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Política Pa rtid
A

-

convencao
,

da

proceres, a começar pelo (iletputado
Paulo Nogueira Filho, há pouco
guíndado ao posto de secretário
geral da U. D. N.

Bntretanto.: outra ala trabalha
atívamente 'em sentido contrárío,
Ao que se diz, não iSe dispõe esta,
de forma alguma- a aceitai!' a idéia
de pacificação, preferindo antes
outros caminhos, como o da opo
síção sistemática.

Jerusalém, 23 CU. ,P.) - Os cin-
.

,. CODsniração co mil soldados que patrulham as

BeViD � estradas de ferro da Palestina, re.-
.

.a Jerusalém, 2a (U. P.) - A poli- ceberam hoje ordens de atirar con-
LONDRES, 23 (U. P.) -- Os trabalhistas diriaentes britamicos têm. cia .mantém ao mais rigorosa reser- tu qualquer pessoa que se recuse

wna politica exterior a defende". Foi 10 que afirmou o senhor Ziliacus va sobre as notícias duma conspi- a obedecer a ordem de ",AHo", é á,
falando na.Camara dos Comuns. A polit-ica dos dissidentes, segundo � ração, para derrubar o govêrno distancia de um' quâlometro dos tri
orador, é bem diferenie da que vem sendo'posta em prática por Ernest siames. O chefe de .policia confir- lhos. Estabeleceram-se postos de
Bevin. Ainda segundo o orador a politica exterio» dos dissidentes ira- mon lá jmprensa que se realizaram- metralhadoras ao longo de todas
balhistas está baseada nas direções da ,política internocionai de após alguarras prisões, mas alegou que as linhas, num esforço para resta
guerra, determinada pelos trabalhistas em mil novecentos e quarenta isso não se relacionava com a po-I beleeer o trafego desorganizado pe-
e quatro e ·agora. posta de lado pelo governo britanico. Iitica. los terronstas.

E' bem diferente da de
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Serão punidos
Washington, .J 1 CU. P.) - O De-

.

parfamento da Justiça anunciou
que o jiUJiz federal Goldíborough
'ordenou a John Lewis compacecer
perante a Côrte de Justiça no dia
25 do corrente, às 10,00 horas, afim
ele justificar sua atitude contra o

govêrrio. Lewis deverá fazer-se
acompanhas- de seus colaboradores.

A SITUÁÇÃO DA GREVE

Washington, .' (U. P,) - O go
vêrno deu, poderes ao tribunal pa
ra impor multas ,e paná de prisão Ia John L. Lewis;':'éihe,fe do Sindica
to de Míneíer'Os; da Federação Ame
rieana Ido' T,raiba'lho, pois entram em

greve 400 mil mineíros, pela segun-
. ,dia 'Vez no ano. O govêrno também

informou que está jJ.r;eparalIldo pu
nição' pOO"a qualquer chefe local de
sindicato mineiro :e outros que es

teiam encorajando a greve contra
.as minas explor-adas pelo govêrno ..

Cabelos Brancos 1

Sinal de velhice
A Logao Brilhante faz vol.

tar a côr natural p1'imiU• .1

(castanha, loura, doirada ou

negra) em pOUDO tempo . .Não
é tintura. Nã.o mancha e não
auja. O seu ueo' é limpo,
faci! e agradável.
A Loção Brilhante extingue'

(li! C(lspa•. o prurido, a .ebor
rhéa e tôdaa as afecções pa
�csitárias do ccbele; : assim
como combate .. a calvície. re

vitalizando.' as raizGIÍ cQpila�
res. Foi aprovada pelo Depar
tamento ,Nacional de Saúde
Pública.

BecobrQda.s as jOias
japonesas

TÓquio" (U. P.) - Anuecia-se
que as autoridades norfe-america
nas receberam [oias [aponesas ava

liadas em 'V11n1e e cinco milhões. de Idólares. Acredita-se que as mesmas

destinavam-se ao fàmdo secreto [a
ponês !P'a!f!r finanoiar

'

as atividades
.subteerâneas.

cu
CANSADA

.

e sem ViÇO
'As pérfidas ru

gas na testa e ao

redor dos olhos,
as sardas, man
chas, cravos e es

pinhas, são traiçoeiros inimigos da
beleza da mulher. Quando surgem
estas imperfeições, lançando nu

vens sobre a sua' felicidade.icon
fie nus virtudes do Creme Rugol.
Rugoi corrige rapidamente as cau

sas do envelhecimento prematuro
da cut is. Este Famoso creme em

belezador , usado todas as noites
em suaves massagens no rosto,
pescoço, e todos: os dias como

base do "maquillage", remove as

impurezas que se acumulam nos

poros, fortalece os tecidos, dá vi

gor e 'mocidade à pele. Com spe
nas umasernana de 'uso do Crente
Rugol a sua cut is poder

á

ficar ma
cia, limpa e acetinada, aumentan
do os seus encantos e protegendo
a sua felicidade. A felicidade
de amar ... e ser amada.

CREME

1L�
Alvim 8, Fr�il"5, tld" . .c.P.137\�·S.P"ulo

t--'--

Não espere mais! É êste o momento de substituir o seu velho rá
dio ou de adquirir um receptor moderno de verdade: o "PILOT".

Ouça-o em demonstração! Admire a alta fidelidade do som, auto

màticamente 'mantido em nível estável! Submeta o "PILOT" a severo

julgamento: escute musica sinfônica e de dança, vozes agudas e gra

ves, novelas, comentários, irradiações esportivas. Leve para casa o seu

novo "P'ILOT", um rádio' para satisfazer durante muitos anos a fio!

•

Veja e o novoouça

,
.

{
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TUfFl, AMIN & IRMÃO Rua Duarte S�llUtel, 11

CII,iXA POH AL, 2515.- SÁO PAULO

Licencees of

PilEn RIHHO CnRP., NEW YORle

• .

! Standard
.

"
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lMissa ,do 2- aD�versário de falecimento
Srâ. Elsa Lehmkubl' (abral

Abel Alvares Cabral Junior e tropolitana, dia 27 do corrente mês,
suas filhas Dey e Ely, convidam l"qÜarta-feira,' ás 7_ horas, no alt�r
os parentes e pessoas amigas, pa- do Sagrada Coração de Jesus,. of'í
ra assistirem á missa do segundo ciada pelo P. Alvino' Bertholdo
runiver.sário do .í'alecímento de. sua Brlliun .S: J.

"

esoosa I') mã-e Elsa Lehmkuhl Ca- De antemão agradecem a todos
braI, que em sufrágio á sua alma, que comparecerem

.

a, esse ato de
mandam celebrar, na Catedral Me- piedade er istã.

Moderna.:. Aerodinâmica ...
Alta Classe!

, .1

l

,
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'!!"

"

I
L

Pll.or SY·91

..
Rádio para acumulado}; -

de 6 volts - 4'Válvulas - saí.
da em watts 0',5 - contrôle

autcmátíce de some voíu

ml1 e a íamosa durabíftda-
.

de "'Pilot" que caracteriza

tlldos os se us modelos.

RÁDIO-FONÓGRAFO DS
MESA PILOr PIL3

110 -votts - 50 ou 60 ciclos.
Com as mesmas 'notáveis
características <10 modêlo.
B-3 e mais contrôre ma

nual de som. Atraente

movei de ernbuía nas di.

mansões 43,,;31,5x27. cms.

"

U. S. R.

i

" \ ,

Laboratório
Clinico

·RUA JOÃO PINTO, 25
Fone: 1448

Em frente ao Tesouro
do Estado .

Fíorianópolis
Farm. Narbai Ahl!!S às Souza

dlA Costa Avila
Dr. 8. a, S. Met'tina

[!arm. L.

Exame de fli':mgue, :Exame para veriHco.çã.o
de cemcer , Exame de urina. Exame pa:ra

verificaçã.o da gravide::!;, Exame::q,e 68carro,

Exame para' verificação de doenc'.lIt' do

'�ele. boca e côbelos, Exame de fézEls,
Exame de $éCl't1IçÕefll.

�utovaccinas e tl'a':hsXuSiâo de r�cngut>9.
Bxame qu.ímicCll de farinhas. bfiibidc.

cofá. ÚgUClIll, Gtc.

I, • \
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Vida
;foltos da História:

Patria

ÁN'IVERSARIôS:
SRITA. ZULADE MARCONDES

DE OloIVÉIRA

Washington, 23 (A. N.) _ Não

se tem ainda qualquer indício sô

hre a atitude que adotara John Le

wis. Como é sabido, o presidente
da União dos mínesros deverá en-

HOJE - DOMINGO 24 de novembro

de 1946 - HOJE
SIMULTANEAMENTE )

30) - Fox Airplan News 28x88
- Atualidades.

4 * - 6 % e 8"%
,

Sessões elegantes
- Cinelandía Jornal n.

- DFB.

ROXY
7l1.r

;a morte",
Manda um soldado, corno emis

sário, ao Comaodante das Armas
.da Província, com informações so

bre a invasão.
No dia seguinte, 29 de dezembro

de 1864, o Capitão Urbieta 00-

mandando uma vanguarda d� 250
180ldOOos, apresenta-se para tomar
Dourados ...

