
Eont1niíár o programa administrativo de Nerêu Ramos, abrindo escolas, construindo gruJlL i�s,.
gando estradas de peDRtra�ão, multiplicando centros de saúde, semeando postos de puer�fólt�ra�.edifica ndo maternidades e, emfim, protegendo e amparando os pequenos, os humildes e � lÍe-.:.
cessitados, será norma constante d.o G�V��DO de Aderbal Da_mos da- Silva .- O c'!dttocUJa vitoria o povo anted·atou. ";. I ��_;,;

:NaYA GO.\'SAGRAÇ,\O :\.0 CA.\'- rianos, sendo, (li, enurossrul« por aclamado por enorme multidão,
DI DATO DA YJTóR1A caminhões cheios de correliuiorui- sendo entrecortados de repetidos e

CA1\I1'o.:-\ XO\'OS TA}JB1(\I[ VOTA- 1';OS e mais de vinte «uiouuiueis, orolonçado« oplnu sos lodos os 0/'0.-

é possível descrever o entu- problemas, que êles os sente
síasmo com que o povo de Joa- em uníoso com a eoletívída
eaba acolheu a visita do dr. de; porque, não obstante suas

Áderbal R. da Silva, o candí- prerrogativas econômicas, de
dato da Vitória. Todas as elas- las nunca se distanciou.
ses sociais, por seus elementos llIoço, tem o entusiasmo sa..

mais representativos e mais I dio dos grandes ideais.
prestíg'íosos, são unânimes. em Culto, tem a noção exata da
declarar qne o ilustre eatarf- realidade.

Joaçaba, ,) (Estado) :Não .nense sattstaz, pela sua C�lltu-I Patrio.ta, tem a co�ng'em mo-

--------�-----------------------� r��lawawn��püh�e�lpre�sapM�a�ma�h-
pela madureza de seu espírito,l do, colocar os Interêsses supe
ás grandes asplraeões do povo 1 riOl'es do Estado, pelo amparo
do nosso Estado e- por isso re- " material, espÍll"Ítual e social ás
ceberá estrondosa consagra- massas trabalhadoras e pela
ção nas urnas de janeiro. sistemática valorização (lo 110-
Justifica-se que assim se.ia mem em todos os setores da

porque em Aderbal R. da Sfl- atividade.
va não está apenas a

promessal .

É por isso que Joaçaba está
de um grande govêrno, Está a com Aderbal'R. da Silva, o

própria solução dos IlOSSO�. candidato da Vitória.

dores.

Siçnificon, assim, o brioso elei
torado de Campos Novos, que Ader

vai R. d« Silva será tombem. neste

município,'(I Candidato ela Vilól'ia.

HÁ E1\1 "\lJli;RBAL H.. D:\. SlLVA Poi oferecido ljl'luule churrasco
Campos .\"(1)08, ,J (l�sfwlo) -

0I
em ave fatoram. 1lr.[l'ios oradores,

dr, Aderõa! R. da Silca ucubo: de 1'e- todos estrepiiosanienie nplauditio« -.

ceber moaestosa consoqração nes-· Realizou-se, depois, o anur)eiado
ta ci(!rt;Je. A :omilil".1 do, candidato 'I COlltí�io e)�t')'enle I� residência d.o
-da nitoria fOL recebida as I portas SI', (rI181W/'vw ZOI'ZI, onde I) elnk

da cidade por cerca de 200 cavala- neute político ioi delirantetnenie
I
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Política Partid
A tornada e' a passagem da ponte de Itororó, sõhre o rio

do mesmo nome, é uma das mais heróicas págfnas de nossa

'I Hlstéría.'Festejando-a, hoje, li mossa mente façamos surgír os vul-

a r Ia tos maseulos de Pernando Machado, de Argolo e de Caxias, :li

cuja bravuru Indomíta deve o Brasil os louros dessa retumban
te v ítóría sõbre os aguerrtdos: exércitos de Solano Lopes •

.Fernaudo llIachado, na investida do seu valos- e (lo seu

patrrütismo; tomba g'loriosamente na memorável jornada!
Lrgolo, no expléndor de sua coragem, cai ferido!
:lIas Caxias, o general invicto, esmaga a resístêncía para

guaía e torna-se senhor da ponte.
Está vencída mais uma etapa da hercúlea campanha. :EJU

hreve os Exércitos Brasileiros dit8irão· a paz em Assunção.
Que o exemplo de tantos heróis brasileiros, nos eneorage

tada vez mais, para trabalharmos sincera e aunegadamente,
IH.'1' uni" Brasil unicamente nosso, todo nosso, em marcha para
a grandeza, dentro da Liberdade e (la Justiça.

9896
-_ .•...•_- -" -_._--_._-_._--_ •._-----_._-----------_._--------

, ••

AI'I. 50 - A leg'enda da aliança
<lI' l1al'{ir!o,s se comporá da dos' res-
1H'r I i ,"os partidos aliado:::.

"\1'1., (jO - Os ol'gãús de pnblici
tIade, ol'al ou eS0rita, pel'lencellte-s
li Uniã,o, Es�ados, :\lunicípi,os. au

i-a'rqHiaR, ou li po.ssoas jurídicas
JlaS ([uai,s essas en Lidades tenham

pessedi,sla g'aucha. na Câmara, sr.

Sonsa Co�ta,. qne foi apoIlJtudo,
al,iá;;, cumo c.abeliu do 1110Yimenlo

Acompanhado do sr. lruel1te Huy
para pxpubão do ,5.1'. Getúlio Va1'-

,Stoclüer de Sousa, ass,ÍsLente-mili
gas do seio (ia J). S. D" também ou-

Lar da InLerventoria,. o SI'. Inter-
"ido pP la repurtagem; declarou,

• T' "IEJ \ '1'; O l'O'.'1.U'l]", 1\10 verrLor lído Deeke, vi,s'il.ou ontem,
."- ,n.", > '-'''"' i� inci.sivo:
S_·. J)"'1110, 5 (�;,) _ Def·I·,I)I·lld.o a

)]0 palácio a['qllicpi,scopal, s. exH..
w.

:- "lg'llOl'O comp1damenle que
al.I·'Llcle (I," IJl',g'a 'i'.lnl·Lo·[',al cato'll-,ca " reyrna· d. Joa'qllim Domingues de

li " J', 'co se Lenha cogilarlo do assunlo .

Olivc.Íl'u, urci0bispo me LropoLi'lano.na,; lJ['óxima,s eleic:ões, o Episcopa- X
do fpz dislribuir uma circular em :'\0 RTO (J RA�DE DO SI;L pO'1' motii\'o da 11a,s:::a-gem do seu

CI'll,e (joc·lal",o 1»,a,llloI'-se aCl'llla do�
. -, allivel'sád,o natalício.

< " , , v Porlo .\lpg-re,'i (E.) - U ;-'1',
e cJ.es{a, ·lei. Bl'U,si.],e,i.w, 1',equel'endo o registro llal'tidos. E acenlua: Droi'l) Mal'l.i,)],s da Co-sla inici�;l"a, II .,.

-

dArt.. 30 - Os candidatos a

sU-1
do lli:1me do deputado Hug'o BO-l"g'hi "Relatl','ar)le'llte ao pal'[l',do co- l'

. DI Ica�ao OSna pl'e,sen ,e semana, uma \'lagr.n 1 '

\I
'

plfmL('d dos l&<onadol'es elcM,os em 2 como ca.ndidato do parlido ao ca1'- ml.misLa -, mal·Pl'ialis,La e ateu e UJO inleriol' do Estado, 1<:m cl!mpn- I t·l t�ie cf.('zembro de 1915 serão inscri- go de govPl'nacJ.ol' d Eslado. seus canrlida:los - Cllmpr,e a Lodos menta ao roteiro, o oandi,daio ,1PI1-1 OS I n OS
tos pelos partidOS a qLlJe se achem ..

os católicos, 1)01' grave deyer de SkWlli"lju YHnlal"á no próximo Llia Rio, 5 (A. N·) - Lnfomna "A_
filiados, em listas ,de três nomes, AS PASTAS DA EDUCAÇ,;;;O E consciência, I'CCU8t(l'-lhes todo e 5 a cHlade de Santa Thlal'ia, uulie No,ir[e" qll!e o .g'ovêr'no estuda nova-

pal�a crud'a sLlple,nLe à eleg:er. Serão llELAÇõES EX'I1EItIOHES nlla.lc!ll,e'I' aj)lll·'O. ., .

L L ::!.! t I 1 b I J.... prOLlUnClélJl'a. um Impor an e c i5- meln � o p ano e a 01'a'( o por oan
1:a.mbem l'egi:sLnados em ]i,sta tripli- Hio, 5 - Í"alando uos jornalis- '"

CLll'SO no comícIO que presidim. Gail'los Vital, p'al'a unil:icacão de
ce, lWl.o,� re;sp,e.ctivos parLidos, os Las, o sr. Olávio Mangabeira de�la- Rio, 5 (A, N.) - A secção Pl'os,segllindo viagem para J norte todos os i'nstiLu{.os e caixa de pl'e-
candi(],a,los a suplonL,e dos senado- ['ou. llU8 ontem mesmo comul�lca- de Publicidade do Departa- do Esta,do, ,esla.rá no dia 8 na cidu- vi-dênriila,
res a s,f'I['em eh\Hos, I'a ao 51', Cll'do JUl1Wl' � deClosao a

I mento estudantil da UDN, vai di' Úf' I :1'lIZ __\lla, a 9 I'm Cu['u,;jnho
AI·.t. 'f° � Os candlidatos a go- qLle chegara o �ru paI'l](lo quanto I sugerir ês,se partido alpôio a (' u 1\ I�m AI�gl'E',le. Em Ioda" L'."SUS

vel'nadur de Estado poderão s'el' à pal{ic11}ação lia 1.�. 1), N. no mi-. candidatura de João Manga- cidad'(\s o :-;1'. ])pcio Madin,; 'Ja
i.n.sr,ri,(,os pOJ' mais ele um paJ'Lido, nislério, a rim rI,e que o lideI' da I beÍlr:a á terceira senatoria do Gosla j)rolJll.ll1ci,al'á disclu'sCI'; :11)'li'-
."lPin1 d,e]Jl�nclência ele a1ia,ll('a, ou maioria a transmiU,sse. ao prcsi- r Distrito Federal. dando (JS 'lc'nms do �,ell l1.1'tlgl·(l111:t
aeôrc!o de pal'bidoo.s. dente da RcpúblirJa, gen, Eurico

• ,(:" gO\'t'I'llll I'UZf'ndo crít icas '" il!)!"'-
Parágrafo ÚlÜCO - ]� cOllldição de G,1;spm' DuLra. São Luiz, 5 (A. N.) - Anun- �enlando Sl)lll�'Õe".

('Irgibilidadp a idade mínilma de l:lo!,.,::;iV'Plmel]le amanhã SE'l'ão as- da-se que a UDN resolveu re-'
"0 anl)�.. �,illafJo,s (JIS rlecnel'Üs nomrando os tl'loar o ·seu apo'l'o 'a' candl'd,atu-'.J . . POl'Lo Alegre, 't E.) - O ;..;1'. Vn!-

novos Lil.ulares da Educacão e das ra L�no Machado, do Partido ler Jubin vi,si,tou a ciclade LL' l>l:z
Hela.ções - Extel'iül'es, l'e,sp,ectiva- Republicano. Em consequên- Alta onde Le,,'e carinho.sa l'I!C"P-
meul.e, s1's, CI,emen{.e Mal'iani e cia dessa resolução, vários ele- ção 'á noile, os seu" correligiol'i;í-
!taul Fernandes.

,

I mentos abandonaram a UDN, 11'iOS ofrrec'eram-Ihe um banqll,;tp, to 11l]1'a se['vir de base a uma boa.

_o convite n��,�ial,aos, .referld�slfiliando-se ao:,.'R e PSD. no qual devc\l'iam conrrn.li'l·nil,�lI·- lei.
plocere.s ndel1lstas fOI jeIto hOJ,e. .

.

I
s'e !Je,ssedi::;las ele Porto Aleg[..� l' t:l' ---------------�

�.n�it'e, t�llIdO � .sr, Cl:emCl1J;e �ia-I ,RIO, 5 (E.} - ?orr�u o boa.to �elGruz AHa. �1as a harmonia I")i Escola Tecnica1 IaIlJ compaI18-crdo ao I alaclO que o p, S. D. [,1 aLa11la de exclUIr, quebrada, I pudo surg'ido um,( (;t'!f;P
Gna nabara, onde confm',pllciou com de suas I'i.Leinas, o s·e.nador Getú-

no spio 'cio Di l'eLório 1\lllnil� :pal, de, li VI· 8p.a"oo genel'al EurICO Dutra, lia Vargas. JnlIJenoglado p,e1a im-
com a aJ'asta!11l0uto de dCli" do,s 1:1 \I

e prensa a rcsp0i,to, o lideI' da mai'Ü-
seus (,Ullll)onenl,es, �rR, AI'."'('lniI'U

São P,aulQ, 5 (A. N.) - Divulg'a'-

\.CElrOU A INDICAÇ-O
.

