
Mais algumas' horas e Gmri.n'g, Keite!, �.auckel,.Streic�er e. outros crimi.nD�OS d
guerra," condenados pel�- lnbunal de Nuremberg, - terao deixado de e�tstlF. Qu

essas condenações sirvam de exemplQ aos que pretendam dominar
· as nações livres e soberanas!. '

o MAIS ANT,Ij.,) 01/-\1:(.10 OE �ANTA CA'fAJUNA
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Em .situacão embaracosa
J PORTO ALEGRE, 14 (Via Aérea) - O comércio expor
l tador foi informado pela Filscaltzaçã'p Bancárta do, B�pc.o d
Brasil q.ue estava suspensa t'Üidta�eualquer e:lGportla�ao, me

mo aquela já Iícencíada pela Ca . eira de Importaçao e Ex

portação do nosso estaoelecimej 'Oficial de crédito.
A situação é embaraçosa' para o alto comércio, poí

muitos embarqueis já licecPJéiadtOls e já em curso no porto d
Rio Grande, toram suspensos.

Em consequência, a Associação" Comercial de Porto Ale

gre dirigiu um Iongo telegrama ao ministro Gastão Fidiga
expondo a situação do comercio e· pedindo reconsíderação do
assunto:

repercussão das greves norte
americanas no Brasil

S. Paulo, 14 (Via Aérea) - em julho. A Sorocabana con

A Estrada de Ferro Soro,caba-' some grande quantidade de le
na está com 2.400 vagões, mas

I
nha e carvão para suas' loco

as greves nos Estados Unidos motivas velhas. O carvão tor
atrasaram a entrega de 82' 10- nou-se caríssímo e difícil de
comotivas Diesel elétricas, que ser obtido. A lenha só .pode ser

deveriam ter sido' entregues obtida em zonas distantes, na

fironteira de Mato Grosso, o

que imobiliza \)00 gondolas
para' o tranSlpol'.fe. A priorida
de parra os cereais complicou
ainda mais a questão.
As locomotivas a 'óleo crú

só chegarão no princípio do
a:no próximo; Dessa .forma, ca
da vez mais 'encarece e torna
se d.id'icil a madeira, e cada vez

mais torna-se difícil o proble
ma dos transportes por estra
da de terro.

A

Eise'�bawer vai
voltar à Alemanha

o primeiro
Natal, 14 (Via Aérea) - Os

diretores da R. E. A. ,L. rqce
berão nesta capital, um avião
Bristol Wayfareer, com capací-t
dade para 36 passageiros, o

primeiro de uma, série de três,
encomendados na Inglaterra.
Daqui para São Paulo, o apa-'
relho será conduzido por trí
pulaçâo brasüeíra.

Para 8,S famílias
miseráveis

,

Charlottesville, Virgínia,

14j
ção das Unídos ", que "com- guerra pela vitória. Disse que.

(U, P.) - O ex-seoretário de partilharam

igual.meute
dos os esforços pela paz exigem

Estado, Eduardo R. Stettírríus, sofrimentos e aspirações da coragem, .paciência e· fé ainda
declarou que os Estado Uni- humanidade". Afirmou que se: maiores do que os esforços pa
dos devem depositar confian- deve lutar tão . vigorosamente ra conquistar a vitória na

ça na continuação da política pela paz como se lutou na guerra.
de Roosevelt de "paciência" e

"tolerância '/ nas, negociações
com a União Soviética. O sr. Getúlio Var·Falando na prímeira apart - .

ção formal, como eleito'! da ga� partl·CI·pararUniversidade de Vdrgtnia Stet-] �.

tinius declarou que, "a despeí- da conveuf1ãoto de todas as dúvidas e rumo- \I S. Paulo, 14 (Via Aérea)
res sem fundamento, precisa- - ,Numa das salas da Facul-
se hoje por em pleno funciona- dade de Filosofia, Cíêncías e

mento -de . motores das Nações Letras, realizou-se a primeira
Unidas, e não lançar ancoras reunião do Conselho Uníver-
em rotas perigosas". .

: sbtár io, depois do Incidente
Stett.iníus acrescentou que \ com o interventor Macedo

está convencido de que· "ne-I Soares.
nhuma das chamadas grandes I Compareceram todos os. '

I membros daquele órgão.

Novo tl�PO de cal' fado A reunião foi convocada es-
.

. \I
'

pecialmente para a posse dos
.

. \

110pular mal·s barato membros do Conselho, que to-
" ram recó,nduzidos" aos

.

seus
S. Paulo, 14 (E.) - A Co- respeotívos postos. Apesar de

missao Estadual de PreÇos es- já ter. sido, nomeado o novo rei-
tá' estudando presentemente a tor, prof. Antônio de Almeidapossíbi lldade de fabricação de Prado, os trabalhos foram di-
novo tipo de. calçado popular. rigidos pelo professor Benedi-
Nas proxnnas reumoes da to Montenegro, reitor interino
CEP o assunto será discutido. durante a crise universitária.
Este ,tipo de calçado seria mais", A posse do professor Almeí-
barat.o do que os outros. Os da Prado na reitoria verificar- Erankturt, 14 (INS) Um
produtores· de calçado estão Porto Alegre, 14 (Via Aé- se-á na FacuLdade de íMedici- comunicado oficial expedido
presentemente tentando ele- rea) - Informa-se que está na, quarta-feira próxima. pelas autoridades americana
var os preços, alegando qUe' os confirmada a notícia da vinda de ocupação mundial anuncia
artígos de consumo obrígató- do sr. Getúlio Vargas a esta I t I d que o qenertü Eisenhower che- Goia:nia, 14 (Via Aérea)
rio na fabri.éação subiram de capital no próximo dia 29, OS a ii ia gará aqui na próxima seçun- O Conselho Admlntstratívo do
maneira assombrosa. a!im-de <parti<ü�par da Conv:en- solenemente da-feira, á noite, permanecen- Estado aprovou um projeto de
potências tomará qualquer me- çao do Part.ído 'I'rabalhista do na zona americana de ocu- decreto-lei, da Interventoría
dída 'para destruir a Organiza- Brasileiro. Salvador, 14 (E.) Foi pação dois dias. Federal, dando a denominação
--------------------------- instalada 'solenemente a "Se- Eisenhower passará em re- de "Casa Dutra" a um.tipo de

Os EE Unl"'dos f 'actlssaram mana da Criança", dedicada á vista as tropas e inspecionarálh1llbiJtação popular das que vão

. r educação rural. Seu encerra- os acampamentos de

=
ser construídas nesta capital,

mento está marcado para o dos em Munich e possiuelmen- para as famílias dos que vivem
PARIS, 14 (INS) - Os. Estados Unidos fracassaram em próximo dia 17. te em Salzbourgo. el!l ranchos miSeráveis.

sua tentatãva de reduzir os desembolsos da Hungria a título
de reparações de 300 pare 200 mílhões, quando a s�\Ssão pI �ná-
-ria ,ohu á adoção :do,antig_;lc'2t p.Jr 12 vot'Os c l.Ltr;1 2 e 7 abs
cair novamente o menfCÍioIlJado projeto de artig'O na sessão ple�
<:ar n'OViaJIlllente o mellctonadJo projeto de artigo ma sessão pre
nárLa, porém sua atitude :nã'O f.oi secundada. Unicamente o

�an�dá apoiou a Itese ,norte-<amencana, Als outras grandes po
tenclia1s e /todas, aSI n.ações do bLoco soviétÍICo deI1am seu voto a
favor do 'artigo miginal.

t

Reunir-se-ão a' bordo. do «ftqúitânia»
Londres, 14 (United Pres,s) nis.tros: Byrnes,' -Molotov e nicado oLiciaI, expedido pelo

- O secretário do Foreign Of- Bidault. Foreign Offtce. De fato, de.cla
fice, Ernest Bevrn, resolveu De qualquer modo, há pelo Fa b re.ferido comun.icano que
fretar o transatlântico "A,qui. menos uma rllsinuação de que grande .parte do trabalho pre
tania" , para tranSpOlrtar a o "Aquitania" venha a se,r para;tório da reunião dos 'qua
Noya York OIS delegados das usado como sede flutuante da tro ,chan:cel'eres, em Nova

qua;tro grandes 'potências que cO�,feTênc.ia, e essa, i'n.sinuação York, será feita a bordo do

par.ticiparam da Conferência I esta contIda no proprío ,comu- navio.,
de Paris e que agora vão _ _ ._

acompanhar os trabalhos da A crlftcao da Secrejarla do
Assembléia Geral das Nalções T

,.

Ih
-'

Unidas, na AméTica do .Norte. raba O em Sao Paulo
A decisão do titular hritâni- S. PAULO, 14 (Vila Aé]}ea) - Continua em estudos na

co deu origem :a rumores de Con:selho Administrativo .o proj,elto de decreto-I1ei 'da íll'terven
que.a ,próxJÍma reunião dos torÍla f,eder:al que cr,ta a S'ecmtaria ide Estado do Trabaliho e

chameeIeres dos Quatro Gran- Assistência Sodal.
.

des sê realizaria em alto .mar, Espera-se paTa esta slemana a aprovação do projeto que

S,era" d'e. n..rande Ull-II-dad'e
dura:nte a travessia do Atlân- logo em !Seguida sel'á promuLgado pelo inítlerventor Macedo

� Uco. Os círculos of,id:ais, en- SoaDas. '. -

SALV .

.
.

tretanto, quando ouvidos a Nos cor.rOOo'r:es do paláci'O d.os Campos EHseos corria que
,

�DOR, 1� (E) - O sr. ;C?d'iLon Mruchado, s'ecretáno res,peito, mosrt:raram-se retd- o LutUl"O titular da 1110Via p�ta Iseria o 'sr. Luis Pereira de Camdia E.ducaçao
..

e Saude, dleiClar?u a lJillIPl1ensa q,ue o Departa- c�nte,s quanto á prohabiloiJdade pos Vel'guej)m, ,antigo dI�retor do lDepalltamento E'stadual do

g:r:������d�oC����� ton;ar-se-a Ide gra!�de utilidade, pois o I d� Bevin ser a;c?.mpanhado na Trabalho 'e 'atualmente membro do OOll'se]ho AdmiIllJ:s'trativoesta ,empenhado em vária!s reali-zaçõ'es. vIagem pelos tres outrü.s mi-do Estado. \
.

Iniciado o combate' ao, gâfanhot-o
Rio Grande do Sulno

.

PORTO .A��GRE, 14 (Via Aérea) - A Secrétaria da
Agl'lc?ltura lnl'ClOU .Q �combate iao gatfa.nhato, levando Isua luta
€�:p�CIalme:nte ao.Slaltao, .f1�ho do aJcl1tdio :m!ilgràtário, qUe cons
tItm 'o mamr pe!ngo dessa pnaga.

O Estado foi divtdtdo em 13 zonas, 'empregando�se nO.
c.ombate 4.500 lb!arreiralS e 650 llança-lchamaSl. '

.\
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A CALÚNIA
A calúnia? Oh! o senhor

boca o recolhe e, "piano", "pi-mo",
instila-o habilmente num ouvido
O mal está feito, germina, d .as

ira-se, caminha, e "rimforsando"
de boca em boca, segue o seu des-

. tino; depois, de súbito, não se "a

be como, vê-Sé a calúnia erguer-se,
silvar, infiar-se, revôa, turb J,o

na, envolve, arranca, arrasta, re

benta e reboa, e torna-se, gr-aças
ao ceo, uma grita geral, um "cres
cendo" público, um "chorus" uní-:
versai.' de ódio e proci-ição. (_)uem
lhe resistiria?

(Do livro _ O Barbeiro de S'_vi
lha _ De Beaumarehais).

•

•

o SINO DA LIBERDADE
O sino da liberdade conserva-se

no edifício da Independência, em

F'iledélfia, onde foram procl.nna
das a Declaração da Independência
e a Constituição dos Estados .Lni
dos. Foi necessário fundí-Io íres
veses, até se obler, em 1753, um

tom perfeito e uma torrna. hu-mo
niosa.

Desde então a voz do POv() 101
a sua: em 8 de Julho de 1776 anm
ciou a independência das Colônias,
retificadas quatro dias antes: e

dobrou, surda e fúnebre nos dias
de luta, ou repicou, alegre e vi

branLe, notícias gloriosas. Em 8
de Julho de 1775, aniversário da

indepêndêncía., quando dobrava
para anunciar a morte de John

. iarshaIl, Presidente do Supremo
Tribunal de Justiça, (') sino l�ailOu
se e emudeceu�. Mas o éco de sua

YOZ é élerno como o espírito da li
berdade, e hoje, após o .tumulto da
guerra, ouve-se mais claro e niti
do que nunca, ressoando no cora

ção dos homens.

, I

I [
"

PENSAMENTO ALHEIO
Nas' guerras clvís é político ser

generoso, porque a vingança au

menta progressivamente.
x:x;x,

Só a justiça ,conserva as r<:)p11-
blicas.

xxx

A igualdade legal é indispensá
vel onde haja. desigualdade li lica
para, de certa form-a, corrigir'
injustiça dà natureza.

xxx

A natureza fez os homens .-lesi-

,.