4°) - Mesquitinha Grande
Oihelo - Orlando Silva

2°) - Atualidades RKO Pathá

Então, meus senhores, respondeu
o T�el1ite de Qavahwia Antonio

,Joã'f, r;elirai ....vos. Enquanto me

'bater este coração, filho do país
-em que pisais, só obedeço as intí-

..

" mações de meus próprios Chefes
.e Superiores",

'

E voêtando-sa para S'CUS co

-mandados, bradou:
_ Preparar! Apontar] .•.
E depois... a cada descarga de

'15 tiros respondia uma de 250 ...
.cessando quando não mais havia
.quem a,iira,sse...

.

Os paraguaios entraram na Co
"lonia, triunfantes, achando estendi
{ias em Unha 16 corpos de solda
«los brasileíros ..•

O cadáver de Antônio João, com

um sorriso de desprezo a lhe pai
rar no canto da boca parecia re

-'pif'tir aquela informação, que Cons

titue um monumento de honra e

pa tríotismo.

_

"_. Sei que morro! Mas o meu

sa.ngue e o de meus companheiros,
sen'ir'á de protesto solene contra
'a il'vasão do solo de minha Pá�

- ,a_ Isra. Ilca de Sena
Valente .

Pereira

_ Jornal.
3°) - Mede Oheron - Claude

Baíns _ Charles Korvín
_ Carl Esmond _ Sue
Engtand - em:

SUBLIME INDULGENCIA
- Hortencia Santos Censura: - LIVRE.
Alvarenga e Ranchinho - PREÇOS:
- Colé - 4 Azes e 1 Co- R�Lz - 2 _:_ 4 1,4 e 8 % horas: Cr'
rínga - Anj-os do Inãerno '

5,00 _ 3,00.
- Catalano - Yu00 e Ritz - 6 lh horas: Cr$ 5,00
seu corpo de baile - em: uníco.

SEGURA ESTA MULHER Roxy - 7 * horas - Cr$ 3,60
PREçoS:

Odeon: Cr$ 6,00 _ 4,00 - 3,00. . ..............................•

As 6 lA: uníco Cr$ 6,00. Imperial:
Cr$ 4,00 unico.
LIVRE - Crianças maiores de 5

llInos poderão entrar nas sessões
de 2 e li l!J horas.

Atenção : - Ficam rigorosamen
te suspensas todas as entradas de

favor e permanentes, exceptuan
do-se, exclusivamente, imprensa e

autoridades.

Os estudantes para gozarem do

abatimento, deverão apresentar
suas respectivas cardenetas,

- Nelson Gonçalves
Jorge Veiga - Marion -'IAracy de Almeida - Cyro
Monteiro - l.Otl - Bob

. Nel.8'ÜIl - Joel e Gaucho I

155

_ Traz ordem do Governo Im-
. Snb-fen, José. Bezerra �os Sant� Fazem anos têrça-feíra:

- l)erial para que me renda, ou en-I Oo�n�)leto� �n�em mais um aru-
- a srta. Laura Cardoso, filha

.tregue a :praça?
versario neta reio, o nosso. preza- do .sr, Manoel Félix Cardoso,

_ Não; mas trazemos 250 ho-' do. amigo Sub-tenente �os_é Bezer-, - a sra. l\fulia José Rita, espô
.mens para toma-la á for a das

ra d?S Santos, do Exército e em sa do sr. Manoel Roberto Rila.
e

serviço no 14° B. C.
Pernambucano de nascimento

aqui se acha há muitos anos, ten
do ,constituido família em J1OSBO

Estado,

Servindo ao Exército há mais
dle 20 anos tem prestado ao Bra
sil 'relevantes serviços não sémen
te em tempo de paz como. por oca
sião dos vázíos movimento revo-

.armas.

sunção.

Orttga

- o. menino E�1àno N. Sava:s,
filho do er, Nicolau Estefall"..o Sa
vas, do comércio local,
_ o sr. Francísoo Lelis de As-

uníco.

e

ROXY - Hoje ás 2 horas

iO); - Cinelandia Jornal _ D.
F. B.

.E"dison

ENLACE SOUZA-LEAL
RealiSou-iIIe !luta-f.iro último,

dia 22 do corrente. no cidad. de
Bom Rstire, o enlace matrimonial
rIo ar. Poulq_ Leal. Nrventuário d.
Ju.tiça dOQ'u.le Município. com o

g�ntil senhorita Joci Souza.
No ato civil' Nrvirom como PCl

drinhos. por parte do noivo. o sr.

Mario Leal e Vanda Leal; da noi
va, LY3i. Napoleão Leal e haltina
LeGl.
O ato reliqioso foi paraninfado

po!' parte do noive, pelo :ar. Anto
nio C. W•.rner e Lígia Leal; iii do
noiva, o u. Custódio SOUZQ e Lili
Ge",blu·.

2°) - Lew Ayres - Lionel
Barrymore - em:

SEU GRANDE TRIUNFO

3õ) William Boyd - em:

O ENGA,NADOR

'tl'iá ".

Iucicnâníos.

Dísciplínado 18 dtsclplinador, .go
zando de elevado conceito não. só
mente no circulo die seus superio
res como no seu, o aniversariante
foi alvo de muitas felicitações, ás
quais embora tarde juntamos as

nossas C0111 votos de feliJCidadtes.

Continuação do sensaeío
nal seriado:

O MONSTRO E O GORILA
Censura: - Até 10 anos.

Pre�A)S: Cr$ 3,00 - 2,40.

IMPERIAL
As 2 horas

Entrega de pacotes a domicilio
despacho de encomendas. reca...

dos e outros serviços de

corretsgem.
Rapidês e. ef.cieneí a.

A I TÚ
Praça 15 - n". 21

FONE: 16-96

André Nilo Tad,tlsco

Transconre, amanhã, 'O aníversá
rio do interessante menino Édison
Ontíga, filhtnho do 9X'. Teodorico
da C. Ortiga, funcionário da Es
cola Industrial .e de sua exma. es

pôsa d, l\%ura Vitali Ortiga.
Vê paS6aiI' mais uma data ge

nell'.aca, amanhã, o sr. Cristóvão
Nunles Pires.

- O jovem Vittor Fontes oome

I
mOI'a anranhã seu élI..'1iversário na

í �.a'Hcl,o.

VIAJANTES:
Dr. Rafael G. Cruz Lima

Seguiu hoje para o Rio de Ja�

ll'E�iro, pela paJna:ÍJ.' do Brasil, o oc.
Rafa'8l. G. Cruz Uma, que na Ca

pital F€Jdleral vai trataT de assun

tos ccmfiadJos a Organização Co
mercial ü'-'ta.:ri.'nense, da qual é
':leu D.ketor.

10) - A Industria do Carvão n.

1 - Nac. CO(}p.
2°) - Franchot Tone _ Vere

nica Lake - em:

A HORA ANTES DO AMANHECER

3°) _ Jane Wr,Lhers - em:

ELA QVER SER MULHER
/

40) - Rod Cameron nos 9°
10° ,episódios da série:

O DRAGÃO NEGRO

. . . . . .. . .. . . . .. . ...........•

B IT O
Preços: Cr$ 300 _ 2,1l0. ��'La\;;�'1] f'r":11>:-tIn

1"jra� � .tiL:::". -;:
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Caridade»I

, , � �------------------�------�------------------------------------------r� �,,�

Concurso «Rainha
Uma ;rande iniciativa dQ "O Estado", em Imol da Cai%i!

. de Esmolas aos Indigente-s de FlodanollóUs
" Já estamos recebendo os primei- a "Rainha da Caridade" é dar pão
r08 votos dados á Rainha da Cari- aos indigentes de Florianópolis�
dade, cujo concurso "O Estado" pois o plano de benemerencia a ser

lançou a generosidade do povo
executado pela Soberana e sua cor-

te será magnífica contribuição aos
ilheo e que eslá merecendo cada
dia maior numero de simpatias. abnegados esforços da Caixa de Es-

molas em solucionar' o problema,

I 'rodos compreendem que eleger I de mendicancia em nossa capital.
aos indigentes de Florianópolis, I Mande hoje mesmo o seu voto;

. �

'I
•.

_

RAINHA DA CARIDADE

Vot.o na sta. , , : :
-

.

Residente , '.
' '

.. ; •• r •••••••••

••• 0.0 •••••••••••••••••••••••• 0.0°;" ••••••••••••••.

Os coupons devidamente preenchídos, devem ser remetidos a es

ta redação, Dentro ele poucos dias serão expostas á venda, ao preço
de Cr$ 0,20, as cedulas para o mesmo fim e que, -uma vez preenchidos,
serão encaminhados ao nosso jornal.

Tenha' sempre em ,cC'�a umo garrafinha de

aPERITIVO ·«I(·H o in°

\

f
DURANTE a guerra, o 'soldado Flit lutou em

rôdas as
. .fr.entes. Matou as môscas que dis

seminam a disenteria; os mosquitos que propagam
a febre amarela e a malária ; as pulgas e os insetos
que transmitem o tifo e inúmeras outras doenças.
Destruindo os insetos nocivos, e protegendo
a saúde dos combatentes, o soldado Flic COIl-'

.quistou a gratidão das fôrças armadas das N a-
, ,

ções Unidas. Agora, está novamente entre nós.
pronto para continuar sua tarefa diária de prote-
ção do lar contra o perigo e o mal-estar cau

sados pelos insetos.
Isso sí;;nfi..:a que Flit-com a famosa figura do 501-
dadinho estampada na lata amarelá com faixa
preta - pode' ser agora' encontrado, onde é
quando V. quiser.

