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ftderbal R. da Silva, o Governador que o povo �>êleúeu, vái ser
aclamado em todos· os municipios· de Santa Catarina

como o. CINDlDBTO DA VITORln.

...

Ano xxxm 'I
------------------------�--------------------

Polltica Partidária
A Caravana da Vitória.--:Mais telegramas.v-Pelíttca O

.

Brasil e o desarmamento
Paulista.v-O caso Hugo Borghi.--P. T .. B«: -Tribunal

Superior Eleitoral.c-Üutras notas;
() ,CLr., AderbaI R, da .Síllva (,'nhailtislas ;niio Pl:g'i-S(,I:lma .qual- ,zp.mlüs e tmlos mil <lo,:; parí.írlár-ios

iniciou .a campanha eleitoral qlN",I' di \'t-'I'<io aos ('lrl1wl1los do Di-ll'doê, �[o.s('ou "e .algumas elrzena;; de

pelo interior do Estado, aten- 1'1'10[']0, �la]'cIHH))I)� C(w�ns <,,]1CI(:)S ;;uh'aglos dispersos. O AdemH I', de

deíndo, asshn, a"s constantes d" Pld usiasmo. {'"rl,ps ,dI' Yt�""a P:;- I' Barro>" n.:1{.) alcançará mais de UI1:; ',I'l'J'})lIIIUIu � r-io ,i\t '1"l'gisLl'ado;; Jl r) u

solicitações de to.dos os recan- í.rondosa vítriria, 'jÜml('o;:, (A,) sêssenta mil votos. Besta, o p, T, Dr. Francisco mritoral,
tos da gle:be catarinense que Aristide« Larç uru, ',!')l'l'''i,I;,lplltr> ,g0 B. Esse lJo(IPI'�\ levar ás tU'UH", VH-

Rio, 30 _ Informam rle Porto
'reclamam a 'presença do pres- p, T, B, ra um candidato como o Hugo 68110••1-.II Alegre que dw-g-ará amanhã Ü,qtlfl-.
;;igioso, pclícíco para si�nifi-l

DE mn-;;';Q,lTE' Borghi, se sustentado também pe-
EIlIl'il as J)(,l'snualiuade:; qu. por lIa capital o si', Ge.túlio Vargas, a

1.lar-lhe os seus sentimentos de. .\'o,.:;:;os_ cOI'lwligion(\l'itJs ('um." 'eu lo dr,. n'f.�11.lli.(.1 Vargus, nu" dux-u- .

- I
l" J

' , ,
-

sua cultura (! por sua atuação P11- i fim ele ]J<!l' reinar J I) COJ11IClO pJ'O-
est.íma

..
e os seus protestos de J)l'óPI'ín", con;l,illllalr;p,.; ('

IM-JJlhlll.la-. ,l-í>;i .n:1?1 l�li>�()1.1f'S", ,,', blicu ]lIJl;l'<lll1 o JJOSS!J EsLado, o dr.] candidatura ,i).lbe.do Pasqualini iro
solídaríedade. l'f'nlüS lwmf';;, 1,I'<walIJando aLé a � '])f' Iurura <jll-l',," ,- intvr- '

1
, 11 '1" 'I' I '" d"-! Frnnclsco: <in liott i mercco &SpecLH. qual ta urão., a (,'m uo (';X-ILl'.a {I,!,.

É a marcha da Vitória vitória da sua candidatura q.nC: rOl'f)pp um rios COIlH';I',.;adores,
.

/ .", .

[
,_

1'{'l'pI'f'nc.ia,
.

u coronel Alencàs .rn Guimarães e
Com efeito, a candidatura do cQll,.;id,el'amos mais : '(fUQ Cf>l'Ioa, _::_ "A não "�'I' que os aconte-

o sr. Joüu Pessoa Cavalcaotí.
emínente homem público nas- Alnnços oordiais, r a.) Q/b IkIUiUJ:, cimouíos mndlf'iqiu-m sensrvel-

H lo, 3U _ O ,<;'r, Ari Pitombo, em
ceu vítoríosa, 'O P. S, D, T:\1C1.-\ A OAi'lIP_\NHA »1+l"l1'.l:e ;a ..,il�ra('ã,o, t,) '\Iál'i(l TaYarf'S J I

-

l' '( , 'p�tl''-<,
f e-c H l'a('Of'jf< (>1 ,an, a 11m '\ e:; ',1' -

Desfrtltalldo de um prestígio ::ü lLH,\ ('�tal'iÍ

>il)eítll"'r'no" di.,;,"''' lIa.lil]. Inve1' de es:traÜ'f-
a,llt&rltico, c

..·imellt.,ado l).ela sua H oJ' e, as 2 honls da nu'de,

Ile-l
H.íú', elO· - Elu -d:j,.;ii.) 'I':>.h:aord i:'"

'" díu;üiu Uo<1 pnJilica. de _\lagoas, seu

vigorosa personálidade, o no- Vt'l'ão ;:a.iI' 'pUl'U ° iti!J<"I'iol' da Hha, l,lá1oi-a" J't111,nill,-se hoj.e I) 'feillt.UlaJ
.... Il':sl ario,' •

bre deputado pelo r, S. D, na qmdrn caravanas; ele pr9CPl',r;; d() SUPE'I'I():I' _l13Ie1(Ol'al, I"endo O� tl'a-
-'-- "Dois lllím(';; rlbse _ COIl-

Câmara Fed-e'l'-al, teve, como fa- p, S, D" Mim 'de ini.cial'em ,a @ro- balbos lH'c::;ióli'llos pdo rninislnJ Ju- �';1)'r'crftf) ào gUY'Cl'nu: Silv��Lre Pe-
to' ,'\"ir,gem -na história polft,ica paganda p']pi,Lotal rlo Cê111(lida,Co da sfl Linllal'('s, A consulta "sobre a

I'idp;;. Iwlo p, R D, c p, T, B., a-

da no�!Sa terra, a virtude de só \'onlade; pdpulal' . Ad(jl'lJal R, da datá do e>l1c�rramen�o do pedido de
Hui Palmeira, pela ti, D, N, Não-

-encontrar ap'lausos a sua. can-' Silva, J<:f;�às 'caravallas :�C ?il'Í�irão LDansfere.ncia df.\ eleiLor para 'no"o
pOllho -ctl\\'i.rlail qüanLo :i ütória do-

didatura 'par,a o govêrno do Es- .ás lncal,idades de La,g'oa, Hi-o TaNa- domicj1io 'fOi l'.('ó;pondido que u
pI'imc.iro (1111'\ é um 110mB popllla-

t-ado, reI'; e RatolwS, 'Compõem ,essa,s c;u- pmzo é d,e 4:0 dia.s <mot!'s doa <-,leiçjio,
,
l'i�,simo l� euja canclidahura já es-

Todas as ctasses sociais ra,.'anas. (j,rstacado". pe,sSPdiS(aS! O.lPWSidrnt('
(lo P. ,R, D, (te

PU.
-,

15 consagrada ,pelo ])0\'0' Quanto
as forças €conômioas, o comér- ct,r>ulre os q')lai:;; rle�s,lacamos os hnaguá do' Paeaná, consultou o

Ú l'se-n!ha de um "li'l'[.in,,", não ve-
'''1'0, a industria, e agricultura; Sl'R, CeI.' J",Ol)rs Vieira; fir:;, Rubpus Trihunal Suprriol' ,�e a fun(ião de

j'-' ju possilJilida>c e, uma Yf'Z que .o

as a.llJ'tes l'n·t,e·l".c.tllaiSJ a moci- ele Arruela Rarnos, 1(' Olon da Ga- escl'hüo elpilol'a�. é incompatível , 'rv Vi

povo (lOS partido:;; ,ia ,i;e m::nll rs-

dadJe, os comel�ciários e os in- 'ma Lobo ri'Eçu, candirJ.atos á As- com' a d,e nwmbro do D�re,lóri,o, (�o
I I t '�U'bl'e' o "S,'�,'l'ln-,.,aram e aran)ell f" _, " ,"

rlustriári>os,. Ó o.p,erariadci e a selllJJléia, EsLarlllaJ dI' F'loriullópo- Par! ido,
to",

-nfO'pI'I'a ;IIlf,anci,a sentem que Jj�, As c'aTR\'anas pslão a;;sim COll8- , ci )' l'J:' '" Foi "(';';P()IHlido lJUIE) o pseriyão Rio, 30 (E.) � i:leg'\1l110 ln 01'-
Adoerbal R, da Silva será, e.Ul li(llidas: '(üeiLornl Ilii._o llfidD (:x,rl:Oú . all- Inações obtidas no Mirrísf.él'io do
:s-eu proxIIDo govêrno, O ho- LAOÓA E lHO 'l.'AVAHI'l8:

, \,'idadn pal'l,i,dál'i,a" irlH.Zendo l):!l'lo Tl':.!h;:dllO, 'os, Vl'U['C"SOl'('S n11", po-
d t' d t' . ,- ]!jngonheij'o ,de rC11Ome, .,toda amiem ]me -8'S lna, o a conere, 1- ia ca.rayal1,a: CeI. l:"oj)PS "j,eira, d.,e .tI,Íl:P[ôl:io..rh; l,lal'l ido, dcl'i'fo 'suscitRe di�sidjn c()I{'.�i\,(1
d bl t

'.. "na vida ,a ycm cemsagr::mdo aomI' OS grau.! es pró e,mas ea, a- dr, Hipólito (+, Perril'a c os aca-
,-,' () pl'C"ief,elll,c do Tl'i,Lu,nal Re- cunh',I, '0:3 diretores dos Col(ri.os

, ',' t-
'

'orme l·te ellolrn>ci nwnl (I da nruJi�sàl), cumTm:enses, Ja ao -supen' I tlrmico:;;: L'baldCl, Brisighelli ,e Ua- gional da Balda censulLoLi o Tl'Í- parlicularps, pois, a Jixaç,ão de
.

d 1 dL' lamismo os nlllu� SCOIIJl',e volLados ao ('n-oes.qlleclOnru os pe o I I '

milloll_ V, F,en'e-il'a le lam]J(\m AI-:- ])unar Superiol' como proceder 110, s'cn'3 salários, de acordo ,com a
t t· d 1\.T A

R gTêlllüreinwnlo da Pát.ria, .

CO'IlS TU. 'IVO 'e k'jiereu amos.
- J'nprlo Zi,mmer, ça:;o da conc(',�,:à() d(' ,l'E'ssalya pa- Consol irlação das Lrls do 'I'l'alJalho,

P
. ,

1· d'dl t da Pigul'u dr {le,,,tatrlle nas hosl.t's01" lS�O -e e e o can 1 a o 2a Cal1ayana: Dr, Olou cl'Eça, ra \'olaJ',
'

,

' é da compe( r,ncioa 'privada do Mi-
<:t7"t'

. • pessedl;:laf;, o seu grande (UllOl' aos ,I _'·\'1' ONa, f' sr�: Tia'go dç CasLro, }LeiLor '\V, Foi. J'espondido que H ressal"a II J E L 1 mstro d3. EducaçtlG.
d()� santos, Jo�é elo Vale Pereira 8Ó l'loderá scr concediclJa ,a PlttntorlPl'O) errll,U;; (() lj10ssn '-'SI aI l) InICl'e- � 1\', n, _ O aetigo 3.2:1, da Con-

,\ ll1cida nw:wuna ]10Ii'ic;l qlli' P I P'lliJ' I J'p I' '.e,!-"n-'
'

, ,CI'1'd1\)- II' a /', Ill1a I' a (:(111811

r'('a-I l'
-

dr' I rr b lh'
' "'.' "paei!rlrmicos,: -auo � qlle\ol('rlcll(ro(la"lf'SmaClrC'l1l�- _

! I"
, 81)�daçno a" ,P1S (O ,I'êl,a o.

tJcu(lo <Í f'1',enü, II r].crll1lado AderJJa-l
Itluio AJmóda, c]'](:üo,

,çuo (e lodos ü,s seus ��l"l'e 11�-�Oll�l- Lr>m a: seguinte l1eclação:
n, da :-;ilva, n cantli,da Lo da vi-Lóna,:" HA'rON.q<:;,'S: H'''O \

-

d ]) S
1'1t)� I r'lIdu, 11111' i,1 ti, ;-: I (> 1111 ,1(';) (I

".�50 ,St'l'<Í., !Wlrmitido I) f'LlllCio-'

-

l' I I 10, "
- -' \COllye,nçao 'o ,',

a ,;t'llcLflo1' da l{1!!Jtlbllca n
'

i'I�idon a sua, eX'curssao peo ]II) :()�
j :�a Cia,I'a v[I!n!'l: Dr, lll'lhrlllS d,e

I D, mi lwi l'(I, ell,lo,:, pl',e.parwLivos se
/)

JlJ'OXlnlO/ llan)pn to dI) ,('sbaÚe]pcimenfo parti":
no!' do 11:::;(,;];(10 eh"O:Oll anl.e-ol1-i· D J B B "I" ]Jk�i'i() dI' j<1Jwij'o,

. ",9 "', ",,"" " O"� IAITl1da Bumos, ' , , onna-s,;JS, u!(,lInam. dr'Y.t!I'::l homologaI' a c.an- d,tla/l:11IU1' dI' ellSill�O que não nt'.lJlunere
lem á� ....

0 'C ,30 hOJ ê1S em, Lagc<:;,: "r;;, P;j.dnpy Noce�li, D, F, de Aqni-_ rlidaí ura tIo ":J', Y('Jlceslau Brás ai)
TI"'II�I'llrl'('ntio (lIIJfUlilfi a

"() {l()lll(lJgnaJl1�Illl(' os seu" JlJ:(II'e8'So-
I I( frsflY3 P PI1(U�lU 'Iica " ]!��I'a,liC'i<t 00 i].ll.�tre C'UolarlllPJ1ose,onr t' li, _", . ,,,., -

I lll) i> academico Liclio M, Gallarlo, gO\·i'l'110 do l�sl ado c indicar o rf'::<, Úl1 nün 111(\3 pa:guo 'poutual-
t c l])ci )llada 1wlo DiTfl[(rio

'

I ··,ta'r)o",' associando-s,e ás home,na-nWl1--e 1'0 (_', . \
• :' "'.'

I
la l'JaluYaT1R: Prol'. Pláyio Fer- Sl', Bpl1f.:d·i(o ,\'allld:wcs par,a a

J
'

I
'

. mrnLe 'a l'I'l1ll111lenln50 c1(� carla mes_
1I-lllnici-pal 'do F., S', J�',:r 11,0\ g,'�'l�n.

-

l'al'i, 11:l'ad-enllcos: F'1',ancisco �-\.�si,g, lerceÍl-a RPnaloria, f:!('ll,S IJll(, I'PC(' fI'I'a r.n,;;, S(_\lI'; ('1)1]-
::5 Ilnico _ Com ;ete ao MinÍsté-

I 'd" I ' 1 l·l'I'l',aUO;; (-, do,,; '''(,11'; amIgos, :11;1'('- 'I ,'d] _ 1.., I"
'

.

• e nIll111�lt) e eouelglOlla,lLOs, �- _\n.(õnío Lishoa c srs: An(ull-io 'P01' ,;lla Y{'Z a cOI�ve.nç50 do p,. ",.. 1'10·a �ducacao e :::;ando Ixar.os
c,lu;;;h e (,xPl'r.ssÍ\-"as l't'p!'l'senlaçoes ·\I·}('),"I 010 e rja'�la-o :' �'Sl'�,

s(:m,ta-lhe votos de fehcl'dad,es ])('s-

I' '("
"

.

d t
'

.

-

".
- 'o U v }Iv � R, a r,palizHl'-sP no j)l'óxlmo .di;). 2, I Cl'!..,el'l(}� llara 'a e ,e;rmmae,Ho HUi

�10 ,opt\l.'ul'iaclo,
,

.

, 'H itl, :{O CP.:.) Faz,em-s,e calcu- homolog-uJ'á I umbóm ',a candi.daLlll'a
soa,

,
,

eonrlig'Ila r(�mllneJ\l(ãl) df.'viela aos
0]11 Nll os cal1aVmWIl'Qs siegui1'am los, '1'm nm g-e.upo de dleputados dQ SI', Vf',n('r�J.al1 131'1\13, e indicará

I PI'(}l'essrme:;,
])m11- Gomo Ilb,SPg'lU'ítl"

para Joaçaha, ünck. I) randid':'I:Lo
lial1li�h-rs, na Camana sohr(� as 1'01'- para a t.el'ceoit'a senuloria (} sr, },J'- bl'o ,t:['.l'iivn do partido, não pode a exem,l(:ãn do preceito t'slallcleci--

da� 111.'e fn:rolwias popula,l"p,s, (,'s[a� I ,- ,

ças pleiiorais que ,e a,prelscnOar ao, lu!' Bi'l'nilrrl,i',�, ,pl'r�i'denl e daquela parGicijJÍ1l' do Di.l'cLórlO; !�, lH'i.V do lJO pl's,plllp ,arlígo,
'1'a í'f'lldo lrgnal'd'n'dn com um -Cps- ' ,

.
.

