
Homem-programa em razão da
.

estreita afinidade de
.

sua conduta pública·. com os
.8Mews do 'OVO,' o' dr. ftderbal R. da Silva havia de encontrar como entusiastica
mente encontrou,

.

a solidariedade espontanea e vibrante dos seus coestadoanos, porque
na vitória de sua candidatura' está a vitória dos vitais intere,sses de S. Catarina.,

, ITrês Predicados
I

N, York, 7 (U, P,) - A F'rança
Três predicados h a em Aderbol

encrmí.ra-se prestes a cnf'rentar;R, da Silva que o consagram ante-
uma situação de. exl rema gravida-e

cipadamerüe o candidato da Vitó-
de, . em virtude da interrupção dd,·

JOÃO FRAINER
Crise na franca

o MAIS ANTIGQ DIÁRIO DE SANTA CATARINA

ria: mocidade, cultura, iniciatiua.

Mocidade, PC(.1'a. çuiar o povo na

senda luniinosa: d08 idea is sadios e

110úI'es, Cultura, ,1_JaJ'(i orienui-lo
em acordo cum os di/ames 'do Di-

Iornectmentc de carvão nos Esta
dos Ullidos��e .redução da produção'
nu bacia' bí:b'oníftera do Ruhr, se

gundo aieelá'rou o r-epresentante
Irancês no Conselho de Ministros

I

reilo e do Justiço: E ,ini,cia./..,iva,.

. do Exl e1)01';;' :.
PON! efet iror-ltie de ."imedih'ió e

I tt, . 989.,8 .,.;'

. ���::f�:��':,a?�te;::�s;:ri�I?c:;'�Ji;e��, �l�. :Esp�ta:éular'.

Xão .se i(J'(I,m0 que antiqamctüe
.',

4
'" .

.

'1
'

.... --.-.- ..... - .. -----.-.- .. --.--_._.- '---,-- eram os »elkos preierido« para os con.ra go, pe
• CU1'{jOS de responeobilidode pitúl'i- Atenas, 7 (U, P,) - As tropas doi

a
..

·cÍ1., .lIas e.cptica-se que assim tosse exército gt-ego que se encontram
"

e,'ln. (ip'ur�((s remoias, quando a sa- em I'pLiÍ'êlclu, depois de sustentan
bedoria cru prioiléçio da eJ';')Jç'- cinco horas ele furiosos combates
riénciu morosa e prolonçada. com as roi-cas rebeldes na região

A Côr�vana d � v." lO' ri"� em Jo ç b ;\'(70 h aoio, enuio, nem escolus Didimoticb on. em espetacular con-
U . U I u i\ a a 11�1IL 11U/I/1Wis onde se izaurissem l.ro-gnlpe arruncaram os ·J'.[·\'oltosos·

O I! '1"' V . P T B I'p . ; conliecinient os 1)(U'1I orientareni a em debandada através da �fl'onl.ei-

sr. uelu 10 argas e o ... de S. aulo.-- 4 atitude dos vida dos povos, Tudo era �onse(jut- eu (�a Bulgár-ia - ,seg'tl11e1ó infol'-

.' .

t· 4" d
·

dO
-

d U'"
-

."
do e 11SS111t'!{allo paulatinauiente, rnaçao 1''(·Ct·lnc!a h ojo.

�OmUDIS as ..

_. 10 a a 10 waçao o �r3 ugo Borgbl. -O ge- airo.ces dos 1l110S, até se est ab ili- At'f'nas,7 CO, P,) � Novas fOl'ç�S
I D t ten Ih dO"

.

.
Z({1' nll, idade nuulura.

. I eI(lS rebeldes gregos f'orum orgunr-
. Dera u ra erl8 aconse a 0.- arras notas. Hoje, oine inos em ambiente �01n- zadns (' invadiram o ter-ritõrto dai •

,
'.'

I pletinnenie diverso, Grécia na região limítrofe com a

NPilL\. APOTJi)OSE ])J� ENTUSlA::l- GARAí'A:\iAS DO P.' s. D, sidente, a fazer a aquisição, de o� mestres e os l�'VI:os r({,�ga/,n Bulgária.
MO, JOAÇABA ACLAMOU O CAN- As caravanas que seguirão hoje uma só vez, de 700. das referi- lIol'l,::;onles .

aniplos u. mtei'l(jenc/.a --------------
j)JDATO DA VITóRIA para o inter-Ior da ilha, incorpora- das urnas, que somadas com os

d« iu rentiule, c (t estruiuram soli-

Loaçabo; Z (Esttulo) - Consti- l'C1l11-SP mais os segu intes senho- já existentes formarão um to-
dament e )J(II'(( enirentar a CO'ln-

tuiu II IIIU cerdadeira apoteose de res : Dr, OLhou da Gama Lobo tal de 2,206,
'

pieridade da vida

eutusiasnio, II consaaroção t1'iIJl.i-1 D'Eça, candidato a ,depntado pelo • () 'esptrito. assim, se avantaja ao

'tada ao dr. süern«: R, da Silva, -no' P. S. D" e acadêm ico 'Fr'ancisc(J de nUVIDOSA A.INDA. A I])A no tempo, jJlissit!'iii/.ondo a aliança da

coniicio huje aqu: realizado, de- I Af;"i,s, SR. RE'l'IJLlO VARHAS A S. mocidade rom, a saúeclol'Ía para a l�irlllS IOe'l'(/.is, de 'jJessoas ;71e ��
t' t CI I, {li I 'vj" , P,'ULO "01'IIII'.17u do hO'lllem cO'lnp·.lelo na I (11.zem "e1J1'0,sas., e t1ne sel've'n�se l.a,
1'011. e ao tiue' �.e '" 11'1.0, Os nÜ!n1('� dos d,emai.g com.poneOll- .i..' f l

LO / 'i-' l piDl1/'III(I(� (Ie ,"I/rlS cI/,e/'(jl·t·I.S' /">l·ca·s' cor'1'espll1U énrw pal'a e,rp Or'rt1' rI.
"nOl'1l1.e 'lJ'íU tu,ao (u se

.. a(J O1/1,e-I,ll's daiS cara,. 'a.nas já publicamos ".,

_

S, Paulo, 7 - Segundo in . " bO'lldrtde de romçüo e a ca1'idade
1'I1Nl, e 'l'cp1'esentando todas as em nossa eclIçao de ontem, -.e meil/.at8, I?' ele, qnanclo n/ia (/s

I fOl'mações colhidas pela l'e- dos N!1w'Útenses
clltsses sociais. 1!lIuía vibl'anle de- Tor]o.s os eal'u\'aneil'OR dr\'Cl'ão ?/wZUIlI'IIII'(iU /(s horas de estudo e

portagem, continua ainda du- . Chall/amos a alençÍlo dos '110SS0!;

1Jwnsll'or;l'io de solidarirrlllde ao, p:;,lat' na séde rio partiria ÚS oilo n(1o I) I'OI'/'0ll1peu (). cm'ater na me-

I
vidosa a vinda do s-enador Ge- lei/o/'es 1)(1./'0 qne IltiO atendam lais

({lIIdidal,1) da Vitória, )1o]'a-; ela mamhã, dion'ir/ade, Obl'((/1l1e Ioda (/ mag-
túlio Vargas a São Paulo, Ao solicilrt('óes, Ndo podemos wlrnU(r

Palorllln os ser/,uml,es o/'oclores: I Se1'1:,ço de Jlele01'oioyill '11i111de rios ]Jl'otilemas sociais, COIn-

])1' 'Úmes Vw'elo clmdidato a P f
.

To i 'J' l' 1" ]1(.)-
que se informa, um menlbro p)'PPlUle-os eln sua 1'ertlida.de e

«lle doenles intel'1lad(!s em eslabe-

.

,.' ',. '.,
J' ·\'I'�i. 10 e·mpo, a P I do Partido Trabalhista, falan- fecimento mantido por Il'/n Estada

DejJu/aâo por Joar;:aba: Anlonw ]'as do dra 8: giza l'eso[u!all1enle o esquema em
do ante-ontem á noite com o /'ieo e OI'ganizaclo CO/1lO é o de Mi-

jllcne01tz;:,o, 1l1'esü!ente do Di'/'etó- 'j'pl11po,: Em grl'al insla\'cl. ({ue se os deve resolveI',

I
., -

b Rio, pelo telefone, reeebeu no- ])' II 1- ti' i nns Gel'nis, ')Jossa1n passar I1,Ç ne-
1'io {() ;lO subdistl'/lo; dl'S, .Leo er- 'l1empel'alura: Estável. (t- les, ell 1/1), o� o () 'lInpu so

tidas de que era centa a visi- lI' 'i' ressülrules que eles alegam nas,
to' 1.,('01, Damasceno da Silva, Aze-, \Tentos: Yariá\'.ei,s, frescos, ta do' pr,esidente de honra do

{e seI/. (:"1/, USWSI/10, 1 1l1nma-os
SilOS cartas,

l)edo Trilha, ,Ortl! J,l.aCha.do e,Lticio ,'Jli'"mperaÜ,:lra,s ,e.,xL.remas de hOJ'e: P. T. B,
cmn IOll1) () eSjlll'nâOl> de sua sa-

Traio-se efetivamente de e;rplo-
(}01>]'eo., CUJOS diSC1.tl'S08 fOI'-arn Il\faxlma 25,6 e Nllmma 20,0, bed()'/'io, e c1trtlna-os á objetívaçcio

No entanto, fomos hOJ'e iu- L 'i l' d
..