I L d n"1 J' d
.,.,

se Cjue o mini,sLro da a·e['.rJuúutica
Í ,; '- j' A _!-'l'a, c epu a 'o ...drl o umor, c-

de Paula e Silva. 8 Rllfinu n. Cas-
e�,'I.llrj.a. a pos..�;")1·11'(:l'('lcje d'e tr"'Il�.re-Rio .. 5 (A. N.) - A Convenção da clarou: " ""ii 'u -

·tillio. d
_ "O assunLo não me pertenoe. rir pam NaLal a Escola '1'ronica. e

Só a dil'eção do l)arti-do pod,e rle- Caml'salJ,' G t P" Av i,a c:Wn. i,nstalacla ne,::;La eapital,.
rava 8S, l1amee, .

. ._

cidir I) caso, e a' á o momento nada M' d Ih I J"i Lenelo desl.g:nado uma comlSS<la,
L' elss ai me ores, pe os

me.,
'

..

ouvi faJ.ar nesse sentido", nores preços só na CASA MIS para proceder aos ncces::;a1'lO'" e�-

Por ,Sua YeZ o tIder da hanéada CELANEA - RuoO. Mafra. 6: Ludo�,

..

Visita oficial
..

A Dova lei eleitoral .. -Registro do candidato do P.T3B. --Os
novos ministro8.--f1ada sabem.- A Igreja e fi comunismo.
Rio, 5 (A. N.) -- Foi ontem

ap['o-I
de propaganda políl ica, com a eX-1 dos amigos e cnmpanhe iros, vejo

vada a lei eleitoral que regulai'á o pl'(\s�a declaração d,e que S,p trata 112,e na coní ingóucia ele n'cotl1s,idpl'al�
pleito dl' janeiro (, assim e.nncPbi-1 de .ma,[firik1 .1'eml.lTll'['.acJu. desde que a minha ali.t.tHIC\ anLpl'il()l', aceitan-
<ln: pel'mili,da em igualdude de condi- do a minha canoidalura.

"AI'1. 10 - �o dia 19 de janeiro

fcõe
.. , a loelos (l,; parí.ídos, median- e

,1+' 19'17. proceder-se-ãn as elei- te pagamento à vislu. O GAL. :iIA�CAHE�HAS DE
�õc�;; previslas no artigo 11 cio Alo ,\1'1. 7° - E�la lei pnlJlal'á em :\lOHAI�, C.-\..\'DTDATO
�jas Di,sj)o"içôes COlJisliluciünai's, yjg'or na da.La ele sua publicação. P. _Upgl'e, !) (A, �.) - O nome
'J1rau;;it.ónias, I Arl. 80 - Revogam-se as f1i�po- mais prov{l\;pl para can(j�dato do

Al'I. ,20 - Para essas !'I'eições, I si(:ões pm eonlrál'io", P. T, B, ,í lCl'cl'Íl'a ;:;.eJlJ<liloria gan-
Hc,a 1'evig'orado o decl'el,o lI, 7.586, j ..

cha é o Mar,pc·hal �rasc,arenhas de
-(ie 28 ele maiü de 1915, observadas IUWT�TRO DO NOME DO SR. Morrais.
'as ,alLeraçües rjpcorrrnt.c,s da .cO'l1S- HUGO BORGIH GOMO CANDIDA-

'LH.uição fio Ato das. Disposições TO DO P. T. B,
CÓlI'sLit.ucionais l'nansilól'ias,. dos S. Paulo, 5 (1<";·) - Segundo in-

de-011etos-lei IlS, 9.258 ,de. 14 d,e. J'ol'maçõps prestadas pelü sr, Ibsen
maÍ-o ·(]e 1946, 9·386 de 20 de junho da Costa ;\i[anso, deu >pnlr.ada no

<l,e 1!Hti, 9.422 de S de julho ele T. R, E., uma pelição do Direlório

1946, 9.504 de 23 de julho de 1916 Estadual do Parlido Tl'abalbisia

.�.

I"esponsabi.liza,dos os Sell,5

A reforma
bnDcária

··t· -

R.i.(), 5 (A- ;.,,) - Falando sôbr,e
il jH'üjeta.da 1"f·fm'ma hancál'ia do

F

palS, l) sr. Ellg1CIÜO Gudill dlecla
rOl! qlW a reforma não IlJoP ]la,rece
II ma lll'ovic!êncila rIe aUa pl'i'I)ol'ida
(],P. Foi anteriormente o prüj('Lo-lpi
hancáriro, 'corwonienLemcnLe rcvis-

pn:;iç50 domirw.nt,e, 1150 poderão
fazei' j1l'Ollag'��nda de L[ualquer pal'
j il(!'o ou, ca,ndidaLo sob pena de SElI'

Jll'Oi]li(J,t) 11 seu [nnóol1ament,o fi

1�1('ll.ll:llltrs leg'aj,s, U, D· N. da Pamiba, 1.ndi.eoll o sr.

Parágrafo Imico - ';\ão cOl1:'tilui Jo,sP A.mfi,rico a trrceil'o s0nador.

infração rIo" clispost,o ,nrstp artigo Ouvimos, ho-jP, o sr. JMé Américo,
.H [)u!JlitCidarle C'm jOI'll,ai� ou a di- quI' disse: "R('cebi cOD1nnicação e

Yl1lgaçã,) fJI'la.S estações c],e radio, dianle elo yerdadeiro ullimaLulU

, i
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Rio, (A· N.) _ Em

relCfl-lltel
era essa sua inüenção, pois, COH- Esportes

acórdão o Supremo Tribunal Mi- forme já remotamente, declarava FARMÁCIAS DE PLANTÃO
Iitar decidiu que os condenados o Conselho Ide Estado: _ Os .ef'ei- Estarão de plantão, durante O'>

por cr-imes militares á pena inf'e- tos .iuridícos do indulto dos: pre- mês de dezembro, as seguintes"
r ior a dois anos não eram alcan- ciosos termos do decIIeto, o qual farmácias:

10 doming-o _ Farmácia Nelson I

çados pelo dc.creúo de indulto C011- deve ser interpretado notadamen-
_ Rua Felipe Schmidt.

cedido em homenagem á -data da te., cOil1siderando-se a �raça' eomo 7 sábado _ F'armácia Modernm,
prorclamação ela Re,publica. Essa anis lia ou como perdão, segun-do o _ Praça 15 de NOv-embl'{).

decisão baseou-se principalm€·nl,e alcance das rpalavras"_ 8 domingo _ Fà'mnácia Moderna'

no relatório f,eito pelo ministro
_- Praça 15 de Novembro.

Bocaiuva Cunha, que, al'gll"nc.n- _ EllI.tl'let.an. Lo, ap e s.'ar. dessa doci- 14 súbado _ Fàrmácia . Santo·'
'I

Guer- Antônio _ Rua Jóãci Pinto.
taJl1do, disse a certa al-tlma: "Se a

sao JudlClal, o mlllls-tro da
15 domingo _ F'armáci.a Santo·

A d· ÍJntencão do Poaer EX>EICUÜVO fosse' ra, pediu, há pouco, a relayão de Aníôni,o _ Rua João Pinto.

gra ecimento indultar oos 0Ondemados pela Justi- todos OIS milHares condenadols á 21 sábado _ Fai'mácia Gatari--

p.ena i·nferior a dois an0S, para nense _ Rua Trajaüo.
A viuva ISABEL ABREU DOS ça Militai' nos termos nas condi- 22 domingo _ Farmácia Gatari--

-

d ·t efeit.o da aplicação do imJurto.
SANTOS e filhos, agrllldecem ao çoes o CI ado decre_to de 15 de

,
nense _ Rüa Trajano.

competente médiéo dr. Saulo lta� novembro, te-lo-ia feito de

manei-I
Aguaeda-se, assim', a enien-li- �5. quarlll;-'-fe_ira . (Natal) _ !ar--

mos, pelo desvelado tnatamenLo
ra ex,pressa e formal não o i.elfldo menta 'entre os clüis poderes so-

maCIa Rauhvelra' - Rua Trajano·
f -t

'

'

-
. - - . 28 sábado '_ Fàrmácia Santo'

di,spensado ao seu esposo le pai' ela, porem, segue-se que nao bre a aphca\:.,w ou nao da med!da. Agostinho _ Rlia Conselheiro Ma-.

ROZEXDO JOSÉ DOS SANTOS,
' fra;

bem, como ás pessoas que enviaram (I b D d A t' 29 riomingo _ Fiti'mácia Santo-'

flores, telegramas- de ,pe�ames e U e oze e gos o A.g'osLinhb
_ Rúa; Co'nselheiro Ma--

f,ra. .

a:companharam o ,enLorro; agrade- PROGRAMA DE DEZEMBRO:
"

O serviço noturno será efetua--

cimento esLe também extensivo ao Dia 7 _ SOIRÉE em homenagem aos Bacharéis da Faculd'adé de �.o p:Ia _ Farn?�cia .

Santo Antônio,'_
sr. d. d. Diretor. e Conpo J?oc:nte Di.neit�, com in�cio ás 21 horas. tta a Rua .Toao PInto.

d.a Escola Industrral de Florlanopo-. DIa 14 _ ;:;OIRÉE em 11Qomena�em aos alunos que campLetaram o

lISo I CU!l'SO ginasial, no Colégio C3!tar.inense, com inicio ás 21 horas. ,,,\14. í "ik-Ooqueiros, 20 de novembro de' Di-a 21 _ SOIRÉE em homenaglem aos alunos da- Faculdade de· WiU. ltV1II$A!J\1N!
1946. I Economia e FinUinças, com inicio ás 21 horas.

---C-U--R-S--O---------------------- I Dia 25 _ FESTA DE NATAL para a classe in:fUinLiI. com distri-

DE MO""}ORISTA buição eLe bombons, das 15 ás 19 horas.
,

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

UM EPISÓDIO DA VIDA DE
ISADORA DUNCAN

Certa vez hospedara-se a

dançarína em Viena, no Hotel
Brístól, onde lhe deram como

Icompanheira de quarto l.ma
rapartga cujo nome era Nur

sey. Uma madrugada, perto
das quatro horas, chegou-se
lhe a rapariga dizendo: "Deus
ordenou-me estrangulá-la".
Eleonora que ouvira dizer

que os loucos não devem ser

contrariados, conseguiu domi
nar o medo oe respondeu-lhe:
"Está bem, mas deixe-me prl
meira fazer uma oração".

- Pois .sím, disse-lhe a mo

ça, colocando a vela que tinha
Dia mão na mesinha da cabe
ceira ao lado da cama.

- Aproveitando-se da oportu
nídade, Isadora salta rápida
do leito, e, como si o diabo, e-s

tivesse em seu encalço, atira
se pelo corredor e escada ábaí

xo, surgtndo no ecritório do
hotel, de camisola de dormir e
tranças no ar, aos berros. ".
está louca! está louca!"
A rapariga que viera atrás

da grande dançarína foi a cus

to subjugada por seis empre
gados do hotel.
E foi assím, com sua calma,

que Isadora Dumcan conse

guiu escapar ao estrangula
mento.

ONOMAS'l1ICA
Ananguera - o diabo velho.

Ararigboia - o mau tempo.
Arací - a mão do dia, a au-

rora,

Cotegtpe - a rio da cutia.
Caramurú - o homem do

fogo. .

Ouarací - a mãe do mundo,
o sol.
Jurema - o espinheiro su

culento.
Jaci - ,a mãe dos frutos, a

lua.
Ibíapina - barranco esteríl,

sem verdura.
Jandíea - abelha.
Moema - a que faz sair o

dia a aurora.

Moacir - o que faz doar.
Tupi - pai.
Tupínambá

de tupis.
descendente

QUASI MEIO SÉCULO DE
REFLEXÃO

Paris - (.S. F. I.) - Julien
Benda f,oi elltJ:'ieviisrt:Jado 'pel,()
ISr. Henri Thimonier, de "Les
Lettres- França:i1s!es". A e1ntre

vi,sta -- diz Thimouier - du
rou uma hora e teve por vezes

o tom das confidênci3ls. Eis
uma corufidência de Benda:

- Minha juvelntude e a de
muitos esorit'Üres I da minha
idade desenvolveu-se nu:ma

época feliz. IgnoI'av:a as an

gusUaS de hoje. Assim tive
muito's momentos de lazer pa
ra meditar, dominar a,s contin
gêndas, submelter est3JS a jul
galmentos objetivos. Não eome

cei a e.screv,er senão aos qua
renta e dois aJnos.
- E que fez até lá?
- Refleti-.