(lispllLm}do o govflrno elo Eôl,ado, a agren1i,ação parLi,dJ.I'i,a, \'h'cwlo 'Ie salú,río,;, não J111dc "t�f '. Londrci', 30 (A, P,) - A illlpre'll-'
l,iVll TJI'ogralWJ de fesla.s, 19 IlI' jtlJ1eíl'� yj,nrlollro, Um dos Rio, '20 _ Em n\união malizada Inwmhrq efcLivo, Fll1alrnel1(e COI1- sa brilal1ica eon,si{hcTa :1S aluais

EXr-'HESSIVOR TELEG:,H,A.l\lA8: ['PIH't'fipnlantes, )Jlais a paI' da si- onuem á n()ite, 'a ComÍssão Execu-I çluinelo o SI', BorgI1i . nm acordo I COlICf-'SSõef< .f;ei-tas pela �Tni[o So�
() dI', Aderhal R, da Silva cnn- tuagfío, diz: [iya do Pa1'üdo Trabalhi,sta r,esol-Iwtll o p, R" conJxa o voLo do Di-.yj.p(it'a no [ocanle a TrlCst,o e, a

d'.ídaLo fia vitória, l'eceten mai,,, os - "O "MáriO Tayares, Le,iido por "mI 'negar proYirilcnto ao recUI'SO retól'Í-o Nacional, infringi'lI o al'L. inSI)(,'c,ão internacional do arma

�(�S'llínl,r'R 9 ·r.x]J1'e,?sivos 1r:tJ.cgramas: si o p, S, D, 13 o p, R" o]JLérá pa,ra impetr.acto pelo rJ;€<putado BUgOl160 dos ,esta.lutos, Assim, ficou des- l1lC'l1ito C(lUlO os mais impOl'bain,tes
DE ,JOINVILE: cima: dr meio 'milhão de votos, O Borghi. cont.l'a u eleição deste lla- Li-I.UiLlo aquelp cipj)\.! lado da.s fun- :1('0)1 tccimenLos yrrificados nas

"Tomei wll'taLo com lodos os prof, Antônio de Aime,idoa Prado, r-a ]Jresid'e,nlie do Dil'etório };sLa- ções !l,e p1'r-sillou(,e ,e I11rmbro do aluais discussões da.s NacõcR Uni-

direLórios do �ol'te do Esta,do, Te- so OR eomuuistas o apoiarem, Ire- dual ele São Panlo, Dk,Rlól'io )181llii:;ta, da,,, pa,l'a a solução dos problemas
31ho a ,saHsfacão, (lI' ,comunicH1' (lO zenlos mil sllr'rágio,�, RPnfio eenlo O 31arp'CPT do l'f�lal.or conclui que Rf'�ol\'<Nl ai,nda a Cornis-sfio mall- qUi' ]lorlrWiíl:lll acarretar 11nl CDP·I,to

-omill;t'nL-f.' r.indidn1·t) qUt:l as ho"les (-',-inte mi� (la 'C, D, N" uns du-to sr, Hugo BV1:g'11i: não ,sendo mem- Lel' os antigos 'D1t'tllbros do Direló- g·l'étvc papa a' i1umul.lidadl_",

de D�l�mbro de 1946 H 9892

c ... _

.....- __
.

B Casa Savoia· foi proibida
ROMA, 30 (U, P,) '_ "A residência, em território da Re

pública da Itália, é proibida a todos os membros da Casa de
Savoia" _ diz um dos artigos da futura Constituição italiana,
aprovado hoje á tarde, por 14 votos.contra 1. e uma abstenção
pela Sub-aomissão Constitucional (La Assembléia Constítuínte.

Foi também aprovado' o astígo que diz que "será decídído

por lei o confisco, em benefício do Estado, dos bens da Casa
de Savoia ".

, :zI

o MAiS AN'l'JGQ DIARiO DE SANTA CATARINA

Pruprielarlo e Diretor-Gerente � SIJJNÉI

Diretor de Redação A.

NOCETJ - Diretor: BARREIROS FILHO

DAMASCENO DA SILVA Contra a guerra total
LONDRES, 30 (A, N.) - Um apelo para que todos os

ienti,gt.i3'», do mundo' r€ipudiem os métodos de guerra que por
sua .ruatarreza possam aoarcetar uma guerra total como bom

bardeío aéreo de cidades, o emprego de bombas atômicas, a

guerra química, foi feito na reunião de hoje na Socied.ade Real

de
.

Cientistas prelo p.residente da mesma, Sir Alberto Robeíns,

LARE SP('ESS, 30 ATI. P.) - "Pelo seu passado, t.radições
avessas ás g',.e'l'l"ns de couquísta, e 'pleD!tt. adesão ás Nações
Unidas, o Brasll acolhe CoJJL todo o lnrterêsse e projeto de }'e

solução da União Sovíêtlca sõbre o des�l'J1laJ1l�Il�o" - procl�
mou, na Comisi'>ão Potítlea, o .delegadó brasíleíro, sr. Leão
YeJoso.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Par-is - (S. F. L) A 20
de Janeiro de 1898, logo depois
da descoberta dos raios X por
Roentgen, Henri Poincaré
apresentava a seus colegas da
'AQaid.emia da� Ciências uma,

das prdmeíras .radiogratlas 01)
tidas, onde se víam, a transpa-
rência, os os'sos de uma mão. A Loção Brilhpnte foz ,,01.
Henri Poincaré 'pensou, eruão. lar a côr natural primitiva
sé não se Ipodia dar o caso re- (castanha, louro, doirQda:.ou
cíproco, isto é, se a tluores- negro,) em pOuao tempo NQo

é tin,turo: Não mancha e nãocêneía -de certos ,corpos não suja, O seu u.o é Iirr po,
geraria os raios X. Henri Bec- facU e agradá"el .

./

"

querel, descendente de uma A Loção Brilhante e,xtingue
ilustre família de sábios, su- a. cQllpas� o prurido, a sebor_-

rhéa • tôdos as o.fecç�s pe- ,

pÔS que existiam substâncias rOlitáriall do cabelo. alllsim
capazs de produztr esses mes-r como combate a cai"icie, re-'"
mos raios depois de excitados, vitalizando 011 'raizes copila·

n,.ão pelos raios católicos, m�sl res. Foi aprovado peJo Depo r+ >

• CONSELHOS DE BELEZA. envelope duma carta ao envés]tamento Nacional de 'Saúde ' . " ,

SIlillp:.l'esmelllte pela "luz. Seu 'Pública� .

. HABITOS PREJUDICIAIS Á de abri-Ia ? A vida ,ê um gran-
'

-

pai havia estudado O-S fenô- BELEZA' . de mistério; mas,' e111 úHima:-
menos da fluorescência, O fi-: M:-�;W�2f'�- »Ó» -" análíse, bastante simples .. Prri-],
Iho rencontrou em s'eu labora-l.

I
A mulher deseja sempre ser cure slnuplíficar tudo.

'

"

tório toda uma série 'de corpos -"'!-_...."""'-- bela=e para Isso-recorre rpes-' -

�
Q'uando ";QQê' .i.magüja

dotados dessa propriedade. Ex- . .
.

.mo aos mais sutis' artíficíos quê ec!'itão:.: sernprq, falandõ de'
perímentou yários e expo-Ios] ·,.'C,·;�,u T- "I,' "3��"". quando ia natti�eza .não lhe Vp.çê �- É'I1m,p_01ICÓ:' de {a::tu,i-
a -plena luz .sôbre umá placa: foi pródiga, �a:l:5 apes?-'l" disso. dad(2.;} A maior parte das-ve- .

sensível protegãda por papel ': ", ".:: _ ,- há vário$ hábitos que ela ad-, zes nínguem lhe: pnesta aten-
preto, esperando assim

veri'fF'1
" quire ínvolumtartamente e 'que, ção .• - '. " "".

.

(la,l,�' pela ,impress.ã;o da -placa, a

CAN'SA:'DA 'longe ',de' ravorecer, prejüdí- " _:_gu!lJr�do 'Yicê.;traQa dese-
emissão dos raios X. Todos os' eam Imensamente sua aparen- nJI9:13'3; lapía em pedaços de pa-
'oorpos fluorescentes ensaiados ". cía.: di.mluuin'do:...lhe os ,>encal1;- �'el eU!lua1?-t.{> fala? - Isso dá-
deram' um 're.sultad.o ,nulo. UIll e sem: ViÇO tos. pessoais. Ulpa, !ace ca!rna JheJ um ,ar (te sufi�iêuc-ia" de
só, o ;sulfato, de uranitun. e de es'peo1haI;ldO: . seren�dade, > :relp_re- abstração, M:os:tr.e-se,mais se-

A� pérfiqas',ru. ..lp'otassio' impressionara a pla- gas nà testa' e aô senta mUito 'em faNor da, mu.- .glftra de si pôr outros meios.
'

(la fo:tagráfica através de seu redor dos olhos, Iher. Daí a neces�idade de evi- ;:- Qu.á,hgO Você torce i;ilu-
'envel'Oipe de' ptap,e1 pret@; mas as sarqas, man- tar, por e:l4e IDtp Io', as cOln-trà:-. tilTIlJen!te, úma mechá dos ·s�u,s

o,. banho. de, luz'sol'w,t, a,··..qpe fo'- ',,' " ,,',ch<.ls,cravosees. ções de ftmsculos faciais; em e.abelos,?:� Você deve. estál;-pinhas, são traiçoeiros inimigos da . ',.' .

ra Ipr:eV1amelute -submeltlda

na-I beleza'da I7lulher. Quando sUrgem'
,

atitudes �e dor, q_l1a!ldo 'a t1'S-,',: h,€ositwúte, e ,u,ervosa;, Vrn' poucoda ,s,Lgnificava" pois que, Imes- estas' impe.rfei,ções, lançàndo nu· , teza' lhe lILvadé a alm,a ou 'n,t de es_:porte ser-yos-a salutar.,
-

mo. depois de cOTh�ew'V'ad'o, nu':' 'v�ns sobre a sua felicidlH;le, <;on· CO,Iltratempo 'quailquer' a ob .Í-'
'� �,� *,,�

- '

I
f.ie' n�s vi�tud'es do Crem,e 'Rugol. C'ma e,s:curidao cÜ!lllJpleta e de- Rugol1;oriig� rapidamente as cau.' g'ue a· modificar' S;eus planos, RE BI'rA ,PARA O SEU PA-

morada, o sial de uraniuni'ain- sas do en.veJhecimento prematuro causrundo-lhe cOIti.trari.edad:e e' �J),AR_,
da, implr,elss�oll'ava ia pJaca. Es- da cutis. Este famoso creme em· al)J!ar.gúra. Nada: de aper'tan os "., *}
Sl:l;S irrmdi·açõe!s., 'que signifiica� belezadot, usado �bdas. as' noites 'labios, contrair as' pálpebra-s e . FEIJAO VERMELHO COM 'FARMACIAS DE' PLÁNTÃO'

, 'em sU,aves massagens no· rosto: ' '

vrà uma proprleda,de do corpo,' eu,rugar.a t€osta, se' uma vaga VINHO, Estariio dE' plantão, dU.l'a,nne o"
pescoç,o, e todos os dias como

expeifi,menbado, era inde12en- biIse ,do "maquillage", remov(t as de '. infeUddade perturbar', a; IDsêoIher lima 'lJôa qualidade mês dl{' deí\embro, as S'(lg'ujnte�,'
de!llte dia fluorescência. H-enri Ímpurezas que se àcumulam nos tra!nquilid-adé de sUia vida.' Do- de feijõ'es veTmelJ:.0s. Gozinha:- f;�\l��lág:)��ing(� � Farmácia� Nelson,
B I h d d·

, poros, for,ta,lece os ,tecidos, dá vi· . '. .

I" d
.

I "f d 1
�

eúquere IC amou-o' e ra 10- mIne. oS qnpu sos e 'ITa e. as 'os :nla� agua yrven o, sa gada.. � lllLU' lêelil,)C Scnmidl.
.

'd
. gor e mocidad,e à pele. Com ape· �

.' .

Qat'lvl ade. Sua descoBerta de- - , ' e,xpressoe.s de' deHgosto., Isso 'l1ru,ndo 'es,-tivere,m meio c"'-, '7 s,á,bado -,.'- }1'ar'mácia Moderna
nas uma semana de uso do ,Creme ,

v

V1ia l�evolucionar a física e l€=- Rugola sua cutis poderá ficar ma- não SOimente a auxiliará a re- zidos, retirar um bôa parte da
- Praça 15 df'. �ove�bro.

vaI' OS ci.entistlas 'li libe'rtacão cia, limpa e acetinada, aumentan� conq1uistar a alegria de viver I água e ,subs.titmi-la por meiÇl..
8 )d?ll;lOgO, �-

l' alimacl� Moderna

d
. A'.

' -

do os 'seus encantos e. proteopndo "Ih
. ,

'e '
. .

.

A
� J relOa 15 dE' Nove,rubIO.

,Ia energIa atomwa. ,.... cOlmo e garruntIra a l;>eleza qu garra.fa de vmho ·tmto. Nesse 1/.( :',',,','il�<>,,(l,o _ Ji,'''I'nl''c'l'a ' SantG'"a sua felicidade, f!I. feliciçiade ,o '" U,'

Para cOffiemQIJàr eSlte gran- ele amar ... e ser amadà. t�n1:.o deseja refletir no seu mo;mento , juntar um pedaço An[ôllió - Rua João Pi'nto.
de acontecimento' científico, fisico e nas a.t1túdes. de toucinho .e um pouco 'de 1� domingo - J<�al'lm�ci.a Santa'

outro Jle:cqu0r,el, Jean, da Aca-
CREME ,� * ,;«

,

oarne de pbrço saIo'ada cozi- Anl(lm,(� - nua Joao ,P�nto., .

RU'r!O'L
' ,b " 2J sabauo - F'al'macJa Calar1 '.rí;fdemia das Ciências, ilustré

_

'-li . 'rÊlU Vo.CÊ CONSCIÊNCIA. da. Ferver e contmual' a cozer nensc __ Rlla Trajano. :tO".

eJolliti.nua,dor de,ssa dinaSiUa de
• .

DE SUAS MANIAS � lentamente, de mo.do que uma 22' doming'o � FaJ'mácia Catari-·
" "Alvim.1I, Freitas, Ltda.,C,P.1379-S.'P,aulo ,

.

. sábios, expôs no anfiteatro do - Quando 'Date iúcessante::' parte fio caldo se evapore. Pe.r-' ]lcnse �- Rna Tl'ajnnu.
-

Mus.eu a.� cõnlsequên.(üas da
'n."d."J

meruté o pé quan.do 'fala? .:_ fumar com ramo de salsa. �5. qllul'laAeit'fl \:\'aLal) - �i'al'-
desco'bDor+'a no doml'nI'o da fI'- Calnl,a, ""'I:Inai-'e, " seJ'a mal',s Alg':"ll'S InI' t

.

t d
maCHa !hmhvc'll'<1 -'-- R.u� Trajano·

v o.; � va. ,'u. ' nu. os an es � 2R sabaclo _ Farf.llaCla Santo'
sica. Por seú turno, o Sir. Yves natur,al.

'

servir, ligar o caldo com. uma Ago�tillho � IltHl Conselbeü:o Ma-
Le Gmnd; s1Ub�diretor do la- Quando Você examiuq_ o colher' de fa.rinha. ) f'ra;, ..

boratório dé �fÍ:ska do ri:íesmo
'

29 domingo ,._ fi"aJ'm3:cia Santa'

Museu, traltou das a'pl.icaçõ,es Ag:OS{j,)lho .- Hl(a Gon�(�l'heü:o Ma-

d I
,� fr-n.

la rádioatividadre. á física do o HPl'dço llotnnJO scrá efctua-
globo. O elugenheiro" Gene,ral -cl'o p.ela F,ál'mácía Santo ,AúLónio."
Lamothe, dÍl'etor dos estudos, DA "VARLG" sila, :.'t ,Rua Jufio Pinto.,

"

frez na· EtooO!lta Piolitéc',ll,ica uma A partir d'Ü 'próximo dia 11 de
conf'erência sôbre a hilSltÓ-zi_a Novembro, enLrará em �vigor o se-

cie,nltífica dos Becqu-erel.. 'tlinte horári.o de .verão da, V,ARIG.,Profes:&OT Strohl. membro da DE FLORAINóPOLIS PARA CUR[-
, Acad-e.mia de Medicin:a, falon TIBA E SÃO PAULO.
das aplioáçÔeis da mdi;ativida�
de á,ibLollOgia. E, por último, o

sr. Fredéri0 'Joliot-Curei fez
'no 'Museu uma Conf'erêllcia in
tituladla: "Radioatividade e

enel�g�a atômÍ.Ca".
'

A ,RADIOTIVIDADE DESCO
BE,R.'rA,. FRANCESA, PRE-I'CURSORA DA ENERGIA,

A'I'ÚMICA
Cabelos Brancos·'

Sinal de .velhice

Segundas e sextas, partidas ás'
13,00 11or'as.

l?E FLORIANóPOLIS PARA POR-'
TO ALEGRE, PELOTAS, CACHOEI
RA ALEGRETE, URUGUAIANA,

MONTEVIDÉU
Te1;oas e 'Sábados, ás 10,3l·..
As quarLas- para o Nórle. (ate São

Camisa., Gravatas, Pijamet, �a1.ilo) e sextas para o Sul (até
Meia •. das melhores, pelol m'e· �Ion.teyidéu), os aviões

escalarãO!n-ores . preços 86 na ,CASA MIS I 61}1 Florianópolis facultllÚ�'amerí
CELANEA -.RuaC, Mafra, 6 Il�.

"

.

ELES AN&tA, 'CONFORTO E � ECONOMIA
cpnsegu,e-se eorn os troJes, sob-medida'. ,

G- ti A SPA R 1.0

BO,a

Vencle:ibr pOr corrt n proprio:
PLACIDO',MAFRA - ,Bejz·ar de Me elei8.
Rua Felipe Schrnidt, 34' - Fone, 755 .

cole,c;ão de, amostrQS Atende-seàdomicilio,.

�-------------------------------------------------------------

,VI:DA

FIMIN

'.
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.
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() ESTAnO-bomingõ t de Dezembro ele 194& 5

Médicos brasileiros
·em viagem

"Rio,
'"

(E.) - Voltou de Nova
':York, velo "cl ipper" da Pan Ame
rícan World Airways, o dr, Orlan-

,

do Casu:o Lima, lívre-docente de
,clínica oto-tmc-Jor ingnlógíea da

iFacnldacle de Medicina da Bahia e

,de1!ilgadu do mesmo Estado ao I
,Cong.I'e�J''.(� de Oto-i-ino-Iaríngoto.,
.�ia, renlizado em outubro ultimo,
.em Cb ícggo. Humo aos Estados
�·Unido.s, transitou pelo Rio, no

'",CJlippel''' procedente de Buenos
.:Aircs, a dra, Iracy Doyle de Arru
,-da Caniara, psiquiatra hrasileira
.que vai realicar um -curso de três
anos no Instituto Psicoanalitíoo de
.Boston.

