
Senador Ivo
'd'Aquino

A nossa redação foi, ontem, tum- Paris, 20 (U. P.) - Sob a pre-.
'rada com a vis'ita do senador lvo sidencia do Embaixador Brasileiro

d'A'quino, representnnte catarinen- em Londres, S'I". Moniz de Aragão,
se na Cainara. Alta do país e wna a Conferencia do Organização Eco

das mais vi(Jorosas culturas da nomíca, social e euldural das Na

atuolidade b1'asilei1'a. ções Unidas reuniu-se hoje em ses

S. excia, veiu trazer-nos as suas são plena, Depois de saudar os de

despedidas' por ter de viajar' on- legadas, o sr, Moniz de An!lgão pas-

I te-m -mesmo, para �, Capital da ue- sou a. presidencia ao delegado brí-

..::--------....,g"'."'4""" publica, afim de assumir o seu tânioo.

Ano llIm I Hcrlcft6p",Hs-�Quínta.fe�ra, 2l d$ I(ovembl'o de !9�ó � 9882 posto no Senado Federai, onde com Em seguida, a França fo:i esco-
.

ttio elevada 'supel'i01'idade de atitu» lhida por unanimidade como paili'l
-----"---, des ,e de trabalho, vem, defen�endol

ao qual catbe�á a_presid�ncia efetí-

P I
,. . os interesses de Santa Catorina e, va da orgsmzaçao. Designararn-se

O It
· '

t
'IVl II

da Nação. ' tarnbem os paízes que darão os se-

, I IC r' '"m,' a r' Ia o eminente homem publico, el1L ,te vice-;pres,j<de�,te, caindo rum dos

" ' que o Partido Social Democrático m:gares ao BrasIl.
1

tem 'U'lna de suas figuras mais, re-

D'iversas n'ot'I'CI��,S dR Estado e, dn Pa:s' preseniatiuas, e que, durante �1(.a Sidnei Noceti
I ii Ou lu: estada, e'llt Florianópolis, foi alvo

.
, ,. das afetuosas homenaqens de seu.s A mocidade catar inense honra-se

B. Hor-izonte, 20 (A. N.) - Tomou Pôrto Alegre, 19 (A.) -

AfI,r-1 Rio, 20 ]i;) - Realiza-se, hoje, Iiai
.

dmi do f' de contar em seu meio a perso-
, , .

.

corre t(JWIUt1'WS e a m�ra res, OL
'posse, o novo' interventor, nomeado ma-se nos meIOS POlltICOS que mais lima ,J'eunião da Comissão

'

I d t i nalidade vigorosa de Sidney No-
,. acompan UI o ao aeropor o pe as

pelo presidente Dutra, sr. Nora1- rtnbsê�rio" do Par! Ido doe

Repre-j
Exocut iva da União Democrática, mais altas autoridades do Estado, cettí, uma esplendida vitória do

díno Lima. seruação Popular- estiveram em VI- Nacional. Serão tomadas resoluções l
'

b d D' to E I próprío esforço e do espírito de
,
,.,.' pe os mem. 1'OS o Ire ano �S a-

S. Paulo, 20 (A. N.) _ Afim de SIta ao s:', A. .L Renner, iudustría- da mais a li a lUloP.OJ'.L<H1CHl, para
,

o

1 dual, .;J,ltmicipal e da Mocidade do ínícíatíva.

as.sistir aos funerais do SI'. Antônio II[,�L� (�eSl�, �ap flui, ",c�:�vLdan{)�-o I pai'! 1�1.'J.. () sr, .Ol�Vl�. i\�a�gabP]�a Pai 'tido Social Democrâtico, altlm
"OarIos 80dre' seoretário geral da pai a acen ai a JJldH;,,(.ao do seu I.Jep01- de OIlVlJ os pj ocei es paulís- I

'

• " ", l' v '

.

I·
'

, üe Illtl1te1'OSOS a1nt(Jos.
_

.:

U. D. N., aqui Ialecido acha-se nes- 1lO-l11e, para o governo do Estado las, ,'p;J.liwLl ampla investigação en- "O Estado" aqrcdecendo ser�sib'i-
t

'

.. 1 Au.' l\" - '-' sob a legenda do P R. P O sr. Ren- l' J I' L
' tros l zr d d d f'

.

a caprta o Sir. 'Vlc3VlO r "alI1·gitlJ1eu'a.
111'1' �l'" ,,' ',,',, '. , ',.

í.re os f' eres uoerns as ne ou ros Lizado, o, esvanece 01'a e e1'�ncw
Am,te,,,, de reg'res,s'alr. ao Bio, o te,

' \) III etanto, clt clinou do com 1- I Esla:dn:; e do Distr-ito Federal, exa- da. visUa, acomp�nha o ilustre se-

-sr, Otávio Marrgabeiha desenvol-
")

I minando os problemas da polií.ioa nador Ivo d'Aqumo com votos de
d -Belo Ilurizonte, 20 (1<�,) - 1 OI'veu g1-aJIl e atividade politica, de- .

nacional (� p-ul'(idária, estando i'e- prosperidade pessoal.
'danando á imprens'a, se[' [l'ecessá- I)C;1;;i50 da cJwgada aqui, do novo

,,;o]vj,c!n a DI'OPOf]', na l'-ennião de
j,lú'Hrven10r J'edQ1'al, rcgistrM'am-'rio encOIn'brar uma fÓimuuíia satisro- , boje, um meio ele resolver em de- 'u ttória para a sOllução do caso pau-
se graws aconLecLmenLos que cul- finiti,vo. a situação da U, D. N., a IlO ornaram ao
m. llHll'am c,,om a IUcwte doe nma 8e-l I J '

_

l'lista, isto 'em benef1ci'o do ESttado ,

"

,.
(H} a Joraçao l'anca ou lula a:berla trab'81bo.ertos al!tos iillitereL'se.s naCiOlllJa'I·c.· Ilhol'a e oe nma crwDf.)a, al.em ue!" �.)" ".., f' .'

-
com o g·o\'e.r,no.

São Paulo, 20 (Rj _ O Si'. Pe-
�O p��<,O.l� . elIdas.

I
reira Lira, ,chefe de policia do Hio,

Afi.m de aplll'ill' l'psponsabilida- I lHo, ,20 ce.) - o p. S. D. flumi- Lonuf'es, 20 (U. P.) - Milhões
, de, 1'oi -abeJ'lo rig'Ol'o.so incluérito.' nells,p, em Sll:\ cOllvencão em Nite- de -j,ng'j,eses da zona de J\lm1chester,hoJe aqui chegacfo, d,eclarou a pro- -

.,
. . A policia intensificou as pesqui- l'ói, 1101110100"00 a candl'Cl!atura do reLOl'mtra:m bOJ'e ás suas ativida-pósi.to (JiliS versões de que ° sr.

, �as !.écnicli" 'l,Jf:Ul'U J()I)(]jizHI' a ,emis- cel. Rdmnndu Macedo Soares e I de"" nOl�rrHtiR sob uma 'chuva tor-Otávio Mlhl1g1Q,beira tel'i'a .se l'efel'i- y

I I () :'Ol'a ehlnd,��t�In;} cujas )Tradi,ar'ões Silva,. ao ,g(w(','n,,'o,. 0.0 Estado. 'l'f'f)('ial. A vida da rna, iOl' cidade' 'i11-di, t'm »11, eSI,l�il 0(':, c,'Ul1J)üS ,Eli!�eo:;, "1 t
a ,mn g'o!pe de EsLado: . : I)rl] i o�i (;uHI" I) p�JV,) a no\'�s Lé":-I, {) :;a:- U ,'j.: 'J," f �nnd, q.Uê pa("ll�13 'dn,,,1i'i a,l da ,(h;(i-B:Jet.�nhil fo.i WJn-

, ., Il.a(,jv�s de 5lIbn�l's',11). e :1. oCtl,)us ãll-j it ih. sldr;,Jtclã do 1'. ;:;. D, ihll111-1 p1etamenLe mterrompIda pela g'l'BVe'- ,'\a,da sei a I'esp.ei(o, m�'s
xidadt�!': se utril)LJe parte das re.s-llH'n!�p, maJlif"�fou a adesão desta de transportes realizad-a ontem. Soacredilu que o sr. Otávio Mang'a-

beira, llomem criterioso e ponde- P01�s'nhi)!(}nflr5 rrelaR, o('orrenci�s I :l!(irna :'i 1?0::;ma. candidatura que mente na manhã de hoje o� ?nitbns
rado, como 6, não faria uma d�- \'Pl'lflf'il.!:as, �O\ refenda c�taçao e apomda 19l,n,lmenle l'Por elemen- voltrl.>l'am 'a traf,egar, permIshndo a

C'IU.r[l'?'lO como
clande·si ina muda canstanLemeni.e los da U. n. N., inclusive o seu ida pa!'a o tra:balllo de várias cen-

_ �, lKo sensacional'
esta".

de local; :1 fim de. despislm' as pre"i,den!e 1:0 Es.[ado, sr. Raul Fer- tenas de milhal1f)s de trabalhado-

P(')I't"O Ai'l'nl
buscaIS poüci'ai!S. nandes, e a comi:ssão 'eXecutiva. res.AIegtl'e, 20 (E.) -

'----'--.----------.-�-- Confiando no êxito da a"ão,ôe concorr,eDem ás eleições de j 9

O dr N
.AI.

R
l)

d
\i

de janei,ro, pelo P. S. D., deixaram
e efs&U 2m' ft,�" "I"e-preSlo enle �u����nv�i�:��t,'iva:�s�oo.u�2e�:���:o cargo de pref,eito ela capi<L:.ll e de � U Viii W'''

I�:le�':s.I(�gj���1C���,[.�'e:p��!��:n��;� da Repu'bllcCB. l:tla �fts JOloro:rtll·sta" :�:�:e,�:n�f!��;f�e���a,�:::�!O��;��,bem como o sr. dr. Francisco Bro- U 'iiU II �"
chado da Rocha, secreü'trio da E(!u- Rio, 20, (A. N.) - O )Yresidente 1 A pol:ílica de Sa,n,i'a Catarina ti,tuto NacionUll do Pinho, e para tempo, uma' fig'ma destacada em·

Fontoura, do Senado e vi,ce-p:resid-ente da Re-I foi em segu�da, foóaliz,ada, e o sr. s'lliPlelIlJtes os 51'S. LeoiOell'lÍo Leal e nossos meios e:conômicos,
publica, sr. Nereu Ramos, que aca- NêJ'eu Ramos in.f'Oinmou que o seu Arisit1d:es LM'gu.ra, ês.te do p, T. B., O ,sr. Si,dney Nocetti é, tam-
ba de l'eglt"e:ssar do Ohile, ond'e <lhe-I' partido, o P. S. D., já esco:1hera que fez acôrdo com o P. S. D. Dóm, prestigiosa figura no espor-·
fioU' a de1eg'açãü do Brasil à posse, os camJida/tos prura as, próximas te bam,iga-v,oode, que nele s,empr'e
� ill.OVO pres,idente daquela �aç.ã{)

1
e],eiçõ,es. Para güve[1l1ad{)r, foi cs-

O S['. Atili'Ü Vivaqua de.,s'ejaya encontra um ,eIlitmsifllsmo sadio e
. COInvelisar 'com o sr. Nêreu Ral'rmã,_ OOlI1v,erSOu, ,ontem, à 'tarde, cnLhido o nome do deputado Mer-

" " -

uma co,Laboração efIciente.

�om os jO[1lliru]jsr�as, em seu gabine- hal Sj,]rV'3. Para senadores (,exis- mo,<; SlÔ/])re a p:o-1itica d� :&;p�rito 'I1emo-Io· hoje, proprietário do "O,
te. l\faln i,f'eSltou, pm' essa ocasião, a tem duas v:a'gas), os s.I'S. FraI1e�s- Santo, e, por 'ISSO, oS' ]ornaJlsil,as Estado" que á sua clarividencia e

exceLellJte 11l1,'Pres!são que, irolÍxe da- co GalJ'om e Lúcio COlI'lrêia, slelndo des.pedi,):arr�-s� do vice-p[',e.sid:eI�te I á sua inteIigen�e a�milI1istracão
qucles, paios, onde a dele'º'a"ão b,ra-', indicaidos_ [para su�'!le/n,tes os' srs.

da RepubJilca, que voltou a confe- deve a fase de esplendIdo pl'ogres-S. Paulo, 20 (E.) - Segundo o o Y 'P

sUe1ra foi a.!vo da's mais exp'ressi- �Í!Pa dle Pruria e Ennwni Cot!rim; r,elI1ciar sucessivameIl1te com OiS lí- so reg'is,trado ultimamente.
VialS deunon&bl'açõ'es de' apreç'O por 'ex-dire:bor da Oell'bral dlo Brasil. dlen:"es lpüJ/iticlOs 'estaduais, já ten- Grati,ssima, portanto, não só pa
parte do pOlVO e do govêrno. Exal- Para. a vaga de de[Jutado fedm·aJ,

I
do recebid:o, OlIltem me�mo, ele- ra os que tl'abalham nesta t'enda,

tou OiS llJaços de amizade que unem! foi esc.olh1do o sr. Joaquim Fiuza 1I1l)CIUiÍOS das bancadas do Paraná, como para o V8Jsto circulo de rela-
S. rPalu!o, 20 (E.) - Noticia-se os dÜ'is p.aáses e a siInipatia peJSsoall Rall11os,

altual p1',esidtente do Ins- do Maramhão e d'e Sergipe. ções do sr. Sidney NoceLt.i, a data
que há grUinde desconLe,nLamento do noViO pres1de1Dlte do OhiJ,e sr de hoje, que lhe a:ssinala ,o trans-
entre as filei,ras do P. T. B., rela- G b .