05 insetos, inofensivo "ara as pessoas.
-_

lA·GlFôI>

FARMACIA ESPERANCA
"""

do Farmaeêutíeo NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras '_ Homeopátias _ Perfu

marias _ Artigos de borracha,

Garante-se a exata observância no receituário médico.

Nervos Deb'Ui�
tados

. Provoca� I· '\a Heura.sthen�a I.' .

NÃO OEIXE QUE o Eii� L �r.&iI1IiIII"'"'l'11

CESSO DE TRAi!!AUW
OE1lIUrE o SEU OR
GANISMO, po�nUE o
CAMSAÇO PHYSICO
E iNTEUECHiAl o
lEVARA', fÁTiiLMEI\I
TE, A' NEURASTHENU

as

exigências do

serviço o levarem 8

trabalhar à noite. e sentir

os o! h O" avermeJhados e

fatigados, aplique-Ihes algumas
gotas de LAVOLHO. Na
manhã seguinte os seus

olhos estarão aliviados e

�

CDaM

1i�1#.

A�genies
leiam todo dia esta coluna

até o fim
-- Padi:�noa aviaor p:H' telegra

ma. quando o jO!:'1llai não chegar
no mesmo dio.

.,

APE.NA."3 Cr� $,iltl

",'
_
Com essa ínitmfi QwmtJt! "('e�

ooU auxiliando o seu próxim'_,
Contrtbue pura lJi, C;Ji,!xa dil l'i.sllltÚl\!

� aos h,dí�.et1tlOO ti"" (,'}tn'ü:ll\óJlH!Ü"".

LHE RECOMENDA

WiRGH

AqaZlcialil II Rt!lPi.'®]!'lS�tl:lçõe@ Oln

G<l>11CÚ
Mutria: f'lo.,ia.:n6po:lfIl ..
Rua Joa" PildO-i n. 1'1

Cexua Poetai. 31
FilieI: CI'Gaciú>.no

Ruo Floriano Paixotq, I/n
(Bda!. P1"Gprit.),

T.leqroma!ll: "PRlMUU"
AgenttIUI '!iI08 pl'incipoilJ
muniolDiOll do E.'i:QQ"

Lt:iAM A REVISTA
O VAl.E DO ITAJAt

Os primeiros symptomas da
neurasthenia são geralmente a

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

vosismo. Ao sentir quaesquer
destas manifestações previna
se contra as suas consequen
eias. Trate-se immediatarnen
te, com um remedia de elfeito
positivo e immediato. Não
tome drogas perigosas. Vi.gond
,[: o remedic indicado p<�r�'
qU:-ll.quel' caso (te neurasthenia.
Vigona] revigora o organismo,
resrituindo ao fraco as forças
perdidas c a energia da juven
tude ii" .peesôaa exhauridas,

--------_
.. _-_.

DOENÇAS NERY"}SÁ�
Com os progressos da mtil.:Hefu-3<,

hoje, as doenças nervosas, QI!8!iH�1I!
tratadas em tempo, são maleA p�!.'.,
feitamente remediéveis. O ..!unUld"'1h
sismo, fruto da ignorância, s6 Dodt
prejudicar 6S indivíduos .afetadea ,�
tais enrermídades. O Serviço NJj\..
ci.or..a! IlE, Doenças menta� diepfui
de ulh Ambulatório, que atenúe llfYll;<
t'Qhame"tl- 119 rlc"I'.teól �H""",l)!lOI' '-':-0:

rH!rf'nle", nlll fh�:a Deodo'l'<;l ?;!, d!>lJ 5;.
fi:!! 11 'horas. diària:All'ml!:\\l.

4SSIN�NírE8
Reclamem imediata·

mente qualquer írrs-.
gUlaridade na entrega
d� seus [ernaes.

LEIAM A
-

REVISTA
O VAlE DO ITAlAl

.

-,.

I laboratório
Radio-Tecnico-Electron

Fundado em 1935 ,

I
Montagem <is !'{fdios. Ampli- . í

fica:lorelll-T"onsmi,cG>!'ee t
Material importad" direta- !

'I lU menh. dO&1 U, 3. A. i,Propr ie tá rio �

� OtOntU 6eorgas BiHu:n'!

I
Eleche - Tecnico - Profillliliol'\oJ 1

I f<lrmado na Europa i
. .

:florian6po!1a i .

� �UQ João' Pirite n. 29 -' S·ob. i

�(�fM**

Tome I{NOT
I ---,-------------

I QHEiXAS E RF..cLAMAÇ(}ES I' IPREZADO LEITOR: Se o que lhe

.

interessa é, realmente, .. uma. providencia IUaíi1 eudireitar o que. estiver errado \)�').

1 par-a que als-uma falta não se repita: e

I N ?,,,O o escândalc que a sua.. reclamação

I
ou. queixa poderá vir r a causar, encami

nhe-a á SECÇAO RECLA:.'lJ:AÇõ es,

li
de O ,.;;STADO. que O oaso será lendo

'I! !st:!.l demora ao conhccuueato de Quero �

de direito, rececenda v. 8. uma informa

ç;;;:Q cio res�ltado, embora cm alguns ca-

I
I Ir

"OS não sejam publícados nem a recla-

IInaçâo nem a provió.ên&Íéi tomada...

---------.......
---_..._ ...

H:HH��grCl� IS OA $Ail:�m
l ..!i;:;2Ci"I·;O$ ALVíM & I'RF.l1'AS • 5. 1'=",10

_. __ .. ",,'I-f,
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terça-feira, Seírêe
.

em ho��nageoi
Ceracâo

, .

____� �O�E�S�T�A�D__O__D_O_m__!n�g�o__2__4_d_e__N_O_v_.�_",__b_r_o_d__e__l\'_4_6__�
.

. � _

lCLUBE DOZE DE AGOSTO ...-Dia 26,
a Iermatura da' turma 'de normalistas de 1946, do Colégio

de Jesus, com inicio às 21 horas,
:.Irmandade do Senbor Jesus dos Passos

e Hospital de Caridade
CONVITEIr

.' Realizando-se no próximo diã 25 a solenissima procissão de Santa
'Catarina, solicito, de ordem do Irmão Provedor, a presença dos Irmãos
e Irmãs na Sacristía da Catedral Metropolitana, ás '15 1;2 horas, afim
de revestidos de balandráu e f'ita, respectivamente, da nossa Irmandade
e á esta incorporados tomarem parLe no préstito em honra á Nossa
Padeoeira,

José Tolentino , de 'Sousa
Adjunto do secretário

CERCAS "PAGE"
TIPO 9x33 - 9 .FIOS N.o 10 - MANGUEIRÔES

--**--

As telas "PAGE" - isentas de farpas � são fabd
cadas com arame Super-galvanizado e proporcio
nam a máxima compensação e satisfação aos sr••

C R I A D O R E S e F A ZEN D E I R OS. além do

Seguranca - Economia - Durabilidade

Fornecemos PORTÕES e PORTEIRAS "PAGE"
outros tipos de telas para: 'MANGUEIRÕES - LEI

.

TÕES - GADO EM GERAL - CAVALOS - AVIÁRIOS
e GALINHEIROS - PARQUES - JARDINS e

RESIDtNCIAS - MUROS e outros fins.

'--**--

Sól�citem inform.es a08 fabricantes I

Praça da Sé, 371-2.o�S. 203
Caixa 241 - FODe: 2-3080
Te}. "Cereapage" - S. Paulo

.u. J.'1'1.

Câmbio
MOEDAS. I SIMBO- I VENDA I COMPRAILOS LIVRE LIVRE

.Libra

l� 175,4.416 74,555
.Dolar U$S 18,72 18,50
-:Escudo Esu 0,761 0,752
.Peso Boliviano Blv 0,4457 0,4361
Peso Chileno p$eh 0,6039 0,5968
-Coroa Sueca Sw.Kr. 5,2109 5.14'96
"Franco Suíço SW.Fr. 4.3738 4,3224
.Peso papel Argentino M$N 4,6052 4,5; 77
Peso ouro uruguaio O$u 10,6062 10,2778
Coroa Dinamarquesa DanKr 3,9008 3,855

..Peseta Pts 1,7146
Franco Francês' Fr.Ir. 0,:1.574 0,1556
Marco Vm/3
.Florim Fls
.Franco Belga IBlg 0,4271 0,4221

Taxas fornecidas pela agência do Bance do Brasil,"
.

sem confirmação
--------------_._-=---_.-----_ .... ,

Reforce as suas

defesas orgânicas
HORARIO DO VERAO DA "VARIG"
A partir elo próximo dia 11 d.?

Novembro, entrará em vigor o

S8-1-guinte horário de verão da VARIG.
DE FLORAINóPOLI8 PARA CUl-U-

TIBA E SÃO PAULO ISegundas
c. sexla.s,

partidas

.