I l'uÇ{ío, Clil1f01'm.e nos il1j'orlnOtt
c01/slanlernenle 'infe1'1'01npidos por '" 1Je a sua cap(/c/c oe e e 11'aúall.O, .

formados por fonte autorizada, destacada IIlIloridade m,édica de
l'elO po/'{/ue tm: II. 11/lI'esa das in-

que nada ainda existe de po- lensr]es, fh'me porque tem It di1'e- nosso Eslodo, q'tte SP dispõe (! 118-

.!o((çabll /'Pllfil'nwn, ass'im, as Rio, 7 A, :'-I,) - SegLw hOJ'e l)ara SI'tl'VO Slob.re o ""ssunto. A c()- 'I ','l t I t 7
ai sumI'/' a 1'espol1sa Jl 'IC O� P l e 0"

t II' d' ()- le"nocl '1l'cas e "e B I' f' d
..

t çüo da riência, e v'igol'osa pOl'que -s (.((,s
"

a !Ç ,es l"
. 'a ,- p em, n Im ,e aSSUI11J1' a III er- missão ,encarr,e2:ada pela COll- l I

-

'7.1 J'I.,'e se/H pl'otestos de indefeeti I I J é
� nessa {fllUll-ra só .se ma'/'cha pane a

(ec .((/'açao,
I { ',' "

- "en ,ona, paraense, o corone os verução estadual de ir ao Rio, Assim o que aconselhamos á,�
l al)O' a candt'dat"1'a Ade1'bal F l d S t I frenlc, (/ps{l'llw!lo-os 11m pai' 11m ,-'Ve . 1.0 .... <uus mo os, un os, recPI11 no- convI'dar."" sr, G,r.tU'II'O Varg"s, r b t t'

I
'V" � t i b I' I t pessoas que rue am aiS cal' as e

B, da Silva, em cnjos meios Santa mNldo e empossaria llUqnele OII.rgo, para presidir á sessão de en-
OlOS os o S ItCII os )J01' uen lU'O

ellcllminhá-las á chefia de lJolícia
Ca.ta.rina conl'i-nuw'á na (fl'andiosa. enconl/'((elos '/10 camin lia,

cerr3Jmento, que se re,alizava ile Belo Hol'izonte que naltl;T'al-
.senda de pl'ogl'esso que lhe fo,i CANDIDATO A SENADOR hoje, no vale do, Anhalligabaú,

Eis PU/'ffue Atlel'bai R, da Silva,
mente gostar'á de I·/'avo.r conhcc'i-

t'f'a'.'{1[ta pela ltí.lm'inist1'acão Ne'/'ê R·I'o 7 A N) Os J'ol'11al's d,'- homcm-p'l'og/'((.ma em. 1'({zão de sua
.

' - " -,
-

. , partiu ontem para a capital do menta com. (I 1'emetente,
Ramos, \"ulgam um [telegrama de Maceió paí,s.

eslreila ofin'id(/de com os Iwseios

_ l.spgundo o qual a comissão Exe-j' •
do povo, se cl'eclellcion desde logo

VA]�IOSA. ADESÃO I clll iva do PSD escolhCill, para ter- O GENERAL nU'rRA ACON-
ás simpa!7as, aos oplausos c â su-

.

•
Do sr.) Presi<lent� e!n.• �.xerci- cei�o senoa�or, POi:. aqucle EsL::ldo, SELHA O EX-PRESIDENTE

Udt1l'iedade dus seus coestaduanos,

�1O (10 I. S. n •• fOI dUIgldo O o (,aI. GOl'S MOI1tell'O, Rio 7 (E) _ Pelo telefone)
,\'n oitúl'ia de SWl candidatu1'a

segoulllte telegorama: • S
'

d 'f
- está a 'vitória dos inlel'êsses vllais

. .. , )
_

� ., ) , ,

- egU!n O ln ormaçoes co-
de Srálta Çal(l1'ina.. !

Belg1'.a;do, 7 (U, P,) - A Àssem-
�l!IS Alvefl .-» - 'Ieillb..o NÃO I O])]�TIl COi\lIARbGErt A lhidas em circulos politicos ._ bléia Nacional ratificou a lei da,

maxIma satIsfacao de comulll- . CO:\IiCIOS. t
'

d d' ,

�ar-vos que afaho de l1il)oteCai' . _ .

.

.

, .. a� ?rIZa os, o ex� �tador de- no federal. Os entendidos afir-, naciollalizu0uo, pela qual t) EsLa-

JUinha inteira solida>dedade ao I' nlO, 7 ,(A, :\,) - O comanda��Le slstm de ,sua anunCIada excul'- mam que se trata de uma ma-I do Lomul'{L corda de cerca de quu
Partido Social

DemocrátiCO.,
UU ZQlla lpsl e e ela pl'ld)Joell'a lleglao são de prop3iganda eleito'ral a D,obra parÇl., ,�ll,colYrir o COefi-li reata, ·e eluu� clas'.ses dle empre,.sas>Emnenha.rei t.lo�lo.s meus. esfor- ílolililal', g'enel'al 7:enóbl'o (.Ia Coeta, vrurios Es,ta·dJos, Tel'l'a ele pl'O- t t d' I 1

d t
-

d d t CIen e par 1 ano, que. tenl so-' llal'lJCllltu'es, consldel'ac as (e 1m-
(,)os sentI o VI,OrIa eall 1 a. TIriL ('DI bolnlilll onbem eleclai'a que, ' cu!l'ado conhecer o pensamento I·
(Ir. Atlerhal Ramos. da SJ]va. l J h' 1 ' ] ,

'

,

'

,

frido conside�avelmente de:pois lloeia,ncia "rel)nblir.anas", A lei en-

Sautlaeões. (ass) _ Bertoldo ,cnf () c eg<�co .,10 seu COl1 leClmen- do preSIdente da RelPublica so- que o p, C, B. levou repres·en-1Int eln \'ig'lH' imedinl<lmrnlp, mas,

Benevelluto Wust. lo -a JI'equcnma de praças desta bre e,s.s'a excursão, sendo infor- i'antes ao parlamento. O pró-Ic![t a�f; ]:ll'opt'ieládos das ,empr'e-
gmlJ'llição fal'di1das, em comícios ma do' de que o· general Dutra prio sr, Luis Carlos Pre2tes,

!
sa� 11m [1ruso de quinsf' dia" para..

'RIU JARAGUÁ [)olílko;::, determina aos cornêUl- ach Ih 1a me 01' que e e permane- para muitos de seus 'antigos arH'lal',nt'> e
•
.1ementos do

.

(lÍl'etório

I rla..1)
les cJ.!'

corl)o.o5.
subordinados o t 'I t

'
..

ii t ] J
-

b ça rallJqUI a,me:n e aqUI ou ro- 5eguidores, não é mais o "Ca-I ----,-, -

llesse iS a (e • arag'\la. rece eu IiI'! CUl11I)l'imenLo' ela lH'oibição j 1 a1
(, sr. Celso Ramos. Ilustre l)l'e.

. gresse a S. Borja. valeiro da Es'perança" , mas, o re atono _sobre ?S tra,b hos.-

sÍ(lellte do P. S. D •• a segouillte con�d an[,e no número cento e doze, :ti
um cidadão rico. ll1;aO'n,ata da! da convençao pa.ulIsta e· que o'

comunicação: dI) al'ligo treze' do Hegulamento A ATITUDE DOS ÇOMUNIS- .imprensa, Rep�ti1110�, ne�te Diretório Nacional s � poderá;
':J� e 1� a.lI!- o 1'1 conhecimento ])j�eiplillal' elo Exercito, TAS 'f t

aml�'O. llllcmndo llrOPUg'antla.
. narticular, ,as criticas que se. miam e.s ar.

nosso candida.to fut.uro pleito
. S, Paulo, 7 (E) - A propó- ôuvem por toda ,a parte. S,: A prop6sirto.da divergência

1.9 de JaJneilro. foi realisa.do :'íIURNAS DE LO:N.xA PARA AS· sito da atit'l1de dos con1!Unistl1s, R. ' :surgida no seio. do partido,
2'!·an�e. cC!llcen.tmeão c�n:r�li ELEiÇÕES div,ulga-se, ainda que sob aI- I '" i dis,se o presidente do p, T, B.
2'IOnarJOS mtel'lOr. mUnICllHO'1 Rio 7 -'Foi noticiada a re- guma reserva, que eles não AINDA. A ESCOLHA DE RU- que o Diretório Nacional se li-'
excedendo esnet.ntIvas enOl'lIlC

1
.: , .

.