I V'U I ')'. a·_
,

t·d B·I d
'"

1

tivamen�e, a lioder,ànç,a do p:1l'tid? Sl��v�:;e',dm�:�:' n�:i�� �����i; ��:�! vaao co'os rUI' o no
'

rasl Cl���O ��n�;��-t:��::r,��'l�p�:�� i��O�.
���, :l�r!���eIB������e:���a-��, s�i� embaixador do seu Vais.

J I. lbe serão prestUidas e a que tanto,

d I "d
' ,linterro.gado sôibre a sua per- \Vashmgtol1, 20 (U. P.) � Um dendo desénvolver .a v'eloc1dade de fa?: jus pelas suas' virtudes de es-

aque e paroI'o.' ._

d
.'. p·r·to e c

' - .

t
R' 90 CE;) O d t d I illJaInêlllCia ,na Alrgenrt:ina disse ° sr, pequeno aVIa0! ,e recrelO, (} pr1- oem milhas horárias. O avião che- I I' , oragao, Jun amos o nosso'

.. 10'd �F t' d- PRs Lepul N� LOS I N:ereu R�mos que ,não levara ne- meiro construi.do no Bl'3:siJ, che- gal'á aqui paTa dtemonsLraoões e é

I
afe�uoso abraco �om votos de pros-

.n;n1an o on es, D, ,e ea e o,. . _ ... .' ,,', 1
_

," '" b' I d 'd "P I' t' h " O perIdades pe�'soaIs
.rl }3C.'D b d S

.
, t· nluuna lDJIS!S,ao o.fl,cl,al aquele paIS g'8Jla 3Jmanla, encaIxo La...o, a OH o enombna o .au IS ma. cons- "' .

..o ' .., , am os e, ergl,pe, es 1ve- i 'CC t
.

'L f' ()Ind� esteve ,av,e/nas. de, passagem, do aparelho .-57, segundo se truto.r é o sr. FrancilSCo Pigna a1'1,
J am on em, em con e;renCla com o' "

O
,_

b 'I'
,

C I'N
A n Me' recébe,nldQ, porém, as manifesla- anuncLU.. aVIa0 raSl eIro e um pl'eside'nLe da Companhia Aero- 8"Ce �Usr. J ereu ",amos, no J onroe. alUO

'I' Jl.Ji IV
b d

'

,",'d f' ções de silmpati.a' do govêrlnó ar- monoplano ode d01S lugar,es, po- náuti:ca P8Julista, de São Paulo.
se sa e, os ,'ÜIS parolos 'Izeram

. .

'

.. � __::_------

um acoll'do 11IaqLÍ.�.le Estado e estão, g:ntmo, p�arbcularmemte do, pres�,-I, III, fi
agora, '''cozinhaJIldo'', - expressão d nte Peron, o ql�al, .duran,t� .m"aiS, a.l1st!Sut� r nllt8nta�do próprio sr. Leal Neto - Q can� d,e uma ho:a,. evpos aos lPar��men-1 6 iS U� ,e, s "IWi; '�� Naillquim, 20 (O. P.)' _ A SU:Clll'-

didato ao g'ove1\no do Estado. tares b_rasI1ell'os, Con:POllelllltes da ,sUutgart, 20 (U, P.) - Vários mais bombas em outr,os escritórios sal comunisil:a de Peip1n,g call1ce-

Rio, 20 (E.) - Há série crise del'egaçao, o plano qml1'quenal que I membros dws aDJLig,as foro,as de dos centros de desnazificação. Dez )i()U, até segulI1da ordem, to:do\� O'S

no s'eio da U. D. N. do Dis,tritú Fe- pI'etood.e I8x'�cutarr. I Msalto nazistas e jovens hitleristas dos detidos conf.essaram sua par- pass'apontes dos coM-,es!J)oIIHtentes
Id1eraJl, tendo aiband:onado as suas Sô,bl'e o -anunci'ado encontro {los r' foram deLidos p,elas autoridades Licipac,ão nos ,8JÍientados. O grupo eSlÍ'ramgeirOiS' pal[',a Yeuwn. Não se

funções na ,Comissão Ex,ecutiva, os pr,esiÍdelI1:t!es Dntra e Perón, diss'e milibI'les norte-americanas nesta de IterroJ'i.s:tas era chefiUido por um dJerarrn as n,zões da medJda; mas

genel'ais Euclid-es Figueiredo e Ju- ú vioe-iJ]resident'e da República cidade. Os !pI1esos, segundo se re- jovem de vinte três anos. As auto- esta coic1ndJe ,com as afiorma1ívas.de
, randir Pisres F1erreira, bem como qu,e 11a ,entendimE'.rnitos nesse sen- velou, pariicipa;ram nos 8Jventados rid3Jf]es miHtares apreenderam qua- que tropas do govenllo estariam
os ,srs. Mário Pimgibe e Azevedo t1do, ma� que n,ão há data fixada 'L!t1�rori,s'taJS ocor.ridos recentement.e tro bombas de morteiros, diverso.s 3Ivan<:ando, do sUlI e oeste, sabre a

Lima. para o encontro. e lestavam preparados para colocar e:x;plosivos e várias pistolas, I carpita,l com[tnistal

o MAIS ANTIG@ 'DIARIO .DE �ÂNTA CAl'AlUNA

Proprieia.rio iii Dlretor.(}erente: SIDNEI NOCETI - Diretor: BARREIROS Fll..lB!O

Diretor de Reliação A. DAMASCENO :QA S:tLVA

. Dotado de grande compreensão
comer,cial, o dtstin.to conterraneo
não 'esperou que o viessem huscar
pela mão para se J.anç8Jr ao tra
balho.

cação, B o sr. dr. Oscal'
secr,elál'io ,da Fazenda.

P. Alegre 20 (E.) - O sr, CO,elho
de Sousa, ex-secretário de Educação
,e 8aud'e do Estado, di,ri,giu uma

calda '�O dr. Raul Pi,J]a, presidente
d,o P. Libertaqor, 'declarando que
il�etng'l\essava nas fileira,s dess,e par
tido.

,que corre aqui, á U, D. N. apl'esen
trurá c3!ltdildato pr6priv a:o gOVHJlO
cOllis:ti Lucional do Estado.

os

passaportes

.'
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ramela rvcrne e Bnde.r(;�,k' d(, dez pessoas &,liClfi corihe- I,.ciclos e Ih", rematet'e:1:'LOS tr rri lindo romance.

Rua Siiveira Campos, \57 -- Suo Panio. �
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As elejcões
'"

francesas
. Major W. S. Webb

Londres, (B. N. S.) - Seria inte
ressante conhecer algo do estado
de espírito das populações france
sas, antes das eleições, ou ás vés
peras das mesmas, quando a nação
inteira se prepara para rãtií icar

4,·
-

nas urnas I) -pensamento central já
exposto através de pleitos ante
riol'c::l.

No intervalo :ua última eleição
para 'cá, ninguem sabe como Lerá
reagido o povo francês aos aconte
cimentos 'externos e iÍlteroos.
Teria dado mais 'u�' passo' em

d.ireção a direita? Ou teria, ao cog
trárío, se encaminhado para a es
querda ? Ou, ainda, Geriam os fran
ceses per.manecido ma mesma 'Posi
ção espírjtual, do ponto de vista
político? Dificilmente alguém po
derá 'aventar qualquer hi.póVoo'C em

semelhante terreno, flutuante e in
certo, tão instável como a própria
convicção da massa, movida ao sa

bor dos fatos. A Franca desprezou
o seu líder natural' quando o con

curso do patriotismo desse chefe
admirável se fazia mais necessá
rio, ante a onda de. ilusões da es

querda soprada por paixões pouco,
contrqladas. 10 Gep.eral De Gaulle
decidiu, afinal, r'f'huneiar na hota
em que mais vivos se faziam os re
clamos de sua permanênoia no po
der. E ao renunciar, não.se viu
elevar-se qualquer voz de maior
repercussão no cenár io nacional,
para que o 'país não ficasse privado
da direcão idesse homem que foi o

inspirador notável da resistência
francesa, na hora trágica dos desti�
nos gauleses.
Agoi'a, ao que parece, es>tá che

gamdo um instante em que a atua
ção de De GauHe comecf). a ser exi
gida, O povo elegeu, há muitos me

ses� um parlamento que lhe 'deu
uma Constituicão que, .submetlda a

votos populares, não obLeve a apro
va'Ção naoional, e isto quando toda
glente pensava que, depois do últi
mo pronunciamento eleitoral, povo
.se havia enc.aminhado mais um,

pouco ainda para a ,esquerda.
Pois, nada disso se verifioou. E

se houve deslocar:qento da posiCão
anteriormente asstlmida, tal des
locamento se operou em direcão
'precisamente lopos·ta..
Vamos ver, agora, na renovacão

a ser levada a efeitÇ> de novo como

se oomportará a nação, em face das
muLttplas exigências sociais eco
nômicas e polítioas q�le o ��undo
conLemporâneo oferece.
E embora toda previs�o. possa fa

lhar no caso, o (que os Jatos indi
.c3Jm, é que a permanência no cen

tro ficará mais uma vez compro
vada.

Esportes
FARMACIAS DE PLANTÃO DU
RANTE O MÊS DE NOVEMBRO:

2 - sábado (feriado) - Far
mácia Nelson - Rua Felipe Soh
midt.

3 - doming'o - Farmáoia Mo
derna - Praça 15 de Novembro�

9 - sábado - Farmáoia StO'
Antônio - Rua João Pinto.

10 - domingo - Farmácia StO'
Ant.ônio - Rua João Pinto.

15 - sexta :feira (feriado) -

Fa,rmácia Oalarinense - Rua Tra-
jano.

16 - sábado - Farmácia Rau
liveira - Rua Trajano,

.! 7 - domingo - Farmáoia Rau-·
liveira - Rua Tra,jano. ,i,!\23 - sábado - Farmácia - StG' 7.J

Ag-Qstinho - Rua Conselheiro Ma
fra.

.

24 - domingo - Farmácia Sta-'
Agostinho - Rua Conselheiro Ma

Já estamos recebendo os primei- a: "Rainha da Cruridade" é dar. pão fra
ros votos dados á Ràinha da Gari- aos indig'entes de Florianópolis, 25 - seg:unda-feiTa (e feriado)_,··

Idade, cujo concUl�SO "O Estado" pois o plano de benemerencia a ser Farmácia Esperança - Rua Con-
. exeoutado pela Soberana e sua cor- selheiro Mafra,
I T 13Jn'çou a generosidade do povo

te será magnifica oontI'I'blll'ca-o aos
O ser.viço noturno será efetuadQ'

m ilheo e que 'está merecendo cada
'

-;
, ,. .' pela Farmárift Santo Antônio, sitm;.·

dia maior ntlmero de simpatias. abnegados e"forç�s aa Caua de ES-1 á rua João Pinto
alfaiate indicado molas em SoluclOuar o problema

Tiri;uleri.tes 7 • To'dos compreendem que eleger I de mendicancia em nossa capilal.
I

rlr:!••1
______________________________

aos indigentes de Florianópolis, Mande hoje mesmo o seu voto.

I
I
i
1
I
,

i
:

para que aI�ma falta não se repita: e ,

NÃO O escândalo que a sua reclamação I
.

ou queixa poderá vir a iausar. encami·

I Concursonhe-a á SECÇÃO RECLAMAÇõ�S.
de O ESTADO. Que o r.aso será levado
sem demora ao conhecim�to de quern I,de direito, recebendo v. s. uma informaw

ç;'o do resultado, embora em alguns. "".. !
sos n�o sejam publicados nem a reeia- 1

mação nem a providência tomada.. I.

,,'os 110§§OS

Agentes
leiam todo dia esta coluna

até o fím
Pedimos avillal' por

ma. quando o. jorno.! nao
no meamo dia.

telegra
chEllOor

r-
.....

_-'''"''''''''''·'·_,.",.,_·1

!
.

4sll��\TES I
Reclamem im&áiúia

mente qualquer írre
gUlaridade na entrega
de seus Iernaes.

COMERCIANTE: Dá um li-
vro à Biblioteca do Centro Aca-
démico XI d'e Fevereiro. Con-

tr.ibuirás, assim, para a forma

ção cultural dos catarinenses
de 'amanhã I

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

! laboratórioI Radio-Tecnice-Electron

I Fundado em 1935
!J Montagem de !'iÍdioill, Ampli-

I
ficCldore�-TI'an"l-nill!lill!l'l'�. , ".MQhr�al importad... direta·, !

:m�t3 d.oa P: S. A .. i
• rcpr íetárío l

� ütnmer Georges Dohm !

I
Elactle - Tecnico - Profili:i!lioJ'laJ !formaclo nei Europa

tJ:�lo"i.anópoHII
�UQ João Pin.to n, 29 -- Sob.

1

DOENÇAS. :NiERV�SAb
"Com os p.rogressos da medicfl!llI.
hoje, as doenças nervosas, qnand1l
tratadas em tempo, são mahm per.
feitamente remediáveis. O euranch,i.
ttismo, frnto da ignorância, só poda
prt:judicar os indivíduos afetRdoi.l (�41
tais enferfuidades•. O Ser.vil;o Na
cional de Doenças mentais diopõs
de um Ambulatório, que atende gra
tuitamente os doentes Itervoso!! i:e..
digentes, na Rua Deodoro U. da:; �
!lS II lbol'lLIJ. diiri.inenk.

r QUE'I�AS E RECLAMAÇOES
I PREZADO LEITOR: Se o que lhe

I' ipteressa é, realmente. uma providencia
para endireitar o que estiver errado litl

I

B

París (8. F. J. - Por JEANDI- vestido, André Leroux

o ESTADO
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criou

para

res, da maios rica á humilde, pró- banho dr, sol, de seda azul e bran
ouram CIS carícias da água e do ca, "Sirnhath " é um conjunto for-

.

sol. '

-

. I mado paI'. um ca.sac(! de praia cur-

do ! Sonham. tornam-se bronzeadas i lo, com listras azUIS e brancas e

! e adquirem aquele "tom" de saú-I mangas largas, sendo as Iistras nos

., de � l:l'e.s�Ol' sôb�'e o �ual a píntu-I doi;� sentidos, Esconde um "mail-

, ra e ll1uLII, P01,S nao lhe pode 101, de duas pecas combinado
I acrescentar nenhum hrídho. ,com êle.