SIMÃO BOLIVAR
xxx

Novela era cheia de instintos las
civos, como nos dias mais avança
dos do verão um favo túmido (') .é
de mel.

xxx

O indivíduo na vida social nun
ca está verdadeiramente isolai').
Há qualquer coisa que vê, 8i3pia,
vela, escuta, fotografa os nossos

passos nas trevas, adivinha os mo

.vimentos atravéz das paredes, vigia

Automóveis e Cominhões

LalHlratório
Radio-Tecnico-Electroo

Fundado em 1935
M':lntcigem de rádioll, Ampli·

ficadorea-Tranllmia.or...
Mabrial importad.. direta'

mente do. U. 3. A.

Proprietário
Otomu Georges Bühm

I
E�edt1e' Tecnico . Profi••iof\a)

formado na Europa
o

. FlorianÓpoli.
�UQ Joéio Pinto n , 29 •• Sob.

MACHADO li elA.
Ag'Doiaa e Repretlentaçõe•.em

.

GuaI
Matriz; Florian6poU.
Rua 'João Pi.tOi nJo "
Caixa Po.tal. 31
i"Uic::!: Cr..oiúma

R'l1a Floriano Peixoto••/n
(Edu, Pr6prió).

TelegramOo.: ·PRlMUS·
Agent.. '!lo. priJl.cipa.i.
rnunlcioiot do Eetatl..

'DO'ENÇAS NERV")SAb
Com os progressos da medichla.

hoje, as doenças nervosas, quando
tratàdas em tempo, são males per.
feitamente remediáveis. O curandeí
sismo, fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados d.
tais enferfuidades.. O Serviço Na·
cional de Doença» mentaifi dispõe
de um Ambulatório, que atende gra·
tuitamente os deentes B.ervosos ln.

dígentes, na Rua Decdore 22. da. ,
is 11 >hora. eMiria.ente.

COMERCIANTE: Dá um li·
vro à Biblioteca do Centro Aca-

/

démico· XI d�e Fevereiro. Con
tribuirás, assim, para a forma
ção cultural dos catarinenses
de amanhã!

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

r QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR: Se o que Ih.

a interessa é, realmente, uma providência
f1ara endireitar o que estiver errado ou

para que al'luma falta não se repita; •

NAO o' escândalo que a sua reclamaç�o
ou queixa poderá vir a eausar I encami
nhe'a á SEC':,;AO RECLAMAÇõ F,S,
de O ESTADO, que o 03S0 será levado
sem demora ao· conhecimento. de quem
de direito, rece�endo v. s. uma informa
ÇM do resultado, embora em alguns· .ca ..

sos não sejam publicados nem a recla

maçj-0 uem a providência tomada.

xxx

As mulheres estão sempre á. pen
sar noutra coisa.

DUMAS FILHa

sabe o que desdenha, Já vi as mais

honradas pessoas quasi aniquila
das por ela. Creia-me que não ha

mesquinha maldade, nem )'evolt.an-
te horror, nem absurda' histor-ia,

.Aes nos�osque não se consiga, com algum "

geito, propalar entre os ociososde.Il gen1esuma grande cidade; e temos aqui a I

gente de uma habilidade para tais Leiam todo dia esta coluna
coisas}. .. Um leve rumo primeiro, até O tim
renteando o chão corno andor! lha __ P.dimOll avi.ar por teleqra
antes da tempestade, murmura me, q1,lando o jornal não chegar
"pianissimo" e alça vôo, e semeia no me.mo dia.

correndo o atroz veneno. .rna ---------------

guais em gemo, temperamento,
força e carater. As leis corr:�em
esta diferença porque. colocam o

individuo na sociedade para 1Je a

educação, a indústria, as' artes, os

serviços, as 'Virtudes, lhe deem I
igualdade fictícia propriamente sempl'e, denlro e fora ds nossas
chamada política sociat. casas. E' o invisivel que faz sen

� linela em frente de nossa )lwta,
mIe olhq_ pelas fechaduras, sobe a@

telhado, delizà como um Ia irão
pelo cano da chminé; é o anôrlÍmo
feroz, invejoso, tagarela, astllto,
proteiforme, 'que parece não Si') as

semelhar a ninguem e é ao conLi,á
rio, o cúmplice omnipolente de to
dos os homens.

dtJIDO D'E VERONA

DEPARTAMENTO DE SAúDE
PÚBLICA
Plantões

]\f ês de outubro
5 (sábado á tarde) _ FarrnacitN

S. Antônio _ Rua João Pinto.1 lata de salmão, 12 flalias . €i (domingo) _ FarmáCia S. An-
de pão tornado, manteiga, sal- tônio _ Rua João Pinto:

'

sa e oebolinhas. Ipicadas. Mis- 12 (sábado á tarde) _ FarmáciOP
. Catm'inense � Rua Trajano.turam-se a manteiga, sal e'. 13 (qomingo) _ Farmácia ea-.cebolinha, pas,sa-se es,ta mas- ta.rinense _ Rua Trajano.

sa sôbre Icada uma.__ das torra- 19 (sábado á tarde) _ Farmácir1l"
dias e servem-se. Ra.nliveira _ Rua Trajano.

20 (domingo) _ Farmácia' Ran
liveiro. _ Rua Trajano.

26 (sábado á tardé) '_ Farmácia'
StO Agostinho _ Rua' ,Conselllb;:rtJ>
Mafra.

27 (doming'o) _ Farmácia StO'
AqoÚinho' _ Rua· ConselhFir,."
Mafra.

O serviço noturno será efet Jado' ,

nela Farmácüt RanLo Antônio, ht!i'
á rlla João Pinl.o .

N. B. _ A pl'esente·fabRla não po
derá ser alterada sem pré
via autorizàção deste De
partamento.

(CHRYSLE� CORP.)
Ccnc-s s s.onários:

OLlVEIR4 & FILHO, Ll'DA ..

Rua . Deodoro, 1'-1 _ Florianópolis
.

(Oficrrio provisória no Estreito.)

do

TORRADINHAS COM
SALMÃO

A ARTE DE APLICAR O Pó
A AR'I'E D EAPLICAR O Pó

DE ARROZ
A maneira· de empoar-se

tem, também, sua arte. O pó de
arroz deve ser aplicado com

uma esponja ,grande, estendeu- CONSELHOS· PRÁTICOS
do-se uniformemente. até o' Usando-se um batedor- de
pescoço, de acôrdo com o de- arame, consegue-se ligar mais
cote do vestido a ser usado no depressa a maionése, econo

dia. É o único preparado que mizando ao mesmo tempo no

.ern seu" maquíllage " deve ser \ azeite.
usado erri abundância, para
que penetre completamente
em' todas as pequenas cavida
des ao redor do .naríz, dos
olhos; e perto da boca.
Nunca se deve aplicar o pó,

entregando a esponja, mas Conservam-se melhor as co

sim em pequenos golpes, para res vivas, de um tapete esco

que se espalhe unlforrnememte vando-o bem com sal e esfre
por toda a c�ti:s·. sem dBixarl fregando-o, em seguida" com

aspecto pegajoso. um pano molhado em agua e

O nariz é a última pante .al vinagre.ser empoada, e a testa, a -prr-

meira passando-se em seguida I 1!'ma excelente pasta
�

para
aos pómulos, queixo e pescoço. polir os mármores pode ser

Depois utiliza-se passando-se: obtida misturando-se um pou
uma ,�,esoo,vinha de pelo muito co de pedra pomes em pó 'Com

suave� que retirará todo Q pó algumas festas de óleo de olt
que não ficou aderido á cutís, veira.
deixando assim uma pele sem

parecer embaciada.
Não se deve esquecer de cui

dar da mesma forma do pesco
ço, pois é comum ver-se ipes
s.oas, .com o rosto muito bem
pl'e,parado, e·m desacordo com

o pescoço, que, não tendo me

recido Inenhum cuidado, a:pre
se.nta: um tom inteiramente di
ferente.
A qUiaHd>adJe do pó de arroz,

desde logo deve se.r de prilmei
r.a; quamto á Icnr, devo eseo

lher aquela que mais se áldap
te ao ·seu l'OStO.

El,e deve ser fino, ·aaerente e

tUl'lbilhona,do, para dar á cutis
um matiz opaltno de aSlpecto
aveludado, macio e lindo.

Em caso algum é aconselhável
enxugar a cabeça pela exposi
ção aos raios do. sol ; deve-se
deixar que sequem natural
mente, á sombra.

A boa conservação dos ovos
se obtem banhando-se em uma

solução de sildcatn de sódio 3

dez por cento.

RECEITAS PARA O SEU
PALADAR

SOPA DE PORÕ COM
BATATAS'

Derretem-se, em uma eaça.
ro,la, 2 colheres de manteiga,
onde se refoglam 6 porôs;
quando estes estivel'lem louros,
junta-se :caldo de carne e 8
batatas, que se esmigalh;un.
quando ·cozidas.

x

O TRATAMENTO DOS
CABELOS

CuLdar constan,temente dns TOMATES COM MOLHO DE
MANTEIGAcabeI·os é um dos deveres de

toda mulher que deseja o0on- Tomates,. molho de mantei
se-rvar sua beleza e s.eu poder ga, noz mos{�ada, sal,sa. Cor

de .ruuração. E aLguns re'paros
tam-se os- tomate's em rodelas,

se rf.azem nece,ssáriús em rela- acrescelnta-se sal e deixaJm-se

I descançar. Faz-se um molhoção á J.avagem da cabeça, para
. que as l,ei,toraJs não se ers1que-

de manteiga com a agua que

çam de !pequelnos detalhes que
vae se f.ormando dos tomates.

têm, entre,mnt.o, significativa Nesrte molho se cozLnham os

importância na :qlatéria;' As- tormmtes dtlrarite g minutos e,

silm, deve-<se empre-gar 'água amtes de servir,' juntam-se sa1-

quente e 'um "srhaJmpoo", pois s'a pÍlCada e noz ·morscada.
o s.mbonelÍJe aJdere de'lllasi,ado
aos cabelos e é por isso mais
dirfioCil de eliminar com á-gua
si.mp,les. A erspuma pr:ecisa ser

bem e-sfregaJda, fazelndo-se com

as pQolltas dos dedos uma' fric
ção n,o cúuro cabeludo, em mo

vimentos IcLrculiare,s. 'E.m se

guida, enxagUla-,s-e em água
corrente e .passa-se novamernte

áJgua múrna, escovando-se os

cabelos quando .ainda .molha
dos. Se esteis são. gordurosos,
cOlnvem dei:tar algumas gotas
de vinagr.e nesta última agua.

SEUS músculos
doem? Pegoü

um golpe de ar?
Fez esfôrço 'dema
siado? Fricciont
Pronto Alívio

.'

•
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LIR�_�_ç�,º_B_�=!!!a 1'2_,__�ojrée. Baile das Estrelas. C.S.D_A. XI de Fevereiro"

'Vida Social
rl.i:tUJ.'II U.L�Cl.A!l).h. A .b�.l,jn.l1.' VV' .1 U1VJ.ULV lA)

SAUDOSO ORLANDO FERNA..'l\TDES
Pelo snr. LUIS DE ARRUDA CARVALHO

E' CDm a ViOZ embargada pela emoção, que cumpro o do
,

loroso dever de dízer o derradeiro adeus a esse nobre varão,
que em vida foi o. prototípo da bondade, pois tive o imenso

bach ; procedente do Rio de' - As 71;2 hs. -� '�p'razer de 'O .conhecer desde a rnemníce le sempre o admirei,

Janeiro: Almirante Ernesto de O maior acontecírnento porque foi filho exemplaríssímo, porquanto HeItlou os traços

Araujo, Cap, Oswaldo Osírís em 50 anos de cinema! de lIhaneZla oe retidão de sua santa mãe e .g:a.�gou brilhante po-

Storino, Carlos Fest, Claudio- WILSON síção na vida, não a golipes de bajulação oe írrtrtgas, mas á cus-

nor Ferreira de Carvalho, Eu- Tech'llico',� com AJ,exander t� do próprio esforço. Corno chefe de f'amilía 'amantíssimo edu-

gênio de Andrada Dodswonth KOX Geraldino Fitegemld WU- r.va
os filhos não pelo terror, mas peLo exemplo G'ilgnificante .