,;

Nervos Debili
�tados Provocam I

: a He�rasthenia·!
J NAO OEI�E QUE e EX-' I

1/("
CESSO DE TRABALHO

1

fi
DEBILITE o SEU ORo

. .::..._ GANISMO, PO RUUE o
, 1 CANSAÇO PHYSICO
I '�E INTElLECTUÃl i)
; I . LEVARA', FATALMEN.

TE, A' NEURASTHENIA

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
cias. Trate-se imrnediatarnen
te, com um remedio de' elfeito
positivo e immediato. Não
tomê drogas perigosas. Vigonal
é o remédio indicado para
qualquer caso de neurasthenia.
Vigonal revigora o organismo,
restituindo ao fraco as forças
perdidas e a energia da juven
tude ás .pessôaa exhauridas,

Vi�onàl.
FORTIFICA E DÁ SAÚDE
labor.atorlos ALVIM & FREITAS - S. Paulo

A''I·"

o julgamento
dos generais

Roma, ;'� (U. P.) - A defesa

lapresenLou rioie, suas rasões fi

nais, pedindo a absolvição dos ge
nerais Von Mackenzen e M'aeHter·
l) advogado recordou a declaração
deste de que não estava lutando'

pela vida mas pela sua pró,pria
.honra e pela honra do êxito ale:'

mão, Mas adiantou que a ordem de

HiUee manda-ndo Iuzjlar tresentos
-e trinta e cinco italianos em re

''Pl'esalia, parecia con I rária as leis

"da humanidade.

o mELHOR DOS mELHORE S

'Ç l'IIlr!: uc 0",.5. I<? J,O�'

.. ..c01o':0 UMA. DA$ CONTRleVICÔES O� (;UER"� OO"IA80R�"TOQIO ocw
o I>�HO Ot�Tt ."�.pO,I.I.:r9.;:O"".lt,OU :tCG/G

Bons produ.tos, e. melhóres-: preços

I'

'," .

.. , , ., '

,.. {:�.,":�.�:%.::.:.:.-::�.:1:
SEÇAO DE A,GRICUlTURA,: ,.

'.'
,ir>'"

.

Arados, gr ades de disco e de dentes, cul
tivadores "Senioé.' .Moinhos 'de' pedra e'
de disco para todos os fins e capacidades.
Máquinas e veneno para extinção de forrni

gas.Amplo sortiment.o de tôdas as Ierramen
tas para lavoura, Consulte nossos preços!

\ .. ; .

SECÃO DE
PRODUrOS DoMÉSTICOS:
lt'ogi5es de todos os tipos. Belíssimo.estoque
de rádios de diversas marcas, ondas cur

tas e longas. cm' prestações, a preços con-'
vidativos. Filtros, geladeiras. máquinas de
costura, ferros de engomar e milhares de

artigos' úteis, tndispensáveis ao. equipa-
mento de l;m -:b:;.r moderno,

.

.

f � .-' _

:�.
�.

. " ssção DE INDÚSTRIA: 'ti.t,:i:;.:.:,:.tTornos, paralelos e bancadas. Máquinas .'

para diversos fins. Cornplêto estoque de

ferramentas. Graride sortimento de canos,
utensílios ,e material para construções,
Fôlhas de serra para engenho,' braçais,
para aço 'e metais; circulares e de Lia.

.�BOl'lS preços pata �tacado e yarej�...
,f'� SEÇAO�:PE AI?1,iG05

PARA O 'TRt'l.e'�SPORrÉ�
Pneus Goodyear de' ti pos c.ite rentes,
especialmente construidos' para a na

turezâ de cad-i traba.ho. Câmaras,.

mangueiras" correias e L�1 terias. Fel>
rarnentas e macacos a x, 5 toneladas.;

CARLOS HOIPCKI.S.:L.
COMÉRCIO E INDÚSTRIA

.

MATRIZ: FLORIANómLlS • FlLlAIS: B:,UMENAU • rOACABA • JOINVIL'I
, "LAGES LAGUNA. são FlIANCISC0 DO SUL· TUBARJl.o

AG�NCIA EM SA�lTOj • ESCRITÓRIOS EM SÃO PAULO E CURITI14

ARMADORES • COMERCIANTES • INDUSTRIAIS

Fazendas. Ferragens· Máquinas o Produtos Químico. e Farmac:êuticoa
Telegramas "HOEPCIrE"

Transporte de cargas a passageiros entre os portos de Laguna e Rio de Jen.ire
Fábrica de Pontas "RUa Marte" (Pregos de ferro)

·IMPORTADORES E ATACADISTAS

MAtlWJO • tlA.lURS·O DE MOT·ORlSTA o capitalismo e
o mundo

Ag'Dola. a RepretMlntaça.. am
O.MI

'

Matria: Florian6poll*
Rua 1080 Pilllto i n. PI
CGba Po.tal, 37
.FWc1: Cr-.eiúm;a

Rua noriano Peixoto, e/o
(EdU, Próprlu).

Talegramaa: °PRJMUS·
AaeIlt.. UQe princlpc1l.
lD.unlololoe elo E.toel"

e

Serviço de Pronto Socorro de Automõvets Nova Yorlr, :U. P.) ...:. O New

York Times publica, em primeira
págína um artigo, comparando os

discursos de Peron e "do embaixa
dor norte-amer-icano Messerrmeth
sobre o capitalismo. O emba'ixador
em Buenos Aires, falando nas ce

lebrações de ontem, af'ir-mou que o

eapital ismo "está dando condições

---�-------------------------l mais favoráveis que as of,ere.oidal·
para a grande massa do povo, em

Tenha sempre em casa uma garrafinha de qualquer outro ,país do mundo".

AP'EH ITIVO K
Pouco antes, no entanto, o presi-

.

.

.

.

.

« N...O T» dente Peron dissera que o capita-
lismo estava morrendo no mundo.

.
Ensina-se a dirigir automóveis

.
Amador e Profissional

Teor ia, e prática - conhecimento do motor.

Atendem- se chamados para' reparos de urgência.
Auto-Escola 1-47.77

GAKAGE UNIAO -""'PRAÇA GAL. OSÓRIO,' 40.

laboratório
Radio-T'ecnicc-Elect:ron

Fundado em 1935
Montagem de rádio., Ampli-

I
ficadore.-Tran.mi••Q:re.

Material importado direta'
mente do. U. 3. A.

Proprietário
ütemsr GAorges Bõhm
E:ecbe . Tscnico . Profiuiona)

I formado na Europa
Florian6po'ia

'O"" T ",:: - Pi�+'.., ., ?,Q • Sol->,

I A 4!.SL. §Am�p.0�R..E1.
I

do Centro E.pírita Luz, Caridade
e Amor. comunica"a mudança
do .eu conlult6rio para a rua do
Senado, 317, 2.0 andar, Rio de

]oneiro.
--------------......- ......�--- w_""""",1·1 (CONSU TAS Cr$ 20.00.)

QUER VESTIR·SE (OM CONFORTO E, ELECiANCIA ?
PROCURE

Alfaiataria
A

Mello
Rua Felippe Schmidt 22 - Sobrado

,

�

\
I

.. ,
,

"
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Notas rurais IConcurso

�' CONTRa SIIRDIS
�'
�.

x • E ,MaNCHas
tf.,.
�
t.�
�

'PARA RECEBER AMOSTRA GRÁTIS
ESCREVA o SEU ENDEREÇO AO

UBOIIIHÓRIO OOIN S. I.
CAIXA POSíAL, 36

,BLUMENAU � SANTA CATARINA

As reparações
de guerra

Nova York,' (D. P.) - O CQu-
. selh o dos Chauoeleres discutirá,
hoje a q�teslão das reparações' a

serem pagas pelos antigos satéli
tes do êixo, num total de um: bi
lhão e tresentos e cinquenta mi
lhões de dolares· É este o ultimo

grande problema sobre o qual ain
da não se chegou pelo menos a um

acordo parcial, depois dos entendi
mentos havidos sobre a retirada
das tropas de Tl'i_esbe e a navega
ção do Danuhío.

«Rainha Caridade»

co.
.

Será que nele atuam exclu-] À venda na Avenida RIo

sívamente artístas brigados I
Branco, em frente ao num.e co

com dona Estética? . . 99. Tratar ns mesma av'ell1da"
Ali Babá ,n°. 89.

....,.,

l

da

,

CREDIARIO KNOT

Oscar F. Carneiro

SISTEMA
RtRlpas
cal�do,

Móvel.
Rádios
Geladelr••
Bicicleta.

J6185

LIvros
Chapéu.

,

Instalmções elétrica. e lan�"rIat
Artllol para pr..entes
Pelet'
Casacos
Quaisquer artl,"

"

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SEGUROS KNOT S.' A',

O. 1(. eTUJ:H«!

lFARMACIA ESP.ERANÇA
do Farmacêutico 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.

ESCRITÓRIO JURIDICO COMER,CIA.L
A••unto.: Jurídicos.- Comerciais --,Rurais e Informutiv?s

Bndereço Tel. ELIBRANCO -' LAJES - Santa Catarina
Consulte no.ga Organização ontes de .e decidir pela. com

'Ora ou venda de imoveis. pinhais ou qualquer
• . '

emprua neste e.tado'
Diretor: •• DR. ELISIARIO DE CAMA'RGO BRANCO

ADVOGADO
Rua Frei Rogér!c, 54 - Caixa Postal 54 - Fone 54

-

��J�)VOGADOS
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. r. ]. DE' SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe� Schmidt se - Sala 5
Edifício Cruzeiro - Florinn6polis.I

W'iM* Ui".

SNRS.
ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre

gúlaridade na entrega
de seus iornaes.

SirvolTl-se do
REEMBOLSO POSTAL

.

�osilo�nldrioMasell.
�t1It(Mk���,

••••••••••••••••••••••••••• (0 •• 1.9"-

COMERCIANTE: Dá um li

vro à Biblioteca do Centro Aca

dêmico XI d'e Fevereiro. Con-"

tribuirás, assim, para a forma-:

.ção cultural dos catarinenses..

'

de amanhã!
("Campanha pró-livro" do

C. A. XI de Fevereiro).

FRACOS e

ANÊMICOS

TERRENO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Para informações completas e pedidos

VERMOREL & CII. LIDO.,
Av. Nilo Pe.çanha, 151, s. 704, te'. 42-6495 - Rn,

Levou a bolsa, entretanto III • "

LONDRbJS, (U, 1',) - Clli ladrão Lontlrino deitoii (I mão hoje
sobre uma pasta que SI' encont rtnni num tuüonun:el, 'não encont rarulo
'nada (te valor a não sei' uns l)([1J(:is coiu ano/ações e alguns desentio«,
aiioioi; ,a pasta, levando só a bolsu. A policia organizem logo tun(/ série
.de equipes para a coleta dos papéis perdidos. 110S quais estaruin dese
nhados :e descritos os planos de tII!I novo motor de aciüo, (/IIC es!ú sr�ll

do guardado no 11wis estrito searedo.

I.P. A. S. E.
LOCAÇÃO DE ÁREAS I\O EDIFÍCIO IPASE

EDITAI.

1) - Pelo prazo de 15 (quinze dias), a contar desta data, serão
recebidas propostas para locação de áreas nu Edíf'ício
IPASE, observadas as seguintes condições :

2) - Preços por mz - 2° ao 5° pavimento ... :' .... Cl'ÓÍi 25.00

(Vinte e cinco cruzeiros)
Preços por m2 - 6° pavimento (restaurante) .. Cr!\i' 30,00

(Trmta cruzeiros)
Pr-eços por m2 - pavimento térreo , Cl':j; �O,OO

(Quarenta cruzeiros)
Preços por m2 - porão Cr;!; �5,OO

(Quinze cruzeiros)
3) Não serão consideradas, em qualquer caso, propostas in

feriores a 30% sobre os preços fixados.

'4) O IPASE reserva-se o direilo de determinar o pavimento
em que serão localizadas as áreas requer-idas pelos inte
ressados,

5) - As divisões das salas serão í'eitas pelo IPASE, o qual co

brará uma taxa correspondente a despesa efetuada e que
será incluida no valor locativo.

6) O IPASE reserva-se o direito de recusar qualquer pro

posta, em direítc ao proponente, de indenização alguma,
1) - Terão pref'erencia, em igualdade de condições de preços"

as repartições publicas que, anteriormente, solicitaram re

servas de áreas, desde que renovem as respectivas pro-

postas, dentro do prazo do presente Edital.

I8) - Para efeito cio disposto no item anterior, são as

Se,gUillleSas repartições aludidas : Delegacia Regional do 'I'rahalho,
Serviço de Economia Rural, Serviço cle Expansão cio Trigo,
Junta, de Conúiliação e Julgamento, Departamenlo cle Geo

grafia e Estaüs.uca' e Cia. Sul América Terrestres, MariLi
mos e AcidenteS'.

9) Com exceçãO' de l'epal'lições publicas, os demais propo

nenbes deverão indicar ein sua,s proposlas, o nome de dois

Jiadores, prazo cid contrato e ftm a que se destina a área

pl'e&endida, bem Gomo que aceitam ao.s termos do Regu
lamento do Edifício que fal parle integ-ranle do conil'ato.

,
10) - As propostas serão recebidas até o dia 14 de dezembro p.

V., e abertas no dia 16, na presBl1{ía cios interessados, ás

14 horas, sal\'o a"iso em contrário, no Gabinele cla

Ge-Irência local·

11) - As propostas deverão ser erulregues na Agência, dentro do

horário do expe,dienle, em enyelopes fechados e lacrados,
<) subscritas, ""n; n nOUle do inleressado e a indicuç-ão:
"LOCAÇA0 -lWIFiCIO·'.

Agência do fPASE, em SanLa Calarim.

Florianópolis, 30 de noYenún'o de 194()·

MÁRIO JIARQCES GARCIA

:1EREi\TE

Larga-me...
Deixa-me ·gritar!

l
�

Combote a tosse, a

bronquite e os resfria

d013. JGão O Xarope g,'
éeficoz no tratrarnento

das af.'3cções gripais e

dos vi�s respiratórios.
O Xarope São João
sc.Ito o cctarro e foz

expectorar fàcilmente.

TOME APERITIVO

KNOT

I ALO!I!�li�.� _��ib�!��li�����
balhador seja sindicalizado. E só por isso, o metropoütano (lo

L01Hh'es corre pertgo de ficar paralfzado. O caso e que na re�
pectiva usina elétrica .ha um operário membro 'd?, s�ita relI

glosa de Plymouth, que recusa ingressar p.ara o sI.ndlcato. da

, classe alagando que a Bíblia não o permíte. E d18JIlite dISS,O;
os OllÍTO'l trabalhadores ameaçam decretar a greve. Tambem

outros membros da comunidade religiosa, inclusive um?,. co
, zillheil'a num hospital, estão na iminência de _ser . de�I1ltI.dos
: peln mesmo !lH)tivO. 1YIas. o casa ê que outros sao sm.dlcalIza
(lOS, pois 'a seita em que estão, man�a �cada me.�br.o ínterprc-

tal' a. Blhlía de acúrdo com sua proprra COO1SClenCla.
• ! --- .... -" ...,.

Londres, (D. P.) - Hlxis- --- - -�.�

tem greves de todos os tipos, I ºN'RS ,até 'as celebres greves da fome, llJ...
'

Mas de f'orma alguma elas

AS�IN "NTVSchegam a comparar-se com

ai fi li (i n
greve dos trabalhadores de Reclamem imediata.
,oertas usinas de energia ele-, mente qualquer írra-
tríca de Londres. Os grevistas gularidade na entrega
não queriam aumento de sala- de seus jornaes.
rio nem redução

-

de hora d,e
trabalho. Nada Unham a 1'e-I--------......·---.....

clamar elüs empregadores, Ti-jnham cedido a greve unica
mente porque o operárto Wil
llans Clark recusara entrar I'para o stndícato. Ao advogado
do Sim.dicat.o procurou expli-'
cal' a sua atitude destacando

que não se tratava de caso po
Iítíco. Em vil a sua reli!gião
não permitia tal coisa. E o

problema ficou solucionado ao

abrir' o operárío, mão de to-
das as vantagens que o Sindi
cato lhe podia confer-ir.

NOS ARTISTICOS E LIVROS GALANTES
«GrUl •• 6 fotoll 12 x 18. NiJ..flde Hollywood «Soir» • 6' foto. ti x 12.

Nú. de Pari•. Cada coleção CR$ 7000 .- Reembelee,
C, ARAUJO CARNEIRO _. C. Postal. 1426·· Rio

Peçam-nos catalogos dos livros.

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
t'l{�ZAUÜ LEITOR: Se o que 'he

interessa é, realmente, uma provídencia
para endireitar 0'_ que estiver errado _'u

vai a que atvuma falta não se repita; e

NAO o escândalo que a sua reclamação
ou Queixa poderá vir a causar, encami-

nhe-a • SEC';;AO RECLAMAÇO�:;,
de () .t<;STADO, que o �aso será levado

sem .Iemcra ao conhecimento de quem

de d ire ito, rececenda v. s. uma informa

ç�t) do resultado, embora em alguns ca

sos não sejam publicados nem a recla

mação nem a providência tornada.