.

.

- I Em seus "maillots" de cõres vi-' * • *

.

vas, todas parecem jovens E os RECEITAS PARA O SEU PALADAR
"millots" Será necessário escre- SOPA DE CAMARõES
ver sobre coisas tão pequenas? . 'I'omar para quatro pessôas li

Cada ano mais encantadores, e.,. I Iro e meio de leíl e, salgá-lo ligei ..

mais reduz.idos, �1ip' ocupan:_ mars Il'aJl:enle e f01'''e-Io._Cortar algumas
lugar do que um .lenço e nao d�- I Jatias f1ll1S de nao rIe iog ímo e

queles com os quais nossas b isavós pussur= lhes mante íga.

COIocá-.ra� Ienriqueriam o enxoval das filhas. em uma sopeira e por cima dpl'l'it·

"Maillot" de lã simples, Duas mar o leit� fervendo, No momente

peças ele seda grossa ou "claque", de levar a mesa, juutar-The cerca

própiias para as mulheres magras de duas dúzias de camarões d,cs-ca,

e beni fei,j as, pois rnaroam as im- ca,dos. (Thecei.ta des BELL.ES-PER

pef,eiçõe,s ... , das outras e real- DRIX).
cam, sem piedade, ás dóbI'as 'de

gordura da cintura.

NE) - No \'€1'510, todas as mulhe- "Buur-ise " eucantador traje

Rua F'elipe de Oliveira, 21 .-

8a andar
'I'el. 2.,9.873 -.� S:Io Paulo

ASSINATURAS
Na Capital

Ano. 0........ Cr$
Semestre Cr$
I'r-ímestre Cr$
Mis : Cr$
l\T.úmero avulso .. Cr$
Ano :.......... c-s
Semestre c-s
Tr-imestr-e .,.... Cr$ 30,00
Número avulso.. Cr$ 0,50

80,00
4.-5,00
25,00
9,00
0,50
90,GO
50,00

Anúncios mediante contrato
� . .. �

Os originais,.mesmo não
publicados, não serão

devolvidos.
A direçã{) não se respon

sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados

'CONSELHOS PRA'rICOS

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

NOSSAS SECÇOES
Direção de: .

BARREIROS FILHO
Notas .Po]í·ti.as
Notás Locai.
Artigos de Redação
Página Literária
SIlYNEI NOCETl

Crônica da Semana
Economia e Finanças
Vida Bancária
Notas Científicas

Notas Rurais

Estatística
Nem Todos Sabem

A. DA·MASGENO
Govêrno do Estado
Notas da Prefeitura
Vida Escolar

Andl'é Leronx, O grande espe- Umedeoendo-se em água um!}

ci,alisia dos Lraj,es esportivos, co- flanela posta pneviamenLe em sa�

nhecB a arte dific.iüma de bem ves.- bão .em pó, pod.e-se 00m ela limp31'
til' uma mulJ1.er com um mínino perfe_i-úamente as luva_s de pele qllO

de fazenda. BaLiza os modelos com não são lavaveis, Para isso, eleve·

os mais div,erLidos' nome.s. se calça-las e es:freg�a-Ias, entã�
":"!attes" não ocupa mllito espa- oom li flanela na forma cilada.

ço numa boLsa. }<� vermelha, oom I
• • •

ffiRlnchas brancas, entrela03Jdas, Côr Ainda para a,s luvas de pele hQ

de f'errugem, verde e branco, o saio- outro meio de llmpe�a dos maw
te e o "soutten" de "Jung-lie" são e,fici.eirLes: esfl"eg-á-lüs oom leittl
semeadro.s de tartarugas marinhas: 'misturado com' um potiCo de oaI'.

Para não esqueoer a graca do bonalo de sódio.

«Rainha Caridade»

Religião
Jurisprudência
Vida Militar.
Noticiário do Exterior
Noticiário do Pais

Artigos de Redação
A. Á. VASCONCELOS

da
Uma grande iniciativa do "O Estado", em prol da Caixa.

de Esmolas aos Indigentes de Florianapólis

RAINHA DA CARIDADE

VoLo na sLa.

.......................
' ' :l .

....�:d��Le. .....::::::.:::::::::::::::::.:.:::::::::::::::::::: I

Pelos Municípios
Assuntos Internacionais

.... Concursos

Artigos de Redação
D. F. 'AQUINO

Fatos Policiais
Vida Social
Vida Femi"ina

.'

Os coupons devidamente preen�hidos, devem ser !',emeLidos a es

ta redacão. Dentro de poucos dias serão expostas á venda, ao preço

de Cr$ 0,20, as ceduJas para D mesmo fim e que, uma vez preenchidos,
serão enoaminhados ao nosso jornal.

Magaúne
PEDRO PAULO MÁaHADO

TELEFON'ES �tA'rs r<ECESSITAJY),�
Bomb.eiros ... ".,................ HH
Poiícia ... , ...............•.••• ,. lOJ�
Delegacia O. P. Social. ," ,... . 157�;'
Maternidade _. ,,_ 115"1
Hospital Nerêu Ramos ......••.• 8l!
Santa Casa .. .•.• _ • H!3<'-
Casa de Saúde· S. Sebasti�o ....•• lU.'i
Assistência Mun;cipal 16(j6t'
Hospital Militar o • 11 ��

.
HO B. C. . , "........... 15J'7·
Rase Aérea ,........... •.• • . • • 711-6'
7- B. r. A. C, ... ,.............. 15%
Capitania dos Portos 1' ••••••••• � .. • • 1380
lô' C. R. . .. " .. , ... '.,........ 16011'
Fôr.ça Policial ..................• !2!l:i
Penitenciária ., ... � .. " " .•...• :. .• .. 151H
"O Estado' ...•••..... "'........ 102'
•A G�zeta" . . .. .. •• . . • • . . . . •• 16M
UDiário da Tarde" 1 �7�
L. B. A. ..,.".............. • • l64J; .

Emp. F"'ller�da Ortii'a •• , N • • • • • 10U

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA T. CLUBE - Dia 23, Selrée Coroação
194611., Não haverá veada de Dlesas.

ANIVERSÁRIOS:
,DOl\l1NGOS F. DE AQUINO
A data de ontem assinalou ·0

;ilniversá.rio natalicío do sr. Do

mingos F. de Aquino, a cuja com

petencia e eficiente operosidade
está confiada a gerenciá desta fo
.lha.

Dotado de belos predicados de

espiri,to '{l coração, conta, O nosso

distinto companheiro de trabalho,
" -com inúmeras e sólidas amizades

.em nossos meios sociais € comer

-eiais, e que ontem se apressaram
-em levar-lhe as afetuosas manires-

tacões do seu apreço.

Os do "O Estado" que se asso

.cia.ram a tão merecidas provas ele

-simpatia, renovam hoje, os seus

.aoraços, com votos de continuas
>felicidades.

MIGUEL ATHERINO
Comemora seu aniversário nata-

1}icio, nesta data, ° sr. MIguel Athe- .

r ino, destacado comerciante desta

-praça.
Muito relacionado em nossos t

meios econômicos, desfruta o dis
tinto' aniversar-iante de largo cir
-culo de relações, que lhe prestarão,
hoje, expressivas manifestações de

.apreço, ás quais rios associamos,

.enviando-lhe votos de felicidades.

FRANCISCO DA S. BRITTO

IFaz anos, hoje, o sr. Francisco
.da Silva Britto. I

NAZARE;O LESSA
. !

T'ranscorr�, nesta data, o ani

'versá rio natalíoío do sr. Nazareno

'Lessa.
•

OTAVIO .DO VALLE

Faz anos, hoje, o jovem Otávio
-do Valle.

•

JOSÉ C. DE OLIVEIRA
Aniversar-ia-se, nesta data, o jo

-vem José .C. de Oliveiea.
X

M.ENINA ELIANA

Festeja seus natais, na presente
·data , a graciosa menina Eliana, di- .

'Ieta filha do SQ'. dr. J. José Cabral,
provecto advogado nos auditórios
"desta capital.

..

·MENINA SONIA MARIA
Faz anos, hoje, a menina. Sonia

,

'Maria da Bilveira.
•

FALECIMENTO

\Clemente Rovere
Foi recebida com intenso pszar,

nesta capital, a noticia do faleci
'm<ento em Cosquin, na Província de

'Cordova, na Argentina, ontem, do

conhecido volante catarínense,
Clemente Rôvere.

O extinto, que se encontrava na

.quele país amigo em busca de tra

Lamento para a sua combalida sau

<de, é natural deste Estado, tendo
nascido nesta capital.
Dedicando-se á profissão de

; chaufeur, destacou-se pela sua ex

traordinária habilidade, tendo to

mado parle €m diversas competi
-ções automobüísücas em que se

�'estacou ellLre os mais per.itos vo

lantes do Brasil e do continente
€ul,-amElr,icano.

-Na competição intel'l1acional con

quistou o Iprêmio de 10 mil cru

:zeiros, e 'na, corrida Rio-Porto Ale

:gre coube-lhe o de 35 mil -cruzei
ros.

Caráter honesL@ e coração bo-

da Rainha dos
Iaícíe às 21,30

Estudantes

uco é de tao n:úllzidot espessa

ra como o OOlegn Automático.

Aço •.••••• -. (,"t-$ 1,600,00-
Folheado..•.• Cr$ 1.900.on

.• .•. Cr I 5.700,00

'.

E
"

a

Somente tornou-se possível após longos anos

de experiências... Assim, surgiu ruais um

tríunlo Omeaa -- o Omeza 1).·'tI'I'['i\il·'·"-· j'.' 11"i:'Y-"".1 ,...�r.J • v r;::l" i:\\ .... J !;.Ao .. '\. o; �..... ..'�1'

- não se tratava apenas (1<:' apresentar �;!�} n·ió

gío automático, Mais do que d.H \ u;;". ;-; .�i

mesmo, desejava-se incorporar a urn '·t'�úgio
automático a' famosa "Pl't:cisão Omev 1". E.

agora. ai está a grande realidade, a nn\&'y,·j

criação Omega, A êsse resultado 8'� dl;",\PU
graças a08 famosos recordes de pr'éf:h'::io nbti

dos por Omega no célebre Observatori.. ._H::

'I'eddíngton, na Inglaterra. Conheça hoje o

surpreendente Omega Automático!

* QM,��1tMfÁVU À ÁGUA, PÓ
tE: :$UO�

*' A llRCVA DE CHOQUES

* A'Nn.MAGN�nCQ

-tr EXiItA-(;!Hq\10

i k lNOXlt>ÁVfL
i
I � Y'!ii):f:O ;NQUfailtÁVU

1
__ ' -"'- ___'

o
O�lt�Gll

PROOUTO D.A SO(�ÉT� SU!SSC i'OUR I -lNOUSTRle HOHOG�H .r: GEl'IEaRA - sulCÁ li�

Irmandade do S8e�bor Jes�s dos PassosiEspantosa
.

. e 1I05pltal de Caridade !explosão
CONVITE

I A Agonia
da Ilsmá'
Aliviada ,em Poucos Minutos
Em poucos minutos 's nova receita

- MeJHIoco - começa a circular no

eaague, aliviando 08 acesaos e Ô8 ataques
da asma ou bronquite. Em pouco tempo
é possível dormir bem, respiraado livre e

facilmente. MaJHIaco alivia-o, mesmo

que o mal seja antigo, porque dissolve e

remove o muous que obstrúe as vias res

piratórias, minando a sua energia, arrui
nando sua saúde, fazendo-o sentir-se
prematuramente velho.Mendaco tem tido
tanto êxito que se oferece com a garantia.
da dar ao paciente respiração livre e flleil
rapidamente e completo alivio do sofri
mento da ssma em poucos dias. Peça
MendcH:o. hoje mesmo, em qualquer
farmácia. A nossa tz:arantia é a sua maior
proteção,

-

Mendaeo A��c:.m

Realízando-se no próximo dia 25 a soleníssima procissão de Santa

Catarina, solicito, de ordem do Irmão Provedor, a presença dos Irmãos
e Irmãs na Sacristia da Catedral Metropolitana, ás 15 Ih horas, afim
de revestidos de halandráu e fita, respectivamente, da nossa Irmandade
e á esta incorporados tomarem parte no préstito em honra á Nossa
Padroeira.

Jerusalém, 20 (U. P.) - Causou
espanto em toda a Palestina a v io
Ientissima explosão ocorrida esta

manhã, causando a destruição do
ediíicio ooupado pelas repar-tições
do imposto de renda e censura á

írnprensa. A explosão não tem pre
cedentes pelo' fato de ter ocorr-ido
em pleno'. dia e mo centro da eha

mada "For ta leza Britanica" em

I Sempre a RuI's'SI-a Jerusalcrn. Colunas de fumo ele-
. 'varam-se a cem metros do edif'icio

I .� de dois andares que ficou comple-
-------------- Nova York, 20 (U. P.) - O ape- tamente destruido, Os Lerroristas

lo soviétiro á ltalia e Iugoslava, responsav-e.i!s pela 'explosão, empe
palra que reoolvaan SUIa dispUJt-a $0- nha,ram-se' em violento tiroLe.io
bre Triestre em n.e'g:üciaçÕtes di.t'e- com a ,polici,a, cscapwuc!o aos seus

tas, parece ter atrazado mwaanen- perseguidoTes. Um telefone misLe
te a SDJUçãO do l11:agno prohJtema. rioso .avisou que o edificio seri.a
Com .etfeito e'g,s,e �elo é c�n,sid��'a-I destruido e todos os seus ocupan
do com Uill1 COTIVI,te aos doIS palzes I es abandonaram-no meia hora

I·
, .

para que ·não tomem conheciane'll- antes da explosão.
to do acordo, el<ahorado s.o-b:re o

.

