
WashingtoR, 23 (U. P.)--O presideu eEntrmman,': -ém seú
-

discurso de saudação a�s
representantes das Nações Unidas, advertiu-os do fatal desastre para a humanI
dade se os delegados das 51 nações interessadas na paz do mundo se colo-

,
." .

cassem em campos antagonlcos.

!

IPreciosa doação ao Museu Nacíenal
Rio, 23 (A. N.) - o Museu Irnperdal acaba de receoer, agora, uma,

preciosa doação, feita pelo Sr. Guilll!)eTme GlUül>di],e, já cOlrusalgrad? . P�l�
aquele museu COlHO seu benemérito. 'Trata-se de dois, lindos e r:JquISS1-

mos ,j::orros de porcelana de Savres, ofentados que foram em mil oito

centos oitCll1lta e dois a dom PC!d1'O II por Wdolfo Thiers, presidlen:te da!

República Fr-ancesa, quando da pr imeira visita do ,nOS/50 Imperador á

França.

Caronel 'Vidal de OUveira, Ramos
Não as desmerece 'O tem

po as personalidades que, no

relêvo de sua aíoação púhld
ca, se credenciaram á admé ,

ração de todos. Pejo coritrá
rio. O correr dos anos mais

lhes põe em svidência o ca

rátcr e mais lhes aureola a

vida. :É por êste motivo que
se ,emociolna�ú de respelto os

ealt.wl'if!enses ante a figura.
venerável do Cel. Vidal de

Oliveira Ramos.

Sempre inspirado num

ace-ndrado rumor 3 terra, ao

seu progresso consagrou-Ihe
tôda uma vida de trabalho

patJriótico .e vigilante.
Simples cídadâo ou no

alto da curul presidencial do

Estado, Ioi sempre a probida
de, a sinceridade, a inteligêu
ela a serviço da prosperidade
e do hem. estar ' do povo bOO'-
r i ga-vende.

Temo-lo hoje, na grandeza moral de suas víraudes, a nos in

dicar o caminho do dever, quando sejam leais os nossos propô
,sitos de e'll:grandecer o Estado e a Pátria.

A ele, na sua data natalícia que IhoJe transcorr-e, com os pro.,
fundos sentimentos de nossa veneração, as nossas efusivas feli

citações.

Avançam 'os

gafanhotos
s. P.aul0, 23 (A, N.) - LalVTado

-----------------_...,..,�.------------ 'rles de Pl'esh:lien,te Pl'lldent€o Ínfor� nlM,��, e qlaciOlualistas dhiucses' ju-

So' em t 947 a Confere"ncl"a dos ,maun (!ue a nuvem dOe gaf�nhotos lel1slhcaram se,.ns san,graIl!.rtos com-
A,' .."(;s a J'eunião., {lue se efetuou >'

b t f" n..éti"

,,' (ll�e invadiu 'O Estado: de São Pau-' a e's, 'J1Ill11l QSI orço .• ,ne, 'ICO
_

para
na s�de ela Comissão Diretol'" do d d 1!

-

de
P. 8. n., dus 21 ás 23 horas, roi Mt-nl'stros, no RI"O' d.e Janet"ro. lo, já atilngiu o quilô:metro 68 'da

I
aJpo <mar-s'e ' a maIOr ex ,ensao

Estrada P�:"raJIlá. terrel11'o poss:í,vel,. antes' de q'll!e SIe:us
dis(.l·i,bllida a seguSnle nola ti irn-

, T
•

D l' Id f, chefes cheguem ,a um alCôroo e
In-ensa: WA&HINGTON 23 (U. P.) - O secretario de futado d'Os Estados Na Vlla umou llI1a, ou e ez '

_

.

'

d' F delem 'm'dem para a suspensao das
"Tendo sido Bug'erida por COl'- Umdos, sr. James F, Byrlles manifestou hoje ser impossi:\'e'l levar a· bn�ve para oaI a nuv.em em ques ao

h' il'd d
efeito ai Conferencia do Rio de .JaneÍlI'o, al,n"es d'O fu"n dOe 1946, -"m virtu- foi ca,lculada ,em 10, quilômetros ost 1 -a e·8.

POl'u\:(}('s poJi! icas da Bahia a ean- 'l '" ,<\is fôrças :nadOO1alistas tomaram.
dl'daf'll'a 'lo 81'. Ota'''l'o H:>nOc·'IJ··,i_ fje dos trabalhos da próxima reunião do Conselho de Ministros de Relu- par 3 de largura.
'c - , lUa,..., v.

fi três centros f:el'rovilá'rlos no CUI\SO
l':a ("U g'o"erno (lo L:"l,ado A 11·,.'\'en _ ções EXltcriol'es dos Quatro Gl'andes. Acresc,e:rut.am às mesmas antes

d' v - Jé.u -"
• • I e uma contra ofrensiva. sôbl'e os

:;, .

j I I t Essa. dieclaração ,do sr . .James F. ByrIThs f'Oi f!eita por ocasião de que são grandes os pre�IUlZOS cau-
uO li. eXCll1. l€C arac o somen ,e

'd'
.

1 comunistas, que se a,pode,rar.am do
"t· d'l. l'd t ,uma entl'evista coletiva á imprensa, quando revelou tambem desconhe- sados pelos 3!ffi'l lOS a avoura.

acel al'la a l�a .cam J a ura �..I ela seltoo1' s:eont:e,nltrional da estrada de
viesst> a SCl' considerada como aci- cer quwlrrllier intenção do sr, Bmden, no s'entido de deixar o' Departa-

O
.. f.erTo Peipill],g-Han.kow. Por sua

ma dos partidos., revestindc'-se, rnent.o de }<jsta�o. A pro�osilo,. manifestO\l qu.e a declaraçã� de POliLjc�, . S anarquistas v,ez, 'l)S comunis,tas' se a,proximaram
portanto, de caráter concilialól'Ío,. r e.I-3Jtl V.aJll1ente a Al'gelntrna, ,3Jud,a se. resumLa no comum,cado do dIa I

' .a�nod.a mais de CiUJIllg, rocalidade GIl
� Comissão Executiva do P. S. D., oito de ,ab!t'il. Assim ê qu'e não havia nada de nov:o a ser empreenqido, 1 franceses ao norte ode Jenan, in,tensífiean,do a
secção da Bahia e os s-eus' l'epl'e- relail:ivlamente á Arge'ntina. I eelnto ,e setJeII1ta oe sleis quilômetros
senhmles no Senado e na Cam1l.l'a Na su� eJlitrevista coletiva c'Om a imprensa, o sr. Braden ind,icou ParIs, 2,3 (U. P.) - Os analrquis- of,eln,siva contra o Shei1nsky setelll�
:federais, tomaram em devido tem- f.ambem que os emprestimos norte-americanos se limial'iam aos goyeI'- taIS f'l'aill,ces,es l'euniram-se -em Pa- tri'Olna!l .

. po, conhecimento do assunto. nos que manifestassem uma atitude simpatica para com os Esladol:i ris a fim de <discutir os planos pa-

Rxaminando o caso sob os seus Unidos. COIJTICIIl,tanido a ,recC!nte a,ção que d'e:lienminou' a sUSlpell,gão de l'a formar a Fed'eração In1e-rnacio-
vários aSlpecLos e tendo em vista, ilm emprestimos de noventa milhões de dolares aos tchecos, Byrnes de- na,1 A.'Ilarquista a:nu1ndou-se

particularmenLe, os interesses do darou que os Estados Unidos ,não estavam i'nteressados em empr,es- hoj.e.
Estad.o e os seus deveres para com Lar dolares iis nações que pe-nsám ser a politica exterior norte.-america- PlJlblicarMl1 eles um ma'll1fesl'O
o pais, ficou resolyida a p.Jena na o!l'i,ell1:tada no sentido da escraJvização economica dws, nações. em que uecla'ram que o Estado

·:!a:::o�:'"I:(;:nd;da�::::nua,VOD
.

Papen . em .a.puros :.!:;��:E·:::::���:�
em ,['o 'o ' bl d

. -

d
I

N U P) V p. uma nova arma: ,31 vio.Jencia revo-c o pIO ema a poslçao_ o I TUBREM.BERG, 23 (. • _ O!ru apen pl"lSlO'nelro voluntário
Partido Tl'abalhista Brasileiro, em desde que, o T,rirunall de Crimes ,d'e guer,ra onden.ou sua lihel'taçã'O, de,i- lllicional'ia."
í'aee LIa mensagem do sr. Getulio xou, hoje, a prisã'O de Nuerembeng. Um ofidal do serviço das Relações A--R-ú-s-s-I·-a--e-,8--.t-n-.----Vargas e da aliança com o Par- Públicas do Exército NorLe-amel'icano declarou que o Exército havia ti
ticlo Republicano. feito escoltar o ex-embaixador alemão até a residencia de Kral Adam,

b dO sr. Hugo Borghi, preside.ate em Nuenemberg, o qual durante a ,porimeka g1uerra mundi.aJ 'pI',estou empen a a
do P. T .. B. paulista, djsse á repoI'- serviços no reginJ.eni'O de Von Paipen. Quand{) 'este a<b3lnido'llotl a prisão Berlim, 23 (D. P.) - O geiueral
tagem: estava acompanhado de um seu filho, que disse ter seu pedido per- Mille Nar,ey, gOV'CiJ.'nadM militai'
"_ Afirmo mai;; uma vez que· missão !para sai� de NUClrerribei�, com escolta milita,r atê seu destino. 'rlól'be-a'illerilcano de Berlim decla-

não há nenhuma cisão 'no P. T. B. ti exércit o,porem recusou assumir rcsponsabilidade alguma no caso de !r,ou, hoje, que a Rús'sla está emp'e-,Repetindo o conceito emitido pelo qüe Von Pap,au deixasse a cidade de Nuel'embe,r,g, de modo que é pro- ooada em que a próxima r.eunulO
nosso correligionário Fernando wl:V,eJ que' este p.erma,n:eça aqui, pelo menos enquanto é julgado peJo do Conse,lho de Ministros do Exte
Nobre Filho, o P. T. B. é uma Tribunal de Desnarificacão. O presidente desse org'anismo Camille :dor se1a il"ansferi.da dos E�tadlos
idéia em marcha e as idéias 11ão Sshas, disse á imprensa que, si Von PapEm permanecer na ,cidade, se- Unidos p,ara a Europa.
se cindem. No nosso partido não rã submetido a julgamenLo, Alem disso expreí!sou, si o Terceiro Exér-! A propósi.to, acresoentou que êle
existem em absoluto inter%ses cito não fornecer escolta a Von Papen e est.e procurar deixar

Nue-j pessoalmente recorne:ndaria que
]lpl'Sonalisl.as. Re�olvel'elllos n3 remiberg -sem' permissão ,das autorjdades alemães, a policia a:l,emã essa próxima reunião fosse realí-
,�)011Vencfw democrática que se i'C:1- prend-e_:-IQ-á imedialtamcnte.

,

. :z.ad.a em Berlim.
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Otávio Mangabeira, candidato único.
DO P.T.8. - Rumo a Se Borja.

Rio, 23 (A.1\.) _ Está Ian .ada llizaeá oportunamente com a ])aI'- todas as idéias podem ser (�XPOs
a candidal ura do sr. Otávio Man- í.icipação de todos os rliretérios tas e votadas, sem que isso repre

gaueu-a ao governo tia Bahia CUJ1. estaduais, quais serão os b011JeIl� sente imposição ou iuterrerencia
o apoio (1·0 todas as forças puli:,I- que deverão "e apresentar para de quem quer que seja".
cas pondeiavcis do Estado. �'1gc- ocupar os postos diretivos. Essas •

dila inicialrncnlc VOi' várias i i- escolhas - estou COI'LO _. serão PúrIo Alegre, 23 ('};J,). _ Passa-

tuii;,ões culturais da Capital baia- feitas pela, eonvençâo, analisando ram por esta capital, com destino
IJ:l e depois, em entrevista pul.íica, os méritos de cada um cm face da a Santos Reis, onde- deverão eon

pelo cor-onel Juraey :Uagalhãe; cn- situação politica no momento de íerenciar com o sr. Getulio Var
contra agora o apoio oticial do sua realização". gas, os senhores Epitácio Pessoa
Parf.irto ::-!oeial Democrático q'.iC ])�\ O repórter interrogou o sr. Hu- ,de Albuquerque e José Junqueira.
dias viuhn examinando detalliaoa- go Borghi sobre a intcrfcrenciu elo Viajando do Riu em avião da
mente o assunto. ';1'. Getulio Vargas na polit.ica pau- Cruzeiro do Sul, os referidos ele-

* list a, teudo af'irmado o presiden-!mentes do Partido 'I'rahalhista j 0-
A DECJSAO DO P. S. D. te do P. T. B. paulista: maram aqui um avião especial. da

A decisão do P - S. D., _ ao npuiar "-- A pedido de membros do IVarig.
.

.

a candidaíura
'

do sr'. Otávio Nian- partido, enviou o senador Getulio .,

gabeira ao governo cI-ãBahia, não Vargas, para ser lida em reunião Rio. 23 CE.) _ Em circulas TlO-

implicou cm quaisquer imposições cio Diretório Est adüal, uma men- Iií.icos paraibanos fomos inf'orma
'.uI' o,'d,,�m pob tica. Reunidos ontem sagr-m de caráter interno, na qual dos oe que o 1l0lHB do �PIHld('H'
ruais uma vez, tanto a Comissão procurava, c-amo membro do par- Vergniaud Wanderlei eslá sendo
Execut.i.va do partido, secção da Lido, dar democraticamou!e o seu coordenado para ser o candidato
Bahia, corno os seus representan- ponto de vista parlidário. O P. T. unico ao futuro g'o\'e1'no COllSI.I-
te::; no Senado e na Camal'a fede- R. é um partido democrál'.ico e Lucional da Paraiba.
l�aís, rr�so}\'el�al11 finalmente defl
nir pnhlicamenle sua atiLude.

Não ba dlssidencia
Outras Notas.

