PEITORA!. DE===

ANACAHUITA
�

�

.".:'*'51" (pmP(Jsfi,
Werdade e liberdade
PAiRIS - S. F. L - "Exis

tences" publica o texto duma
declaração relativa, aos "direi
tos e deveres do estudante",
votada pela União Nacional
dos Estudantes de França, por
ocasião de seu' último Congres
SO, em Grenoble, Dois artigos
merecem especial. atenção:
Art. VI - Como intelectual,

o Estudante tem o direito à
pesquíza da verdade e à liber
dade, que é' a sua 'condição ne

cessária.
Art. VII - Como intelec

tual, o Estudante tem o de-ler
de procurar, propagar e defen
der a verdade, o que envolve o

dever de promover H e�p'ansão
e o progresso da cultura ,e de
Interpretar o sentido da histó
Tia:

'

- De denfender a liberdade
contra toda a opressão, o, que,
para o intelectual, é a missão
mais sagrada.
Esta declaração figurará do

ravante à frente dos estatutos
da União Nacional e de todas
as Associações de estudantes
em geral.'

PRECISÁ-SE
de diversos torneiros, meeânicos
e fundidores. - Oti.nas colo

cações que garantem bcrn
futuro.

Os interessados pcd er ão se

dir igf r à

FUNDIÇÃO HÉRCULES
LIMITADA.

Rua do Centenário - 118
BRUSQUE

Santa tar eCi na.

PRECIS·A,-,SE
de um empregado para balcão
.que tenha alguma prática

boa', caligrafia,
Exige-se I ef'erências ,

Tratar na Reloioaria 'Royal.

/

,
'

.".
-

PELO EMBLEMO

Ouando um produto de petróleo ostenta o emble

ma Shell, o público o cdqulre e usa com' inteira

confiança. E é uma confiança justificada pela tra

dição de bem servir que caracteriza a assistência

técnica prestoda 'pela organização Shell em todo.

o mundo. Agora que os especialistas em máqui

nas e equipamentos regressaram às suas tarefas de

paz, novas exigências de combustíveis e lubrificantes

est.ão sendo fei�as. Poro satisfazê-Ias, os laboratórios
e os cámpos de prova da Shell trabalham febril

mente, criando e aperfeiçoando novos produtos e

derivados de petróleo, para que o emblema Shell

continui sempre presente, onde quer que a ciên

cia e o progresso o exigirem.,

46,G,3
•

" SHELL·MEI BRIlZIL LIMITED
nova denominação da

•

ANGLO ..MEXICAN PETROLEUM CO. LTD:

•

\ ,

E ElECiANCIA?QUER VESTlR-S� COM CONFORTO

'PROC8�E A

Meno

COl\i?ERJl:NCIA PAN-Al\IERICANA DE

'1
COMBATE AO GAFANHOTO

Telegramas -vindo de . Montevidéo tra-
zem-nos a notícia de que, na Coruferência
Pan-americana de combate ao gafanhoto,
que orjl ali se rea1iza, foi distinguido com

q presidência da 3a Comissão o delegado
10 Brasil, engenheiro-agrônomo Arrnan-

ql) pll-vid Ferreíra Lima'.
,

Aquele 1;10SS0 conterrâneo foi também
conferida à: honrosa Incumbência de, na

sessão de 'encerr'amento do aludido con

crave. ínternacíonal, falar em nome dos
delegados de todos os países pr'�sen teso
Com satisfação, divulgamos a notícia,

por dizer respeito a' distinção conferida
a. um coestaduano, que aqui residiu vã
rios anos, dirigindo o. Serviço de Defesa
Sanitãria Vegetal do Estado, mediante
acôrdo assinado entre o nosso Govêrno
e o Ministério <Ia Agricultura.

'

.

Alfiriataria
, .', .. ::-.J.�·5

Rua Felrppe Schmidt 22 +-" Sobr'adg

Comissários .oe M,adeiras
: v •.»,

MELHOR SIlBOR •••
MIlIOR EFiCáCIA •••.

Pela sua pureza 100%. o óteo
de Figado de Baca!hau. de
Lanman &' Kernp, apresenta
um sabor ac e i'lllvel até pelas
crianças e pessoas de estõrna

go delicado Alem disso. Sua

eficacia é assegurada pelo seu

potencial em vitarrunas acima
do padrão fixado pela farma
copéia norte -amerícana. Nas

convalescenças. no periodo do
crescimento in!antil. na rra

queza geral etc .. exija o Oleo
de Fígado de Sacalhau. de
Lanman & Kemp, conhecido

. tio Brasil, há -rnais de 100, anos.

Tome KNOT
Relógios britânicos FARMACIA ESPER�N'ÇA
para o Brasil' ..

do F��uiacê�tico .NlLO LAUS'
Londres, (B. N. S.) _ G�ll� Hoje 6 amanhã será a 'sua preferldà

terias de milhares. dé relogíos Drogas n�cionais e estrangeiras - Homeopátias - Perfú-

brítânícos de alta .qualidade
..

marias' - Artigos de borracha.
' .'

.

foram agora entregues, para .

;

G��à��e.se 4 'eiata �bservâi'cia no reéeitu��.io médico •.

venda, pel�, Mínísterío.. .dos ;�________________ __•. •

Abastecimentos, a atacadistas

A'
.

S' I L, y' E .1. ·····R·,
.

A IdOpBrasil ebada . .A!Ilgen�inah·' _ '-
• I .

ara 30m s as naçoes a ...

150.000 relogíos de bolso e' vá-
.

rios milhares de relogíos de
pulso -parahomens. Esses relo- Presta 'aós seus 'representados informações criteriosas sôbre
gíos são de .alta quaUdarde;' pro-

.

�".'." à situação -do mercado.

duzído 'para uso pelo Exêrcito, I
'.'

ENDEREÇOS:
pela Marinha Real 'e pela ·n.AF

. '.'Matriz
- �ão Paulo -" Rua Guaporê, }�4 -, ::Fo.neA.S866.

durante 'a guerra, de tipos que •. > Caixa Postal 5.7Q6. - Telegráfico Abesil.

prqyaram .a S;lJJ;l "",fi,D;,�-'-- �•• , • -�nt('lS - Rua José Ricardo. 43. - Fone 3.526.
"""-l�''tráfico: Abesil v

":

eOMÊR.CIAL
�urais e .Informativo.

'

ES - Santa Catarina'

)e _e deci�ir pela com

'n.ai. ou' quarquer
do
CAMARGO BRANCO
O
stal 54 _. Fone 54-

Ó.fswch
fígado de Bacalhau
DE LANMAN & KEMP

l

A VOLTA AO MUNDO .NUM
.

. .

çURLOSO NAVIO
, PlaJT,]S - (S. F. L) - Dois
navegadores .franceses, Bírthe
lín e Castellas, de MaI1SE)lba",
acabam de chegar a Tanger.
Partãndo dre Port-de-Bouc, na
veganam ao longo das costas
francesas e. espanholas, a bor
do die um curioso pequeno na

vío, em forma de cabine mon
tada sôbre tres fhrtuadores,
munédo de uma vela e de um
motor auxilíar.

Os dois navegadores, que
partérão .paJra Casabâanca, pro
põe-se Jazer a volta ao mundo
em seu cuníoso navio.