ás

I13,00 horas.
DE FLORIANóPOtIS PARA POH
'TO ALEGRE, PELOTAS, CACHOl�I-'
RA ALEGRETE, -URUGUAIANA,

MONTEVIDÉU
Terças e Sábados, ás. 10,30.
As quartas para o NórLe (até São

Paulo) c sextas para o Sul (até
Montevidéu) , os aviões escalarão.
em Florianópolis facultativamen
te.

Tendo 3$ suas defesas
•

orgânicas naturais""::
equilibradas, os orga- ........
nismos fortes e sadios
encontram-se, natural--:
mente. menos SUjeitos ,

a doenças. E, quando
atingidos por um

resfriado ou gripe,
reagem com vigor, libertando-se fa
cilmente. Mantenha, portanto, o seu

organismo em perfeito equilíbrio.
Dê-lhe um tônico capaz de enrique
cer o sangue e auxiliar as suas de
fesas naturais. Tome Vinol, às refei
ções, e continue com o mesmo es

pírito alegre e saudável, disposto
para 11 luta quotidiana. Vinol é uma

verdadeira "fonte" de vitalidade.
Vinol ajuda-o na convalescença de
doenças ou operações, aumentando
seu apetite e proporcíonando-Ihe um

sono tranquilo. Vinol encontra-se
em tôdas as farmácias e drogarias.
Vinol é a saúde do sangue I

DEUTSCHE BDIVBER
peçam catalogas.

LIVRA.RUi. VET,.,MEN
PctLt:i,9oliSl. • .. CC�X�l I··,-,;_· \.:.21. 91

A Drc. L, GALHJI.RDO, ex-médica
do Contro Espírita Luz,' Caridade
'e ,'\mor. comunica "a mudança
do meu conaultório para a rua do
Senado, 317, 2.0 andar, Rio de

Janeiro.
(CONSULTAS Cr$ 20.00.)

____ .' Serviço de Pronto

Um prédio sito á rua 'Fluvial, em Teoria e prática - conhecimento do motor.
It.ajaí, bem próximo ao Oaís do A tendem. se chamados para reparos de urgência.Por Lo, cujo terreno mede de frente
3" t dit d f d A.uto-Escclé:l �-4 7 ..77o me ros por 70 I os e un os.

. .a« "., ,

- Tratar em Itajaí; com o dr. Os-
•

-

GAR.�GE UNIÃÕ -- PRAÇA Gl'..L .. OSORIO, 40.
mar Nunes. 1---------------------.---.----.--..... - ....-----

Or. CLARNO G.
GAUETTI

ADVOGADO

, I Cadastro Social do ((O Estado')
Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

compou abaixo e remete-lo á nossa Redação afim de comp1etarmos
quanto antes, o nosso Ill'ÜVO Cadastro Sociaí.

Nome ..................... " ••••• :
••• " •••••• " ••••• 0_0 " .. "

Crime e cível

Constituição de Sociedadu
NATURALtzAÇÔES
Titulo. Deolaratór'ios

I
Etlcrit. -- Praça 15 de Nov. 23.

lo� andar.
Rerid. -- �ua Tiradénte. 47. Ii A_ea?' :=':'�68 .....

I (ONTRI ·511I1JI$:
".1 E MBNCHIS\

Sexo Est. CiviJ D. Nasc. . ...........•.•

Pais ...............................................................................

. '

r

,

iN!! 1���;��_ .', I 'T!!�,,;
��')\l���rf�v........ """'-"��'�.9

, PARA RECEãER AMd'ST'RÃ GRÁnS
-. ESCREVA o SEU ENDEREÇO AO

UBIHliHÓRIO ooflt ·S. tL <
CAIXA POS'iAl.. 36 -

-..
el-UMENAI,J .. SANTA CATA�INA> "

'r-""'��l.'!ü.vtifft'W m

I Vlslie, sem (omp,omisso,

f LI!�,����:���A i
LIV�08 nOVO$ e U$ad08, Iem diversos idiomas,

A tende �ncomenda!l de 1.. '

obres editadas no Brasi!
ou DO estrangeiro.

Novidades todas as Isemanas

Râdi; D�fuS';;a' I
de laguDiI

Todo o Sul Catar inense escuta
diariamente a Rádio Difusora

de, Laguna.
970 Klca, (ondas médias) .

Horários de irradiações: - Das
1 io às l4 e 17, às 22 horas.
Representante em Florianópolis:

I D, F. DE AQUINO
Red. do Jornal «O ESTADO»

Esposo (a') ................................... � lO lO .

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

j
RETIRARAM SUAS GANDI- -IDATURAS
Tôdas as bebidas, inclussve li! Ifabricadas em outros Estados'lretiraram suas candidaturas.

. vara reinar nos lares catart
luenses, - em vista da cerctssi-Ima vitória do aperitivo KNOT.

AOS SOFREDORES I

Emprego ou Cargo ....................................................................................... lO ..........

Cargo do Pai (mãe) . . .
!

Observo ...................................................................................................................

.................... o
0 ..

Agl'adeceriamos, também, a gentiâeza de noticias de nascimentos.
casamentos e outras, de parentes ou de pessoas. amigas.

Deseja obter
lempiüegO?

Pro CUl'� . 1I.n !�o �. Dz?�!i!t: (�I.t!1da e preencha a nossa
. fie li i!1�

informações úteis", dando tôdu
as Indícacões passiveis, que ter...
mos prazer em reccmendâ-Io (a)
aos interessados na aquisição 411

rI)ons funcionários (as).
......,., ....._ ....

r As:���;::-I
I ; . Reclamem

imediata-Imen te q ualq uer irre-

gularidade na entrega
de seus iornae�'

. Ouro -

para Dentista s

22 Ouilates (Justo Título)
Envelope de 3 e 5 gramas

$ir-Je-ia .f)�to
'?�S�? ,f

o viçor do organismo hum�'�
no e a plenitude da sua vi

talidade está no equilíbrio das
funções glandulares. Glantona.
á base de extratos de glandu
las e vitaminas,normalisa essas

funções e imprime ao organis
mo novas forças propulsoras •

Desperta energias adormeci
das. trazendo ao homem a ale
gria de viver. Tubos com 20 dro
geas. Expcnsõo Científica'S'/A.
- Caixa Postal, 396 - S. Paulo.

Pe'dido ao

DEPÓSITO"PENTARIO
.. IV[;",SETTI

............
RUA ,SEMINARIO, 131 _- 135

RUA MARCONI,44 S. PAlli..O
que enviará lista de preços.

�.�==�-�--�--�_.�.�-�'--=----�--�-----�---------------------�
QUER VtSTHtD5� COM (O�F.ORTO. E EU(iANUA? IPROC�RE A

.

Alfaiataria eUo
.

.

- Rua Fel ippe Schmídt 22 - Sobrado

DE MOTORISTA
e
Socorro de Automóveis

Ensina-se a dirigir automóveis

Amador e Proftssional
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6 o ESTADO - Domingo 24 de Novembro de '946

finalmente, hOje, com inicio às 13,30 horas, será A PBDIDO-Matéria paga

realizado, DI campo do rerí, o anunciado festivai ��G�l�!��o J!!,!!�r�Lut!!JDE ��TAtJ!:
d C a R Ol�

.. DO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

O ...• .•.•
�m n�. c·o o Comité Estadual de Santa Catar-lua do Partido ConülInásta do Bl·a:-
I pi si! em face dais eleições de 19 de Janelro de 1947 para deputados á As':'

sembléia Constituinte Estadual, pede a atenção de todos co-estaduanos,
eleitores ou não, homens e mulheres, independentes de classes sociais,
de ideologias políticas, crenças a-elígiosas 'ou pontos de vista filosóficos,
pana o programa mínimo que seus candidatos defenderão na futura As�
sernbléia Constituinãe Estadual,

A atividade dos candidatos registr-ados sob a legenda do P.artido
Comcnesta do Brasil, na Assembléia Constituímte Estadual, respeitados.
os prüncipios básicos constitucionais, terá como objetivo lutar decídsda
mente connra os remanescentes do fascismo e para QlUte a Assembléia
Constituinte L�taduaJ consolido e ampláe Os prbncípios democráticos da

Constiduição Federal, afim de (}illlC O' ,povo catarinense tenha legahneuze
assegurados os direitos :imdb,pensáveis á luta pelo progresso do nosso

Estado, contra QS 'restos feudais no campo, que impedem O' nosso de
&1:'11'V01 virncnto econômico, ,e contra o capital estrangeiro . colonézador
que explor-a as nossas principais fontes de riqueza, valendo-se de corr

tratos lesi vos aQS ínterêsses de nQSSO povo,
Os ,eJ.ej,t{)s pelo POYO corno deputados, r'eumilJ'-se-ão, na conforrnida

---------------- de do art. 11 do Aio «las Disposições Constétucíonais 'I'ransltórtas da.
Constituição Federal paoa, como poder autônomo, emanado diretarneuêe
do PQVO, constítndr-sj, em Assembléia Constituinte Estadual que irá:
debate'!', discutir e pr-omulgar em nome do povo a organizaçâo constl
tucíonal do Estado de Santa Catarina.

A Assembléia Constjtuinte Estadual, r-espeitados os princípios cons -

titucionais, adotará o pr'incipio de autonomia para o Estado e O' Muni
cípio.