Eurisina Lins de Carvalho' liam Ayths. ontador do Banco Nacíonah ido Comércio era um escravo do

Maria Paschke Dodswarth' GRANDIOSO: IMOOMPARA- ever e não fa21�,a média 'perante os. Se-UlS' superíores, perseguín-
Itagíba Campos e Dário José VEL: do os subalternos, mas tratando topas' com justiça, de forma

Tavares. Passageiros desem- - No Programa _ que cada funcionário via mele urn amígo, que não poupava es-

barcados dia 13/10, pela aero- 1) - O Esporte em Marcha torços, nem media sacrírícíns para amparar todas as preteri-
nave "América Central": Pro- - Nac. Coop. _ çÕ€ls justas, Hoje em dia em que O' vít interesse tudo avassala e

cedente de Curitiba: Evaristo 2) - Fex Airp.1an NeWs corrompe, sente-se corno urm oaeís de ventura no
.

meío de

Chalbaud Biscaía, Antônio da - Atualidades _ tantos canalhas, adoradores do bezerro de ouro, que se locu-

Silva Pereira, dr. Célio Perei- - Preços _ ,pletam á <custa do esforço alheio, ver uma índívídualidade ex-

Menina SILENE ROSA
ra de Oliveira, Elias Derciche; Cr$ 5,00�3,00-2,00 celsa, como a de Orlando Fernandes, que sempre fe zda mag-

Na data ode hoje comemora
procedente de São Paulo, Re-

, "Imp. 14 anos". nanímídade um culto e da 'rectidão mm sacerdócio.

.maís uma festiva primavera a
nato Egydio de Souza Ara- - Á:S 7% hs. _ Quem fala, prefere o. luta ardua da vida, parque não sa-

,galante menina Sile:ne Rosa; nha, Dirce Bgydío de Souza IMPERIAL be ser áulíco le as SIUIas palavras são espontaneas como o €8-

-díleta filha do sr. Fredolino Aranha, Luiz Antônio de Sou- - Á!s 71;2 hs. _ praíar das ondas do Oceano, movidas apenas pela brisa da

R
za Aranha, José Jeremias Fer- I suem, nem pelas altas posições, que ocupam-mas acenas pela

.. osa.
1:'

narides e José Rimsa; prece- Joel MaJC GREA _ l\1aureen sua bondade, pelo procedímento e modo Icomo honram os

d:��e de Rio de Janeiro: Ce- O'RARA _ Linda DARNELL seus compromissos. Aoroquelado pelo mais cruel dos scetícís

cI�la Malburg Corrêa Olirveira, - Antnony QUINN _ Thomaz mos julgo que deve haver nós páramos do Além, locaes sepa-
DIVa Bornhausen, Marcus Bor- MITCHELL, em. iados, para os que neste vale de Iágrímas só fizeram benerí-

nhausen, Osias Guimarães, AI- BUFALO-BIL cios, não como os fariseus, que fazíam tilintar as moedas de

berto. Jorge Paternostrs Reis, _ (Teohnícolor) ouro de suas esmolas, para que 'Os transeuntes os Observassem,

MO.�Cll· Pedro Lebre, Sampaio e ._ Uma das páginas mais mas com toda a díscreção, sem humdlnar o próximo, pois aque-
Nala Gonzaga SampaIo. \ víbrantes, vividas sob C�S ceus les com a :pUlbl:iJcirlape de seus atos já ti'VeI1rutn e galardão em

do Oeste Americano! vida.
- II. Só os dJesi'gni'Os incog'llo:ci'VeilS do oniipate:TIJte, que não nos é

- Oontinuação do lIllIelhor dado comprooDlder, é que .resol'VIem que os máos continuem a

seriadó
.
de :aventuras' Dias sel- inlfeccionar o ;Unhllel\S� ,e uma ,creatu'l1a, 'que-só !praticou boas

. V'liLs! ações, eamo :a que d:es3Jpareoe hoje nos 7 palrmos de uma cova,

A DEUSA DE JOBA nos deJxem, porém jullgo que 'ella vae 'rieceber o .galaroão de suas

13/14 eps. virtudes .

<Dom - Clydoe BEA'Í'TY.

I Ad.
eus, querido amig'o, .pois deixarás ,em"meu ooração, 'uma

- No Programa _

. ünperecivel saudade. .

- Preços: - Cr$ 3,00

2'�?imp. 14 an�s".
.

-

Dlscutirâo assuntos- aviatôrios

A.NIVERSÁRIOS .

Acadêmico PAULO FELIPE

Transcorre, hoje, o aniver
-sárto natalício do sr. -Pauk>

Feli:pe, distinto acadêmico de
..direito e alto funcionário do
1. A,· P. r. exercendo as fun

ções de chefe da secção de be-
::nefkio.

.

ii;

•

.ARMANDO JESUS DA SILVA

Regista a data
'

de hoje o

.. arríversárto natalício do sr.

"Armando Jesus da Silva.

xxx
'Srta, TEREZINHA DE JESUS

Registamos com prazer na

d3,feméride de hoj€ o transcurso
-de mais uma primavera da
.gracíosa senhorinha Terezi
.nha de Jesus, dileta filha do
; Is'r. Evaldo Schaeff€r, funcioná-
: rio do Depa·rtamento das Mu-
nicipalidades. Patente ooncedida à

General Electric·
para um novo

. , refrigera,dor

• I •
.

.

,

ANTÓNIO RIBEIRO DE
LEMOS

Faz anos hoje o sr. Antônio
·

:Ribeiro de Lemos, conceitua
r,i!o comerciante nesta preça.

Waahington,
.

D C.'- Ac lba de
:Sra. CECÍLIA TROMPOWSKY ler' concedida à General Electric

Aniversaria-se :na €fe,méride Co .. urna patente para um, nova

·,.de hoje a .exma. sra. Cecília refrigerador de 2 temperatura••
• T k

. com o compartimento congelador.

rompows y, di,gna espôsa do independenh do compartimentCl
,sr. De,sembargad"or' Alfredo d ....,tlnado 'à con••rvação doe ali-

"Trompowsky. mlntol.
,

.

O compart�rneÍlto congelador,

.J I'
- 11tuado na parte .uperior do ga-

orna lsta ADAO MIRANDA hin.te. recebe todas a. vantagens
Registamos com imenso da refrigerC<'c;;ão mecânica.

'prazer' na efeméride de hoje o' O c�mpartimento inferior. pa�a
;,aniversário nataHcio do SI'

OI alimentos. o·nde a temperatura

Ad- M' d
. deve ler conservada um pouco

·

ao lran a, nosso colega de mail elevada •• 40 a 500 Fahr.-
.Imprensa. . I nheit " é resfriado por uma ser

O ·distinto aniver,saria:nte I per tina própr a. contendo uma

,que desfruta de um . crescid� �i�tura de ó.!eo e refrIgerante- de

'número d . '. '
facl! evop0Ji"'lçao. tipo Prezon

� . aIIl1go.s,. se,ra por O•. prolclngamentOIl delito' .. r-
,certo mUlto !ehclta?O 'Pelo pentina que, vão atá O comparti.
transcurso de tao festIva data. mento luperlor. eetão ligado. a um
Ao ativo correspondente da

condensador que funciona �om
··nossa confreira "A NOTÍCIA"

permutaQor de caiar.

'.,as felkitaQÕes dos que moure

". jam no "O ESTADO".

�ATAL, 14 (Via Aér,ea) - Pelo avião Ida B. ,S. A. A., da
linha do ChHe, transitaram por esta e3ipiJtal os I$S. J. W.

Booth, pI1esidJentle da Bri:tÍlsh South �etican Airways e W, G.

Grí.tett, repres-entante do Mind:stério do Ar da Ingl3JteTTa, que
vão ao Fdo de Janeiro djls!cutir assuntos ligados aos proble.mas
aviatórrios anglo-brasileiros.

Justiça Trabalbtsta

.
.

PROCESSOS EM PAUTA
PARA JULGAMENTO - MES

.DE OUTUBRO
Dia 15, ás 14 horas:
PROCESSO N° JCJ-141 e

142/46
'RECLAMANTES: Walldemar

setenta janeiros, é pessoa cujos

Manoel Oorrêa.
sentimentos bem se coadunam

RJECLA�DA: Cia, doe' 1n-
com o ,seu modo de ver.

dÚJstriias OeraJels, Obras e Ter-
Versa sôbre tanta coisa iI}te-

ressante de modo a prender a'
ras S/A.'. . ,. atenção da gente.
O�JE!O. Ayl!�o-ipl1evl!o, 1<11-. E' homem do sitio, das roças,

d6hlzap�,0, !saLanos, horas :ex- das pescarias e, ao mesmo tem- ,

I �f/aS, fe�s, descanso de 15 mi- PQ, da cidade, porque sempre

nuw:s apos 4 haras de traljalho .está ao par de n9vida,des atra-

I con�mlUo, ,

vés de alguma leitura e de in-,
Dl<a 15, as 14,30 horaJS/:. formações outras. .

'

I PROCESSO N°.
.
JCJ.;286/46 Outro dia, encontrei-o de tar-,RITZ - Hoje ás 5 - 7 e REC LAM

8,30 'horas .

'

.
A NTE: Yolan- rafa ás costas, balainho ao bra- minhas filhas sent _

.

_

_

da ,Silva. ,ço, calça suspensa, Chapéu de I .'

ar s: ao pIa

- Sessoes das Moças. - ,RlEC�"M Ma+'�"'q·ul·m.l· _ botiá. Vinha alegre com alma
no para apI'ien?:er de iIIl!1p1 aque-

ROXY
,

. liÇ.' . 'la pouca mUSIca l'nd lh'd
- as 7,30 homs. - ca SI

.

de justo cantando coisas do
I a co. I a

VIAJANTES
Van Jolllhson - Dorma Re-I

. OB'JÉTO' ÂvÍiSo prléV:Ío folclore' ilhéu dêsse folclore n.um. rema.
nso aprazivel de lu-

. ed - Lionle:l Barrymore _ Dia 15 � 15 oo113'S":� quasi desapar�cido e tão pouco tares ?nde a barulhada çle c�n-

Relação dos passageiros quel John Graven - KeYe Luk?
.

PROCESSO N0: JCi:143 a
relembrado, Quando se avistou I :08 �e. m�rros ,e de favelas am-

.-embarcaram n/ .capital dia A VOLTA DA NOIVA 153/46 comig'o nem porisso se abalotJ,. .

a ��o c ego� pa:a espa�car
:9/10, pela aeronave "Tupi" I

Censura até 10 anOfS, _ REOLAMA1\"TE' Alge'lllO'r Car-,
Tio Jacinto tem a poesia, a �p�e �same� e mto 'a�ll�a .

,da Cruzei,ro do Sul. 'Preços: - doso lAti,. ib José 'lde Souza e inspiraç�o, a musica, na alma. �XIS en�, se vagem, .pastor!l,
Para .são Paulo' Antonio Sms, e Sritas. _ Cr$ 1 20 I Outl:os ii) • Cantar diáriamente, faz parte

os �ntIg�S aI perp�ssa: tão

· Be;rnardo da Silva 'José ROI'S Es,tud.ante --'- Cr$ 200
.

I
"
......ECL·AMADA' C'I ..:l

- de ·sua vida e só não �anta sUI�vt�D?-ende pe as praIas ermas,

"

-

.

,. /,...� nJ. m, Ule 111- d dA'
so 1 arIas e nossa Ilha em noi-

lllann, J o s e Faras Borges Calv.a}iherros - Cr$ 2,1.Q .. -- 'dÚistrj,Elisl G r Ob T, _ qua� o a o,ece. SSIm, a meu
tes de I

Walt�r St d' ,k'
.. (

e aes, I1as e er pedIdo, ensmou-me a toada do , ua�_
o lec, Corma Mo- .... " .... , .... ,., .. /" .. ,.... ras B/A. .

.
I Ia ao calOr da .tarde

raes de Sales Olivei P d RITZ 5a fetr� ,J J . que vmha cantando e, em logo

I
...

PI' :r:a, e 1'0
.

-.' y"" -. oan

r
OBJETO: AVllso-:prévio, rn- che ·ando á ca«:" fiz uma de

As duas lagoas, olhadas do al-

,au o de Sales Ol.lvelra e AI- Craw10rd - Freq/Mac Murray denização, fériaJs, honas 'extras.
. g _,a., to da colina, refletiam os mon-

���t�ed�a�a:�� :O�v:ir!L'. Para INSU�ÉITO� dif�rehça de 's?-�á:ri�'s,. salários, dústri.as Gerlal€ls, Obms e Te1'- tes eD?- seu �erredor. Um carr�-
,

, p!Lnclo Bra- " -j. , , .. " e descanso de 15 mmutos apos r'li S/A
de-bOIS subIa gemendo pregm-

��l ca�raQl,
.

�anoel" �ereiral IfI.TZ - R/OXY - Domingo 4 horaIS de :tmbalho contínuo, "�BJETO: rrtdeniz''açãJo avi- çosamente as "Sete Voltas".
ma e uelro,z, Mano No- prmOlmo: --J Dia 16 ás 14 horas' ,.

f" l'
.' Por um trilho ou picada cor de

'Üe�n, Adolf? Beckmann, Wal- '.)S MosQdETEIF.:OS DO .HEI PRÓCESSO N0 JCj-126/46 sO-Df:neV11'6o" en1a5she 'sa �nos. baI'I'O, IlIum monte fronteiro,
mIl' TolstOI Bos'co V d

I .