"
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"'

"Marchá
heras, o concêrto da grand.e cantora Vanda

Sporl"-..:Realizará nos salões do Clube 12 de Agôsto, dia ',�28, às 8,30
Oiticica, seg�ido de u�,�irée eleg��_

["-------------""1a!l!!.'II!IDíI
� SElECÕES
I '

I de SETEMBRO

24 artigos Ida maior
atualidade :

COMPRE SEU EXEMPLAR I
HOJE MESMO! . I

C:�=-ó':r$ 3�ooJ
Não é ião grave a questão

dos'Dardanelos
Por Gabriel Trillas i gundo as fórmUJlas de Mon-

O· 'bil d treaux,
priO I ema . os Daoolanelos" _

não é de agora. Compreendem! �t� aJgo7�,:naOr �e cc:nhrece a

-os E:slt""e'''"�'''' 'D �...1 . 1 resposta ofillc'llal britaníca, Mas
''V ,"' 'llll\AJ os aJ.UanelOS o -

"

Mar 00 Mà�ana, e O> BÓsfdro. 1l1!a:o �e. podem estranhar, ,se
A RW""'I'a que e' um .a:í coíneídír COiITl a dias. Estados. ::,,� "

, 'pw..s sem U id'
-,

t
.mares, ou oom meres mteríores

ni OIS que �aiO e comp!le.a-
ou que permanecem gelados mente megatíva e, em yrunos
,

t .. d d pontos, se ·alE\Sle,ml<:ll'ba a da-aUl'an e ,meL/a le o ano - sem-
-

.

_:pr/e procurou saída para o Me- F!ança.. Os E�taid!Qls Unidos es

,1 ...11;lte·rraneo A a]·...1I� lógí
.

tão muito mais longe.. dos Dar
;l. <U)J'. I. S u:a, Dr ,Ica par,a daneíos o'

. . I
�

ela, são estes Estreitos que 00['
ane .oIS que os: passes medíter-

acidentes da geografia �;tão raneos. Mas, corno �dv.ertem
-em 'poder da Tunqmía.

'

Procu- e,mrr'SI�a nota, .01S! E!st:�Ito� preo
TÜlU a Icussia, nos séculos XVIII cupama .E0UItas potencias.
e XIX o'b " t t

A 0.piniao francesa e a nota
, c.u rI,r es a por a que a. .

b ,,� , � .'

asíi;;v";,,.ra A "l·t· d t
amerscana a rem uma corta a

, .l!"""'wv,. pOlil: roa as po .en- ,'.,.., 1"'

-eías rneditenraneas _ especial- esp�? �'nça. �St2S e a proposta
.ment a T

. .

I 1 t
sovíétcca concordam em muitos

a T;\era'n urquIa,'� t:ug 'a e.rra pontos. E, embora não se ceda,oe L"'UI ca - ,consl1s lU em lJTI- -
..

pedi-lo. Dai a Legendária guer- ;ompIetam�nt�:.,<"�� perd.I'�o .tll�-
ra da Clrl',

' . so, ambos os paires S& maníres-
J. meia,

t d ídíd t·
.

1Estiveram OIS Estreitos. sob
am : 'eiC']1 1 Ol� a. pae icipar c e

:à. ab!Solulta lSOIbeTanri.a da Tur-
uma conferencIa convoeana

q.l.lia, até 1941. Desdle en:tão 'lté PMaa:;atr,ever ,a. conven�ão 'de

1914 t·
,.Olli eaux. Par,ec

..e', pois� existir
, COin InI1luaram oornk.),la- '

dos ,po[' esses pa:ís, ma:s suhme-
uma basle para o acôrdo em

tidos a certas regras de neutra-
tão. delilc:adlo problema.

JJi;dade. Cormo todos recordam.
p:aJrlt�cipou a Trurquia da guerra:
de 1914, aJO lado dos Impérios
Dentrais. Ao temminar o COlll

'�Jd:to, OIClUlparam OiS aviados, os

EstU-€lttOS, -Creidlendo a Grecia, a
peninsula .de GaHpoli que cons,
tiltiui a ,costa européia dos Dar-
danleaiOs. ,

'

E mudou c.ompletament,e o

.estatutO' que então a regera.
:fora:m os estr'eJitos desrrntlitari-
2'aJdÜ's le deslalr'tilhados, 'aJbertos
á rna,v,eglaJção e polstas s'Ob a vi
gilanda'de uma comissão inter
naClÍlornaI. Depois a viitÓlrira de
Kemal AtaJiJurk aÍJraiJu as sim
pati,als das poit€ncias aHadas,
inlc]Jusd:V1e dia RU!s1'3ia. Eis o re

sultado: a Cemí'erência de Lau
S/alune, em agosto de 1923, di-

. ..minuiu,o contrlOle tnternacionaJ
e T'ei8taurOlU, parrcia1mente, a.

soberania tlUI1Ca, sôbre 'Os Es
, trreitos>:

A ICOil1!vienção dé
'

Montreilx,
,em 1926, regJul1aJvizau, nova-

· mente, a questão dos E'Sltreitos
· d(e aCô,I1do com OiS desejos üas
pOltênJCia:s mediter:r:all'eas. Em
uma pallavra: readqUJ1riu a

·

Turquia a p[ena soberan�a sô
bre' elres elS:tabelerc.e'l1!d:a�s'e en

tretwTIito, certas cüI1!dições pa-
.r:a a ,navegação.

.

MaiS, como em 1914, muda
l1a:rn 'as rCQlus�as a;pós a guerra.
.PIeidle ·a RU!sisiia que o contrôIe
sôbre OIS Dardanelos sejam
exerlCido 'por todas os paises do RUA MARCONI,44 S. PAULO
=Mar Negro, com eX'c:liusáo dos
,demais.

'

A França manifestou seu

portto de viSita conciliatório,
envianldo Ulma nota aos govêr- vro â Biblioteca do Centro Aca
-nOIS'da RUI�t3ia, dia Tmrquia, Es- démico XI d'e Fevereiro. Con-

·

t:aJGOS Unidos e Ingla.te:rra. Ob-
· ser�;a ela que não se opõem a

qUle se façam revisões na Con-

venção, ma;s considera que to- ("Campanha pró-livro" do
,·da a aUe,raçã'Ü:deve fazer-se se- C. A. XI de Fevereiro).

Quando se forem as dôrel
agudas ap6s cada refeição e desa
pareçam os ardores causados pelo'
excesso de acido no estomago, as
sim como a azia, que é .um verda
deiro vexame social, torna-se a

vida novamente aprazivel.
Porque continuar a soffer ?

A primeira d6se do saboroso c P6
Digestivo DeWitt> dá alivio ime
diato. Este afamado produto res

,tabelecerá em pouco tempo a função
normal de seu aparelho digestivo
de maneira suave e proporciona
alivio com a 'primeira d6se.

Peça na Farmada o

:Ou,o para Denthtas
22 Quilates (Justo Título)
Envelope de 3 'e' 5 gramas

Pedido' ao
. fiEPÓSITO, DENTARIO
l\1A.SETTI

RUA SEMINARIO. 131 -- 135

que enviará lista de preços.

COMERCIANTE: Dá um li-

tribuirás, assim. para � forma

'ção cultural dos catarinenses
de amanhã!

��,", Copynghl da '

�\ill. TheHAfE rOUHIA801ln&

1'. . . que a Ipartilha dOIS espí
•

-

)
nhos da coroa colocada sôbre
a cabeça de Cristo, antes de

I sua crucírícação, foi. realizad�
.

em 1239, quando LUIZ IX, rei

da França, dístríbuíu-os p � las
pr1pic:Lpahs igrejas da Europa.
2. .. que 00 Brasil, o México

e a Argentína são, nessa 'Or

dem, as três mais populosas
nações datíno-amerícanas.
3. .. que 00 Museu de Ana

tomia de Newark, mas' Estados
Unidos, existe urna estátua de
mulher, feita inteiramente de

vidro, cujo coração dá 72 bati
das por minuto.
4. .. que os ma:pas mais an

tígos de que há noticia eram

feitos de tabletes de 'terra-cota;
e que tais mapas, encontrados
nas ruínas de Babílônía, de
vem datar de seis mil anos

atrás.
5 '" que, na América Cen-

tral, existe um lago que é iní-

I
migo dos faorícantes de sabão,
pOIS suas águas produzem

,

uma espuma tão rica que é a

delícia das Iavadeíras das re

dondezas.
6. " que a palavra inglesa

news (noticia) resume em si
a.s letras hüciais dos quatro.