DOENÇAS NERV�SÁb
Com os progressos da medíeías,

hoje, as doeness nervosas, quando
tratadas em tempo, são male.<! per
feitamente remediáveis. O �ur8nd,.l.
.dsmo, fruto da ignorância, só podl
prejudicar os Indivíduoa.afetades d.
tais enfermidades. O Ser.viço Na.
cíonal de Doenças mentais dispô.
de um Ambulatório, que atende gr..

tuiramente os doentes nervosos ln.

dtgentes, na Rua Deodoro 22. ti•• ,
b 11 ,hor&l. diàriamenta.

ESCRITÓRIO JURtDIfJO COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazendõ!s e emprêsas
Dir<!tor: dr. Elisiário de Camargu Branco

ADVOGADO
H"fl �'"c1 no(;&rio, 54 - f'n" e :H - Caix'! Postal 54

,Endcr-eço telellráfin): ..EliiHanco" -- Lajt.. - SI" Catarinlll I RIO rublkidad"

LIDA.

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

GC í

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ,CampeonaLo .Ginásio-Colegial nio Wendausen, da E. L, com 1,47; sagrou-se vencedora a turma da
de Aletísmo organízado pelo. vi- 2° 1.: - Milton Rosa, idem, com Escola Industrial, com o tempo de
torioso Gremio Estudantil Catari- 1,17; 3° 1.: - Adebal Coelho, do 51; e111 20 1.: - turma do Catar-i
nense e fiscalizado pela Inspeto- C. Catarinense, com 1,,1.5; It° 1.: - ncnse, em 52"![ e em terceiro a

ria de Educação Física 'do EsLado, Nazareno Nappi, 'da Academia com Academia cio Comércio, em 53"4.
constituiu um espetáculo digno da 1,1.0 e em quinto, Joel Gomes, elo

I
Nesta categovía os pontos rica-

nossa mocidade estudiosa. C. Catminense com 1,35m· ram assim repartidos:
Cum a participação da A. D. Co- Bcvesamenlo 4x75 melros: - Escola Industrial alcançou .um

It.g ia], (do Colegio Catarinense), sagrou-se vencedora a equipe da total de 77 pontos: a Academia do
(Ia Academia do Comercio e da Es- Escola Industrial segu inda pelas Comércio obteve 52 pontos .e o Co
cola Industrial, domingo último, equipes do Colegio Catarinense e légio Cataríncuse conseguiu 107
realizou-se o campeonato atlético ela Academia do Comercio. A equi-, pontos.
no magnifico estádio "Ten, CeI. pe vencedora consegui li o ínielice de I '

Nilo Chaves". 37"2. I Portanto a olassificação geral do
Os resultados obtidos foram os Xesla categur ia (média),

_

os a.tie.liEmo foi a seguinte:
seguintes: - pontos Jicatam assim divididos : 10 lugar: -- Escola Industrial
Categtnia juvenis de primeira: Escola Industrial alcançou um, com 197 pontos.
50 metros rasos: - Va'lmor toai de 79 pontos; o Colegio Cata- i

Freccia, da Escola Industri-al, em riuense conseguiu somar 1.0 pon=]
P na-O fOIDOS J-ogrtr!6"8 f'oi o vencedor. Em 2° lugar los e a Academia, 23 pontos- I ,OIque ".&

Luudares Capela da Academia do Caleguria "Aspirantes" (jnvenís-,
Comercio em 7"; 3° lagar, Agrf- Iot'Las) 'em Curi ta"bacola Bruno, da Escola Industrial 100 metros rasos: - 10 1.: _I .

.

t . " II

em 7"1; 4° lagar: Hamilton Platt Edgar- Medeiros, em 11.8; 2° 1.: --I Ilustrada com dois clichés tiro o 'nobre esporte inglês, se

do C. CaLarinense; 5° lagar: - Edu Ai-i Silva em 12"; 3° 1.: - HeIcio: onde se vê o juiz Vi.tor Carratú desenrolam 11;S mais deso}�do- disciplina, obedie:rítes ás nor-
Rosa do Colégio Catarinense. i\Io.riLZ, em 11."8; ern quarto en-] saindo do campo escoltado pe- ras cenas, atestando, o� mS-I mas do são esportivismo.

SalLo á disLância: - 10 lagar: - Irou Vllmnr Pucciui. II la cavalaria p.ol iclal que pro-I tintos maus de um públtco q�Ie . Lamentamos, como toda a.
Tran Livramento com 4c,54m; 2°; 8allo em altura: - 1 ° 1.: - �ei- , c�rava deter a fúria dos. espo�-

I
não compreende, porque ,na� nação lamenta, que esteja o

- Laudares Capela, com 11,'18m; nz Braunsperger. alcauçado 1,6Clm; I tíatas paranaenses que Invadi- quer compreender, o que e S:l futebol da terra das areucarias
3°: - Hamilton Platl, C· Cata- 2° 1.: - Krassine Livramento, ram o campo tentando linchá- esportista em toda a extensao sendo aos pOllCOS destruidos
riuense, com 4,32; \', \. - João com 1,45m; 3° 1.: - Ari Silva, da! lo quando dirigia o jogo en- do vocábulo.

. I por elementos que só vizam
Geremias, da E. Idustríal, C61m 4,15; Academia, com 1,40; 40 1.: - I"al- I tre Pabmeiras e Cur-itiba, Para e�es o esporte fOI,c:'ea-I um objetivo: praticar a desor
.5°: - Valmiro Te.lemberg, da E. mor Pamplona,_ da E. Indu.3ll'ial, I transcrev,emo.s da "Gazeta do do como Instrumento de adIO e

Idem:Industrial, com 4,10 e em sexto, com 1,40m. O "encedor é do C. ca-I Povo", de Curitiba, a seguinte v,ingança contra elementos, Não fomos jogar em Curitiba
Edu Rosa, com 3,94m. 1arinens·e e o 2° colocado ela Aea- nota., ,sob o título "Fl"1..1Jto,S de que caem no desagrado. Isto I

porque já conhecemos, desde
Salto em alt.ura: - 1° lagar: - demia do Comercio. qma ac1nüu,istração desperso- acontece dentro ou f'Ora do! 1944 o ambielnrte esportivo lá

.Ne·lson RigheUo, do C. Catarinense, Salto á distancia: - 1° 1.: - nralizada": gra,madú.·. 'existen.t.e, cuj3JS eonsequêndas
,alcançando 1,35m; �c 1: - Lau�I,�� AL'i

_ �ih;a. da Academia, aICançal1-! "Os .asvéctos .fotográficos Essa é uma demonstração I são terriveis. Não nos agrada
res Capela, da AcaClemla, ?om 1,3;},' I no. D.6'I;. 2° 1.: - �ey i\Iuml, elo

I que· aqpI Tieproc1u��mos, far317n i:nlsdiscutível do baixo nível

I
voltar com o corpo cobe'rto de

30 1: -:- Valmor FrecCla, da E: I C· �atarmense, com D.55; 3° L: -1 colhidos pOT _ocaslao do pre�lO mOlral dos p'aranaenses. arra:nhões. Somos desportis,tas
IndustrIal, com 1,32; �o 1: - LavI j Hemz Braunsperger, cio. C.Larmen- de sábado último, 9-uando .0. R:'- João Aguiar, que dirigiu os e gostamos de paz. Sabemos
Gomes, do C. CaLarll1e.nse, com

I se,.
com 5,01; 4� 1.: - NcI'l de R�- bitro Vitor Carl'atu, qu� dlngm dois jogos ,rec.e.ntes entre gau-I'. presenciar um prélio de lute-

1,30m; 50 1: - '�al>ffill'O T,elem- cIu, do Indu§trlal; 5° 1.: :- Nol'l- o prélio entre.o Palmelra� e .o chos e paranaef!l:SeS, no Paraná, boI com entusiásmo e verda

berg,. da E. IndustrIal, C�Il1. 1,30. e I "aI Per�Ira, ela AcademLa e e�l Cori,t.iha, vencI�o pelo pnmeI- foi .carregado em triunfo de-I deiro esportivismo, dignos de
em (i0 1., Aldall' AreIas com

I
srxto Vrlmar PUCCl111. da Ineluslrl- 1'0 por 4 x 2, saI.a: �� ca�npo. e.s� pois da vitória dos locais. NO. I serem imitados

.. , _1,25m.
_

.

.

aI· coItado pela pollcla, VIsto t:l segundo. jlÜ'o'o ;l1ealizado em Agora, que dIta a C. B. D •

. Arr�mêsso el� Pelota: - 1o �.: I ,Arrc>messo do pe60: - 10 1.: - sid� .�m�.aºado de agresiSs�o Porto Aleg;e,' derrotados, os sobre tudo isto? ResoI�eT�, �s
- Alcmo Me,delros, da E. �ndu.stll- l'\ey Mund, do Catal'men�ç,. com asslstencla. Igual sort.e tJeve,

paI1anaenses passara.m a ado- \ claras, o calso da -consu3,tencla.
aI com 56m; 2° 1.: - Joao Gere- '12,20; 2° 1.: - AlrLon OlIveIra, do domingo pa,8'sado, Nestor Gon-

tar uma difer8l11'te atitude eom
I da F. C. D., ou preferirá man

.as, da E. IndustrIal, com 53,7'1111; Catarinensf'. com 11,80; 3° 1.: - çalvês, dirigente do prélio eI? 'relação ao juiz -que foi taxado! ter a sua decisào?
3° '1: - Laudar,es �apela com 4�, Marciano clfl Siln. do Ind�lslrial que o Ferroviário ,bate,� o Artle- de deshone,sto,' lad:rão, inefi-

•••

. 25m; 4°C 1: -:-
HamIl>ton F3ger3r5al'l: com !),5.�; !to 1.: A�'lUl' ll\f�rJlZ'l\Ida Uco, por,3 :' 1

..
E e aSI�l�l que � ciente, etc. Assim, de um dia foltP.iros. 9 X Casados, ..

do c. atarmense, com ,m, AcademIa, com 8.96, 5° ..
- 1 a- nos,so pubhco futebo IStlCO, vaI . utro João Aguiar por A segunda peleja da lérie "me-

5° 1: - Levi Gomes; do C. Cata-! rio Pam1110na, do Indnstl'ial com vendo üre'scer sua fama de pro- Pe'laerSa ...oo'n.c<I·'de'."ado "o lrrau'de 'ár- lhor de três» entre os quadros for-

lu'"
L � modos por .ccios casados e 80l-l'inense, com 3.8,95m.; e em. 6° _c0- 8,65.' motor de _distúrbios, fama essa bitro", paJs'sou a ser chamado teiro8 do Paula Ramos. em dia-

looado por desI'st�ncdla ACldrtan. �lnl- ,
Salto com. "ara:

- 1° 1.: _.

que lhe nao as,se:n�a blem _e qAule "pensona Illom gratla". puta de três artísticas taças. on-
mel', ela Aca\lemla o o .lermo. Edgar Medelros� do Catarinense, tenl oomo l'espons'ave , nao e e tem realizado. finalizou corn a.

NesLa caleg'oria os pontos fica- com '2,70; 20 1.: - VaImo!' Pam- próprio, mrus sim o.s inéiptbs Esse,s ,fatols, aliás os, mais vit6ria dcs 801teil'cII por 9x4.

ram assim .r,epartidos: plana, do Industrial, com 2,65; 30: mentores ela F. P. F. Adminis- lamemtáveis da Mstória do fu- Domingo pr6ximo .er6 realizada
, .

b t' a peleja decisiva.
Escola Industrial conquisLou 1.: - Krassine Li\Tamenio. da tração desper.solnlalizada, sem tebol prutno, em cara: enzam

•

um tota'!" de 41 pontos; Colegio
I Academia, com 2,50; 40 1.: - Ar- autoridade de nenhuma natu- a má vontade dos esportistas Resultados de ontem

Catarinense conseguiu somar 28 i nani IUbeiro. elo Catarinense, COm reza, para imprim!Ír aos espe- paranaenses, coisa que e� to� Campeonato catíoca de Futebol
pontos e a Academia do

comérciol,2.'tO
e em �o 1.: - Keli Damiani, tã-culo.s que superiTIJtend\8 nor- dos o.s quadrantes do paIS el'•• Fluminense/ 3 lt Botafogo. l�

34 pontos,
'

do IndusLl'lal.
.

ma� que ccmdizem com o bom sobejamente eonhecida, elliver-I Flamengo, 3 x Améri�a, 2.

CaLegoria juvenís de segunda: - 300 metros rasos: - 1 ° 1.: esportism:o, a Federação P,ara- gonhando o panorama espor- Campeonato Catarmenae de Vo-

I .' .

1 D'f"I .. t I leibol e Basquetebol.- Vale.boI �

75 metros rasos: - 1° 1: - Ar- Edgar Medeiros, cio CaLarinense, naense de Futehol, na atuali- tIvo naC,lOna. 1 I.cI men'Le a
Ubiratan. 2 x Aventureiro. C. Bas-

menio Wendausen, da E· I·, em,' em 40"; 2° 1.: - Geraldo da Silva, dade, apenais pertJurba o detslen- mamcha será apagada. quetebol: Ubiratan, 30 x Oli.m.-

8"8;: - Carlos Caminha, do C. do Industrial, em 40"8; 3° 1·: Ni- volvimem.to das ativid::tdes que Se os gauchos houves,s,em I pico. 18.

"Catarinense, em 8"9; 3° 1: - Val-, rival P,ereira, da Academia, em lh'e cabe dirigir, co,nstituitndo- triunfado �m Curit.iba, a esta.si'- - n ) 30 (A N) ·0 FIumineu-
mil' Muller, da E. L, em 9"; 4° 1.:'ld" 1/5; 40 1.: -=. Helcio Morilz, se um entrave ao progre,ss'Ü do horas Joao Agmar --estarla 11, .• ,�. .

_ Paulo MarLins, do C. Catari·n.en- do Ca{arinense; 50 1.: _ Atos Ja- peltól local. Isso, al,iás, todo o mostirrundo as cioatreizes pro-, se const�ulu_ u�a c�JxadUl1!ca pa

es, em 50 1. entrou Ari Melo e em cinto, ela Academia. . e 60 1.: _ Para,ná eS'Portivo já viu. APe-) duzidas pela tremen.da surra ra gI'aLlfI.oaça,o
.

os Jogda ores, c�su
60 1., Fernando Damiani. Cil'ineu da Costa, do Industrial. nas �s s,eus mentor.es não vi- que apanharia. E os jogadores I conqmslem

o tItulo
.

,e camPb�a�:. . .. -
-

t' sl'do Afll'ma-"e que no 1Tl'llUmO ca ela.
Salto á disLancia: - 1° -.: - Arremesso 'do dISCO: - 1° 1. ram ou melhor, fingem 'Ilao dos pampa� nao enam

"'1',

d t..·· h 'a caela Jogador LI'IUla!11L CL'UZel-
Armenio Wendausen, da E. L, com AirLon Oli"eira, do Catal'inense, ver, 'apegados aos postos de trata o.s co,m aniLO �lln o.

, .

t d f t"'n z'ei·l'os.5,17m; 2° 1.: - Carlos Caminha, com 3084 m' 2° 1: Geraldo da Sil- mando nã:o se danCLo nünca MUlto acer a 'a 01, -porl w -

.

II 'd' , .,
.

- . -

d 'd t d Rio 30 (t\ N) - FOI esco 11 (J
do C. Catarinense, com 4,91; 3° 1.: va do Industrial. com 24,23; 3° -.: por achados. porque nao que- to, a declsao o pres1 en·e a " .:

.

d G'. .. .

I
'

-

F d
-

C t' de Des- o no"o [.ecn10o do Vasco a a-
- Fernando 1I0miani, da Acacle- -Albe.l'-lo AlmC!rJa, do Industna), rem sob, pretexto algum, nem 'e' eraçao a annen.se

.

. .,

I
.

O, ' "
.

'l'd d f t DR ADERBAL R�-lma
ludo mdL'canco que Sf'JlI [<-

mia com 4,85; !iO 1.: - El'nani Fa- com 22,65 e quarLo lugar HelIo mesmo da sua I.nutl 1 a 'e, a- pos, os, .
... �".

.

R 1 r. rt I f
o'undes, da E. Industrial, com 4,78; Costa. do Catarinense, com 2164 .

.

ilo que todo ° Estado MOS DA SILVA -em não per- diil1o. DIOgo ange, (H'C or (.o ll-
., , zer ��

d' d
. � " ml'tI'r a I'da dü selecionado bar- lt'hol do Va�'Co da G:\ma. fo! Q"l�m5° 1.: - Ari Melo, da Academia, metros. deseJa: De Ir enus!sao. .' .

I
. L" c I I

com _4,75 e em 6� 1.: _ PauIo Arremesso do dardo: _ 10 1.: _ Como -o leitor -ode verificar ri.ga-ve,rde a Curitiba para dis- delL as no lOIas p,ol'cm Ild) f. ('c a-

.

p
d'd � d d CI'Sl'va pe- l'nu I) nomE' do t.ecn!(�n.

Martins, do C· C. com 4,65m. Cirineu ela Cosl[l, do Industrial, p.ela no.ta aCll11:a repro UZl a, pULar 'a segun a e e,.·

I
,_ . T " .

Arremesso do peso (4 quilos): com 35,70; 20 1.: _._ Aldo LocaUeli, até me,smo os dirigentes do leja, P.rocedeu muito bem. e Sao Paulo, 30 (A· N.� - A\lla.

_ 10 1.: - Elias Medeiros da E. elo Industrial, com 22 111; 30 1.: - futebol paranaense figuram maios uma vez co�ngratuIamo- c.en:Gro ll_lédlO da sebeçao. �au:ha.
Indus,trjal, com 11,30m; 20 1.: - Hélio Costa, do Catal'inense, com como perturhador.es da tran- nos com o benemerito des,�o�-I �oll eX'cluIId,O dAa ,�es�a. �Ol ctl o�. ��
Evnani E1agundes, da E. Industrial 32,77; 70; 40 1.: _ Arlur Moritz, uilidade das' ,artida,s. Não se tista. E' sabido que todo o OdlO lll( bCl1� ma. . \ I a ' eJXOLl a ,j

"

q P
.

d Ad' 'dl' iO'I'do aos cellíraç.ao qual'ta-felI'a somcnta
com 11 23' 3° 1.: - Carlos CamI- da AcademIa, com. 29,3G; em 5° 1.: trata de uma novIda ·e. eon- os paranaen'se,s e Lo

to-, ,
. . . . '.