,la "as . or,as. 'Ih
.,.

M II ,'" .'
asco e

T
'I KNO'T I

REOLAMANTE Rkardo' Al- PROOESSO N° JCJ-154 a
ua mu' er üonduzI,a 'ammalS'

e o Fel]O, dI, Randulfo orne f . vÍln DUltJr:a. 166/46 para o cur:r:,al. .

Cunha 'e Neusa Magalhães I
. Er h d lt á 'Ii d '

D b
� .

')
, TmCLAMADA: C:ua, de In- R!EGLhMAiNTES' Inocêncio

a ora e vo ar CI �a e.

ef?em ar,cados na mesma da- I '

,., Despedi-me de tio Jacinto fi-

ta: Procedente de São Paulo: II pr{od
-

d C 26
AnilCleto BatrS'ta e oútrolS. cando de voltar para outras pro

Cl.ara Hablitze1, Alfredo Ha- ucao n pOeo « »
RECLAMADA: 'C1�. de 1n- sas em as quais possa colhêr as-

bl:�tzer, Berko Mantelmacher,. U
.

-.
•

dús'brias GeraJEJ3, Obras 'e Ter- suntos de maneira a transmi-

ll{aJme Mantelmacher, João SALVADOR 14 (Via AJérea) _ ,
"

ras S/A., . _ .

ti-los aos que porventura en-

�1a·'sur Elias Ary Mansur o nAvo
I'

d 'C ,.

Infiorma;m 'OS Jorn.aIs que OBJETO. IndenlZ\açao, aVl- contram prazer nestas coisas

tlDl'
'

I'
"'IV pOQ'o ,e arruelas com 180 metIios ehamad C 26 f ' ." h· t f" ,

.
lQS, Arno' Carlos Gracher, sUbm,etid07a id� t'l "t 't" d.

"

_

I,' 0.-,

011 SO-'fd�VlO, aras ex ralS,
..
erras, SImples e modestas das roças e

Alberto Arthur Henrique 'Dell A pr di - end ]CO es. e p��dlUça� d� poço C-28.
_ E.allanO'? e descanso de 15 mmu- das praias da nossa "Ilha Ver-

,Gt':dice e Ernesto Riggen- ke 1.032 �t�i�odi�rfo�:o de Cande18s atmgm 'a IUma prod1lçao
� ��:�1�����.,4 horas de trabalho de'\;,,'::cn.::o 2:::·;:o:r 'o L:J .1s'",,�50

--------�---------------

Ten. NAR!3AL BARBOSA DE
,SOUZA

Assinala a data de hoje o

.aniversário natalício do sr.
·

.Nal'lbal Bal'bosa de Souza" dis
tin.to oficial da Fôrca PoUdal
.·rlo Estado.

�

...... "
,.

RITZ'«:ines RO ]C 'I
B··"R I T O

o �lfaiate indicado
Tiradentes. 'I

,
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A Universidade/ de Colurnbie em Nova York, fundada em 1754,' é Uma das

principais irtstituições superiores do ensino dos EE. UU. Conta com Uma
frequência de mais de 15.000 estudantes. A fotografia zrros rra uma parte do

Colégio de Professores da. Un!iversidade. (S. I. H.).

AI)V(JG .c\.
, -,� I DeseJo uhJer
l)üS emprego?

,

.

Procu re tntlÍo a nOSHJ\ Gere.
�l� e preencha' a nossa "ficba clt

'

mf�rm.açõ,:s úteis", d'\lIde tOd..
as IndH;açoes possíveis, 'que, t.etf'
mos .prllzer em recomendá.Í'ó (.]
aos lDt�'rt's�ados na aquisição "'.
I)ons f ... ncionári os (Illi)

Dr. OSVALDO .BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL
I '

ESCRITÓRIO: Rua Felipe. Schmiàt � - Sala 5

'I Edifício Cruzeiro .; Floria:nó,po}is.
---

f-v'.�-�--'-
I ISlte, sem tomp,�omissos
LIVRARIA 8'084

ELE6ANCIA, CONFORTO E ECONOMIA
conseque·se com cs trajes sob-medido.

GUASPARI Rua, Dt-odoro. 33

Florianópoli�
Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

Vendedor por conta proprio:
PLACIDO MAFRA - Beacr de Mtdas
Rua Felipe' Schm id t , 34 - Fone, 755

Boa coleção de amestras Atende-seàdomicilio.

'Novidades todas ati

Isemanas

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

. QU�R VESTlR·SE COM CONFORTO E ElE<�AHCIA?
PROCURE A

Alfatataria MelloI Rua Felippe Schmídt 22 - Sobrado

Tenha sernpre em coser uma garrofmha de

nrERITIVO «K N O I»

VIAJANTES
Necelaitarnos de dois, para viagen. no interior do E.tado. Deve ser

pe..aa idonea e já'com alguma prática de comércio ou com aptidõea
que pOlia comprovar-se. Exige-se referência.,

Dirigir-s. por carta do pr6prio punho, a Caixa Postal n. 42. em

Flol'ian6poli•.

ESCRITÓRIO JUR1DICO COMERCIAL
Alllunto.: Jurídicos·- Com(!rciais -- Rurais e Informativo.

Endereço 'I'el, ELIBRANCO - LAJES'� Santa Catarina
Consulte �o,sa Organização c rrtes d••e decidir pela com

;Ira ou venda de imoveis, pinhai. cu qualquer
empresa ne�e e.tado

Diretor: _. DR. ELISIARIO D�AMARGO BRANCO
ADVOGADO

Rua Frei Hogéríc, !)4
_

- Caixa Postal' 54 - Fone 54 I SNRS.
.4SSIN 4NTESFARMÁCIA ESPERANÇA

do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje 6 amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopátias - Perfu
marias - Artigos de borracha.

Garante-se a exata observância no receituário médico.

Reclamem imediata
mente qualquer irra
gUlaridade na entrega
de seus jornaes.

CONTRA j,
TOSSE. �
BRONQUITE

TOME $EMPlle

o í:í1tõlHOR DOS mELHORES

��ICO"'S.I'I'!'IIL••

n'o

ATENDE A DOMICILIO
Banquete... Jantare'i .. Casamen

tvs •. Festas .. Batisados _.

Competencia e rapidez.
Hotel Metropol �. Tel.' 1.147

EMPORIO ROSA .• Pllaça 15 de
Novembro rt , 21.

rlEMORROIDES
tJte ,j.p'Cifitt1
AliviII td dfnej
,euit44J.
iHfecfütS

\

A ação benétíea "a Po
mada Ma n Zan, prepara
da especialmente para to
do. OI casos de Hemor
roides, é imediata, alivia

......,':rI�
as dõres e os pruridos,
acalma e evita !ls complí
cações infecciosas du ui,

cerações e varizes hemor
roidais. A venda em t.da.
as Farrnacias em blsoae••
com canúla especial para
facilitar a aplfÇaçio.

Os detensores da verdade são

.para aqueles que a temem,
criaturas incomodas ,e íntole

rantes, como o são, paira os

que alimentam desejos impu
ros e factlidades lrcenciosas, os

pregadores e exemplífícadcxes
da sã moral.

Oontínua animado o cam-peo
nato da segunda divisão. da Li

ga Blumenauense de Despor
tos. Oportunamente daremos
a colocação dos clubes no atual
campeonato.

xxx

Sêde independentes e não

l, vos torneis escravos dos bens

i terrenos, se de facto quereis
contar com o nosso auxilio e

simpatia. Ficai certos de que
só 0-8 bens eSlpirituais vos fa
rão felizes.

Gregório

REDUZA�A
GORDURA
Põ'r Um NovoMétodo
Ao atender às Estrêlas de Cinema de

Hollywood, um méd�co descobriu, um
método seguro e rápido de remover o

excesso de feia gordura. Comece a !".)E'r
der pêso na primeira semu.na e m�Ht,{)'i
Quilos ao mês. Basta tomar 2 past.ilbus

,) vezes por dia. ltste novo métod�), �ha
mado Forrnode, traz; nova vi ta.lidu

de, saúde e energia como. também uma

aparência atraente. ao dissolver a gor:
dura. V. não só se sentirá como parecf':a
10 anos mais jovem. Não é necessário

fazer regime e limentar, nem usar drogas
drásticas ou praticar exercícios em excesso.

Atúa. ajudando a natureza. ForDl.o<:,e
reduz a gordura de um modo garantl�o
como V, deseja, Peça Forrnode, hoie
mearno em qualquer farmácia. A nossa

g8ranti� é a BUS. maior pruteção.

MAN'ZAN
PARA HEMORROIOU
Um produto De WIU

I
-,
,------------

I

1
DR. SAULO
RAMOS

avisa que reabríu a sua
clínica.

Praça Peraira Oliveira, 10-

AOS SOFREDORES
A Ora. L. GALHARDO, ex-médica
do Centro E.pírita Luz. Caridad.
e Amor. comunica a mudança
do &eu 'colUlultório para a rua-liQ
Senado, 317. 2.0 andar,iRio de

Janeiro.
i

(CONSULTAS Cr$ 20.00.)

DEUTS,CHE BUEIDDER
peçam catalogas. \

LIVRARIA VELMEN'
Petropolis.•• Caixa faltaI: 91

V,Aala
r

CARGAS RE'rIDAS, POR FALTA DE ENDEREÇO
Telmo Paulo Müller . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 volume
Isidro Valéria Pereira 1 "

David Iolovitch ,_. . . . . . . . . . . 1 "

Orlando Scarpellí 1 "

Elvira Silva 1

SamS.0s Aperribay 1

Ouilherme d'Avíla 5 volumes

Domingos Cardoso '....... 1 volume

Lorch & Tuoh "
. . . . . . . . . . . . .. 1

João Corf'u & elA . . . . . . . . . . . . . . . .. 1

Fili\al NARlG, praça 15, de Novembro
Edf. La Ponta - TeU. 1.325

FlorianópoUs, 11 de ounubro de 19.46.

h..

"

__� � --r-

e
,

LIVROS GALANTES

I
«BOULEVARO»
Legítimos Nús Artístico. Fruncêees. 6 foto. 9x12

O. ARAUJO CARNEIRO -- Caixa Poato l, 1126

Peçam-nos catábgoll dos livros.

Cr , $ 70,00
-- Rio

ESCRITÓRIO JUR1DI()O COMERCIAL
(Com um Departamento Imobifiârto)

Vendas de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor r dr: Blisiáric de Camargo Branco

ADVOGADO .' ,

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

Endereço telegráfico: "Elibranco" - Lajes - StA Catarina

J
I

I

I '1'--

tl'

-:?" \
.":,,õ _ ....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I

'Yor JOSEPH MAIER e SENDER que costumava mascar corno se

" JEARI fossem bombons. As dores reu-

máticas que lhe atormentavam
{Jaari, ex-sub-che�e. d_a Secção os membros inferiores, força-
de Resun:�s, da D2�2sao de In-

vam-no a andar compassada
terrogat�rzos, e 'lI!�2er ex-ch.e�e mente, S8m firmeza. De ai (

Ji� Secção d� Ana!2�es, da D2V�-1 ter-nos sugerido a lembrança
sao de Lnteri oçatorios do

Gab2-j de um pacto. Mas, só o pontonete do cnete .do Conselh� nor-
de vista mental Goering não é

te-amerzcano Junto do Trzbunal
Q' '.�. ,:,. A'"

'

,

MTt d N b 'I I
um homem ordínar:o. pesar

,2 2 ar .: urem_ erg, rene a
.

t:
da tensão produzida pela der-

n:sta serze de artiaos, que espe- rota militar e pela prisão, o seu
C2e de homens eram os super- .

b t
.

C"" el. '. ....
cere 1'0 es ava sempre ln "IV -

homens nazistas, cuio tn avesso
mente alerta. Nos vários meses

acaba de encerrar-se. Ambos
de interrogatório cruzado a que

passaram meses em Nuremberq, f' b tíd ontra.

t d
.. i Ol su me I o, nunca se c " Á

-

zti erroçan o os criminosos que: di h tâ
.

.âescreoem: estudando a sua vi-
isse em nen uma ques �� im

ri

'

b ti I portante e o seu conhecimento
aa pregressa e am os roeram, d f t 1 t
como ninguém a oportunidade I o� a os era .CtO�P � o.

l'
âe arrancar as máscaras sob as aSi ?Ordm�1 o OI' e q;e os

quais se ocultava a verdadeira se, so na e inumeras raque-

-f"
. .

âésses ex. h f d' zas. E, como, sem demora, des-
J 2s20nomza esses ex-c e es o, . A

'

R
.

h Al to)
cobrimos, a maior de todas era

,e2c emao.
a vaidade.
Uma coisa que despertou a

{Primeiro de uma série de, d@z atenção era aquele traje verde,
artigos) .

t· b t da íroleza, Até á a er ura o
IAtravés de enormes janelas, processo, própriamente dito, em

a luz do outono inundava a pe- novembro de 1945, Goering Jvi-
quena sala de interrogatórios, llít

t
.

d d P lá
.

d
tou 'qualquer exibição mui ar -,

no erceiro an ar o ao acio a. ...