I(�omparecimellto e I e me n tos, so uçao -do Tnbunal RegIOnal apresentarão candidato pl'Ó- GO BORGHI mitará a verificar se foi egaI
:real lu·estig'io. ÁS 12 hora,s teve! Eleitoral no sentido de ser pdo ao goy;erno paulista, pre- Rio, 7 (Estado) - Pelo te- a convocação da convenção es-'

lr!i�io Illm,oço oferecido Dir�- ! adotado o emprego de urnas ferindo aUar�se a. um dos par- le'fone) - Ouvido pela re- tadual, como foi feit'a, se os'
+'01'10 M!Il�IClJ}al. us�nd.o da VIl- de lona nas 'próximas eleições tidos que J'á se definiram. Essa portae:el11. s.obre o lançamento trabalhos segiuiDam os tramj�
layrn l'3.rl0S oradores ]n{'luslVe , . - "

�

fll'. llário 'l'avares con('it3�fl() em substItUlçao as de aço, Ago- atitud'e, aliás, foi tomada. não da candidatura Hugo Borghi, tes devidos etc, "Nesse exame

..� lll.'eSentes cerrarem fileil','ls ra, a medida vai converter-se apenas 'em relação a São Pau- pelo Partido Tr,abalhista Bra- não cogitaremos de nomes

no PartMo Social Democl'áti- em realidade, tendo o Tri.bu:nal lo, mas á todos os Estados, não sileiro ao govêrno desse Esta- aorescenta - mas apena,s do
.... ��� "'ot,m�.do em seu� c.a�a·l autorizado o desembargador havendo, para nenhum deles, dos, o sr, Baeta Neves infol'-l aspecto legal, form:alistiro, daj
dr"atos, sendo entuSIasÍI(',I·

A t� 'C
'

d'ri'
, - "

Juente aplámlido". n omo . osta, respectivo pre- can luato comul11sta ao gover- mau que so depois que receber questao ,

ProDrietario • Díretor-Gerenter SIDNEI N(\C,ETI - Dtreter ; BARREIROS FILHO

Diretor de Redação A. DA.1\IASÇENO DA SI�VA

I

lítica artid
,

anp

In
ú

mertis têm. sido as pes-«

SO(lS que, em. 1I0S§O Estado,
ue uc recebendo cartas pedirulo em

J'ílio llcl'WI'iário procedentes de,

lrenél'icus rtplausos, NOVO INTERVT<:WrOR

-----------------.

Nacionalização
de industrias

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"

() ESTADO Domingo 8 de Dezembro de 1946

Por motivo de sua escníbe c.5'Oolha ,di:Lgir de�tilllOS nosso U�ta-l para Govêmo. Consli.t.ucio!lal lJs.ta.-, lha voss� nome ,g?vennadOT tio E.,·-

d li d .lo, Antônio FedrIgo. do. Naobal Vllltel,a, Odorico FeJJo, i tado. Guilherme Schurmann .

. ao cargo e governa or o Fpolis., 18 _ QlI.cil'<.I prezado Hosalina Vslela, Maria de

I:oUl'deSI
Fpolis., 18 - Com indicação seu

Estado, recebeu o dr. Aderbal, amigo aceitar meu sbnccro. abraço Videla, Luci Vilela.
.'

.nome cargo governador Estado
OS seguinte� telegrdmas: pela fe liz escolha seu nOI11.e para Fpolis., 18 - Comandainte, ofi - lembro-lhe S€U' ccnvíte feilo' JJ;.
Fpolís., 18 - Apresente distinto govennar n-OS50 Estado. De\Ls lhe oi.ais c Guaomiçâo vapor Ana

con-j
meses passados irmos jUrn,to.s e lei

amigo feli!<?il�çõ�s índicaçâo seu c<?nserve sat'!d� 'v'i;d� e feHJddade gratula-se eo!ll.Ío!liente chefe pela es- ções govêrno �stad:o venho hoje
nome presidência �tad.o ao

.. m�s-! p�ssoal: AJIJ,tonlO Jacintho. --.,
.

colha c()n.v.Cjj)'(�lro.IHI,IS apr,e�.C!ntando, 1',eSlJ)onder. a:t.'lrnlllaitLVaJUe.n .t!e. �C'Ol1l
IUO tempo renovo minha solídaríc-

, Fpolis., 18 - Ao prezado anugo

I
v. s. como candidato prunerra ma- p�nhaJll'do e tr-abalhando vi.l ória seu

.

dade sua candidatur-a, A, Accioli de envro calorosas felicitações "U3 gistl·aMIII·.a do Estado, dlg)n:o nome :.u1'énlla segua-a da fe-
Vasconcellos. .

.

j candidamn-a govêrmo constitucional Fpol.is., 18 - Congratulo-me dt- lioidade nosso povo grandeza 110S-

Fpo.lis., 18 - Meu cordial abrac»] Estado, justo prêmio sua' brilhante leto amigo feliz escolha seu nome sa querida terra. Sinceros abraços.
de. Ielícitações pela escolha triun- U.lü�li,gên()i,� e gl'a�lltd.,e compreensão futuro gov:e'l'dl�d?r nosso Estado'j HipólH.o Vale Pe1'C1ra.
f'ante do seu noone para 0- f'úturo social. Feliz escolha nosso paetído Aboaços. Custódio Campos. ' Fpolis., 18 _ Nossos abraços pc
govêrno do Estado. Abel Alvares g.wrantia para Sanita Catarjna urua Fpolis., 20 O "Democrata la acer-tada escolha, Hygíno e Nair.
Cabral, Audé.tor Justiça i\fHMa1'. admbnista-ação digna seus altos des- Oluh" do qual sois digno Pr-eslden- Fpolis., 18 - Tenho sotisfaçãc
Fpolis., 18 - Meu abraço. Dato. Unos econômicos. Ary Lentz, te de Honra, por sua diretoria, 110· apresentar 'meus cumprãmendos pe
Fpolis., 18 - Adolfo Clüel'igrhi,ni Fpois., 24 _ Fe licito-Ihe pela je reunida, vem respeitosarnem! e la feliz escolha seu mome para ele.

.11'. e fanrilia congr-atula-se. com. 'Y. s·álbti.a e acertada es'colha nome vo - apr-eseutar-vos cumprhncntos, mui vado cargo govcroiador nosso Esta-
s. lançamento candiclatura govêl'DO oência futur-o governador nosso siince,ros. pela aoertada indi,oaçãr) do. Alb�·a,ços. lbirahill11l .Simão.
Jls1ado. qu:m'ido Esrtlardo hipal,ecando irres- 1'1'0 vo,�'so nome aü ekvado calrgo .I': Fpo]i,s., 18 - 'r.endo pro.glnostiÍca"lFpolis., 25 - En vio ilustre catu- trilta soli,d;ariredadoe. AbnlÇoos. Aris- gove'l'nador co.n,srtHrUdo.n.,al do 'nos- dO. em eal·t� Ih!e enviei 194.2 esta ['

IJ�ilnell!s,c simGe.rals c(Ynlg!'la.tulaçõe� t1li.ano Arbreu Ne,tlo. 50 ESltardü nas próximas ·e.].eiçÕcs. r,cse,rvacf.o Ilu"tJre co.nterrâneo ele ..

::l!oC'l't3Jda escnlha s'eu ,nome alio Frpo!.irs., 18 - P,ela feliz e accrta- A Di'l·ettoria. "ada missão CHI'Lgk de.Sllri,n'oli noso,a

pos'to gov,el'Iload'Or deste Esrtado. da ClSonlha vosso Illrame a gov:ell'uan· Fpolli,S., 18 - E-l1vio-lll!e meus te·rra (';onfirmada a,gora nJionha all1 ...

Affonso FJeury. ça nossOo Estado enviamos meu Si!Jlo001'0S palroa,b.('lls p,eJa i,n:cflicaç{J:) te\";'são sua e&collha honrosa i:nves-
Frpollis, 21 - T,endro PaJ'uido So- cm"dial abraço. Arnaldo CIi'll1aco " d.e. s,eu nome para Presldelnte

.

(L,) lidrUti'a f,el icirto-lhe antecipando sa-
daI Demoará1bco em recente COD- farmni,a. Estad'O. Djahna iVIüeUmunn. tisfação suú'ag;a'l-ei seu VitOI'ÍOSl)
v<enção J'·ealizada lll,e.sta oapital o Frpoli.s., 18 Cemgmtll.]ações Fpo,lis, 18 - Felicito prezado nome próximas d·eiçõe,s. Atendo-
escolhido como c,anrdida�o nas 1)01'(1. 1TI0tiNO feliz escolha v'osso nüme aiJll.igo jlJlsta escolha seu 110m'e go- sas saudações. Fall'macl'utiC'o lIde
xi,mas eleições "ao eloev3Jdro ca.rgo de palra Pres'i,dente nosso E"tardo. Ar- v,e.rnador Sa,n.ta Cat,arina. Edgal'd fon,soO .Juve,nal.
govemador do Estado ap'J'e&ellltu- naldo Dutra. Amújo. FIPO!JS., 18 - Cllll1liPrime-ntan ..

lhe aninhas s.1nlceras felkitações Frpolis., 18 - Dir,etoria assoc'ia- F;pol,is., 18 _ Abraço c felicito do-vo.s envJ'o afetuosas klic:itaçõe5
por tã:o ,a.lta d�sti.nção formu-lanflo düs Aval F. C. arp'no.sentam C'ollJ,g'ra- p.re�·3Idü anlÍtgoO pela acent.ada illlfJi- pela g,!'anrde e brilhalli'te ,e'scolha dt'.
os maIs ISllncer'Os votos pelo COlH- tu1açõe.s irnrdicação vosso nou,e caça0 de seu ll'om,e para fll/tul"o go- v. ·eXCla, pa,ra ln3rerven.tor F.e:de'l'nl·
pleto êxUo Sl]� calndi�da,lurra. Es,túLl. �l'lesi:dê:nda Es�ado. Ann'aldo Dlltr.:, v-c'r!oial(]üor nosso Estado. Ed'ga'r Bit- n,a futu�'� �Iei·ção,' lImar Ana Alvrs.
seguoc'o que eleIto o Estado muito Pres.ldente. cbre·J.e. CO!1leTc.tana da: casa Salulll.
Jl]ol'.ará oom a. sua adminisltlJ'ação Fpolis., 19 � Rogamos .