I
I
l

I
ILutas mais
intensas
Nalnkicn, 23 (U. P.) - Os comu-

Ebocaram-S8
contra mllías

Loondr,es, 23 (U. P.) - O AJmi
r,antaido ,.alllllincia que dois de\S
tl'o-yors .britânicos chocaram-se
c�n.bra minas marítimas, no Medi
terrâneo, pel�to d{) Epiro, "hav,endo
aJ;g'!lmas ví-limas "entre _OS tripulan
tes.

Os doi,s, dcs,troyer's eram o "Co
lage" 'e ,o "Slaumariz", c o l'Ocal dI>
silll'isltro �oi no JCaIll,al entre ai ilha
,de COl'f,lt e o COlltiDlente, não tendo
sido esrpe.cif1cado si: lesse local está
a'O largo da costa da AJ,baillia ou da'
costa da. GI'êcia.
Os rlol� ,,'msos de guerr,a perma

ceram f1lutualn:do 'e o "VG1age" me

nos a,varlad'o, Ipoud� rebocar ()

"Saumariz" all:é um porto próximo.
Ig.nora-s,e si entr,e as vitimas a

qU'e se refeTe a n-oba, do almira,nta
do há al�gJUm morto.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CONSELHOS DE BI�LEZA dos joelhos, Como ao andar, eles
DrANTE DO t�8PELHO devem permanecer f'lexíveis. Sua

:':;er bela (í uma inspiração de espinha dorsal deve estar dirnita
toda a mulher e aquela que não sem ser i-igidá. Deixe-se levar por.
possue tal qualidade não nos pa- seu par, sem que ele precise ar
recei-ta baslaute Ieminina. Ernbc- rastá-Ia.
Iezar-s« para nele", para toda a Ao deitar-se, faça-o de cestas
gente, para senur um prazer maior �a POSH;ÜO horizontat. Segure um

Iao (ilhar-se num espelho, é logi-, livro um pouco abaixo do n ive]
co e razoavel. Por isso tratamos I dos olhos e o leia, o olhar iucliua
sempr-e de auxiliar as leitoras nos do para o li\ ro e a luz atrás di, Vo
pequenos reclu-sos da maquilagem cê. 'J'('l1lia a cabeça apoiada afim
que conu-ibuirüo para acentu .rurn do evitar rugas no pescoço.
eocanro já poderoso sem 'duvida. Quando I'SU\"(H' de pé, rcu-aía os
mn" que pode tomar-se ainda rnaí., múscU.IOS

da

bal.'l.,jg.a, IJ1anlen.)Ia
a"

Ior. Há muitas maneiras de reali- costas retas e os ombros para Irás,
zar-se uma opel'ação tão simples sem rigidez, entretanto. Tenha a,
como :3(' ja a depintar os labias. Ex- cabeça ergn ida. Seja calma e per-]
.perimente marear primeiramenta mansça nOl'ma�ment,e sobre Os pés, I
seus contornos com o lapis dei-ma; evi lando as contorsõcs desgraoío;
tograf'ico, preenchendo err{ segu ida' sas.
o espaço Jivre com a pasta ap lícada .

J� quando se olhar ao espelho,
com o dedo anular. O cosmetíco nas ficará admirada de haver conse

pesLanas inferiores não são abun- gu ído, sem SA' apel'cebAr e apenas

Idan tl·'S,· como acontece na maioria ousel'\"audo estas simples regras,' a
Botijas �e ierro dos casos, ]lassa a ('::;covinha com a silhuela iJeal que VOC0. tania de-!

para gás pasta s6�nenic nas supenOl'es. seja.

Icarbônico Quando c410qar o creme haSl\ 50-
•• ;.

Os modelos são 'Lào "ariados. em
. bretndo S(1 é ligeiramente colorido, De 8 a lG anos e mesmo lnais,azul-marinho e branco, quanto VENDE-SE não �e ('sqneça de aplicá-lo tallJ- é graciosa mar os cabelos dividi-illlmerosos para os enfeites de

,JNQvas, recem-importadas bem no pescoço, pois, de outro mo- uOS ao meio, presos de cada lado"ingerie" branca ("loile, piqu� (lU

linon") ,cm vestidos, "ensemblps" p

I
Pe.didos à

I
do, noLaL'-::,e-ia Como, é ·IOgico·, a com' um lacinha (le veludo preto.

"t.ailleus" azul-mal'inho, São usa-, KNOT S.A., ex. P. 34 diferença' de tom· (' de' suavidade, Os cabelos caem ('m massa Das cos-I "d .

Fatos PoliciaisnOS em ,golas, ja ecos, epassau- ITAJAí Coloqué-O mediante leve massagem ta,q. ou ao. J'edor ela cabeça, S:JildO! Vida Socialf.s", abas de bolsos, "1'ichus" (' lu-
...__....__

com a mão aberta. A sombra nas as· pontas yirarÜ1S lig'eil'amenil.l pa- Vida Feminina"as. . . .

I
í1AS "A·RDO'"Nica I

palpébras precisa sél' vish;el, po_'ra dentro ou para fórà. I M;!';��eo PAULO MACHADONa maioria dos vesLidos d'l noi ti .

V· U
rem discreta; aplique-a desdtl o Esporte.te, as blusas estão reduzidas a llTn extremo exlel'ior o mais alto pos- Com tres anos, mesmo Pendo •••• _ . , . " 'corpeLe colante o sustenLado p01' V EN DE _ SE sl\'ol, {r'abalhando com uma, qüun- fl'isaeJo,-;, os cabelos 'dos meninos DEPARTAMENTO DE SAÚDEllma delira.da alço,a. As bOl'da,:; �u..

:l
.

Lidade bem ruduzida de pa�t·a. (e"em tpl' um cOrle másculo. PÚBLICAneriores, apenas cobrem os seios, Pedidos à • �

Plantõesiormando uma Unha ondulant() € •

l'vfês de outubroatraente.
* • * KNOT S. A.

I
SB,TA MAIS BELA. ,,\ Vui.�a a Liracolo só é usada pa- 5 (súbacto á tarde) _ FarrnacWl

:'i.em sempre Você dispõe de tem- l'a andar de bicicleta. ou para ca· S. Antônio _ Rua João Pinto .
. Esboça-se curiosa tentativa p:i- Caiva Postal 34 ri

.

I j d .

) F
" (J A

.... .

po paea dedica.r à cultm'à l'ísica. H)lll wc as quan o se está com m '.1i- 6 (dol11Jllgo _ I a1'macw ,::I. n-)'[1 voltar' ás saias curtas e I'ed/:ln- .

O T
.

I to'nio _ Rua João Pinto.(:Ias para n.oite. Umas deixam "reI' Te!. -, K N - ItSJsí Entl'etanto gostaria de adquiril' LOS embrulheiS. Fica muito bem
12 (sábado á tarde) _ Farmáci�'a bUl'l'iga da perna, como os "Lu� =-_....... ...: esta. flexibilidade 'que iI'l·a.dia 'de para as mel1inas pois lhes cleixa Catarinense _ Rua Trajano.i.u8 de Degas"; outras apena� t!·?,s- um cQrpo bem exercitado. Não 'se os movimentos Iivr;es.' 13· (domingo) _ Farmácia Ca-cobrem os tornoz.elos, lembrando Ot;

B R I T O acabrunhe, porém. Você poderá tm'ineThse _ Rua Trajano..vest.idos das "petites filies m·up·
RECEITo TIAR·' O SEU P L 19 ( 'b d

.

t d) F rm'án';'"le·8".
. conseguir este resnltado se, d:Jran-

"A .Cl. 1- """l. ., < .A ADAR sa a o a ar e _' 'a " ......

I BOLINHO.R DE. ARJUZ CO;'{ Rauliveim _ Rua Trajano.le o dia, ao correr de suas ocupa- 20· (domingo) _ Farmácia Rau-O alfaiate indicado . ções habituajs, seguir os' sep;uin- FRUCTAS
liveim _:_. Rua Tra.iano.

I Tiradentes 7 tes conselhos; Em 1 litro de leite i'er,,;en·!o, 26 (sábado á tarde) _. Fal'má�i(iJI
Ao acordar, pstpnda-se bem sô- despejam-se 200 g"l'S. de arroz j,t- StO Agostinho _ Rua Conselhb'l"t)·

bre a cama, de co·s'as', " i'aca lIn1
,'ado, sal, ,100 .grs. de assucar e dej·- Mafra.

,.

C'tC1'L_, v
• 27 (domingo) _ Far'macw 1movimenlo de pressão, 'cOm as 008- xa-se ferver tudo com a panela Agostinho _ Rua ConselhfolN'"

tas, como se quizesse' penetrat' DO
Lílmpada, a.lé amolecer o aroz, Mafra.

.

I l-R t tendo o cuidado de mexer de vez ° f'eryiço notllrno será efel, ladei>co c lao.. Rpi a isso umas dez ve-
d \. pela Farmácia Santo AntÔnio. ritrll!

zes: em qual] o. j Ga_rescentam-se Clli-�. l'na João Pinto.cara e meiCl de IJPdaços de 111ar.:1 ou N. B.._ A presente tabela não pn-
o�l'as com'poLas e deixa-SR es- derá ser alterada sem pré-·
('riar tudo. Formam-se bolinhos via autorização deste De

partamento.que se passam em óvo baLido e fa-
rinha de 1'0s;ca. e que se fregem en�

manteiga. S,tlrve-se com môlho de
vinho ou fn;ctas.

CALDO VERDE

Paris, (S. F. L) _ As pelas, �1-
mo os outros ornamentos da mu
lher, variarrí de acordo com as es
tacões. No inverno, usam-se, os ca
sacos de "visou", marta QU lontra,
casacos, três-quatos de astrakan,
e raposa, casacos esportivos de
foca ou leopardo.

Os agasalhos de verão, ernborn
mais leves, nada deixam 11 desejar
quanto á elegancia das peles (/r)s
dias frios.

As peles mais usadas nessa �'s
tacão são a hermina branca, her
mina de verão hermina Linta, es ..

quilo azul de verão e raposa lo to
dos os tO:18, ruiva, cinza pr:l:.I:nd'l
C negra.

CONSELHOS DE BEL]�ZA
Paris, (S. F. L) � ,Os decotes na

ra aLarde Liveram tanto sucosso
este inverno, nos 'vestidos de ,j'l.'l�a
res, são tão encantadores· <.) tão
graciosamente femininos; que [(,
dos os costureiros resolveram con
servá-Ios em suas coleções de ,'e

rão, principalmente nos vestido-r
estampados. Os decotes são ruO, Ti..
dos, abertos em trapezio ou e'.11 re

tangulos alongados e alargados,
suas bordas são drapeadas, cir
cnndadas rJP' renda ou deixa.« en
trever um peitilho de renda ou di"
"linger'ie". Os decot.es mais lal'g1l8
são mantidos por meio de um finu
e invesivel cordão costU1�ado :::obre.
as burdas, o qual passa s'JlJ os

bl'ar;os e nas c?s�a�.

Tome KNOT

IDeseja obter
.

. ?emprego.
Procure então a nossa Geria

da e 'preencha a nossa "ficha Ih.
informações úteis", dando tô��
as indicações possíveis, que _tey. ..•
mos prazer em recomeudá-lo (II)
a'()� interessados na aquisição '!I.
bDu funcionários (as).

o Mucus da
Asma Dissolvido
Rapidamente
Os ataques desesperadores e viclen

tos da asma E; bronquite' envenenam
o organismo, mina.n:t a energia,.". arru l
nem a saúde e debilitam o e(lraça�o. E�
:3 nriuutos, "'endac.o, nova Fórmula
lt1éciir.a, oomeça a circular IlO saugne,
douuna ndo rapidamente os ;,>,tí:i.Cjues ..
Dêsde o urimeire dia. começa fi. desapa
recor a dificuldade em respirar e volta.
o' sono reparador. Tudo o que 8� fa� ne

eessário é tomar 2 pastilhas d.e Mfln.à�CQJ
ás refeições e licará completamente Il\:re
da asma ou bronqui te, lJ ação. é muito

lápida mesmo que se trate de crt�OS
rebeldes e antigos. Manduco tem ü�o
tanto êxito que se oferece com 11 gnrantJ�
de, dar ao paciente respiraçã�o ,livre e'fác�l,
rapidamente e completo allno, do sofri
mento da asma em poucos dias. Peça
Manduco, hoje mesmo, cm qualquer
farmácia. A nossa garantia é a SU:l maior

proteção.

MendaAo Acaba ,om

.... a as'mCII.

Agora tambem a (r $ 10,00

ELETRO FIOS "IrASYL" S. A.
FÁBRICA DE TRANSFORMADORES·

"CENTAURO"
Ao subir uma escada, manlenha

as costas bem direitas, e encolha
a barriga. EYite inillinar a cabeça
para frenLê cada vez que levaI] tal'
um pé. Cllide também em PÔl' sem
pre a ponta do pé sobre o degrau
e não o calcanhar.
Ao caminhaI', manLenha s0mpre

o corpo (-'ln posição vertical, mo
vüneni e toda a perna e nã.o somen
te os joelhos. Tenha os joelhos
flexiveis e balançe. ligeiramente os

'braços. Encolha a barriga. Não an
de com as pontas dos pés voltadas
para dentro.
Ao sentar-se, mantenha sempre

a mesma posição correta das cos

tas, encoslando-se no espaldar
.

da
cadeira. Ombros para trás.
Quando dançar, que seus movi

menLos partam dos quadris c nã.o�----------------------------------------------------

'1nstalacões de alta e baixa tensão - Fios e cabos - Material e1e��

trico em geral
PRONTA ENTREGA: MOTORES

ESTRANGEIROS
GERADORES ,TRIFASICOS

TEMOS PARA

TRANSFORMADORES

ELETRICOS

DE diversas capacidades

"ELETRO FIOS "ITASYL" S. A.
ESCRITORIO :

ey Rua Conselheiro frispiniano, 379 - 60 andar salas 602/6
fone: 4 - 2011

Cozinham-se algumas batatas.
que, se passam em seguida no pas
sador'. Depois de preparado o cal
do (le cal'ne, junta-'se ao mesmo a

.
massa de batatas. Cortam-se aigu
mas folhas de couve bem fininho e

acrescentam-se á sopa que se dei
xa ferver novamenLe até cozinhar
a couve.