, pcmtos ea'I1diais: 'north (nor
ce), east (l,este), west (oe..ste)

-...---.-....---.....--..----....----.,--,
.. ,-,.-.�--,---

I
e south (sul); e que, por essfl>

/. �" razão - di2lElm OIS i,ng.1eses -

.i-". 1 )V()G..

· '1-\, .-D.. ·"()S'., "

.
é que as notícias nos'cheg�im

-- '- j -:).,_... tliá.L.iameme do- mundo inteiro..
7. " que all.Jgrumlas vezes; nos

Elstados Unidos, ,os poetas e

seus ..editores fazem considera
ve1me:hte� menos dinheI[';o com

a venda, de um livro de poesiJas
,do que com os honorários aU
U�r1(ros com a 1nc1usão de um

ou de divet.sos poemas, dêssé
mestrnO 'livro �a:s antologias. - i·

8. " que' os pombos-córreip
em serviço "nas ICOr:pOS de sina�
léiros' de' exérdtó nõI'lte-tarrferi":
cano são treinádos 'nó vôo no':'
tutno· de pref:erênC'�a aJo,':-diÍlr'�
no.

9,. ;' >"qué as> 'pulgas do fátó
pedem Él'spa1hàr· a peste bubô

" nica; qué' séus p1elho.s são': i es,,:
p'onsá.veis 'pela"difus'ão do:' g.er:"

. me do ;t'ifo:' 'é qu:e' as:séus' vei\·
, "_., in'es, tbân'Sthltem' facillmente a'

------------------,----__--_-,.;·�lt�iquÍ11�se. _ ,'. '.'

"

I
. 10'.:'( qu'e,'- a· 'velqcid.lade dos

: :a:.v'iOéS tem"s.e·�iil�i�!1Cad.�'. ,é( ��
Is�mibI101Samente;- 'e qJUe" "essa

v,elocidade; qúe"'em"í913 età,'di8'
.

72 ," quitômiftrOlS" . rpór ":hora','
. aLcançou' ·'hojle '-eni' rdiâ quase. a"
:meSlnia' ;rapicl'e.i: do Sqll. '." ",: '"

11 � .. ' qlle':'a�,primel1':a eXIre-':
dição noOr�àJm.�iicaflâ':.; paia�
investigaí< as odridiçõéS:; do! PO-:
Iv Núrte,' f.oi"Tea;lizada';�:'i'753',.

Ce''Cl'I"J'a Pa'lrocI'n"t-a d' ',8,.. Cos·ta'· So'uz''a' tendo 013 eXipéd1Iei�na:rto,s paT�;
. tido ue FiladéHiá: .,: ,'. ..... ,;

..
,

MISSA D'E -TRIGE"SI'M'Q. DIA 12.�:' que' úma" es:tatistica
.

.

.

I1ecentemente publkada. nos
,

A famíliei de Cec�lia. Patrocínio,. da Costa So�uza. Estados ' Unnos
.

,

demión.,stra
con�ida a todeii' o� s�üs paren:ea 'e pelsoas de .ua� que ill!aq'uele 'pais, a' capitã!amlzQdes para. ·.QlIslsbrem a Musa que pela passa . .

'
.

, .
"" ,..'

gero do seu 300• dia de falecimento. manda cele- lnVlert:Ido peLas v'antas empre-
.

' brar' na Catedral Metropolitana, no próximo dia I sas que lSe ded�cam" ex'Clusiva-
26. quinto-fe�r,a. às 7 ,l�, no �ltar cl:o ,Sagrado CO.:.?J�� _�e _�::�:� .

ue
mente á ,e:lq>lClração indústrial

D�.de ra ap:eseri" Q.
"'1] comerlCÍal dos 'inventos de

comparecerem Q este �.

d
�-

.._."" a..J.;�eI1Ca ,8-, l('"j

Panair do Brasil S.
Linha Brasil-Itália

A Panaír do Brasíl S. A. tem o prazer de comunicar que,
em

.

21' de setembro corrente, .realízou-se a viagem inaugural
de sua nova linha transatãâmtíca '--:- Rio -_ Roma - IDo, com.

.

. ,

escalas em Refice, Dakar e Lísbôa. ' .

Aéronaves - Quadrimotores, de 40 passageiros
Frequência - [Jma vez por semana
Tempo de vôo - 25 horas.

TARIFAS
- Rio - Roma • Cr$ 12.975,00
..::._ Rio - Roma - Rio Cr$ 23.355,00
- Fpolís - Roma Cr$ 13.857,40
- F1pol:is - Ro.ma Fpolis Cr$ 24. 952,50

Encomendas ---'- Rio - Roma Cr$ 52.00- por Kg ..

,

- Fpolís. - Roma Cr$ 58,20 por Kg.
,Ao mesmo tempo, aproveitá a. ocasião para confirmar o

restabelecimento da linha Rio - Recife - Dakar - Lísbôa
- Paris -Londres --'- Rio; já. efetuado desde' agosto último,
com duas viagens semanais' em ambos os sentidos. "

Maiores informações poderão ser "Obtidas em qualquer dos
escritórios da Panaír do BrasilS. A., ou nesta capítal.vá rua

Conselheiro Mafra n? 27 - llel.efone: 1553.

. Passagens

ESCRITÓR}O: Ru() Felipe, S:cbmidt,5f1' - Sala 5
Edif�cio Cruzeiro - Florion6polis.

Dr, OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr.' J .. J. DE SOUSA CABRAL

l
---

r-----------·- ...._-·
I SELECÕES

,

C!) de SETEMBRO
I .

� , 24· cutigo5 .

. do::ma.io.��
. atuulidade I·

,
CO'MPRE SEU EXEMPLAR I
HOJE MESMO!

-

I

C:�:.��ª.:..�
CONTA 'CORRENTE POPUi:.../�R

Juros 51/2 a. a. -, Limit,e Cr$ 30.000,00
.

Moy-imt'ntação càm' cheques

Banco do Distrito'''Federal S,.·A�,:'

Rua

CAPTTAL; CR$ .QO.OOOI900,OO
,

RESERVAS: �R$ 15J)QO.OOO,OO
Tl'ajano,·· 2'3 • Florianópolis

Tenha eemprf

Ir,

A.'
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6 o ESTADO-Qulnta.felra 26�}de Setembro de tMIi

soe. RADIO GUARUJÁ LTIJA.
Resenha das programações
para .0 dia 26 de setembro de

1946
9,00 - Bom dia para. você.
3,30 -,- Noticiário Guarujá.
10,00 - Programa de fox e

valsas brasileiras.
10,30 - Glerm Mííler e sua

I orquestra.
10,45 - Cartaz das quintas

feiras.
11,00 - Bazar de musícaa.
12,00. - Oferecimento,'; mu

.sicaís, I,

14,00 - INTERVALO. \

18,00 -' Pensamento SO":lal

ACY "�Cabr!ll ·Tel·ve e creveu·.
NóS E o CAMPEONATO seu trabalho, qual seja o de Catóíãco.

a BRASILEIRO adestrar física e té(mieamente 18,15 -;- 'Alma portenha.
'. Falta pOUJCo, muító: pouco, o "onze " representativo de

18,30 _ Valsa divina valsa-

O esporte aquI- e' aSSI·m para ser realizado nesta capi- Santa Catar íma.
. 18,45 - Momento esoortívo,

\

, " ,'�" ;..
.