José Tolentino I de Sousa
Adjunto do secretário

-----�---..-..---------- .•_--

LEIA1\t A REVISTA
O VALE DO ITAlAl

dentes nesta cidade, á rua Cambo

riú, n. 25.
A. famiJi.a enlutada, enviamo.s

nossas senti·das condolencias, es

te.n:sivélJs á União B. dos Chaufeurs
de Santa Catari·na, de cujo quadro
social, Clemente Rôvere fazi,a parte,

- Para nos participa,r a noticia

do falecimento do infortunado '"0-

Ag{!ra tambem a Cr$ 10,00
==-"""5 �

Favorável ao
gOVêlDDO .

Bncarest, 20 (U. P.) - Ainda

J1ã'O se pUiblicaram dados oficiais

slo,ore as eleições de ontem. Mas oS!

primeill'os .calculas i-nd-karn que o

O1OVeTlIlO obteve gra�lde ma-iori-a ent

�do o paiz. Do"" �OIt{)S damos á 'OpD

sição, a maior pél!..T!te coube ao par-
� �Jç ��_�] '·t-:GEi.:;:') 1::[;.-;;.::';.

nissimo, o mal·ogrado conLerraueo laute oatarinense, esbeve, ontem, ass,Uiul'o eniLre os quatro graJl1des.
deixa um vasto circu10 Ide re1ações nesta r.edação, uma oomissão de
e si'llpatias. sócios da Uniã.p dos Chaufeul's de CASA MISCELANEA distri-
Deixa, também, "iuva, a exma. S3Inta Catarina, compost,a dos 81'S, buidora dos Rádios R. C. A

sra. ri. �Izida d� Abreu Rôvt)re, e I 'l'uribio Botelho, João Siridakis, 'Victor. Vé lvulBs e Discos.
,emé\:) fllho� .. tl).GO�'l mCTIOl>es, reSl- Paulo c, Rosa e LuclO Bot.elho. I R!J�3 C,)i:!!dhe'.�o J),'!""fra

B R IT O

-

I.

.,

,
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Deseja obter
No

�Holanda ,.VOJ�Oll ao cartaz ,a ,j�corpOl'a�áO -s L�rl'itórió' �ol�n-:- emprego 1
questão do rcajusamento da frOll-j dês, valorizar-ia 'meU to essas indús-

Procure então a DOSSi! (}tll!':!!\'I!'"
téjút com a Alemanha com a ane- u-ias cxíralívas, permit.írído a' sua cia e preencha a nOS[;3 ·'fic.!!a 1401l\

xação de certos trechos do terr i-] exploração em uma escala mais' informações úteis", d'\lldo tô�'

tór io germanico. A quem olhar o ampla e produtiva. as indicacões possíveis, que te",'
mos prazer em reç_omendá-lô (11.1

mapa elos Países Baixos chamam .

.

acs interessados na aqnisiçú ��
togo a atenção as cunhas com que

Em sessão secreta do Parlamento,
1)oJlS funeicnárfos (ali),

a di versos lugares, o Ierr ítório ale- o gO�êl'flo prestou a�s .dep,ut:dos e

f'mão ont r-a no que geOgl'áflCament.e! s�lla(lol'e,� as neDe',SSarIas rnrorma-

falando devia ser tcrr i.tór.ío holau-] coes sobre o projeto, ant.es. eles�e S��RS.
"

rlês, Apareutcmeule para há lw-I s�r �ncamlI,lbaclo �elos canais d.l- ASS'NANTrs ". '.nhum mor ivo plausível para essa I plornal.icos aos g�J)]J:et,es das qua- 3 r..

anomalia, que existe e com a quall toro gnm?es. �o,Lenc�'as, Apes®.r. de Redlamem

1.medi8ta-I'·os holandeses se conf-ormaram por todos os Ju�t�fIcatl\'os' da medlcl�, mente qualquer' irre-
nunca. ter- em desejado aumentar a proposta nao conta com o apoio gularidade na entrega

"

d' I;, t ,unânime dos representantes do de seus iornaes.t arca e seu pa s vO'l11 .erras VI- _!
,

I .

1'OVO holandês. A aversao contra a .

�m 1as, , , -

d t __

'I' iavi ít
-

d -deía de uma a nexaçao ue erras
oc aVH1 a SI .uaçao mu 011' com

r
' . '

,

lt i
.

A' 1
- exl.ranh as, mesmo de um inrmigo I

a ui una guerra. s mune açoes '
_

criminosas provocadas pelos nazis',
que cer�amentc nao, m:r,e�e com-j :

duzi
.

t
. ternplaçâo alguma, e tao invetera-

re uzrram mais as erras araveIS'
h 1 d: dií'ícil t.. . 'da no o an os que ·ll1Cl men e

pelo menos p rovisor iamente, au- .

,

'

L d d'1" 11 d d pode vencê-Ia com argumentos
/nen an 'o as I ICU (a es a res- ,. ,

t.íluração cconómía, Outrossim, os mesmo de logioa e bom senso. In

vastos roubos efetuados pelos teutos I duvidavelmente influirá na op ini

OE' quais foram recuperados somen-I ão publica, o destino a ser dado
te em parte relativamente peque- .aos atuais habitantes daquela re

�a, juflti<f'icílnam uma cornnensa- gião. Calcula-se a sua população
cão. i' uns sem mil alemães. Evíden-

A comissão ins! il uida polo go- <'emenl,e, si esta for expurgada de

võrno para estudar essa ímportan-] elementos nazis, as dificuldades da
te questão. acaba de entregar ore-I sua ussimílação com os holaudôses
ImItado elos seus trabalhos, o que! não deve C<1\lSlU' sêrias apreensões,
permitiu ao govêrno elabol"a1' liml visio "que esses aléinães da fronLei-

I
projet.o defi.niLivo a ser submeti-I.ra holandesa (kal'iío protegidos
Jo a a1weciação

..

dos "-Quatro G-ran-I contra a jllf1u�ncia nef.iflsta do
Jes". Não se traLa de uma simples prussinismo que os dominava e

I fm�x�ção_ al'bi(l'éÍ:ria, p,odém çle mM!. per:eJ',lkl. enquanto pertenoendo ao 'ferças e Sábados, ás 10,30,
i'pl1flcaçao daH frontell'a.s, baseaa-u! "'R&leh". • i\�i quartas pal'a o NÓl'te (até São
t>11l razões g\eograficas, etnológicas

.. . , �_ Paulo) e sextas para o Sul (até
Acrecente-se molhios econômicoõ, 'IP?rque as 'regiões de que se trata,

I
TOME APER(TiVO

I
S(JO em grande parte as que contem

o uompl,t'mento das jazidas de pe< 17 N- "�� rtf-S
tr6lco e hulha bolandesas e a Sntl,J �� 1. '\.l) t

4

(;adastro'; Social do «O Estado)
.. Pedimos aos nossos distintos leitores, d obséquio de pneencher {}

-compon �,):laixo e remete-lo á nossa Redação. afim de completarmos
·quanto. antes, o. nosso. inovo Cadast�o. So.ciaí:

Nome ., ...........•.... , , , .

Sexo. .. " .. '., ', &t. eivÜ , D. Nasc.. , .........•.•

Pais ................................................ 0 •• o ••••••••••••••

'Fronteira' Germano - Holandesa

HORARIO DO VERÃO DA "VARIG"

A partir do próxirrrc dia 11 de

Novembr-o, entrará em vigor o se

guinte tiorário de verão da VARIG.

DE FLORAJNóPOL[S PARA CURI

TIBA E SÃO p,AULO
Segundas e sextas, parLidas ás

13,00 llol'a�.

DE
I FLORIA�óPOLIS PAHA POR

TO ALEGRE, PELOTAS, CACHOE[
RA ALEGRETE, URUGtJAIANA,

MONTEViDÉU'

Esposo (a) ..•. , , .. , ..•...•.••.. , ••.... , •.•....••..•••••••••

Emprego o.u Cargo , .. ,." : :'. , ', , .. , . , �.....•

Cargo. do Pai (mãe) .

Observo •••••••• 0 •••• 0 ••••••••••••••••••••••••• '

•••••••••••••••••••••••

Para Transporte Econômico lnteresfadoal

Escolha um Internationol

MonLevidPu), os avi.ôes escalarã.o

em Florianópolis facultaLivamen-
I

'.

te.

, ;

'.

•••••••• o •• 0 •••••• o 0 ••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••

Agradeceriamos, também, a gentíâeza de noticias de nascimento.s,
casamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas.

CONTA CQRRENTE POPUL.AR·
Juros 5112 a, a. -_ Limite Cr$ 30,000,00

M0vimentação com cheques

Banco" do' Distrito' Federal S. A.

..

Os Concess;onários:

c. RAMOS & elA.
Cc-municam que r .. cehel"ão pedido" paro chassis de
co�iI1hões a caminhonete� até o dia 7 �e Novembro

Tonle or

CAPITAL: CR.$ 60.C!OO,9{)O,OV
RESERVAS: CR$ 15.üOO,OOÚ,OO

�UJa l'N!I�fiU, 23 • fh)lhH�ÓP,!)�h;

ESCRITÓRIO JURlDWQ COMERClA.L
(Com u� Departamento lmobHiiriu)

Vendas de pinhais. fazend:l.S e emprêslla
Dir�tor: dr. Elisiário de Camarg@ Branco

ADVQGADO
Raa l"I'Eli Ragério, 54 - JI'one 54 - Caixa PasinO 64

I!mdereço televáfieo: "Elib:rnnco�' - LajE& - Sito Catanaa

CURSO DE M01�ORISTA

o transporte pesado nas est�adas éxige um camrlÍlião. com
.

. .�

resistência fôrça, ec.onomia 'e vida longa. E estas são as
.

razõés po.r que tantos o.peradores escolhem os 'caminhões

International para serviços, en�re Municípios e Estados.

O motor Internatio.naJ "Diamante Verde", possante, econô

mico e de funcionamento suave, proporciona maior rendi

mento com IPenor consumo. de combustível - uma grande

vantagem nos transpo.rtes a longa distãlilCia: por estrada.

acidentadas.

Procure conhecer melhor a série International, pedindo-noa
folhetos descritivos e

o

D
(om o, produtos do Interna- '"

tional HarYo5ter V. S. obtém
a proteç60 d. 115 onos d.
upariêncla e lO"lço4

informações'
compro�.

sem

Dr. ttttuU'tO G�
i GAtLerTI
i AD'.iOGADO
I) Crime e cível

i Constituiçã� de SociedQdaa

] NATURALIZAÇÔES
1 Título. Dealaràtórios
i E"crit. -� Praça 15" d�" Nov, 23.
i l°. andar.

!. Re.9id,
-- 'f(_uà T.iE,adentes�1.: FONE •• 1468

l' :no""-
...��'04.��_�� 1

. �
.

OOIN

�
�R .

. -�'.'

e

Serviço de Pronto Socorro de Automó\ft;!s
Ensina-se a dirig:r autor: 6vei1

Amador e ProfiSSIonal
Teoria e "'ptáti'ca __ o cQflhecimenoo do motor.

Atendem· se chamados para reparos-de urgência.
.,Auto-E,scola �-47 ..77

GARAGE
.

UNIÃO - PRAÇA GAL, OSÓRIO, 40.
___ ...... �w••.• _. '__ '__''- � __ ._ .. _ •• __�_ •• �.__�.. • • •• _

�.

.

.•
u.

V)" �" . --;-1A�l). C.(JADOS .

LHE QECOMfNDa
Dr. OSVALDO SULCA0 VIANNA

.Df/;" J. j. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRÍO; Ruo" FeHpe, Schmidt 5Z � 8(110. '5
Edifício Cl'llZoil'o ...:. Floriat'l6polis.'

'.

ESCRITÓ:RlO JURíDICO COMER.CIAL
lbsuntom: JUl'idico�.- Comerciais -- Rur�is � 'lnformatil1ol1

Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES <-' Santa Catarina

'Consulte noesa Orgonjzação antes de illI decidir pela com

;,Ira ou ilenda de in:1ovei!il. pinhoilS ou q'wllquer,
_ empreso nemt:� eetndo

I Diretor: •• DR. ELISIARIO DE ,,-CAMARGO BRANCO
ADVOGAD(}---'"

-Sua Frei Bogéria. 54 - Caixa Postal 54 - Fone 54

,�\\�O VIRG�.J --0 UA �<;"7
f'�WfTlElINQUSTRIAL
JOINVILLE

DE,g,"

i'Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o E&T.ADO-Qufnta-feh'a 21 ele Novembro de 1946
----------------------------------����---------------------.---

'CLUBE DOZE DE AGOSTO� ..Dia 26, terça-feira, Soirée
,

,r.). 'a formatura' da turma de normalistas de 1946, do Colégio
," , .",

de Jesus, com' inicio às 2 t horas.
.��...�:':'!"'".�#��1·-�.�:"!-��................� ..,.�._...,��.��-- •••- .".. .� � .....",,,...,,...,-"'-""-=.===""-""-""............,"".=.,,77'Z!eI!,,,,...,,,,,.............__

FREI CANJWA E A'REVOLUÇÃO
DE 1817

Freí Canéca roi o réu í7 dentre
os presos da revolução de 1.817
encarcerados da Baia. Seu

Pl'oces.',-j60 dizia. '·Fr. Joaquim do Amôr

Divino, preso no 1° de Junho de

I1.817 é acusado de aprender o

exercício de soldado, de ser muito
inf'luido no serviço, de ser decla
mador de fugir da Ul.inga, para o

Recife, de oferecer-se pura m(s�i-
. (mar, de estar na Utinga. de ser ca-Ipstão de gueru-ilhns, de ir ao exer

õído do 8111 para missionar, de fu-Igir com ÓS rcheldes e na debanda-
.da ser preso." I

Por isso foi fuzilado em Reei- I
.

fe, em 1.821.