LEIAM A REVISTA
O VALE DO IrA!A!
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'Vida Social tUdio tio coração I D I f apadaI Domingo próximo será um dia cesCupa es a r r '

\
festivo para tôdas as, "fans" de Ty- JOÃO FRAINER

[rone Power, porque naquele dia o Houve _ e foi mais de uma pessoa - 4IIIlNIl alegasse {não se ter ins-
ANIVEF.:3ÁRIOS: 123/10, �,ela aeronave "AMI.ÉRICA j,que.rido astro da 20th Century Fox crito na llsta de contríbusntes da' CaI_ tre Esmola aos Indigentes de
SRITA. NORMA VENTURA ,DO SUL .

, estará íbrãlhando [las télas dos ci- Florianópolis porque ,a benemér-ita inH:i.�o estaria auxiliando uns

Na data de hoje deflui o ani-I Pana São Paulo: José de Azeve-' C d b J -,,.,, .;
que nâo pr€"CI's"�"11 em preiuizo de outros m:tlll' neoessitados.

versário natalício da gentil :aenho- d G'l , "

nes or-ca os, na so erna pronuçao �v "" �"W

. rita Norrno Ventura. ,o, 1 e ;V,erner, Ivone Nllnaye.r1, "ÓDIO NO CORAÇÃO". Preliminarmente é importante esclarecer- '(fUi às esmolas da Caixa
Alma Melcop Henaux, Mário Frago Neste seu movo' desempenho, Ty- só são admitddas os inidigences como tais considerados depois de r igrr-

Dr. José Candido de Borba so e Paulo Combes Bosco. : rone revela-se o ótimo artista de rosa sindicância. É possirvel, entretanto que entre os beneficiados haja
Na data de hoje deflui o aníver- Para to Riu de Janeiro i Clarihall

I sempre,
e nos momentos mais cul- um ou outro menos desfavorecido da surte do que muitos mais que se

sário natalício do sr. dr. José Can- te Galvâo, 'Vilson Dantas, Helena minantes de emoção o [ovem as- encontram em dolorosa situação, ou par enfermidade. Mas isto não

-dédo de Borba, competente círur , Grigorowskí Dantas, Zonaide da

I
Iro impressiona pelai veracidade quer dizer que aqueles devam ser sumàniamente riscados da, c.oID'UII1ida

gíão-dentlsta nesta capital,
.

onde Silveira, Waêdemar Bellaguaoda, com que: I!�be viver o personagem de mendicante.
conta com inúmeros amigos, que Regia Mnria Costa, Francisca Alves de Benjamin Blafe, o nobre aven- Todos sabemos 'Por experiência IPrópl1ia, o qnanro é dificil, hoje em

Jlhe Ievarão, hoje, seu abraço de fe , �e Lima, menor Vltó�"ia Ma�'ia M�i-l tuneíro, que ,de escravo, de moço de dia, ter casa, comida e roupa.
licitações. I a Costa, .menor LUCIa Mana ]\!relra cavalariça, se tornou finalmente o Porque, então, recusar mais um pouco de conforto aos que tem

Waldemar Fonerotli Costa, Maria Marques Meira, me- grande senhor dos seus domínios. menos do' que nos?

;) 'I'ranscorre, hoje, o aniversário nor Ain,a Maria Meira Costa, Marta Tvrone Power tem ainda como A Questão aqui, não é de excluir uns e incluir outros nu quadro dos

natalício do SI'. Waldemar- Fone- do Carmo Meira Costa, Jorge dos seus magníficos companheiros de socorridos pela Caixa de' Esmola.

T.olli, hábil aMaialte, proprietár-io da Santos Costa, George Raymund trabalho. Gene Tuerney esta delicio; A sua finalidade é bem outra. É amparar o �e. :É aux:i,hlar o

conceituada "Alfaiataria Fonerolli, Homer e Wa:1ter Howard Parken, sa figurinha de mulher, Framces I mendigo. B dar de comer a quem tem fnrne.

nesta capital, e coehecido despor- Desembarcados na mesma data Farmer uma autêntica e fOT'lIliOS'H A caridade, que' deve ser o sentimento predominaQ,te na Insãtuíção,
-tísta. Procedente de Curitiba: Alvaro sedutora; Roddy MoDowall o rneni- não desce a minúcias. Não se depurta ao praser do "comodismo ou às

Menino Eugênio Augusto Ferreira, ne extraordinár-io de ".cOMO ERA restrições da. usura. Dá do que �he sobra porquil é' um !imperati,vo da,

Festeja seus nataís, hoje, o inte., Procedente, de São Paulo: Maria VERDE O MEU VALE"; George conciência cr-istã e uma nobresa do coração. Dá no sentido evangélico,
.Iigente menino Eugênio, filho do AH.hof,f, Oliga Lopes e OUo Batínga. Sanders o megnlf'ico artista e John ignorando a mão 'esquerda o que faz a direita.
.sr. Eugêndo Veechietti, cartógrafo- Procedente do Río de Janeiro: Carradiree o enigma das grandes iill- 'Mesmo que, embora ,as precauçôes tomada", o nossg éb.ulo ..IÍ ter a

.deseII1his1a (],o Depart,amento Esta- Rayrmill'do de Rreitas Uchoa, Ed- t,erpretações. Assim, sob um con- mãos menos ruecessiLadas, o ato não perde o" seu, valor .

.diuaJ de Estatisttica. g'll'I�d Bastos dé Arau}o, OUo Nie- junto elstrelar de pTim<eira gran-I Confiemos, pois, na üItegridade dos �irirgentes da Caixa de EAlmo-

Doralécio Soares bhur, Ülneli Gomes de Almeida.e deza, mais avu],ta o dese�upenho dei las, r�Oll!heçamo,S seu eSipír1to de a�negação � ofereçamo-lhes O .os-

No di.a de hoje comemora ,mais JOJ'gre Humber.to Barbato. l1'yrOOlJ,'e Power, que reVIve glorio- so apow para que ,cumpram o que del·es a socIedade �spera.
.

UIffi anivers·áriu natalicio o nosso samel1!l:e os seus grandes desemp�_ Não invoquemo desculpas eStfarI1apadas para negar li. nossa sohda-

'J,cstimado; conterrâneo Si'. Doraléclo
'

,Ulhos de sua vitorjosa carreira a1'- rierdade e movimento de tauto alcauce moral e S'ocial. Sejamos bons,
Soares, chefe da c1ioh'elrie da 1111- A

li

t
- tisti.ca. s<i.n.ceros conos<co mesmos 'e com a coleti'1ida_.

pIiellllSa Ofio"ÍJail do Estado. maior a raçao HeaUz'ado sob .os ma,ig auspieio- Por recmpensa terêmos � satísfaç.ão intima de saber que tqpos
,Conhooedar perfeito da sua al'l.e,

d I
sos êxit'()lS, quam:to as belezas do 1'0-

�
tem um p�da.ço de ;pão panl l"O'mcr. 'Que não lhá pessoas dês�!paradas

,destaca-se pelo amor ao trabadho e mun ' ia
'

?lan,?C
,.
emocionante, as 's�nsaç�,eii em. nos...<>a .:idade. �lIe todas" t,(:I_U 11l� '�eto, embóra .tOSC'O, para �d'ormj1'.

_pe'la bondade do seu trato. mcnvels da a'VIen.tura, a trIste IDS- Essal SJJD, que e a VCTid,.'tClra ,caridade. A ,carIdade que nao conhe

O d "O E Sá!iJ.a,d,o próximo; '110 Clube Dooe S· Aro: Is o
. stado" que tem nele

.'

tória de um moço que nasceu no- ce des�ulpas. Porque é espontânea: mcera. 'p a.
,

_.. de Aigôsto, será apr,esentado ,00;um aUllg'ü, <tJJraçam-no ooetuosill- bre e 'POr ,isso muito sofreu; tudo
t �ol FESTA ESTUDAl�TIL, com BlIClOloon e· t='a a'llSIpiciosa data. is10 fez de "onro NO CORAÇÃO"

P • ..: . ,3 21 horas, a maior atra<'.ão mun-aUlCIO ,Machado "
um depo.s.:itori.o de beleza ,e d-e

AI
• . dial, 'O maior assombro que se co_ '

llQ'v.ersana-lie, nesta data, 'O sr. imeiD'sa .satisfação para, os "fans"

t,.
famít;à ti .. ESTANISr..�U

P ..�. '1\r, h�.J nibleee até agara. T.;rata-sc de Ma- '" •

"atallCIO ".IJa'o ....0, comerciante em de Tyrone Pow.er, em revê-lo iIlUlll' SZPOGANICZ convidQ c•

. Joi,nvNe. JliOeI Barros Ü' homem sem braços d __ ,1- _..:1_.. I
. am;"- • parenta. para.esempnUilO "-'IUJlllrave que se ms- .",�.

P f O I d 1\; I que se apresffilltará com tôdas ás ��.jstirem à mi..o. do 30'ro. r an o ll'Ie o cre'Ve entre as' interpretaçoe-s' glo- �w

D fI
.

00' h
suas habiHdades; 3ipesar d'3 Ilatu- dia Cf'Ué em .'tIfrágío da

'e' Ul, Je, o an.iversário na ..._l _

Ih! 1 '0 'd'
riosas do querido e f.amoso astro Q!�(I do extinto. fará e.l.-

'iício do prof. Orlando Melo.
r-eUl nao . e )a�er S'l o pro 19a, da 20th Oenfury Fox. 'brar dia 25. à. 1 horas, nCl

S êle, ,00111 sua irnJ1Je]liJgêmcia e força de .

rta. Marinha Schuttel Os "Coro.ados" pelos Floria:ilo- Iqn;ca' ciI. Santo Antonb.
Faz .,. voutUide há cousegttido de seu's pc'0,

'

P '. ..t- ato d. -.li"l·a-o e. ilI'IlOS dO}e, a S'l"ta. l\fal'Ínha "

poHtanos, depoís de "WILSON" _

ar mm v • ..,.

�huttc1, ,pl"of.es.sora. bll'ilIÇos.' "lJl\I AMOR EM C.rUjA VIDA'" 3-
cmie<lde a�tacip.dom.nte agra-

AI
. Em outr.o,s númierog, mostrará co- dacem.
Clone Bereta' presentam aos seus milh;u'es de ,------------

Camemora seus t1.ds, nesta da- mo, sem auxilio das mãos He se.r_
fl"eq;uentadores: ODIO 1\'0 Cü-RA-

"ta, 0_ j.ovlem Alcione Bel"eta cnnta-'
m, prega, 'escreve, atira com revól-

çÃO" o filme que agradará, por-,<dor" 'I vel', aplaina, cose em máqui.na de
, que, Tiealmente, é um film� de qua-

M�nin.a Maria das Mercês costura, Pl'l� 'Ome,ktes e j.all,t;a, liJdade.
Festeja maÍls uma primave1'a, ho_ f�na perfel,tamOO.te, aO€ll1rle foga- D.omimlgo pr-OXlmo. nos Clnes

5e, a i'nTeressante menina Maria das relro,. e!I!c. etc. ODEG.lIJ e JiMPERIAL "ODIO
1\{e;r,cês, fiUla do saud,ooo Al'i To� _

Sem na. V'eJ1dade a grande atra_ RITZ - A's 5 e 7 % horas
-

d d
NO CORAÇ.<tO".

,1Irolt1no de Sousa. ,çao
'

:a n.Olta a que os nossos es-
__--::-- ......_

Sessões chies
Sra. Leonor Clímaco tud�l:n;t:es oÍterecem a sociedade. U .. ..' DenDis Morgan - Jean Parker

T:ran...col'l'�, nesrta data, o aUiÍ.ver-
As mesaiS estã.o sendo reservadas l...arCIDelrOS - Dane Clark - l"ayer Emel'::ion

�"S.áJl"'i'9 mataliCÍ'o da. exma. sra. Leo-
ma· ,sec.Imaria do c1ube Doze. Não p:'eci�JU"-lIe mercineiros p�gando - em:

,flor de Sousa ClimaiCo, espôsa do percam o gra1l'd:e festival da moci� OI melbores preços na Fábrica PENSANDO SHMPBE EM VOCi
�s.r. Osvaldo CUmac.o. dllide ·e .apreciem Manoel Barros de Movei.. fiA MODELAR-.

Sra. Martinho Canado com seus. surpreendooit:es números. Rua Traiano 15.

,�a��!�:r!��.�s!�!\:::��a�:�.Cadas'ro Social do «O ESjado)Ira Cal�rdo, ,esposa do nosso, cole-I. . , .

,_ga de Imprensa Martinho Cajado Pedimos aos u�sos dlStJ.ntos leItoi'es, ,o GlDséquio de pre�ucll�l' ()

J'UJnrior, dj.�n'() Diretor do Tráfego co�on aibai,xo e ,remet.e-Io á nossa Redação '.afim de compitetannos j

.:dos COl'l'eios e Telégrafos. quan10 antes. o IlQSSQ movo Garlas\ro Sociai.
Faz�m 'anos, hoJe: a sda. Oi"a Nome Preços:

<Caminha e -a srta. Vilma Medeir�'. . , ........••..................•...•.........•... -. . . .

�'s 5 hOl':ls: _ CI'$ 3,00 -- ;O.!,40.
VLUANTES 'Sexo Est. CiviJ '. D. Nase. 'A's 7 % hora.s: - Cr$ 3,60 uuico.

.

Relação dos passageiros que em- , , .

:harearam 'n�sta capital, dia 22/10,
Pais 0 •••••••••••

,

•• :............................... ••• ROXY _ A's 7 li:! horas
j}€IJ,a .aerona"VIe "AMf:RlCA DO vSTlBSO (a) OUvia de Havilland - Henry
::NORTE", da 'Cruzei,ro do Sul.'

4�

Fouda :- Joyce Reynolds _ Jack
Para Curitiha: José Guimarã�s Emprego ou Cargo .......................•.....• ,,,.................. 'CarSOll _ em:

, Lobo, Francisoo F1gueredo, Laura ASSIM l� QUE ELAS GOSTAM
'TeixeiJ"a Figueredo e LUcia Mar'

Cargo dn Pai (mãe) " .••••••.••.•••..•.••..••••••. " ..