-

t' t Sab"illlos reaTl81'cc"nc!0 on1,em pa:s.",andonha com 1091 40 1.: - i\azarello - Ernalll RLbelro, do Catarmense, teclmentos dessa natureza sao nossoS espor IS as. "v" ,., '.
•,

. ': . .,

'

I .

S" ..
'

P t bretão da rin p�sr tempo nos dancmg13 ,e ra-
.NapPI e em qumto Lmcoln Mendes. com 28 m. frequentes· na Cldade arrlso, pra:Llcar o es or e � ..

'

. \ .

Salto em altura: - 10 1.: Arme-l Revesamento 4 x 100 meLros: -, em cujos -cam-!}os onde se pra- m::tlOI' ordem e da m.alS sadn (1Ia11�.

2° lugar: - A. D. Colegial, com

175 pontos-
30 lugar - Academia do Cornér- A viuva LSABEL ABREU DOS

cio com 109 pontos: I SA:�TOS p filhos, ugradecem ao

. competente médico (11'. Saulo Ra
O Torneio de BasqIL1elte�ol 1

fOI
mos, pelo desvelado tratamento

vencido pela Escola nc us na el'
.

d ','0 seu esposo e pai. .

.

. (IISpensa,·o � c'

em .2° lugar classificou-se a equi-
ROZENDO JOSÉ DOS SA?\TOS.

pE' do Colegial, contando 10 e 6

pontos respecLivamente, sendo que

a Academia conseguiu a terceira

colocação, ,contando 11 pontos;

o protesto
da Grécia
Aterias, 30 (A. N.) ....::. o Pl·üt"'"lo

du Ul'éc.ia cOlllll'a .a ínterreveucra

dr pul.encias esk:mg.dl'a;.; nas

al.uais atividades dos 5"'.i )1'_'i1l1,�j[';)s
0111 lpl'L"ilório gl'rgo, será submeti
do ao Conselho de SeguraLLca das

::\'u�õP� [nidas, segundo decla: ou.

liojo, (I pril1lri,l'o mmístro B. Va

l.a,dare." após a reuniâo do gahine
le grego, -

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Campeonato.Gi_oásio-Colegial de Atletismo de 1946
Agradecimento

bem como ás pessoas que enviaram
f'lor es, I elegramas de .pezames e

acompan haram o ,enlierl'o; agrude
,cimento este também extensivo ao

sr. Ido d. Diretor e Conpo Docente .

da Escola Industr-ial de Elor ianópo
lis,

Assim, aLé o presente momento

vence a Escola Industr-ia com 207

pontos. secundada pelo Colegial,
com 181 ponLos e em terc.eiro a

Academia, com 113 pontos-
Coqueiros, 20 de

19i6,

novembro de.

BAR
VENDE-SE

TIRADENTES

•

i
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NEWTON .crruj)_D;
'I'rau- curc, hoje, o allin�!·.,;úl'io

. natalicio dll SI'. i\f'wloql Cídauc.
_ALFEI" TOLE:\'TI:\'O m� :-;Ol'SA

Anivcrsaria-ss, n;'�la data, (l :;1'.

Alf'eu 'I'olentino de ;-;(lI.18:t.
OSC_-\.R CilliDOSO

A dala de hoje, ass inala o ani-
versáriu natal icio riu SI'. Oscar
-Cardoso, propr iet áiio da imjlol'-:'
tante casa "A Cap ital'.
Muito relacionado ('III nussos

.meios sociais e comercia.is, o ani
versaríunte receberá, ]J.o>jc, as ho
menagens do grande c i rculo de

.:!SHUS amigos, ás quais juutarnos o"

nossos valos cie JelicidadC.
ABELARDO J�LOf ,(J;\HCfA

Faz anos, hoje. o SI'.' Abclartlo
EJ,01 Garcia, címercíér: o.

!:-l'1'A.· OLGA CAfU)OSO

}lon.: domingn 10 de dezembro
de 191ü - HOJE
HLTZ - ..\;:; 2 horas
J/(lUnr;e curiada

10) -- Cin« Jornal Bra::;ileil'o
DFB.

;'>0) - O C!'su que não Pudia
l)(wTYlir -- desenho cal.

JOj -c A() redor rto Muud«
�It ort,

10) -, O Pa l.u Geuiosu - rlesc
ub o rle \-V a lt Disncy.

;:)0) - Passai.tm1po:ó Aquáticos _

�llOJ'L
(i0) - AtllaliclHde� RKO Pat hé

Organização Comercial
Fundada em 1939

Direção: Dr. Rafaél G. Cr�z Limo •• Adl7.,?gado .,

.

Asai.tente: Acodemico Franc18co Carloa ReglB •• SoltC1.ta®r.
Advocacia em geral •• Procuradoria •• Contabilidade.

Catariuense

Jornal.
70) Desatinos ria Ju\'enlud€ (�. BrJi��il1lo l'ilrne sinté-

t ico.
Censura : -- LIVRE.

çl'iancv::; InaioN's, di' 5 anos po-
Fesleja mais uma p:'imaYPI'a 1�1':'iio r.: -'\1' acompanhadas.

hoje, a sta. Olga C,wc!-t'Stl, filha do Prr-ço : 1;1'$ 2,00.
'T. Oscar Cardoso.: '

'

.

A distintn ani\'et'sm'ü1ni(! n.,; f,'-

Iicitações do "O Estado". .!S:TA. JOSI:'\A TRL\'IUDjB

R(JXY - As '! hora-.
10) - Jornal da 'I'e la - ])},B.
;é0) - \-Y.illiam Powcll - Mvrna

'I'ranscori-e, hóje. u ani"';:":c1l'io Lov - cm:

<ia sta- Josina Tr indado, l'idu do ú RNCRRS,_"() JJAQCBLE HO.lIEJI
prof'. Luiz �. B. Tl'iwla,'e a q-rem :30) - CLnrlt-" :-;Iart"pl o n'ltS
"O Estado" apresenta suas Iclicita- cu lo cow-boy - ('111:

L1Q['E1RO ne CO,�/_YHA
1°) - 'Cl··nlillllaçiio do scusar in-

) nal ser-iado :

(J fl[Oji'S7'RO E () GORILA

ções.
ENfO ·CAcRNElno nA. CC�HA. LuZ

VÔ 'pa,ssal' mais um aniversár-io,
hoje, o jovem Enio Oal'nl'jl'O ela
Cunha Luz, filho (lo p ruí'. EfilUarrlo
Luz.
MENINO RO(�ÉRro DE l'.WUR_\

ARRAIS
A data de hoje assinala o trans-

-curso do auiversario nat.alicio do
menino Hog éiio, filho do saudoso
.conterraneo Ar lindo Rogério de M·

.At-rais, que l('xElr·cia alto posto no

Ministér-io da Justiça.
O pai adotivo do ·pequeno Ro

gério, SI'. Manoel Taurmho, 20 sgt
.da Base Aérea. convida a todos os

j)aref.ltl�s e Jlje,ss�as 'amigas para
.em sua rrside.nci'a nos Coquell'oS
n. 8/L ,�eslejarem a feliz da1a do

.jOV8D! 3niYPt'sa1'ian:e.

D4TIL06R4FA

. LEIAM A :REVISTA

Censura : - Alp 10 unos-

P rcco«: Cr$ 3,00 - 2, 'J O.
81:\[ CI/I'Ai\',,;A ME�TE

R fTI; ROXY
I( - G lh c I:) :)�

10) - Cin« Jornal
- DJi'B.

71h
Jnrorma Uva

A MODELAR
Rua Trajano, 7 - Tek tt51

Florianópolis

}\ MODELAI�
Recebeu das melhores fábricas do país: finos

costumes de linho. seda e' tropical;'
sedas de lindas pcdroncrqens.

GRAVATAS finíssimas;
PANAr.1ÁS de íôdos as côresr

CRETONES e LINHOS nacionais:

Completo sortimento de ternos para
homens e meninos.

Artigos de praia e veraneio.

Capas de. gabardine e chantung.
Tapetes de t

ô dos as qualidades e

tamanhos.

Preços especiais para revendedores.

Vendas a V 1STA e a P R AZO.

Iate Clube

I Ouçam, a partir de 2
de Dezembro, nos horá-

I rios de 17,30 e 22 horas,
o Grande Jornal fala-

pBrticipRm aos seus pa- I do Guarujá. divulgando
rentes e pessoas de suas sempre as últimas noU
relações o nascimento de

I
eias do exterior, do

seu filho HEITOR, cenário nacional e desta
ocorrido dia 28 de, Capital.

novembro I"'!----------'
i

Rádio Difusora
de Laguna

Catolicismo

C SANTO ttG DI Ia

CONVOCACÃO no CONSELHO DELIBERATIVO
Pelo. presente ficam convocados o.s senhoras membros do.

Conselho. Deliberatív« e respectivos suplentes abaixo. relacio
. nados, à comparecerem a séde social, a rua F're i Caneca,

,
no.

próximo. é!j� 4. d-e Dezembro, ás 19,30 horas, em sessão extra-
L? DE DEZEMERO ordinária, convocada pelo. sr. Více-comodoro em exercício, em

20) - Alua lidarles HKO Palhé I Beato Edmundo Campíon, víntude de solicitação. de associados, na forma da letra F ·do.

30) - ��.c��>I'I;�I��'I'�on _ Gregory I O dia 1o ��ál'�ezembro."'_'de I

art. �n; do. dia:
�I � I • .:.... .. .:.." •. f,. " "i;.�::",,�,,"�

Pock � ern : \ 1581 é um dos muitos dias que, Interesses gerais do Olube.
O VAU: DA DECISÃO

hoje, provocam a repugnância Ass. - Oswaldo Bulcão Viana, presidente do. Conselho
Censura: .- LIVRE. ele todo inglês culto. Naquele Deltberatívo.

,Preços : dia realizou-se mais uma ve2;' . Conselhelros: Oswaldo B. Viana - João Ed. Moritz '---'-

H.ilz As fi e 8'% 1101'a'5: Ct'$ ô,OO uma das brutais execuções ins-I Arnold.o S. Cu.ne.o. - Waldir F. Gil - Felix Scha;efe� --:- Flâvio- 3.60.
pirad:a:s pelo ódio. éo.ntra a FerrarI - MIlto.n Lenhkuhl - Paulo La!ll;ge DarcI Lo.pes _Rilz _.;;II 6lh horas: lInico 6,00· Igreja Cató}.tca. O Jesuíta Ed- Adolfo Nico.lich - Ernesto. Braudt Jose· <?-alluf - Osmar

Roxy As 7 1j, hOJ'as: Cc$; 5,00 -

mundo. Campio.n e,ra a i'lwceill- Nunes - "Valter Wanderley - Armando. .Sabmo - Nazareno.
3,00.

te vítima 'da sanha da mesma Si,ma;s - Jo.e,l Mo.ura - Abelardo. Ferran - AlvarD A. Vas-
liainha Elisabe,th q'ue, ano.s au-;- eon,celos - Orla1l1:do. Co-elho.... _Datilografa com c)nhecimen· tels, po.r o.casião. de uma visita Suple'ntes: Arllioldo. Sa,bmo. --:- JUllO K

.. Capo.t
- Jo.ao.

. tos de serviços de escritório, à Uníversidiade de Oxfo.lid im- Pilnto. de Oliveira - Walter Sto.dleck - WI1so.n Abrahan
'pre1cisa-se. pl'elsilÜl}1ada :pela brilhant� : 0- Ar:g1em�ro Ca�,ral - Mario Vieira - OSllli Raifs - Joel LangeEscrever: Caixa Poüal 149, quência de Edmundo., lhe ti- - Jose Marüns.
dando referencias. e. possivel nha predito. um futuTo cheio. -..,. _

'mente, ultima t'mpregl'f. SBH'L'l'A::\'EAMENTE de ventura e de glória.
,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ODEON nIPERlAL O jovem pro.fessor de entãoJOÃO D. \,'E.\'DHAnSEX D1� 1 % - 1. - G lh e 9 7 % não tinha ainda a' clarez'a ne-OLIVEIRA 1 ° I � O ES[lol'be em Marc-!la -

cess-ária a reE1peito do. anglica-Dec.orre, ama'nhã, o aniYeI'·�ál'io Nac. cnopel'i1Jtiva. nis-mo.. Ma,s, quando., eim COll�11a'all·c·1'O do sr. João D. \�;cn(lllaU- 90) Fr'x A1'['])lCtn NTe\"S 2Px90 A." ,.

t d
c �. - ..">. c v._

sequencIa ue senos .::s. U OIS

e,_.·sen de Oliveira, contador· ,Hualidades. de p,ro.lO'ngadas o.raçO'es, ri6Co.- � _,...._...:... � .,.._--__FAZEM ANOS, AMANH,\_: 30) - TY'l'onc Power LJ:lda nhe.ceu que sÓl11'e!njte a Igreja- A sra. Rubia Palmes AlJ1all[.e. Darnell - H.i,la Hayworth de Roma era a Verdadeira, P�rdeu-se um pre
A L AI' G '"' gador d--.- S .a. Otl1a ama. - C'Jl1: nJã.o h1esitou. Foi para Roma,- A sLa. Olincli.na du.:ó Sanl!),�· SA.YGDE E AREIA o.nde entrou na COlllpanhia de

- A sta. Enny Spoganicz Melle- .Pl't'(}OS: I JesÚts. Os seus ,superior,oo man-
, zes. Odeon: Cr$ 5,00 - 3,00 - 2,00. daram--mo., uma vez concluidos

� A menina :\sll'id Tolr!llino As G lI! hora�: Cl'!) 5,00 l1nico.
os estudos, e sua formação as-

o de -Carvalho. Imper'ial: Cr$ 't.00 unico. céti.ca, de volta para a IngIa-O sr. OLac.ilio Cosla.
.

Censul'a: - Alé H aliaS. terra. Um traido.r entregou-o.O 'sr. Manoel Dias. Atenção: - POl' I'or('a de con-
aos es,birros de Elisabeth. AO menino Nt:.is·Oll (J1'i"ul'cl. lratu ficam ISlIspensas todas as própria rainha fez tudo. paraMANOEL DIAS enLl'a-dil<l! ele favor e' permanentes l-evá-lo à rupostasi.a. Mas nemTranscorre., amanhã, o aniVCI'sá- exüeplo iml)1'Cnsa r autoridades. t. o.'r..l-,uw,spromes1sas nem as . L n..

: rio nal.aJicio do IS['. i'vIanoel Dias, Os l'sl'lIr1anles dr\i(�rão êl.pre�:en- mais cruéis eram capazes (lefuncionário ria Pl'f'.fieitu l'a J\luni- talr suas respectivas ca,demletas� fazê-lo renegar a causa de
, c.ipal r afim de gozal'cm do abalimento· Cr,Í'sDo.. Fo.i cemdeIlJado à mo.rteFALECLME?\TO: I BIPERTAL

e executado. no. patíbulo. er-ALEXA}\'DRE GEVA1WD I As 2 horas guido. na _(Eaça de Tyburn, emRepel'cl1't ill IdnlorosamenLe I L'fllo I 10) Imagens do Brasil n. 19 Londres. EdJmundo cOll,tava,em Brusqlle, 'como nf';<ta cupi lL'.l. Nac. coopO'Mi\'a. então, 41 anos de idade.
'0 subi'lo falecimento -cln sr. Alf'x:lll- 20) - Condado ''-c.rele sllOr.t
,,(!.t;e Geva,el'd, escrivão naquela :'i-I em 2- pal'les.
dade. c .Í,nfluierrl/te prncel' do P. S, D. 30) - Ros'cmnl',Y Lane - Johny
O, extinto era., g'l'RlIri f'lllente u- Downs _. em:

limado 'pelas ]}ela.� YÍl'Lurl,ps ((u �l';, I TROCADERO
cspi'l'i'[o ·e coração, sl'ndo illllnJi'- ,JO) - Slan Lam·e1 (O Magt;o) Pl\e\'isão elo tempo, até 14 horas
rC1JS aIS .pessoas' que acorreram á OJi\'rl' Ha1'cl�' (O Gordo) cio dia 10:
I'f'siden-cia ela familia. para '.'�.;:p "",. - 'em: T'cmpo: bom sujeit-D a passagei-
sC1Jr-lhe seus senjjmeIllo� ,i.;> Itl'�aJ' PERDÃO P'RA DOlS 1'a instabilidade.
,<lOS quajs O, Estado .,f'If' ,assoeía. 50) - Rocl Canwron nos 110 e ']'emperalulla: e�lavel.

120 'episódios da série: 'Ventos: plledomi,narão os do
O DRAG.4.0 NEGRO quadrante sul, fresc.os.

Preros: Cl'$ 3.00 '-- 2,40. Tpmper::li!.LIl'ns E'xtre,l11a<; de hoje: Tom '"'

\J .ut;C['[bUl'U: .- �U(, 10 unos·
I
�.-rúxi.rna � 1..2 - '\1i!,ima 17,3.

ouro pera criança com o nome

ANAMARIA, no traieto da
Praça Quinze até a rua Alves
de Btito, fGratifica-se à pessoa que o

encontrou, si o entregar nesta

redação.

Heitor Blltencou'rt e exma.

sra. Stela Hoceti
Bittencourt

Previsão do
-

tempo
Todo o Sul Catarinense escuta

diariamente a Rádio Difusora
de Laguna.

970 Klcs. (ondas médias).
Horários de irradiações: - Da!

10 às 14 e 17 às 22 horas.