Com respeito á Constituição Estadual a 5€1' promulgada, seus prln
cipios fundamentais serão os seguintes:

a) Todo O' poder .reside exclusivamente no povo catarinense, dêle
fi I d

!lo! - 8 II

d
emaua e em seu :nome será exercido. Em razão disto QS deputados na.'lh.

tr'IpUliJf!ãO O aVIa0 SInistra o maLs sc'rão que mauld�,tá'ri:os dos que O'S' e1elge-ram e pe'l'auIte eles rcspOR-
� sáveis. Cabe, por,tamtü, aos ,eleitol'es o dilJ'eito de exi'gi'r dos seulS rept"e-'

Zuriqoo, 23 (A. N.) - CC!ntenas' sell1laui, lançandO' víveres e rou'pas ta completa düs passrugeiorüs dO'
s,entalltes o loulIl1primentü dos cQ,IllIpromissos assumidos.

d .. 1," t �..... 'di \II f d D t� D' aVI'a-ü ,no""e-ameri.oa.llo . tornbadoe lupI1nilSl as rprulilSSllOnalS, me - para Ü'S au ,ragos O' açO' a. lZ "� llL b) Tod:os QS munidpios dO' Es,tadü, in.dusive O' da Capital, terão.
,cQS, jornalistas e fcxtógraf.os CÜ'il- O' pilQtü que avistQu nQVC dQS ollze. nos Alpes: - General! Haynes e sc-

cQmiP.Jeta allton,omia poJiítica e admi,n:istrativa, respeitara a CQ!1stitlll;i�-:ão,
centraram-se no hütel de Rosen- vajaal:tlCs cOI�reindQ sobre a neve,; nhora; CQronel Mac Mahon le se- Federal.
Jalli, aQlcal ma.is Plf'üximQ dO' pontO' Slrndo de SUlpor que tambem os QU-li 'ilhara IUJma fíI�a do casal de 11

c) O mandalo de dell:mtados toer:! a duraçãO' de düis anos paro ca-

.onde jazem os tles�roços dO' aviãO' ttQS dois ,ainda estejam com 'Vida. anos; senh.ora 1 a,te, ,es.p:osa dO'
.. Ge-I da legislatura. O mandatO' do güvea1l1ooO'r será de quatro rufiO'S.

de tranSiPorte Dacota. Hüje pela' Paris, 23 (U. P.) - Um funcio-I J1C!ral Clau:-k; senJlIOr'a Snavcly, cs-
d) As lllomeações pu,ra üs calJ',gos adlmini.strativO's impürtantes, car-·

madrugada, soldados alpilllistas se- ·ooriO' dO' comandO' de ttra!l1spo:.rtes! posa do Gene�al. �navely, s��o gQS de ,goyê!'nQ prilJJc1paLment.e, devem s·er aprovadas pela Assemlbléia
guiram paro SOCOI"rer QS sobrevi-' aéreos infQImlou que todQS QS avi- composta ,a. �'!pulaçaü do 'Capllaú Legislativa Estadual.
ventes. Mas até 'ao momento, nãO' ões ipaJtidüs dO' a.empül'lOO de Or.ly Tatie. e 2° pIloto o Is<óu'gJ2nto \Vhyne IC,) AluxiIiü aüs mUlnidpio.s dI() in[,e.rior !para solução dos seus pifO

se. iCo�nrrnou 'a, noticia de que
. � I pa�'Ia. as operações Ide süco!'lI"� na F���:ffi" se,ndü cOl�m��adQ pelO' ca= blem:as de abasteClimento_ dáigu,a, i1uJ:l1!naçãO, sanearne'JltQ e de�ai.s obras

pn:mel,ra turnoo de ,sal'vamen,to Ja SUlça, IregJreSSalf'aID. D.esmentmam- pr�aQ Tale, que .tt a�la _comO' passa públIcas, com a ,CQncessao QU garantla pelo Bstado de empreshmos a

teria �hegadQ ao local do desalS�.. se ass� os bQatos sobre a p...��a I gelr�
�ma propr<la J.rma, a senhora

eles des,uillia��s � assistência I·t��ni� eSIpCci'aliz.ad_a. .

ZUI"lque, 23 (A. N.) _ Um �VIaO: de dOIS daqueJ:es ap:l1rellhos, utlli- do General Tl[lte.
. 1) EqUlhbTlQ ocçamentarlO, ngQrQs,a reduç.aü de despesas, suspen-

8tocch, que ,é IU!IIl "TocO' tecü" ale-j :.>:ados m. procura 310 DacQta. RDsenlaui, 23 (U. P.) - Partlram
são imedía'ta de tôd�s as obras não urgentes, que,r ,e,staduais, qUl('-r ma-

mãO', sobrevO'OU! a geleiJra de' Ro- Rosenlaui, 23 (U. P.) - f.!s a lis- duas cO'lunas com SQco.rl·Q e s::lva- nlci,pais.
ITlrn1:Do, às set'e horaJs da ma11ha, Ie-

Dill'�ção de PEDRO.· PAULO MAmADO
��

S
- �..

d ' h d ?" I AMÉRICA X FLUMINENSE
erao IniCia os 'sa a- o proxlmo I Prosseguindo o campeonto ca-

Maís

um.a
grande realização CcS-.i ratan, referido e os seguintes Clu-I rioca entre os 4 "grandes" de

tá sendo programada pela ben:mé- bes do interior deste Estado: Aven- frontar-se-âo hoje América e Flu
eita Fedeeação AtlétICa Catarinen- tureíro Volei Clube, de São Lud-I .

se: os Campeonatos Estaduais de gero e Olímpico. de Blumenau. I mmense.

Basquetebol e Voleibol do corrente
ano.

A refE'jrida entidade marcou de- GAUCHOS X ]tAlAMOS
fATO llNnnr,f'initivamente O' dia 30 do corrente No Rio está marcado para hO�I'
I "lU ., FIl Ji'KL

mes para o inicio daqueles certa- je o encontro do Campeonato ATENDE A DOMICILIO
mes máximos neste ES!ÚUJdo. B'I' d F b I Banqueta" -- J11t\tareil •• Cat!omltn·

de bas-I
rasi eiro e ute o entre as se-

tos •• Festa. Batilla.do.ll ••Assim. teremos O' choque S 1 d Iquetebol : Ubiratan, desta capital;' leçõ.es do Rio Grande d� � e a Compet.ncic e rapidez.

x Olímpico, de Blumenau. e no vo- I' BahIa. � vencedor preliará comf EM��i;ioMe���l -ip;:!� 1.::7d�
Ieihol a disputa será entre o Ubi- os paulistas, Novembro n. 21.

A

WEIHNACHTEN! "NATAL" ... O MELHOR PRESENTE
PESS<)A QUE SAIBA O ALEMÃO:

LIVROS SUISSOS

PARA CADA

AD1\HNISTRAÇÁO E E(;ONOl\HA

Dr. Rafael. G_ Cruz
ADVOGADO

Lima
va.rr.dQ auxilios .para os sobreviven-

I t�s_�:.=�����.��:.���-.::-AIP::
I BRITO

2) Refo,rma dO' sistema tributárjo estadual, gravan.do de· ma!l1ei:r�

prQgressIva o impQsto terri<lotial e de tra.nsmissãQ, ressalvadas as men

ções asseguradas pela COfistiuição Federal e eliminaçãO' Ou diminm.içãey
dos impostos i;ndiTetos que recaem 'SlÔbre O' povo,

.

3) Des2(prop:ril[lção - q,m�l1do for o caso - 10teamen,lQ e distribui

ção glJ'atni,ta aQS campom.es.e.s pohres das teN"as devolruJt2!s ou mal .apro
\'eitadUis juntO' aos IgrUll1ides oen1Tü'S de oonsumo.

4) Crédito finance:i:,ro barato, se poSoSÍYe] sem jurQs, assístêncm
léooica com fOl1n,ecime.nto de ferramen1ias a8'l·'Í.tcolas, semeu.te:s e adubos.

!lOS :pequenos lUY"radores.,
.. . . . /

5) f>iroteção e estimulo especial a cultUlra do trIgo pela faelhdada
A data de ontem trouxe-nos á de crédito e máquinas lliIprapriadas com glllfa:ntia de preços fixos pau:-:l (}

lembra.nça a nossa tradicional es- lavrador.
Raman: "Die Geschi.cbte De:r Kunst" a história da arte cola de form;:ição d'e reservistas de 6) 1n,t'l'()duçãü do sistema mode�n'ü na extraç.ão do carvãO', paYa>

desde o principio até os tempos mOldemos. 968 pági- 2a categoria do Exército, ,.extinta pr,Qteçã'O da saúde Idos mÍneiros que trabalham no sub-Sülo e eo<nSoe-·

nas, tamanho grand�, eneadeMiIldo com 1122 ilus- com ,a nova Lei do Serviço Militar. qüente aUlll1e!Illto .de produção.
trações :.................................. Cr$ 280,00 Fundado etn 23 de novembro de 7) Defesa da indústria mOOeireira, com a liberação de extração ."