Representação
Ternos para pessoas de om bos os sexos egoistas, desembaraçados e de·

boas relações. Func. Publicas. militares, representantes, guordo- iNTOS·,.
etc. Precisamos para a Capital e todas as cidades do Brasil. Serviço.
iaciJ, destii:l.to, mesmo nas horas vogas e de 'ucros cer-tos. Escrever a·

Rua São Bento, 260 -_ 1°. and ou tratar p as sou lrrre n te .

Caixa Postal, 3717. - São Paulo

SNRS.
4SSINlNTES
Reclamem imediata

mente qualquer írrs
gularidad� .na

. ·,ntr.ga
de seus jornaes.

uc y'" S N!40!>

COMO uMA OAS ccerw.eurcce s ce GUEQIIA [lO�LA&Oj)ATOgIO 001H"
o PilEca cas-e PQOQUTO DAI"OU ;a0·1..

'QUEIXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR: Se o que ·h.

iereressa é, realmente, uma providencia
para endireitar o Que estiver errado ou

para que alguma falta não se repita; e

NAO o escândalo Que a sua reclamação
ou queixa poderá vir a eausar, encami

nhe-a á SEC�AO RECLAMAÇOE;!\.
de O ESTADO. que o ·"so será levado

sem demora ao conhecimento de quem
de direito, recebendo v. s. uma informa

çjt) do resultado, embora em alguns ca

S08 não sejam publicados nem a reela

mação nem a providência tomada.

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

B R IT O
o alfaíàte indicado
Tirad6IÍtes 7

DOENÇAS NERV�SÂb
Com os progressos da mediellla.

hoje, 88 doences nervosas, quando
tratadas em tempo, são malM per.
feitamente remediáveis. O ..-:urandei.
lIismo, fruto da. ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos ,afetadoi! de
tais enferfuidades. O Seniço Na.
cional de lloenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende «ra
tuitamente' os doentes Ilervosos ln.

digentes, na Rua Deodoro 22, da5 !
is 11 tbOt'88. diàriamtlnt&.

e

Serviço de Pronto Socorro de Automóveis
Ensina-se a dirigir automóveis

Amador e Profissional
Teoria e prática - conhecimento do motor.

Atendem· se chamados para reparos de urgênci�.
Âuto-Ejcola 1-47 ..77

GA.I:<AGE UNIAO -' PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40.

rendosa
_ [ocil o ESTADOe

I ���Ai,)mI!,m!� p.!!�! �!!V:!!I
Natal que se acha recolhido à po- Ronmaldo era uma Espécie' de Adão

lícia daquela capital, um. homem no Paraíso Terrestre: vivia. com

que vivia como Adão, 'nas matas do pletarnente nú, dormindo ao releu

RI>ü Ge.anfle. do Norte, .Chama-se Lo e alimentando-se de carne crua

ele João Rornualdo e é natural de de pequenos animais, corno- [agua
Pau dos FeITOS. Tem 51 anos e é í.icaca, tamanduá, calangn e- frutas
moreno tipo caboclo, de cabelos silvestres.

Pl':_tos e compr-idos- O falo curioso a ser ano-tado p8:-.

los médicos antropologistas e- bio

logistas ; nunca adoeceu. Jbi10 Ro

mualdo não é um criminoso, se

gundo af'irrnam as autoridades po

licia is. Quando muito é um debil
mental. Há tempos, perbenceu ele

ao bando de fanáticos chefiado pe-

Joã-o Rornualdo há sete ou oito
anos vivia em serras e matas do

Estado, corno verdadeiro animal; a
princípio, na serra do Araripe e,
depois, na de Luiz Gomes e na

Chapada .do Apodí. Ultimamente,

Redação e Oficinas à rua João
Pirita n.- 5

Diretor: BARREIROS FILHO

Proprtetár!o e Dirr-Gerente
SIDNEI NOOETI
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tinha como "habitat" Pau dos Fer- lo beato o.lsé Lourenço, aLé agora
l'OS, onde roí descoberto por dois

I
desaparecido, depois de ter

-

sido

vaqueiros, detido e conduzido, sob duramente perseguido pela. polícia
escolta, para Nalal. do Ceará.

LIRA TENIS CLUBE
}IÊS DE DEZEJlIBRO

Dia 12 _. l:1lünta-f'eira - SOIRÉE DAS GINASIANAS
DO COLEGIO CORAÇÃO DE JESUS;
Dia 14 - Sábado - SOIRÉE DOS CONTADORANDOS DA

ACADEMIA DE COMERCIO DE SANTA CATARINA.
Dia 25 - NATAL - MATINÉE INFANTIL COM FARTA

f DISTRIBUIÇÃO DE BOMBONS DAS 15 as 19 horas - DAS
21 HORAS EM DIANTE ,sOIRÉE.

Dia 31 r-r-r- GRANDE BAILE DE SÃO SILVESTRE
SURPRESAS - TRAJE A RIGOR.

x x x

NOTA: A DIRETORIA PEDE 'AOS SRS. SOCIOS
APRESENTAÇÃO DO TALÃO DO CORRENTE MÊS.

A

Rua Felipe de Oliveira, 21 -

80 andar
Te}. 2·9873 .: slio Paulo

ASSINATURAS
Na Capital

Ano . Cr$ 80,00
Semestre Cr$ 45,00
Trimestre Cr$ 25,00
Mês Cr$ 9,00
Número avulso.. Cr$ 0,50
Ano Cr$ !UJ,oo
Semestre Cr$ 50,00
Trimestre Cr$ 30,00
Número avulso. . Cr$ 0,50

J.

aos
- "

cnmmesos militares

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não

publicados, não serão -

devolvidos.
A direção não se respon

sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados

Anistia

FARMACIA ESPERANÇA
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.

NOSSAS SECÇOES
Direção de:

BARREIROS FILHO
. Notas Politieas
Notas Locais
Artigos de Redação
Página Literária
SIIYNEI NOCETI

Crõnica da Semana
Economia e Finança.
Vida Bancária
Notas Científicas

.. '.,'-

,«

Notas Rurais

Estatística
Nem Todos Sabem
A. DAMASCENO

Govêrno do Estado
Notas da Prefeitura
Vida Escolar
Religião
Jurisprudência
Vida Militar
Notieiário do Exterior
Noticiário do País
A rtigos de Redação
A. A. VASCONCELOI

Pelos Municípios
Assuntos Internacionais
Concursos

Artigos de Redação
D. F. AQUINO

Fatos Policiais
Vida Social
Vida Feminina

Magazine
PEDRO PAULO M.4fJH4.DO

r

�.

,.

i

TELEFONES MAIS NECESSITADOS
Bombeiros :............ 1313'
Polícia :............ 10n
Oel_egacia O. P. Social ......•.•.•. 157&!
Ma'ternidade ... .. ........•..... 1151
Hospital Nerêu' Ramos .....••••• 831
Santa Casa··.. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 103e "

Casa de Saúde S. Sebastião ..•••• USl
J Assistência Municipal-,'............ 166" '

Hospital Militar .. 115. '

140- B:' C. ....•..•••••.•.•.••••• 1530'
Base- Aérea··..................... 78ê I

7" B. 1. A. C. 1591
�apitania dos Portos. . . . . . . . . . . . .• 1380
16··C.-R.' :': 1608·
!"ô'ça Policial 1201

I:
Penitenciária·- 1518
no· Estado�·· -...... 1022
"A G�zeta" . < 1658
"Diário da Tarde" -.............. 157!'�

I 1, •. :a." A." :. -' ..••. -'
�. 164&-J

11,m!>. F....erena Ort1lla-............ lO�»

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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600,����.�,���,E����.11 �a��!AéD�e:::!O:; I :aU�:::e O promotor
cebeu os lSegu�l1!t€l9 tJeW€lgrarmas: .

•

W h' 5 (U P),KllIPLACAll'IEN'l'O EllI 1947 Rio, 26 - Ao ter conhecamenro COO de- banCa de Jornais

I
as íngton, .

'I'orna-ss público que o em-
'-'relto-l'e;' 240 orgamdoando o Depar ta- «Be"'k,. O govêrno dos Estados Unidosrnento Estadua l dle Geogirafía e Cartogra- .. '

placamento de veicules auto:' fla, apresso-me a feJ/l'Cita�' v. excía. pela viu acolhido hoje, pelo Supre-
, oportuna ja'1loiativa que revela a esclare-

.. � mo T'rlbunal, o co'eu pedido, 110motores, inclusive bicicletas, cída e moderna orientação do seu govêr- ""

no murucipio de Florianópolis, �odJ:�.rfa��':'tt�s Jee�![;;!f:iJ;��.�ãobe�e��.�i:l T-O'ME APERITIV'O sentido de ser aplicada a mul-
terá inicio a 2 de janeiro p. ram eX'Clehmte-s a-.esultados. Saudações ta de 3.500.000 dólares ao Sin-

abtlnc�la!8aJs. Heitor Bracet, presírtente em
_ _

vindouro. ex€'rcício do Instituto Brasileiro de Geo- K Nr • )
, ['

dicato dos Mineiros da Uniao,
De 2 a 10 de janeiro: empla- grut:;, �6E�at�\�1to v. excía. pela

aS-1 1 '-
. e de 10.000 dólares ao seu pre-

camento de automoveís de smauu-a do decreto-lei 1Il, 240, organízan- sidente, John Lewis. Encer-
do o Depaa-tarnenco Estadaaal de Geog ra-

aluguel e particulares, moto- 'fia e Oartografia, que mas bases moder- rou-se, assim, a primeira fase
nas dia sua estrutura. enconaz-arâ elemen- d'd tcicletas particulares e auto- tos palra atuaç-ão benéf,iJea ao melhor co- O p,roces'so mOVI o con ra o

ônibus. rrhecírnento geogu-áfíco II! Jrepresemação Iider mineiro e a entidade quecartogr-ãrtca dJO Elstado. Saudaoôes aten- ,

De 10 "O I to l o' ÜI' t L't _" C t chefia, .nor desobediência civil.a L : enlp acamen o OlIOsa,S. '>s ovaen e, e UJe as ro, secre- CF
tiírio-geral do 0011<9€11110 Nacional de Geo-

de caminhões e bicicletas par .. glf"afila.

p
·

d· d flia de �'oLl�a Machado. ticulares. ,Cí��lI,��a'pa�oça, ,!':�I�=e�l��iam�:: Resenha do julgamento da reJu lea ii a S8 ra,Fei,iu us primeiros estudos na De 20 a 30: emplacamento l<i'zação gralnde aspjnação professorado Câmara Civil, realizado' em
{ L I t praça Sarrua Catar-ma assinatura �eis or!l'ánica.s de ,,'afé·f)lftJ"a 11a a, assen 'Ou . no de veíeulos oficiais, que deve- ensino prdrnárâo e morrna l mamíêestarn v. sessão de 28 de novembro de \JExerci to da 1 a linha, como 10 ca- rão ser apresentados por ofí-

exora. 'seu profundo agr-adecimento si- 1946. '

ai muttãneamente aplaudem declerada de- São Paulo, 5 (A. K) - Se,gundo,DICllE', fim Novembro de 1838, CUIl- cio á Inspetorta de Veículos e dl'loação v. exoia. Pl'Clblt!ma educar-iona.l Agravo n? 1.621 da comarca declaoacão -I'I�:., IS' d dEGtado objetkvo prImordiad beneméríto Ue.< w, !l<t>l'va pe.a oCle a -etanto 15 anos di' idade. Em 18:39 ['oi T' it P 'bl' I ti de Tubarão em q e' agravamr'a.nst ou' ICO, pe a reipar 1- govênno Nerêu �mos. Respeitosos cum- , ,ue I -

Rural Brasileira a safra próximamo id 1 1)01' rneteoirnemo � Al- pr-ument.os. Moacir OI'Ige, Maria Antonée- t C' Sí d
' .

N' I
-

'

,pro Ovl I .

.

Q J" ção competente. ta Pet.ry, Erot!ldles SilveiJra Ha.rger, Leo- e la, I errurglca aClOna e, de café está sE'II'llamenle 'prejudica-j',er�es, a 8 'de Junho de 1812 COl1- Pelo e,mplacamento fora do �or ;�aticsta Idat 'S;l;;:ad, Éric� ..K�I�am'TEd'ith, agravada Herminia Luiza Con-' da p()d'ell'c)'O se cOlIlLa,I' �om a n.er2 �"'\.]"Ia'lJJo ; er 1e 0, I.C.I mllT ..fi.l"CllUJO, etresa
• _ '

.