GREVE FRUSTRADA
Em certa cidade da Turquia, de-

clarou-se ·l'C'centemerJite. uma greve .....,...__

.dos cond l1:l01'eS dos 0a1'1'OS íunebres.
O pre,:f:eHo'da cidade, homem de cer-

D__

'�Ita en�r,g ia, chamou a sua presença O""� """"'=' O '1'> ..,..... "'''''''' �ntittêHl
os chetes do movimento grevista e I í) ,

.'

o

.� õ·, I )lhes disse: Estou resolvido a fazer ,,-2 QUilates {hIS.o IImlO

'voltar o. movimento dos carros

fU-I"
Envelope de 3 e 5 gramas i

nebres

P8,
la cida,ode: Os senhores po- ,

PetUao iifJ I
dem agçra escolher-o que mais Ihes
convier : ir dentro dos caixões ou

I
Jj;EFÓ8ITO ;DENT['Ü1IO

.no vO.lante,
corno- sucede

habitUal-, 1\1{ /\ S E TTI.
mente. "

I'
--

A, SIGNIFJqAÇAO DOS NOMES

I
RUA SEMIN.!S.RIO, 131 .' 135

Madalena - de Magnala, a. mag- RUA NH\RCONI,44 S. PAULO
que enviará lista de preços.

nff ica '

Manoel - Deus está conosco 1--
......----�-

-

,

hn����cos
- gL1er·J.'�iro; marco, Imde, �

t!!,S1/1 A ,Mar in - amargura � aR'"Marta .� a dona da c-asa - bel-i- . ��.Â H
•

·'..oosa.. '",'
r

Miguél - quem .é semelhante a

.Deus?

Neslai,: =: de 'raça' negra
Norbertô :_ brilho do norte
Otávio - nascido no, oitavo mês
Oscar - guerreiro destemido

Ovídio- - ovelha
Paulo .� pequeno
Pedro - pedra
Procópio -- progresso
Perí - junco
RieaIldo -. muito corajoso
Rodolfo - o lobo glorioso

'Ruth - heleza, bondade, YimLur.a"
XiXX

"Não conoordo com uma só pa
'lav,ra do qLle dizeis, nús defenderei
:.at.é o fim v<osso direi Lo de dize-ia".

(VOLTAIRE)
XXX

Nunca devemos cl,i-ticar o mau

nem e-Iogiar (l bom. Ambos 8ão
naturezas que ntio se podem mocli
fioar por mero capricho .da vonla-
',de.

SANGHE
"o.s 'prazeres do espirita são de

médios contra as Jeridas do cora

,cão".
Mme. do 8[apl

Quando solireres, não formu1,es

queixas. RevesLil' uma dor com pa-
lav,ras é dar COl'pO a uma coisa qne,
talves, não passe de uma "sombra.

Mme. Amiel
A calunia é como a lY1Çlecia Ia ISD.

Mnil,a gf)nte,.· que não seria capaz
,de dniti-Ia, nã-o Dem e.�crllp\llllS de

passa-la adi,an1e.

Tnlnsportes regulares da cargas do pôrto de'

SUL NOV! fORKpara
I'rrfo r rn o ções c o rn os Agentes

F or isnópolis -- Carlos Ho e oc ke S'A - G1 - Te,!eíone 1.212 I End. teeg,
São Francisco do Sul -- Car los Hc epc ke S/A - CI -- 'I'ele lone 6 ,MOOREMACK

C('IWO V.MA OAS co.mBJ!HIICÕ�S .Pf. GVEI?'IA PO�_tAeOQAlOI;U.P 0011.. •

o PIZf;ÇO .IH\"'�� �"'O�I)l'O 0"""(1) ao"'"

"'7!X

I
Joi@ BaUsta I

I
BitH'U'iassfis I

ADVOG�.OOS· IRuo Felipe Schmidt 34.
Sala 3, Talef. 16-31

,

_....,......t!iIIliIlI!lIiI�'1!!II!fM

Ors.
Aderbal RamOS

da Silva
e

Agências. R!/IprCl'l!enta,,5�1I em
Ch!!'ní

Matriz: 'Flol'ion6polip
'Rua João Pintoi D. !II

Ctxi:o:a Po:atal, 37
.fUiel': Cm5!ciúma

R'I.\O e!udano P(d::!:Oto. !lJn
(.!:;ait, Prnpn.u)c

T"llllQ'rqrnoll: �p.Rrfu"UW
,��n·t.ft!f �G� t.::l'i:-;cipf;.i1i'
rn1l'l(i�f'J�t' t .... 'J � ,", \S1}\:"'':'"

,I

Rádio Difusora
J. E. E1'iC�:::g�:;oei1'a de LaguR'a1 ......... , Todo o Sul Câterinense escuta

'I diariame.nte a Rádio Difusora

"!i li
' ,P ESE E 970 K�ct\��ga�na�édiáS).

Horár-ios d'e irradisções: -- Das

1"1
Rern e t c n0111e e endereço de dez peg�oag conhecidos 10 às 14 e 17 às 22 horas.

e lha remetere.mos um lindo presente. Represearante em Florianópolis:
Caixa Posta. 1, 37!7 _ .. São Paulo, D' F no:;: A''QTUINOI s», ,��

,

I � � ...: Red. do Jornl:ll cO ESTADO»

I Entregól de pacotes a. domicilio,
de$pacho de:: encomendes, reca

dos e outros serviços de
corretagem.

Rapidês e efrciencia.

'A I T Ú
Praça ,.'15 - n°.. 21

.. FONE: 16-96,=-

Datilografo para «) Instituto' dos
Comerciários

.
,

em homenagem
Coracão

w

A prova prática de DACTILOGRAFIA será realizada no dia 2� do

corrente, á rua Felipe Schmidt 37, devendo os interessados se act.ar

I p�e$entelS, co!n o l'e�p.ectiv? cartão de iden�idade, ás 8 horas da manhâ.
. Somente serao admitidos a prova os candidatos lfue se submeteram Ú

de Português. e Matemática: '..

I' 'São oonvídados a comparecer ao local da ínsoríção, á rua Felipe
Bchmídt 37 (8. S. Gerais) todos os candidatos nas condições supra alu

dídas, a fim de receber as instruções concernentes á prova, de Dacti

lograria.
Flor-ianópolis, 12 de novembro de 1946.

FARMACIA ESPE,RANCA
..;o

do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje 6 .amanhã será à sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopátias - Perfu·

I marias .".-'Al'tigos de borracha.

Garante-se a �xaM observância' no receituário médico.

Her-vos D,ebni�,
tados Provoca·m.
(a' ,Neurasthenial

T�nha' sempre em casa: uma garrafinha de

nPERITIVO «K N O I» .

, 'J�i�JJ�1t-�;.;i����\�
... il_·�·;f��I>;�: .'.-.e-�.,::,',,, ':tI,; .....,; .....,��,...... ' �';i

•
"

Nio DEIXE QUE (l n�

...,.....Jn.I'
V" CESSO OE

T,RIlBAlHOlfi'
DEBiLITE o SEU OR�

. ..:::..._' GANISMO, PORQUE o

I \'i CANSAÇO PHYS ICO
/i � E INTHLECTUAl o
�, '

. LEVARA', FATAtft'EN•.
;. i)!"�'[,"''')' TE, A' NEUft�STH�N�A
"1�" ',n:.itt\:.���1�- ,': ).etCE]&���·�}��::·�:I=,lq . ,

Os primeiros symptomãs dá"
neurasthenia são geralmente a I

insornnia, pesadelos, irritabili
dade, dôres .de cabeça e ner

vosismo. A? sentir quaesquer
destas manifestações previna
se cont .."a as suas consequen
cias. Trate-se irnmediatarnen
te, com um remedio de' elfeito
positivo e irnmediato. Não
tome drogas perigosas. Vigonal
é o. remedia indicado para
qualquer caso de neurasthenia.
Vigonal revigora o organismo,
restituindo ao fraco as forças
perdidas e a energia da juven
tude .ás .pessôas ezhauridas,

ELE8ANGIA, CONFORTO E ECONOMIA
consegue·se com os trojes sob-medida!!

S fI' ,I

fORTUI(.A II: DÁ SAÚ'DIEi"
laboratorial ALVIM " FRR1�,� .� 5.,II'OIllIat<

UTENSILlOS PARA
RELOJOEIROS'

FORNITURAS. E
OURIVEiS f:.

Balanças para oficmas ..:.... Para brilhantes - Laminadores

Tornos par!O\ relojoeiros - Banhos para dourar e pra

tear - Cordas, vidros para relógios, etc.

Preços e prospectos com a

MASE TT r. Quando algném. tal Co:iJID "' ......
Ihelro da tlUSt711.QâO ...cim� 0["",,,_

lhe, em o.r..:ã:vel gesto.. nm coJice do

excelente aperitivo KNOT, laml>r&
ee 11. Sia. de a.creacental".. ao Rg""ada--
....... ganr;ileza:ESTE.i r.,.,�i1- '

BEN O !1EU AfJEP.ITIVfJ "1'!1EiJlf.:ETO! !

,
'

f (/I'f /WO[)QTO lJA K!10TSA.lf'/lJ-l'0It. � SfWJUJ$1 ft
....'_._._ ..__

�'ffI.dAI! _, ,_�
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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m�ses ao Instituto .dos Comerciá- .I,id'ades _

rios, digamos de Março a Julho de _ Preços: _
1945; de Agosto de 19í5 a Março de, Cr$ 3M - 2.,40 - 2,00.
19/!6 corrtríbuiu ao Instituto dos "Imp. até 14 anos".
Industeíácios e fica doente em Abril I�IPERIAL
de 194.6. Terá direito ao auxílio, a - Ás. 7% horas. _

ser requerido ao IAPI, desde que o �lENSAGEM lÁ GARCIA.
IAPe informe que lá foram pagas - com _

cinco contribuições. e, porque. as John BOLES, Barbara STANWICIt
últimas eontr-ibuições foram reco- W:allIJ,JaoC{) Bm�lY
Ih idas 3,0 lAPL Neste mesmo exern- - No programa _

plo, se o associado já tivesse doze 1) - A Marcha da vida n", 55:
contribuiçõe.s no IAPC, ao invés de Nac. Co01J.
cinco, o benefício deveria ser 1'e- 2) _ Pastel e a Casa Mal Assem-

querido ao I. A. P. C. brada
O associado deverá, sempre nos - Desenho Colorido

casos de dúvida, dirigir-se ao Ins- - Precos: _

l.1tuto ou 'Caixa a que estiver con-
.

C:r$ 3.60 (único).
ti-íhuiudc por úHimo e não consul-

lar ii colegas ou a qualquer pessoa

que não tenham certeza de seus di

reitos, para evitar situações dosa

gradáveis. corno por exemplo:
O associado A contr-ibuiu durante

fi meses ao 1. A. P. C. e 7 meses ao

r. A. P. 1.. ou seja, de M:ar�0-45 a

� '"..

t. Agosto-4.5 ao lAPC e de Setembro-

\lOCI8IS espor lIaS lt5 ao Março-46 ao TAPI Por moti-

Transcorreu ontem o aniversário vo de doença fica inativo de Abl'i:-I
natalício do excelente zagueiro 45 ao M.arço-'I6 ao TAPI. Por moü-'

Waldir, pertencente ao esquadrão lio. Volta ao trabalho em Agosto-4.7
titular do Caravana do Ar. e torna a afastar-se, por doença,
Jogador de grandes possihilida- em Janeiro-48 Agora, requer au

des técnicas e físicas, Waldir f'igu- xílio ao IAPI. Submete-se a exame.

ra como um dos mais completos médico e o JAPI não reconhece que

"ases" do nOSSD futebol. o associado tenha estado doente, de

Ahril-'l6 a Julbo-17, .neg,ando o au

xílio rE'querido, pOI' haver perdido I
RECEBIDA EM PALA.Cro a ql1aliçlade de as�ooiado, de acordo

1\. com ú Decr'eto-Iei nO 2004., de
E..<\teve ontem em PalaclO, tendo

'"
._

,'d l: 'd
'

I "l , r·d 1-2-10. em facE' da mterrupçao ct,eSI (} I1e()e)]o a pe o SI. ul. u o .. -
.

.

d d
Deeke d. d. Interventor Ferie1'all conLnbUlI}()es, .

por ma1S _e oZ:f)
'. _ . I mese.s ,consecutIvos e por nao haver Iuesl,e EstaCio, a rept'Hs,entaçao aa

t 'b 'd l d
, _ , . . con l'l Ul 0, novameni B, por oze

IF ederaçao AUellca Catarmense no
, i . . '1" I .

.

1 fl·' .

o C t B l' Atl
ou 11M. s me�es. a aS&OClaC o ,ca-

11 _ampeona o l'a"í f't,'J (�e e- ,
_

. • . ,
. ra dns'ampa1'ado, porque nao reque-

bsmo, reallzado ba poucos dIa,s na
b f" t Ab'l 46 M ,cidade de Pôrto Ale 1'e.

l'eu enc. lCIO, eu 1'e rI - 'a �r-
.

g
ç.0-47. vlsl0 que, ,se o tIvesse feILo

O dr. LoLhá1'lo Paulo Rothfuks, .