Represe�(ante em Florianópolis:
D. �'. rE r Q,-'J?-IO ..

Te __ o G.J J-c ."a� .. G ES7AjO«

PEDE-SE
A quem encontrou um broche

de ouro nas imediações da
Relojoaria Müller aos Correios
e Telégrafos o favor de entre

gá·lo nesta redação .

----------

KNOT

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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REEMBOLSO
POSTAL

PAGUE sã
QUANDO

Estranha atitude de umn
autoridade argentina
URUGUAIANA, - (A. N.) � rroma caráter �ais {lelicado

a situação sôbre a ponte Internacional com as met\idas de re

presalías tomadas pelo novo chefe da aduana de .
Passo Los

Libres o qual 'assumiu as funções há poucos dias. Este parece
disposto a evitar cada vez mais o intercâmbio entre os países,
acreditando-se que o mesmo tenha n-asído 'Instruções de D.

Aires, pondo-as' ,em pratica com todo o rtgor e severidade. O
ambiente da fronteira é de Incompreenção. pois alguns funcio
nários da uduna argentina sentem-se constangídos no

cum-Iprtmento das ordens dadas. A ridicula taxa atinge principal
mente as gulodíces e frutas. O Diretor da allândeg'8 dn Arg'en-Itina determinou que ros!i\e permitido a cada pessoa comprar
11m quilo de Inríuha de trígo, um pão e um passe. Enquanto
age assim a alfândega da Al'g'entina, as autoridades Brasilei
Tas dão certas facilidades. Esperam-se providências de ambos
os países.

Câmbio
._--�--_.

MOEDAS I SIMBO- 1 VENDA I COMPRALOS LIVRE LIVRE

Libra 'i: 175,4416 74,555
Dolar [U$S 18,72 18,50
Escudo Esc 0,761 0,752 .

Peso Boliviano Blv 0,4457 0,4361
Peso Chileno P$ch 0,6039 0,5968
Coroa Sueca Sw.Iü. 5,2109 .15.1496Franco Suiço Sw.Fr. 4.3738 4,3224
Peso papel Argentino M$N 4,6052 - 4.5, 77
Peso ouro uruguaio O$u 10,6062 110,2778Coroa Dinamarquesa DanKr 3,9008 3,855
.Peseta Pts 1,7146
Franco Francês F1'5r. 0,1574 0,1556
Marco Vm!3
Florim Fls
Franco Belga Blg 0,4271 0,4221

Taxas fornecidas pela agência do Banco do Brasil.
sem confirmação

Plano quinquenal na Juguslavía
BELGRADO, .' {U, P.) - A Iugoslávia está elaborando um plano

quinquenal p-ara garantir sua transformação em potencia industrial.
Foi o que afirmou o marechal Tito, em discurso que dirigiu hoje ás

Nações Unidas. Salientou o ohefe do governo iugoslávo que a produção
de energia elétr ica no país será triplicada, afim de garantir o desen
volvimento industeial e agrícola da Iugoslávia, Em' seguida afirmou

que embora esLeja falhando trigo, ninguém morrerá de fome, porque
Q governo está procurando adquirir o referido alimento no exterior
o governo está procurando adquirir o ref'erído alimento no exterior.

Concluiu salientando que a economia do país e o valor ·da moeda;
estão f'irmes e que o principal é trabalhar,

•

I
I
I

.

Molores Induslrlols Diesel e ga
solina.

Be+or-etr os Reverslvels monucls
e cu+omó+tc cs.

Máquí-as poro Fcb r.ce r tijolOSt
de tôdos as capacidades e ti:;o�

Geradores de fôrça eletrica, de 8
KW o 100 KW, Diesel ou gasolina.

E TÔDAS AS MÁQUINAS
PARA CONSTRUÇÕES
o cliché a.cima estampa um

BRITADOR MAROBRAS tipo
SE-2, com abertura de boca de
36x24 cms., equipado com man

dibulas de aço manganez e ca

pacidade -horária de 5 - 6 m3.
'Mantemos para os nossas

móquinas estoques de motores

Diesel e gasolina, até 100-HP.

•

Britadores sôbre chassis, acio
nados por torn cd o da fôrça de
qualquer trator e reboe cdo pelo
mesmo.

Britadores cho ss ls, com ou sem

peneiro, de 2 a 40 m3 horários,
conjugado com motor Diesel.
Fabricaçõo especial poro estra
das de Ferro.
._------

;;r.f*'Ic: ",".k_._!'
< !y�1

� l��
6J Jil..

Britadores Parteteis com eleva
dc r de canecos, motor e silo
me+oftcc desmontavel poro ma

cadame com peneiro rotativa
montada e m cima.

Brt+cdo es sôbre chassis com

pen eira rotativa ou vibrante,
p!atcforma de ccrr eqcmento e

molar, com capacidades horá-
rias de 2 até 40 m3.

.

EM fLDR!IlKÓPüUS às SUtiS ORDENS

Representante e Distribuidor
Santa Catarina, OSHY

de

IIfM'" pacotes de IItiN/NAS
e ffEt() proporcionalmente NEllfJl

Para maior conveniência do consumidor
e do comércio, os pacotes das lâminas

Gillette Dourada passam, agora, a conter
4 lâminas, ao invés de 5.
Adotando essa medida, a Cia. Gillette torna
público que o preço do novo pacote de 4

.

lâminas foi proporcionalmente reduzido.

Assim, cada lâmina Gillette Dourada con

tinua;a ser vendida ao 'mesmo preço de

antes, sern qualquer majoração.

Gillette

ourH�a
A·FLEX/VELdL1(l

_

�_------::";k

Prefira os pacotes de 4.

As lâminas avulsas não

têm o seu fio suficiente
mente protegido.

(NTER-AMERICANA

"VIR<iEM ESPECI li' ADE"
\\'ETZEL-� '� A INDU8THIAL-JOINVI LI )� ; Sf>.'i)�Z��ffCfAt

ESPECIALIDADE
'TORNA A ROUPA BRANQ{JISSTMA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o govêrno holandês expõe a sua

política exterior
Haia (U. P.) - O governo envi- cão dos outros estados, A brecha

ou um memorandum aos Esl.ados npurcceu claramente em París. Não
Unidos, no qual expúe as suas ide- obstante, o governo holandês re

ias relatjvas a politica íutornaoío- conhece os per.igos desse desenvol
nal. Naquele documento. o governo vimento tia situação e está füiDe
holandês declará que baseia a SLm menl e convencírto de que a mauu

poM'Eicu exíerior na procura de tenção da paz só será possível se

uma aproximação enLne os blocos esses dois grupos nudorom mar-

soviéf icos e ocidental, evitando char juntos".
assim uma nova guerra, na qual a

.

O memorandum terminou decla-Holanda terda Ludo a perder, Se- MOVEIS ANTIGOS
d

.

l't" "H' I '1 d rundo que a Holanda ordentará sua Diversas' ccl.sall·e "'randes terre-gun 00 essa po]o loCa, n .. 0 nnl a 10- . "
, al.iLude pa.r·a com a Espanha, pelas- no com pa&to e agua corrente

ve f'axer O maxímo para compreen-
decisões tomadas pela Assembléia situad-os em Coqueiros. Tr<'ltar na

der a politica sovietíca e ovítnr lu- cata nO. 81 Jogo após a Capela.
do-o que possa inlensrfioar a scpu- d:l .Ol'galliz�ç�o Mun_d i aI elas Nações, •••.••.•.••.. -

.•••••••.•.•••• I

ração enue o Or-iente c o Ocidente. Unidas. A.,prepo-;;Iç;w dita ainda

Em outro trecho o documento eS_II;exlualm'cnte "Como o problema

<'"'"
tatuiíe "]� indubitável que uma Iín- espa nhol ainda está sendo estuda
ha de demarcação al ravessa o I do/leIas Nações Unidas, o governo
mun-do politico internacional,

8C-,
não tenciona romper relações inde

parando espantos de vésta de que pentlentemenbe com o atual gover
é chamado o bloco eslavo da posi- mo espanhol,"

Clube Doze de Agosto
PROGRAMA DE DEZEMBRO:

Dia, 7 - SOIRm� em homenagem aos Bacharéis ela Faculdade de
Direito, com inicio ás 21 horas.

.

Dia H - SOIRÊE em homenagem aos alunos que completaram o
curso ginasial, DO Colégio Catarínense, com inicio ás 21 horas,

Dia 21 - SOIRtE em homenagem aos alunos da Faculdade de
Economia e Fínanças, com inicio ás 21 horas,

Dia 25 - FESTA DE NATAL para a classe infantil. com distri
buição d€ bombons, das 15 ás 19 horas.

Dia 31 - GRANDE: BAILE DE S. SILVESTRE com inicio ás 22
noras. TRAJE-RIGOR,

Cadastro Social do «O Estado»
• Pedimos aos nossos -distintos leitores, o obséquio de preencher o

compon abaixo e remete-lo á nossa Redação afim de completarmos
-Quanto antes, o noss-o movo Cadastro Social.

Nome ,., , ,., .

Sexo ,............. Est. Civil D. Nasc. . ..........•..

Pais· , ; ..
-

, '"

Esposo (a)
-

, " ..

Emprego ou Cargo .

'Cargo do Pai (mãe) ...............................•...•••..•.•.....•.

Observo .. , .. "

� ............................••.

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

Agradeceriamos, também, a ·g,elll,tileza de noticias de nascimentos,
casamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas.

�------------------�-------------------------------------

AGRADECIMENTO
ROIa Rovere e Hlhos, Lui s , Alvaro, Antonio, Orlando e Mario

Rovere, ainda acabrunhados pel� morte de seu querido filho e irmão
CLEMENTE ROVERE. vem por alte meio agradecer a todos que lhes
enviaram pezame. por meio de cartas, cartões e telegrama., tornQ,ndo
extensivo ao. colega. do falecido. pela mensagem que prestaram
colocando luto em seulI autom6veis durante tres dias. Elltendem ainda
aeu. agradecimentos a U. B, C, S C. pelo enteraU9 que tomou nome

ando uma comifillão de socio.. afim de levar a infausta noticia às
redaçõe. dos jornai•. A todo., POill, o. seus agradecimento.

Vende-se lli[retlUm prédio si�o á rua 'FIUVi�l, em 1.\ I � M J •jItajaí, bem prOXlIl1O ao Cais do
Porto, cujo terreno mede de fr-ente
35 metros por 70 ditos de fundos.
- Tratar em Ita.iaí, com .Q dr, Os
mar Nunes.

VENDEM-SE

VE-NDE-SE
Urna casa sita a rua Tenente

Silveira no. 42. Tratar com

Artur Moellmann, . Caixa Poso
tal, 32. - Blumenau.

Dr. CLARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e cível

Constituição de Sociedades
NATURALIZAÇÕES
Títulos Declaratórios

E.crit .• - Praça 15 de Nov: 23.
lo. andar.

Resid. -- �ua Tiradentes 47. IFONE •• 1468

....�\2N...�;;;OI<;..Li� _

Transportes regulares de cargas do pôrto de

SÃO FRANCISVO DO SUL para NOVl YORK
Inform ações com os .H.gen tes

Florianópolis' - Carlos fIoepcke S/A - CI - Teletone 1.212 ( End. teleg.
São Francisco do Sul - Carlos Hoepcke S/A - CI - Telelone 6 MOOREMACK

CoPyri9ht da
TheHArE tOIJ HI.4RDlln�

1 .. , que o tubarão é o mais ·rá
p ido nadador en ue Lodos

os peixes.
2", que os maquinistas dos

trens na Suécia, recebem
uma medalha de ouro e um

bom prêmio em dinheiro,
cada vez que completam
dez anos de serviço sem

acidentes.
3, .. que o primeiro fósforo de

cêra roi feito, em 1827 por
John Walker, um químico
ingleso

4., " que o algodão e a lã chei
ram de modo di·ferente

quando queimam devido ao

rato de haver substancías

nítrogênioas na .lã,
5, " que a máquina-de-escrever

foi inventada, em 1868, pe
lo norte-amerroano Chris

topher Latham Shales; e

que, nos 'Estadns .Unidos, é

aquele inventor cognomi
nado "emancipador da mu-:

lher·"
6. " que o' impera.dor Carlos V

falava' com perfeição di

v,ersos idiomas; e que s·e

S'lIndo
.

nque.le crlebl'c mo

narca, "rlp\'Ía-sc Í�nlal' alp
mão com 0$ s-oldaclos, l'1'all
ces com os amig'os, ilaliano
com as mulherrs, eSj.ianllol
com Deus e ing'lc·s com os

pássaros".
x x

I Visite, sem ,ômpromissos

I LI!���������A
Livros novos e usedos.
em diversos idiomail,

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

Novidades todas
semanas ·'1

7

Deseja obter
emprego?

Procure então a nossa Gilrl••
cia e preencha a nossa "ficha cio
informações úteis", d'lndo tôd..
as índicacêes possiveis, que._tel!''''
mos prazer em recomendá·lo (a,
aos Interessadoa na aquisi�io li.
I)onll functenârtos (as).
............................ ···te

S'ir-Jl-ta�m
C� SIIp'4fJW?

o vigor do organismo huma-
no e a plenitude da sua vi·

talidade está no equilibrio das
funções glandulares. Glantona.
á base de extratos de glandu
las e vitaminas. norma lisa essas.

funções e imprime ao orqonis
mo novas forças propulscras.
Desperta energias crdormecí
das, trazendo ao homem a ale

gria de viver. Tubos com 20 drcr
geas. Expansão Científica S/AL
- Caixa Postal. 396 - S. Paulo.

........................... �

Entrega de pacotes a domicilio
despacho de encomendas; reca

dos e outros serviços de
corretagem. .

Rapidês e efrciencía.

A I T Ú ""

Praça 15 - n°. 21
FONE: 16-96,

9 ••• •

,,;

POR BRASIL

VERMOREL & (IA. LTOA.,
AV. NILO PEÇANHA, 151·7."·5 lO'

ql. 42·6495 - RIO DE JANEIRO
4 •••• _ ••••••••••••••••••••• 00'

Oute pôra Denthta 5

22 Quilates (Justo Título)
El1velope de 3 e 5 gramas

Pedido ao

DEPÓSITO DENTARIO
1\1 ASETTI

RUA SEMINARIO, 131 •• 135

RUA MARCONI. 44 -S. PAULO'
q ue enviarei lista de pre_gos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"
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i TRANSMARES SÃO PAULO : "

: .

: IMPORIADORft LIDA.' CAIXA POSTAL 5504 :
• •

· .'

·
" .. ,

:
:. OFERECE , :• •• •4: -

.... '. _ .. , ", ... 0.0. • _,. .... ' G "

tA�t _

�� .·
. --.,.

1:

,.DE
., .

,
. : /,

I

�.
.

.

-
,

Britagem e separa�ão, de pedras:,
,

Marca "ROSENZVEIG'� ',"":
.

'/
,

CARATERISTlCAS:
COMPLETAMENTE DE AÇO'. l\fANDIBULAS EM AÇO' MANGANÊS.

.
'. j.i, .' ..

.EIXO' EM AÇO' CROMO.N1QUEL" ALTA PRO'DUÇÃO.
... -: � ",

,

PENEIRA ROTATIVA CO'M, níA.METRO' INTERNO
ESPEClALl\'lENTE CALCULADo PARA 6 SEÇõES:
SELEÇÃO' DO' PÓ
SELEÇÃO. DO PEDRISCO'
SELEÇÃO' DE PEDRA I A 3. �

SELEÇÃO' DO REFUGO'.

•
•
••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
e,
•
•

CO'NJUNTOS EQUIPADOS. COM MO'TO'R DIESEL
( OU ALTERNATIVAMENTE COM : MOTOR

"CO'NTINENTAL" A GAZO'LINA.
I'

CHASSIS EXTRA.REFORÇADO.
:�

GARANTIAS EFETIVAS.
.: ,

,
,

•
•

"
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10 cil1coentenário da
morte .de Pasteur
COPYTighL do ":-';l'I'Yiço Fraucês de

] n Iurmaçâo "

I'Pelo DI'. Vicf.oi� Delure
(Horif'ica-se agura, no cincocnte

nário UI' sua morto, II mais iucli
to dos sáhios, I) ma is puro P nobre

benfeitor da Inunanidarle : Pasteur,
Em sua honra, convidados pelo
Instituto Pasteur, íoram a Par ís
0>5 mais célebres baotet-iologisf as e

biólogos da EUJ'()pa r ela América, O

Congr-esso das Ciências Pasteur ía
nas e ,as diferentes oerímôruas co

merndral.ivas programadas se rea

l isarú de 18 a 2f[ fie novemhro,
Ení re os delegados .esüangeu-os,

Iigutam eienÜ!'lLa� latíno-america- ""o tocante à saúde, não nos de-

'nos, como o professor Olímpio da vemos basear seriào em um

seguro oíagnósttco. O sangue
Fouseca (Brasil ): que fará uma ex- pobre pode detei mínar certo de-

posição sóhre as moléstias IJ'Old� sequítíbr to nz s qefeoas orgánl.ias ,

o que poderá dóI' causa à anemia.
cais; Prof'essor Mariano Castex

ao fsgotamen'0, "m�gl'ecilr,(.nto
(Argentina) que . dissertará sõbre etc. l!', ent50, quando se :r:"z ne-

f cessário o \.1S�} de U111 t ôr.í co vi-
as rnoléstlas in occíosas em 'S'RI'al; tamínoso de ação restauradora,
Pr-of'essor Abelardu Sa�nz (Ul'.ll- Cuide, por tanto. d.e ,nnquecer

guay) Qlle exporá H'CUS trabalhos seu sangue, tomando Ví nol. Vinol
o -J

rerorca as d e f e s a s orgãnícas,
sôbre a tuberculose. mUltiplica as h�/l1üglobinas, equí-
A serviço ria ciência' tran'sJ'or- Iíbra o sistema nervoso, aumenta

I
. o apetite, elínrínando a depres-

mou Pasteur sua vida em uma g-Io- são, () nervosismo, 'a debütdade,
ríosa aventura, (�m um apostolado a lassidão, a palidez etc. r repa-

rado cienHfico de brande valor

digno rio gr-ande eapi,Lão, qUI'. con- te,'apeutico, Vinol ,,' .,//
sàgrou sua (",;parla a salvar os JIQ- encerra irídic çãu......... y /

em tôda'S as'maní- - /./
meTlS em vr-z de saci-if'icá-Ios. feslaçõe's de.Icrtá- � ."