•••
', tal o nosso tão annmcíado em-, E compreendam bem Ü'S lei-

'19,00 _ Ritmos de Tio Sam.
bate com os' paranaenses, em tores: Leléco tem um plano de

19,30 _ Dep. Nae. de lnf.
, disputa do magno certame na- ação para treinar o "soratch "

20,00 __ M.usícas brasileirasEu já sabia, de antemão a re- "venenos" então 'vou perguntar eional de' futebol, sob os aus- não deve ser importunado;
percussão que 'ieria no meio .si a noticia da 'dispensa de Saul

pícíos da Oonfederação Bra- porqu.e s.e' perseguirm..

os será
em gravações.

ti lo l ti d leciotuui J
'OU 20,30 -:- Osquestra de Zac-espor tVO ca o meu ar tgo o nosso se l;tAJ/�O, C01� 01'- sileira de Desportos.' oontribuír para o 'completo de- can'""".·

,

"C'RITICA IMPAR0IAL" .pu- "A G t E t"" ....,

• ,,\!J me a a�e a spor_ wa, Os que se julgam entendl- sastre da nossa seleção.
. 20blicaâo n�, O E_ST4DO ES.-,

teve a �ua, 'or:g�m .por ma von-
.dos em assuntos sôbre o espor- Após o Campeonato �rasI� orqu���ra. Xavi�r CUlg�t e sua

PORTIVO do, dia uinte e cWzs taâe e matecipuna: te bretão estão deceIX?ion1ados leieo, bôa ou má a exibiçao. do 21,00 -'- Musicas variadas emdo corrente. De urr:a cozsc es�ou bem

I
com a 'atitude de Leleco, ou quadro, adotaremos uma atítu-

Esperava mesmo uma crõni- certo. Nao temos aqui, em Elo ..

melhor com a sua atividade de imparcial em relação ao seu gravações.
ca do meu "amigo" e colega rianópolis, um TÉCNICO. DE

J no ,pre�arp do nosso "scra�- tl1abàlho.. "

' 21,30 - Comentários da Rá-
Waldir de Oliveira Santos, eô- FUTEBOL. ch " fazendo reaHzar em pn- Bons jogadores Le1eco esta dío Guarujá,

.

bre o caso do nosso seleciona- Advertindo Q �eu_coléga pa_- inei�o lugar os ensaios fÍoskos orientando Íla Base �érea. �ão 21,45 - Ultimas melodias,
do. ra futuras aprecuiçoes esporti- e dopôls os de conjunto. êles que representarão a torça 22,00 -'- ENCEH.RAlv.IEN l'J.
E foi "batata" como se diz vas qu� envolva,"!, o meu nome, Alegam os "tais': que o pla- máxima do nosso futebol no

na gíria. O redator da "A Ga- passo a responder uma outra
no seguido por Leleco nao tra- grande centame que se aVIZI

zeta Esportioa" através o pro- crõnica.sie autoria de Aribaldo rá resultadüos samisfutório.s ao nha, e é necessário que cada

grama de esportes da Rádio Póvoas, publicada na "A Gaze- nosso "onze". Pensamos e não catarinense de coração, com

Guarujá escreveu franca
.

e ta Esportiva" de segunda tei- pensamos da mesma forma.. preendendo
_

o significado da
demoradamente a favor do téc- ra.

.
• Muitos afinmam que DIa- nossa atuação no Campeonato

nico Leléco e da Federação �a� O título do peque_no artigo mantino é o "player" mais co- Brasileiro de .Futebol, respeite .HOJE, - 5a FELRA - HOJE
zarinense de Desportos. Ate al do meu colega Aribalâo- já não tado para fôrmar parelha com as decisões do técnico e o estí- SIMULTANEAMENTE
nada mais lógico e compreen- condiz com a nossa situação FatéGo; que Fornerolli, Ary mule em sua luta pela forma- RITZ RuXY
.sivo; O que não está certo e esportiva. Não temos técnicos e lYliInela merecem ser requi-) ção de um grande "team" que A's 5 e 7 Y2' A's j ,45-
por isso aqui estou responden- de. futebol. •. Temos sim, ele- sttados, afim de lhes dar uma saiba desenvolver uma partida Sessões Chies
do àquelas palavras, é.o fa�o mentos que a prática e o pró- oportunidade P a r a . mostrar brilhante. BUd Abbot '- Lou 'Costedo
do cronista em apreço dizer mao prio tempo lhes ensinaram al- que sabem dar no couro. Es�a- x x x ,- Marilyn Maxwelll - John
serem fundamentais as apre- go sobre o ipebot. mos de aeôrdo, muito. de acor- , VÁRIAS' NOTÍCIAS Conte - Dougãas I>:u:rnbfÍii1e
ciaçôes de um elemento que Este, 'COmo o outro cronista do mas devemos acentuar que NO BELISSIMO ESTADIQ do - Jimmy Donsey ..::_ .em:
não acompanhou aeotâamente vem atinçituio a moral, C01;i estes três pebol1stas são ínfe- 14 B. C., que todos os flortano- PERDIDOS NUM BAREM ,;
.() desenrolar dos jogos do nos- palavras desse feitio: "Nós que riores nas suas pos·ições,. se polttanos devem conhecer, se- QeIllS!U1'Ia: - LIVRE:
so Campeonato. estivemos na concentração cer- comparar-�os -com os' }?g�do- rá 'o CAMPEONATO ESTA- �N6 'p'r-eg�f'ama:
Pergunto agora: O atua? r�- tificamo-nos do tratamento res eseolhid?s pe�o tecmco. DUAL DE �TLET�SM?;

.

1°) - Cine JQl1I;t,al Bras.leíre
,datar da liA Gazeta Esportwa , dispensado aos nossos rftpaze;�. Quanto a DIamantmo, ado�ta- A federa�o _AtletIca .Ja rece- - DNI.
quando e!Ltão cronista da Ga- No entretanto, espírit03 nwl.é- mos uma ,atitude imparcla�'1 beu as inscnçoes da LlJga Blu... 2L», � N.otidário Undversal
.zeta, compareceu alguma vez valos que nada 1azem em í.Jfol Ele' é um d<>s melhores zaguel- menauense de pesportos. VIN- - Jor·nal.
no estádio d_a FCD: par,! apre- do nosso esporte continu:ml, ilC ros da Capital e últimamente TE E CINC;O. atl,:tas de B�u- ,P,r,eços:
ciar.� .partidas alz �ealzzadas? se.u incessante pap:l de menos- tem pel�jad:o..agradavelrme:n:te I menau partl�I1?ara?, do �lOr

,

Rltz - Ns 5 haras: - Cr$
Alguem leu no �e� jornal, na� presar as boas açoes daqueles e podera eXIbIr-se a c(}nte.�t.o certame �etl�o Ja realIzadQ 3,60. - 2,40. I

quele tempo, cromcas nar'l"ln· que eom ·espirito de .')(Wrl,f!c h, numa pugna de responsa!Hl1-! em Santa .Catarma. RlJtz"'� A's 7 112 horaJS:
00 partidas de. futebol? deixando de lado seu.'; afazeres dade. Não estamos de acordo A embaixada de 3ltletas ·blJU.- Cr$ 3,60 - unOOo.

O mais engraçado não é bem 'particulares, tudo fa-zellí ';)'I.r,l com a peéNllanência do .guar- menauenses ;c�egará nesta .ca- Roxy..- A's 7,45 horas:

isso.:O critico ,que se julga im- .q14e lfJanta Ca.tarnina tenha ,o dião I;tÜZ nos ensaios. ,NIvald� p�tal na proXlm;:t sexta feIra, '3,00' - unico.
parcw.l, atraves aquele comen- conceito que bem mere,;'� no podera mostrar que P. ? me dIa 27.