W. M'enzl: "Die Totali:schau Des Universums" obra philü- 1902 ,com o nome de Associa.ção exportaçãO' da maldei.ra oe oriação de um impüsto e,special sôbre a den"m-
sófica de grande profundidade Cr$ 80,00 do Tiol'o Nacional Catarinense. foi,. ba para a m3/nutenção do serviçO' Ide reflorestament'O.

Schmidi: "PhiIOlS�phi:sch'Ü's W,perruerbuch" Cr$ 90,00 em março de 1910, incorporado áj 8) ImeendivQ á 'CoDiStr:ução d:e.c�sa,s de aluguel barato, oriallldo far-
Sandel.'S: "Der Anda.r:im" poesias, profundamente alegres. F�deraçiio Bra,sileira dos TirQs de cilidades ipara 0_aumeni9 d� produção de ma�e�� de cons.trução.

Brochura Cr$ 35,00 Enc. 55,00 Guerra, tomando o numero 40. 9) �fe,tivaçao dos se,rvldor.es .eXltranum.enanos dO' Estado e dos �{u-
Ludwig, Emil: "Stalin" biog>ra.fia, Enc , Cr$ 90,00 Em HH7 uma Companhia de nicilPios. .

'

Raohmanowa: "Einer Von Vielen" Roman em 2 volumes, GLlel'l�a, sob o comando do Capilão EDtrCAÇ.{O, SAúDE E TRA.1'IlSPORTES
muito bom, O'S 2 VQIs. . Cr$ 180,00 ,Toe Luiz Col.aço e LendO' como su- 1) ExtejUçãú dn serviço escolar a todQS ÜS dis.tritos, vilas e sitio.<;.,.

B. Shaw: "Gesammelte Werke": peçam oferta. balter,nos QS T,errantes Va]ltlel' Lan- CQm a ,criaçãO' das escQl:lS neress.árias, proourandü rornar '() en�i,no pri-
Croncin: "Die Gruenen Jahre" romamoo Cr$ :120,00 ge, Edmundo SimQne (o célebre márl'io acessível ás ampla's massas furais; iJOiCTeomentaçãü dO' ensino. pro-
'lI. B. GilSevi,us: "Bis Zum B1twren Ende" O' meLhor liv,ro Garico,) Osvaldo Melo, José Fer- fissional.

imaginavel sobre a vida intima dos ex... nandes e Médic.o dr. RJe.migio de 2) RemuneraçãO' c();lll():ígna ao prQfessorado.
grandes. Brochura Cr$ 90,00 Enc. 120,00 Oliveira. J.1aziam parte enlre ou- 3) Ampliação da .3-ssistêmcilll médica, hnspita}air, fa,rmaoê'UHca. �

.K R I M I N A L R O M A N E: tr�s e,lemeJlltos os n.as�s �$ter- dcntáda g>ratuita ás popula:çôes das cidade.s, vilas e f'reg'1Jlesias.
.

Der Seidene Schal ' Cr$ 30,00 raneos Jaime Linhares, Ca-rlos Gal-I 4) Med�das imediatas para ampliação. dos itr:mSiPortes coleh�os ds

Di� gelbe!l1 Handschuhe Cr$ 30,00 luff, Patl:icio Cald�i.ra de Andrada, I Capital, ba.iJ!"ros lom.,ainquQS e in<ter-municipaÍJS; i�tmação do serv�� da

,Chigago-Sued Cr$ 30,00 CorÍlgUa.51 AustrlclhanQ da Casta, I;bondes elótTicos. Conclusão Ido tlf'ecllO da fe.ITOVIa BluII1JCJl1Jllu-ltaJm.
Das toonende- Bane! ; Cr$ 28,00 Abel Alvares Cabral JUllior Fer- t 5) ApUireLhamentü téCInicü dos nossos PQl"los.

..

Geyer: "1st das Suene!e?" Roman. Enc:-: Cr$ 80,00 na'1ldo Machado Vieira, e

if.a.ntos! 6) l\f.wida'S Imedialtas e eficientes para lll1e1:borar O' ooastecl.lllento-

Si!one: "Sarrnen uIÚJerm Schoo". Roman Enc. . Cr$ 80,00 outros, cujos nomes, no momento, de ágUia, luz e fÔl'{2. da Capital, do,t.aJIldo. a� cid�des dO' interior; que aiu-

Habe: "Zuspa.et". Roma.n. Enc : Cr$ 55,00 nos escapam. 1 da não têm. dos lie1·viJ;:.06 dt' enCli'gul el.etnca, agua e eX@Ot'O.
Caviezei: "Fra.g, Nicht Warum". Roman. entre médicos .. Cr$ 80,00 Eles bem que se lembram das

N. Haum, "Kautschuk". Bl·O. . Cl�$ 90,00 En.c, 120,00 ovações qU:lindo do desnIe por,

.curie: "Madame Curie n. RQma.nee dB uma vida Cr$ 95,00 loca,Sião da Parada Militar do dia

Exupery: "Flug Nach Arras". Flie.gerbuch Cr$ 95,00 '7 de Setembro daquele ano dos

'Werfel: "Bernadette". Roman Cr$ 125,00 dias que passaIlam na Capital da A familia de
W'elskopf': "Himmelfahr'lskOID!j.l1rlo". Kriegsbuch Cr$ 75,00 Repu.blica intel'pretand{) o civismo CARLOS :SOUSA MARTINS

"Aus der Tierwelt", um livro muiÜl bom, com 256 páginas, pa,rriga-vellfl,e. .. e o regresso... convida os parentes, amigos e pessoas conhecidas pm-a a mi.ssa de

C IZ! 65 00 1 d II �,n';ve.rs'a'''':ü flue m"'"dará rezacr- em sufrrá,giü da alma daquele pranteadOli
�mc. e ilustrada r.., , cheio de ouvüres . as 3J as au- =� "'J: •

f· M h d r C $ i" 00 dad ente, às 7 horas dO' dia 25 do OOrTente mês, 'fi1ll capela do Colégio Catarl-
Grimm/Bechstein/Hau f : 8,erc eu, ca a vo ume r D, tori es .

(AJé\m �les livros muitos outrQ�, peçJl,m ca;iálogús completos. Eles que l'elembrellTI aos filhQS oonse (GiJn.áJS<io).
Livros técnicos e profissionais: Indicatm: Esp'ecialidade! o que c-onstitl1ia para a familia I A quall1ltos �mpalf'e;oorem a esse alto de pieda.d.e crislã, antecipa seu:t

Encomendas á: LIVRARIA VALMEN - Petróp.o.lis - Cx. Pos,ta,l 91 r florianopolita,ua, a Tiro de Guerra i sinceros aJgradecun.erutos.
EncQfr1endas feita,s via ReembQlso Postal 140., I F.polis., 23-11-46. _ .. _. . '.' c.L·

,<

Rua JoãJ Pinto, n". 18 (baixa) - Floriaaópoli6

Tiro de 80erra 40
recem chegados:

Missa de
li ,

aniversariO
,.,
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o ESTADQ!:D�ml.lo 24 de .No�.embro de 1946

Os pneus Gigantes ,Goodyeor essegurom.:
. ....

"
'

1. TRACÃO' PERfErrA
, "K . ,

-2. ,ESTABI1IDAD� MAXIMA

,3. EFAC�iNC,IA' NO TR.ABAlHO' :'"

!f, )
. l�f -i

,

"

r (. Na linha completa dos pneus Gigantes Goodyear destaca-se

lo pnetlj "AlJ Weather", o pneu mais popular no mundo inteiro", J

.10 desenho "All Weather" foi plal!ejad<;> especialmente para:.

': I assegurar boa tração e es:a�ilidade perfeita, .mesmo nas estra-
I das arenosas e- escorregadias. Sua' alta qualidade completa-se

. ! com característicos de construção da carcassa reforçada, tôda u

l com cordonéis em "Supertwist", fabricaçào exclusiva da Goodyear..

I Equipe .�eu car:linhão com pneus Gigantes Goodyear e

veja ,çomo o trabalho do veículo ._'AV_�"" .·., .. ' .. 'a

� se tornará mais eficiente, mais, .,./:::;""::::"�>:::::�:;:

:1 seguro, e ainda mais lucrativo,
'.

.

,' .

Weather" na banda
de rodagem, todo em

losangos bem-separa
dos,. assegura maior

ventilação .e rápida
dissipação do calor.

. '

'{ireather" asseguram
a mais firme adesão
ao solo, o que signtrí
camaior estabilidade
e melhor tração..

______
'
__

o _-__•

_. _

COMPREM PELO REfMBOlSO POSTAl

,
" I

. ,

RELOCiIOS «f�rf�cta,»' com '17 .Rubi$,
.

.

�nÓ(iJOS «A. Roosk()pf e (1) (Om 15 Rubis
IMPORTANTE: 'I'cdos 08 Relogios são QComFlI:!nhc.dos de

certificado"'de garantia,
.,

• '

'>:1

CASA MASETTI· a «(asa dos Bons.· RelogioslII
__

L

I

Combate o ··tosse,· a l
bronquite e os

.

resfrio- �

oh..

dos', Jodo O XOI'ope, S,
éeHco:z no trotromento

das afecções' gripais e

dos vios l'espirotórias.
O Xarope São J�ão
solto' o ,ca.tarro e foz

expectorar fàcilmente .