Quem líiío çOlllH'ce - all'avés de rias do o,'g r.ism'·,
-

'1 l' I,/,. como a anen11a,fI fIl'e" e IVI'O:;; - as c.enas c l'àm"'-I a neurast�nia, o

ticas em qll,e Paslcul' �ra\ion slIaSj emagremmento e

pl'inwil'Ús balalf1a,.: eom O earllun':
r

.

DR. BIASE FARACO . CLI:O: (I \'1 bl'ião sr'.pl ic�, a eole�'a I '-'-']-�r-H-l'i-'A-(-::l:I-'-r-,i;-�-!-'-'N-J,-'\'-I\-\_-L-"-.-,.-O-j\.
...

I-E-L-H-O-R-P-R-E-'S-,E-N-,;-T-E-P-A-n.-A-C-ADA
Mé�f�l�iSdOc�e';�tr�O d�e���3e de da,,; g-a,llulJas? QlIPIII nao sentlll Ia-I PESSOA, QUE SAIBA O ALEMÃO:
DOF.NÇAS DA PELE - SíFILIS g-t'jmas nos olhoi; no mome'nto pro'

.'

DE f::8�o� SE���·�NntJ� qllP Pasteur, dom ill:l!ncio Let'rÍ"cl L I V R O S SUl S SOS'
INFRA - VERMELHOS E VLTR)'.- lu.,ta de cOJ\.;;ciénc'ia em que arris-I

.VIOJ.ETAS - I dCONóSULTAS-: das'3 às 6 hs. - R. ca a rf'sponsabilirlade c a l\epu.�ação rreeem C_lega .os:
.• Felipe Schmidt, 46 .

RES.: R. 'Joínvile, ,47 - Fone 1648 :'0 �{tbio, i.nje.la no jo\·e.ll) JI�?ilJe, I
Hama,n: "Die GeschichLe Del' l{nns[" i hislória da arle

'DR� LINS NEVES O soro anll-rabwu 'que o ha de desele o prinoipi.o àLé os tempos n'\Odernos. 968 pá.g-i-
.

. ;;;alval''? QlIem llÍ'io se aleg'l'a ql1fil1- nas, Lamanho grande,' €lne,adernado eom 11l!2 ilus-M-olésti'as de '�enhora
Consultório _ Rua- João Pinto n, 7 . do aSRi�le ao (lxiLo da c-oleLf( pú:;- frar'õe"

. •

Cp'" 280,00- Sobrado _ Telefone ].461 1-' 1
.

, ·v· � ......... ,'.................................. �'II'

Residência _ Rua Sete de Setembro bIca mnnr'lia 1)3.1'a a criação du \V. M:eml: "Di.e 'l'oLaljsc]Jau Des Universums" obra pllilo:'-

;_ (Edif1f�?ekn:-·J." 8g: Estiva) '�. -ln,_;l.il ulo l?.a...,LenL' eaquela cerimó-, sófica ele grande pr01'tindida.de .. , , .. ,- ..• _. Cr$ 80,00
- nia púhlica' de I)J,ÚIJ 0n 1892 êm S· I

.

II "p'1'1 ri h' h 'nr L -b
.

h"- "1'''' 9'0,00DR M S CAV" r I"AN'T
e N111(': . 11 o:s"I)) .ISO- 'cs Vyioen OI' ue 'J ••• ',' ••••••• \� '"

• .'.. lUd.. I .que o ",ábio, já "elli.inho, l'ecebe na 8alldpl's: "Dêe. Andal'tm" poesias, profundamente àlegres.
cIíni�aeS�I��%��eM�er��o,crl�nças' �urbone, das mãos do Pl'csidehLe Bl'Ochura,. , .. , , .. , , , Cr$ 35,00 Ene. 55,00,

Telefone M. 732 Gamol r de scus pal'es e discipulos Ludwig, J<;mil: "Stàliri" hiogTafla, Enc. .., ..... " ... , .. Cr$ 90,00
ás supremas honras com que a Bae]Jlllanowa: "Einer Yon Yil,lml" Homan em 2 "olumes,
Na.ção lhe recompensa a obra'? mlliLo bom, 0.;; 2. vok " , , " "., Cr$ 180,00

[>Ol'qUE' {l vida rle PasLelll" foi B. Shaw: "GesammoILe \Verke": peçam ofertá..
'

eompleLa, plena c. i'pliz. ::'lê eonhe- Crnniu: "])ie Gl'llcIJ'en' Ja11re" romance.,., .. �: , Cr$. 120,00
éeu a l)obl'cza a [)I'J1LClplO, tum.:. H. B, Gise\'ius: "Bis. Zum Bi 1 Le;'en :Gnde" o Jilelhor livro
Mm êouhrce1l. como pouCos, a imaginavel sQ,br-e a vida int.ima dos ex-

'embri�g:lC: do ,êxitu i�dis?uLido c., grandes. Broehura ' .. " ..... , .. , .. , ... Cr$ \)0,00 Ene. 120,00
a satl'slaçao, amda nao 19'ualadfl, K R I M I N A L R O M A N E:
ele podr.l· dizer' a Ú n1f'51110: "Sou ID ' S 'd S I I Cr'".

I
ei ,el cne ,c la , , , " ,. '"

llm bcnfeil.oi' ria. hllO'lanida'de".
'

Dic golben Rartdschul1e .. ,.' ": ,, , '., ,. , .. Cr$
li; a obnl ("a \'ida rle Pã,sleu!' Sl,H'-!"C

'
, " S .' Cr'"

.'

. �hJgago-,. uoc! , , , ,., , : ,. '.l'
g'e.m-ll{lS, Igualmente, dotadas da, Das �Ü'enende' Band ' .. " " , , Cr$
mesma plenilud.p, ua mesma fe1" a "I I

.

d
'

S '1 'I" 'R E
.

CI''''eyol': s, as, ucnC!l. oman. < nc. . ...
_

,......... 'II'
cumlidade dilosa e ex,pa-nsiva, Silone: "Sdmen ulltcrm Schee". ,Roma.n. Ene ·Cr$Cientisla compldo, meditara Pas •

C '"
' < .

-

Habe: "ZUl'paet". ROluan. Bnc.... ' .... ,,' .. , .. , ..... ,.,. 1''1'
t,Cu!' c·tn lodos Oli pl'Cfblcmas. ddae I Cav.j'.J.t::éi:

.
"F,"', j·rH.g', Nieh�,,"war,llm"" Homan. entre 1:.l.édiCÓS " :;-01'$quimic·Ç1J da l'ísiea e da biologIa •

.

,'" ° ];'V. Ha-nrn. l�aulsehuk. BIO. ..,.', .... ,.,. C1'll' 90,0 �ne.
Sql l(,111])O. ];�mbora '!-;uas deseoher- ClIrilJ: "lVladamo Ci.n'.Í'e". HOJIlance de uma vida ., .... ', Cr$
tas sUl'jam I'('11enl.ina.m(mtê., como

J" ]'1' b 1 CI','"Exupol'y: "!<'lug' Nac 1 AlTas. < Icger uc 1 ", .. ,.. 'w
oelll.clhas de nm g'onlO, áelWI11, Crs>Wel'Jel: "BoJ'nadeUe". Roman ,., , "., .. ,., '"
imE'c1ial.amcnl(', has-c. e expli.ea!,\ão 'V'elslwpf: "HiromelfahrLskomalliQO". Kl'iegsbuch ... , ... , Cr$
Hum coujunLo ul'Cleaado de nu-

"Aus der Tierwfllt", um livro muito bOl:n, com 256 pág'inas,çõps, A�"sinl Pastelll', eq.l nenbum
enc, e ilustrada, ." " " .. ' , .. " .. Cr$ 65,00111onwnto de �lIa r,H't'ei l'a, nos ::tj)a- Grinlln/Hct:]l,,1 eln/H ttllff: ;\trael'C1Húl. cada \'olume ,....... Cr$ 15,001 rene COIllO um ndv,i-nlio ilumi'nad()
iAlrim (}IesLes liYl'I}S l11llitos ouLl'o9', l�e(:)lm ,catálogos c.Ofm111,etoiS_

lou iIiV,('·nfol· üe f�lI.g'enho. Desde o .'
.

l'
.

I"
..

ILi\l'os lécIJieo:; f1 pl'ol'issioIlÚis: Im Jcan,: ]ijspeeJa l'Úaoe.
l,rimeil.'o a[.(' o úll,imo. rlia de sua

.

'fi r )) h' l' CI EllComl'nda:" ú: LJVRA1UA VA.L,\:l ':N :- .().w.'QPo lfi - x.
\�ida. cienLif'ica, elo se mostra, _ao

conlrário, o consLl'llLor de llm�
rloutriua COl'l'enl'1' (' c.omlJlc<ta, 1)a,
>ieada no mais rigoroso mttodo

ex.porimm]laJ n a])PI'.[.[I, de par em

par, Ú� eOllfl'i,hl1içõ('s de RIJUS dis
I cipulos fl cOIlLinuadores, que a eu-

11IÜl!llPc:eranl'
inccssa'nt,emenle,' rlu-

Diretores: 11'anLD meio sreulo·

Dr, Pamphilo d'Utra Freire de Can,�lho. Dr. Francisco '._-L-E-I-A-M--A--R-E-V-I-S....'T-,l-·de Sá, Anisio MRssorra. pr. JUilql1im B'arreto cI� Araujo j .t\

e. José Abreu.
, O VALE no ITAlAI� ..

-_............_......__....._.......-_......._.-..--_._,_�..•

.... "-,, ..�� ,.."". - -

DR. SAVAS LACERDA
ClniCa 'médtco-ctrürgfca de Olho.
- Ouvídos, Nariz'- Garganta.

Pre.crição de lentes 4e
, oontato
IIONSUL1.'óRIO - Felipe Schml·

dto 8. Das 14 às 18 horas.
_lDeNCIA - Conselheiro Ma·

fra, 77.
TELEFONES 1418 e 12041 '

Ausente

DI. ARMANDO VAL�RIO
DE ASSIS

Doi Serviços tie Clíníea Infan tl1 4.
AS$!stêncla Municipal e de

Caridàde
CLlNICA Mil:D{CA DE' ÇRIANCAS

ADULTOS
OON8ULT�RIO: Rua �Nunell Ma-'
daado. 7 (Edlffclo S. FrancIIlCO),
Consultas'" das 2 às 6 horll,s

BESIDil:NCIA: Rua Marpchal Gul.
lherme, fi Fone 7'83

------�.---,.----�----------

DR. ROLDÃO CONSONf
IlIR.URGIA GlilHAL - ALTA CI.
alJR-GlA - MOL1l:STIAS DIil ...
• ... NHORA'S - PARTOS .. .

I'ormado pela Faculdade ee Medl-
etnna da Universidade de SAo

Paulo, onde foi assistente por�.a.
l'Spa anos do Serv íçp Cirúr81co 40

Prof. Allplo Correia Neto
Ctrurgia do estômago e vias bl.
uares. Intestínos delgado e grOlllO,
tiróide, rins, próstata, bexiga.

.�ero, ovários e tromnas. Varlco·
_le, hldrocele, varizes e herna

GONSULTAS:
4U 2 às 5 horas, à Rua Feipe
•chmidt, 21 (altos da Casa Fa·

ra!so). Tel. 1.598·.
IOlSJD.fl:NCIA: Rua Estevea 10·

nlor. 179; Tel. M 764

J

·DR. POLYDORO ·S. THIAGO
.1Ié4ico do Hospital de Caridade "

Florian_ópoli.
Assistente da lIJa�rnidad.e

CLtNICA MltDICA �M GERA�
Doepças d�S�n��g�o: ��::����, .

d!PeciaJ.

llI.ECT1WCARDIOG.RAF_I.i
Doenças do sangue e dOll r:érvo•.
Doenças de senhOl'''. - Parto•.

Cbnou!tas diàriamente das 15 iii 11
, • horas.

Ateaoie chamado& a qualquc" borJl,
inclusive durante a pojte. .

CONSUl,TóRIO: Rua' Vitor- Melr...
leo. 18, Fone 702

.ItSID�NC�A: Avenida Trompowlld,
�2. Fone 76fi

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - "ias UrlnAr!!!s -
Doenças ãos l.."ltestlnos, réto e.,

:a2lU8 _ HemorroIdas. Tratamen
to da colite ameblana,

Flslo�erap!a - infra vermelho,
Consulta: Vitor Meireles, 28

.Atende diariamente àa 1,1.80 ha.

.. 'i tarde, (las 16 }\9, em diante
Resld: VId;il Ramoll, 66.

FOll" 1067

DR. MARIO WENDHAUSEN
uwetor do Hospitol "Nerêw Ramos'
CLíNICA MtDICA DE ADUr,T08

E CRIANÇAS
Consultório:

.
R. Visconde de Ouro

Prelo, 2 - esq. da Praça 15 de No·
yembro \ dto. da "Belo Hor izonte ")

Tel.· 15-45
Consultas: das 4 á. 6 horas.
Residência: R. Felipe Schmidt, 38

- Fone manual 812

I

I .

DR. MADEIRA NEVES .

M6dlco especlallsti em OOENÇAS
DOS OLHOI!

Curso .de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no RIo' de Janeiro

Connultes dieriamente
das 16 horas em diante.
.'

. CONSULTóRIO:
Rua JoAo Pinto n. 7, sobrado -

t'one: '1.461 -'- Resídêncía: Rua
Prestdente Coutinho, 58

DR. A. SANTAELLA'
(Diplomado pela Faculdade Na·
etonal 'de ·Medlcina da Uníverstds
•• do Brasil). Médico por concur
10 do Serviço Nacional de Doen
liaS Mentais. Ex interno da Santa
0.114 de Misericórdia, e Hospttat
P.lquátrko do Rio na Capital },oe

dera],
OLtNICA M::���SÃs DOENÇM
- Consultóírio: Edlflclo AmeJl.

.

NETO .

- Rua Fellpe Schmldt. Consult.,.
. , Das 15 ás 18 horas _

llea!dência: Rua Alvaro de CarTa
lho nO 18 - 'Florianópolis.

DR.

..

FONTES
.

. Clínfco e operador
çonsultÕ!'io: Rua Vitor Mei'reles, 26'

l :J,'elefone: 1.4'05
'

Consultas doas )lO às. 12 e das 14 às 18
ResidênCia: Rua Blum�nau, 22.

.

Telefone: 1.6;23

- • .... . .....

--------------�------------.____.--------------------------�----

PAULO

AUTOMOBILISTAS I
Atenção

.

Pa-l'a o seu dínamo ou
,

motor de arcano,?
OFICINA ENALDA
Rua.Conselheiro Mafra

ne. 94'

-- • F liII

COMPANBlA •ALIANÇA DA' BAlA·
,..d.tI. _ 187. - Iétl.: • A I A
lNCEImIO-- :8 TJU.WSPOIlTJ;!

Cifras do ,Bala'DCo de 1944:
'

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidade,
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80 900.606,30
5978Ao1.755.97

67.053'.245,30
142.176.603,80«

Siaistroll pagos nolo último" Iv aooll

Responsabilidades
98.687.816,30

76.736.40! 306,20

t

I
f

30,ÜO
30,00
30,00'
28,00
80,00
80,00
55,00
80,00
120,00
95,00'
95,00
125,00
75,00

postal 9:1'

-

-
--
-
-
-

-
-

I
melhori!& tábl'ico.. A Cosa "A CAPITAL"

visita o.ntes cl" efetuarem DUO'

cha,ma a atel'\ção do.
COl11pralil, MATRIZ em

fieNão em

Fabricante � dístribuidOl"es das afa.madp.1I con·

fecções "DISTINTA" e RIVET. Pos!lue um gran
de sortimento de cC.igemiraJ, riscados. brins
bons e barptos, algodões, mortos e. aviamentos
para alfai«tes. que, recebe dil'etcímenb doa

Snra. Comerciante. do' interiall' no sentid-o de lhe fOES rem uma

f"lol'ianópoli., fILIAIS em Blumanau e Laj�H.I

(::;;,,

t
•

, ,

�-
li

•

se
.

·HoróscopOS •••
estados de desnutríção. Agradável
ao paladar, Vinol ,é tomado às
re teícões, e serve tanto 'para
adulto; como para crianças. Os
, onvslescentes de doenças ou

.operações encontram em Vinol
um podo roso estimulante, Na sua

cornpo-Ição acham se as vitami
nas A e B. bem como os princí-

·

pios do oléo de fígado de baca

lhau, o ci trá to de rerro smontacal,
peptonas de ferro e outros ingre-

•

dír nt cs cientificos ce eficiente

aç lo rcvígoradora das defesas
· naturais do organismo. Tenha

sempre em casa um vidro de
Vino . Vmol encontra-se em lôdas
as farmácias � drogarias. yinol
é a saúde do san-gue I '

Ell('(lÓ1l'THlas reitas via ]{oemholso Poshl

CONTA CORRENTE POPUi.-AR
Juros 51/2 B_ a. �, Limite Cr$ 30,000,00

Movimentação coD?" cheques

Banco do Distrito federal 8.1.