.. .'
, ...•......•

tári? que Marte leu para o� pebol macj.oncil. 'AlvoraçaratTÍ/"_ lhor ?Uarda-valas de,po1s de Todos os atletas que at�gl- RITZ - Sájbru:lo ás 5 e 7 %
.ouvzntes. de Mome:"to Esportz- se em técnicos fazendo os mais AdolfIlnho., . .

rem as maroas .:st.�bele�Idas horas: - Em beneficio das
vo, desvwu O sentido do .meu desenconi>raqos coment'ários, Ora, L_eleco fOI �s�olhIdo pa- pela FAC e.ntrarao I.rned�ata- San·· Missões:

'

trabalho para encontrar, na· na 'firme convicção de que são ra. a espmhosa mIss�o que l�e mente em preparo para o :A AROTA' DO OEST �
turalmenü, apôio na sua pre- os tais em materia de futebol: confiou a :nossa entldad� ma,- CAMPEONATO BRASILEIR?
tenci?sa. vontade de. a_gradar ao. esses espiritos santos de oret�a xi:ma, �m .pleno con�enbmen: DE ,ATLETISMO que se real!- de SA; L DUQUE GANZO, Fa.-
31'. tecmco e aos dzngentes da andam (em profusão apre<;en- to Id? �U;b�lCO em, geral, e ser

_

zara em PortQ ��gre, no mea
.

zem parte da embaixada os

FCD. tando ,erros partidos do té(:ni nOS"'Ia Illelto �rata-lo... mal, por de nov�iIDbro ,p::oxI1mo. Bl"S.: Cap. Vicente Brito, Her-
E' bem notório O sentido das co Leléco ,bem como dfz Jt'CD, que a êle foraij). dados amplos Os VIinlte � :1llCO atletas �e mami Villerding, '!'te. José

minhas palavras, nesta cróni� dizendo que se devia rel7u.isitar poderes para levar a cabo o. Blumenau VIrao sob ,a chefIa C�o da Silva e Werner

tA" • ,Garul.
ca.como.o ora� � <?ue ·rrn:·es�e ouaquele...e'le1n:�to, 1JQ!S próprio, conSigo, n� -aChtnl"Ta1tte·"vários'meses,-trabal1tan·

-

As pro.vasr'.eÜminatõrias s,-Tef1.TO
_

actma. .CritUJ,1UfZ a. c?!l alégam que os lJ"equ'tS�tados nac acertada a convocaçao daqtle- do dias e mais dias sem preocll· mo realizadas. no próximo sá,_.
1lOCaçao de Luzs, Arecw e Tw!>; r.epresentam la ;fôrça 1wlxinza les elementos e a falta de' 'Um pação monetária, para dar aos bado às tres horas da tarde no
e, q.ualq1fer pessoa_ que nao do nosso tute_bol". prepwrador .fisico na concen- leitOres apreciaçôes sempre 'estadio do 140 B. C.

•

que'Z-r.a tt.rar .prover.!o do no�so
. E",!- prtmet_T? 'lugar cabe ,a tração. Sei disso: porque .'lri· imparciais 'e de int,erêss� gçral As. prÜ'vas fitnais e a pa.rt.,e.sel.ecionaào 1ulgara esta cnta- seguzn:te not1.f'�açao. O CToms- baldo conhece bem o nossu fu, princitpQl do cel'!taJme terão lu�

ca IMPARCIAL. ta . Anbaldo Povoas faz parte tebol e a nossa gente Não qu.ero deixar � frisa�, a dmi
. ..

àsTambém, mão latingi naquele do Tribunal de Justipa Des- M"'. o esport'e aqui é assim minha vontade sincera em ver g8ahr no ..:I._ngo• cho� mdlcIo d
-

- -�' .

:al d .,. -
� .�, " ·t

.

l
.

ad oras U4 man a, even o
cOU{.oÇ/"",ano .a mor

.

e que",! portt.Va da Federaçao çatan- mes.mo ... O'ra" tabaruf,ona{lo V1. orwso (). nosso se ecwn o termina ... às 12 hro....,s.
qu- que seJa Jama'" a�ove' de D ri

l frente ao d.o Paraná. Ta1]tbem � "".....

VI ...., .

11<' .- 'nense espo os e por con- 1VM" todos or'a protegido por O 'b
. .

d'
-

t· . .J� sport 'de b "'., . '. -
. . l'�.,

-,

de' t nL US espooIalS oon UZlraD
e1-me,� e e para.

_

sa a- seguz'nt!!_!he fzca
_ tmpr�lprlo 11tilhares de cronistas, óra cle- nao e meu seJo a aca;r o sr.

a 'á.ssistência para o Estádio
fa_r-m.e a ;�ssoas que nao me qualquer observaçao sobre a oondo-se ao conceito dos,' de- Léléco, pois não é do .meu feio de 14 BC.
sao �mpatzc�. , .

nossa entidade. Dessa forrna ma:is Estados, para, depois, .co·
tio afastar-me"do ,·terreno es-

'Altas autoridâdes civis e mi-
. � oum_uC! comentano �e não lhe fiicará bem . qualquer mo .sempre, cair 'no esqueci- partivo. liltares -assistirão ao grandeiWaldu- de Olt.V�1.ra.santoo emao çritica sobre o ·rwsso . .seleciona- mén-to no abàndono dos pró- Voltarei ao assunto' dentro desfile de atletis1lW.leu (:) meu.. art'Z-go, nat1f:rçUmen_- do e se'll técnico. priO's /:ronistas... de alguns dias, !.alando, entãc A Itnlternrentor\3. Fed�râJ:te�ou que me hama reTf!Tl- Mas, nem por isso AribaJ,.do '-''Surpreenderam-se bast(l!nt� sobre o "caso" SAUL x LELECO ofereceu riqlUi'Sima taça, à :equido, un'ZCa.m.ente, ao tnassagzsta Póvoas tinha , d;_ivo_'nar.fL.llfn� h,n..-�1"l�'1"I1g ,ri meu colega Ari- e si pOssivel, sobre () que se está pe que se laurear CÀMPEÁdo nosso lSelecionado. Assi .fl-- mfio m� traZem fazendo na concentração. C:Ai'I'1A�NSE DE ATLE-'1iãói 'cl.9m:pgnheirm 'ualquer nature· Quanto ·aos meus dois cOlé- TISMO.
escrever r f'" d

.

lh f l'Mrl�rl ALv.,.....,,,
s , mancezro. gas, eseJo- es e «.;lAliUUes em O CONSELHO REGION

""IAJS /() .

nic de
o relembrar suas pró:tima,s' criticas, e, oxa· de DESJ?ORTOS ofereceu um

at
as

uecem-se das lá, não lhes sai o tiro pela CLl,- belissim,0 jogo de' medalhas

c;zues o fato de eu latra... O esporte, aqui, é as· para :a equLpe que· vencer '",e (j da Gazeta dzi- sim... prova de revezamento ..
I

Direção .de �RO, PAULO MACHADO

, .
... ,

Não s,erá só com o pr�paro físico que e·staremos aptos a vencer os paranaenses.
·Torna-se \ imprescindível o preparo moral. Temos informes I que graves irregula
ridades se estão passando entre os iu·gadores da· nessa s-eleção. Apelamos·
___

para, a F. U. D. DO sentido de verUicar o que 'realmente b�.'

�

I

.,.
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A democracia
Nórdica

Londres - Press Informa

tion Service - O papel que ti
veram na última guerra os paí
ses escandinavos merece um:
comentário de viva simpatia,
'sobretudo, porque na terrível

I das pro_vocações, em que a de-

DR. ARMANDO' VAL2RIO mocracia f�eve d�bope�ar estmrea-lmendo es orço so re Si m

PE J\SSIS para sobreviver os povos nór-IOos Serviços de Clíníca Infantil ali '".