ac,eitar Fpolios., 18 - SoJ.iiCi.to digna esco-
.

g�oo�i-s., 18 - .Meu c(}j'.dial albr.�-
de um moço dlllll1io e capaz. G0111 a nossas r,es;p'eiitosas felicitações. Ar- lha govrC'nnardol' Salnlta CatawilJ1a. ço f.�ltz ,e'sC'olha seu' nome para'
segll'J'3Inça da nJi.nha elevada estj.. ualdo Ottillii.o da Si,lva. Saudaçõ.e:s. El ia.s F,eirngold. camhdlalo gov,ernadol' Estado lYl-
ll�a e apr.eço envi'O-lhe o meu cor.. Fpoli:s., 18 - FeIkilo e abraçu Fipolirs., 18 - c.on,gr,atnlauod!ó-mc ciJell�do .c()!lita,r COom minha ineslTita
d.J,all ab:r,aço. A. IOOlllOomos �jj,sti,:nllo aonliogo 11enov,ando minha todos ca�ari,n'e,n.ses pela feliz i'l1rdi .. solJd::III'�,e.rlade. Iín;all1lêl PiIl1�o.
, Fpo]'js., 18 - A nIÍonha sati�f'ação 11'1'es1'r1ta sol,ida,rj.edade pella feliz oação ·s,eu valo-l'Oso no'l1Joe gov'e'I1nan- FpoJJs.,. -18 - Queira a,ceiU)I'
com o meu abraço afetuoso. Alci- elscotha seu nome para <T'Üvêr-no ça I t"tad'Ü quej,ra, pr,ez.ado amiü'o Jn('US lHaJoOr'es votos· d'e felicida,Lli'S
odes Ar�u\io. nosso (fl1Je'l"1do Esbdo. A_'I'lnoJd") a�ei;(:a:l' si,noera's felici,l!ações. Ej.jS�ll pe];� .f.el:iz e a'certa.da cs'colha de y

Ftpobs .. J8 - Ao pre,sado 8Jmigo Pam:plona. Daber,nandi. excla
.. para govcrrnart!IQ,r do Es,lll'!o.

ü1J!\'1O 1lI11 fOl,t.e abraço feliz es'Üolha FpolrirS, 18 _ Quero sJgill.i!l'icar F!polis, 18 - Noss'O apll:mso e Hesrpel,tosa,s s·audlações. !lama,r FOI·(·.-
.s.eu nome fllt�I'O govel'lnador Est·a- m�u si,noel'O conrt.ent.aanelllto expri- n'Ü�sa solid,a'l'Íeci'ade c!lll1Jdidatu'-,1 bamp, ?o. s,a'I'�e:nto I'adio !elegrafisLl
do. AII�,o iPelr,e[ra. Il1rLlldo meu dreseüo v.ilMria vosso e11Jil,nelnte a,migo gov'elJ'luador ten'ú d,a P.ol�oIa ?lhhta1·. .

Fpohs., 23 - Bregress.a!ndo 3tgor:1 nome ;prÓX,bI11'O pleMü govêl'llo do

I
calt:arin,e,nse. Elpírdio BalJ'bosa e fa- Fa)o],ls., 18 - ,A,o prezilrlo c ihl�-

'intel'i?l' Alni1ÓrpoHs celiifiqu,ei-me Esta'oo: AI·,tl1'l' Rosa Filho.
.

mília... t:l"C ,arrr!i�o e�IlVia1110S 11'0SSO a'b�-n��'l
]�Ilaz'eu·ol,>aaI�CiJl.te a,ce;l:tadla cS/colh[l F,pohs., 18 - Os meus efusivos Frpo!,j,s., 19 - Pela ":l,CeI1taodoa c

d.e fellclt.açoes piela aceriada escu ..

g'ell�'I'osO ,dlrstunto acrmgo candt1dato votos cOlngr,a:tularções f,eliz es'Üo.Jh;H

11l1Ie>r,CJ.cllda
'escolllla de. SUa pessoa a 1h,a.

de vo�s'o nome. par.a g(}",el'll1allo�:
?,ovel'llo Estado, apr,esso-me por seu ,nOoJlJ·e futurl'O .govêrno Es'lado. call1d.lrdaotLwa ao gov'êl111,O do Estado dest'e g;lo.l'loS'o IJ,stad-o. Estamos e-e:'-
ISISO apr,eseill,t.alr-I/he simparÍ'icamente A;sbCtLiJna Dia,s. mirn·ha ,illT,et'�briil:a so,Hd'3Jrriied'arf:p'. tos ha,'els dre impl'iifll'i,1' <í admiali'i-
siinceras feoJicitaçõeis. Alf.redro Xa. RpoliLS., 19' - Sat1sf.eJrto pela ps- E)Jpídio Ros'a.

I

tração pública o mres·ll1'o cunl:)
vier V�eka. colhoa de vossência para govêr-no I Fpolis., 19 - Milnhias ca.lorosas lllarcarn.le. �t� (Unami.Wllo com qu,o FARMÁCIAS DE PLANTÃO'
Fpohs., 18

--:- QUJeilJ',a v. excia. n_?ss.a querrida terra, peço permis- jje,Ucitações pela Vo.ssa i:udkaç::o telll,�es. dmg;l·do a pod,elr?si<l organi.. EsLarfio de planU'io, durante @!

a.e�.ltal: 11l12US. SJln:ceros votos de fe- saü palra ap'nesenrtalr-vos 11liel1lS siu.- para carndidwto ao gOVêl'iIloO de Sano' zaçao Hoc..,,!?cke, verda,cleu'o ol'tgll.lbo môs de dezembro, as seguintes>-
]lcl-taçÜ'e� pe.la mClmorável C's(',olha c:eros. cUJllJpl'limernfos e irres.Ir,1ta 50- ta Cailta'I;i'I1'a onde poor oerrto hav('is do 'co,ll�é�'elO � �ndúsrtria Nacional, farmácias:
})al'a Irn.�e'rventor do Estado catari- h,danedade, ,sufragando UI··na dia de eorntirll:nar a obra fonmidável 'lo Industrial Braslle�ra de P,eixe Limi· 1° doming-o - Farmácia' Nelsow"
noose•.A1ois1o-RirbClilI'o e famí1ia. 19 janeiro v1ndou�'o, vos,so nome. Nerêul Ramos. En,e,als rire Freitas tarda: Ola'\'o D. SOhl11Letr g.e,rente. Iv!) - Rua Pelipe Schmidt.
F)pobs., 20 - O meu abTaço de r.espettosame.nte. AVoflhv Alves No'rolJlha. Tomll, sll,b g.ereute. 7 s.ábado - Furmáéia' Módernw,

sol1da'l,iedade pe.Ja g,ran.doe escolha Fpolirs., 2-3 - Um ;a.hraço g:mnde Fpolis., 18 - ::\1ieus cumprimC'ntos Flp()}Ij,�., 18 - Ao ,distinto aJlIligu - Prac,a 15 de Novembro.
d� 1l'0SlSIO P,artlo(to. Alvarü G. Hira- pel,,;> pôsrto parra .0 qual o P. S. D. o piela sna ilndic!ação p-a,r!) o cargo UIll. fO'J'Íe ahra\o pe1� escolha seu 8 domingo -- Fal'máéia' MOdernw-
pLtalnga. jlnrdlCOU e o elel10:rwdo catal'lnense gov,erll1adol' Esbado. ÉTico Tor'r,es. nOlHe eleva'(la tofivestI.dura gnv,eJ'lla· -- P faça 15 ele Novembro .

. �'iP(}I!,s., 18 - Millllha,s si'l1'Ce'l-a:s fe- o coinrikmaJ'á. Barpej'ros. l�polis .. 18 - Gomo hrasà1e.irc dor cOinsrti.tuciOlllral 11.0$SO quelrido j i &ábado - Fal'máéia SantO"
hCJ.taçoes acertada es'oolrha. ÁlvaI'(j

.
Fopoli.s., �8.- Nossos votos feli- pa.rticipo juslta allegria povo cartari- Estado: Jayme C'�I2I'eir�o. AnLônio - Rua Jálio P'i'nto.,

GurllhOf!l. c�dardes f,eliz rcscol,ha P. S. D. vossa n,ense esrco;tha voss,o nome presi- F.POl,IS., 20 - Nao {'Ora milnha 15 domingo - Farmácia Santo-'
. I))olls., 19 - Corng;rrutulações lua carlldi,datu�'a govêl'll'o Estado. Do- dênci.a ESlta,d'O. Er,i,cJhs'eln P,ere;j[·a. doe,lliça e sui,:\ .CU, nal'ticullaJl'iluentp Aniôni,o _ Rua João Pi'nLo-
JJllldlJcarçã'o govênn,o Esta·do. Dispo- llli,llgOS Silvio 'e Belm'mi,no Velose. Fpolllis., 19 - Coug'i"altlllo-mle COlll e como di,retor d.a 'r.e.lefôllica 'los 21 sábado _ Fàrmácia' Gatari�nha r�e�ls fnacos ipl·és.timos plÍ.Chl: -

.
Fipo]i,s,., 18 - MCIl�s cUmprÜ]lentos pI'ez,aod'O amilgo p,ela \llereci.da esco .. pri�llJeiros'3 abraçá-lo peln honrosa nens·e _ Rua Trajano.

rU.JlJ CIV1�0 �Ia campanha. Alvi!ro smcer'qs. BeHsá'l'i9 NogueÍfra Bamos. lha calnlcli:dato go,ryel'naldor doO nosso e tao <l,�(,:I'I�arda '(',s.colha de seu !Ilomc 22. domingo _ Farmácia GatariMlohlen .S1Ive1ra.
. . FpoJJ.s.,' 22

--:- P�la �certad:a es·co- Est�do abra?arnd'o-lhe coa·dialmente. pa�'�' dl.l·'I'�H' n noss'O Estado
..