,

J' t· N b P d
FOI no primerro dia do preces-

us Iça, em urem erg. are es A •

1 t
,

, ' O" bilíárío e C'
,.'

• I'so, que ele apareceu, afma , ,ra-
nuas

.. mo 1 iario era cons ,IUI·
[ando o uniforme de Marechal

.d,o, apenas, por uma g:-ande. e do Reich. Reservara aquele bo
.símples .mesa e por IT_lela duzía nito uniforme cinzento para o
.de cadeiras. Por detras dos lu-

dia em que aparecesse em pu-
gares que ocupavamos, encon-

trava-se um botão de campal-
blico. Deve ter sentido profun
damente o fato da sua tuníca

nha, dissimulado, para chamar, não estar ornamentada com a
em caso de necessidade, os ho-

série de condecorações que cos-
.mens da' policia militar norte-

tumava trazer, rebrilhando sô
.amerícana, que montavam a

bre o largo peito. Mas, mesmo
__guarda, armados, no corredor

sem elas, Goering conservava
de comunicação.
Diante de nós, a porta abriu- um pouco de sua antiga "ma

gestade". Incançavelmente, du.se. Um policial militar entrou, rante o interrogatório,
.

costu-
fazendo sinal para que um ho-

mava êle dizer, estendendo a
.mem corpulento, de estatura
.mediana, envergando um terno

mão num gesto de complacên-
'cia: "Sim eu era o homem nu

-verde, á tirolesa" entrasse, tam-
mero dois da Alemanha. As-

"bém, O homem curvou-se Iígeí-
sumo plena responsabilidade-ramente, atravessou o quarto

.com passo combaleante como por �
tudo o que foi feito sob a

o de um pato e instalou-se con-
minha jurisdição".

fortavelmente numa cadeira de Mas era dificil arrastar o se

-braços do lado oposto ao que nhoril Hermann aos detalhes

-ocupavamos, á mesa. O seu ca- sordidos. Que dizer do assassí-
> 'belo escuro estava cuidadosa- nato de aviadores aliados nas

:mente penteado, seus duros camaras de gás? Quer dizer dos
.olhos azuis refletiam a luz fria. horrores nomináveis e ínomí
Com as calças metidas nas bo- náveís, dos campos de concen

·tas de c�no alto lembraria um tração? Dêstes aspectos, Goe
-chorer sem trabalho em busca ríng declarava-se ignorante, ex'
-de emprego, se não fôsse a ex- plicando descuidadamente: "Eu
::pressão autorttáría ' dos seus não podia preocupar-me com

.olhos, o toque de Insolência do detalhes".
jôgo dos seus ombros largos e a Na estranha intimidade do

contração dos seus lábios. fe- pequeno quarto, fomo-nos a

-chados 1C00m-o uma ratoeira. pouco e pouco aprofundando
Era Hermann Goering. no passado de violências do
Houve uma ligeira pausa en- monstro, revivendo os dias da

.quanto procuravamos tornar- guerra civil espanhola, quando
:nos mutuamente o pulso. Nós a sua Luftwaffe esmagou Guer

-constituíamos o seu pnmeiro nica, a cidade sagrada dos bas
contacto real com o Tribunal cOS. Lembrar-se-ia Goering. de
:Militar Aliado, que, dentro em Guernica? As suas sobrance
breve, iria encetar o seu colos-Ilhas contraíram-se, ao respon
,,sal processo dos nazistas de der: "Um momento, cavalhei
destaque, pelos" crimes de g�er- ros. Guernica, não é isso?" Ou-
Ta, crimes contra a paz e cri- tra pausa para refletir. E, brtiS-
mes contra a humanidade". camente: '�Agora me lembro,
Não se notava. o menor sinal de 'sim? Era o campo de provas ;_,a
.apreensão nos olhos gelados do ra a Luftwaffe." Recor..damÇls
reptil do principe herdeiro de lhes as mulheres espanholas e

llitler, o grande Marechal do as ,crianças que haviarrn morri
ReilCh, chefe ,dia LUlftwaHe, Pre- do h-OI'rivel'ffilente dUTante aE

sidente do Reichstag, arquiteto "provas". O rosto de Goerm.g
da Gestapo, ex-ditador da eco- iluminou-se: "Foi la.ment>ivel
nomia alemã, o homem que, co- c-om efeito. Mas era necessá.tio.
mo diria mais tarde, numa car- No mo:meJ1ito não dispunha os

ta, o Ministro do Supremo Tri- de cutro camp:::l de pro,; s".
bunal dos EE. UU., Robert Jac- (ONA) ..
ekson, "metia o dedo gordo em =:::..:_,;_ �.:.::=============_
todos os bolos" que os' cosinhei-
ros nazistas preparavam.

o

Fisicamente, não tem o me

nor aspecto de um super-ho
mem. As suas roupas fanklsti
cas dançavam soltas em torno
do ,geu corpo, devido aos muitos
,quilos que perdera na p:Isao,
desde que os médicos se recusa
ram a fornecer-lhe as doses
,diárias .de morfina em tab:etes,

I'
,

,

1

f

Assim. eràm os super-hom.ens'
Herman Grering

h
!

II
Banco do Distrito Federal S. A.

Rua

SNRS.
ASSINANTES
Reclernern imediata

mente qualquer ir re

gularidade na entrega
de seus [orn e ee.:

NOVO HORARIO DA

P. ALEGRE - FLORIANó·
POLIS - CURITIBA - 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.
Infor-macõr-s: Filial VARIG
- Ed. Lá Porta -- Telefône:

1325

I

Botijas de rerro
para gás
carbônico
VENDE-"SE

Novas, recem-impor tadas
Pedidos à

IKNOT
,

S A" C,x P-. 34 '

,

'
' ITAJAI

6AS CARBÔNICO
V EN D E -'SE

Pedidos à

5. A.

ICaixa Po�tal 34

Tel. '- K N O T - Itajaí
,

KNOT

r

ODIN

�
lH f IIECOIfEIIDI {

COnlRA F€IHOA�. R€CEnTES OU AntiGAS

DI. nARNO
GALLETTI

ADVOGADO

G.

Crime e cível
'Constituição de Sociedade.

NATURALIZAÇÕEô
Título. Declaratórios

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

Resid, -- Rua Tiradentes 47.
Fo"NE -- 1468

•

r--....,---------

i SELEÇÕES
,I

I
II 'Nereo Clube de

24 artigos Ida maior

"atualidade I
COMPRE SfU EXEMPlAA J
HOJE MESMO! .' i
c:�:..ó.:��� ,

Santa Catarina
I ..Afim-de obter elementos que penmítam ampãlar sua fina-

II�LdaiC1e, o Aero CLube. de_Santa Catarina pede a tôdas as pessoas
interessadas em aviaçao, ou que desejam ttrar o "BREVET",
o obséquio de preencher o cupão abaixo, remetendo-o com a.

possível brevidade:

AERO CLUBE DE SANTA CATARINA

Rua Trajano; 33 -- Sobrado

Sexo:

Grau de instrução:
Profissão:

o

O

Idade:

de

Assinatura de revistas de aviação 'nacionais

Pilotagem O - Aeromodelismo
ou estrangeiras

(Marque com "X" o que deseja)

Curso

,Nome

IDndereço

'" •••• 0,0 ••••••••••••••••• 0·0 • ., ••••••••••
,

,

o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

. .

C'lube Doze de' Agosto•

PROGRAMA DE FESTAS PARA o MÉS DE OUTUBRO·
Dia 20 Domingo - SOIRÉE, com início às 21

horos
Dia 26 Sábado - Festival promovido

mio ESTUDAN't'IL, com início às 21 horas.

CONTA CORReNTE PuPLJi.AR

JUIOS 51/2 a ao - Limite Cr$ 30.000,00
Movimentação com cheques

CAPITAL: rR$ 60.000,000,O(]
RESÉ�VAS: CR$ 1.5.000:000,00

Trajano, 23 • Flofia.nÓpclis

Agradecimento e I

Convite
I

tA
família de ORLANDO

FERNANDES, (espa.o, filhos

I 'irmãos cunhados.. 1J0qro e

aobrinho!i)' externam p�bli
comente 08 seus corncvídos

aqradeéirnentos ao. bons.
amigos que acompanharam

de perto o suo enfermidade e mor

te e a todas 011 pe••oos que o.

confortaram, quer pellsoalmente.
quer por meio de carta. e tele

gromall,
A todoa convidam paro a missa

de 70, dia. que será resada dia 15
àa 7 horas na Catedral.' Metro

pol,itana. Antecipadamente agra

decem ' ao. que comparecerem a

este ato de fé crilltã.

graças ao saboroso • PÓ Digestivo
De Witt. que. desde a primeira dó·

se dá alivio ás dôrés agudas da
lhá digestão e fa� desaparecer o

peso e os ardores causados pelo
excesso de acido no estomago.
0« PÓ Digestivo De Witt. corrige o

mal no seu ini-:io; estimulando a di

gestão, protegendo as mucosas gas·
111"0 intestinais c neutralisando a aci
dez exce�siva. Lembre-se que com o

c PÓ Digestivo De Witt. não se de
ve ter receio dos gostosos prato»
da arte culinaria Brasileira.

Peça na farmacia o

I

pelo Grê-

*
Peço-nos pelo correio O novo

CATÁLOGO de
OCUlOS MODERNOS

tendo o certe ao de ser atendido

por lUTZ' FERRANDO cóm a

mesma qoronrio e e ttcíencto como

se o fôsse pessoalmente pelos
nossos técnicos

'LUTZ fERRANDO, o "nico ótico
de confiança, que lhe oferece a

garanti0 de 60 anos de experien�
cio no confecção de ôculos, exa

tamente calibrados de acordo
com a receito do oculista.

Adquiro seus óculos pelo sistema
'de reembolso. f

�' 'PEÇA CATÁLOGO GRATIS A'�
,,'---- �----------��,�'---------�

I'
i

t

Relóolo perdidO
Foi perdido um relógio mo:,ca

«Movodo» . americano, chapeado
a ouro. monograma S. P. entre o

Grupo Escolar do Saco doa Limões
e Assistência Municipal. Grati
fica-IIe com Cr$ 20000 o quem en

tregar na A..istência Municipal.
37.-1

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

Locomóve,is
Vende-se' dois um Petain tipo

Weeff 24 HP e outro Robey tipo

I
Marchall para pron�a entrega,
Informações na Organização Co

,.,., ..�dal C"tari.,.n�", à Rua João
Pinto nO. 1<3 - l: IOI'lor<upoli,; •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Partido
Partido

Comunista da Itália e

Comunista do Brasil
o
,o

João Erainer . os hípocrítas dos padres, vào
Estie artigo não é meu, afirmando mentírosamente SO�

E' apenas para oferecer aos bre os nossas objetívos; negar
leitores o seguinte documen- resolutamente tudo quanto a

to sôbre o que quer na realída- ürmaan; negar resolutamente

de, o comunismo. que nós S01llQS contraries á re-

O que se. passa HJa Italia, Iígíão á patría e á-f'amílía.
tambem se passa no Brasil. 3) Mostrar, por meio de pi-
Ei-Io, em sua tradução de lherias e mediante um proce

orgão "Cíviíta Católica", (nú- dímento atraente e satisfeito

mero de 1° de junho do CJr- que você se ISente mais livre
Eu não havia visto uma vez co passou a comandar o jogo, ,O empate de 2 a 2 SUT. teDi�� ano): sem as baboseiras da relígtão;
quér, a exibição dos nossos Chocolate preocupado c o 112 preendeu á muita gente que "Companheiro prcpagandís- fazer ver que também "Se vive

19adores, desde que Lebéco Ferreira, não foi, como se es- se dizia entendida de futebol ta. bem sem religião e que ate se

iicioú os treinamentos, Aguar- perava, o condutor da nesse e de concentração. Schra nrn Você é dos mais efícientes vive melhor sendo mais livres.

ei, por conseguinte, o jogo de equipe. O centro médio de e SauZ fizeram grande 'faltlJ. ac instrumentos. Para qUe a acão 4) Particularmente tem VCh

omingo com o mais vivo in- Paula Ramos não distribuiu nosso, scratch, se torne mais eticíente, eis- cê a missão de destruir a !110-

iresse e expectativa, Aguar- jogo nem ,defendeu com Q Os 35 mil cruzeiros que uma diretiva para a sua ati- ral, ensínando os íngenuos,
ei, como todos os catarinen- combatividade necessária: ,. er- arrecadaram as bilheterias vídade.