Assístêncía Municipal e .de dicas souberam ser dignos do
Caridade d lib I t

CLíNICA MÉDICA DE CRIANÇAS belo passa o 1 era que os en-

CONSUI,TóR1g�Wu�s Nunes Ma- tam.
.

chado, 7 (Edlficio S. Francisco). As nações escandínavas, pe-
Consultas, das 2 às 6 horas . - ,

f' dRESIDIliNCIA: Rua l'<1arechal GUI· la posiçao geogr:;t ica e s�us I .

lhe_rme, fi Fone ·783 territórios, foram o alvo prm-
'.

tídi íst d Entre muitas outras, temos para pronta entregas as se-
cipal da mves 1 a nazis a e .

t .

d
,. dEU gum es.

omimo a uropa. ma pro-
va disso está na condição a que 1 � Amassador lçle barro, tipo Maromba, com laminador
foi reduzida a Noruega e no es- conjugado, para a: capacidade de ·1.500 tijolos horáríos.

trangulamento rmpôsto à Di- 1 - Motor a óleo cru, íngles, força de 10 H. P.

namarca. A' Suécia, insulada 1 _ Motor a vapor para a capacidade de 15 n. P. E.

entre a Noruega e o Báltico, 1 - Motor a vapor, vertícals força de 8 H: P. É.
nada sofreu de mais grave, 1 - Conjunto a vapor, .caldeíra e motor, forçâ de 8 a lO

contudo deve ser salientado H. P. E. .

DR. MÁRIO WENDHAUSEN, que ela soube mantêr exem- 1 =r: M�tor.a g�olin.a. de força �e � H. P.
.

tnretor do [i0Spital "Ner êw Ramos" 1 plar atitude parante a Alema- '. 1 _ Máquina trígorífíca para fábrica de gelo, capacída
CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS nha arrogante. Mantendo sem- de de mil a mil e duzentos quilos diários, com tanque, formas,
ConsultóTIo:E R�RI�i��:d: de Ouro pre á distância os germanícose etc, servindo também para oamara rrigoríüca,
Preto, 2 - esq, da Praça 15 de No. fazendo da própria fraqueza 'Ü ·1 _ BaLcão frjgortríco de 2,00 m. de comprimento por
vembro \ iltos da "Belo Horizonte") melhor escudo a Suécia sempre 120 rn. de altura, em estado de novo, próprio para Bar, res-

TeI. ISj5 ofereceu aos nazistas um flan- taurante, etc.
Consultas : das 4 a. 6 horas. '.

Residência: R. Felipe .Schmidt, 381 co duvidoso, disposta em qual- 1 _ Compressor de ar, com motor monofásíeo, próprio
- Fone manual 812 quer emergência, a lutar pela para pintura a duco.

,

.

sua independência, como fez 1 _ Máquina 'com 4 cunhas para fabrdcação de bolachas.

DR. BIASE FARACO a Noruega até o fim, mesmo
t

1 _ Máquina para f'abríeação de pastilhas de hortelã e

Médico - chefe do Serviço de depois de vilipendiada e tira- ou ros.

Sifilis do Centro de Saúde nízada. 1 _\ Alambique para extração de extrato de. hortelã e,
DOF.NÇAS DA PELE -'- SíFILIS
- AFECÇõES URO·GENITAlS Economicamente a Suécia outros.

.

DE AMBOS OS SEXOS - RArds _. "

.

INFRA· VERMELHOS' E ULTRJ:.·' nao prestou a Alemanha os 1 _ Máquina para fabricação de canjica.
VIOLETAS· 2 G··.... st

_ ,

CONóSULTAS: das 3 às 6 hs, _ R. serviços que esta esperava, e I
_ umcnos para con ruçoes.

Felipe Schmldt, 46 não foram poucas as rugas e I 1 _ Rebote em cavalete de madeira.
, RES.: R. Jo invile. 47 - Fone 1648

pequenos incidentes que a fír- 1 _ Prelo manual estrangeiro, com l'8JJ;Ua de 23x33.
meza dos suecos provocou du- 1 _ Prensa hidráulica completa para enfadar algodão,
rante os anos da guerra. No adaptável para qualquer outro fim.

entanto, � confiança nas virtu-I 2 - Conjuntos pa!a .fornecimento de luz em fazendas.
des do regime demoerático, 1 - Autoclave prapno para industri:a quimica.
que os povos escandinavos ali-I' .

1 _ Amassl3Jdeira para p3Jdaria ou qualquer outra indus�
mentam é que melhor demons- tna, para a. cap.3Jcidade aproxÍimada de 500 quilos de 'cadia vez.

tr� ,a solide.z .ct�, ;:.se��Il:).?Jl:te I. '

1 - �lan:?tque para ,extração de' extrato de hor.telã, men-
atitude. A estabilidade de suas "01, eucalipto, s3Jssafraz; ''etc:' .• ,

. '. - - � - ",.' " .� '.- . "

vidas encontra o melhor escu-
. 1 - Sol:d3Jdor elétl'rco' Imperador para 200 amperes,

do. na inalterabilidade dos I: 1 _ M?inJ:lO para sal o� aç_ucar.
.

.

.

prInCÍpios democráticos. É' 1 _ �qum.a para fabncaça:o de tela de arame em 9 tipos.
realmente admirável que um 1 _ LIxadelra pa:m artefatos de madeira. '

país na situação da Suécia ti- 1 _ Serra ciI1cular com mesa toda de ferró.
vesse podido resistir ás solici- 1 - Torno para made.im, a pedal e força motora.

tações do nazismo nas dife� 1 _ Centri.fuga· com intermediária.

rentes fases da av�ntura mili- 1,- Máquma para rotular garrafa.
tar que o subBJ,ergiu, Tudo o 1 _ R,edutor de ealor de 12 a 1 atmosfera.
que aí está prova a vitalidade 1 _ Vell!ti13A�or para ceread.s.

.

da democracia, levando á con- 1 � CLassificador de granito em 4 tipos, cilíndrico.
cl�lSão inevitável de que os de- 1 _ �áquina par� f3J_brtcaçã:o de colherinhas para :lor-

feltos oferecidos pelo regime vete e pausm�os para pwole.
não se ácham nele próprio, 1 --:-. Momho para ?,afé, de, �alcão, e1étr.ico, mOl1!ofásico,
mas .no homem, isto é, no marca. Lilla, para 50 q'llllos horanos, com vaso de vidro, etc.,

f!.
-

, \,,0 maior ou menor gráu de habi- novo. .

E'Cf"'O.Radio�'\e"fi Rua Conselheiro Maf,ra l�tação h�man.a par?- sua prá-· ,1 _ Oar,rinho pam armaZ1e1II1, de plataforma com 4 rodas,

.I ._n_e_._9_4_._�__.....

tlCa. E nao deIxa de ser sinto- para a calP3Jeid3Jde de mil ou mais qui1os.
mático que, geograficamente \

2 -c' Garrtnhos para al'lmazem de 2 rodas, reforçad.'Us.

-_ -:J.'w..-
-

-"" ..,..,.w.w ".. ·"'.:r"'••_..:.., "".."""""..oI'I;, .,._IjO'"'w'w..-'W ·"".."""""".,.."..""ilt1l
colocada entre a Rússia Sovié- 2 - Bombas para a;gua de grande capalCildade cada uma,
tica e a Alemanha a Suécia Imovi:das a força motora.
não se tivesse to;nada nem .