I , -

,
_

Lo' .1:-'-
, -

.qui,sLa o,s ga'lões dE' T,enenle e a
prazo acima estipulado, será Bezerra Atatd'e, Irmã L1lliza" !'ia.::- Caro- CelçaO. RelaJtor O sr. des. Luna da d,e trinta por cento. A seca as-de Dezemlll'u ue le/17 é gl'adl1'lcloI' lt d C $ 30 ne, ea,'men NaJ!lãs, LO]lta PhlllpPI, EdIth FI

"

d 'do d' C'· .
'

, '
- J ,L apllcada a nlU a e r ,00, Bennalrdles, Isa,ura Áv11a da Luz e l-1.lvina relI e, eCI ln o a amara solando o Esbart,o, foi a principal110 poslo de Ct:I1)ILâo, sendo efell\'a- de acôrdo com os artio"os 156 e NI,ehues. Luiz. Civil dando pJrovimento ao cau'sa'. N(�o 111·,1\r,,,;['·'� a �a'I'['a p',revJ's-b Crescluma, 29 - Enl IllOSSO nOlne e no � n 1.,. Ui v.do, por me l'ecil]llenLo, EHIl 20 de

1224 do R. G. T.
I
de duz,entos e ,setffi1.ta '� cin,co p!,"ofe�so: agravo, an.ular o proces'so a ta ele sete ou oillo miLhões de eru-.Julho de 1852. Pr.omovido a Ma- Os veículos deverão po,ssuir, ���t:s;;;�;�:Scl'r;��'lc���'�a�u�����ol;r;� partir da sent,ença de fls. 13 zei,l'os, espaemclo. ap;enk'lS, UIlJ� Cill-jOl', lambém pOl' mel'ecime,nLo, é ObI'I'o'atoriamente' ! excüi. as,sinattlira d:ecr�t,?-�eis o'!"gâlniCdas inclusive a fim de que o feito lill'll10-es a'o ma'X'l·mo.,I b . J enSIl1IO noam"lal e Dnmano, a'SSl!l1,'1 ano' 00_'lJenElllLe Coronél em 11 d,e MalO , Auto-fmibus: freios, (dois J bet1Jefícios ,�J!'tigo 5�, deCl'eto 29&. Sauda- seja apreciado e decidido por I _

86
' d·

"

C ' '''1 I. . J côes. M-aTClho Sa,n:tl.a.go", llnGpetor escolar; ..

t d t S.de 1 6 e pouco epollS O! one . sls.ten'1as), buslna, espelho 1'e- NWco1au Nalpoleão, a'llxH.iau- de úlIl'spe<:ão, JUIZ oga O e cOlllpe ente. er-
Possui,a as medalhas mi!i.tarl', da ·tl'OVI·SOlr limpador de parabri-Jl di

Orteães,. 21! �'Toàcol °t a?md1.idPGiO_ a.gpra-I viu de Procurador Geral ad-, eúe a ona("ao "-l!B. o e orla e rao a-
,Ordem de Aviz, de Crist.o e da Ro- sa aparelhos de iluminação. rã e"testerriu!:lha, pO'r meu Í"_1,terméd-io hoc e sr. dr. Edmundo Morei-

, ,

'I" .'
I eterna gra't'ldao esse ato do vosso hene-

,:sa; e, CaxJas, com a ,sua dl'SCm ma

I (dianteiros,
trazelros e luter- n:é�ibo (5'ovêrnlO: Saudlaj;ões c01:diais. An- ra.

fe,l'l',e-a J'ú o ooHsiderava Gen01'al! ) 'lencI"ador parachoques ; tonuú Dl� Mll'lSSl, pref,€'Ito mUU1UClC])al.
, Resenha dos J'ulg'amento!S da, ,

.

.

. nOls ,SI" , I Tubarr'ao, 29 - Prazer enl tClQimlllIlJlCar
Na praça "15 de NONembro", em indicadores de direção e estin- a v. ex_Cia. esta .P,r�eilt,:!u-a a,ca,1::Ia de rf!- Câmara Criminal, realizados I"

'

, ' 'L ' i .', I oolher a Co,etorIa -emquenta ,e OIOlS mll
-nossla CapILal, eXllsLe sua e,sla lia, ,tor de incêndIO em perfeito" e duzentos ,e cinqüen;oa e Lum cruzeiros e em seslsões de 2';) de novembro:
--

'I m 28 c\le Janrüro de . t'
• dlez oenúaV09, pl'OVEm�e'nte da quotas pa,ra e 3 de dezembro de 19;16lnauguIllJC a c ,�, funclonanlen o. Depal'lJaJmer.1,to das lVhl'l1�c1'pa']iidad'es, Coo- 'I •

1917, I ('aminhões· freios (dois sis- tro de Saúde, la,nÇlame:nw «:Ie. Lndústrias Reour.so criminal nO 5.251_) , •

e Prof1ssóes ,referente ·exerCIClO cortente. ,
.&ens ,g'lorioci'os

. d;s�,ojüs esLao tenl:as), busina, espelho retro- Oorcliailis sa,udaçóes. :lI10simann,

prefeito.)
da c0_?larca de Ibl-rama, e:lldeposiLa.dos em nelJ,sslmo mauso- visor, suportes completo-s p�- p

. -

d t
que ,�ao. recorrentes o dr. JUIz

iéo de marmore e granilo, no Ce- ra placa, limpador de p�iI"ab�l-1 revlsao O empo d� D.lrelto e, o dr
.. Promo.t?rmiléri,o de São F,ranclsco X,avi,er, sa, aparelho-s de ilummaça() PublIco e e recorndo AtlllO

-na Capi.Lal F,cdleral, c,om a seg'uin- (dianteiro e trazeiro), silen- S'el'''l'çO de �[eleol'o'ogi([ Dago'SItin. Relato:r o sr. des.
, "' • Fazclrucl.a, consideral1Jdo haver E'X-te lege.nda: - "Á memória do bra- ciador parachoques, indicado- Pr'.n\'isi\o '(lo '1'.'111110, alé H ho- Silveira de .Souza, decidindo a

d d
-

'L'S '- '" -

,

C" I 1 d cesso le pl'OI 'l1ça'Ü. pennll lU -a ex-'\'0 Cei· F,ernando M-acha;do ele OU- res de direçao. l-'a�, d,o .dia 6'. Camara nmllla pe o voto e I I
-

I
"

bd ,.,." , ,

't ,1)01', açao « e cwrne ovma e su p1'o--2a, ffiOl'Jlo gl()lniüsamenle a 6 ,e AutomoveJS: freIOS, busma, Tempo: I rusl.ável agravando-se pl'eValencla, neg,ar provlmen o I d L d .' t d EDezembro de 1868, no cobalLe de es'pelho retrovisor, limpador a ambos os recursos para con- 'I L L1d OS'd' quRail1' 00 pro� em[,eIlSeS1 'od
<

s\·-. . com chuvas (' Ll,;o,:üadas,. . a 10 o lO "l'!l;IlCue c o I u esc eItowró". de parabnsa, aparelho de llu- 'rempe'ra\-cn-a' 'PsláYrl firmar a sentenca de

lmpro-I ,- f It f' . - ., .' '.1 ' ',". "
,

•

, •

V .'d
�

'd R que a expOl'uacao SO' laca. pe-os.F1ernando Machado, r�a.n8 Lg'ura- mlnaçao (dlantell:o e" tTa:zel-' . r"'ut"."· "ondal''"I() 11"I'a o. Cl' l1"-
' nunCla. enCI 'o o SI. e-s. e-

i d' E t dA" ,
•

='0,' "

�.' 'c:;','I'-' . ""'. ,c , (: ,n, n

I
. pOil' OIS 'o meafiO < s a o. expOl-.do pelo amõr da Pátria, ingTessou ro) silencIador, suportes 'para ([ranto "ui fl'e"cos;-

-

- lato!' .sendQ deslgna<;lo o sr.

I t -

L' l. L t dlJa imOl1talidade! I
'

" , " ,
"

.

, d, Urbano SaBes para lavrar açao C011l ln,ua enur� an -o, epen-
p aca.
_. 'l'emp,el'allll'a� rxtl'f'ma:� dc ho-, es., � 'dP1noo de licença prévia de respc-ltendamos, poi,s, no dia de hoje, Bicicletas: campamhas. 'o acorda0. ��"' '.,-- ! ,- ,,:

,

..

'.' .
,
:-

noo5,sa,,; ju\S'las e comovenles 11ome- ll[otocicletas: busina, freios,
je: Máxima 27,1 c :\1íllima 21,0.

Apelação criminal nO 7:5931 LJ.Va ca�·LellJ.la. do ��11tC? do �\'f:i.�Il(
nag'ens ao bl'a"o calaI'inense! a elho de iluminação (dian- da comarca de Joillvile em que So.JJOlltara audJ.enCIa lltO nllll!8�apr, ,

té' I A
.

ltE ao seu mui ilustre descenden- teiro e trazeiro). FALEcrME�TO que é apelante Otaviano Piaz no ce grl,cu ,u-ra.

t,c, P:rof-essor F,ernaI1do Maéhado Não será emplacado o veícu:' Oconcn, onle-m. á" 1 c 30 ho- e apelada a Justiça, Relator o
'vieira,

.

0- 11IOSl80 caiol'oso amplexo lo qlle nãp satisfizer as exigên- n18, o falE'cimenlo do menino Sil- sr. des. Ferreira Bastos, deci-
...de bra-silidacle e de r,econlleci- das acima. vio Felico de Freilas Noronha, fi- dindo a Câmara Civil d.ar, em

..menLo. lho cio S'1'. Enea� de l)'l'ei<las ;'\'01'0- parte, provimento á apelação,
André Nilo Tadasco.

nha, [L1ncionál'ilo elo,; Cone ias des- para ,reformar a sentença e
----,------. C H A V 1""'

La Capila,l. condenar o apelante a 4 meses
O VALE DO ITAJAI

'

� O E'nlerro sel'á hojE', ás 10 horas, de detenção e Cr$ 20,00 de ta-
Procurem na Ag'ência 1 aEnc 'ntrada no Larga 13 de Maio! no c,emilpl'io de Ilac(I-l'obi. xa penitenciruda e concec er a ,

Progresso, -

d" I d A,
pelo IIT, Gumercindo Gonça1< es Aos c1E'solados pais; os noo5os sin- suspensao con lClona a ,pe-LIVRARIA 43, LIVRARIA foi por ele entregue a e,ta reda- �

ROS A
h crros sentimentos. na. J

."'- çQa, uma c Qve.
Resenha dos julgamentos do

5
Tribunal Pleno, realizados edlne

I, fI�
"

s-essão de 4 de dezembro "-

A MODEL \R
1946.

/� I Habeals-cOllPUS nO 1.646 da

1 j
-. � comarca· de Curitibanos, em I

1, ...... L,I que é impetrante dr. Waldir

Ortigari e paciente José Ma
noel Beatriz. Relator o -sr. des.
Guilherme Abry, decidindo o

Tribunal, por unânimidade,
conceder a olndem impetrada.

Habeas-co�pus nO 1.648 da
comanca de Xapecó: em qüe é

impetrante dr, Lourenço AI·

ves de Deus e paciente Bene
venwto Gabriel Rosa. Relator'
o sr. des. Luna Freire, decidin
do o Tribunal, por'unânimida
de, conceder a ordem impetra
da.
Habeas-corpus nO 1.649 da

comarca de Urussanga, em que
são impetrantes e pacientes
Ary GO'L'lto, r Pedro Antônio de

Araujo, Nivaldo TeodoTo da

Silva, Gilio F,reIo e Manoel

Alípio Pereira. Helator O sr.

des. Fen'eíra Bastos, decidin
do o Tribunal, por unânimida-,
de nã,o conhecer do pedido. ForU'SFBCA 5 DÁ SAÚIJ.,i:Habeas-corpus nO 1.650 da tia60ratorios ALVIM C. fRl:ITAS .. S. Paul ..

'comal�ca de Urussanga, em que
ran'"

7 T I 145t
é impetr,ante Ary Couto e' pa- _'_4", I,",,"�I r,ajanO, - e:.I. ciente Aurélío Meireles Es-·· .. ·· .. ·· ······I

couto. Relator o. sr. des. Urba- CASA MISCELANEA distri-

If f_J_O_r_i_a_D__O'_P_o_I__I-_S I���:���b�;�.�A

lultos da História Insperorta de
Patria

.li: x

FER.\' ,\�\' ÚO MACHADO

Veiculos
.'Nesta data, em 1868, faleceu na

:his,Lórica Punle de Itororó, em

.consequéncia dos fe-r,ilJ11e.Jl'l-u� reco

.bidos ('111 com babe desse dia. o Cu-

. ronél FE"l'nando Machado ele �ulIza.
'Nascido na então Cidade do Des-

: Lena cm 15 dr janeiro ele 18:!::!. lia
rua do Vigúrio, hoje com o ,;Ptt

nome, na c-asa que faz esquina com
,

:ca rua Pedro SO'are,s, e'l'a filho l(l

,gi<limo cio Major Manoel Machad»
.de Souza '<, flf' D. Joseta Bernardi-

Receb?u das melhores fábricas do país:
c Jstumes ,de linho. seda e tropical:

sedas de lindas paàronérgens.

finos

GRAVATAS f 'nÍssimaf;
PANAl\1ÂS· de tôdas as côres;

CRETONES e LINHOS nacionais:
Completo sortimento de ternos para

homens e meninps.'