A União Textil de Reembolso -Lrdc , Q maior organização de tecidC7s
pelo sistema ele reembolso. preciso de representantes idoneos e eficientes,

Propostas para Ruo 25 de Março no, 1125
Ca.Ixo Postal 5867 - São Paulo,

7
. ,

5. A carcassa reforçada,
construtda pelo pro
ces scr ." S upertwí s t"
exclusivo da Goodyear,
evita a deformação dos

pneus e Q3 torna mais
resistentes aos choques.

';,;{��

.......,:..: ..:::::z&L;iliT\{{���f�ri�
, ,. i

Si;-:T\"lÇ'OS eut-ect.. .. '.S, '"

.corno os, de carruuhõcs com {.

r����}:��e:'��;l':;:;:�af�;,:t� ;,
;GoodY�Dr _i�,bl'�.(·:.:í pr:,i:!uz_. (:(!'!V, $
[oi�a.sdeT�úm:.rf,.J!i_O!l�dl�, '''f�

tes e:m�i�.re;"lsten;'E::s csOG""10r.

'-fiETRO�FIOS "ITASYL" S. A.
FABRICA DE TR.ANSFOR�ADORES

"CENTAURO"

Instalações de alta e baixa tensão � Fios e cabos - Material ele
trico em geral

TEMOS .PARA PRONTA ENTREGA: MOTORES
. .

ESTRANGEIROS

GERADORES TRIFASicos
'� f .,

ELETRICO�

TRANSFORMADORES DE diversas capacidades -

.

. j

ELET,RO, FIOS· "ITASYL'" S., A.
\.'. ..

,ESCRIT.oRIO ':
,

•

� . > .'
:. j-

°

'Rua Conselheiro Crispiniano, 379 :...:....:. 6° and�r' 'salas 602/6 -
. ,.

',' .:. ,", .,c.
"

fone: 4 - 2011 -. '. - I.

, . ,

. SÃO PAU.LO J? . \

, '4 Pomaea Man Zan lhe dam.., o alivio �jado, 'f
combatendo as' dôre8. e oS pruridos, descongea
tionando aa 'dilatações, Graças ás 8ubstancias
de real efeito antiséptico-bacteriçida que entram
em sua fórmula. a Pomada .Man

.

Zan previne as ..

'infecçõeae o aparecimeDto de outros males ain.
da maia lrave$. decorreutes das hemorroidea •

A 'ROda em t<ldaa as Farmacias cm bisnagas
Com cáDuJa especial PlICa facilitar a ç1icação, ;

(Ua� De lViII)

NOS ARTISTICOS E LIVROS GALANTES
«Grill ··'6 fotos 12 x 18. NÚIlJda Hollywood «Soi!'» • 6 fotos í1 x 12.

Nú. de PariG. Cada -coíeção ÇR$ 10,00 •• Reembolso'.
C. ARAUJO CARNElRO •• C. Posto l , 1426 .- Rio

, Peçam-nos catalogas dos livros.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



$o4iqão mi. lia,. QO
.

Ob�l�
I menta fracassado, enquanto OUt1;OS desmentem catego1'ica-1 diato .a·umento de soldo. Entrementes, salienta-se que . as:'

t b di
- A" b di

-

I
autoridades ordenam o aquartelamento das tropas. Outras:

men e os rumores so re a se tçao. tnsu 01' maçao, se- .,' " _

'

. _

.

d d"
. '''EL MERCURIO" ti â

'

t
{antes, indlcam. que naa houve sedição, tratando-se ape-.

I aun o o tal'W - , par tu o 1'egtmen o

I
' "

.

I' tori d d P ld J,
'.

•
nos de um movimento destinado a leoas: o qonerno a COI1-'

"w ortza o e e cneoe, CUJos componentes querem. tme-
d l' d'I ce, cr me uores solos a tropa.

.

--_L-__ , _

I � IEmmemórío das vítilllas,
I dos comunistcs
I ..

.

I' Nos dias atuais, sujeita-se o
I Programa das solenidades

mundo a transtormaeão das ,

Dia 24 (domingo): 1\),00 horas, falará na Estação Rádio Guarujá,',
-------------�---------------. mais radíeuís e profundas, To- o '10 Ten. Nelson de Oliveira Coelho, sobre "A Lirania do regirnem 00-·

I do o conhecimento humano, a I munísaa e a escravidão do povo russo".

clêncíu, a arte, ij. moral _ so- Dia �5 (2a f'eiru) : 7,00 1101'<18 o 10 Ten. Ivan Dení.ice Linhares,
--------�------........-------------

bretudo a moral - passam por falará sobre "Incentivar o nacionalismo brasileiro e não a bandeira"

transformações, tendentes a da foice e do martelo",

melhorar, a fazer p....ogredir a Dia 2G (3a. feira): 7,00 horas, o 20 Ten. Luiz Felippe da Gama,

humanidade. Tais" melhora- dEça falará a respeito de "A realidade sobre o comunismo".

mentes se farão sentir, tão 10- Dia 27 (4a f'el1ra) � 9,00 horas, missa solene r�sada pelo cônego
g'o voltem o mundo e a vida li Fredericc Hobold, na Catedral, em homenagem ás vitimas do atenta-,

normalidade de que se acham do comunista de 27-XI--1935, pregando nesta ocasião o Padre Bertoldo

afastados, Braun S. J. ÁS 20,00 horas, sessão solene no Clube 12 de Agosto, onde'
É todo um vastíssímo cabe- discursarão sobre os acontecimentos de 27 de novembro, de 1935, tres

daI de conhecimentos, de teo- (3) oradores, sendo um civil (dr. Biase Faraco), um militar ('I'en..
rias armasenadas através Inü- CeI. Olímpio Mourão Filho) e o representante da Associação Civico-,

meras gerações, ,de sabedoria Militar "Marechal Guílherme" (10 Sgt, Andrelino Natividade ela Costa) ..
acumulada em vinte séculos, NOTA: Às palestras realizadas diariamente pelos oficiais no

que cumpre rever e atuaflzar, Quartel do fILO B. C. serão transmrudas ás 19,00 horas, pela Bádio
em função da nova feição do Guarujá.

/

universo, dos aspectos novos e CONVITE: O comandante da Guarnição Militar <te Florianópolis,'
dos problemas distintos do am- convida as exmas, autoridades militares, civis e eclesiásticas e ao povo
bíente atual. em geral, para assístírem ás solenidades do dia 27 (4a. feira), em ho-

A, mocidade foi citada, sem- menagem aDS que no cumprimento do dever-militar, foram' mortos,'

pre, como a esperança do íu- pela iluteIllLona comunista ele 27 de novembro ele 1935.
, turo, At.ualmente, porém, a A sessão solene do dia 27 será irradiada do próprio local, pela':

',A.afírrnattva, assume muito mais Rád10 Guarujá.
.
..

que a feição de simples ex"

pressão literária. Ê um fato
qne se patenteia e cumpre re

conhecer: pesa sõbrs os om

bros da atuall mocidade a res-

I ponsabilidade tremenda, for
midável, dessa tarefa de refor
ma, de atualização, de areja
mento. Velhos 'e íntangívels
tabus, tradfcíonaís teorias ás
quais jamais se ousou contes

tação, devem de ser postos á
marg'em, inapelavelmente, em

fa'vor de idéias renovadas, ou
tras mentalidades, mais avan

çados ·raciocínios, melhormen
te compa,tíveis á vida hodiel'-

l�l'�" fli�lite dos out!'OS, I!ue se I'PreVIsão do tempo
lIn�!t?,':Il. ao. estnd? sIlenclO�O e I Previsão do tempo, até ;t4 horaS-;
solltal'lO, ve surgIr ante SI a, do dia 24:
oportunidatle, pa.ra ex�re�sar! Temipo: instavel com ehuvas.
seus pontos .de VIsta!, obJetn-ar, Ten1[Jeratura: estavel.'