Vm 'nonso" _ Rua TrajanD.Fpo1.ls., 1� -. �,elJc:to preza(b lha �. S. D. In�.],caçao v. excia., FeriS �oab3iJd. POI� dres,ta fO':l1la 'm�I1 afe,tu.oso 25 quarta-feira' (!'1atal)' � Fap"""panent'e a'lmgo 1.I_H1IICaça? seu nome c.�rndudatnJ'a gov,e'l'n<? Bst,ado, êlJl. F,Pol?,s., 1� - P.e�a oOlnsagraçi'io aba aço: J. C. Ga.nzo l'elr��ailldlez. m:lcia llauriveíra _ 11 úa 'l'rajano-,pelo P. S, D. l?aI a Pre,sjde!ll�e Est,t- VIa;I�10S c�ngJ',�ullaçoes com lI1'OSSO escoHuda, dJlelto amIgo palra goüYer- �POI:IS., 17 ReSlp�J,to.saJll1el_1lc 28 sábado _ F:wmáéia Sant<l"do ,Ab_raç'üs. Alvm-o lülpl1tmo. ap(llIO sühcf:al'l'e,d'arde. Benrf:o Ga'lloo:t1 i na:d'Ü�' Es,tarclo envio cOl'dial abraç,) CIllllllPrJllJICllllto v, 'ex. erll v'J:m-do SIl1- I Agm;Linlio _ Rua C'Onselheiro Ma-fpohs., 18 - Ill�posSlihilitado n'O e f,amí�ia.
.

f'ellÍrcirta9õ'es. Avi,1a Fcnnand'O. '. c?ros p.�l'ahe,ns ferliz 0s,('.0Iha
�

can- fra.'
<

n�Oll1elJ1,to de Ieval'-llhe pc.ssoaJmeJIl.. l'poJ.J.s., 18 Pa.rabel1l5 i,nrd1cação _

Fp.oIIIS., 18 - Alf,etluüso abra�o cJlrd'a'lo. (�ove['na:dnlJ' nosso

hs,t.adO'j
99 rlomino-o _ F'ar::r11ácia Sant<l"t.e o,meul a�braço. pela aoertad'a es- voss'o ,J1'Orr�:e d. iJl'igir deslirno- nossl) I sUra g;ra,I.lde .viltória ol1rlJem. Franei.�- G. C. ��ojV:1. JUIZ d,e Paz,. Estr,eito. .c.\01�SUhlio � Rüa' ébnselheiro Ma-.eolha de seu. nOO)]le pa.ra. .gover'lla- ESltardo. Buchelle Ba,rr-eto. co de Almellrua. Fipo'h'S., 19 - Re\Sipcltos'ame.nte r:'"dor d,e nosso R..t,ardo o faço por e�- FpoU,s., 18 - Poeço pCl'l1lJÍssão p'l Fipolis: 18 - COllllPa'l',tilhó, de clHll!J)r.i'me.n,to v. exci.a. en'ViaUtTo

I�'. t· l'te meio com os mel'hooJ'.f's votos de ra cumpnillllentar v excia pel,� jLl�
-

coração "a,legria �Ilil:enrs.a e expo!ntil.- sinc,eH'o.s �)aol'lahel1's feliz e\Scolha d s�rv�o TI? yrn� S7Tá Ae :.tu�-felicidades. Alvaro Tole.ntino .Tit· ta e acentada ,es,coJila qUle' fêz nos�l� neo (:'Inlt'�l,sia1'3mo alma ca,tarjnernse ca:llldi,d'a�o gov�l'na.ld>or IIJOSSü Esta- '"})l PJ aR
;

arJm�clap" tall o n omo�·
nior P , ,t'd . d'd I I . rlo Joa-'o ('..... p.', J' I J

Sl·a ti. ua ouo lD O.. ar I. o paI.a CaJllr II art,o a go.ver·nH- pe'o alnçamle-nlo sua call1dli.datnra a
.' AISOS'Lomo <j·Jva.. 1UZ ce

Fpolis., 22 - Pela feliz esc'Olha dor desrte prósp,ell'o e fu-tlll'OSlO ['stR. gov;ernl3Jrlor dó Es,tacJ.o. Swl1tta Cata- p.az.
.

' ,

��;:����. pr·ezado ami.go. Amân'CÍO no, ReSiPei�os'atJ1lente. Calvy de SOIl- rina e�HI ,de palrarbelnls. Ab'raços-. S'.I- ,FfPohs .. 18 - S_incera!ll1el�,j,e fe11- l[ti"J I-II;] ii jIJ..o·I� I��"'I· i'irmsoa Tav.alres.. ks Re,l:s. ('Jt� ao. g:1'arndc alIm.gü pda tao
_

accr- ll]l l.!. '11 '_ li I

F.p,oU'S., 22 � -Peja acertada eSCfJ- Fpo],llS ..
- Calfl1lPolmlO Alves e Fpo]J,s., 18 Co,ngra.tulo-me tadel ·c,Slco,lha eailldnl!ato pres�de'llt(' __

lha e1nvJo 11J,i,nohas f('licita,çõf�. sClnlhora, cumipr,im·ellitam pela feliz vosselnc,ja sUla ca,nldlidatuna go.yêl'Il'J E<,I;lIlJ,rl: .foão Hom�.Amanüno Ba,�tos.
.

es'colha de seu nome par."! govern<l- eOlnstitncional [�.rtardü. Saudarções. I'Ij)oll.s ..
- M:otrvo "u,a cscnlh;l'

Fpolirs., 18 - Com sa.t.i'slfação (1-01' do noss'O C[llIer.ildJo Estado e c()- Francis,(''O Eodlla,rdü l\'li'l'a Gomes. D<1lr,a o �d10 CM'gO govle'r-nndor do
quei,ra a,c.e,it,ar os meus Slin'C·e'l'OS mo homenaglell11, tO'l11I3iJllJ a. liberdad,r� Fpol.i:s., 18 _ COllllte,nrtLsshnos fe- E's,l:a'�o queira [w,e.z3Jdo Hlmigo ac.ei-
curlllipri,nLelll!tos pE'la aceirlac].a 'CSCtl- ele, of.cl1e:cer,em es1Jas fIôres de, 011'- liz escolha teu In:omle foturü go'Vel· .. Í<;Q' sm,cer,;!.s flelicifa?ôes (ie João Ju-

;lha sreu .nome para gOW'1'110 do Es- CJludeas. nactor Es,tado en.vi'al11tos nosso arbra- se CUID'(;rli'll'o Me.dml"o,s. ,

f,ardo. Armaro Gnelho e famíia. Fpolios., 18 - Meu abraço f'elici- ço .. Cornglrartulações. Chi<"o AcimHna. F�)o)tj1'3" 18 - Me si'nto nrglllhoso _'
Fpo],i,s., 18 _. Que aqueles eS·Cll- taçôe.s pelo P. S. D. cam:d�da.tOo go- Fpolis .. 18 -:- Pelidrto-o caloro .. s'er ca.�arilllle'ils'e ten.do c�)]n() futl_l.- i

Jhe'ram sua dirs,t;Jnta pessoa parl'a I) vCl'n'adror nos,sa tenra. Galn�idit) Sall11elnte aceordada Cr"colha vosso no- ro chef,c me;J,l! g,rarn.dre amigo. Jnao
,qovêrno do Esta.d'O t'enham sid.o Ama'raJ. me cal1drl.dalt,o gov,ennador 'Il'OSS') O'Do>l1llleH.
jnSipiratC]'Os pOr Deus. Felicitações Fpolis .. 19 -

.