'

criando um ambiente satura
es, um jogo sensacioruü, um reira ,jogou todo o tempo no atéstam a boa vontade dos ca- �e:nbr,e-se de qu- a nossa do daquilo que os pudíbundos
utebol vistoso e uma técnica metade do campo, ladeado por tarinenses pelo nosso futebol: missao e: BOLCHEVIZAR A chamam de imoralidade. b' o
nais ou menos perfeita. Chocolate e Jalmo. mas, jamais atestarão saiu-ta- EUROPA TODA, cuate o que seu supremo dever; destruir a

D�sde as primeiras horas

dei
O ç,taque, entendeu-se, ape-' ção -âiante de um futebol ira- custar e de qualquer maneira. moralidade!

!0,"!:2n{/0 era sabedor da esca- nas, na metade do primeiro co e defeituoso que só propor. ,A rriíssão de você- é bolclievízar 5) Afugentar sempre seus

aça? �o nosso =«: .. _, t�mpo, quando Tião e Br-iulio cionoú critica âesjaooráoei f' o seu ambiente. Bolchevizar e, companheiros por todos os

La fzguravam Arecw e Titio ainda acompanhavam os de. arrazaâora. como você bem sabe, líbortar meios da religião, especíalmen-
- dois dos elementos critica- mais dianteiros. A troca entre Temos ainda pela frente 'um a humanidade que seculos de te pondo em Isituação odiosa
(os por mim em comentários Teixerinha e Leónidas, nas ex. compromisso um corrupromis- BARBARlE CRl!STÃ estaoele- os padres, os bispos, etc. Ca
iassaâos. tremas, fiai um desastre para so mais difidil ,e 'Sem qualquer ceram. Libertar a- humanidade Iuníar, inventar, sem OPOl"1m-
� movimento em

_

Floriano- a pro�u.ção do quinteto. possibilidade de vitória por- do conceito de Relígião, d� Il:1O tomar algum escandalo an:-
IOlz.s naquela manha era. dos

.

Leôniâas sabe jogar o [ute- quanto será teatro o estádio AUltormade nacional, de vro-I tl%0 0iU -atual ,e erIiC�rece-Iü a.

naiores. Mesmo que quizesse boi apenas na ala direita, ou "BELFORT DUARTE", de ::u. príedade partícular. VISta dos companheiros.
wr�ditar nu� derrota era de- no centro. A sua deslocação ritiba. Em todo caso ainda res- Por' enquanto a sua missão 6) Outro grande obstáculo
ruus o entusiasmo para assim para a esquerda não só preju- tam esperança. . . O [uteooi é mais limitada, e está contida para o nosso trabalho: 'a ta
iensar. dicou a sua atuação como sempre oieréce surpresas e no seguinte DECALOGO: mííía cristã. Destrui-lia, espa-
E, com o espírito assim meio também de quasi todo o qua- quem sabe lá, os nossos rapa- 1) Não manifestar aos eO)TI- ilhando idéias de Iíberdade em

'eooluuio, meio confiante tá dTO catarinense. Leónidas atra- zes não criarão um novo pa- panheíros não amadu recido.s a matéria de casamento: excitar
istaua diante do microfone da palitou-se C01�stantemente, não ârão de jogo? j

.

finaltdiade de nossa tarefa; \'0- os moços e moças quando fór
fládio Guaruiá pronto par� consegu�ndo uma só vez caro O Lelécó bem podia cantar 'cê c,om isso comprometeria tu- poS'sivel� :criar a d�spl��encia'
urmentar a nosso favor os âois rega?" sobre o arco de Cajú. assim: do. . na familía, no estabelecímen-

;:'empos da partida que a to- Nem mesmo Teixerinha con:- "Coniésso: ao invés de ,rir, 2) Combater 'contra tudo to, no Estado: desprender a

los su_rg_ia_ cO,":o esp.etacula�. venceu n� esquerda: O atacam- chorei ... " aquilo q lU e, especialmente vmociâaâe do lar.
, .

De znzczo, mao quis acreditar te Paimeirense esta em ótima .' . 7) Levar o opera'TIO ao gosto
'La falta de coordenação do forma física, demonstrando

�..:r... 'ftJ..:r..."',.:''''!I"",.:r..:r...'''-..rçç '''J#I-..:r&''' '''",�"""_"""T,,.: ..,. - - da desordem, da força bruta,
nosso scratch.; um futebol muito superior. C

A

b
· da vingança, a não, ter medo

Talvez o nervosismo, a res- m_as, na sua verdadeira posi- a m
.

IOdO sangue.
001Jl-�de, o entusiasmo çao, que é meio direita. Bráu- '8) IllIcultar bastante a idéia

I·
.

ia torcida .contribuiss,e para l;io (Meu Deus!) nao acertou. .', SIMBO- 1 V-F�Ni)AI COM,PRA de que o Oiperá!I1i.o é U!IllIa viti-

'Iltrar:alhar (J atuqção dos nos· A
_ min�a impressão é que ele MOEDAS LOS LIVRE LIVRE ma' d� üapi1JaJ.d,smo e dos seU5

,

ws Jogadores. Quando podia nao adaptou-se com () sistema cuunplices: autoridade e padre.
""ter pensado assim surgiram os I de Leléco. Bl'áulio sempre to;' Libra i;C ,7;',4416 174,555 9) Seji?- sempre o primeIro
2 tentos para as nossa córes; um meia adiantado, €, domino Dolar l U;$S 18,72' 18;50 quando se traJta dle prestar pe-
e, logo depois, o término da go, surgiu como atrazado. Tiãc Escudo Esc, 0,761 ,0,752 quenos serviços aos compa-
primeira. etapa. �ue jogava atrazado apareceu

Peso Bulivíano pBl�h 0,4457 10,4361 nhei'ws, fale muito alto, faça
Veio o segundo tempo e, co· Joganxio adiantado. O centm Peso Chileno <li' 0,6'139. 0,59&9 se escutar. O ibem que fazem os.

mo êle o completo :desnortea. atacan�e Bodir:ho atuou reg'u-
Corp'a Sueca SW.Kr. 5,2109 15.1496 cait�liJcos :nãlo o PUh.!iq)l�e, oy.

menta da nossq, eqmpe. larrnente. Bodznho possúe wno.
Franco Suíço Sw.Fr. 4.3738 4,3224 entao labnbUla a voce mesmo.

I Arocio, Chocolate, Leónidas, maneira defeit'llósa de atacal'.
Peso papel Argentino M$N' 4,6337 14,5455 IDsteja ;sempre na vanguarda.

ITião e Bráulio' não �orrespon- D_e costas 'para o arco, contni.
Peso ouro uruguaio DO$au[l ITr 10,6062 10,2778 de -tOldos os :movin:tentos.

deram de modo algum. no, coZaca-se, quasi sempre, em CorÓa Dinamarquel'a :\. 3,9008 i),855 10) Lute, lute, liu,te, contra
O primeiro, indeciso quanto "?ff',-side" -prejudicando as. ��!��o Fràricês �;�Fr: 1,7146 os padres e a morar católicà_

H'S
suas próprias jogadas não szmt inúmeras investidas dús Marco Vm!3

0,1574 0,1556 Dê ao ope:r;ário a impressão
um zagueiro para seleciona· ca arin_'ensf4S, aliás, algumas Florim FIs

de que ,sómle�e _nós somos li-
do. Chocolàte, no centro da dG:S mznguadas àescidas dos Franco

V'l1es e somente nos os podermos
, nterrnediária, não é o mesmo nos. Mutta g_ente saiu pensan-

Belga Blg 0,4271 0,4221 libertar. Não haja medo, mes-

'Chocolate
atuan{lo de ,médio do -no Bastinhos. . . Taxas fornecidu pela agência do Banco do Brasil, mo que tenharrnos dle pe.rnn:ane-

direito ou esquerdo. Leónida�J A ala eSqyerda-Tião e Tei- sem confirmação 'cer 3 ou 5 anos. Nossa obra
também fóra de sua posição, xerinha e Tião e Leónidas não prossegue sempre porque 05

constantemente" declinou' de constituiu, em todo o Úans- Cl:lltó1:iJc,os são ignoT!antes, ti.-suas habituais caracteristicas, .curso da partida, pBrigo algum Pedl"do A pa'g'
'

amento a 'M'oscou moratos e inat�v()S. Nós ven-

lapresentando um futebol apa· para o m'co adversário. Os ex.
U Ce'remos! Seja Ulma Icelrula co-

Tgado e sem objetivo. Tião está tr�!}2as !2ada de util fdzéram e WASHIGTON, 14 (U. P.) - Os Estados Unidos envia· munista. Domine 'seu ambien':
muito "cansado" para atuar ac Tzao nao produz mais o tute. ram uma nota a Moscou pedindo a ,liquidação de sua cnn:;a te.
lado de Bódinho, Teixerinha e bol necessário á sua posição. de 11 bilhões de dólares, resultantes de Empréstimos e arren- N�o precisa ulteriores ex...

Leónidas. Tião, como
.

os de· PÓdfj_.se dizer mesmo com damentos, segundo foi 'oficialmente anunciado.
-

pl'lioações. Quem é comurnis>ta.

-mais, apar.eceu mas não con· absoluta 'precisão, que � nossa .. 0 governo americano solicitou ao governo de Moscou que en· é inilmiIgo nO'1 de Deus, Quem
venceu ... - Bráulio não bi· representação não d e i:r ou 1Ae a Washington uma missão financeim para iniciar as dis· é eriistao é inimigo nO. 1 do co-

zou as suas atuações anterio- transp�recer padrão de joqo .cussões o mais cedo possivel. .

munilsmo!
. res. Ao que paréce o ex·cen· Os mezas atiraram, sem dire- .4 nota amerícana foi enviada ha diversas semanas, não,

Nitro avante do Avaí não com- ç�o, o centro médio não sur- tendo sido ainda recebida resposta, ---:f�.N.�����f-pe ,preendeu, ainda, a tática de gzu como elemento- centraliza-
DiLe�éco. (se é que existe). dor dos ataques e os extremas 200 mil almo,ços emA minha impressão do nosso improvisados, não pUdé"am' .

'

- sel,ecionado dléve ser, aliás" a fazer .mais do que fizéramo
impressão de, todos aqueles Zabot, jogando como te1'cei-

'SALVADOR, 14 CE) - Os rest3Juranuas IlOiPulares do

que assistiram o embate, ro back, fêz recuar o ineia
8:::.ps 'ultrapassou ontem a eifra de 200,000 almoços, fornecIdos

Faltou ao nosso selecionado Bráulio _ qUe. mais paré 'eu
c:oode a sua. �unJd:aç�o, em f�n's de janeiro I�C: corrente an�.

';n';c';alment ad
-

d
'

)

médio que t t
(., A operana Ivanls1e Rodngues :da OOlllcelçao YIe'0ebeu a flcha

• •• j e, p rao e Jogo. -

a acan e. Quanto I 200000 1 I d h' d 'd 1 d ',-

Não pósso descrever a tática (�o goleiro Adolfinho aqui "a" ,�. ,

.

, ! aJm�çaCIli °d,edm ,com�a� la _o ,�e ega o regIOnal
_

e

adotada po L l' '1
-

a opinião i
'

l
'

O
-

, ..

U , (lO _operano ase an 'I o, que OI a pnmeIya pe'ssüa a servu'-

J
r e eco, P,ozs wo À'''� "!lparcza. ,Jouem" 1se de l1efeiçã.o no Sa:ps no 'dia da inauguração.

'

se deparou-me uma so. opor· goleznx-avawno cumprzu [lOll _

'

;ff7;���e�j��i;:�oP::O���s�l��: f,��{f���ce. s�t:�:;�9sa:e���;
-

Ií
,« d I)p II raç!iO» n'aGre"c i.a 'I dro. A nossa Z2ga insegura, certíssimos dos paranaenses. ,JI (I li II I

apresenta falha na direita, de Os 2 tenlos' qUe balancaram _

onde Fatéco saia. paTa ajudar as suas redes, não podem ser-I ATENAS, 13 (Ullited Press) - Quatorze ;profess.oDas, da
o seu companhezTo. Zabot T�·I ta�ados de fáceis. ,A culpa ,�à( Universidade e da Escola PolitécniIca figuram entre os :lua
cuado� atuar;-do c?m� teTceiro fio:- de Adolfi7!ho e sim de .1ré-1 renta antiga� funcionários -civis "depurados" em oito Ministé
zaguezro, ate o pnmezro tempo clO. Adolfo e um grande aT-1 rios, em virtude de uma decisão Ido G;abinete no senti!do de eli-

,

ainda deu conta do recado. De· queira como é Ca_jú, da selecão :q1inar de t.odos os postOlS de administração 'Üs elémentos "es-I
pbis, a ala esquerda do Atléti- Paranaense.'

•

, quel"distas".
.

I

Direção de PEDRO -PAULO MACHADO

Avy Vabral feive,
·TECNICA

escreveu:

VEXATORIA

dez meses É UMA DOENÇA
MUlTO PERIGOSA
PARA A FAMÍLIA
E .PAR \ A RAÇA
AUXJLIE A COM
BA'l'EL,A Cml O

In_�IffI[OO
APENAS Cr. 3.UO

Com ,essa ínfima quantia Vo ..C
está auxiliando o seu pró;(Ínt ...
Contribua para a Caixa de &mo1"(
a08 Indill:entes de Florb,n6poll ...