IAPI L
.

d'd a '1'0
.

. o·81'1a con-ce 1 o o UXl l' ,

preSIdente da benemél'lta FOOera-
suas contribuições seriam descon-

ção Atlét.ica Ca,t a r i,ne.nse, fez a
tadas do referido auxílio, automati

al}l'eseuiação dos dirigentes e atle-
camente, garantindo-fhe o dkeilo

.tas expljcando as provas em qt!.!
d auxl'II',O "mle l1equel"IBr ,um novo - '"

cada um tomou parte, bem como .

laneu'o-48. •

os resultados obtidos.
No decorrer da cOl'dial palesü'a

que manteve com os pre,;('utes, te

ve s. excia. palanas elogiosas pelas
eolocações obtidas e de €stimulo

pa.ra novas lides desportivas, " i

sando engrand.ecer o Don1' nome

desporLivo de Santa Cu,lal'ina. .

Os funcionários do BalIlco Nacio-

P
... d tnal do Comércio S. A. convidam as revlsa-o 00 empn-

pessoas da familia do saudoso Tempo' insLavel sujeito a chu-
contador Ol'lando Fernandes e de- VM.

.
'

.

'Imais amigos, Ipara ·a missa que, em Temperatura � e.stavel.

inte.nç.ão á sua. alm,a, mandarão Ventos: de ,sueste a nordeSLe'lc�e.lebra<I' na Catedral MetrÜlp'oliLa- com rajadas frescas.

na, quinta-feira, dia 2"1, ás 7,30 ho-I :r,�m:per:turas extr.eanas de hoje: I _

raso I i\Iaxlma 2;:>,8 - i\llmma 20/1. I
II- d 2- ,� U"

d' f' I" t Um exemplo «real»
ifidssa uO 8nUlerSar!o e a eClmen o wnc!Jres,20 (D. P.) - o Rei Jor-

b!r.:l\ !t'ls� L.eLmllTlIIiI�i I',�bral
. ge VI:e a. família �eal bTitanie:a

.;::J u_.L u , ,fill .n.u.VIl.I ,",ui» foram coll1V1dados hOJe a dar a'

Abel Alva.r:es Cabral Junior e
I tropolitana, dia 27 do corrente mês, exeU1jpllo á naçã{), eco,nmuis'allldo-

SU3JS -fj,lhas Dey e Ely, convidam I quart\(-feira, ás 7 hora,s, no altar eombusltiv:eis em face da escas&'ês
os parentes e pessoas amigas, pa-I do Sagrado Coração de Jesus, ofi- de carvão. O MillüSltelr10 de co..-rl--

Buenos Aires, 19 (U. P.) .� Os (nege a co.ntl'?-tação dos jogadores, ra assistirem á missa do segundai ciada pel,o P. Alvino Berlholdo busllveis rinfo'l"ma .que o Rei Jorge:
cllfbes que disputam o

campeona-I advogamdo
a ampla liberdade de amiversário do falecimento de sua

I
Braun S. J. deck1!l'0l\ "illl,te·rf",ss31'-soe pessooo-

Lo da divisão de profissilonais, em transfB<rência, apenas termine o' esposa e mãJe Elsa Lehmkuhl Ca- I, 'De antemão agmdecem a todos melllte pielo cas;o". O aipelo' da €CO-'

sua maio1ri,a, es,tão deoididos e mo-
I
prrazo ,dos con:-ratos" 0/ que se ,dará I bra.l, que .em suf,rágio á sua alma, \ que compare,cerem a esse at.o de n()'l1lia sc.ria aJpoiado pela familí.a

dlflc3r o rutual regulamento que no prOXlmo dw 15 de dezembro. ma,ndam celebrar, na Cai.edral lVIe-! piedulde cristã. . )'",,1.

Pro'xima ,d'"Olingo O'esta 'Capil,al' fi ftvailPre.vidência Social, I
, I " u .

�

I ii ,
"

ai'
,

"

I ,u. §ri .

1115�0�lil: 1!L :.s;l��iaa:�es�e��io��s p�� I
enfrentara o Rmerlc� , de Joinvile !��:n�a, D����:I��O In�t�Lt���íl�O�;�=

, ,; H I II, ,I I· cuníário ou auxilio-doença Para

ter direito ao auxíiio, é preciso que

f
o associado já Lenha pago doze con-

.

lr iuuições mensais a um Instituto

ou Caixa, ou a mais de uma ins

i.itn!\.·lw. Exemplos : O associado X

couíríbuiu de Janeiro a Dezembro

) de i9Hi ao L A. P. I. e em Janeiro
de 1947 nca doente; terá dir-eito ao

anxíli0-pecuníárío,
O associado Y contribuiu por 5Dir.o de PEDRO PAULO MACHADO

Paula Ramos x Figueirense 4 Morreu
Clemente
Rovere

5
Escnveu Carlos José Batista

Não deixoú de CatlSar surpresa a excelente impl'essão. Procurou o

forma como o Paula Ramos venceu 'I coniunto orientado por Prazer]»,
domingo o Figueirense, realizar antes de mais nada' 1tm io-
Não resta dú.vida que o alvi-ru-· go sobrio, mas prático. Sem fama

bro-neçro, com a 01,'uanização com,: exaqeradas. Procurou fazer o má

que se apresentou e1n campo, po- \ ximo na defesa pam ouebrar a pe
dia ser levado em conta de úrn ad-lrigosa ofensiva alvi�neg1'Q. E reali

versário plenamente capacitado pa- � zando com positividade o seu tra-

1'a superar os alvi-negros. balho ofensivo, para. assaltar a. só
.

Mas a sua superioridade incon- lida defesa dos pretos e brancos.

testável dentro do fI'ramado é que AZ'iás, é de se notar também o sõli

surpreendeu: Nada fez o quadro de do morei que animou o quadro da
Procôpio pa1'a eviia1' a derrota, que "Praia de Fôra", Desde o início da
assim como chegou. a. quatro pode- refreça notou-se uma supel'iol' d'ÍS
ria ter sido maior, devendo ser le- posição de espírito do conjunto da

»ado em conta, a boa atuação de sua antiga "rua da Fiaueira": Os vinte
linha de [rente que .foi um »erda- e dois jogadores trabclluirani com

deira baluarte nós seus moment�s acêrto, cada qual procurando cum

mais criticas. prir com o maior acérto possioel. as
O Paula Ramos progrediu muito, determinações táticas que haviam

essa é uma »erdade que não se po- levado a campo.
.de contestar. E tinham. a. animá-los as atua-

A forma como se exibiram os al- ções eetraorduuiriamente firmes
»i-rubros-neçros, causou a mais do Paula. Ramos e Fiqueirense.

E&/á de luto o automobilismo

cabar inense, com o falecimento,
anroe-Ülutell1l, num �:JIn3!tóJ'i'Ü da Ar

gentina, do intrépido volante con

terrâneo Clemente Rovere.

Automobilista de grande prestí
gio, Clemente. Rovere participou
de muitas provas, obtendo sempre
as melhores colocações entre os

maiores "ases" nacionais.
Foi o vencedor' da. grandiosa COl'

rida Rio ge Janeiro - Porto Ale

gre, realizada há alguns anos,
triunfo que o consagrou como um

dos mais des!�acados volantes hra
síleiros.

Domingo próximo o Campeonato
Ginásio-Colegial de Atletismo

O mundo estndantil ilhéu terá' lênico em Florianópolis.
'ocasião d-e assistir no próximo do- Candidatos ao magnífico certa

-mingo, na bela praça de deSpoTtes me, os principais estabelecimentos
·'Tte. CeI. Nilo Chaves", ás provas de ensino da capital Esc.ala lndus

atléticlli'i dQ Campeonat.o Gilllásio- Lrial, Academia de Comércio, ,Insti
'Qolegial de AUetismo, sob lO patro- tuto de Educação e COlégio Catari

cínio do' Grêmio Estudantil Cata- nense .a-presenta-rão seus alunos, s€
rinense, de Ique é PnesidenÍJe o va- le.cionados após rigorosos e 1re-
101'oso e iincansável desportista aca- quentes treinos, tudo fazendo crer

·dêmico Silvio Ney ISon.cine, figura· que o campeonato será bem dispu
d� mais expressivas do espOlI',te he-I tado e alcançará o maior SUCBSSO.
--_._----- ._------------------------

Seosacioaal vitória dO América
Na cidade d� Joivile, realizou-S'€ por 3 xO, conseguiu, em oe.speta,c.ulac

-domingo último t) encontro J'ute-I "vi.rada" derl'{)tar seu adversário

holísco entre os velhos rivais Amé- por 4 x 3, sendo esta façanha mui
rica e Caxias. to comenLUAia nos meios esportivos

O América, após e.star p-erdendo; do próspero :município.

o certame carioca sobrepõe-se
ao brasileiro

Rio, 20 (Vila Aérea) - Em sua

reunião Ide ont.e-ontem, o Conselho
Técnico da C. B. ·D. marcou nova

data para o segundo jQgQ entre Mi

nas GeI1ais e Maranhão, em vi,rLude

de Ino próximo domingo estar mar
cado o jogo Fluminense x Améri-

00, ,pelo Campeonato Carioca.

ESlth(lffi'am present.es á reunião
do Conselho os Ide legados dos dois

Estados e ficou designado para

a,manhã, á noite no estádio do Flu

minellse, Q \jOglO entre mi'neiros e

maranheSles, iniciando-se ás 20,45
horas.

c ViT·E
ISSAinda de .comum acordo, foi es

colhido para arbitrar Ia. peleja o

juiz ca,rioca Mário Via.na, em fa.ce
dos nortistas desgostarem da atua

ção de João Aguiar.

Domingo DO Pacaembó ganchos I baianos
São Pa.ulo, 20 - Está marcado

_ " ..

para o próximo domingo, no mages-
BaIa, em'-.:Qls�ut� do Campeonato

toso ,Estádio l\Iunicípal do Paca.e.zp-
do encontro fICara credenCIado pa-

bú ü segundo jogo entre os sel·ecio- Beasileiro de Futebol. O vencedor

nados ido Rjo· �rande 00 Sul eda 1'a. enfrentar n Iseleç.ão ,paulista.

Ampla liberdade de contra
tação Da Argentina

l

ODE.QN
- Ãs 7% horas.
- Sessão Chie

COl\lEDIAiNTES DE ALCOVA
- com i--;

,

Hoddy Me DOWALL Monty WO

OLEY C>iiSCÍe FillLDS.
- No prog;mm3 -

1) - A Terra de Braz Oubas
- Nac. COÜ'p. -

2) - A Voz do mundo - Atua-

RITZ - HoJe As 5 e 71/2 horas
ROXI - Hoje As 7,45 horas. -

- Sessões Chies. -

AS AVENTURAS DE ·MARK
TWAIN

Censura LIVRE
- No progr<am� -

Cinelandía Jornat - DFB1)
2) Notioiár-ia

Joenal
- Preços : -

RITZ - Cr$ 5--,00 - 3,00
ROXl - ür$ 3,60 - 2.4&

CUII
CANSADA

.

a �� S��d�31��
gas na testa c aG

redor d.,s olhos,
t

a� sardas, man-

chas. cravos ces ..

pinhas, são traiçoeiros inirnígos da.

beleza da mulher. Quando 81úgem
estas imperfeições, lançando nu

vens sobre a sua felicidade, CO!)

fie nas virtudes do Creme Rugol.
Rugol corrige rapidamente <IS cau-,

sas do envelhecimento prematuro
da cutis. Este famoso creme eln

belezador, usado tod.as as noites

em suav�s n1ass3gens no rosto.

pescoço, e todos os dias como

base do "maquillage". remove as.

impurezas que se acumulam nos

poros, fortalece os tecidos, dá vi

go� c mocidade ii pele. Com ape'

rtas uma semana de uso do Creme.

Rugol a sua cutis poderá ficar ma

cia, limpa e acetinada, aumentan
do os seus enc-antos e protegendo
a sua felicidade. A felicidade
de amar ... c ser amada.

Alvim & Frei!oÇIs, Udo.·C.i>. l379'S. !",,�o,

..

..

"

}

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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tA «i1eabUUaçâl>',
de Baudelaae
Paris - (s. F. L) - A Assem-

bléia Consl.ituinte aprovou reoen-

Itemente urna Lei que marca uma

etapa rnni!o importaute na histó
(ria da legislação francesa, em ma-

Léria literár-ia.
'I'ra La-se dr disposit ivos que per-

mitem apelar da sentença pronun-:

DR. MARIO WENDHAUSEN' ciada por ultrajes aos bons costu

tJ".e,�' do Hosoitoí "Ner êw Namos" mes cometidos por meio dos livros.
Cl.I:XICA lIH:DICA DE ADUL'l'06

E CRIANÇAS
"Para reservar o privilégio do

..
Consultório: R. Visconde de Ouro benefício na revisão do processo -

Preto, 2 .- esq. da Praça JS de No- diz a lei _' ás obras que enriquece
vembro �iltos da "Bejo Horiz�rit.;,") rarn n06SU literatura e já reahilí-

TeI. 15�5 ..
Cousultas : das 4 á. 6 horas. 'jadas pelos escritores, proponws
Reeidência: R. Felipe Scbmidt, 38 que a revisão de uma condenação

- Fone manual 812 pronunciada por ultraje aos bons

DR. MADEI�A NEVES. costumes p01' meio do livro possa

M.édleo especíatísta em DOENÇAS
S01' requerida vinte anos depois de

DOS ouros publicada a sen tenca",
Curso 'de Aperfeíçoamento e Lon-
ga Prática no Rio de Janeiro A pr-imeir-a "reahilidação" de que

Consultas diariamente se ocupará, DOS termos da nova lei,
das 16 hor.as em diante.' a Socicd:J.fle de Escritores France-:

Rua JOriOCY,���L�ó�t��brado -I ses, será a de Char-les Baudelaire.
.}i'ol\e: 1.46} - Residência: Rua

I DurallLC. O Spo'llllC'O Império em Libra
Prestdente Coutinho, 58

r, -o . , ,
.