Nossos s.inceros Estado. Gqal.b.erto Lun,a. Fpoli,s., 21 _ Mu�to pJ'aze1' ClJ.nJ.-
do sOUt�Irj.O. Américo Nunes. abd'aços pel,a brilhante es.oolha. v. Fpo,111s., 18 � Felicito emi,nlellte pri'melllta,J' x. exda. e,scolha gOiv,er-

. Fpolis., 18 -- Felidto-o C'ordial- excia. ao goyêl'lno nossc Es�'aclv. c3ttarine,nse p'e�a calnrd!i.da�l1ra go- Baldor
_

lIlüSSO E.s.ta.do. M.elnC'Ío�w�JneJJlIts. A\mérico Souto. Carlos G·o.nzaga e Ondi.na Nlll!1CS vE'rrnadm nosso Estado. Sargelnto I sandaç'oes. Joaquul1
Cavalhe],ro Mell-

Fp'OHs., '1<8 - Meu abraço muito GOIBz.'l,ga. Gui'Clo Oliv-eíora NunelS. des.
!8,f0fuos.o. Antônio Antunes. Fipolis .. 19 _ ApreseJlltamos soli- Fp'Olis., 18 - A'O pr,ezado chefe

I •FpoJis., 19 - Fel:iol,ta-o acertll!q� rlanechde esco1h:l i!1()me v. €:'-:('.':1. meus sinceros parahCil1s pela I<:SCO- Contmua na pag . .11,
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lIolas rurais
,A ()ALDA BORnALESA

,A calda bordalesa tem por ba
:13'e o sulfato de cobre. Quando
,em fins do .século passado, as

videiras francesas e de outros
países foram invadidas pelo
fungo Plasrnodara, que des-
.truía os vinhedos, foi vertrica
r do que este terr ivel ínímígo
"das culturas, provocador da
(doença chamada "rnüdu ", não
germinava €Im soluções mesmo
.díluídíssímas de sulfato de cú
. bre, com 2 ou 3 de sulfato pa
rra 10 milhões de água.

Verificou-se ainda n e s s a

ocasião que os sais de cobre
não som-ente impedí.am o de
-senvolvímenxo do Plasmorra
-como tarnbem favorecia seu-
-sívelmenta a vegetação. For-
.

rnou-se então a form.ula da
.calda bordalesa onde o sulfato
.de cobre vai juntado á cal, S(,1'-
vindo para dar corpo e maior
adessão do sal cúprice as to
.lhas.

No caso da videira, por
-exemplo, a calda é usada pre
ventiva.mente e não só impede
·0 aparecimento do mildiú, co
mo conserva sãs as folhas e
normal a vegetação. Ainda o

-emprego da' calda em geral
melhora a qualidade das UVf1S1
'que amadurecem com regula
Tidade e corutem maior quanti
-dade de açucaro

Os sais de cobre teem ação.
mais preventdva que curativa

�
-e os tratamentos tardios, quan
-do as plantas já estão infes-
-tadas já não produz os mes-
mos resultados pois o cobre
não poderá destruir o. micélio
que já penetrou nos tecidos da
::planta.
\ As pulverizações com sulfa
to de cobre e água tem vários
ínconveníentes, pois aderem
mal, as chuvas, lavam f'acil-
merute o fungi'Cida e o sulfato,
-sendo ácido, pode queimar as
-folhas.· Por estas rezões usa

. sempre a 'mistura com cal ex
,tinta.

limpa mais.
A generosa espuma de Kolynos limpa
completamente os dentes, e lhes
restitue seu brilho' natural, sem

arranhar o esmalte. É que Kolynos
é um creme dental antissético.

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

Não há a menor dúvida: o

sabor de Kolynos agrada
a todos; deleita, perfuma o

hálito, deixa no paladar uma

incomparavel sensação de frescor.

-----------_.�

rende' mais
Kolynos é um creme dental concentrado'
com uma quantidade menor de creme

�e obtem uma limpeza maior. Kolynos
custa menos porque rende mais.

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

. .. tedos estão de acordo:
para um belo sorriso ndo

' há como Kolynos.

McC

Para preparar a solução, que
.deve ser de 1 quilo de sulfato
-de cobre, de cal virgem de boa
.qualidads e 100 de 'água, toma
-se um harr íl da capacidade de
100 litros e nele põe-se 90 li
'tros de água para nessa água
-díssolver um quilo de sulfato
de cobre. Para facilitar a. dís
.solução põe-se o sulfato num

.saquínho 'Ou numa cestinha
que será suspensa dentro da

: água, de modo a ficar apenas
: submersas. A dissolução dura
algumas horas. Noutra vasilha
.ou recipiente dissolve-se cal,
-com pouca 'água, para fazer
-uma massa pastosa e apagar
-completamente a cal. Feito is-

. "to adiciona-se o restante da
:'água a esta pasta de cal, para
completar 10 litros e mexe-se
-muito bem para formar. um lei
te de cal bem homogêneo.

Deita-se então, o leite de cal
,

na solução de sulfato, aos pou
-cos e mexendo muito bem. As
vezes é bom verificar se a cal
da não ficou ácida, e isto -

-facil de se fazer com a lamina
.

-de uma faca de aço. Pondo-se
a lamina no-liquido durante
"dois minutos, se a calda esti
ver ácida a lamina ficará escu
recida e, então, é preciso dar
mais cal até neutralizar, isto
-é, desaparecer a acidez.
A calda bordalesa é em ge

ral emlPlrelgaJda na concentra-
-ção de 1 % e deve sempre ser fato de nicotina, mas não com tina a 40%, que é um podere-
-empr-egada no mesmo dia em o extrato de fumo ou com as so inseticida fungecida usado
que for preparada, pois ela se I soluções que levam sabão. para combater ao mesmo tem
-estraga com o tempo. Ela pode I Pode-se por 'exemplo, usar po as doenças' e os insetos su
ser empregada em mlstura 100 de calda com 125 centíme- gadores, os [pulgões, a vaquí
<CO:Cl QS arseniatos e CCC'." () sul- tros cubícos de sulfato de níco-: nba da abébora etc

Cadastro Social do «O (st·ado,)
Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher "

compon abaixo e remete-lo á nossa Redação afim de completarmos
quanto antes', o nosso novo Cadastro Social.

Nome ...................................................................

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

Pais ••••••••••• ·0 .

Esposo (a) ..................... a .

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

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

j
Observo .............................................•............••••

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

I Agradeceríamos, também, a g,enHleza de noticias de nascimentos,
casamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas.

Tenha sempre em casa uma garrafinha de

nrERIJIVO «KHOI»

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A decisão das semi-finais do campeonato brasileirol'
Os mesmos adversários veltarâo a jogar hoje, invertendo apenas os

Ioc ais dos encontros .. Assim, cariocas e mineiros jogarão no Paca- onsox simnllaneamenl�i\IPERIAL
b r •

.

h
2, "-,30, (i,3D e 83/1 -

- 7,30 hs.

em u, enquanto paulistas e õauc os virão encontrar-se 110 Rio. "A \'_\L�_\. NASCEu EM VIENA"
6

I Com: Carol Raye, Peter Graves,
Patr+cia Medína e f) famoso Ri-

chard 'I'auber.
- O Espor-te em Marcha. Nac,

CUGJ],)..; _:_ Nina" cio: Lago- - Short

Colorido ; - Fax Airplan News

28 x 92 -- Jornal.
J'J'E'("OS: Cr$ 5.00 - 3.00 - 2,00.

A" 6,30 - CrS 5,00 (único).
Jmper ia! - (Cr3 4..00 i.úuioe).
"Lix re

"

- Crianças maiores de.

ANIVERSÁRIOS
SRA. IUPIRA VIANA DE

OLIVEIRA
Faz anos hoje a sra. Jupira

Viana de Oliveira dignissima es

pÔ3a do Sr. Julio Morcond ..s de
Ol íve irc , alto funcionário do ser

VIÇ,) de Flaç.io das Duno s. da ci
dade da Laguha.

�'VIENINO PAULO TAVARES
ROTHFUCHS

A efeméride de hoje assinala o

:primauo c n íver scí e .o natalício 'do
.gala n t s menino Paulo fi l h o do
nono d is t in to patrício. Dr L ,tha'
:rio Paulo Rothfuchs , alto fun
<:ionário da Delegacia F..scal daqui
oe de s u a exma. eapô so , Da. Maria
de L)urde� Tavares Róthfuchs,

S'l'A. :.'IIARL\ D.-\ CO:';CE[ÇAU
GUIl\IAR.1.E:::i

Aniversar ia-se, hoje, a sta, Ma
ria da Conceição Guimar-ães, co

merciária.
ADÃO SOBIERASK[

"I'ranscorre, nesta data, o uni-
'versár.ín nalalício cio sr. Adão So

nieraskí, Juncionaiio do L A. P. L
JOÃO FRAIXER

Faz anos, hoje, o sr. João Frai-I
nel'.

SRA. �ICOLINA DA S. YELOSO

'I'ranscorre, amanhã, o natalíoio
lfia exma. sra, Nicolina da 'silva

Veloso, esposa do sr. Agapilo Ve

Joso.

vva. MA,RIA JOSÉ DE C. lVIORITZ
A data de amanhã .assina la o

aníversãrio natalício da exma,

.sra, Maria José de Carvalho .Moritz,

STA. ZULl\HR.-\ :\IARG.-\RTDA
FesLeja mai::; uma iJi'iIllé\\'el'a,

':amanhã, a sla. Zulmiea :vlal'gal'i
(:Ia, filha do sr. Ednldo Sc)laE::1'er,
allo f'Lmcionál'io cio Bepar'lamento
,-da.s Muni-c.ipali'dades.

ISRA. MAFALDA DEVOGLTO
Vé passar mais .l�m nalalício, 1

..amanhã, a sea. Mafalda Devogllo.
HAMILTON A. LOCREXÇO

;Fez anos, ontem, o ,SI" Hamiltoll

A. LóuD0nço, funcionári.o ela S1:

LAoCAP, e técni.co do Figueirense.
MENINA IDA

Fesleja amanhã'o seu aniversá

;rio natalício, a menina Ida i\'uncs.