R' I T O
t} t'lfõiilO�, �lI'HHC�do
T}fdl'LiHe: I

•

, .

I
'

)i
•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



:ORo CAVALCANTE

o ESTADO-Terca.le'ra 15 de Outubro de '946 7

DR. LINS NEVESM· s 1 - que os astrônomos do Iamo
so Observaí.ór io ele Monte \Vilson,
nos Estauos Unidos, descobrrram

Consullório_- Rua João Pinto n. 7 r-eoenten.ente uma Jôr ça �OO vezes

maior dr. que a gra\ Idade, r rovo
cada pe'.;: urr-ssão da luz.

2 - que os pulmões .hurr o uos
consomem oôrea d» �OO ]:;CIJ'; •.!c'
ar r'or hr-r a.

::l - qu e (1 consumo ,:.� açúcar :10S

DR. ARMA'-'DO VALÉRIO Eslados T1niclos Ó avaliado em c.n-
1'1 co .mil hões dI' LOI1'!lad<1s, a'.l:·;li-

DE ASSIS mr-ní e.
Dos Serviços de Cllnica Infantil 1a 1, - q'le, na Europa, dUP.':Lc a

Assistência Municipal e de Idade Morí ia. a população Jluuian-
Caridade t. 1 l i .... '(11Les portos cio ',r (' j ICUNICA MÉDICA DE CRIANÇA!; I L (,OS (1'

..
[ ente:

. '.' ..
-

ADULTOS terr-àneo ralava um idioma ]J�'(.-
O... ""Ul.TóHIO: Rua 'N�nes Ma- piio cot.h cc ido POl' lingua '�"Il<'.a,
ehado, 7 (Edifício S. Francisco'

,

'

,.. .• '
'. "1 'r ·t' I. . "

Consulta- das 2 às 6 horas qUI (J.l .. 11. nus o U!' I ii 1:111·) .,S-
RESIDJ;:NCIA: Rua ]\{arechal OU!' panhnl, J .aneós, gt-cgo e ftc;d,'

lherme. ii Fone 783 5 _ que as lripul:1(:Õf'S clo�; 1';1.111-
----

mar-mos acusam 10001" de en.,I(lll-
DR. MADEJI{A NEVES da apenas durante os pr rruehos

dez d ias (lo atividade> em a:j.,1 ;).'.:'.

P que. da! por diante, (l c001':·)I(::11.;)
ele eficácia se reduz corn ccrt.i r.i
p idez.

5 - qi.; as rl".'jJi'.�lS cale;l'Íf-,·;t.:;
rio homem variam ele acordo com o

('SI'ÔI'C;ll I':,ig'irlo ]leIo seu lnilJalho;
que, !'lll c ircunstáncias excepcio
nais, podr-m haixur até 1.000 Oll

DR. 'MARIO WENDHAUSEN subir até 10.000 calorias, em 2/1
Uvt'etoT ac Hospital "Neré-u Ramos" horas; 4,le, nos adultos, oscilam
CLfNJCA MÉDICA DE ADULTOS entro 1.500 e 3.000 calorias; lO que,

E CRIANÇAS fina Imente pm média, pode-se
Consultório: R. Visconde de Ouro' considerar normal 1'1111 or-çamento
Preto. 2 - esq, da Praça 15 de No. cotidiano ele cerca de 2.4.00 calo
vernbro \ lhos da "Belo Horizonte") rias.

Te!. )545 1 que, até' 1914, () trafego mer-
Consultas! das 4 ás 6 horas cante entre os Estados Unidos e a
Residência: R. Felipe Schruidt, 38 América Latina estava quase ex

clusivamente nas mãos dos euro

-------------. peus; e que, por exemplo, as mer-

DR BIASE FARACO l eacl:orias transportadas dos Estados. . Unidos para o RlO ele Janeiro, ti-
Jl,i"�:�'lis -dOcl�e:�tr�O d;e��:fge de

11 ha'lljl que passar por Liverpool ou
l.JOF.NÇAS DA PELE - SíFILIS Hamburgo, em navios ingleses ou
- AFECÇOE8 U!{0'GENJ'1'A4� alemães, existindo muito pouco co-DE AMBOS OS SEXOS � RAIOS ,.

di to entre as AméINFRA - VERMELHOS' E ULTR ..... - .merclO n'e o entre as mericas.
, VIOLETAS. 2 que se descobriu na Argen-CON6SULTAS; das � às 6 hs. - ·R. tina um novo mineral que apresen-Felipe Schm!dt, 46

t .' . .

!'tES.: R. Joinvile, 47 - fone 1648 a os lt1aLS pequenos CrIstaIS que
se conhecem; e que êsse mineral
recebeu o 'nom,e de "Sarrnientite".

3 que, na Abissínia, há judeus
negros.

.

4 que um automóv'el, em mé
dia, tem 15.000 peças; e que um
avião de bombardeio tem 101.650
peças, armada entl'e si por 400.000
rebites. ou operações d� sold'H.

5 que a química moderna tem
consegui.do fazer boas imitações ç1e
todas as pedras preciosas, menos
da -esmeraldla.

6 que, ·em uma ddade doO nm.'-
te da França, há um túmulo em

cuja lápide se lê 'o seguiJ.1te: "AquI
jaz a Sra. Yvonne Bergereau, es

pôsa do Sr. Pierl'e Bergereau, pro
prietárto da Fundição Ber'g,ereau; a
grade que rodeia êst€ túmulo foi
feita nas oHcinas. de seu marido" .

Moléstias nervosas

Moléstias de senhora

- Sourado

Residência - Rua Sele de S_eLembro
(Edi1'icio I. A. P. ela Estiva)

Telefone Nr. 8�4

Médico especialista em DOENÇAS
DOS OLHOS

Curso de Aperfei'çoamento e Lon.
ga Prática no Rio de Janeiro

Consultas diariamente
das 16 horas em diante.

CONSUL'I'óRIO:
Rua João Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência; RuI.!
Presidente Coutinho, 58

Avisa que dia 20 de

Outubro rein�ciará sua

clinico à rua SalC:anha

Marinho ri? 16_

DR. SAVAS LACERDA
C1flnica médico,cirúrglca de Olho.
_ JOuvidos. Nariz - Garganta.

Pre.crição de lentes de
contat,

OONSULTóRIO :_ Felipe Schml
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

.OSID:1l:NCIA --- Conselheiro Ma
fra, 77.

TELEFONElS 1418 e 1204

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

clonal..de Medicina da Universlda·
de do Brasil). Médico por concur-
80 do Serviço Nacional de Doen
CIIIS Mentais. Ex interno da ::>anta
Casa de Misericórdia, e Hospital
Pslqouátrico do Rio na Capital II.

, deraI
CLlNICA MÉDICA' - DOENÇAlt

NERVOSAS
- Consultóírio: Edifício Am4HI,a

. NETO
- Rua Felipe Schmldt. Consultu:

Das 15 ás 18 horas --

.Ilesldência: Rua Alvaro de Can.
lho nO 18 - Florianópolis.

DR. ROLDÃO CONSON.
cmURGIA GERAL - ALTA CI
.URGIA - MOL:1l:STIAS DJiI 8JIo
.. " J!{HORAS - 'PARTOS .. .

.....rmado pela F'aculdade de Medi·
cínna da Universidade de São "

lbulo, onde foi assistente por- Ta.
.'-'s anos do ·ierviçp· Círt1rglco 110

Prof. Alípio Correia Neto
CIrurgia do estômago e vias bl
t-aro?s, intestinos delgado e grosso,
tiróide, rins, próstata, bexiga,

_era, ovários e tromnase vaneo
,-"le, hídrocele, var:'';s e herna

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

ralso) . 'I'el, 1.598.
IlESID:1l:NCIA: Rua Esteves JQ.

nior. 179; Tel. M 764
---------------------

itR. POLYDORO S_ THIAGO
li4édico do Hospital de Caridade do

Florianópolis
Assistente da Maternidade \

CLíNICA Mll:DICA EM GERAI.
. Doenças dos órgãos inte} nos, cspee;aJ.

�rnente do coração. .

itL-ECTROCARDIOGRAFl.4
Doenças do sangue e doe cervo•.

Doenças de senhorqs - Partos.
Consultas diàriamente das 15 ã. 18

boras.
Atende chamado. a qualquc' bora,

inclusive durante a noite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor Me;re-
I les, 18. Fone 702
It.ESID�Nc.;A: Avenida . Trompow8ki.

62. Fone 766

- Fune manual 812

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - vias Urinárias -.
Doenças õos h"ltestlnos, réto e
•nus - Hemorroiàas. 'l'ratamelV

to da colite amebiana.
Flslot!!rapla - Infra. vermelho,
Consulta: Vitor Meireles, 28_

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

Resld: Vldal Ramos, 66_
Fop .. 1067

.

I AUTOMOBILIST48
Atenção

Pal'a' o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDabél
-

i\C,O
. C'f"o-Radi0�\eC; Rua Conselheiro Mafra'

I ne. 94
_.-----�

Copynghl da
rbeNAl'[ 'rooHIARDlln�

Moderna ... Aerodinâmicq ..•_,
Alta Classe!

mas

não mande
Remetemos pera todo o Brasil pelo Serviço de
Reembôlso Postal. V. S. pagará somente quando
receber sua encomenda I

dinheiro!

Distribuidora' 'comercial-' :' :L�a�i�fr:r��6.A
A Servico do Interior R Conselheírofurtado. 742

Um LIVRO
PONTE DO VICIO»

expre..ãotran.bordante de realismo -- a mai. alta
em novidade GALANTE, .•

Cr$ 95,00 -- Reembolso Postal
O. Araujo Carneiro .- C. Po.tal. 1426 •• Rio

DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS

Laboratório de São Paulo, com produtos atuaJizados precis
de distribuidor para esse Estado. Cartes e referências par
Laboratório Castro Rua Herval, 358/366 -- São Paulo.

.. ... III .. .... ..

'#W!'f 7' 'i' +.#••-FiN9+ *

COMPANIIL\ -ALIANÇA DA BAIA-
,..tlatl•.,. 117. - NtI.: I A I A
mCEnIO� .. TIU.JlfSPOKT1!:8

Cifras do- .-Batsnco de 1�44:

CAPI'TAL E RESERVAS
Responsabilidades
Re�eta
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5978;401.755,97

67.053,,245,30
142.1715 603,80•

Sinistros pagos nOIl últimos lO anoa

Responsabilidades "

98.687,816.30
76.736.40'.306,20

Diretores: I .

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco I T--O-M--E---K--N--OTde Sá, Anisió Massorra, Dr. Joaquim Barreto d� Araujo
e José Abreu. I'-.w.""""___"""- .........__...__.-------"-........._................"'_....,_,......." _......"_._-__........._--'_ O MELHOR APERITivo

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
Fone: 1448

Em frente 00 Tesouro
do E.tado

Florianõpolis.
Medtna Farm. ·Narbal AI1I88 QO Souza
farOl. L. da lioata Avüa

Exame de 8(\ngu�, Exame paro veriHc4ção
de concer, Exame de urina, Exame 3JQ g

verificação do gravidea, Exaull� <ie escorro,

Exame pare verificação de doenc�1I do

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

I
}lutnvaccinos e trclnsfusé;io _de sangues,
l:..xome quimico de' farinhas, bebida,

café. águas, etc .

=- 1 ....

Dr. B. 6 S.

Rádio Difusora
de Laguna

Todo o Sul Catarinense escuta

diariamente a Rádio Difusora

de Laguna.
,970 Klcs. (ondas médias).

Horários de irradiações: - Das

10 às 14 e 17 às 22 horas.

Representante em Florianópolis:
.

D. F. DE AQUINO
Red. do Jorn!:!l «O ESTADO»

Auxiliar' de
Escritório

I
Precisa-se de um moço tiesem

baraçodo. datilógrafo e com prá·
tica de .erviçoll de e.critório. Sa

.Jário mínimo. de início.
E.crever poro a Caixa Po.tol

259; dando referências. 15. v .-8
............................

Vendedores
Precisa-se de dois, sendo um

para trabalhar na praça e ou

tro para viajar no interior do

Estedo. Ordenado Fixo.
E�crever dando referências e

pr,etensões a Caixa Postal 259.
i5 v.· 8

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

Camisas, Gravatas. Pijamel,
Meia. dai melhores, pelos me

nor'es preçol .ó na CASA MIS
CELANEA - RuaC. Mafra, 6

('
A mais sensacional
oferta de todos os

tempos!
i MÁQUINA dt.

OiLUKE

6! Inslanlâneos
e pôse! Eslojo
a limolo tipo

R'CmeSSdS p�rd todo
o país pelo .';erviço
de I\i!t?rnbôlso Postal.
Faça o seu pedido
hoj� mesmo.