----� 1857, "Les F'lcurs du Mal" foram Dólar
DR. A. SANTAELLA I retirados da circulação e, em vir- Escudo

(Diplomado pela Faculdade Na· tude de Ulll ))]'OC88"0, foram supri- Peso Boliviano
r;jonal de Medíeína da Uníversíôa
de �o Brasi.l). Médico por concur ruídos seis poemas do célebre li- Peso Chileno
iKJ ao Serviço Nacional de Doeu, , SlUS Mentais. Ex interno da Sant.li \'1'0; Baudelaire e seus editores ti- Coroa ueca
caea de Misericórdia, e HOBpite' varam elite IJ;lg'al' uma multa, a que Franco Suíçojl'slquãtrko do Rio na Capital Jf� .,

C!.!.cVICA MÉD��tl _ DOENÇA�
foram condenados. I Peso papel Argentino

NER\TbsAS --.---- ..-------------.---- Peso ouro uruguaIO
- Consult6írío: Ediflclo Amwa! Coroa Dinamarquesa, NETO -

- Rua Felipe Schmidt. Consultou

! Peseta
Das lõ ás 18 horas --

:tU!sidência: Rua Alvaro de Canil Franco Francês
� .�o����-=- F�:la�poH,,�_ ! Marco

Florim
Franco Belga

D-R. SAVAS LACERDA
� p?-édico·cirmica de Olhai
- Ouvldos, -N'ariz" - Garganta.

.Pre&crição de lentes de
oontato

íftONSULTóRIO -- Felipe scnmt
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

iI\1$IDitNCIA - Conselheiro M.I..
fra, 77.

'fELEl'�ONElS 1418 e 1204

AUiÚ!nRe
�------------,

DR. ARMANDO' VALtRIO
DE ASSISI

IDos Bervíços de CUnica Infantil �
Assístencíà Municipal e de

Caridade
CLtNJCA MÉDICA DE CRIANCAS

AnUJ.TOS
OONSULTó-RIO: Rua Nunes Ma
ebado, 7 (Editic!o S. Fr�18có).
Consultas das 2 às 6 lt(>ras

fiE6IDÉNCIA: Rua tiarechal Qui.
lhel'llle, 5, Fone 7'83

DR. ROLDÃO CONSONl
,.�1JRGIA GERAL - ALTA Ci.
!&URGIA - MOLÉSTIAS bJil SID
• .•. NBORAS - PARTOS .. .'
I'wmado pela Faculdade de Medi ..
cmna da Universidade de São

:f'.i<ulo, onde foi assistente por ....
J10Il anos do Serviço'Cirúr!Íico elo

Prof. Alípio Correia Neto
Clit"urgla do estômago e Vias bj.
l!lres, intestinos delgado e grosso,
t!!"óide, rtns, próstata, bexiga,

lM:ero, ovários e trompas. Varíco- '

'l.'lt'l.e, hidrocele, varíses e herna
CONSULTAS:

MI; 2 às 5 horas, � Rua Felpo
\$chmidt, 21 (altos da Casa Pa·

raíso) . Tel. 1.598.
,
lItl!lSIDftNCIA: Rua Esteves JO·

níor. 179; Tel. M 764

DR. POLYDORO S. THIAGO
Médico do Hospital 'de Caridade U

Elor-ianópclia
Assistente' da Maternidade

Cl,INlCA MÉDICA ÉM GERAI,
Uc.lffiças dos órgãos internos, espce.;e,l..

mente do coração.
"

BLECTROCARDIOGRAFIA
Doenças do sangue e doo "ervo•.

.

Doenças de senhoras - Parto•.
Consultas diàriamente das 15 à. la

, horas.
""tende. chamados a \.!lualqnt� hora,

'inclus ive durante' a noite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor' Meire

les, 18. Fone 702
I'IIESID.t;;NOA: Avenida Trompowlki.

62. Fone 766

DR. NEWTON'D'AVILA
Operações - Vias Urinárias _
Doenças dos íntestínos, réto e

ImUS - Hemorroidas. TratameJl,o
to da colite amebiana.

F1stoterapia - Infra vermelho
Consulta: Vitor Meireles, 28.'

Atende diarlamente às 11,3-0 ha.
e, ii tarde, das 16 hs. em diante

Resid: Vidal Ramos, 66.
FonllO 1067

DR. BIASE I�ARACO

7

I
I

C â m bi O

MOEDAS

____ o

I SIMBO- VENDA COMPRA
LOS LIVRE LIVRE

ri: 1'75,4416 74,555

lU$S 118,72 18,50
Esc 0,761 0,752
Blv 0,4457 0,4361
'P$ch 0,6039 0,5968
Sw.Kr. 15,2109 5.1496
Sw.Fr. 4.3738 4,3224-
M$N 4,6052 4,5177

, O$u 10,6062 10,2778
; Dan Kr 3,9008 3,855
Pts 11,7146
Frj'r. 0,1574- 0,1556
Vrn/3
FIs
Blg 0,4271 0,4221

Copy,ighl da
TheHAV[ rooH/ABOli",

�----------------.--------------------------------
II

I

Médico - chefe do Serviço de
Sifilis do Centro de Saúde

D�F,NCAS DA PELE - SíFILIS
- AFECÇõES URO·GENITAlS
DE AMBOS OS SEXOS - RAIOS
INFRA - VERMELHOS E ULTR�-

VIOLETAS
CONóSULTAS: das 3 às 6 hs. - R

Felipe Schm!dt, 46 lRES.: R. Joinvile, 47 - Fone 1648

ri.
,. que o rádio empregado no

DR. LINS NEVES tratamento do cancer é o mesmo
lV[üJ.ésti-as de senhora

Consultório - Rua Jüão Pinto n. 7
i que se emprega na fabricação de

- Sobrado - Telefone 1 461 I j 'I I
.

ResidêD>ci�.� Rua rSete doe Setembro rnateria ununosos;
(Ed'lflclO I. A. P. da Estiva) 2. .. que as grandes unívorsida-

TeLefone M. 834 I
,

-- -- --- - '. des inglesas, tais como D·S de Ox-
·DR. M. S. CAVALCANTI I f'ord, Cambridge, Londrese Dur-
Clínica exclusivamente de crianças ham possuem repi-eseníantes Pl'Ó-Rua Saldanha Marín.ho, 16 ,'" '.

. .

Telgfune M. 732' prros na Câmara dos Comuns, exa-

DR.
-

PAULO FONTES tamento como se elas fossem 00n-

_ ÇIínico e operador I
dados.

ConsultorlO: Rua Vitor Melll-eles, 26 3 .. , .q. \l,e, no, Japão, há., muito.sTelefone: 1.4'05
Consultas das 10 às 12 e das 14 às 18 (,}Ollv;e,mus caLólIcos, 'sendo o maIS

ReSidên��iJo��:Bl�3enau, 22 notável dleles o mosteiro trapisia
de Tobe[su, Elm Hokhaido, onde vi

v·em cêr.ca de 100 mang\es, dos
quais 56 são japoneses.
4. .. que, nós EsLados Unidos, o

ceThSO federal é feito por decenios,
em virtude de uma lei votadJa no

II úlLimo quarLcl �o sécul.o passad<::
'5. .. que é tao complexa e tao

completamenle mecaniz-ada a guer-
ra moderna que é nece.ssário o tra

balho de pelo menos 18 hamells pa
ra man[;el' um scilda(lo na linha de
í'reni.e.

6 ... quo na cidade New Bedford,
no Eslado de Massachusetts, cha
mada a capilal lusitana dos Esta
dos Unidos residem cêrca .de ....
40.000 portugueses.

AuTo�10BILIST4S
Aiencão

_"

Pal'o o' !teu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA EtUU"DA
Rua Conselheiro Mafra

rie. 94

�-------------------

Siaistro9 pago3 noto últimos I\) anoa

Responsabilidades

Dire:tores:
Oro. Pamphilo d'Utra Freire de Carllalho. Dr, FranêÍsco
de Sá, Anisio Mas80rra, Dr. Joaquim Barreto dt:: Araujo
e José Abreu.

MRMM�@§*••

Taxas fornecidas pela auência do Banca do Brasil,
sem confirmação

Dl.. H. G S. Madina Farm. Narilal Alus da Sooga

t'arm. la da CIl$til Avila

Exame da sangue I Exalrne para 'IIerificação
de cancero E�ame de urinQ,

. Exarr'ls r,lQ'ra

'JeriHcaçõ.o da gro.\'idez, ExaI\'l(7: -ie 6acarro,

Exame para. verificaçã.o
-

de doença.m do

�ele. boco e cobeloe, Exame de fézEls,
Exame de se�!'eções.

llutovaceinas e t:r>unsfusõo de sangues,

!::.:xame químico. de farinhas. bebida.
café. águas, etc.

NI4ARi! 7W

Laboratório
t:iimco

RUA JOÃÓ. PIH-TO, 25
Fone� 1448

Em frente ao Tesouro
do Estado

Florianópolis

Novidades todas as

semanas

... *A

�; CONTRa: SIIUH1$) l
r',

\j E MINCHIS. f

'&>ARA RECEBER AMcmmA GRÁTIS'
'ESCREVA O SEU ENDEREÇO AO

lABOUTÓRIO 00114 So II. ,�
CAlllA POSTAL. 36

aLUMENAlJ. � SANTA O.TAAINA
"

fiã ;;-- Fabricante ::::iih:�res doa afom:da: ':::PPfM1,D<•.li '11 facções uDISTINTA" e RIVET. Possue um gran-
de sortimento de cQsemiro.a, riscados, brins
bons e baratos, algodõolI, morins e aviamento.,
pal"c alfaiates, que recebe diretarnento dae

ISnrlJ. Comerciantelll do interior no sentido de ihe f.aze t'em uma

FlorianôpllH.. FILIAIS· em alu�eno.u e Lajell.
..XM;'QIfIl'i!!iriIIil!B91li11_1II!B1llll!liiii!!i_@lllli&g:iIllWB.l"Willlllll*IlIIItI_IliII'I_IIiIIW�

malhar .. !; fábrica.. A CelSo "A CAPITAL" crw. .mo (1 atenÇ/êio do.
vi.ita antes de efetuarem IeI.Ul81 comprcu,: MATRIZ em

�N.._���S"4';,���r(;;.;:....t�,:w.te1!JIIItD�5'����V�iU\',�,�.5Ct"�-.1>I;1�rf.Ji!JiII)·�_.I>

€:ONIPANRli\ KWANÇ� bA BAtA�. ·1�_slit1� It� U170 - ��: l{ fo. P � .

m-fjENDJO� 11: TBJ.Jf§POR�r�tif f·'.' '1RETIRARAll1 SUAS CANDr·
Cifres do ,Balanco de 1044, I� .

J
DATURAS

CAPITAL E RESERVAS Cr. 8 90'() 606 3'-"" T�das as btlbidas, iuclusn'l, a!'l
o -.' ,. '; í t fabricadas em outros Estados,

Responsabilid;;de� Cr$ 5.978.401.755.97 � I. 'retiraram suas candid.aturas, IReceta � 67.053.245,30 j'
r vara' t't<inar nos lares catari·

Ativo 142.176.603,80 J I llense.s, -:- em vista. da certiSSi-1![! m� VItÓrIa do aperItivo KNOT,
�I ----- .. ,

98.687.816.30 $ l
.

'" 76.736,40' ,306,20 {I
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APENAS Cri 3,6&

Com essa infimll' quantIa V ce4
tlI!itil auxiliando o sen próximo.
Céllltribn:l p!!..t8 II. Caixa de E!!mobo
"-f'II(>I I!id�jI(",ntM Cf; Florianóp.olf#.
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Ria, 28 (E.)·- Noticia-se que haverá modificações na direção suprema do r .S.O.".
compreendendo a escolha do sr.· Reriu Ramos, para presidente '

..
'

.,.