STA. ,CECI CAl\HSAO
A efeméride de amanhã maroca

;mais um aniversário na.talício ela

toLa. ,Ce.ci Camisão, competente pro-
". ",

rfessora.
JOSÉ DE SENA PEREIRA

Faz ano·s amanhã, o. jovem José

«] e Sena P,er-eira.
.

MENINA CLEIA

incendiovOr
Presos, pelas

cmdores

o
chamas, nos ultimas
do arranha-ceu

Atlanta. 7 (c P.) -.1ú houve quela cidade. Duas horas e1epois de

pr-lo meDOS vinte f' 110\'C mortos B. ii-romper (I Jogo. os homheiros con

mais de setenta Ietidus no incen-l trnuavarn na sua luta desesperada
I contra as chamas. ,el1!quantn as

clio do Hotel Winccnlf. Mas a polt- I. • .

. . I ambulancias COI'I'lam sem parar en-
c ia calcula que (J número de vit i- o

tre o local .e10 sinistro e os vários
mas suba a cinquc'trla. enL]'E' elas

I itai 1 id d10Spl ais (a CI a oe.
mui las crianças que estavam par- (

liripanclo ela convenção juvenil na-' Atlanta, 7 (U. P.)

Professor Eslelita Lins

Faleceu ontem no Rio de Janei

ro o Dr. Esieli.ta Lins, lente cate
lidrático da Fa.culelade de Medicina

'e niédico de g;ramle renome na ca

]ütal da República.
Filho elo nmnicfpio de Palhoça,

·começou também em nosso e s·eu

.estado a sua carI1eira profissional,.
tendo. -grande númer.o de amig'os
entre contemporaneos.

Sua mOI'te será muito sentida e

'''0 Eslado" se as.socia ao ,s,enti

mento de Lodos os catarinenses,
''Pela morte de um de seu filhos

'Que lú fóra tanto elevou o nome

Ide Santa Catarina.

Resenha das programações para
dia .s de Dezembro de' 1946

9.00 - Bom dia para você.
.

" !:i.30 - Noticiário GU<ll'ujá.
10,00 - Músicas brasileirus

gravaçôes.
10,30 - Cinear
11,(){) - Bazar de músicas.
12,00 - A Vóz Evamgélica.
12,30 - OÍ'('IfiE,c,imen\lIJs mhrsicais.
15,30 - Peça o que quizer.
lli,30 - Chá e1ansantc.
17,30 - Músicas variadas em gra

vações ..
18,00 - Pensamento Social Cató-

lico.
18,15 - .Alma Pontenha.
18,3(l. - Nelson Golçalves.
18,-.15 - Momento espor-tivo.
19,00 - Ritmos de Tio Sam.
19,30 - Novidades de gravações.
20,00 - Solos dc piano.
20,30 - Hodolfo Biagi e sua orq.

vipioca.
20,4:') - JOlnge Veiga,
21,00 - iVlúsicas "ariad:ls em gra

vações.
21,30 - últimas :\1eJodias.
22,00 - ENCERBAi\tlENTO.

f
I

Violento incêndio esl.í: devorando o 5 ano,; poderão entrar nas s-es-sões
HoLel Winecoff, ele quinse andares. de 2' e 4,30.
As chamas irromperam cio sexto

anelar para cima, e centenas de-

hospedes estão pendurados nos pa-
- Rumo ao Mal' � Nac, Coop,

rapei los elas janelas, pedindo so-
- Nereidas Modernas - Shorf

COl'l'O. Pelo menos seis pessoas já Color ido.
- .-\ Terra do Cactus - Slw.rt.(Georgia) - se ai iraram das janelas.

l\1isleriosos

IMPERIAL .- ás 2 horas

o YALE DO ITAJAí
Procurem na Agência

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRAR.IA

ROSAI
I

I. Ent ega de pacotes a domicilio
de-p- cho de encomendas, reca

dos e r u r r o s s er viço s de
I ror r e t r g e m .

I R -p id
ê

s e ef r i e nci a.
;

A I T fi
Praça 15 - ,0. 21
FONE: J 6 96

Decorre amanhã, 'o natalício da
.no .

.menina Cléia So,eni de Souza. A luz solar arlIifi,eial s'erá hlsta-
.
WALDEMAR PACHECO lada em salõe,g de �',eOl'eio e em sa-

'Na data de amanhã comemora o l'as .de aula, pe!1J11anerrutemente, pn·-

lSeu anivensarlO natalício, . o sr. �:� ·�����J��dI�-,�:·I'C� �elt�O�I::���{{��
Waldemar Pachec.o, funcionário do p odulÚdo em 111l01leSltias como sa.

J3UJIllCO Inco, resiclente em La;guna. r lJ11pO a:migdJalite, coc.eiras, k,t'e-ri-

LAURI SILVA
.

.

I ia, escarJati:l1'a e mesmo o resf'r1.a-
.

.:.. .

L' iflo comum.
.A daLa de amanha regls la o

I A não ser .um lio'eiro clarão aver-
.�niversár.io naLalício do menino melhado nu tetQ, "as cl'ianças de 5
Lauri Silva. a 11 alnos não sUSlpei1a�'ão de qUe

FALECIiVLNETO: esteja aconteoelt:do algo �le ano r ..

,Ula.], A cacla cnan.ça sera entregue
um cartão em que os pa.is .deyem
e,nume·rJa:r as SL�as all1iLeH'iol'es doe:1-
ças tinlfeoaiosa,g e flJslS�'na]lar q:)n1'J
se sente a cria,nça em. casa, enqulUll- ,to a ex.pe·riência - que dll.rará c!A):S
anos - prng.ri.(be. As enfeonmeiras

o

visHarão a ('Ja,sla de qualquer crian-Iça que deixe de ir á es·co,la po,
docrnça. Ao meslJ1Jo tempo fat'-se-a ,

um relatório c01J'llIple1o sobre. outras
1.600 Ol'ialnças em outras es'colas
ond'e as sallas ele aula não são pro
vi'das ele raios nltra-yioleta.
Um elo,s méd.i,('os enearr,egaclos da

exper,j,e.n.cia declrurou ao "Daily Ex-
p'neiS$": "Se ficar provado que a

TO E. K' DT I
APENAS Cr� S,60

incielêlK'ia d'a eopi,d0mia decai na5 �om e�s.a ínfima Quantia. \' od
escolas il'Tac1iadas, isto p'Ode leva:' I esta aUx:lhando li seu prodml,
á h'ra,c1i,a-ção no ci,nell1lfl c em todos .! Contribua para III Caixa de Esmolru
os demais lougans em qm' o poubli- O MEl.HOR APlERullVO IlOS hldhrent ..... II .. \<'Io ... ianóllo!!"
Cu se rcune". t ---

- Amor éÍ Muque e a :\IarLelo -

d iment
IDes •. Colorido Pcpeye.

e,apareClmen OS HIJY R081ers - :.'lIa r)' Lee

BERLIM, 7 (D. P.) - Os qugtro comandantes aliados de PCLSEIRA MISTERIOSA

Berlim reuniram-se, hoje, para díscutír Os misteriosos desa-
.

Allau La·de! (O Rel do Soco) e:

parecimento de importantes personalidades alemãs. Um por_.bali Russel ,""",_cm:" ,_

ta-voz norte-americano admitiu a propósito que a onda de' QLTASh l!\IA IR.-\JG·\O

o
o crimes parecia avolumar-se na 'capital alemã.. Mas os corres-: .'

() DR�-\GA() :yEC+R(:

I pondentes estrangeiros, que ha um ano veem tentando em I . Com. nodo Camaron: - 13 e 14a

vão elucidar o desaparecimento duma meia duzia de aftas, Episódius.
_

l tuncionários alemãs, mostram se bastante sentidos a respel-] PI'PÇ.o.�: - Cl':ji 3,00 e �JlÜ.

emito... i '·Tnl)J.l0 Dez) anos".

I

.;:��R:Tr:,�:!.t::::).'" 'Berlim com 2 Conselhos Municipais!fabricadas em outros E�tauos,

IIretiraram suas canáidalur..t�, BERLIM, 7. (D. P.) - A capital alemã está hoje na cu-

para reinar nos lare� catari· ,riosa situação de possuir dois conselhos municipais. Dm foi

I uenses, - em vista da certissi-I oficialmente eleito pela nova assembléia municipal, e nele o
ln'1. vitória do aperitivo KNOT.

partido odal demoCo11ata tem maioria correS(pondente a sua
vitória nas últimas eleições. Mas o Conselho anterior, que
teve setenta p{)r cento dos seu.s membros nomeailos pelos rus ..

sos, re(lUSa-Se .a evacuar a' Camara Municipal. E enquanto as

quatro autoridades de oCUpa:Çã0 não oonsigam chegar a um

l:!ocordo, o impasse con:tinna:. . .

'

Censut'a: - Liv-re.