1 - Bomba elétri'ca, monof,ásiJ.ca, também de' grande ca-

comunista Item nazista. E paddade, própria para casas residenciais.

nem, no após-guerra com' a
,1 - 'I1orno mecanilco ,com' placa universal, de ocasião.

predominância de u�a dessas 1 _ Prensa manua! para óleo de linhaça .

correntes 'anti _ democráticas 1 - Eixo para topia; 2 eiXIQ,s para l1e!bote, diversos ma-

I por influência dos russos CO� dris para serras circular,es, um conjunto de máquinas para

r�ce com qualquer modÚica- "ábri�as de s�Lch�C'has e outros produtos congêneres; diversas

çao substancial na sua estru- c.?Uel3iS de pelo de ,camelo le lona, des:de 20, 23 28 'a 30 cen·

tura política, saciai e econô- �rmetros de largura ,por_!2 a 23 me�ros de comprimento; uma
mo acontece em certos países' �alandra pa�a fa;bncaçao de ipapeloo, IcapaJddarde de pressão
da Europa Central, o ultra-ci- d,e 15.000 qmlos. - .

,

vilizado país encandinavo apa-
Estamos tambem encarI"eg-ados da venda de 3 turbinas hi-

mica. dráulicas para a eapacidade de 20, 110 e 220 H. P. cada; Um
50njunto turbo-elétr.Í(�o-à 'vapor para fôrça e luz, para a;proxi:"
�n!aidamente 200.H. p. completo, diversos locomóveis de diver-
sas forças e muitas 'butras máqf\linas.

'

.Fornecemos orçarrnentos e, plall1.tas sem cOmipromÍt&so de
compra.

DR. SAVAS LACERDA
CUn1ca médico-cirúrgica de Olbo.
- Ouvidos, Nariz - Garganta.

Pre.eriçáo de lentes de
oontQt;;

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

IUlSID1l:NCIA - qonselheiro Ma-
fra, 17. -

TELEFONES 1418 e 1204

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na
clonai de Medicina da Untverslda
íle do Brasil), Médico por concur

*> do Serviço Nacional de Doen
CI8B Mentais, Ex Interno da' santa
casa de Misericórdia, e Hospital
I'siquátrico do Rio na Capital }"..

deral
CLíNICA MNÉ:��tSAs DOENÇA}!

_ Consultólrio: Edifício Am611.
NETO

"

- Rua Felipe Schmidt. oonsunae
. Das 15 ãs 18 horas -

llesldência: Rua Alvaro de Carva·
nio nO 18 - Florianópolis.

DR. ROLDÃO CONSONI
CIR.URGIA GERAL - ALTA CI·
RURGIA' - MOLll:STIAS Dil Imo
,." NHORAS - PARTOS, ..
rormado pela F'aouldade de Medi·
cinna da Universidade de São

Paulo, onde foi assistente por' '9'••

rios anos do Serviço Cirúrgicó do
Prof. Allpio Correia Neto

CIrurgia do estômago e vias bl·
Uares, intestinos delgado e grosso,
tiróide, rins, próstata, bexiga,

Iltero, ovários e tromnas. Varlco
eeíe, hidrocele, vartees e herna

'CONSULTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua Felpe
6chmldt, 21 (altos dà Casa Pa·

ralso) . Te!. 1.598.
USID1l:NCIA: Rua Esteves JU·

nior..179; Te!. M 764

DR. POLYDORO S. THIAGO
Médico do 'Hospital de Caridade 4a

Elor ianópolis
Assistente da Maternidade

CLtNICA MÉDICA EM GERAL
Doenças dos órgãos inter nos, cspec�a)·

mente do coração.
ELECTROCARDTOGRAFl • .f

Doenças do sangue e doe cervos.

Doenças de senhor-as -, Partos,
Consulta. diàriamente da. 15 à. 18

.
horas.

Aten<;le chamado; a qualquc' hor..,
incÍusive durante a noite. ,

.

. " CONSULTóRIO: 'Ruá Vitdr' Meire-
( les, 18, Fone 702

,

ItESIDENCU.: Avenida Trompow81d.
, 62. fone 766

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso. de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no Rio de Janeiro
CONSUL'])AS - Pela amannã:
diariamente das 10,30' às 12 hs, à
tarde excepto aos sábados. das 14
és 16 horas - CONSULTóRIO:
Rua Jol!o Pinto n, 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho, 58

DR. N,EWTON D'AVILA
Operações - vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, ré to e
.nus - Hemorroidas. Tratamen

to da coUte amebiana,
Fislo!!"rapia..

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

Atende diariamente às 11,30 hs.
e. à tarde, Gas 16 hs. em alante

Resid: Vldal Ramos, 66.
Fonl> lOQ7.

llUTOMOBILIST48
. Atenf}ão

Pal'a O seu dínamo' ou
motor de . arranco

OFICINA ENALDA

• .. . .. R •,....-ar ,.IIflal'" .. ..

. ,..liada •• 117. - Sé4.: • A I A
lNCEIrnIOS )I TJU.J(SPOKT}!;S

Cifras do ,Baianço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
·Responsabilidades·.
Receta
Ativo,

ESCRIT.ÓRIO JUR1DlljO COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazend�s e emprêsas
Dir�t.or: .dr. Elisiário de Camargo Branco

'.,' ADVOGADO
Rua Frei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Postal 54

Endereço telellráfico: "Elibranco" - Laje!> - St- Catarina

Cr.
Cr$

80.90ed;06,30
. 5 97"8AoJ .755;97

67.053,.245,30
142.176,603,80

.

«

'.

".
. ,� . �

Sinistro! pagos nOI! último" li) an08

, Respbnsaóilidaties

Diretores:
"D�> Pamphilo d'Utra Freire de Carqalho, Dr. Francisco
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto" ch� Araujo
e José Abreu.

"

98.687.816,30
76.736,40! ,306,20

A I':T tr
Serviço de mensageria,
Rapidez e eficiêncle.

Salão .Record -:-' Praça, IS
FONE: ,16· 96

,Porque Não se livra Dêsse fczema?
_Juantns vêzes V. solre anos inteiros, Com uma plic-icà o de DEL",EMA, as

sem alívio, coceiras rn.rríveis, :�rdôres coceirus cessaram í.uediatarnente e em

constant 'S, dõres de eczema, e outras pouco tempo 8, pele tornou-se limpa
doenças rebeldes da pele, que resistem e novu, I3LLZE�lA � uma: rorma de

fi todos 08 tratamentos ? Entretanto. numa pomada, uào go['durosa, que nào mancha

clínica de pele de um grande hospital, li roupa e não requer ataduras. Não é

foi descoberto UIII muravithoao tl'atam.en. visível nem sentida, quando aplicada,
to pura os. eczelÍlfls, psorlusls: �rup('oeS, Use BELZEMA hoje e sentirá alívio,
ver-melhidões e coceu-as: t;ELZEMA, Continue a usar RELZEIvlA até sua pele
RELZEMA já embateu as mais 'terri- tornar-sr �, .. ,.;".. in I'"

veis e rebeldes doenças da pele, muitas BELIEMAvêzes em moléstias que já exi',tiam há

IV3rlOS anos e q e tinham resistidoa· ','

tôdas as outras formas de tratamento.

Aos Industriaissnrs.

�áquiDas á 'venda

NOCETTI, LAPAGESSE & elA.
. ,
.' Caixa Po-stal, ,,278

FLORIANóPOLIS'- SANTA CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Vocação suicida teria· a
_ nos�a Pátri� . �e! no �tual regime representativo, 8S de��

'putadas i/e ·senadores ,do partido maJofltarlo tralssem o mandato
.

popular e ele·,
vassem a posições cha'Yes, aquêles elementos que interpretam facções derrota-"

das a 2. d·e -dezembro d·e 1945.
'

"

•

I

•

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

Florlanõoolb, 26 (je Setembro .de 1946

apresentou o seu· invento!
Rio, 25 (A. N.) - Nas ofici- bara, após a necessária auto

Por-nas que aqui montou e dirige, rízação da Capttanía dos
'.

o téondco Francês Rein �onvi- tos do Rio de Janeíro. ,

, net apresentou ontem o apare
lho de sua invenção, destinado
a minorar díflculdades de trans
porte no nosso país. Depois
dessa apresentação, o ínventor
ofereceu um almôço aos jorna
listas. Discursando nessa oca

sião o técnico. resaltou a amí
zade exístente entre o Brasil e

a França. Adiante declaróu
que o soo aparelho começará
seus serviços na Baia Guana-

Previsão do tempo
Previsão do Tempo, até 14

horas do dia 26.
'I'empo : Em geral Instável.
Temperatura: Em declínio.
Ventos: Do' quadrante Sul.