'7' .
la

elxelra Fi,glue,l'Iedo. Obs1!'1:v.
Palf'a São Pãulo: J�sé 1\Iaria Fer�

" " ....................................•

mandes e Alff\edQ' Fernandes..
Paru o ruo de .T'3ín'eir.o: D. Bea�

"triz Pederneiras Ram.os, Ruben.s
Ramos, Mirza Gheur R.aimos, Vicen
!te San,k'ua, Ale;';aJl1>dre Fleisolunann
'C.arlos Fest. Cecilia lVrelhtll�g COl'�
a-ea ,OHveira. Cris.ti.au'O da C.osta
Per�Ira, Guarani CabraJ dre Lavor,
�ose l\ia'J"ia CaJ'doso da, Veig�,
Edl1Ja!�'Ü Bre'llIna'lld e João GabrielMacal"l.
Desembàreados na mesma d�ta
Procedente de Pânto Ale�: Sa,I

:vatCDr Ptires BaJrcelos, Alba MaC,edo IRar,'eIolS, menor Beatriz Macedo
.

'Baredoo, menor F,ernando Macedo
,�arce!os, Gottwalt Hrubn6T e Emi-'110 BDnduki.

Passageiros emJJ�rlCados dia

Seírée com
II , /I

IniCIO

Missa de 300 dia I

! ,,'R:l'T'Z"
itin@�·hItQ·XJ.t

Censura: - LIVRE.
No pl'ogl'ama:

1°) - Cinc Informativo (com
reportagens completas da
visita do general Eis�
nhower ao Brasil).

2°) - Noticiário Uuiversal - t
domaI.

No programa:
O Segredo da Maquilll;ligem

DFB.

Censura: - Até 14 anos.

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,. '" •••• o' ••.••••• o ••

Ag;radecel'Í.amoo, tanibém, a. g.enrtileza' de niO'ticias de n&oi.mentos,
casament� e outras, de lParentes ou de pessoas .am�a1S,.

Prel.:o unico: - Cr$ 2,40.

IUTZ - DOMINGO:
Paul l'Itlllreid - Joan Parkct'DA FONSECÁ E SENHORAGUEDESJAU

John Garfield - em:

ViIi PASSO ALf.:M DA VlDA
têm a hO,:nrQ e o prazer de participar àa' peflllôa. de suas

relações, o noivado de .uo fijho LOURDES oom o .r. JolIé
Acacio Moreira Neto.
Florienópolill. 12·X-46

DR. JOSÉ ACA<lO MOREIRA FILHO E SENHORA

Outro surpreendente e arreba-

I tado�.7:��:�w!�RNER.
SREVIÇO DE

METEOROLOGIA
têm a satisfação sie participor?lii pesSi)ae de suas r-alaçõetil

..eu filho JOSE' ACACIO ajustou nupcias com a

.arita. Lourdes Guedes da Fonseca.
Joinvile. 12-X-48.

que

Previsão do tempo. até 14 hora.
do dia 24. na Capital:
Tempo: instável, com chuva•.
Temperatura: e.tável.
Ventos: do quadrante léste. fres-

COSo

,,! T<lmpe.atu?G'J extrem�;II de ontem: !--------
mÓltima, 21,Oi minima, 17;8. l

,

as 19 heras.

IlIfJltllll:!fI811iH!1

:í: mu 'DOJllII'(l:Â1
)[UlTO ��aÂ'PAltA A. FÂ.!Ilu.IA
E PAJU A. RAÇA
--

AUXILIE Â OOM- J
,BA.'rEL-A 0014 o

Or5.
Aderbal Ramos

da SUva

João aatlsta
BOR".S5is

AOVOG,AOOS

:'''::�':, :,', ODEON
'[Ines II'1PERIAt

ODEON
A's 5 e 7 % horas

Sessõe.s chies

ROàdy M� Dowall - Prestou
Foster - Rita Johnson - em:

FúRIA SELVAGEU
No programa:

�- Assim Nasoo a Saúd'3
Nac. Cooperativ�.

- Carmenzinha Des.
colorido.

3°) - A Voz do

Atualidades.
,Pl'eços: -- Cr$ 3,60

2,00.

�Iunl1o

Censura: - LIVRE - Criaw;as
maiores ,de 5 ano>,

poderão entrar na

sessão de 5 bora,�.

IMPERIAL
A's 7 11z horas

Jennifel' (Bernadette) Jone�c;

Joseph Cotlen - em:

UM, A.MOR EM CADA VIDA

No programa.:
10) :.._ A Marcha. da Vida n, 19

- Nac,

20) - Invenções do A p ó s-·

Guerra - Des. colol'Hl0.

Pl'CÇO: - Cr!;) ,'f,f'O (n!lico).
(,0u"Ul'a: - ALe 14 anu:;.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Auxiliar �e..... O acõrõo ecoDôm·icoESCfJ10i"10 i, I' la .,. 1
Precisa-se de um moço desem-; ang O uraShelro l

�araçdado, datil6dgrafo e ,com' psrá. L()NDRBS, (B, "',', ''-''''1' _ O acor- j,bca a .ervigos e escritorio. 0-
" ,-,

lório mínimo, de início. do económico angto-brasíteno ha
Escrever para o. Caixa Postal dias assinado nesta capital VULl'€; i259, dcmdo referências. ' 15v-13

.

os senhores ErnesL Benvin e João 1
.

v d
..

"do
...........•

, Neves ele Fontou, consl.i l.ui :

.. em ,
eOUeUores sombra de dúvida, um instrumen- 1

Precisa-se de dois, sendo um
Lo ue,.;[inado a regular-isas as t � ia

para trabalhar na praça e ou-
I ções comerciais entre os dois p�i

tro para viajar no interior do. 7.Ci:) � a SOll1Cl�nar varras questões

Estado. Ordenado Fixo. econormcas ate aqui pendentes en-

Escrever dando referências e
tro as duas parles contratantes.

pretensões a Caixa Postal 259. Uma. dessas questões, por exem-

i 5v.' 13 plo, é a que diz re�Milo á nacio
• . • . • • . • . • • . . • • . • . • . . • . . . . .. nal ização dás empresas britânicas

no Brasil. Segllllllo o' 110VO insu-u-.

signíf'icueão do novo acordo, pois
VENDO 3 LOTES P amplamente sabida que t odus as

Escritório Imobiliário emprezas afetadas são da mais ai-

.A. L, ALVES, ta nupot-tância para a vida eCJIHJ-
Rua Deodoro 35 - Fone 784 mica do país, sobreturlo no tl)Jalt�
....................................

AI)VOGADOS I
" ,

Dr.....·-OSVALDO BULCAO VIANNA' I
Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

.

II
ESCRITÓRIO: Rua

.

Felipa, Schmidt 5€ - Sala 5
sobre as importações ele f'orma- a

Edifício Cru%Eiiro
.

Flc:,rin1l6.polis.
de garantir c IJerfeito Iunoionamcnto

do sistema, Por fim, nas suas Gú;1- ----... -.... em r we .... _ ....",... aaxucwa..

versações. com as auí oi-idado l1"j·

Locuméveís
Vende-se, doía um Petain tipo

Waeff 24 H? e outro Robey tipo
Marchall para pronta entrega,
InformQções na Organização' Co

mercial Catarinenae. à. Rua João'
rinto nO. 18 •• FlorianópQlis:
...................................

TERRENOS

MAQUINAS DE
ES'CREVER

Da mu·ndialmente afamada mar

'(la «OLIVETTh>, novas , da fábrica,
receberão gentro de 20 di,oe. todos
'o. modêlos, 08 "epresentantes exclu-

. lIIiVOII nesta pragá.
ALMEIDA, BASTOS & CIA,

.

F, Schmidt, 2 •• lo. andar
. . ... ...... .... ..... ..... . ...

fOTO,.. ANDRE'
ATENDE A DOMICILIO

Banq'Uete•.• Jantares .- Ca.aman
tos •• Feata••• Batisàdos ._

Competencia e rapidez.
Hotal Metropol -: .Tel . 1,147

EMPORIO ROSA·· Praça 15
Novemhro n. 21 ..

Vai MUDAR-SE?
AI T Ú

Deseja transp·ortar o seu

PACOTE?

A I T Ú
Serviço organizado de

Mensageria e Mudanças,
Salão Record - Praça IS,

FONE: 16-96

) ·H
'

l, �
',\ ,'I

,;

;1
li
J
li
j

�!
,.........----- ....._..... ...... •..-0....""""""'...8 ..... JIMiINtltl........._·_...........__""r........_........."" r'''''._.........'''''__IQl��*��.MN!�(��·","'Y�·

_.

....üNTA COl:<RI:.NTE .PUPlú... '�R
Juros 5"/2 a a, ._- Limite Cr$ 30,000,00

Movimentação com cheques

Banco do DistrUo Federal 80 A.

II o ESTADO en(on·�
Ira·se à venda na

I
balliCi3! de jornais

«Bedtn
'

1
__,

te Ú� feITO\'ÜlS,

Outro iLem particularmente big
uirical ivo e cuja solução 1\,;. m

!cluida no novo ínstrumcnto anglu-.
brasileiro é o que diz r<,sp()i�, I <i
sua pensão das anteriorcs e-'::;;jC;ll
cias sobre a concessão ele "na": ;t;l'-'
te" para as mercadorias imuorta
das pelo, Brasil.

Nesse ponto, ficou devidamunle

combinado que o governo bra.si lei
ro se encarregaria de cria]' ine
dirIamente o necessário mecaní -rno

oncarr-ega.Ió ele adrainisí.rar o ,��
sunto, isto é, de manter o controle

Iánicas o chanceler Neves' da Fon

toura conseguiu ainda a solução
para um assunto de maxima -im

portar ia : o dos créditos bra-Iler

ros cm estprliilas que se acha uin

congelados na Grã-Bretanha.

Tais credites. que sóhern u um

total de 50 milhões de libras, en

contra-se agora á disposição do

Brasil qU3 com eles poderá VLgJr
as suas aqnisições' ele ma tf'l'IalS

!
•.
lestinadcs ao paiz, cspecialn-enle
desejados no terreno ela ren-.nuela

�,ão do parque indusLrial bnsilcl-

1'0 Lão sacrificado pelo excps�o de

111'odução imposio clunmLe os H'.lOS

de fl'uerra duranLe· os quais, comG

:;pria rasoave1, foi impossi"cl le

var avante a sub:;liLuição elo mate

rial.
Dessa forma, o Beasil di�'põ,�

ag'ora das divisas neccssarias paréO.
a (Jompl'a do material briL:i.tllco
com o qual as suas fabricas �'ocle- '

rão colocar-se em condições (10

absoluta eficiencia de maq1:l;.-lario,
importando o que de mais n,ntlc:r

no () melilor existe nesle Illú1ll0n

lo e que tão util será ao clesenvol
"imnto das suas atividades f'u1.u·

o Sabio

CAPITAL: ("R$ 60,i;)aO,pOO,OG
RESERVAS: CR$ 15.000,000,00

RMa 'frajil&ilO, 23 .. fh�H'jrtd'Ópolb

r '

FARIYiÁC!A ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e. amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopátias .- Perfu- :

marias - Artigos de borraeha.
Garante-se a exata óbservância 110 receituário médico. '

CURSO l\10TORISTA :

SNRSa
48SIN4NTES
Reclàmem imediata

mente qualquer irra

guJaridade .

na .entraea
de seus íernaes.

DE
e

Serv ço de Pronto Socorro de Automóveis

Ensina-se a dirigir automóveis

Amador e Profts s ro nal
Teoria e prática - conhecimenoo do motor..

Atendem-se chamados para reparos de urgência.
'. Auto.-EscOla 1-47 ..77

GARAGE UNIÃÔ - PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40.
_'

Tenh'l
.

sempre em casa· uma garrafinha d�

,ft.r.,ERIJIV.O «I,M O T»

.... .lII1IRUOlWil me !PR......_........._....._"'-

'Não MfttUn IH iUUUUJ !
PAGUE SÓ QUANDO REC!:P."R

A1aravzlhos05

Colares de' Pêro.ias

.'''! ( A.�v,J •

ESPECI,
TORNA A ROt0PA BRANQUISSIMA

Americanos

A melhor OFE:RTA. do momento t
Moderníssimos colares de um, dois e

três fios. Encomende oc!o l<eembôlso
Postal - sistema que 1�2 fécu'ta pedir
pelo .correio e pagar só depois de
receber e conferir sua encomende,

.: .

\ .

CDMERCIANTE: Dá um li
vro à Biblioteca do Céntro Aca
démico XI d'e Fevereiro. CaD.
tribuíeás, assim, para a (Qrma-,
ção -cultural dos 'catarinenses
de amanhã!

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

s r

I'
'

Ouro p.arõ DentistaS
22 Quilates (Justo Título)
Envelope de 3' e 5 gramas

Pedido ao
, DEPÓSITO UEMTARIO
M r:... SE T TI,

-.

RUA SEMINARIO, 131 .- 135

RUA MARCONI.44 S. PAULO
que enviara lista de prego8.

APK�AS Cri 3,60
Com essa ínfima quantia VoeC

I está auxiliando o sen pr():dm�
Con.tribua para a Caixa de Esmo!a(
0.08 IndillentM d. FlodanópoHIl.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



O' f'tS"'AOO,-Quinta.feira3 24 "d@ Outubro de t9dl:6 5

26, sábado, com início às 2 t horas, realí
com apresenlaçãe de magnífico «shew»,

reservar na secretaria do clube.
.�-=====-================-==��==================�============�==�==============�======-=�============��==--

Os ombros nus

(,CUBE 12 DE AGO�TO -- Dia
zar-se-á a FEST4� ESTUDANTIL

!\Ilesas. a

Clube Doze de gosto
PROGRAl\IA DE FES'l'AS PARA o MÊS ,DE OUTUBR,O

.

Dia; z6 - Sábado - Festival promovido pelo Grê
mio' ESTUDAN"{'IL, cem, início às ,21 horas.