Artigos de praia e veraneio.

Capas de gabardine e, chantung.
Tapetes de' tôdas as qualid<ldes e

tamanhos.

Preços especiais para revendedores.

Vendas a VISTA e a P R AZO.

A MODELAR
Rua

FR/lCOS e ,
ANÊMICOS

TOMEM

Uin�o CrEOSijta�o
"SILVEIRA"

Grande Tônico

Permi'iu a

exportação
Rda. 5 (A. N.) - O Minisll'o da

Nervos DebiU
tados Provocam

Heurasthenia
NÃO DEIXE QUE o EX
CESSO DE TRABALHO
DEBILITE o SEU OR
GANISMO, PORQUE O
CANSAÇO PHYSICO
E INTEllECTUAl o
LEVARA', FATALMEN.
TE, A' NE'URASTHENIA

Os� primeiros symptomas da
neurasthenia são geralmente ta

insomnia, pesadelos, irritabiii,
dade, dôres de cabeça: e ner

vosismo. Ao sentir quaesquer
destas manifestações previna
se contra as suas consequen
das. Trate,se immediatámeo,
te, çom um remedio de' effeito
positivo e immediato. Não
tome drogas perigosas. Vigorial
é o remedio indicado par:l
qualq,uer- caso de neurasthenia.
Vigonai Fevigora o organismo.
restituindQ ao fraco as forças
perdidas e a energia da juven
tude ás ,pcasôas exhauridas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Inform ações com os Agentes

Ffor ie nópolis - Carlos Ho epck e S/A - CI - T e let o ne 1.212 ( Eod. te'eg
São Francisco do Sul - Carlos Hcepck e S/A -' CI - Telelone 6

, MOOREMACK
/

I
I

Transportes regulares de cargas do

SÃO FRANCISCO DO SUL para
pôr to de

NOV! YORR

I Crescem os. e.mpre-
I gos para CIVIS nos

IE�t�h��l!' �!!dO� ompco-I
gos para civis nos Estados Unidos,

Iapós a vitór-ia sóbre o Japão, per-
maneceram em cerca de 51.000.000 i

,

durante vários mêses, passando em

seguida par-a 58.000.000, nível esse Ielevado tanto para guerra como

para a paz.

I Foram enenntrados empregos
para 10.000.000 de homens e mu

lheres que integravam as forças
armadas, sendo que o total ele em

pregos civis em agos to ele 1915, era
de quase 9.000.000 a mais que no

111e&1110 mês de 19!kO·
A força de mão de obra agrícola

totalizava 11.111.000 a 10 de se

lembro de 1946, U111 aumento de 2

por cento sóbre o ano anter-ior. Es
La cifra compreendida a mão de

obra doméstica, atinginelo a .....

8.334.000 de pessoas, e 2.777.000
I braços alugados.
I O desemprego em agosto de 1946

alcançou 2.000.000 de pessoas, em

grande par: e' com relação aos tra

halhadores nó processo- de troca de

empregos ou temporariamente a

fastados da força de trabalho. O

desemprego nos Estados Unidos
jamais excedeu a cifra de 2.700·000

.

durante o ponto baixo da transição
de após guerra do país, Em agosto
de 19W o total. de desempregados
era de 8.000.000.

4 ..• que, em cortas regiões do

Iran, quando um trem ma.ta al

guém, os habitantes arrancam os

trilhos da estrada em sinal de

protesto.
5. . . (rue o Capitão Matthew

Webb, de nacionalidade inglesa,
foi a pr irneit'a criatura humana

que conseguiu atravessar o Canal
da Mancha a nada; e _que essa me

morável travessia, realizada nos

dias 21 e 25 de agosto de 1875, du-,
frou precisamente 22 horas e 45 Radio Di usora

minutos.

d L,
6 ... que entre os Betsileus, in- e aguna

I dígenas
ele Madagascar, quando o Todo o Sul Catertnenee escuta

,entêrro eLe uma mulher vai che- diariamente s Rádio Difusora
ganclo ao cemi.téri,q, todo o cartejo de Laguna.
vo.lta nóvamenl,e á re,s.jdência_ da 970 Klcs. (ondas médias).Tôdas as bebidas, incluS1VIJ a'! morLa onde o corpo permanece Hora' rl'os de l' rradl'sço-es: - Da'"'fabricadas em outros Estados. .' . ,

'"

retiraram suas candidaturas, I maIS uma h01'a, pOloS e uma con- 10 às 14 e 17 às 22 heras.
{)ara reinar nos lare!! catar!- I vicção anLig'a entre. aquel.e povo Representante em Florianópolis:
111�nse.s" -:- em vista. ?a cutíssi-,I ! "que

uma mulher nunca sai de D. F'. DE AQUINOma vItorIa do aperItIvo NOT.
cas'a sem esqueoer alg'uma coisa". Refi. do .Torn!:!1 «O ESTADO <<:

lhe. em umà""I gesto. um cálice' do
..xcelente aperitivo KNOT, lembre
.. V. Sia. de acrescentar. ao agrade-
ce, • gentiJeza:ESTEE' :;_!fi1-
BEi'1 o I1EU APEiUTIV(J

i I'I1ED/!.ETlJj

'lDHI��(� I,
i, UffMODUrO D..KI10rH.IIIO.•CO!f. fuwnos)_---&TI•.,AI -4_

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

.tríbulrás, assim, para
.

a forma

ção cultural dos catarinenses
'de' amanhã !

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

FOTO,.;, ANDRE' M· t· dATENDE A DOMICILIO IS erloso esa-
Banquetes -. Jantares .: Ca.amen- pare"l'mentotos _. Festa. •• Babsados •• \J

Competencia e rapidez. S. Pedro, Califórnia, (U. P.)
Hote-! Metropol -. Tal. 1.147 _ Tornou-se mais profundo o

:EMPORIO ROSA Praça. 15 de

1
mistério do navio Pacifico, d.esa-Novembro n. 21. ..

____________

. parecido em VIagem do seu porto
de registro na Costa Rica, para a

Oalifórnia- Revelou-se agora que
em sua ultima caria á esposa, an

tes de embarcar, o comandante do
referidó navio i,ndicou que temia
um motim a bordo pois havia
máus elementos entl'ie a tripula
ção. Por outro' lado, um das 2 ca

dáyeres encontrados numa baleeira
elo llavio par,acia estar desmem
brado. EnLl'etanLo, nenhum dos
dois corpo,s ponde SElr identifi'Cado.

o SabAo

Pedínros aos nossos distintos leitores, o o� équio de preencher a
compón abaixo e remete-lo á nossa Redação afim de completarmos
quanto antes, o nosso movo Cadastro Social.

Nome � ..............•• -

l..sexo Est. Civil' D. Nasc...........••• _

I Pais ..............................................................•••
Esposo (a) ... , ....•.••..••••..•••••••.•••••.••••.••..•••••.•••••••••

Emprego ou Cargo ..............................................•.••

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

Observo : ........••..•....•..•••.••• ,.

viver! Use �s ··Pllulas de Reuter"
pua o flr�do e tudo lhe pa�c:erá mais
arradável. Compost<ls de Inrredlentes
veretals purllslmos, .So Inofensivas e

llormall:um as funç6es do aparelho
dlreJUvo.

[
....

�����·e�����:���:
.

':a'�l���:
.

�
.

�'��I�����' .��
•

���;�i��' .��
.

����.;�;��
casamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas.

Aqêaaiail e ReproilontQçõ•• 11m

Geral
'

Matria: F!orian6po!i.
Rua loão Pinto i n. "
Cma PDlltQl. 37
fUic!: Creaciúma

R�a Floriano Peixoto, l/O
(EáU. E!l'ópl'iú).

Telegrama.: ·PRIMOS·
Aqeot.. UOI principall
ftlqn.lGlplae cI o !:;ato,d.,

Assocíeçêo Catartneuse
Engenheiros

de

I VI!lle, sem eempremtsses

LIVRARIA ROSA

I Rua Deodoro, 33

Ftor ianôpclia
Livros novos e usadoa,
em diversos idiomas.

Atende encomendas de
obras editadas no Brasil
ou no estrangeiro.

De ordem do Engenheiro Preddente, convido 011 engenheiro.
sacio a • para a .essão de Assembléia Geral Extraor.dinal'ía, que .ará
realizada dia 6 do corrente às 19 horas na séde do Clube Doze de
Agosto. afim de lIe deliberar sobre o seguinte!

aI eleição' do reprellentante da AS5óciação junto ao Conaal'ho
Rodoviario do Departamento de Estrndas de Rodagem do E.tado.

,. b) ASII>.1nto3 de int9re.ses da mesma ASllocinção.
No cciso de não haver numero legal de sacies. a me.ma .essão

't'éoró realizada em ilegunda convocação. às 19 3D. com qualquer
numero de SOCiOl,

Novidades todas

HE:ITOR FER RARl. Engenheir.o-Secretó �io.

ESCRITÓRIO JURíDICO COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

Velldas de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor r dr. Elisiário de Camarge Branco

ADVOGADO
Rua I"rei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Postal 54

Endereço telegrâfico ; "Elibranco" - Laje>. - St- Catarina

.'

semanas

--�----

Dr. CLARNO G. lj
�GALLETTI '"
"

ADVOGADO
Crime e cível

COtlstituição de Sociedade.
NATURALIZAÇÕES

I
Título. Declaratórios

Elcrit. -- Praça 15 de Nov. 23.
.lo. andar.

Re.id. -- �ua Tiradente. 47. II .
FONE 1468

f

COPyn9ht da

TheHAVE vooHlAH01Jn�

f. .. que, segundo recentes es

tatístícas nocte-amerícaoas, a mor

te de cada soldado custa ao govêr ..
no dos Estados Unidos cerca de ..

50.000 dólares .'
2. .. que, em París, há sessenta

e o ito igrejas. católicas, sendo a

mais a,nrt.,ig:a a de São Germano,

que foi edif'icada 1'10 século X I,

3. .. que o emprêgo dos porn

bos-correios na guerra data do

século XY.

RETIRARAM SUAS CANDI·
DATURAS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1
,I

Perdeu-se um pre"
gador de

ouro para criança cem o nome

ANAMARIA, no trajeto da

Praça Quinze até a rua Alves
de Btito.
Gratifica-se à pessoa que o -

\
.

encontrou, SI o entregar nesta

redação.NOTAS RUR IS
A pecuaría foi sempre esquecida e relegada a um plano MOEDAS LOS LIVRE LIVRE I:-;secuI1dário pelos Govêrncs que se preocuparam mais com os

• i" A quem encontrou .un: broche
problemas agrícolas. O ministro Daniel de Carvalho, com ou- L-l-·b-r-a----��-----I;e------·17--5-,-4-41-6--·--7-4-5-:"'-:-5-' I

de ouro nas imediações �a
zra ortenração, já teve oportunidade de agitar tais' problemas, Dolar [U$S 18,72 18'5g Relojoaria Müller [os Correios

"em enarevístas aos jornais e especialmente no discurso profe- Escudo

lEse'
0,761 0;752

'

e, Telégrafos, o f�vor de entre-

.rído em S. Paulo, no Parque de Indústrta .Amimal, Peso Boliviano BJy 0,4457 O 4361 I ga-Io
nesta r edaçâo .

Os meios técnicos do Ministérío da Agricultura se agiotam Peso Chileno P$ch 0,6!J39 5°.:15499686
•••.•

'T�'� 'R"R'
r

'E:--' 'N�';0":":'"
r , "

..-eorn o PTOPÓSitO de colaborar com o titular, no plano que se Coroa Sueca Sw.Kr. 5,2109

I
H

-esboça de fomento á nossa riqueza animal.
.

Franco .Suiço Sw.Fr. 4.3738 4,3224 I.J

Ouvido a respeito, o veterínário sanitarista, José Norberto Peso papel Argentino M$N 4,6108 4:52:�2 À venda n a Avenida Rio
_Macedo, técnico da Divisão de Defesa Samitária Animal, decla- Peso ouro uruguaio O$u 10,6062 1(\2778 Branco. em frente e o numero

: TOU de início que, sistema econômico ou comercial, que tenha Coroa Dinamarquesa Dan Kr 3,9008 3,855 99. Tratar ne mesma avenida.
-

IPo'r base produtos dispensáveis .na alimentação humana,' será Peseta Pts 1,714G n". 89 .