Rua

CAPTTAL: rR$ 60.000,()OO,OO
RESERVAS: CR$ 1 'i.000.000,00

Traj�nor 23 •. FloriãnÕpOlis·

-WA'FC3 !i"" ri t •• ;e • PT 7... 1:cma

,
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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a vitória da candidatura de Aderbal. R. 'e d'a 'Silva anuncia-se torrencialmente
-

d'e:
todos os recantus da gleba cata'rinense., Cerca de cincoenla comicios ,de propa-,

ganda serão. realizados hoje, ·pelo P .S.D., em, nosso Estado.
30 (A.N.)-O

admissão nas

A competencia do Presidente
da República

RIO, 30 {A. N.} - Os jornais publicam com destaque a

resposta do Minif>fro Costa Neto ao r.equeriméllto dia sr. Café.
Filho. O ministro da Justiça ÕeJ!!Qllistra a competência do pre
sidente da República em ��oo do. que <lis'põe a ConstituiçãoK.... Igel1�e, de m:omear e dienlltl'r os luterve.n,to]"ie.s. I

Rio, Ministro da
escolas

FlorlanópolI" , Dezembro de 1946

'Q U E R E MOS
A p:ll'lil' da época yl1l 4U(,' �'r iniciou ° movimento "quere

mista" o verbo querer passou êl I'CI' 1If1 Brasil uma espécie de liame
ao nome de Getulio Vargas. ])ia,: huuvn P ainda hnje se nota. om

bora 00111 menos f'requencia que t'JI1 em'Las rodas, Tião era possível
dar-se iuici» a urna Irnse com Ij aludiilo verho na lJJ'i'[11'pi1'a pessoa
do pluoal- Fosse qual f'oss» o assunto, completamenl e alheio li po
litica, quando mais ia un imaua a palest.ra. se H gente ;]i,s,gpsse:
qneremos ... - não SI" �'a;l,ia esperar o ch ísle -

.. ,<.lelulio.
*

*

Ao 'api'oXimaJ'('.lll�se as releioões esl.aduaís, ti,e,pl)i� cfra IllCl1110rU
vel convenção do 1)· s, Jl, que culmmou com a escolha ele Adea-ba!
H. da Silva vara candidato li .go,v'Ql'uan(:-a do Estado, os advcrsãvios
pnlil.ícos do ,se. Nerêu Ramos rornreç.a:m tj.e; 's�n til' aiovameute vr-rdn
,deira ídicssincrnsia pelo j,tIO('f'Il�e verbo.

É que eles. os :sj,ttlacionj�la.� ele i930, -sentem e notam (fne a

gTaude maioria- do;; cêllat'il1Jeni'l's. cnmposla, prillcj'palmcnle, de
gentr simpl,es dó inU'l'Íor (Jaquel,tes qne não são c.and1t1aLos a c-al'gos
IJtlbli'cos mas, ,siio ,eleritol'f>s e como ['U11 farão Y.<tlreg' .sua vonLade a
19 de janeiro de 1917, ','i><lhp" -lambl>m, CmpI'ega,l', no I,empo e modo
devirl'os o verbo qne 'l'XPl'j,olP (I pensarnfIJn[o dI' 1,1),los qllanL,}s' de
sejam [I geandeza de SauLa Cai urj,na.

1
� QUofll',emos, djze�n os colonos df! muos calo,silR, 11m llO'nwm

ql1e ,saiha ,eoni.imwl' o govehlO Ncrêu, lht.mo5, rJalltl.o-lloS pslracJas
para lrausv'ol\te' dOIS' n081'05 p I'Orlll [!Os.

. "

.

- Queremos, di,zem os, nec.p'ssiLadós, que HO\'08 cenlros flp sau
de sr jam j,nstaladOrs 'Bm todo {) Estado, para que a a.ssiRlrncia so

cial iniciada com Ner�L1 Ra,mog b!:.meficie o mui,ol' llUn1f\l'O pos.sivef
de pobres.

'

.'

- Queremos. dizem o'S l)aj,,,, que 'se mull ipliquc,m os g'I'Upo::;
e.scola.res.

.

..
I

- Quetemo,s, dizem as ,1lJU:P,S pobees, ,quP' oltLros centl'os de

Pll�l'i('ult,nl'a venham aU1l10n.ull' o numero dos exi,sl,enlf's.
- Quere,JUos, ,dizom Lodos f1qu(';].es, qlN� dese'jam o f',ngr::tn.f1o�

'CÍllIlJenLO .ela térm "bà,l'ríg·a-vj3l'tle",' llm' gDverno hOIlC,srlo, que se

jn�eress,e pelo hem 'esta,l' do po\'o, zelard(}r intl'unsig,ente do's dí
Ilhei,l'OS publicos.-

� , (iompreende,m, aque"les que ,já tivt:'J'am Sanla Calal'iua ,ilas,
mãos os sentimento:s (lo povi) caLarinonse. e érYDljWeendem I am-'
bpm que a gl'H1lloe maioria, .fI ,clt:'itorudo que salle o que qU'eí', :fina-.
Ji,21U dizendo: " l�,' , ,

'

-.-- -

'

.
"

t· -'- QUH1'émos llíl1U Sanla Catarina DrÓ�peI'a e J'l'liz,' por isso
quer,ernos ADEHBAL R. DA p,rLVA.

CESAR AUGUSTO

Panair
Novo horário, a partir
de 1.0 de dezembro

do Brasil A.

Obs.:
(Base

RUMO SUL: 2,a, 6,a, sábado e- domingo
RUMO NORTE: 2,11, 3.8, sábado e domingo
Os aviões deverão aterrissar no novo aéropôrto
Aérea). As viagens de' 2,a e sábado, rumo norte,

não eicalam em Curitiba

Educação
-

superiores
-==--

I

portaria anulando os exames

ano escolar de 1 94 7 fi

assinou

para o
......__--" o. -'-_, ,-=-___

i C?o:m��.�Or(��.�- �rf�O S�C��I��i�u-

se nesta cidade. ema mulher, com a idade de 1(l anos, vestiu
!o;c de homem e consegufu esconder a ídentídade do seu sexo em

iodas as rodas que frequentava, Irízeudo-se aviador (]íl RA.J'",De entre os princip�ais fatores -

t� reformado no posto de tenente, travou relações com ou ra mo
que concorrem, em cl)Iicomitãncia,
para a obtenção do êxito _ no sen- ça a quem IJl'ol}ÔS easumento
tido lato da expressão, entendida Â cerimônia realizou-se sem a. menor Jwyidade e sómeure
por êxito a vitóri� em qualquer se-IIi> dias depois do enlace mnn-lmouial é que a, esposa deseobríu
tor, sob f!ualq!!p'� pont.'�-��-vlsta - que seu martdo "era mulher:". Houve o natural eseandalo e a.'avulta, pela sua rmpor tãneta, o da • • ,

personalidade individual ·'mtrusn" fOI processada. Em defesa alegou que conservara
Acima da influência

.

ambiental, absoluta castidade quando solteira e que só agorn tomara co .. ,

dos recUTSOS materiais, do estímulo nheeímento (lO seu verdadeiro sexo!
do próprio interêsse pelas vanta�
gens resultantes da consecussãn do
o�jetivu colimado, paira e predo ,

mma a força ponderável e decisiva
que provém do próprio "eu" Jndi
vidual, É a energia Íntima QUe Ca
racteriza os vitoriosos � faz surzi ,

rem, do nlann da mediocridade, ·'0'> CEL:-;O PERRO:'\I<;
,

que se vão distinguir por seus feitlls Os srs.: Euclides :Uachado P (;ph;o P{'ITonr' mauguraram. nntom..
e realiza<:õe�.. _

,

.
a" pr imei.ras casas dá série que vão coustru ir na anl i,ga hl'I':luf.'a de

dA exempl!flcarao. ::. �eafIrmaç�o, F'el ipu das Xeves, no Eslredto, d .. acordo com um g'ranrhioso plano d,f';esta asser-tiva cabe aos fatos da VI- . ., , '

da diuturna e pode ser observada a l'(:'alizaçôp� «-m prol cio progresso da no�s� ,capILal, o ,qual_ merece os

cada posso.' mais CalOl'080S ,e,log'ios pela ;311a rexl,j',aol'rll'I1t11'1a conlr íhulcão ao lH'o-
In.dividuos a quem a fortuna do blerua de llalJitIJa:ção, em Floi-ianópol is.destmo proporciona o ibf lidd" .

'

f' I'I . ..p SSI I I "a �s Em regosi.io ,pelo auspicioso acontee imento o, erecerum e!',; aos
amp as. CIrCUllstanclas favoravels' _.,

" '

de êxito e bom-sucesso não I ra' am ígos, uma suculenta churr-ascnda regada a vinho (I, CP'1'\ eja.
, og In,

t: ,_

1
' .

d "I l'efetuar sequer um mínimo de em- O Estado, .r-m sua próxieún reelJ\:llo, (ara pOl'mOJlOl'f'S a n\",a\'e

p;e.endimento, �e realiza�'ão, de vi- i inic'ialiva daqlh�l,e;:; iluslre3 cidadãos quP limto s-e (I�slac.am ppl;, se,,:
td,ont�t' �d (>ard destes, outros há qUe, � inLeresse DO que ref"peila á evoluçúo da cidade C· 'bem e.s{aJ· do !)llVO'es Iclll os os menores recurSOG, I .

veIJ.cendo meio e influências desfa- -----------------------------:-:--
voráveis, c'onseguem fazer-Se im-, O ValO do (t!ll-ai'1 p!)r,: a custo, peJa �el'tinácia, velo I U _IIesforço, pela capaCidade. Ressalta-, •

lhes" a êstes últimos, o mérito não 1[<]11/. JI/ iJ/loSIf e(UÇíio. {i.lIrl e (II'! ic'
deslustrado da vitória, que ficam a' UNfluente illlsl,l'orJ,(/. ?'e,ceiJemos C
dever, ,exclusivamente, à próprÍa te- 'I l' '/' "O Vai,> ,la I/I(nacidade e ao valor próprio sem

11., VI/I e (li rems 11
,',

,',
,.

dependência � sujeição !! �padri-: joí", rlediNulo ,í Flo/'I(!;)U)I tiS.

nhamen,tos e protecionismos desme- (/'(llfl-se de lOnll', iJ'I'il!rr�Jlle ,'('(1-

receflores d? triun.fo final. [izoçf1o dos �esJit�C(ivoS dil'I;!J)/'I'".

Indeol·zaço-,esNatO constItue.m .ele,s -I
é de la- p�is [) 1ll/mel'O em ,'eretenda ,iil

meu a,r - a maIOrIa. Na uta amar- ,

g1!. contra as condições ambientai!', 1"itoJ'iosa I'pl'isla" pode Ú'!llpr.t;" aos J·Ud eu's
'

vencendo antagonismos e preCOll _ em impl'e,<islio ilnsll'odn c, )/ViJ."',l'-
ceitos, muitos são os que suçum- I'io, rom, ((s mel/tores do p"J_<, },o·· lkrlim, 30 iC P.) - A,nuncia-bem, sem conseguir levar dé venci- ,

d'
, ,

t
. l' ,/ 'iII ' -

'1'I da tôda uma coorte d,e el�men,t'C)s 1'/1 O ((11'1 eClSI L'amen 'e CO) " I, TIl sp que ,as Ol'!latuzaçocs ,fUi alNIoS re-

adversos. de obstáculos, de difiéul .. (( CO)IJ.1Jete'l1cia e � bom goslo do c.eberiio 22 mílhões e 500 mil tjo,

d�des, Ê, pO:" isso; ma�or o !llereci- s/', �omlécio Som'es: chefe de Cli-! l,a1:,e8 Como iJ1denií�ação p,eto::; pl:e-J mento dos que sobreVivem a refrf'- ehel'w d(l l· O.' E. - I JUl7.0S c.tl1lsados :is comumdadres 1S-',
ga, -daqueles cujo triunfo se afirma I d'·1 i ' ..

'

e patenteia, afinal. Nascidos do na- Pa)'(ben� e 1)0/08. e pl'OSpel!{

11-,
raelILas dl1l'�Jllc o regIme nazJs,ta,.

da, vito.riosos pelo próprio valor ides const.anles. Por ouIri' 0, l,ado, calcul,a-se !lue aos ..

define-os bem a expressão i1nglesa; I . "

judeus ela Poionia, seeão ent.reg'ues
,são os "self-mad:men". Pela ·primeira vez ,'12.500. qllilos l1e omo, o -que :e-

x x • p�esrnl a um "alO!: ·de 53 mIlhões
Nada há tão ,escasso, tão raro, ' ,<1e do}aQ'es.

tão �difícil de encontrar, 110S dias �openhagUte �O, -::- Pela .ipn-I --------------..._,
que correm, como O valor indivi� m�Hra vez na Instoria da DIua-. , e

dual lJue u�le. '.! i.ntelig�ncia e � cul- marca, uma mulher foi ontem Ultimas noticias'turad?s (Jrlvlleglados a energia e I cond'e'nada à mOl'be. Tlrata-ilí\e
tenaCl,dade �?s tra�alhadores: �'d" Grete BartraJm de RitO, 30' (A, N.) - (), .Íflllr'l'v.cnLol"'·
como a comu.l.ldade e t�nto ,maiS, 1:1-1

a Jovem ,

't f'" Macedo, Soare,s declarou á impnm--
ca,. avançada, progressiva, q"uanfl) I 2� an_o:s:, acusada" d� e: ol�e: il-a q,ue escreveu carla ao llresidell-'.
maior, percentualmente, Q numeril cIdO a Gestapo InfOl maçoe� l 'd n 11' 1'"·,,, 1

'

d
.. ..... . . e a Dle'DU) lea so 'ldvlH1üO (emJ8-e VltOl'lOSOS que pOSSUI - Ja qUe a sobre as altlvldadlels subt.erra- I _' .. '

vitória coletiva é fruto dos triunfos .

t'
.

. SHO do c,a,rgo" mas o governo ma-·

individuais - faz-se tarefa de mag- ueas, das �uals, par lCI�av�m nifesLrm' Pl'opós'itos de mnnt,c-Io lla'
na importancia a da afirmação de O seu propno P�l (j um lrmao.

g'O'\'erno de S. l>anln.
valores. Revelar capacid,ade, desell- A,tribui-se-Ihe al'nda a :res,poll-

, t
volvê-'las, a;xili�-_las, é colaborar, s'aJbílidade pelo fuzilamento de

'

(.
do modo mais efiCiente, p�ra o pro-

, ssoas durante o. perfo-
S, Paulo, 30 (A, N,) - Durante Ij;

,

g-resso cultural e economlCO, para a nove pe,
_ .

' cOllvcn�'ão d·a D. D, N. foi lallçacl(}-"
elev;1ção e para a grandeza da co- �o de ocupaçao naZIsta. (U.

a candLclaüma de ,José :vral'iaf como"
munidade. P), pal',a,ooJlciliar as eOil'l'8'TlI,0� que se'Os moços, por serem moços, me,-

recem t) auxílio, a valorização, o b�ll,em nel,a, c<Hl:didaLul'lt 'de. El'UesLQ ,

aproveitamento. A êles cabe a tare- l1arm.em M"lrand'a J,,,,:mo.s Almeáda:, ma,s êl. .. I.lWO,POSÜl.
fa de amanhã e estender-lhes a mão li roi l'tüusada .por grDud",' maioria"é" das maneiras 'mais nobres, 'ma�8

foi tará •
dignas, mais Vrod ucentes, de servil'
e engrandecer a Pátria. ]tio, 30 (A, N,) - O', Diretório"

Rio, 30 (A.N.) - Correspon- do lPTB ca['iac� após demorada
dencia de Hollywood inform� r'�tlnjKo, (!pcüliu apl'espntar lis,ta
que Carmem Miranda virá 'comJ)I'e;1a de c>3lnditla,t'os. á Gamara
assistir o proximo carnaval. MUJJicipal, rccusamlo, 'U pI"opo.sta_
"D ..

d'- cescelrel e aVIa0 com
. a-o ,l'f'C'l'llida pa['a cüah"iio cum .oukos

misa de malandro e caIreI pa'rU'r1lls,
no samba" declarou a conbe- ,

cida es trela.

Casas Para o P OV Dl
:IlER1TOlHA L\ICL\T1Y,\ J)O� SRS. El'CLlDE:-; :\L\CH,\D(. 1';

CFL\YES:
P-plo ménino' .\llg,tJoslu Lintl,: 'e:=;, '

foi (1)irc.g'ue' á, e�{.a Ilr�daçi.io, um

molho de ohave§, eneonlt'a:d'o na"

Praia dr> C;)(Juej,ro,.:, domirlgo nlti-'
mo e que l'�1 á rI rlisposi,ã() dç, le

g'iI imo ritmo,

(CHTNG)

TOME APERiTIVO

N ()T
mo, ao (A· X) - In ['orma-s,s·

Jwje" qW' I) P1'B,J)[dana \Convidou,

·0, SI', Mnde'tros j\'('[,o par'fI; ser qm
·rtida:to ao g'ovI'l'no do Estatd(J.

.
-'

Controle dos medi
camentos

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BElOS f DEMAIS
Jrl'ma,lem. 30 (D, P.) - ConLi

nLlal'n f'anl.á,;tic<l's explosões' nas·
.

.

Rio, 30 (A. N,) - Rumu-se 01l-' ruas' des,la cidade, i:icmeaudo o }la-
I.em ,a c()]1l!ssfio de Saude P'tlblic.a II i co' W (J (,rJTLl!' em lodo o lJO\·O·
da Gamar:;, 'aJ,fim de apTlêcial' o

projel'o ' de 'lei, criando b Labora'- Rio, :30 (A: X) - Os fLlneioná-
tório Ce-nLral de Controle de' IDi'o.� J'lOS" pwblícos· da Uiiiuo e dOi'> Es-'
g'as p }fpr!ic�lmontos. ! {ailó", l'cc.('bt'.['i'(õ nbOllO de Nal.al •.,

l
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