1
__

\

"ESCRITÓRIO JURíDICO COMER.CIAL
As.untol!: Jurídicos·- Comerciais -- Rurais ii .InformativOil

Endereço Tel. ELIBRA.."l'CO _._ LAJES ;_ Santa Catarina

C�mllulte nona Organ!zoção o�\tes de '0 decidir pela com

':)l'(l ou venda de imoveis, pinhais ou qualquer•

empreao nO!lte e.tado
Diretor: -- DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO

AD VOGA·DO
Rua Frei Rogéric, 54 - Caixa Postal 54 - F9ue 54

I
�

II
� ,-----�---------------------=�-------.-------------------.

Reclamem imediata- "

"

mente qualquer. irre- I
� gularidade na entrega Ii de seus jornaes. t; I
·���------------------... I

,lIianua d �
.

BanlalCiHiHalização 8.4.
----------

l\\'15-0 ELEGANVIA, CONFORTO E ECONOMIA
Avisamos aos Srs. POl tado- consegu'�.se com os trajes sob-medidas.

res de títulos, que o f<ortew

U � � Irelativo 20 CO fl'e-n te mez de
il> .' �i,� fs IIJouttlbro s�rá realiz",do ne dia. <�

.29 t' não no dia 30, como C's
t9va anunciado.

CAMPOS LOBO & elA.
Correspondentes

COnTQA fERlDA� R€C€nT€S ou AnTIGAS
�W11ffiW_t7IW&i""4iii�

QUER VESTIR-SE COM' (ONfORTO E ELECiANCIA?
PROCURE A

Alfaiataria ella'SNRS.
ASSINANTES Rua Felippe Schmidt 22 _. Sobrado

ESCRITóRIO JUBIDICO COMERCIAL
(Com um Departam.ento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazend�s e emprêSRf:!
Dir(\tor: dr. Elisiário de Camargo �ranco

ADVOGADO
Roa Frei Rogério; 54 - ]!'one 54 - Cai:::e Postal 54

Endereço telegráfieo: "Elibranco" - Laiell: - Sb Catarhl&·

�Vendedor por çonta proprio:
PLACIDO MAFRA - BCilzor de lVIédos
Rua Felipe Schmidt, 34 - Fene, 755

Boa coleção de amostras lHende-3eàdornicilio.

POi' Denise VEDRUIYE,.
P_'l.I1IS - "0" ombros dos no- leiam

rnens são í'e iíos para carregur to

dHS as aniçõe� do mundo; os da

[mulhr-r, nossus olhar{',:,; e nossos so

I nho:-;". escreveu um, admirador da

beleza f'om inina.

Belos ombros, é causa rara, mas

realment.: nrimirúvet. Devem SCi'

de linhas suaves e !bem atirados

para t1"<1S, ;\illitas vozes. 11m:) :,ll-!

I tude n�igeinte e descuidada afun-!
di1 II peito. CUl'\'U as costas c traz

II'; ombros para f'rr-n i {'o Ora, da li-

uhn dos ombros depende a el :

,an-

.1'eia. o poete em geral. O "Iui[ll:ur"
mais bem cortado, o vestido ;,1ais:·
artistico, não conseguem oC:·l:cla.l' I
S.f'.ll

mau

de.sr,n.
volvimento. Ei.�

1.)01 'I�que uma mulher, embora nunca

ponha um "maülot" ou um \I',Li-

I' 00 dr baile, deve cuídar de seu por- :

ILC c fazer questão de ler ornlnos , .....,..........-__..........""...

;;<a.1':""�
...

,

...,."""",.----
....--

harmoniosos, I MACHAhU ti �
I

A moda aluai da mulher ele ;')U�-
.

I Agl\Dciaa., Raprmu8ntaçêi.s emto hem desenvolvido (nem d.: nus, GIII\\'tII
de menos) de quadris arredonda-] Motriz: Florian6poUII
dos, de corpo bem equilíbrado.] Rua João PiRtOI n, II

, C�i�a
.

POIlta,l , 37bem proporcionada pôs cm \',jg:J. ) cHie!: Cl'fllilciÚJ:no
os ombros nús, nos assuutoso- ... e,;-I R'ua E'loriano l?Gill:oto. s/o
li[iu� dI' baue. l-n", clt:ixm'I:" as I (lidoU. Pl'Ópl'it».
costas comuletameníé nuas, ;i!J.l1- T$lsgramall: �TMUS·

Aaiult". \10' princip:lbl
m.unl.c(1)�OlJ do ElIIa.',f"

::-;eu corpete mai- TlHl'i'C" um "�('Ll-,' _

Úen" preso por duas alças finas e
�
DOENÇAS NERV�SÀd� •__

, ',',' .' ... ,.
I Com OI! p,regressos da me le........

OPI1J compr-idas nas COSLa", ouu os I hoje, as do_ç'as 'nervosas, quando
dão maior impnrt anoia � t'�La'" ai-I t!'�t.adaB em tempe, �ão maleR ll\1')�.

ças, que formam verdadeiro corpete, i f�ltamente reme�Jaye�. ç �!l�)lndiM•
.a "1 drapeado ou franzido. I'JS�o,. fruto d.a I�.orancla, SO' podaem

.

ger a prejudicar os índivíduoa afetados d.
1\'1.(1" o" (lmlil'('� que, nestes 1110- tais enferfuidades. O Ser.viço Na.

dclos. �ã I ligu irnrucul (' "llah:i!t ,-,lO, 'ctonal de Doenças mentais dispõe
·�éja por uma alça ou uma íila, de.um .Ambulatório, que-atende 1'1''''
,

, .'
. _

., - . , tunamente os deentes nerYOS08 la.
cliJ<lrt'C[,iI1 Yll?l'losos. nas u '11.1.a� 1 digentes, na Rua Deodoro 22. ti" ,
crioções 'Onde o vestido de baIle· ls 11 >horas. diàriamente.
seja "cnl.ravé" ou de saia bem xu-

dada, Ir-m apenas um �Ol'pjnlHl clU01

mal cobre os seios e completamen-
te rnex istente aids, ,
Deste corpete, drapeado, t� m

z idn, juxl o, colante. acr-ntuand i o

husto c que se mantem como por

milagre. surgem o colo e os orn

IJl'O'i liv('�:; e desemhara(:ados.
x� \E'zes. U d{'cote termina Dor

um J)eqllrno babado que c,m[ol'

llUll!1o os spios: passa' deba ixo do

!Jl'aço ii se une à. cintura no '�leio

das .cosias, .

As vezes, também, o corpo é -r'�i

lo de Lules sobrepostos que tlimi

llUe1l1 c!H. largura e tornam":sf> cada

vez mais ,tra'l1sparen;tes a medid8.

que, se [ipI'oximam do decat('.

),s veze�, ainrla, fica apcna:,; um

ombl'o nú, cobrindo o outro, o COI.'

po [leaj)eac!o em viés, Todas H� àu

dáci2.s, todas as faniaf'ias são p( 1'.

milichls, dpsrló que oferéC·am aos

ulh1>."I_'s vlllhros perfeitos,
Nos últimos bailes da gT':nde

(.empol'ada, l'l'ccnLf'meiIfe ene'.n'ril.

da em Paris, no "Pré· Catelan" co-

1);0 na Opera Ol.l nas "'soirées" Dri

vadas, a moda dos
-

onibl'os nús

i1'illnfoll, 'l'rillnfoll, também em

Deauville, Cannes, Biarritz e MO!l1-

Lp-Carla (' constitui para as l1lul"c

h:,!' bonitas. nova "coqllefteri;" (.lue
I lhes pcrmite gl'anrlés decoL�'3 mede

nenhum disfal'ce é possível; onde'

a 11Pieza s" l'pvcla 8I" cada SUct lJU-

d:llll-:-:r ao huslu NU babeis cll'HPCU
dos que lhé acentuam as c. [.,'\';).5

r-eza.

Os omlJl'os f'fitão na moda,

I
(lm!JTes jêll� i.l1l!as ae; honras.

"
-

Mario Rovere e trene
Jorge Rovere

participam aos parente. e

pes5Il)os de suas relações o

nascimento de Iileu filho

.sORG�,
ocorrido dia 20-X-46 na Ma

ternidade da Fp,oHs.

A.OS nossos

Agentes
todo dia esta coluna

aié o fjm
.

Pedimos avisar por telegra
ma. quando o jornal não ehegaJ!'
no filesmo dia,
-- .........' ....._---_....__

laboratório
Radio-Tecnico-Eléctron

Fundado em 1935
Montagem de rúdioll. A1\\pli

fjcadorea-Tran;;mi••Cili'811
Mataria I importad" direto

mente dos U. 8. A.

Proprie tário
ütemer .

Genrges Bôhm
E:ectl e - Te-cnícc - ProfillsiopaJ

forrnado na Eurapo
.r'loríc;,nópogq

Ruo. João Pinte rr. 29 -. Sob.

"

RETIRARAM SU..l.'J CANDI-
DATURAS

Tôdas as bebidas, inclnszve a!
fabr-icad as em outros Estados,
retiraram suas candidaturas,
para I"I?\nar nos lares catar-i-

r U(lnses, - em vista da certíssi
m:l vitória do aperitivo KNOT.

B R I TO
o aUaial.e indicado
Tiradentes. 7

QUEfXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR: Se " que 'b"

iflteressa éy réalmc!l�e, uma providillcia
-para endir�itar _o que estiver errado llU

pura que al�un:a faha não se repita; e

NÃO D escl}.ndalo Que a sua reclamaçio
ou queixa pod�rá vir' a �usar, encami�
nhe-a oi SEC';ÁO RECLAMAÇõF,S.
de O .t>:STADO, que o P"so será le7ado
eem demora ao tonhecimepto de quem
de direito, recen.endo v. s. uma informa ..

ç"" do resultado;' em�ora em alguns .:a.

fl03 não sejam ,Publicados nem a recla.
maç�,o nem a providência tomada.

: I

o.s

II Dr. (LARHO G.
, (iJU..lEVl'1
ADVOGADO

l Crime e cível
:

-

Constituicão da St;lcie.dade.
, NATÚRALIZAÇÕES,

I.
Títulos Deolal'otórios

E&crít. -- Pro.ça 15 de Nov. 23 .

l0. andol'. �
Re�id. -- Ruo Tiradentes 47. I.r Fo'NE ". 1468

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Pelos senhores oficiais, sub-tenentes e sargentos do 14.0 B, C .. foi

Segunda-feira, dia 14, quando dei tempo, Também não- apoiou a li-
escolhido o nome do senhor Tenente Coronel Nilo Chaves, comaudan

a entrevista ao meu amigo f'_',lV G nha elp frente como devia ler- rei- te. ela Guarnição Militar de Fpolis, e do 1110 B. C., para ser dado ao

Teive, sobre a escalação do quadro to, obrigando Bráulio a jogar re-
Estádio daquela corporação,

que iria representar S. Oataruia. o cuado, o que deu margem pata que
Esta escolha representa um ato de justiça e reconhecimento de

f'iz como medida de emergência, não os Paranaenses viessem para G ata- seus comandados, pelo esforço empreendido pelo senhor Tenente Co

quer-endo assim dizer que não ti- que. Não sei se foi por ordem do ronel Nilo Chaves, nas obras do referido Estádio que hoje constitue uma

nhamos llO Estado outros elernen- Técnico' que Zabot jogou assim, praça de esporte de que se orgulha Santa Catarina,

tos que não estivessem na altura 20) Badéco, jogador muito I}O-
Sabemos que foi submetida a aprovação do exmo. sr, general coman-

de representar S, Catar ins. 1\1'B nhecido que a Federação reqursitou dante da 5a Região Militar a refer-ida escolha.'

como já Irizci, foi eomo medida de não Leve sorte de prestar seu con, .
,

emergência, Por isso escalei &(1'1e- curso ao Esfado por não ter C0111- dos do Maranhão e do Pará, e�'dua-I versos acontecimentos eSpOl'\.I"O,:

lo Lime e, numa mesa do Lafé (('I]- parecido aos Lreinos. do sábado em São Luiz rendeu so-1 desse certame e o presiden.e da

zeiro, saboreando um bom r:t.l.'é, li 30) Ari Gonçalves, meia esquer- Lenta mil cruzeiros aproximada-I Comissão Olímpica Sir Artnus El

no jornal "O Estado" do qual sou da do simpático Figuen-onse, é um mente, Triunfou o Maranhão, por I' vín, já
está ad.otando todas as me-

grande apreciador, que o UIU!go jogador muito inteligente e disci- 1 x O, didas necessárias a transformar
à

Pedro Paulo Jazia alarde da osca- plinado, mas não é chutado!' em
_. Informam de São Paulo que I próxima Olímpida num rnagui ficc

lação que eu fiz citando cerres jo- goal, como também não é elemento o cronista de "A Gazeta", 'l"t(,nar. sucesso de carater internacional Ocupando atualmente a dif'icií

gadores que eu deixei de apontar, ag il, sendo portanto, ao meu V0í' in- Mazzoni Jez, em sou jornal, In·:,' e6 Como se sabe o grande estádio posição de meia e;;:querda do oaie

como Zabot, Tião, Ari e!:;a I íord. ferio]' a Forncrolli na meia 0S- acusações a ou tros col-egas sem de Wemhley foi construido csne- gor ízado quadro titular do Paula

Venho por intermédio do "l';';!.:tdo querda para, fúzcl' ala com Salll c declinai' 111jiTJeS OH apontar [-[")\<15, cialmense para os jogos Olímpicos Ramos E, C., vice-líder do C no

Esportivo" explicar porque esca- os dianteiros Bódinho Teixeiv.uho 'e 'we pl'OVOCOU uma situação cte- de 1908 e está perfeitamente cm peonato Amadorista, Forn �'olH

lei aquele quadro como medida, de e Lebcta. Vejo n(!le um bom c 1e.c'11 licada dentro da .crónica e'pnr'.l- condições de adatar-se maravilho- sempre se destacou pelas suas bri-

emergência, amigo. va 1(,('a1. sameníe a todas as provas o',,"pi- lhantes "peeformance.s", send i nn

Passamos ao caso. '10) Tião, meia esquerda elo Avai, S,\br(�? a-snnlo, cs1.t�\'(' r'�lll:id[\ i cas, devendo se notar que a sua
I dos mais completos e discipl i �",J():i

10) Lebeta é o ponta dtreíto do não :foi muito 'feliz estl' ano em a ctll'ütO['I:j da Associarão dos IAO- capacidade totul - 50,000 e, 'da .. "azos" do 1,0580 futebol,

respeitável e disciplinado Carava- todos os jogos, memento muito nistas Desportivos do Estadu de dores confortá velmente sen : i]o� Hoje, seu dia festivo, Foru�l'oHi

na do Ar, esquadrão da nossa que- educado em qualquer terr-euo. K 8úo Paulo e a entidade da ol·IJ:::'� - já é uma garuntia do surésso terá Ensejo de receber cumpr imea

rida Base Aérea, Malicioso chuta- muito amigo meu, mas 'no futebol resolveu dar o prazo de cínco' ui".� que sem dúvida terão os Pl'Ô, DOS tos de seus inúmeros amigos e ad-

-dor, ágil o conhecedor da posição , não escalo p01' amizade. Tião 1'0S- para que o sr, Thomaz l'Ihll'mi jogos olimpieos. miradores.