. sempre sistema rfragil e inseguro. Franco Francês Fr.fr. 0,1574, 0,1556 I , ••• � •••••••••••••••••••••••

- O camiriho da nossa libertação econômica - acentuou Marco Vm!J
- - é outro: está na vastídão 'do nosso território, na' variedade Florim Fls
,-dais, terras. das pastagens 'e dos climas, tudo apontando que de-I Franco Belga Blg
veremos ser, sobretudo, um país agro-pecuário. A terra deverá
.ser nratada racionalmente, a agricultura desenvolvida, e a pe
cuaria, especialmente a pecuaría, cuidada com o máximo de
:lnterês�e.

QUANDO A PROCURA É ltIAIOR QUE A OFERTA
Continuando, disse o -sr. José Norberto Macedo:
- Países pecuáe-íos corno o Uruguai, Austrália, Nova -Ze

':lândia, Argentina, o próprio Estados Unidos e a Rússia, pelos
seus grandes rebanhos, a Dinamarca, Suíça e a Holanda, pe�

-

las suas indústrias de sub-produtos de origem animal, 'P0s
,-suem 'moedas valordzadas e comércio ascendente, porque para
.a carne, leite, queijo, manteiga a procura é maior que a ofer
--ta. Se a criação intensiva depende de muito espaço e o temos
em abundância por que não a desenvolvemos de mo-dó" a tor
.ná-Ia o esteio ou vigamestra do arcabouço econômico da Na

-ção?

O 50 PAíS PECUÁRIO DO JlfUNDO
- Com rebanhos calculados em 98.000.000 de cabecas -

. -prosseguiu - somos o 5° país pecuário do mundo, dispondo de
-'1llú,meI10 superior ao .da Argentlna, mas com comércio exporta
,.0.011' menor e mais pobre, Segundo a;Si estatísticas. esses milhões
·(;_e cabeças se dividem assim: bovinos, 43.000.000; .suinos, ....
33.000.000; ovinos, 13:00:0.000; equinos, 6.000.0-00; asininos.

::::3.000.000.
/

ENTUSIASAJlIADA A CLASSE MÉDICA VETERINÁRIA
_' A classe médica veterinária sente-se entusiasmada com

'D Interesse revelado pelo minlstro nesse sentido e não rega
-teia seus aplausos -ás medidas de fomento e defesa animal que
-quer por em prática. Emprestam os veterdnártos todo o seu

, apôío 'ás iniciativas em apreço, certos, sobretudo, de que é in

«dispensável a -sna colaboração no desenvolvimento do nosso .

.grande patrimônio econômico _;c:_ a pecuaria nacional _ con-

-eluíu o entrevistad-o.
'

ESCRITÓRIO .JURtDICO COMERCIAL
Anuntos:' Jurídic"s.- C ..merciois -- Rurais e Inforl""'otiv....

Bndereco Te1. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina
Consulte no,sai0rqan;zoçdo ontas de se decidir pela com

�Í'a -eu -vendo de imoveis" pinhais ou qualquer
err'-presa ne.te estado

Diretor: •• DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRIlN'CO
ADVOGADO

'Rua 'Frei -Bogérlc, 54 - Caixa Postal 54 - Fone 64

QU�R VESTIR·SE COM (ONFORTO E ElEGANCIA?
PROCURE

alfaiataria
A

Mello
Rua Fel.ippe Schrnidt 22 - Sobrado

NA-O;É: NOÇI'\lO AOS ANIMAIS DO
booz;;;z:t���i!!'3·_li'.lIl_�

C â m bi O
I BIMBO- I VENDA I COMPRA

I

0,4271 0,4221

Taxas fornecidas pela agência do Banco da Brasil, 'I
sem confirmação

�esolvido, enfim, seu I problema financeiro!
Adquira TUDO de que necessitar,

de UMA SÓ VEZ, .

pagando PARCELADAMEMTE,
com lJLS VAN"rAGENS da compra. à vista,

ser-víndo-ee do
,

SISTEM,' 'CRED I A RIO KNOT
RoUpas
Calçados

Móveis
Rádios
Geladeiras
Blclcletal
Jóias

Livros
Chapéus

anstai�çõor. élétrical.e lan�tár'"
Artigos para presentes

Peles
Casllcos
Quaisquer artll"

iNDÚSTRIA, COMtRCIO E SEGUROS KNOT S. A.

Ex.,......, o... �t 11 ••• 14 II n ...
----

a. K . ."..,

��t5Dl/q.,J'

���Ii:§ , �-
j::::;: --

cn g
5: ' c.n

nnÁTOnO pnTO�DGICnS

Laboratóri�
(;Iínico

RUA JOÃO PINTO, 25
Fone: 1-448

Em ft-ente 00 Tesouro
do Estodo

Florianópolis
Dr. H. 6 S. M8tuna Farm. Narbal Alua GI! Souza

Farm. L. da GoSfa Avila
.

Exame de sangue. Exanle para 9'erific�çao
de cancer, Exame de urina. Exame �ara

verificação da gravidez. Exame <ia escarro,

Exame pare verificação de doenç":J,8 da

l)ele. boca e cabelos, Exame de fézes,
Exame de secreções,

"

Jlutovaccinos e transf.u5ão de sangues,
'Lxame qu�mica de farinhas, bebida.

café. cigua8l, etc.

I
I
....................................,......

,Tenha sempre em coser uma garrafmha de

APERITIVO �(KNOT»
ELEGANelA, CONFORTO E ECONOMIA

conseque-se com os trajes sob-medida.

GUASPA'RI
Vendedor por conta proprio:

PLfiCIDO MAFRA - Bo ao r de Módas
Rua Felipe Schmidt, 34 - Fone, 755

Boa coleção de- amostras Atende-seàdomicilia.

, . . . . . . . . . . . . . .,. . . . . . . . � . . . . . .. . .

'PED-E-SE·

VENDEl\1-SE
MOVEIS ANTIGOS

Diverlall cosos e grandes terre
no com pasto e agua corrente
situados em. Ccque ieos , Tr<ltar na

cato nO. 87 logo ap6s a Capelo.

VENDE-SE
Uma casa sita' a rua Tenente

Silveira no. 42. Tratar com

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

i

Ven-de-se
Um prédio sito á rua Fluvial, em

Itajaí, bem próximo ao Cais do
Porto, cujo terreno mede de frente
35 metros por 70 ditos de fundos.
- Trata-r em Itajaí, com o dr. Os-
mar Nunes.'

"

É mIA' DOENÇA
MUlTO PERIG_OSA
PAR� A FAMILIA
E P1\RA A RAÇa
-'

AUXIL�E A COM-
HA'1'lliL-A COM O

rn.D�IUlllil

I laboratório
I

Radio-Tecnico-Electron
Fundado em 1935'

MoJntaqer(l -ie rÚdios. AI\lpli�

I
ficadore.-Tranlmia.o:r8s

Material irnportad.. direta"
mente dos U. 3. A.

Proprietário

I Otom;jr Georges Bõhm

I
E�e;ctl e - Teonico " Profissiona)

formado na Europa,
Flo'rian6pons

.

f{ua João Pinto n, 29 .• Sob.

BAR
VENDE-SE

TIRADENTES

Ouro para ·Dentis�a s

22 Quilates (Justo Título)
Envelope dé 3 e 5 llramas

Pedida ao

KJ.EPÓSITO .DENTARIO
MASETTI'

RUA SEMINARIO, 131 ." 135

) RUA MARCONI, 44 -S. PAULO

I i
q ue enviar'á lista dI? preços.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Gua.rujá.
18,00

tólico.
18,15
18,3.0

Pe'll::lamenlo Social Ca-
As autoridades eclesiásticas em

preenderrna grandes obras. O ca

minho do calvário será alargudo,
,

ele forma a que 500 fiéis se pos
sam agrupar diante de cada es

tação. i\o ano ultimo, um capelão
do exército americano permanc-

o ESTkl)O - Sexta-feira 6 de Dezembro de 1946
---------------------------.:;_---------------------------------�--��-------�--....-."

Corrida de.São Silvestrel r-------=----
SElECOES

,
,

de NOVEMBRO
Dentro de breves dias-a Fedl'l'a-I "as pa trocínadas pcl.a F. A, C., ôs-, pico, Escola Ind ustr ial,

Ac-ade-,(ão Atlética Cataríuense

abriráll!'
ano a "Coerida de :-;ão Silves- mia de Comércio, 10s1 ituto . de

insoríções par' a grandiusa c ua- l1'-e" promete superar em hrilho Edncação e Colégio Ca lacmense
die ional "Coi-rida ele São Sil\'es[re"., as dos anos an�eti,orps. pois jú r\ apresentarãn seus atlétas á mouu

a realizar-se na noi,te cio próximo vanLajoso o número de atletas que 111E'11taJ maratona. que Inindará a

dia 31 do corrent e, conforme de- se encontram cm 'll'e-i,namenlo lla- nossa F'lm-ianúpol is com um espe-
{pl'mi.na o SE\U calendário esport i- ru a g'randiosa prova tine. Iáculu al lét icu nunca dantes v isl.o.
H) para 19H5, Ubn-atan. Lira. Bai-riga-Verde, ,\ "Cor-rida de :-;iiu SiJ\'e,stre"
Dado ao grande interesse que Clube Atlético. Caravana cio Ar e marcará o térnnno cll' HIHi ela vi-

vem Lendo as competíções esporti- puss ivelrnenle Paula Ramos, Ol írn- tnrinsa f', A. C·

,

f

maior I
atualidade :

COMPRE SEU EXEMPLAR i
HOJE MESMO!

...

I

Cu�tà ��r$3�c:1

Para conseguir a subvenção para
os desportos amadores o S. T. J. tomou, também

Ante a notícia de não ter sido hall: Sr. Pascoal Seg'[',eLo, peja conhecimento de comunicação
aprovada a suhvençâo cio Tesour-o Conf'edr-racân BmsileÍl;ú ele Pugi- da diretoria da C. B. D. de que
Naci-onal pana os desportos patríos l isrno ; Sr. Haul Castro, vela Con- resolvera suspender a vigência
reuniram-se, ontem. no Conselho federação ele Despor-tos Un ivers i- de dois dispositivos do Código

BrasÜeiro de Futebol. Por umNacional de Desportos, Os presi- lár ios, e alguns desporf.istas .

•le,nbe,5 das Confe,c1eracõ'es, estando i\,a reunião ficou (],pcidido que deles o antigo 18° - "Os jul
presenã es o 81'. Pizzaro Filho, re- as Confederações enviarão um zes, auditores, secretários e

presentando a Conf'eeleraçã,o Bra- mernonial aio C. N. D. para que in- delegados não podem exercer

sileira de Desportos: o Almirante terceda junto ao Govêrno, ])10 sen- outras funções IPe;:a�te, e.ntidaLemos Bastos, pela Confederacão th:lo de conseguir uma verba pa-j �e eSlpo,rtIv�, etc. � Ul�lCO -

Brasiteíea ele Tela e Motor: o Co- Da o.s compromissos ínternacíonais I A. aceI�açao de cargo l.ncom-,
mandante Pa'ulo Meira, pela Con- e nacionais cios desportos amado-' pativel Importa renuncI:3. ,?O
j'edemção BrasHeira çle Ba'ske,t- res, cargo em Justiça EsportIva .

SUSPENSOS DOIS DIS.PO

SITIVOS

Catolicismo
Resenlui das uroçramações pata o 1·500.000 PEREG-RI:\'OS .� LOUR-

dia 6 de Dezembro de /946 .DES DCRAN'fE 19 j(j

9,00 - Bôrn dia para você. Parfs - (SFI) - Mais de ....

9,30 - Notioiário Guanujá. 1.500.000 peregtiuos 'visitaram
10,00 - Músicas brasileiras em Lourdes em 1916. A pequena cida-

gr-avações.

I
de p irenaica prepara-se para re-

10,30 - Programa com Glenn ceber utn nU)11el'O ainda maior de
Miller e sua mquostra. visitantes durante a primavera e-

10.'15 - Xavier Cugat e sua 01'- o verão de 19�7. Muií.os amerioa-
questra- nos que, após a libertação 'ainda

'11.00 - 'Bazar de músicas. não puderam vir a Lourdes, já
12,00 - Ofer,ectmentos muaicais, preparam a visita ao famoso san-

14,00 - Ind.ervelado. tuário em grupos, ou individual-
17.30 - eh'ande Jornal falado mente,

.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Alma Pui-Ienha.

Orlando Si!va.

Notas
ceu se is meses em Laureies, para

em assistir aos soldados ele seu país.