118ciollal da pnderosa agremiação política.����====��==��====�==��s�mr�-===�==���=_���====�_==-=�=��====_====�w;e!!!! &:s:::

'1,[JMP!tq�>o!ttq�l���E�t�mp,!· m,!R��á!},� aos só-! !mi8 Jd�l.nBval.llledelralÃ SUA PROFTCUA ADMINlSTRA- cios. li U

ç_�o, o RR. DEODóSIO ORTTGA li: As palavras do presidente demís

RECO::'iDUZIDO, POR ACLAMAÇÃO, siouario toram recebidos com sal

Á PItEsrDENCIA DA UNIÃO B. R. "li d,e palmas, sendo insistentemente
OPERÁRIA convidado a assumir i'lovamente o

Florlanópolb, 2., ele Novembro de 1946 POl' motivo de ordem interna, o cargo de presidente.
_--�----

sr. Deodósio Ort.iga, presidente ela Embora se eX0US[l;SlSe, ale-gando
União R. B. Oper-ár-ia, cujos desti- motivos purticnlares ·e acrescen

nos vem conduzindo há cinco anos, (anuo que já trazíu um candidato

sempre reeleito por esmagadorá' para ser submetido á apreciação e

maioria de 'sócios, renunciou ao aprovação da Assembléia, esta não

cargo, sendo, nessa atitude, acom- concordou e, usando do SBLl poder
Presugiada pelos srs. Iriterven- aos presentes, para, de pé e em si- panhado, por outros memb'ros da soberano, reconduziu o digno 'con-

tor Federal, Presidente do "I'r ihunal iêncio, reverenciarem a memória diretoria, sócio ao cargo de presídente. A
de Apelação, Presidente do Con-, dos braeileíros tombados nos cam- aclamação foi feita com entusiasmo,
selho Adminilstrll1tivo <do Estado, pos de batalha, numa verdadeir-a \ homenagem á
Comandante da Guarnição Militar Nesse instante os clarins toca- prof'icua e abnegada udmímstração
de Florianópolis e demais altas au- ram : Isi,lêncio. elo sr. Deodósio Ort.iga, que, du-
tot-ídades federais, estaduais e mu-j Logo após" ouviram-se os acor- rante L::tJut.os anos soube zelar pelo
nicipais, civis, militares e eclesiás- odes do Hino Nacional, dando, em pIOOJ['ímOlni,o ma terial da Sociedade
troas, a Associação Cívico-Militar seguida, o sr. Interventor Federal e pelo seu crescente desenvolvi-
"Marechal Guilherme" comemorou por encerrada a sessão. menta.
brilhantemente a passagem do "Dia

-

ÜS presentes f'icaoam, então, á Assim la manobra dos que quize-
da Bandeira". f.:nente do edificio do Congresso, rarn af'as! a-lo das funções, á qual"r-

Cumprindo o programa elabora- aguardando a saída das bandeiras. não estariam alheias insinuações O MELHOR APERITIVO'
do, vários oradores se fizeram ou- Momentos depois, acompanhadas comunistas, eaiu por terra pela
viJr através dos microfones da Ri- por grande massa popular e con- vontade da maiorla esmagadora QutJrem' voltardia Guarujá, enaltecendo o simbO- duzrdas pelas autoridades, foram dos sócios, que querem manter 'a � .

.

.

lo sagrado rela Pátr-ia. as bandeiras transportadas para a União B. R. Operária em seu sen- R ' lO

A noite, no magestoso edifício da sede daquela Associação civíco- tido original, isento de preocupa- para a 'ussla
Assembléia, realizou-se a sessão militar. cões politicas e preocupando-se ex- Moscou, 20 (U. P.) _ Várias cen-
de encerramento, com a presença clusívamente com o bem-estar dos terias de arménios residentes nos'.do sr, Interventor Federal, demais ".ome�on a g rele operários-sócios.IV \I Estados Unidos, Canadá, França".autoridades P. grande numero de Na mesma Assembléia foram Balcans le Onienle Médio solicita-
pessoas gentilmente convidadas. dos ml"Del-ras preenchidos os idernais cargos va- ram autor-izacão para regressar áU O incidente, de açorda com os f

YVário" oradores e declamadores
Pínsburg, 20 (U. P.) _ Mais de g'OS, icanclo a diretoria assim cons- União Soviética. Iníormações au-f'i

.

d L d estatutos sooíaís, provocou uma t-t
.

Jse izeram OUVir, sen o o. os ca-
'1"" dei d 1 UH ao: torízadas indicam que até agora J'ácem rm mmen-os ja eixaram 'e convocacão da Assembléia Geral, <J

-í,orosamellte aplaudidos. .. Presidente - Deodósio Ortiga. - f t
.

r1 .

L -1comparecer ao serviço, nas minas para tratar da renuncia e da esco- oram repa na...os cmcoen a rmr,"Encerr-ando a sessão, .o 10 sar- Vice - Enio G. Panela. .

d d '1de caT'Vão d,os EE. Unido,s. bso lha do novo presidente, a qual se armemos, sen o que eZ8.110V" mI.
genLo AllIdrelino Natividade da 1° secl'etário - J. P. d'a Fontoura. lt d L'b

.

t '1 d
Cosia, -dinamico presidente daque-

alP,es,all' da gireVle só es,�[lir maJr�ada realizüu .domingo ultimo, ás 9 110- 20 _ Renal' S. Aranha.
vo aram o J.. ano, VIn e mi o'

para a meia :no�lÍe de hojle, qllando. ras e Lrinl.a minutos, na sede da Iran ,e :o.S ,r,esLrunoos. dos paí..�es bal--la -agremiuC'ão usou da pallavra 10 tesoureiro - Domi'llgos To- canicos.
'.( ,

'

's:e v,e'nce I() corullrato 'de tlraillallho mesma enlidade, com a pl'es,ença deagradooendo o. compar,ecimento d,e
oO.le'tI·V,O d

..

O
. J]J(wa.

• • llJ os lTIllnCJol·os. 's me!05 numerosos ,sócios.todos e, SOBretudo, o apóIo d1s- _",. .. -

d'd '

g
.

20 - Crurlos Bicoccbi.
• . 1JI1ICHlJIS nao. UVl aJU ,que a . rerve Abel'la a s�ssa-o pelo vI'ce pI'esl'pensado pelas ilIutondade.s, lmpren- .

t f'
-

t'
., ,,!,. ,- ,- CünsellIo-fi;seal - Antônio S. Ca-

.. .

. s'era cem por CoCll o. e lcaz, a e denie em ex,ercicio, sr. Enio Gorga J 1sa e rádIO, conVidando, ,em segUld,a
mesmo se o ohefe sindicaJista J.na -- relator; Avelino Azevedo,

Parrela, e expHcou os fins da COll-

�icon6Sio
Dutra, Manoel Candido

"ocarão. foi dada a palavra ao sr. 1'aiLas le AY).tÔllio Queluz. Pro.cul'a
Deodósi,o Ol'tiga que expôs longa- ores: Huri C. Azevedo, AHamiro
mente os motiv,os que o leva,ram a Moreira e Euzébio Sousa.
r,enunciar o posto dre presidente.
Embora ás vezes, não se tivesse
.conduzido estritrumente pela letra
dos. estatu.tos, tinha a conciencia de

que sempre 3,gi'ra de acordo com

o ,espil'ilo da sociecJ.ade que e'1'a de

Surpreendi-dos SlOCOI1r·elr os pa'Ss'fIJgeiros do avião
si:n,isllil'ado entlre os quaÍs ha c-iIllCO

e indignados fe';:I�,�fo:l1flt, 20 (D. P.) _ As au-
Lake-Suces,s, 20 (U. P.) - Os tJo�'ida,dies miHtareoS alnlUlloCialJll. que

de:legados llJJLino�americanos mos- dOl'S aVl''';',DS saI'dos d·e UT1·ob.e'.1l l"'c'!'-E' êle, hoje, um dos mais :iovens, u,,,, Vl � IV .,

senão o mais jovem magistrado no
traram-se surpreendidos e indigna- liz'!lll'aI!u os dresrl!ro;ços do av:ião de

Parana'.
dos .com as falhas e fwntásticas "r"""siPor:te perd'Ido nas m'O,rutanhas• ",u Acham-I. aberto..; até dia 30 de novembro. OI inlcrições aos:

Regisl!ando permanência
Informações publicadas hoje pela perto de Grenoble, ll1,a França. Os EXAMES DE ADMISsAo à L" lerie do Curso Comerei.al Básico de

.

sua
impr.ensa de Nova York. Segundo . 1h d

. Academia de Comércio de Santa Catarina.nesta capüal, onde, acompanhado . . apm el' os que OOln, U2Jem VilV'e\J"es e

li l t
os Jorn3l'S ilIS representantes dos S!OCOl'ros medicos 'está sobrevoan- Ali informações são prestada. pela Secretaria desse edabeleci-'

f �lh�uha exm_a:t esposa e

'tga
an es

país,as lIimericanos teriam organiza- do o 10aaJ' de'sa�re menta, à Avenida Hercilio Luz, n.O 47. tQdos o. dias utei., dos 8 (lI!'
t tn os, 'VtSt a sett� gent ores e

d "bI d t" 1
'. 9 hora. e dalll 17 às 19 hora.,

����gruo�suwNriw�_�oum �DeVto� parnod�l� -------------------------------------------- S'e--aes rus'sos. _ es acaram os ee-" • OI

�'::�t:��:��': [{�;!J:;�fi:::��\!: í'f:lfE'lf�a'lLIII ,:::::D::���
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As
Dia
comemoroçôes do

da Bandeira

Dr. Silvio P. de
'reitas Noronha

Lewois 'revogar a ordelIl1, ohedecen
do á intimação judicia�.
Nova York, 20 (U.. P.) - O Cou.

gress.o das 'Org-anizat:ões iru:lustriai!S
está apoi,ando o presidlenLe do Sin
diüato dos mineiros oonLra a de

c.�são
-

da jus Liça em Delação á gre
v,e marcada para começar esta noi
te. O apoio do congr,e.sso ,das or

ganizações indust,riais causou s,en

sação por se 'tratar de um organis
mo hgado á F'cderação no.rte-ame
rÍJcana do trabalho. Como se sabe
o ,sr. John Lew,s, diri�ente Idos mi

neÍlrós ,.foi a;meaçado d,e prisão no

O&SO em que os mineiros entrem
em greve, loogo que expil'e o praso
de seu contrato coletivo do traba
lho. Embora o praso apenas termtn

p"
á meia-noite já se ausentaJram das

mi,nas, maliS de cem mil mineiros.

Florianópolis hospeda, desde on

tem, o 'nosso ilustl'e contel'l'aneo,
dI'. Silvio Pélico ele Freitas Noro
nha, Juiz de Direito da comarca de

Rese1''Ila, no Paraná.
Inteligencia rutilante, espirita

culto e dotado de invejavel capa
cidade de trabalho, o dr. Silvio No-

1'onha t01'nou-se credor da admi-

1'ação e respeito de todos os seus

pares.
No Paraná, onde fixott residen-

, if\ia .há apenas .alguns anos, após
fi'ltve1' desempenhado com invttlgar
brilhantismo as vál'ias com'!ssoes

que o governo catm'inense lhe con

fim'a, conseguiu o nosso díst'into
conterraneo se impor no conceito
dos magistrados paranaenses, (Jl'a
ças a sua inteireza de caráter, cul
tum e lhaneza no tmto.

Camisa., Qravata., Pijamea,
Meiaa da. melhores, pelOI me

nores pre,ol .6 na CASA MIS
CELANEA - RuaC, Mafra, 6

Insc1'evendo-se no concurso pa1'a
Juiz 'de Direito, conseguiu êle, nu�

ma demonstl'ação palpável de seu

p1'ofundo conhecimento da Ciência
do Direito, o primeiro lugar entre
os demais concorrentes.

B R I TO

Em socorro do
sinistrado

Jude.,.s contra
judeus

,TCIl'usruLém, 20 (U. P.) '_ M::ris
uma mma elétrica ex;plodiu nesta

capibl ·a ,niulte metros do ed·jfido
da Agê'ncia Judaica, na Avenida
H�i, JOl1ge V. ecredita-se que essa

ex.pl�Qsão .l11Jwrque o i'llido da gu'erra
dos ltenrO'ristoUs 11'0111 Zvaileumi, con
:t�'a o outro exército daJnd'es,tin'O, De
faJl:o, o atenif:aJdo oCJOJIIreu quasi a

meia oolra, quando 'em TeJ:wia se

fazJa des:tooição d;e bole'tins, pll'O
CI�amandoQ a ,gn.�erl1a cantJ'a as' 1'i-

A Comissão pró-monumento Ola..;.··
vo Bilac, em Joínvile, comemorou .

com grande vibração cívica, o "Dia
da Bandeira", realizando imponente
sessão em .homenagern ao imortal

poela patricia.
DQ programa constou a inaugu

ração cio Monumento a Olavo Bilac, '

Pr íncípe dos Poetas Brasileíros..
na Praça Nerêu Ramos; de uma

grande concentração e idesfile de

colegiais; de uma retreta da. Banda
do 13°. B. C. e de uma soírée daiJl
santa patrocinada pela Associação
Cultural dos Professores,

O programa Leve magnifico de

sempenho, consí.ítuindo grandioso
acoratecimento nos anais civico-
sociais da próspera cidade.

TOME KHOT.

Dnas jovons impU-'
cadas
Fmnk1'furl, 20 (D. P.) - Duas

jovens alemi.i.s estavam impliJCadas
num crime ooorrido em Beela, na

região de Fmmkffurt, onde unt"
tenente nOl'te-americano matou seu

próprio c.oma-ndal1te. Enjoara os
. motivo's do crime. ainda não te
nham ,sido Uipu1'ados, 'acredita-se
que se traLa de uma cena de ciu
mes, provocada por uma das jo:_.
Vlens, 'que resultou ferida á bala.

tEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAIAI

ULTIMa HORA
Ney Ym'k, 20 (U. P.) - A naU:....

cio, sensacional do dia é a Pl'oposta;
conju.nta dos Estados Unidos .e da

I
R1tSsia açonsellwndo a 1'edução e a:

localizaç!io dos. efetivos m�li��l'eS'das Naçoes Umdas para POsstbil'tto,'f"
! o ·desarmamento unive1'sal.

Comércio
Catarina

de

--

aVIa0
.

,PaI:"is, 20 (D. P.) - Dois aviões
de SOCOIr'l'O vaJ1tiij'am hoj,e do ae1'o

por'to de Ü!r]y, 001 proc.ulra do aiVião.

t,raill:s(porte pelidid'o ,nas montwnhas
d:a fronteira Fnl'll,ça-Ital.ial. Da Ale
manha Ínf'OJ'ma que outr,os dois a

pal"eJihoo levaJl1l,alram vôo. de WLs
bean ICOOU o mesmo fim. Aliem dis

s'o, v�r:Los 'gr'll!Pos de alpinistas es

tão ,es'ca'lllindlO as ing;r,e'l11es monta

nhas ,ooibel'1tas de neve e gelo, para

vais.

o elfaiate indicado
Tiradentes. I

Academia de
Sanla

I,t
\
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