20) Teixeirinba, íÍ.gil, mí'íttradoe, sue bom í'ísíco. apresen!e «s nomes (. a!" provas 'j06 "O Estado EsportIYO" se assouia,

·t' I � d }'
-

t
-

I t l: d' I' Aiiás, um dos pr'oblemas mal,-
.() ·Imo e emenLO e Igaçao e a a- Prende muito a bola e não /em feL a ores Que rece )em Ul leU") prazerosamente á.s manifeci!,<H;(iCS-

que e excelente chutadof' com ag'ilidade, não podendo l'igu['(1l' tlu- dos cluhes, para que os III ;nlOS séc'ios com qne se deJl'onta 1.í, CQ�.
de amiza(:i� que lhe serã.o tribut<t

ambos os pés desla{lou-se como ma linlla onde os outro;:; 4. de;mlei- �('.iam punidos, l'iã.c a.prese(lta��rt(l mü"são organizadora dos pró ciuo" das, alme�ndo-lhe os melhore� YO

meia direita do forte conjunto do l'OS são muilo ligeiros, Em v>3N.lacle a� provas 'desejaDas o sr. '1'ho .. jogos OlimpicOf; é 'a de ai',' llljm tos de feli,'ldade.

Palmeiras: de Blumenau, l'iãa é um bom c,huiadof, rnaz l\lazzoni podení seI' ,·limi- alojamenl') p<lL'O os mi'uiu'e!

30) Bodinbo, etement.() que na 50) San ['ord, o grande meia ,lHe n�1-do do qlla{iro aS:3{lciativo da i\., C. de visi tanto" que "Íl'i'\o a e,:;- agradável recorda�ào d� nO"oplta-

,oca,<,!'a-o e�ta,ra em lllelhor fo'·l'lua .

l' t J;�, �, �
.. p, ta capital. em 194�, náo ,só o:;, lidade britaniea,

" u en sempr.e Via (lS!).U ar no nno P;i!S- . ,-" "

'd
'

d
aUétas como também os eSl)I:cta- Em todas as atividades re!aCIO-

para coman ar, pOIS, s-egnn {) me sado, mas que este ano não lhe o _ Pl'CI)31'ando-s.fl 1Jar3 os "",0'0,:',
'

., dürc.,; i)e todas a.') p.artes do J:1JU- na{ja.s com a organizaoi'io da pI'óxi-
falaram os que assistiram os tle.I- pl'azc!' de yê-Io por leI' S(!g -'.,ldo do reLul'lW d.u CampeüoaLo "ma-

nos, que Bastinhos esLeve sempre l}Ura o ftio a conselho médico, j�50
'do, Porls�n mBsmo é que Sir Al'-U.l1-S

I
ma Olimpjada, Si!' 'Art,hus -tem a.

dorisla., l'eúlizal'ú o Paula P,lill-Oc
e os seu am:ilial.'-es estão de" 'e já seu lado, como sooretMio-gern 1 da

inferior a Bódinho, ó vi treinar com a seleção, Po,! au- hoje mais um treino de C011 iUllto
40) F�rnerolli, o magnífico meia- to eu não ·pocteda sugerir o efi- t d'

-

d t' 'p
desenvolvendo os maiores eSl,'(J':Çt)� J Comi.ssão

o antigo oficial dos Gra-

d d ct i d
'

d
';·0.) a Ire\,'ao.o ecnlOO l';t,,_,I":�S,

fJ atlotando, todas as provldf�Uv)a� nadelros da Guarda, tenente ,1;1),0-

.esquer a o a ex 1'\1 o oo11,)U[I. r O ciente e disciplinado jogado!' do l) C�H11PO do Co!ég'io Çat.al'li',:nse
P 1 R f, I L

' ('xigidas pata que eFses' miLt ,re:

I·
nel '1', p, H. Bevan 'um dos m�l.iol·es

au a ,amos, 01 o e elll�n o maIs Caravana do Ar, paea ocu,pet' <, sel'á o local do t.reino,
e'fl'''l'enle duranle o ano. AW{laDdo luel'a dl'l'e,,·ta am t·U""'l' .de 1."""-.;�I'- '

d
r!e ,'isitante;; possanl ['eg�es,.'s.: ;; enlusiastas desse gênero de �m..'l-

v -';ou � - O árlHtl'o adol1'o a .; st�.
d f' d d 't.

suas lenas levando consigo "nu:> petições interna.cioílais,
e e en eu o com mUI a l'a . ,'Z '['inha que ao meu ver nã-o 1.em �I.l- Campos foi SUSp",llS0 pOl' 9'0 dia<.
Fornerolli faz jús á posição, bsitluto 1lf'E'&R posição, por indisciplina.

50) Saul, o mig,non ponla-es- (j(») Quando citei o lime cl.'Iel- _ O Bonsucesso comunico I á

,querda do Avai (grande nas ,joga- g'ência, para dispu/ar no P:U'Hl1t\, F. i\L F, qne perdoou o arqdeü'o
·da<» é ágil e maliciQso, muito co-, só pOdendo dar: no próximo (."i� Adail, e ao mesmo temp.o pe(!;ci U

nhecido pOl' todos os esport.:stas, b'einos eram o� jogadore;:; tine trancamento do oficio que so,jc.ita
sendo o mais perfeito ponteiro do I til1ha diante dos meus olhos.

Estado, Sei muito bem que em todo 1'01;-

60) Jalmo, o médio do simpáli- f;0 querido Estado 11á muitos t)U
co Olimpico, de Blull1enau? tam- [1'08 elern,'ulo,: que poder711n� Lie

bém é o "tal" na posição de môdio- fender o nosso Estado lá f61".l, mas
esquerdo. n;}o esLayam em mão e eu ni.'ío fui

70) Bráulio o venenoso jog�ador, o Técnico da Federavão Cataeineu
,acho que t�mbém é' melhol' fi:! [10- se de Desportos, Cada 11m tenl llr.U

siçáo do centro-médio, Digo iE,lú idéia d ifClren te.

porque Bráulio já fez paetida.::I no NUI"!.ca organi:GO um conjunlo pu,'

Avai, disputando com bastante en- arrJlzade. Sei qué lemos muito p,le

tusia.smo e acerto nesta posição, nJootllS bons, mas esperemos ,'úra
SO} Chocolate, acho também um o ano que vem e o meu leal ",mi

ótimo médio-dIreito, Cavador;, n'- g'o POOI'O Paulo :vl�hado deve Hl

sistent.e, sabe prillcipalment� ob- gerir para o tl'einadoI' da s ,'eç<tl}

deoer ás ordens do treinadol', Ata- (,s jogadol'es ma is credenciados
-ca, e defende com mpito acerf.q, Pico por aqu.i, esperando ser i!O:.!-

90) Schram, 7.agiléiro direito e preendido pelos hoo,:; espor ·ta�

esquerdo, atua em ambos os lados catarinen,;;r·s. Estou. ao inteiro (;is
.

'com muito aceeto, Com I·'aLéco for-j por dos que quizel'em eleyar' I) ":5-

mUl'ia lI�a ,forte zag'a.
, -,..1 poete de Santa Catarina,

10°) F ateco, acho que, nuo L3m AnlÔ'nio Sal!.'m.

concorrente no Estado,

110) Adolfo, este grande goteIro,
O OLI�O ,�E�IZARA' UM

pertencente ao Avai', não tem 11e-
FESll\ AL

nhul11 que lhe faça sombra, 'E"tá mareado para o dia 17 ú·.'

V"mos :'10 caso que Pedro Paulo nov(;mbro próximo. no campo de

falou; qUi) devia lembrar-m') de l'ery, ele Barreiros, o festiva: do

elementos como Al'i, Ti.c'í?, S 1 .' oro 'Olimpico, do Estre.ilo vice-";lln

e Zabot: peão do certame amadorista c; "a-
din') da ;2a Divisão.

Direção de PEDRO PAULO l\1ACMAOO

Ao meu, amigo diretor -do
(�·O Estado Esporiivo)

ChavesnlTte- CeI.-Estádio «Nilo

10) Zabot, este ótimo, e disr�:pli
nado elemento, pertense ao qUi>l'ido
América, de Joinville, é atacante e

foi deslocado para a linha :l1édia
da seleção catal'inense, Considero
o um bom elemento, mas não jogou
bem porque não marcou mnito

bem, principalmente no segundo

I SOCL\IS ESPORTIVA::3

I No dia clf' hoje transcorre iA r1a·�

ta natalíciu do valoroso esp.r-Lís

I ta conterrúnco Waldernar Forne

rolli.

"

Câmbio
'MOEDAS

-----------------�--------_.,.,-'-�
.. _,

Libra (!DoIar U$S
'Escudo -E�c
Peso Boliviano BJ-v
Peso Chikmo P$ch
Oor9a Sueca &w .Kr.
Franco SUÍv() &w.Fr.
Peso papel Argentino M$N
Pet:;o ouro uruguaio 0$11
Coroa Dinamarquesa Dan.Kr
Peseta Pts
Fra.nco Frari�êg Fr.l'�r.
Marco Vm!-3
Florim F18
Franco Belga B\ê 0,4271

TuaS- fornecidas pela a9ênda di) Ban,cQ
"em confirmaçã.o

periências � treinamenlo proLUfll'"a-

dO�_ Com destino a Cllritiba, oade Derrotados os Porque falta carne
deverá enfrentar o selecionadu pa- COmUDI·sta.S

' N.o'Va YQrk, 23 (U'l'�'� 1de8c...
ranaense no p1'oxlmo dom ingú

cassez de carne nos,..st os iI1 ..

J ,," l' d 1 '
- Nova York, 23 (U, P.) - Os re-I.é o l"esultado da aliança entre O>

PhlTl )a1
cal <I, 10,J�" � 'de c�aç1::\� g,I Ll·

suJrtados das dei.cÕle.s municÍlpais de I partido repuhlicanu e os grandes.
c a, que e COll"d'cUl a uC 'I

j'jsa-I
"

" , '
.

d
"

t I Ber,lim, na zona s.oVHltica da Ale- fr�gol'1\f1,cos, IITO sentido de forçar a
ores, pOJS e penS8111en o (O , , .

�

_ • '

.., l" r.1 1', I f " • ma:11!ha, conshitulll'mu as pJOres de:r- suspensao dos PJ:ieÇOS m3X1l1l'OS e-

coac l, Le lmaco e,al ape " '.' ",'

1 'E C-rot�lIS ja sofrIdas pelos comunIstas, allf.cn:r maIores llrCT'OS'. sta a 1['-

reservas.
d d

.
-

f' "-'t 1 B 11
•

'n'O 111Ull o o 'apos guerra, maçao 01 ""'1 a, pe o sr. )01' ef:l,.

OS JOGOS OLTMPICOS DE i!H.8 Propositalmente, os parrtidos, pa- execuoor d.a A'<llniaüslração d� Pre-

A decisão tOlnada, no [., d'
t-roci'nados, pelos Russos não tiv.e-l ços, ,peran.te uma 'l.'1eUlllião do oorm-

sen 1
.

o l nmn melhor s'Ol'\te, em Berlim, do 1 té de açã.() poli'Thoa do CIO.
l'ea)isar os jogos Olímpicos de, que o.s comunistas na 1táli.a, 111'0 ve- 'I Acrescentou o decl.aran.te que OSl.
1948 em Londl'es constiLui, sem rão passado, Por oulTo lado, os 1"e_. frigorifilCos, auxiliados por grupos.
'dúvida, o melhor tonico qut' po- s'uJ.t.adoo COlUllm1sta..s f'Oram, aimda. reclamaram 'a r,evi-são das medidas
dia seI' dado ao atletismo br'itani-- mais lamientáw1.s do qUJe os de seus restritivas SÔDl'Ie o:s pr'eçtOiS de veJU-

co, Assim o magesteso estáú·io dr c()ID]panh-eiros frauocse$, desde a da., cotutando com .o apóio dos re-

vVembley servirá de palco aos (.11, libel'1taç:l.o, pu!bl1canos.

\':\ o conc31n.mento da inscl'icã , d.1,

que!e joga.ool',
- A Federa{.\ão Paulisla di) Fu

Lebol comunicou á C, B, D, qLle o

Palmeiras se interessa pela 1'lmo

"fação dos conLratos de
-

Obel'lf,lu,

Osvaldinho, Lima, Viladoniga, \I.u-
i.oVHr: e (;onzalez,
- A Confedel'ação Bt'asileint ai'

Despod,o� concordou com a pl'OPOS
ta urugua ia para a disputa da ro

pa Rio Beancd p<U'a 12 e 19 ii I ia-

nÚro.
ArI,ianla-se que. com resp.:it.)· á

equipe que defenderá o Bra�ll, ('

pensam-enlo da C, B, D, apro,('ic:1l'
o selecionacio que levanlai' o Cilln

peonalo Brasileiro, evilando, de:;tf'

modo, fi porda de íempo com ,'x-'

Conslará do .progr·nma di ',!I'S[l',

partidas et:lre os Clllbc� var��,!anos,

sendo oferecidos l'Íqnís�imo,; ti 0-

féus aos vencedores além de ou

tros prêmios,

VÁRIAS NOTíCIAS
O prélio entre os selec: JP,a-

I SIMBQ.. I VENDA I COMPRALOS LIVRE LIVRE,

"
75,4416
1.8,72
0,761
0,4457
O;6ú39
5,2109
4.3738
4.6194
:10,0062
8,9008
l,71oW
,0.1514

74,555
18,50
Q,752
0,4361
0..5968
5..1496
4";:�224
4,53t5
10,2778
3.855

0,4221

dQ Brasil.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DR. M· S. CAVALCANTE

Aviso que dia 20 de

Outubro reiniciará sua

clinico à rua Salco.nha
Marinho nO '16.