I
I
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� U[l�na � .� Ir� �mi a Imlur �ta.� �'fI U
S. Paulo, 14 (Yia Aérea) - Era aguardado, no aeropor- Falando á reportagem, disse

I'
Batista Luzardo 'que o proble- cem mil toneladas mensais da-·

Viajando em avião da "Va· to de Congonhas, pelo sr, o ilustre niplomata que,' a
eon- ma. do trígo está virtualmente quele cereal o bastante par�

rig''', procedente do Rio de Ja-: Francisco ll'lalta Cardoso, se-, vite da Comissão de Diploma. solucionado e que, de janeiro garantir o consumo normal do"
nero, passou por esta capital o eretãrío da Ag'rícultura, ,

com' cia e 'I'ratados da Câ:rna.ra, on- em diante, o Brasil receberá país.
sr, Batista Luzardo, embaíxa- quem conferenciou Iongamen- de, durante �uas horas, pres-] .

'
.

'. .

dor do Brasil na Angentina. te.
.

tou �s�larecllnentos sobre °IHomenagem das damas Ilorianc-
. convemo flue acaba de ser as- ..

sínado com a Argentina, suas
'

I' t
'

h N
A

Rconveníêneías e COnsequências.1 po I anas a seu ora ereu amos
Este convênio deverá ser: ,_

ratificado dentro d'e I}OUCO I
.

tempo, por ambos os govêrnos.
,Acrescentou I) embaixador I
Geo" Florêncio de

Jbreu
.

zar-se no Clube "12 de Agôs
to", às 5 horas da tarde, do
próximo sábado.
Outrossim ficou resolvida a..

divulgação pela imprensa e;·

pelo rádio, do seguinte convi-
-

te-aviso:
" As Enfermeiras Socorris

tas e Legionárias pertencentee
à Legião Brasileira de Assis-- '

têncía, bem como outras se-

nhoras que desejem tomar"

part€ ria homenagem a ser

prestada à ilustre dama senho-' .

ra D. Beatriz Pederneiras Ra

n'1OS, 'que icom tanto desvelo e· '

sentimento cristão, durante

largo tempo, presidiu aos des
tinos' da filantrópica institui
cão, ;poderão inscrever-se, até,'
is 17 horas, da próxima quar
.ta feira, 16 do corrente, nos

seguintes locais:
Rádio "Guarujá", Clube 12:

de Agôsto e redações d'" O Es-«,

I t d" d' "A G t"
.

Sob a presidência da senho-
a o e, az·e a .

!
ra Udo . Deeke, reuniram-se IE t ti tíontem, às 15 horas, no Clube I

' S a IS ICei <1\'
-

Para tastear 'as
"i2 d� Agôsto ", as �enh�rasi .ss EXPORTA.ÇÕES BRASI�

Transcorreu, na data de YI,n-;aI, Correa,
. Irene. d �qUIno, LEIRAS DE JANEIRO �

ontem, o aniversário nata- d d 49
Comandante NIlo "I'eixeira, Co- JULHO

lício do brilhen te iorne-: espesas OS mandante Epaminondas Cha-
A b- d di 10' d : ..

zas Com d t PI", C
ca .am e ser IVU .ga as as-

lista Jairo Cal/ado, dire tor-. uovos' a �Urdes b, ' ar: an � mIO a-
·estatístkas referentes á ex-

proprietário de "A Gazeta»
.

bral, Ferretra LIma, Leooerto
t

-

b '1' f t dLeal Lúci C 'C I por açao
rasr erra e e ua a.

e membro do Conselho Fortaleza 1'4 (Via Aérea) ,u 10 orrea, a1'111e:n ,

d d J' ,
, J Ih.' 'Linhares C IA' A tA

.

t
no :peno o e anerro a u o'

Administrativo do Estado, Ainda hoje deverá ser assina-
.

"

o o�lla, m orne a! do oor,rente' ano. Quanto à.
Lutador incansável, toda' do o decreto estadual, abrando de Barros, Mana Madalena de

quantidade, o' total geral da.
a sua 'vida a vem consa- o crédito de 2.000,000 cruzei- Moura ��.rro, Aracy Vaz �al- exportação foi de 1.980.787 to
grando aos in tereesev da ros destinados a completar as lado, Otília Blum, Nena Rlhl, neladas, verificando-se um au->

coletividade; honrando os despesas com a construção de Nancy Vaz Rosa, ,�aula J�u menta de 384.789 -sôbre igual
passos do saudoso homem' 49 novos açudes partículares Guedes e senhonta Mana ,

d d d-

, . . _ Ol ímipda da Silveira peno o o ano passa o.
de imprensa que foi Mar- em varras regroes do Estado. .• ", Quanto ao valor, o aumento'
tinho Calledo. Os açudes deverão estar D:lxaram de co�:n�alecer �s foi ainda maior, O total ex-
Coração sempre a'berto

I
prontos no primeiro semestre sen or�s. Lopes VIelrat. e Md1- portado elevou-se a ... , .....

às boas causas, à sua at ua- do próximo ano.
moso UI:!;, por mo IVO e

C '$ 9840260000 .t d-rsaúde. I .

c
•

'. ,00,. no an o
ção no periodismo local t"b 1
lhe tem grangeado gerais

\ Nessa reunião que decorreu s� o aumen o so re igua pe-

O· ES.TADO ·encon-· num ambiente de gr.ande diS-1f n�do d03 a7n5,Oo 6P5a8s0sooooo ..de .cru-'

simpatias, confirmado-as, � , (D
I t a· V d t'

-

f t d Zl81ros... ,00. ()',
a cada passo, pelos seus ra-se en a na mçao,. Ol'3Jm assen 3J os os" O J 1")
dotes de espirito e pela

'1
banca de jornais detalhes da homenagem, a ser

orna
__

,

_

nobresa de seus' sentimen- «Beck»
-

I prestada. à senhora Beatriz '....

tos. _

Pedernelr'Ílls Ramos, a qual !
Associando-nos às, m ui- I ��������=:��::::�::...:.._c�o::.n=st:a:r�á�d�e:_:u�m:_�c:h�á:.:.,_a::::_�re�a=1i - O

_ rs.

;;::;;�::�:�:%:f;oE�:% Dirigiram um memorial ao Presi'ente Ade��a�I:,�mos
de seus amigos e admira- ARACAJU', 14 (A. N-":) - Os propr]etár�os de pequenas
dores, envÍamos ao preza- embwcações deslte Estado, diTilgill'aJm Ulm ,mernor,i'al ao pre
do colega, o nosso efusivo side:nte da Rlepúbli:ca, fazende ver .ao. ,chefe do Igovêrno a an
abraço de felicitações. gustl:osa situação em :que :se lencont:nani. A1e.gaIIll os Icanoeiros

que estão na eminência de terem suas emlbal1cações penhora
das pele r. A. p. M., !Cuja ,c.ontrilbuição é por demais elevada,·
em relação ae pouco que pel1cebem lOS .seus modestos contr� Ibuintes o.brilgatórJos.

.

.

Floirlan6polb, 15 (je Outubro de 1946

o valor de um IJORNALISTA JAIRO

�a!��lr�e��eEstadoS dall CA�LADO
Nação pode ser assimilada, pe
lo, estudo dos feitos dos seus fi
Ihos mais notáveis. São êles,
realmente, os que) com sua in
teligência, sua elevada cultura
e seus. ídeafs consequentes e

proporcionais 'ás idéias básí
cas de Deus, da humanidade 'da
pátria e da família, as condu
zern, embora, 'muitas vezes,
penosamente, pela senda do
aperfelçoamanto, cristalizando,
mesmo, os vários ciclos de sua

formação moral e material.
A história do Brasíl, por

isso, marcará, 'Sem dúvida al
guma, em páginas massíças, o

•

valor ,diniLmlco de Nerêu Ra
mos, atual vice-Presidente da
República, pois foi êle quem,
melhor do que ninguém, nos

provou o incomensurável po
der da inteligência esclarecida
pela cultura superior 'e escu
dada no direito e, na justiça, a

elevar, universalmente, e pró
prio conceito da nossa nacío
nalidado ; foi êle quem com
mais desassombro, corrigiu
erros, apontou o caminho da
verdadeira política e pelos
seus exemplos edifícantes.i.tor
nau-se credor . da admiracão
até de alguns de seus própr·ios
adversários ; foi ele quem nos

ensünou, eX'perimenta}mJenite
com sua brilhante e po'nderada
atuação na Constituinte, ,que o

direito e a razão - podem
�mudecer a arrogância de PD
tentados políticos apaixonados
e permi-tir que, no 'concerto de
todos os Estados, seja ouvida
e respeilta.da a voz da Nação.

Armando Cavalcanti Maciel

I

r
r

ESPERTE 8' BILlS
. DE SEU FIGDDO •••

'e saltará da cama disposto para ludo
'Do fígado deve fluir para os inte$
tinos, aproximadamente, um litro
de suco biliar por dia. Se êste s.uco
,não correr livremente, V. não pode
,digerir' bem os alimentos e êstes
!fermentam nos intestinos. Então so

lbrevem' a sensação de fartura, seguida
Ipela prisão ,de ventre. V, se sente de
Iprimido, desanimado e demau humor.
V. precisa d'ls Pílulas Carter para
,� Fígado, para fazer com qui êsse
�htro de suco biliar corra livremente
ie V. se sin,ta realmente bem. Compre
.um vidro hoje mesmo, Tome-as
conforme as instruções. São efica
,zes para fazer a bilis fluir livremente.
'Peça Pílulas CARTERlpara o Fígado.
Tamanho. econômico: Cr $ .. 3,50.

Dr-
.

O'sias Guimarães
Procedente da Capital Fede

ral, onde fôra tratar da, solu
ção de magnoa problemas para
a revista «O Vale do I!ajaí»,
de lIua propriedade, inclusive a

aquisição de novo e moderní..i
mo maquinário, retornou do
mingo último, pelo avião da
Cruzeiro do Sul, o nosao pre
zado companheiro de lídes jor
nalísticas, dr. Osiás Guimarães,
correspondente deste diário em
todo o Vale do Itajaí.

CASA MISCELANEA distri.
buidora dos Rádios R. C. A
Victor, Válvulas e Discos.
Rua Conselheiro MafraPrevisão do tempo

:II

SERVIÇO DE lIETEO-
"

-.....__..

ROLOGIA
P,rev1são do Tempo, ,até 14

horas do dia 15 nà Capital:
T,empo: Instável, sujeito, a

chuvas.
Tempe:ça"tura: Estável,
Ventos: De sul a leste, fres

cos.

Temp.eTaturas extremas de
hOje for.am: Máxima 21 7'
�'H?-ima 18,2.

' ,

...

• •

Esteve, ontem, em nossa

Redação, o ·sr. cap. dr.

João Cesar de Oliveira,
Ajudante de ordens do sr.

gen. Florêncio de Abreu.

,

S.s. veio, em nome' do ·sr.
general, agradecer as refe
rências feitas à sua pessoa
e, bem assim, apresen tar
suas despedidee.

.

O ilustre general do
Exército Brasileiro seguirá,
hoje, acompanhado de sua

e

exma. espôsa e cornitive
para o Rio Grande do Sul,
onde inspecionará os Ser
viço de Saúde e estabele
cimentos' hospitalar'es da
3a, R. M.

João Batista
BonftéJssis

ADVOGADOS
Rua Felipe Schíllidt 34,

Sala 3, Telef. 16-31

. O ,jUlgamento do' arcebispo' Stepinac
Washington, 14 (United Essa afirmativa do sr. Ache- OtJice revelou que o governo'

Press) - Falando aos jornalis- san foi feita ,em resposta a um britanico pedi}l a seus Tepre
tas, o Sub·Secretário de Esta- jomaUsta que lhe perguntou sentantes diplomáticos em Bel
do Acheson manifestou oficial- se a condenação do Arcebispo grado informações sobre o pro-·'
mente as apr,eensões do gover. não será o prenuncio de um cesso do arcebispo de Zagreb,,"

'

no dos Estados Unidos quanto "cerceamento da liberdad,e de monsenhor Stepinac.
ao julgamento do arcebispo religião e de culto» por parte SEVERAS CRITICAS A'

Stepinac, admitindo a pO$si- do regimem Tito, _, SENTENÇA
,bili�a�� de �ue o pTOcesso con· AGUARDA INFORMAÇÕES 0] Dub�in, 14 ,,(United Press)'
p-en�torzo nae ter:ha sido con- "FOREIGN OFFICE"

- �,]amal. Ir:z,pren_sG: Irlan-
duz�do de modo Justo e hones�, LôndTes, 14 (United Press) I desa , do .Przmezro lV!znzstro De:
no. 1_ Um porta-voz â F

. Valera, d�z qU! o ]ul{Jam�nta:__

� �__:___���::�����o��o�r�e�zg�n e a ,condenaçao do arcebzsp�

;[,iJIT,I�D�lLIII ::::::D:E� ";���;7��1�{�
.,111RI�:íml!R W4""'f""'[....C""'C....

01S DO

I�iB!?;��i��ti
trage ao mundo católico".

. .

..
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