,

seus cO�lt"�clmentos" defender
I Verulos: predominarão' os de.·'

suas oplllloes,. anrph.al'. seu .c�- I
norte a l-e!sLe, com rajadas .1'1'esc35..

h�dal (1e cultura• .A tImIdez In�- Temperaturas extnemas de hoje::
elal, l'esult3!�t� da falta de I!I'a- Máxima 26,3 __ Minima 21,6.
tica da oI'atOl'la e da verbalIza

ção de seus conhecimentos,
será em curto prazo vencida,

*** sem dúvida. Que continuem,
Rio, 23 - Os JornaiS ca- realizava rigorosas buscas nos ar- Não há muito, clamaVa esta pois, as mesas-l'edon{las, que

riocas noticiam a prisão, levada quivos, inclusive no arqui'vo se- "Crônica" cont.ra a condená� têm explêndida missão a 1'e3-

a efeito há 4 meses, do servente ereto, tirando cópias de documen- vel indiferellQa reinante em lizar.
***

do Ministéri'o da Gu"erra, Joa-o tos importantes. Acreditam as au-
}'lorianópolis, referentemente
ao desenvolvimento da cultura A Sociedade Catarinense de

Severino Felix, acusado de espioJ toridades que muitos documentos entre nossa g'ellte. O descaso Estatística... Resultante da

nagem no seio do Exército, a ser- originais foram levados à sede do e o desinterêsse pelos empre- atividaide incansável e do inte- Português
viço do Partido Comunista, P, C, B. para serem copiados e enJ.limentos de intercâmbio e 1'êsse patriótico pelas coisas

Após as diligências realizadas até mesmo fotografados. divulgação cultural f o l' a m nossas, iniciativa feliz de quem e Latim
pela polícia civil, foi o caso en- Entregue às autoridades mih-

apreci8ldos :sem exagêl'o. Cum- é l'es�ol!sável pel?s rumos da Aulas a combinar com o p1'O(•.
pre registar, agol'a, que o am- Estahshca C�tarmellse. s:'fl'ge Clemente B1'üning, nos altos da..

tregue .às autorid�des, .militares" tares, Severino foi removi'do pre- biente parece tender a muta- C0!ll? uma promessa a maIS de Oonfeitaria Chiquinho, das 14sendo mstauradq mquento polI- so para a Fortaleza da Lage, on- ções -profundas. Pelo menos, é atlyldade, Ide estllllos, d� pes-118 homs, di.ar�llirnente.
cial·militar, de esteve até há cêrca de J 5 dias o que revelam .os jatos. . . qUIsas paira o conheCImento

A despeito das reservas das sendo transferido para o Forte d� *** .

, ..

melhor e �is peI':í'eito de

nos-,
a realizaç�o plena de todos os'

autoridades militares e civis a re- C b d h I
A mesa·redonda... Imcm- sas capacIdades, de nossos seus "deSldel'ata"",

ti'
' opaca ana o� � se ac a atua �

tiva ousa.da, conquanto sobre- problemas, de nossas necessi- I **,�

por agem ogrou apurar, pelo mente. O sumano de culpa dei m.odo oportuna, levada a efei. (Iades como de nossas diretl'i-' Fatos são fatos. Cumpre ver",.
menos, um caso concreto em re- João Severino Felix já teve iní-I to por valiosos elementos de zes. Surg'ida no ambiente esta- portanto, nas lint6neôes . qU0

l�ção àS,.atividades d.e João Seve- ci?na Ia Auditoria da Ia

RegiãOj
idea.is

avan.çados e, téndências tí:�tico! promete não se restri!l- começam de ainimar os estu-·

rmo Fehx. Incumbido de levar MilItar e o' julgamento deverá ve-
I'enovadoras dos metodos c�- g?-, a ele, mas congregar! umr, diosos da. terra, que Flol'ianó-

um oficio, acompanhado de uma rificar-se brev t
mo dos efeitos

•

da ed,u�a�ao por em ,contacto todos aqueles polis se dispõe a sair da obs-·

cart d E d' M' dE' J
- �en e,. / I atual

� tem ObtIdo, mleIal- que se mteressaU) pelo estudo cm'idade e a afh'mar, irretor-,
,

a o. sta o a.lO.r _ o xer- oao"Sevenno Fehx e natural mente, resultados que bem jus- do que é caltarilliense. Um de quivelmente, o de quanto são
CIto ao diretor da Dnrisao de po� do Para, com 35 anos, casado tificam o melhor dos otimis- seus objetivos é estimular os capazes seus filhos, 11.0 tratO'·
licÍa Politica, coronel Augusto tem 4_fi1hos menores, o mais ve� mos, qnanto a sua eficácial em novos, afirmar 'Valores, possi- da ciência, da cultura., do co-"

�mbassahy, Severino, a caminho, lho dos quais com 6 anos e resi- n.osso m.eio estudioso. O ,!IO- bi?-t!ll' o ·acesso· dos que têm hecimento.

violou a correspondência de ca- de no Parque Proletário da Ga- rmnopohtlllllJo, ,que nunca ia- mel'do. Que o futuro llle trag>a

rát�r rigo:o,�amente secreto, ex- vea. Serviu durante muito tempó e::=====::;::====�

tramdo copias de ambos os do- no Exército, Há 7 anos, querendo PA R A �f R IDA 5,
"

cume�to�. Além de violar c�mes- casar-se, deu baixa e joi ser t�a- E C Z E MAS,
pondencla, que lhe era entregue balhador da Light. Não esteve

!,ara .Ieva� a diversos destinos, ali, entretanto, por muito tempo,
I N f l AM A ç O E 5,

mclUSive a chefatura de Polícia, vindo a ocupar o lugar de ser- C O C E I R A S I

Severino, ,com facilidades de a· vente do Ministério da Guerra
f

F .R, I E I R A,. 5 , II�".�cesso ás dependências do Estado cargo que exercia há cêrca de .5 �:Maior e do Comando da ta R. Moi anos.
.__

1 NU N C � EXI STi U I G UR L �_�J.:l���;��j .

SANTIAGO DO CHILE, 23 (U. P.) - Vá1'ios rumores

-aaitaram. o Chile, na madrugada de hoje. Informações' lo!'},,)
desmentidas indicavam que houve wna tentativa de se

dição militar, a qttal foi prontamente dominada pelo go
verno. Alguns diários 'fornecem detalhes sobre I) mopi-

Florlanópolh, 2.. de No'vembl'o de '946

Uma candidatura vitoriosa
Há muito sentíamos que os partidos políticos careciam, ur

gentemente, de renovação e seleção de valores novos. Realm�te,
até bem pouco, os postos eletivos eram monopolízados por uma

meia dúzia, cuja credencial principal, além do encanecimento, di
gamos de passagem, ,de cabelos e de idéias, consistia na negação
de tudo o que cheirasse a reforma e a melhoria das condições so

ciais..4quela época se tornava necessário, imperioso mesmo, que
se persistisse naquelas tradições cebentas e naqueles princípios
que amparassem o afortunado, cuja barriga adiposa e bem ali
mentada tolhia a visão dos pés arraigados no espesinhamento dos
pequenos e humildes.

:esse tradicionalismo mais regressivo qué estacionário, defen
dido e mantido por aqueles que vivem do passado e dêle procu
ram tirar atrazo para o preeeD.te e negação para o futuro, não

poderia, evidentemente, c�ntiaaar a orientar os destinos dessa
nossa tão malsinada politica. Não negamos, longe disto, o espí
rito jovem e esclarecido dAI maftos encanecidos que a política nos

legou, Combatidos, porém, desleal e abertamente, tinham dois ca

minhos a tomar: recuar e 'seguir aquela rota anti-social e anti
patriótica, ou ,arrostar a série de calúnias e injúrias dos interes
sados que tiravam partido das' situações. Não erramos si afirma
mos Que o primeiro caminho era o mais cômodo e o geralmente
seguido.

A convenção do P. S. D., do dia 17 do corrente, espetacular
mente, quebrou essa tradição, êsse preconceito em QU.e persistiam
os partidos políticos. Sentindo as pulsações da alma popular,
auscultando-lhe os anseios e colocando o bem coletivo acima de

quaisquer ambições, os convencionais do P. S. D., inauguraram,
em Santa Catarina, uma nova era, onde surgem novas esperanças
e se divisam- novos 'rumos! É que o P. S. D. homologou, si assim.
podemos 'dizer, uma candidàtura que o iPOVO vinha sentindo e

que o destino promissor de .Santa Catarina impunha: Aderbal R.
da Silva. Nome de um moço que, fugindo ao. tradicionalismo de
cadente, não despreza $I passado, porque dêle tÍl'a o que de bo�
existe. É jovem e de espírito : empreendedor ; preocupado mais

com o hem estar dos desafortunados, vive o presente entre gran
des e pequenos,' procurando evitar que êstes Se tOl'nem menores

e aqueles maiores. Não fugindo ii realidade presente, procura as

sen.tl1,r bases seguras para o futuro das gerações que vã? surgin
do. Aderbal R. da Silva é o candidato qUe Q momento eXIge e que

o povo sentiu e recebeu com entusiasmo•.Por �sso mesm.o� �sseg�
ramos, é uma candidatura que nasceu sob o SIgno '!a VitorIa; VI
toriosa que é, eu me c()I[lgratulo com a gente da ,ml?ha terra que

tem diante de si novos horizontes e novas. perspectIvas.
JOÃO LOURENÇO

o comunista era· espião

o direito

Subtraia ,documentos secretos

de greve
RIO, .ü - A prpoósito da noticia de que o proieto de lei sobre a"

reçulamentoçõo do di'I'Mto de qreue imcluia dispositioos estabelecendo :

a) - aviso préuio pelos enipreçados ao aouerno e aos patrões, dos 1110- •

»imentos qreoistos; b) - se?'ia vedado o direito de greve ao [unciona-.
lismo lJ1.Lblico; e c) - o governo ocu-paria as empresas concessioná-,

rias dos serviços publicos em case de paredes; adianta-se que esses'

pontos constituem. a.penas suçesiões de wn dos membros da Comissõo

que está elaborando o p'rojelo, não se sabendo ainda se serão aceitas

e incluidas no texto da lei.

na.

Essa tarefa a ser cumprida
requer -..::. a paI' do individua
lismo sadio e moderado, do so

cialismo construtivo, do senso

elevado da própria responsabi
lidade -o l}e)'feito (lesl';llvol-
vimento cultural das novas

g·erações.

CHINO

"

i
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