--------,,---

DR. SAVAS LACERDA
Clfnica médico-cu:m:�jca de Olhol!
_ Ouvidos. Naf-iz" _ Garganta.

Prelerição de lentes de
oontat"

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

B08J.D:fi:NCIA _ Conselheiro Ma
fra, 77.

'I"E}LEFONElS 1418 e 1204

eÓ,

DR. 1).. SANTAELLA
(Diplomado pala Faculda?e NA-

, 1lIona1 de-•.Medicma da Uníversrda
.de do Brasil). Méc!'ico por conour

!lO do Serviço 'Nacional de Doen
,lás Mentais. Ex interno da Sa.n.ta

, Casa de Misericórdia, e Hospital
I'lIlqulítrico do Rio na Capltal :fe

deral
ClLINJCA MÉDICA _ DO�NC.!Ut

NERVOSJUI
- Consultõtrto: Edificio Amflla

'NETO
- Rua Fel41e Schmidt. Consultaa:

Das 15 ás 18 horas -
IReII1dên.cia: Rua Alvaro de CarTa

Uló ,nO 18 _' Florianópolis.

DR. LINS NEVES

CoPyri9'" da

TbellAYE rooH/ARI"n,

CASA MISCELANEA dístrl- e Outros .

buidora dos Rádios R. C. A RBCL.AJMADA: Cia. de Indústrias

Victor , Válvulas e Discos. Gerais, Obras e Terras SIA.

Rua Conselheiro Mafra OBJETO: Indenização, aviso-

prévio, férias, hor.as extras e des
canso de 15 minutos após 4 horas
de trabalho,

Dia: 25, às 14 horas:
PROCESSO N. JCJ-283/46

RECLAMANTE: Yolanda Sâlva,
RECLAMADA: Materqnimíca S/A.
OBJETQ.: Avíso-prévio.

,

Dia 2õ às 15 horas:
PROCESS'O N_ JCJ-287/6

RECLAMANTE: Jair Barbosa

____� mm ==��-=mw�_a

I VI'íte, sem lompromissos
I

I LI!�����:���A
ILivros novos e usados,

Iem diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no �rasil I
ou no estrangerro. I
Novidad" t odas "1semanas

'ECi'"*'1* itià:I=r 9Il"'II'PCS

1IUiU!

1

DR. ROLDÃO CONSONI
VmURGIA GERAL - ALTA CI.
JWRGJA - MQLESTIA1'I DJiI S"

. '" NHORAS '_ PARTOS _. _

rarmado pela F'aculdade, de Medi·
clima da Universidade de São

_ulo, onde foi assísten te por'.a.
-llí.os anos do Serviço -Cirúrgico do

Prof. Alípio Correia Neto
'

Cfrurgia do' estômago e vias b.I
ilar-es, intestinos delgado e grOBlIO,
tiróide, ruis, próstata, bexiga,

IUero, ovârtos e trompas. Varico-

Y CIt!le, hidrocele, vartses é berna
CONSULTAS:

das 2 às 5 horas, à Rua Felpa
j8chmldt, 21 (altos da Casa Pa-

raíso) , Te].' 1.598.
BJilSIDlllNCIA: Rua E'steves J'U

níor. 1"79; Tel. M,,764

Moléstias nervosas

Moléslias de 8enl1ora'
Consultório - Rua J1130 Pinto n. '7

- Sobrado

fl!MJn.ll�
Lc.dw .djj!m:�

,

o �flHOg ""t:DMIFUGO
oe �FE1iO SEGt.!QO
e ,NOt:fNSIVO AS

CO'A"Ç.S li ,.<!

MHNOR SaBOR •••
MiJOR HICácui. •• ,

Pela sua pureze 100%, o oieo
de Figado de Bacalhau. de
Lanman & Kemp. apresenta
um sabor a-cei.éve! até pelas
cri-anças e pessoas de estôma

go delicado Alem disso. sua

e ücacía é assegurada peto seu

potencial em vitaminas acima
do padrão fixado pela farma

copéia norte - americana. Nas

convalescenças. no periodo do

cresCImento infantil, na fra

queza ger àt etc., exija o Oteo
de ,Fígado de Bacalhau. de

Lanman & xemp, conhecido
no Brasil, há mais de 100, anos.

.DR. POLYDORO S. THIAGO
Medico do Hospital de Caridade �.

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLíNICA MÉDICA EM GERAl;
Doenças do! órgãos ínternoa, especial

mente do coração.
, BLECTROCARDJOGRAFL4
Doenças <lo sangue e doe cervos.

Doenças de senhora! - Partol.
Consultas diàriamente da. 15 à. 18

boras.
.Atende chamado3 a qualquc'" hor.c

inclusive durante a noite.
CQNSULTóRIO: Rua Vitor Meire

les, 18. Fone 702
aJ!;SIDENCIA: Avenida Trotnpow81d,

62. Fone 766

1. " que, em tempo de paz,
morrem no mundo, anualcuen
te, 33 milhões de pessoas.
2. " que um só morcego po

de devorar em <uma noite _<,f

coa de mil mosquítos, é que, po
risso I em :ÜgV.'�l:S Estaoos da

I União Americana é prcíbído
DR. ARMANDO VAl:.tRIO por lei o extenmdndo daqueles

DE A.SSIS animais.
Dos Serviços de C!1nica Infantil d� 3. " que, recentemente, o

Assistêncía Municipal e de
Caridade' dr. Stephen Grew, destacado

(''L1NICA ,U1fJ�Tg: CRIANÇAS médico inglês', sustentando flue
CONSUVl'óRJOi Rua Nf!_nee Ha-

'O ciume 'não é UJl11. sentím .1tOebado, 7 (EdlHcio S. Francisco),'
_ -,

Consultas das 2 às 6 horas nem UJl11.a aberracao, ,mas 81m-
RESID�NCIA: Rua Marechal Gui- '. '

lherme, I) Fone 783 plesrnente uma doença, 111.8ta-

10u em Londres UIDla clínica

para Is'eu tratamento .

4. " que há, nos Estados
Unidos, urna exposição per .ra
nente das lembranças deixadas
pelo exército inglês, de 17'75 a

1783, durante a guerra da in

dependência.
5. .. que, hoje em dia, a fa

DR. MARIO WENDHAUSEN brícação do ouro é um proble-D ...etor do Hospítat "Nerêw Ramos"
ma cíentííícamenãe resolvido,'CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS,

.

E CRIANÇAS que não caÍIU IlIO domínâo in-
Consultório: R_ Visconde de Oure dustrial porqUJe é caríssí.no:
Preto, 2 _ eSQ. da Praça IS de No-

n18JS que dio ponto de vista devembro t;altos da "Belo Horizonte ")
'Te!. 1545 Jaboratórío, já não constitue

nenhuma novidade.
6. . . que, em virtude de uma

leí aue data do século XV, o

lord-chanceler da Inglaterra
nao pode faJ�r viagens 'por
mar, por rpenores que sejam,
porque sua vida é consíderada
tão preciosa para o reino que
não �he é penmítírío afrontar
nenhum perigo; e que, a-fim
'de rspeítar a lei, o atual lord
chanaeler doa Inglaterra só se

transporta de avião ...

Residêneía - Rua Sete ele Setembro

(Edificio r. A. P. ela Estiva)
'Telefone 1\1. 834

'

DR. MADEIRA NEVES
MMlco especraüsta em DOENÇAS

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

Consultas diariamente
das 16 horas em diante.

COXSUJ..TóRtO:
Rua .João Pinto n, 7, sobrado _

Fone: ,J,461 _ Residência: Rua
Presidente Coutinho, 58

Consultas: das 4 ás 6 horas.
Residência: R. Felipe Schmidt, 38

- Fone manual 812

DR. BIASE FARACO,
Médico - chefe do Serviço de

Sifilis de Centro de Saúde
• DOl':NCAS DA ;PELE - StFILIS
- AFECÇõES U!tO-GENTTAlS.DE AM:SOS OS SEXOS _ RAIOS
INFRA - VERMELHOS: E ULTR)'.-

, VIOLETAS
CON6SULTAS: das 3 às 6,hs. - R.

" Felipe Schmídt, 46 _

RES,: R. Joinvjle. 47 - Fone 1648

DR. NEWTON D'AViLA
Operações _', vias Uriné.r!as _

Doenças dos intestinos, réto e
..nus _ Hemorroidas. 'Tratamen.

to da colite amebiana .

FisioS.!!ra,pla _ Infra, vermelho,
Consulta: Vitor, MeIreles, 28.

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

Resid: ,Vidal. Ramos; 66.
Fonl> 1067

Rádio Difusora
de Laguna'

Todo o Sul CateI inense escuta
álariamente a Rádio Difu,sora

de Laguna.
970 Klcs. (ondas m�dias).

Horários de irradiações: - Das
'fi 10 às 14 e 17 às 22 horas.
Representante em FlOrianópolis:

D. F. DE AQUI;NO'
Red. do Jornal «O ESTADO»

NOVO HORÁRIO DA

P.' ALEGRE - FLORIANó
POLIS - CURITIBA - S.

PAULO
Quintas e Domingos

Decolagem de Florianópolis,
ás 14,00 horas.

s. PAULO - CURITIBA -

FLORIANóPOLIS - P.
ALEGR� -MONTEVIDEU

Segundas e ,Sextas
Decolagem de Florianópolis,

ás 10,00 horas.
Informações: Filial VARIG
- Ed. l,a Porta' - Telefône:

1325

4IJTOmOBILIST4S I
,Atenção '

Pal'a o seu dínamo ou

motor de arranco

OfiCINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94 "

Ó-&u1 dIA
fígado de Bacalhau
DE lANMAN & KEMP

"

COMPANHIA' -AlJANÇA DA' BAtA,"
,..datl••• 1S71 - Sõ.@: i A. 1ft
mCElfDI08 B TJlJ.1f8POJiTEIJ

Cifras do ,Baíanco de 1944:,

CAPITAL E RESERVAS
Respon8abiHdad�\II
Receta
Ativo

� � --

Cr.
Cr$

Laboratório
l:línico

RUA JOÃO PINTO, 25
fone: 1448

Em frente ao TelfC!>t;lro
dei E.todo

Florianópolis

Justiça Trabalhista
D.ia 24, às 14 horas:

PROCESSO N. JCJ-127/46
RECLAl\1.ANTE: Aristinandes Ne

ves da Silveira.
RECLAJ\IADA: Cia. Telefônica

Cataril1C1llJs,e.' >

OBJETO: Transferência
Di,a 24, às 15 horas:

RECLAMANTE: Antônio Farias
e Outros,

Dia 24, às 15 horas:

,PROCESSO N. JCJ-207 a 225/46
RECLAMANTES: .AJn tônio Fa.Gias

Cabra}.
RECLAMADA: Padur-ia Sohmirdt.
OBJETO: Aviso-prévio.

Di,a 26, às 9,30 horas:
PPROCESSO N. JCJ-287/6

RECLAMANTE: Aníbal Teixeira.
RECLAMADA: Pada['la S'chmidt.
'OBJETO: Indenização.

, 80,900.606,30
5,978;401.755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

Dr. B, G, S. Medina Flrm. Narbitl A1iles de Souza,
Faa:m. L, da Costa, Avila

Exame de .a�gue. Exame paro verificação
de cancer, 'Exa.me de urjna, Exame, paro
verificação do gravidez, EXC1lme:,<ie escarro,,'
Exame 'para verificação de doenCf.18 do.

�ele, boca e cabelos, Exame de féz:es.
Exame de secreções.

.I'utovaccina9 e transfusão de songues,
!;xame químico de fal'inhas, bebido..

café. água., etc.

Siaistros pagos nOb último!! I\) aoOI

Responsabilidades II

98.687,816,30
76.736,40! .306,20

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto d� Araujo
e José Abreu. I

Quando Alguém. tíil'1IIiIIU ....
lheiro da U... t.-QQIIO��

I

lhe. em o.mé.v-el gesto. "IUI) cêJiae de
-excelente aperitivo KNO'1'. _br9-
.. V: Si&. á8 acrescentai-. ao ..�
..... a gentileza:E1.TEE 7A11-
8El1 O I1EU APEi?ITIVO .

PREDILETO!

Ii& :t�C"-1
"

UhPl;O/JQTO'DA /(110TSÁ.lhlJ. (M. EU6II1!1JI
.___�_IT.I..'Aí ...