Envie ao seu amigo distante
um número da revista O VA
LE DO ITAJAí� edição de4i
cada a Eluríanópotls, e assim.

estará contribuindo para
maior difusão cultural

de nossa terra

B R I T O:
o alíaiate indicado
"I'i- .. tiantac:, '1

Besson

LEIAM A RRVJSTA
O VALE DO ITAJAl r

.. '
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DR. NEWTON D'AVILA
Operações - V'las Urínártas -
Doenças dos ln testlnos, réto e
anus - Hemorroidas. 'l'ratamen,.

to da colite amebíana.
F!slp1erap)a - Infra vermeino,
·Consulta: Vitor Meireles, .28:

. Atende díarfamerrte às 11M !la.
" • tarde, das 16 hs, em diante

Resld; V�dal Ramos, 66.
Fon. 1067

--------------__-------

DR. MADEIRA: NEVES
Mtdlco especiallstâ em DOENÇAS

DOS OLBOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prãtíca no Rio de Janeiro

Consultas dieriamerite
das 16 �as em.. di.a.nte.

CONSULTóRIO:
Rua João Pinta. n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Rua
,

Presldertte Coutinho, 58

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade.N.·
etonal -tie .Medtcína da Uníversída
4e do Brasil). Médico por concur
10 do Serviço Nacional de Doen
.... Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Mlserlc($rdla, e Hospital
PllquAtr�co do Rio na Capital Ji.

deral
OLfNI<'A MéDICA - DOENÇA"

NERVOSAS
- Consultófrlo: Ediflclo Ameli.

NETO .

- Rua Felipe Schrnídt, ConSUlta.
Das 15 'As 18 horas -

hsldência: Rua Alvaro de' Cana
. 4ho nO 18 - Florianópolis.

DR. BIASE FABACO

Jllédico·chefe do Sel·viço. de SíWis
do Centro de i Saúde

DOENÇiAS DE ISIENHIORAS -

SfF]LLS AFEüÇõES DA

PII')IJE - RAIOS ]NFRA·VEH·
MELlHOS· E UL'l'RAS.VIOLETAS
Cons.: R. Felipe Schmi<lt, 46 -.

Das 4' às 6 horas.
I

Res.: R. D. Jaime Oâmora, 46

FONE 1648

•• tf....�.&

Economia e"·
Finanças

DR. SAVAS LACERDA
aJDica médico-cirúrgica de Olho.
- Ouvidos. NarIZ' - Garganta.

Pre.criçéio de lentes da
oontato

I)()NSULTóRIO - Fj!lIpe Schml
. dt, 8. Das 14 às 18 horas.

àl8mt:NCIA - Conselbelro lia·
.

'fl'a, 77.
TElLEFOJIJES 1418 e 1204

Ausente

DR. ARMANDO VAL�RIO
DE ASSIS

J)oI Serviços de Clínica Infantil da
AS$lstênclá Municipal e de

.

'.
.. � _ Car�àd_� _ ,

�'-'!mDIC..1:-M!r CRTANÇaIJ
ADULTOS

I)()N8ULTóRIO: Rua Nunes Ma
ilibado. 7 (Edlffclo 8. Francisco).
Consultas' das 2 às 6 horlls

IU!lSID1!:NCIA: Rua MarE'Chal Gul.
lherme, 5 Fone 783

DR: LINS NEVES
Moléstías de senhora

Consultório - Rua João Pinto n. 7
- Sobrado - Telefone 1.461

Residência - Rua Sete de Setembro
- (Edifício I. A. P. da Estiva)

Telefone M. 834

ON,J)E VAI PARAR O DI
NHEIRO DOS CONSUl\U

])ORE�'!

Nova York (SIPA). "Se-
ria deveras interessante - diz
em 'I'he Guaranty SUl'V'eY a

Guararuty Trust Company of
New York - saber até que
ponto se deve ás ideais com

pletamente errôneas que se

tem acêrea de bem conhecidos
fatos do nosso sistema econô
mico, o incalculável prejuízo
que as disputas no campo in
dustrial tem feito ao país nes

tes últimos meses, especial
mente em face dos sinais que
exíatem de que essas, dísputas
se produzirão de novo num fu
turo nada longínquo.
"Um inquérito levado a ca

bo entre a. população e noticia
do há pouco nos jornais, re

vela que, dentro a. gente co

mum que tem opíníão, forma
da sôbre o assunto, cêrca de
três em cada quatro pessoas
opinam que o capital recebe
uma parte maior que o traba
lho das receitas da indústria;
que, uma vez cobertas tôdas
ais despesas de custo o capital

I recebe mais de metade do que
.fica, enquanto que o trabalho
recebe menos de metade.
"Para apriC:!3entar um qua

dro fiel da verdadeira distri
buíção do custo e dos lucros da

manufatura, Ü' Conselho Nacio
nal de CQ,l�flerências. Industrl-

.

ais compilou dados numéricos

que em 1939, de cada dólar

procedente dos consumidores,
mais de 64 oemtavos corres

pondíam ao valor da�s matérias
primas, combuetível, fôrça mo

triz comprada, depreciação e

contração. de valores, contribu
leões e despesas diversas, ex

septuando a receita e a remu

neração dos trabalhadores ; re

ceptualndo a receita e a remu

tavos para os salários e orde
nados, e ficavam menos de 5
centavos para a receita, os di
videndos e os lucros que devi
am investir-se no próprio ne

gócio. Longe de exceder a 1'e

compensa que o trabalho rece
bia, a que cabia aJO capital era
dé menos da sexta parte da
que ia ter ás mãos do.s traba
lhadores."

r------------
I SELECÕES

,

DR. ROLDÃO CONSONI
altURGIA GERAI, _ ALTA CI.
.URGIA - MOL:il:STIAS DIil 8.
• • •• NIIORAS - PARTOS .. .

Wormado pela Faculdade C:e Medi.
etnna da Universidade de SAo

Paulo, onde foi assistente por ya.
no. anos do Serviço Cirúrgico de

Prof. AUpio Correia Neto
CIrurgia do estômago e vias b.·
lJares, Intest,inos delgado e grollSl),
tiróide, rins, próstata, bexiga,

atera, ovãrtos e tromnas, Varlco
ee1e. hldrocele, var4s e herna

CONSULTAS:
das 2 às 5 horas; à Rua Fel�
�hmldt, 21 (altos da Casa P.

raiso). Te!. 1.598.
IlESID1i:NCIA: Rua Esteves JU

nior. 179; Tel. M 764

DR.. POLYDORO S. THIAGO
Médico do Hospital de Caridade b
, Florianópolis

Assistente da Maternidade
CLtNICA MItDICA EM GERAL

Doen�a9 dos órgãos inter nos, cspec1a1-
mente do coração. '

BLBCTROCARDIOGRAFl.4
�nças do' sangue e dos cervos.

Doênças de senboras - Partos.
Consultas diàriamente das 15 à. 18

boras.
Atende chamados a qualquc- hora.

inclusive durante a noite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire

les, 18. Fone 70l
flJtSIDE:NC1A: Avenida Trompa,,"Id •

1)2. Fone 766

1
I

DR. MARIO WENDHAUSEN
Diretor do Hospital "Nerêw Ramos"
CLíNICA MItDICA DE ADULT06

E CRIANÇAS
Consult6rio: R. Visconde de Ouro
Preto, 2. -,.:: .esq, da Praça 15 de- No
wembro llltos da • Belo Hcrieonte ")

Tel. 1545
Consultas: das 4 ás 6 horas.
Residência: R. Felipe Schmidt, 38

- Fone manual 812

DR.
.

M.
-

S. -CAVALCANTI
Clínica exclusivamente de crtanças

Rua Saldanha Marinho, '16
Telefone M. 732

DR•• PAULO FONTES
Clínico e operador

Consultório: Rua Vítor- Metretes, 26
Telefone: 1.400

Consultas das 10 às 12 e das 14 às 18
Residência: Rua Blumenau, 22'

Telefone: 1.623

PARA RECEBER AMO'STRA GRÁTIS
ESCREVA O SEU ENDEREÇO AO

lABORaTÓRIO oota S. a.
CAIXA POSTAL, 36

BLUMENAU _ SANTA CATARINA

de NOVEMBRO

26 artigos
da 'maio;
atualidade I

CO MPRE SEU EXEMPLAR:
"MMM'-WM�8!MIWI!jf"lI!IHOJE MESMO I ' I.

C�t.:.�':�3��

AUTOMOBILISTAS
Atenção

Pal'a o seu dínamo ou

motor de arranco

OPICINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94

•• ..... III ...

I�P. A. S. E.
LOCAÇÃO DE ÁREAS NO EDIFíCIO IPASE

EDITAL

1) - Pelo. prazo de 15 (quinze dias), a contar desta data, serão
recebidas propostas para locação de áreas no Edifício
IPASE, observadas, as seguintes condições:

2) - Preços por m2 - 20 ao 50 pavimento Cr$ 25,00.
.

(Vinte e cinco cruzeiros)
Preços por m2 .- 6° pavimento (restaurante) .. Cr$ 30,00.

(Trinta cruzeiros)
Preços por m2 - pavimento térreo Cr$ 40,OQ

(Quarenta cruzeiros)
Preços por m2 - porão , Cr$ 15,OQ

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

feriores a 30% sobre os preços fixados.

4) - O IPASE reserva-se o direito de determinar o pavimento
em que serão localizadas as áreas' requeridas pelos inte
ressados.

5) --' As divisões das salas serão feitas pelo IPASE, o qual co
brará uma taxa correspçndente a despesa efetuada e que
será incluida no valor locafívo.;

6) O IPASE -reserva-se o direito de recusar qualquer pro
posta, em direito ao proponente, de indenização alguma.

7) - Terão preferencia, 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.

(8) - Para efeito do disposto no item anterior, são as seguintes.
as repartições aludidas : Delegacia Regional do Trabalho,
Serviço de Economia Rural, Serviço de Expansão do 'I'rigo,
Junta de Conciliação e Julgamento, Departamento de Geo
grafia e Estatiscica e Cia. Sul América Terrestres, Marili-
mos e Acidentes.' ,

'

9) - Com exceção de repartições' publicas, os demais propu
nentes deverão indicar em suas propostas, o nome de dois

fiadores, prazo do contrato e fim a que se destina a área

pretendida, bem como que aceitam aos termos do Regu
lamento do Edificio que faz parte integrante do contrato.

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

V., e abertas no dia 16', na presença dos interessados, ás
14 horas, salvo aviso em contrário" no Gabinete da Ge
rência local-

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

horário do expediente, em envelopes fechados e lacrados.
e subscrita s ('.n.Tn.o. nome do interessado e a indicação:
"LOCAÇAO-EDIFíCIO".

Agência do IPASE, em Santa Catarina..

Florianópolis, 30 de novembro de 1946·
MÁRIO MARQUES GARCIA

3ERENTE

Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr, J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe, Schmidt S� -

Edifício Cruzeiro _: FJoriaI1.6polis.
Sala 5COMPANHIA -ALIANÇA DA BAIA-

'0 117. - Sé".: • A I A
(NC!:lrnIO� li TJU.JlfSPOBTJlJ8

Cifras do ,BalBnco de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidade,
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80 900.606,30
5.978;401.755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

I
TOME IHOT I

APENAS Cri U'
-,

Com essa ínfima quantIa Voef
está auxiliando o seu pr6:dma.

I Contribua para a Caixa de Esmo}ae'APERITIVO 1108 Inditrentes d. Florian6»oUa.•

•

Sinistros pagos nolt últimos I\) anos

R'esponsabilidades «

98.687.816,30
76.736,401 306,20

Diretores:
Dr. Famphil0 çl'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco
de Sá, Anisio Massorra. Dr. Joaqvim Barr eto Ó� Araujo
e José Abreu.

�
�_._--."-'-� ."�-�� ... "� " .. "

J
m�h.N' II----------,----------�----------------------�------

ieJIII .. _.. _Me W""--

€) MELHOR

CONTA CORRENTE POPU:L.AR

I":'Jur9S 51/2 a. a. - Limite C'r$ 30.000,00
Movimentação com cheques ..

Banco do Distrito Federal S. A.I
CAPITAL: rR$ 60.000,pOO,00
RESERVAS: CR$ 1 �.ooo.ooo,oo

Rua TrajanO, 23 - Florianópolis

Fabrican'te e distriollidores das afamadas con

fecções uDISTINTA" e RI\TET. P08:ilUe um gran
de sortimento de cCisamiras. riscados. brins
bons e baratos, algodões, morins e aviamentos
para alfai<ltes. que recebe diretamentfl das

Snrs. Comerciant•• do interior no sentido de lhe faze rero urna

Florian6poUs. - FILIAIS em Blumenau e Laj9&.
fábricas, A Casa

•A CA.PITAL- chama a atenvão dOI
vi.ita antEs. de efetuarem .llOS compras. MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Em Aderbal Ramos da Silva nào está, apenas, a promessa de um grande governo:,
Está a -própria solução dos problemas catarinenses, cuja urgência ele compreende em

. unisono com o povo do qual, não obstante suas prerrog�tivas economicas, nunca se afastou.