Com rajadas i1reSiCas.
_

Teenperaturas extremas de
hoje: Máxima 27,2 Mínima
;1.8,8.

Chegou momento opo rtuníssimoDum
Rio, 25 (A. N.)' --.- Em face

do receare ato, assinado pelo
Pres, da República transterín
do, mediante doação, todos
os bens da fundação - Senador
Vargas para o Abrtgo Cristo
Redentor, o sr. Rafael David 1

'

Miranda, provedor benemérLto (amara 'dosdesta instituição, declarou que
a doação do Govêrno chegara Deputadosnum momento oportunfssimo
quando numerosos planos se Em sua sessão de ontem,

achavam em vias de execuções, a Câmara dos Deputados
todos visando proporcionar elegeu o sr. Berto Condé, do

maior assistência á população Partido Trabalhista Brasi

desamparada da Capital da Ieiro, para o cargo de pri
República. Adiantou que os

meiro vice-presidente da sua

objetivos da Fundação ora ex-
Mesa. Para' as funçõe{3 de

tínta eram meios de abrigo, segundo vice-presiderüe, foi

que do·ravante· poderá agir eleito o' pessed.ista paraense,
com mais uniformidade dentro sr, Lameira Bitencourt.
'do setor de assístêncía com o Hoje serão eleitos os secre-

pais. tários da Mesa.

T'ermínou refer.indo-se às ne

cessidades de abrigo nas diver
sas cidades do. interior, onde
relevantes serviços tem pres
tado.

Marck Clarck vae transformar-se
D-um 'dos magnatas americanos

contrato entre, aquela indús
tria e as lautoridades.

N__ova York, 25 (U. P.) -
Anuncia-se aqui que o gene-
1'801 llIarck Clark, antigo co

mandante do Quinto Exér
cito, vai transformar-se -num
dos'magnatas das indústrias
de bebidas alcoolicas. Com
efeito, Marck Clark teria
concordado em aceitar a

chefia da organização oficio
sa, irn.cumbida de manter o

Criados 1.190
cargos
São Paulo, 25 (A. N.)

Por decreto assínado, .foram
criados no quadro do ensíno
1.190 cargos, com diversas ca-,

tegorias,

Instituto Brasil-Esfados Unidos'
EXCURSAo A CURITIBA

'-..\

Dois aspectos, da chegada da exma. sra. Beatriz
Pederneire« Ramo:". a Florianópolis

TOME APERITIVO

K �.()
Wallace e as pró
x.imas eleições

Belgrado, 25 (U. P.) - A
embaixada- norte - amertcaria
em Belgrado está as voltas
com o fechamento da sala de
leituras mantida pelo Servico
,de Informações Norte america
nas. O Govêrno jugoslavo pe
diu esse fechamento, alegando
que aquela' sala de leituras
ccnstituia IU!m centro de propa- .. iiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiii....
ganda auti-jugoslava, _ondé se
ímclta diariamente os cidadãos
do país à traição.

Está as voltas com o
T fechamento da sala

>.

•

I Cidade de Blumenau:
I Comemcrou, dio,· 21 do cor

rente, o 23° aniversário de
sua fundação, o 110SSO contra,
-te "Cidade de Blurnenau,"
edjtado no formoso cenrro do,
Vale do rtajaí.
Emaora tardiaanente, "o

Estado", ao registrar a ocor

rêncía, cumprimente cordíaã-�mente os seus colegas aniver-.
sanantes:

Estão re.aUzando
embarques. pelo
pôrto do Rio
Santos, 25 (A. N.) - Os es

portadores de café desta cida

de 'estão realizando embarques.
do produto pelo porto do Rio,.
em virtude da taxa de 25 por
cento sôbre os fretes maTíti

mos, cobrada pelos norte-ame

ricanos para se cobrirem das

grandes despesas a que são>

obrigados pela demora que le..t.:.
vam os navios que viajam pa�;
ra os Estados Unidos.

I'

Um novo ciclotron
Nova York,' 25 (U. P.)

Um' cientista da Universidade,
de Prínceton apresentou os

planos dum novo õilclotron pa-
ra a

.

desintegração atôrníca;
que será o mats poderoso do
mundo. Ao passo que o maíor.
cíclotron atualmente em uso é·
de dez milhões de volts, e o

maior ainda em construção
chega a trezentos milhões, o·
novo aparelho devera ter dez;
bilhões, ou sejam, dez mil mi
lhões . de vots. Seu preço está.

orçado em seiscentos mílhões.
de dólares.

Ors.
Aderbal Ramos,

Serão ex:.ecutadas'
da �ilva

à nsea .oio
,
Batista

Bonnassis
São Paulo, 25 (A. N.)

Falando aos jornais, o presí- ADVOGADOS
dente da Comissão de Arbitra- Rua Felipe Schmidt 34, �
mento de Alugueis desta capi- Sala 3, Telef. 16-31 .�

tal, orlada por recente decreto �'
do prefeito 'Abraão Ribeiro ������������.�.�
disse que serão executadas à. Mocl·o�ade Socl·alrisca as dísposícões da nova

Wasbing't.on, 25 (U. P.) - Lei do Ínquililllito. Democrátl.caRevela-se que o sr, Henry
WaIlace está disposto a rea- R' b·d· I'Iízar a propaganda presí- ece I a pe 9 ,) Convocação
deneíal em favor do P • .De- '

PresJ·deote De ordem do sr, presíuente,
moeratleo para as eleições.

.
ficam convidados 'Os &fS. mem- .

destinadas a elegerr o Presl- _RIO, 25 (A. N.) - Aeompa- bros do Diretório Estadual da.
dente dos EE. UU• .DOi pe- ,;nhada pelo ministro Carlos Mocidade ,Social Democrátíea
zíodo quarenta je oíto-ein- Luz, da Justiça,. a d�retolria.do para a reunião ar se efetuar n;'
quenta e dois. Rotary CI�be fOi hOJe rec,eb�da i1espectwa sede dia 27 dO cor-

O 1. B. E, U. promoverá uma excursão à cidade de., . Também diz-se que Wal- pelo Pre�lde'Ilte da Repl,l.bhca. rente, sexta-feira, ás 19,1fr ho--
Curitiba nos dias 11, 12, 13 e 14 de outubro. Os sócios lace não ialará sôbre a polí- a .q�.em fez entrega dum me- raso

\

interessados podem fazer suas inscri9Ões na Secretaria do tica externa norte america- monal. Renato. Ramos da· Silva
Instituto até o dia 30, de setembro. na 'até o término da Confep ,

tá
.

I
Pref;o CR$ 200,00 idã e \ve.

rência da Paz, reunida em)· O PSD é favorável 'SOOre no-gel'aJ,' r.

____----'-- __;� _::__P_a,..,r-Ís-.--::-.,.....::.-----_ Ri 2'" (A N) o B ----
-- i

1&11ir':iailR ª}��1�����!��� �<:��i.��:: 1,1 'I

COITRA CASPA,
QUEDA .DOS CA·

lIflOS E DEMAIS
AFECCOES DO

COURO cnSELUDO.

__
.

\

•

•
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