Fabricante e distribuidores dai!!! afamadas con

fecQões "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemirast riscados, brins
bons e baratos. algodões, morina e aviamento.
para alfaiates. que recebe diretamente doa

Snr.. Comerciant•• d.o interior no sentido de lhe fazerem uma

Florianópolitl. - FILIAIS em Blumenau e Laje•.
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. Munich, 23 (u.r.) -- O ministro presidente da Baviera declarou. qUt
recebe.u 24 cartas anônimas contendo ameaças. pelo fato· de ter tes

temunhado o enforcamento dos criminosos. Balistas.
A, g,aleria dos homens'

IMais de 200 nazistas ,aguardam
prisões de Níiremberg

N_nl'm11berg•. 23
\

(U.' P.).
-

..

o I 10 ex-dirigeutes ,nazistas enfot,c<l- tencia o duplo do racionanr.ín 'I

'lorI8"6..,ol", 24 de Outubro de 1946' conjunto de sequazes mais 1311118-1 dos na madrugada de quarta-i ei- que se dá individualmente á i)

tl'os. na história da humanidade, os

,.ra pa5sal:a, lodo (} "estado-maior" pulação alemã. Teem perrniss
homens que conuibuiram 1);]'1'a do fenecido regime h.itlorista po- para ler e escrever mas estão e.CJ:

que Hitler levasse quasi a 131'l\i.to de se;' visto ao largo .dos sornln-ios pletamente isolados um do OUli

os seus terríveis planos, se en- corredores desta vetusta prisão. As equipes' de jurisconsultos ;:1;,

contram hoje, recolhidos em sim- Efetivamente, se encontram ['l'- dos estão agora ultimando o III'

ples celas individuais na pr-isão de colhidos na prisão de Nurernherg, cesso legal dos cumplices de H.III

Nuremherg, enquanto os pCJ.'iLOS cerca de 200 al Los funcionários do e só aguardam o aviso da Ca

legais de quatro potencias exami- Terceiro Reich, dcuu-e eles 11líU" de Br-anca de Wash ingtou, para ii

nam um monte ele documentos flue GO generais, 20 industriais e J 4, oíar o processo. Todavia, sr.;
irão determinar a formulação de médicos acusados de PCl'[)Üu'Ul' julgamentos se celebrarem em (.

autos de processo para Lodos CINj. -exper iencias horriveis sobre seres da zona aliada, em lugar de

A vista dos processos é espera- vivos em diferentes campos de efetuarem perante um tribuna
. i

da pau ter inicio dentro de um concentração. temacíonal, é possível que SG .

mês. A exceção dos suicidas {\ dos Os demais nazistas presos são duzam novas delongas na rea:i

antigos "gauleiters" responsax eis Cão do processo, enquanto se

por atrocidades cometidas contra terminam as normas jur.idicas q

paraquedistas aliados ou doj.oi La- deverão reger o processo. .

ções em massa d.e judeus, jornalis
tas que inci taram . .mm a sua pena

Paris, 28 (D. P.) _' O SI'. ,10&0, a perpetração de crurldr-cle c clre

Neves ela Fontoura, chefe da de- Ies politicos naz istas que aterro-

legação brasileira á', Contorência rizai-am primeiro a Alemanha e Rio, 23 (A. N.) _ Telegrama
da Paz, partirá amanhã desta ca- logo depois .íoda a França. Paris, divulgado aqui, iDi'/��.J.:.,

pital de regresso a sua pátr iu. U Entre os detidos figuram: o ex- que o píntor In-asilen-o, Candi

sr, Neves partirá em companhia ministro cio. Heich e ex-chefe da Portinarí, que atualmente se. e

dos ses. Rubens Mello, Luiz Ara- SS., o sr. Heinrich Lammers, que contra naquela cidade realísan

nha, Per-ler Aguiar e Rubens chegou a presidir o gabinete de uma exposição de seus Irabalb

Araujo, lodos ela delegação hrasi- H itler e a converter-se num .Ios foi agraciado com a·Cruz da
•

leira á Conferência ela Paz, e dos conselheiros mais intimas do dita- g'ião de Honra pelo sr..f.i"

secretários Guimarães Rosa, Cu _
dor nazista. Schneidter, snh-secretário para

los .�lfredo Bernardes e Roberio O marechal elo Ar, Karl Heir-ieh j\pgócios }i)xtel'iol'e:; da F'l'an,'ôt,

AssuuCão e Senhora. Os rlell1ais Bodeuschatz, chefe do eslaelo

membros. d:,t delegação brasileira., maior de Goering, e seu biografo.

partirão em novembl'o, a bordo de) I
O ex-chefe da 8S., e eX-91 iuisll'O

vapor frances "Caúlpana". ela Ag'l'icultura e Alimentação,
Herbert Backe. O professor Han

c1loser, inspetol' chefe dos ;;ür-vi

(,'ós médicos do .Exército Alemão.
O professor Gebhardt, famoso 0.:
topedisla.

O se. Hermann Von SLelmms,
presidente do vasto emporio elé
trico do ::J'erceiro Reil'.h.

O SI'. Pllh1, diretor do Reichf'
bank.
A chegada de novos presos "ai

enchendo g'radualmenLe os dIfe
rentes pavilhões da pl·isão. Os
presos J'eflebem para sua subsis-

Joaquim
Moticias que acabamos da recebar DOS adiantam que.

domingo último, em Urubici a São Joaquim caiu intensa
geada, tando o termometro acusado, em Urubici, " graus
abaixo de zero.

])a1'a salvar as apal'encias",
Citando o decreLo do g'ov(�rno,

que esbo.ça os deveres do 110vo

Conselho das Fazendas Coletivas f

da URSS, creado no dia 19 de se

tembro como parte do atual ..

i:JX

purgo" no campo da ag'I-icu: tum.
o rádio de Moscou declara:
"O Conselho deve protegM

.

as

terra.s comunais das fazenda.3 co

letivas da apropriacão indebita e

dos ataques dos elementos da ))1'0-.. •

pl'iedade pri:ada que usam as 1'0.-' DissolVida ullazendas coletIvas para espeClllação ... •

e para beneficio pessoal". orgaDlza�aO BazlSta
, Sttutgart, 23 (U. P.) - FiUndo_
Il1'ários do GovêI'no Miilitar ordooa_
rWl11 que uma das maiores orgwni
zações nazistas da área de Stlut
gaJI't, fosse 'dissolvida e proibida.
Certas i:nv.es'tÍlgaçÔ'e;g' revelam que
essa ,Clnltidade l1epetidamen.te burla
Vía .os di'SlPoSli,tiV'os do govêrno mili
tar, mediante o d;esen;volvimento d'e
a/tividades politicas, recrutalIldl(} ]lÍ
deres illazistas.

I

Geada em Urubici

Armamento para
a Argentina
Nova York, 23 (U. P.) _ Eu,

despacho de Nova York, o ex .. cor

respondente do New York Herald

Trihune em Buenos Aires volta a

declarar que, o ajudante do Sf;el'e

Iário de Estado, sr.' Spruille Bra-

den, provavelmente anunciara que
o presidente 'I'ruman e o secretá
rio de Estado, SI'. Byrncs, o apoia
rão em sua posição no sentido de

impedir que a Al'gfentina receba

armamentos dos Estados Unidos.
A mesma informação daquele

correspondente diz ainda que os

embaixadores norte-amertcanos no

Rio de Janeiro e em Buenos Aires,
sr, William Pawley\ é George Mes
sersmith, . respectivamente, bem
Coomo certos militares norte--ame

ricanos, são favonweis a que os

Estados :Unidcis assinem o pacLo
militar também com a Arg'enl illa.
Aerescenta o correspandenLe

que uma das propostas apresen
iada é que os Estados Unidos ar-

mem 20 divisões Arg'entinas (\ 20
divisões b\'asileiras, colocando am

bos os países em condic;:ões milita
res de compleLa ig'ualdade,

'ambém na Rússia
há disso
Londres, 23 (U, P,) _ O radio

de Moscou declara que se (leve inl

pedir que os componentes da.� fa
zendas colelivas l'ealisem traba
lho coleLi.vo dE! lavoura "somente,

TOME APERITIVO

K N·rO T
Telegramas retidos
Acham retidos na estacão"5éde

telegramas para as seguíntes pes.
soas:

Gonçalves _ Rosinha Dorvalina
Dias _ Rosalvo Candem'il - J.'lJan
do Tal'Lina _ Godofredo Jos'\ da
SIlva '__ Iracema Nunes -- Liverio
Silva � Corsino - João Norberto
---, Augusto Cavalcanti Leão
Waissmann _ Francisco 1,opes
Correa - Romato - Aradon

Al'�cO Mendes Spiridião -_ �� �"ina!
Pires _ Ma.ior Silvio Bleye�
,voelkl � Antonio Matos.

e s.

Será só
Saudade?

Se não me folha a mem6ria.
foi a lo, de moio do eerrente
ano que (1 Prelidente Dutra
baixou um decreto proibindo (1

jogo de ozax- ern tõdo o terri'
t6rio naciono.!, A grita, por par"
tI!> do. bonqueiro. e dos vicia
doa. f.,i enorme. EntN!tanto:
«Dura lex, .ed lex». Tornava-..
milit.r cumprir a lei. E elei foi

.

cumpr ídc religiolamente. Em
inúmerol larel. onde já se fazia
.antir a falta do dinheiro paro
a aqui.ição do pão-nolllo-de'
cada-dia. o vidG já não era tão
duto. O. casino•.• 0& IIspelun
co. 'haviom cerrodo .uó- pOJ'ta.;
o famigerado jOgo do bicho dei
xara i- também, de existi.. ,

Po..Otam-s8. a.aim, olguna
meae-8. Depois. tornoram Q .ur

gir ce:to& movh{tentos .uspeitos.
Vária. Cllliede.» vieram a .er

novamente frequentada., Ac lu
zes brÜharom outra vez até
àlta. hora. da madrugada! E
continuam brilhando! Natural
mente O. Clllociado. procuram .

diatraçéio em aigun. jogo. ino
ce"tes!
Nall ruoe. liurante o dia, ti

movimentação em determinCl
do. ponto.. em certa. ca.ClIl.
até ã. 14 hora. moi. ou me

no., é moi.. intenao, Dapoi.
pára. A pClrtir da. 16 horos,
porám, volta o ftlellm. de.uaado
movimento. Is.o diariam ..nte.
Pol'tlce que há .oudades do tam'
po em que ae podia fazeI' uma
cUzinho» no macaco ou no.'
touro.' E, pOI'a não p&rder o

hábito, fica-a. a olhar, a olhal' , ••
e depoia se vai embora!
Ma•• ,. .erá aó Q .oudade do

«bichinholt?
.

Em foce do. d1l
vido••ugerimoa à. autoridad••
vo!Vom IUez af;enção para os

pontos já. de hei muito, conhe
cido.. Por outro lado. a.tare.
mo. atentoe. Qualquer movi,
menta .ulpeito, e não teremo.
dúvido. em denuncia-lo. P�e'
ferimCil. incorrer na maledidn
cio de meia duzia a permitir'
que falte o pão Jl.Ga 1al'e•• m6r'
mente. do. humilde•.

si\nislros' .

processo na;1
I

A. DAMASCENO

o regresso do
sr, João Neves Consagração

a Portinari

Sera O sucessor
de Stalin

LOIudr.es, 23 (U. P.) _ MàIenk

Porque não foram
convidados
Moscou, 23 (D. P.) _ O Jornal

"Estrela Vel'melha" informa qJe os

jovens oficiais de Leningrado não
foram convidados a pai'ticirJ'w (ia
reunião da Liga da Juventude c.o-

ag()r'd eSlcolhido vicf-presidente
COIusPlho ,de Mi-nis,tros da UR�,
{'Oi reoenrtelllJeute mencionado p�
semanário con.sel'wld'Or "The Spe,
ador" ,C{)mo 'O ll1ais provável suce
,sür de Stalin, cÜl1'sideradúi" .:liIv!
{) mais próximo de St�lin fiá hi·
urquia soYiétie.....
A tra.ns.f8'l'êooia ,dle Malenk

munista, por estarem
em númobras militares.

,ocupados PreS-Ldium do Soviret Supremo )
'ra o Cons<elho de Ministros, silg1l)'
ca, a sua transferência do Legi·
Uvo pam o Executivo da URS�.IVitória da pecoaria

ca tarinens8
o sr. Seerertário da Agricultura,

dr. Leoberto Leal, recebeu o se

su�nte telegr,am:a flelaHvamelIlite à
partroLpação do nosso Es1ado em a

xn EXjp'Osição Nacional' de gado
realizada em P'OInta Grossa - Pa-
ra/J1·á. .o tre,'llo,ucad� e.sl!av<a d'ecid1do, meSlllO, a acabar. com a "jda, p
"A, ['epr.es:entaçjio dêss'e Estado à derramou a.llcool no conpo e

.

ateou_lhe fogo para depois projetar
Xlf EXIP.osição Naciorna.J. de gado, pela janClla. Foi um h'Orrivel espe1alQulo, presenciado por g'rande' J,

CO[l]pos,ta de 4 ,cabeças de gado Ca- mero dJe pess'oas.
racú, per.tenoenrtes ao dr. IdJa]ecio O corpo, ao cair na oolçªda, do dificio, já mutilado, ainda es,tá
Aruda e 2 do soro Àrmando Ramos, ,coberto de la,bared-as.
C'Ollqilli-s.tou posição de l'Ielêv.o, sen
do vendida ao govêrn'o f'elderal.
F,tl'licito a V. Exda. por essa vitó
ria de· p,ecuaria cata:rineiJ1se"'(a) Ju
Ho iBi1tencount, inspetor-chefe do
I. R. em p, Gross�.

o SmCIDA
O suicida chamGva-se WaLter Avelino, tinha 19 ,anos de idade

em zeladol' do apartamento VI daqueJe predio, l'esiderncia de Aug
ia de AtI!meida Henrique.

Os motivos que leva�'am o Í'nof,eUz jovem: a tão tra:gi.ca resodlli.•
não são conhecidos.

E�'��ia ����huv.e�!o!-!�!a'!Ch,J:aC:::��:ado RIO Camborm e tambem em Santa Luzi� com graves prejlli.zo� I
para as comunicações.

No Morro do Encano, ruiu uma barreira, ficando, deste
mterrompido o trânsito entre esta Capital e a cidade de ILajaí.

O r.'Londres, 23 (D. P.)
mOGO, úistro do Comércio autorizou

Associação do Comél'cio de Bf)!'��
cha u anunciar a seus l11emb,
que poderão i'echar livremen;,'j
contratos para compra; venda, c'

Lrega e e\TIbarqlles, depois do cl
pl'imeiro de janeiro de quareuta '

sete. O �istema da distribuição oi

cial da borracha cessará no 1'i 1 (

ano. Entretanto os contrato,> iI,

I
verão limitar-se á compra e ve.

da nas áreas produ toras, p., :'L)l _.
�entes a bloeo da libl':;t eDL,:.rl�,

PA R A .f E R IDA S,
E C Z E M A S,
INFLAMAÇÕES,
C O C E I R A S,
f.R I E I R A S,
E S P I N H A S, E TC.

·it,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