Hoje, em Joaçaba� haverá um comicio monstro.,· em que as poderosas forças
/ eleitorais do prospero municipio antecipadamente se pronunciarão

-

pela candidatura ftderbal Ramos da Silva.

A mesma ,aljl'esenLava um ún i-
Com grande júbilo foi reali-, cados, aos que concluiram o co olho, no meio da testa, não pos-

zado pela mrunhã do dia 29 o curso primário e os respectivos suia narIz, nem orelhas, em cujo
encerramento das aulas do G. di 1 25 1 t lugar havia rlois orifícios.
E "01·.' A '" d dí "-'

rp ornas aos c.omp emen a-
. lVlO momrn o !S'I..L"- íst f d

.. O corpo. disfurrne, pés, "irados as 1I0la acima nos foram.
t d T' dad t ital

rIS as que, orrnan o a prrmei-
o ,e rrn e nes a c�p. •

ra turma, venceram com brí- pam traz, linha a chocante parl.i- oferecidas pelo SI'. Romeu Lopes',

.AS 8 hs. Ü's_alunos assisttram lhantismo. I cularidarle fh:' pnssuir os dois sc- de Carvalho, 1° en I're,meiro da C·
missa em açao de graça pelo . Colará grau ho ie, na Fe- vos .: Ajló,s I) nascimento, a criança A. :-;. dos F. E. T. C" l',esidr·nlc em

término dos trabalhos empce- Paraníntou o ato de forma- culdade de Quimica Indus-, cburou P()]' ::> vezes. Ao cabo de Cresciuma e ora de passeio em

endidos durante o ano, turra a esforçada e muito digna trial da Universidade do Pe- sr-is horus dr virla, .dcu como que nossa çap ital.
A1pójó; a missa, ás recem-dí- diretora do estabelecimento, a Téiná, o nosso [overn e bri , _

plomadas do C. comPlementar,' prof". Júlia Gama Ferreira de lhante zon terre neo Solon ..6. alucmecéofoi servida lauta mesa de do- Mello, que por aclamação ge- Mazarrakis, filho da exma. � \tU
ces e café. ral, fora eleita portadora dos sre, da. Elvira Mund Mazarra- d d" h

-

Ás 10 hs. teve início a sole- últimos conselhos como mes- kis obstetra-chefe na Matcr- O 10 erru
nidade de encerramento, re�.1�-1 tra, ao.s alunos que saudosos nidade desta cidade. JOÃO FRAINER
zando-se a entrega de certítí- despediram-se da escola. I Sol�n, I?elos se�s dotes () dínheíro que circula é

--. '. manus. e in te lectueie gran� abundante, Entra voluntarfa- Rio,;; (E,) - Conforme pu ... '

.

No IIb"J-go de M o' geou um vasto circulo de mente pejas portas dos estabe- hllcamos, o Superior '.rribunal
fi I',

.

en res amigo« em nossa terra que Iecímentos comercíaís, ag'u-, J\1ilitnr I'efoI'JUoU a sentenç8-,�
ho ie se sentem" com razão, çando a cohíça e espicnçandoj que absolveu llIarg'arida Híseh- '

·0 Abrigu de Menores realizai-á, Dia 8 - ás 9,30 horas, procla- felizes pela formatura de II g·anallcia.' I
mam e Emílio Ba lhino, bra-'

amanhã e depois, o encerramento mação das novas; as 10,30 horas - Solon. Aos votos de felicita- Onde ]lá o contrôle do bom sileiros que durante a guerra
Inauguração do Clube Agu.'íClll-a Al- ções que receberá por esse senso, e o há em muitas casas' serviram aos interesses nazis

do ano 'letivo, Bom o seguinte pro- í

amiro Guimarães e abertura da motivo, bem como sua Iomi- eomercíals, O IUCI'O está limita- tas, difamando, pelo rádio, a

Exposição AtlétIica. I lia, iun tomos os nossos. do ao plano razoável dos que' nossa Pátria e o nosso Exér-·
Dia 7 - ás 20 horas, sessão toa- Agradecemos o gentil convite i trabalham com a coueíêncía e' cito. '

traI. com que fomos' dislingnidos. PEDREIRA CUJIBICA S. A. não ('om () cofre. I Os mesmos foram ag'Ol:a'
Nas outrns, principalmente condenados a 20 anos tle prI-

F I
'.

8 b
.

I
Pedreira FortaLeza S. A., naquelas em que o "vil metal" I

são. Em consequênci� A di�so"·
O CATARRO a eceu o sr a rle custava a, pôr O l}é, o bezerro. foram tomadas prol'ldenclas"

J •

I
Pedreira Ev,ereSlt Ltda., Pe- de ouro teve noya introniza- i para a captura dos traidores.

PODE C'AUSAR Monteiro da Silva dl'eÍ<ra Olímpio Matarazzo e ção. Esquentou os c<�ebros'l Margar.ida Hischmam foi

I alucÍllOu-OS. presa ontem, em S. Paulo, de-

ZUM 81DOS E Rio, 5 (A. N.) _ Pa,lrcell, hOje muitas out>ras, u,SiaJm as insta- )Ganhar ]lOuesta e compell-I ven�o �er' embal'c�(la parll�

SURDEZ ás Ll'eis boras e cincool1ta da ma- lações completas de BÍ'ita- sadorameute, é, para eles, pU-I aqUI, afIm�d.e cumllrIr a penll�

dl'ugada o sr. Gabriel MunlelI'o dia ra tolice. Só admitem o lucro que lhe fOI Imposta.

UM REMEDlO QUE ELIMINA O SilVia. gem., mafica "ROSENZVEXG" exag'erado, a exp]oração, o sa-

CATARRO NASAL E ALIVIA 'O Rio, 5 (A. N.) - O corpo elo sr. d T I rt d que à bolsa do freg'uês... T KNOTATURDIMENTO CATARRAL' 'a 'ra.nsm�res ,mpo' a <ora FOI" o que verI·fI·camos ]1a' omeGabri,el Monleie.o da Silva roi em-

haJ,s>U!nad'O no ho,spi(al Ge!túlio Ltda. dle São Paulo, Gaixla Pos- dias.

Varg'as. Em se,g'uida I)ranslladado Indo a um alfaiate para con- H
·

I tpara a capéla do Paláci'o do CaLe-
tal 5504, que na concorrêl:leílr seg'uil'mos a confecção de um I Orrlvemen e

(e, oncLc! áR d·ez hor.as foi rezada públioca do D. E, R. de Salnta ter�ü� reSI)oudeu-nos simples
b ·

dmissa do C(WPO preslellll,p, ficando e CInICamente que "para, �a,;, car ontza OS
depois em camara al'll,p!ule. O cada- Caltarima, ofertou os melhores zen{la comprada no comerCIO, .

l'
.

'''' não ]lavia tempo. Só aceitava Rw, 5 (A. N.) - Chf>g'<1ram <l es-
y,I'1' .o. J I'i8<mOVltlO em Lrem espeeial plreços e as O'aralltias mais t

'

.. I I f'"
-

p. t
. . b" ,

encomendas ('le fI·eg'11e�. e�. que I
a c.a.Plua os BOI"ÍlOS (os. o, IClalS e'

pal'':! :-.
.. aUIO, onde '01 sepuIlaclo· � ....

,

foí l'p.moviclo em Irem f>�pecktJ pa-l cÜlIl1IPlelfa;s. adquirissem o tecido em .seu aspJl'.anLes que_foram vIL�mas d�.---,
L'- Pld f" I est·ablecI·me;n,to pI·ofl·�. 0;:,.I·onal '. I' dJesa�tl'e, do aVlIa.o da FAB· Os C01.·.....,ra ,,,ao . ,au oQ. 011 e : 0'1 seDU taclo.1 ,.", ., -

_

O g-uvêl'fto F,edeJ'aI custeou os l'u- Para esse especimem de "tu- pOS 0Solao hürr'ln�lment.c' carbOlll-

Iloera,i� e determinou honr,as ele llli- Dr. Henrique harão-mirim", (�obrar 300 cru- zados dm"i,do ao incêndio do aDa- ,

ni::d,l'O de Estaelo, que mel'ece o se-
. zeiros pela confecção de um

I 1',cll1o ..

eJ'l'Ilál'i,o da preúdêJ1lcoila lia Rrpú- 8todieck teI:no, não, � neg'ócio. O yerda- A-p-r-o-x-i-m-e--'-s-e-,-m-a-is-'-d-e--s-e-us
blica. O Gal· Dntra acompa.nhado

. Na data de ontem come-
dell·O neg'oclo para el.e e "en- amig'os e parentes enviando

do sec!1fllário Carlos RoberLo mOTou seu na ta licio, o sr. de.I: a fazend? -, COIsa que, -lhes um número da revista O'
Agniar do pref,ei,lo e do Sol', Gil- alIas., e.scupa a sua ativida(le V,'LE, DO ITAJAI-., edl·�a-o de-dr. Henr.ique Stodieck, ilus- f

.cl., - )f

]).01100 Ma,rioho sub-chefe da casa pro IssIonal. Mcada a Florianópolistre advogado catarinense e Desta forma, -se to(los os ai-
'

ci'vil da presidência, I'Rl.eye no fi'gura de projeção' nos meios
ho.spil'Ul Gelúlio Val'gas, ás 630 faiates pensassem como ele,

, culturais do Estado. A's ho-
horas, ".I·,sl·'.al',d'o a C01'pO fl. aJ)I'e

seríamos obrig'ados a pag'ar de
L , '" ,- menagens que ontem lhe

srnfandlo suaiS condolência:; à fa- foram prestadas, ;untamos
800 a. mil cruzeiros, no míni-

mília do mOll'i,o. as do «O Estado». mo, por um terno, que, adqui
rida a fa.zenda no comércio Rio, 5 (A. N.) - A Comis-

norma], nos custaria., ao má- são do miIiiStério -do -Trabàlho.
ximo, 600 cruzeiros. encarregada de elaborar o

Honra aos alfaiates que não projeto-lei sôbi'e o descanso'

rezam pela mesma cartilha e semanal ,remunerado, já 'COI1-

que ainda se não deixaram clüiu ,seu trabàlI1o, que será
alucinar pelo dinheiro, neSSa' envíado á'Câmara para apre

vertig'em de g'anancia que ca- c��çãÓ' e pDsterior tr'an>sforrma
racteriza os nossos dias. Não çao,
seja.m esquecidos pelas "prefe- --L-E-I-A-M--A--R-E-V-IST--A--rêucias do público, quandO' vt)I�

,
,

tarem os anos (las va.cas

ma-j O ' VALE DO ITAJA!'
gras.

Dr« Solou
Mazarrakis

Florlanõpolli I' 6 {j a Dezembro de 1946

Encerramento do ano letivo
Grupo Escola r «Olivio Amorim»

g-rama:

Sã.o poucos o. }:eESOOS que dôo

importância e tratam a afecção ca

tar.ral. Entretanto, a afecção catar

ral não é um mal passageiro. Se
não for tratada em tempo, ela pode
degenerar numa grave enfermida
de, destruindo o olfato, o paladar e,
paulatinamente, minar ;t sande ge

.

ral.
Se V. S. padece de catarr@. não se

descuide. Compre um frasco de
PARMINT e tome-o de acordo com

as instruções da sua bula.
Parmint tem demonstrado sua efi

cácia em muitos casos, porque sua

ação se exerce diretamente sobre o

sangue e sobre as membranas Tlm

cosas.

A volta da respiração fad!. ria
agudeza de ouvido; o restabeieci
mento do olfato e, do paladar e .le
vantar-se, pela manhã, com nova�

energias e a garganta livre de ca

tarro - eis o que lhe proporciona
rá o tratamento com Parmint. Tor
ne sua vida mais aprazivel, mais
alegre. Para seu próprio bem -

se sofre de catarro - comece, hoie,
o tratamento com Parmint.

f

l

Reforma do salário minimo'
lUO, 5 (K) - Falando à imprensa 'o Mi n isf.ro do Trabalho m1'o1'-.-

mou que se estão real izando estudos para a necessária re l'orma do �a-

Iário mínimo, pois que ele só existe 110 papel, e ainda porque nas grun

des cidades os salários .5f1;O em geral superiores aos esl.ipu lados por'
lei.

Criança dois sexos,com
Ocerreu, a 28 do mês íindo, nas um gri to e morr-eu.

O pai do iuíortunado onlc, cha- .

ma-se Luiz Madeil'a, propr-ietár-io
de uma pequena casa rir negócios.

proximidades elE' Crescíuma. o nas

cimenlo dr' urna cr-iança que apl"e

sentava ímpi-esstonantcs abena

çõcs físicas. A mãe não í

eve as,si�lêncj.a mé

dica na hora do parlo. Posterior
mente foi atendida por um Jacul

tativo, sendo ainda grave o S'8<Ll es- .

Lado de saúde.

iTraideres
bras ileires

o descanco
::>

remunerado
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