RIO, 7 - Logo ap.õs sua chegada ao Rio, Margarida His- i

- Jornal. da Téla 4.3 - DFB.

chmann foi 'apresentada á Policia e hoje mesmo encaminhada -Atuahdrud:es RIfO P'athé-Jor-

ao Presidio do Distrito Federal, para cumprimento 'da pena

I
nal.

de 20 anos de prisão que lhe foi imposta pelo S. T. M. Preços: ás 4 e 8,45 111'<>_. - .6,OtJ
_, .- 3,60.
DEIXARIA A CHEFA'l'URALl:t� POLICIA O SR. PEREIRA I .. ��. �,.3.0 .I�r.s.: �. Ú:�i�� �. �,.O.O., .•

RIO,.7 _: Afirm�va-se que o sr. Pereir:a Lira seria o novo ROXY - á 1,.3'0 horas
chefe do Gabinete Civil da Presidência da República, vagá - Jor'llaJ da téta nO 41 - DFR
com o falecimento do sr. Gabriel Monteiro da Silva. A çhe- - Ginny Si:mms - Robel't Paige
fia de Policia passaria a s-er exercida por um militar. T.RAMAS DE AMOR

Nas escolas
da Inglaterra

Lond�'es, 9 (U. P.) - o iVliInisté
rio dia Saulde P'Ú'blica fJaifá, em de
zem!ba''O, eVipeniêrndas com raios ul·
tra- ,riolert:a nas ,�ala� {J.c aula nas
es·co,las .pl'lÍmáJrias, com o obJe:tivo
de pr-evenir epidemias de in'vet-

RITZ - á 1,15 horas
Panl Muni - iUerle Oberon

Cornel \Vilde.
A NOITE SOi\HAMo.S

Oensul'a: Livre.
- Cinelandia Jornal - DFB._
Preços: 3,60 - 2,40.

RITZ - ás f1 - 6,30 - 8,45 hr5.
John Garfield - Eleanor Parkel"

e Dane Clark.
UMA LUZ NAS TREVAS

8eu� 01 !lOS.

- CI1al1les SiarreL - em:

EMBOSCADA NO VALE
ConLinuação do ·seriado.

O :\W.i\'STRO E O G-"ORILA

.. HOXY - ás 5 -- 7 - e 8/15
:.'Ilel·!c Obcl'on - Paul l\Ittni

CO\'11('I Wildr.
A _'WrTE SONH.\,\IOS
Cellsura: LivI'C.
Cinelandia Jornal ._ Df"B.

Prl'ço,s: ás 5 e 8,45 hrs - 3,60 e.

2,�O.
ás'7 horas � únioo - 3,60.

Cemlse0. Gravatas, Piiamer.
Meié'5 da. melholes, pelos me

nores preços 86 Da CASA MIS
ELAN'EA - R:.loC ��afr9, li

traidora no Presidio,A

G R I P F. o TO S S E o B R O N Q U í TE
-_...:..._-------------------------.----
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I SELECÕES'
, '.

de NOVEMBRO

26 artigos
da maior
atualidade :

COMPRE SEU EXEMPLAR I
HOJE MESMO! I

C�to �.:�3��;,ll':; I

i

: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 I

IPASE, observadas as seguintes' condições: IPreços por inZ - zo ao 5° pavimento Cr$ 25,00
(Vinte e cinco cruzeiros)

IPreços por mZ - 60 pavimento (restaurante) .. Cr$ 30,OQ
(Trinta cruzeiros) IPreços por m2 - fjflvirnenlo térreo Cr$ 40,00
(Quarenta cruzeiros) -v., f",

__, '1; --' .. - -- I
Preços por m2 - porão : Cr$ 15,061

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

f'er-ioros a 30'fo sobre os preços fixados.
.

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 corr-espondente a despesa efetuada e que
será incluida no valor Iocaíivo.
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, I

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 Trabalh-o,
Serviço de Economia Rural, Serviço de Expansão do Trigo,
.Junta de Conciliação e Julgamento, Departamenlo de Geo
. grafia e Estatística e Cia. Sul América 'I'err-estres, Marití
mos e Acidentes.

• 9)' - Com exceção de repartições publicas, os demais propo
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 Edifício que faz parte integrante do contrato.

riO) - 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-

;i f) - As propostas deverão ser entregues na Agência, dentro do

horário do expediente, em envelopes fechados e lacrados,
e subscrita � ('1'>m" nome do interessado e a indicação:
"LOCAÇÃO.EDIFíCIO".

·.Agência do IPASE, em Santa Catarina.
\ FloriaNópolis, 30 de novembro de 1945·

MÁRIú MARQUES GARCIA
:::rERENTE

2)

11)

4)

.�--------------------------------------------------�

IIA.I)V(JGADOS
Dr. OSVALDO .BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRI'l?ÓRIO: Rua Fel ípe, Schmidt sg - Sala 5
iEdiHcio Cruzeiro - Flol·iar,6poHs.'I';...--

'TOME KNOT I
APENAS Cri 3,oe

Com essa ínfima quantia Voe«
, esti auxiliando o seu próximo-

APERITIVO I Contribua para a Caixa de EsmoI..
. 1011 lndilrentetJ 4. Florl.nó.ou..� MELHOR

. ��\ 0, CONTA CORRENTE POPU.i...AR

"-11"''5
�(' Juros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

\g. li Movimentação com cheques

� Banto do Distrito Federal S. A.
CAPITAL: CR$ 60.000,pOO"OC
RESERVAS: CR$ A5.000.QOO,OO

Rua ,Tt�.jano, 23 • FloriãnõpoUs

ELEGAN'CtA, �CONFORTO E- ECONOMIA
consegue-se com cs trajes ac h-zne d id e s

s·GU Ri
Vendedor por co n t a prop.rio:

PLACIDO MAFRA - Be xc r de. Mé das
Rua Felipe Schmidt, 34 - Fone, 755

Boa co lecão de o rn o s t r o s At.mde.seàdomicilio.
---,.,.�,Q4 ------------------

ETAS·TINTEIRO____.
Para a iuvftntude de todos
"os recantos do Brasil I

Uma caneta de qualidade pelo
preço duma caneta comum'

Ja se encontram à ve. da as c -neta :-tinteiro
M A R Z U L L O - J UNI O R, adquiridas nos

Estsd rs Unido s, na gra+ d : f brica "Eagl,", pela
Casa Mz rzuüo Canetas-T n teiro

Apres ent.ad us em belos mo c e los de maér.a pi ís
tica, rvI"ARZUL' O JUNIO'l, é um, de Ierónc a di
Cosa 1\1a1'z :;10 à mo idade de t oc'o o Bras I!

MARZULLO JUNIOR P 's�u pena de o ro ele
14 quilates. Jina e média "Je x ível. fin« E: med a

dura. De estrutura sóli a c enchimen t . rápido,
corn saco de borra ha. Ven rí d 1 sob o alto con .

ceito da Casa M3t'LII1 o Can rta s 'I'In tt-i r.», cust.i

apenas C $ 65,00 com direito a ajo, is.t -n. ia t �c' ica
contra de te it . s ·dc .. abr cação, d e ven d " n e ss e

caso, -ser enviada se n remocá o ele qualquer ,:e·
ça.Gravação gratui a do 1'0:1,' até 2.4 letras! Pe

ça a sua MARZU L) JUNICR, a caneL-tinteiro
que alia qualidade à \ antagem de seu baixo preço!

Pena de ouro de 14 quilate.

NOTA

Os compradores do Rio deverlo dlrl-E.-:crcv.l a Salvador Marzu.Ho. Av.
AItr:t�. B"1'roso, 2 - 2.' - si 201 - 3.
encome"c!cndo iL sua MARZULLO

glr-se à.Casa Marzullo canetas-Tinteiro,
Av. Rio BralJ.co, lZo.A, Loja 12. Gale-JUNIOR, que lhe S'TC; "emetida pelo

R2embô!so, 'em aumento de preço. ria do. Emprer;ados n o ComércIo.

DEPT. DO INTERIOR DA CASA MARZULLO CANETAS.TINTEIRO
Av·. Almi!ante Barroso, � - 2.° - 51 201/3 - Rio

CM- Intar·Amerlcano

B R IT O
o alfaiate indicado
Tirad6ntes 7

COM MENSALIDADE TA-O
ECONÔMICA v. PODERÁ,
ESTUDAR, EM SUA PRO-.
PR I A CASA UMA PROFIS-

SA·O LUCRATIVA
COM EReIO- BANCARIO 'FARMACIA
RÁDIO- COSTURA - TAQUIGRAFIA
JORNALISMO - PUBLICIDADE

PEÇA FOlHHOS GRATiS

1\1 A QUI N A para TUBOS

ASSOCIAÇAO EDUCACIONAL

����E� P�_S��l _S_8_9_-�._P_A_U_l� IRUA

'.-. lOCAl! DADE _

ESTADO __ , . .

de pape!. procedencia norte-americano. .emi-automático, em
perfeito estado, reconstruido V"nde-.e para pronta entrega.

Remetemo. fotos aos interessado•.
Preço: -- Cr$ 40.800.00 posto em São Paulo.

Peter Muranvi Empresa Industrial e Comercial·
Rua Cruz Bccnco , 411. CaixQ Postal 3166 -. São Paulo.

ESCRITóRIO JURtDICO COMER.CIAL
Allllluntos: iJurídioos·- Comerciais -. Rurais e ,Informativo.

Bndereco Tel. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina
Consulte nona Orqan'z1ção ontes de oe decidir pela .com

:?ra ou venda de imoveis. pinhai. ou qualquer
emprese ne.te sotado

Diretor: ., DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

Rua Frei Hogér ic, 54 -- Caixa Postal 54 - Fone M

NÚS· ARTISTICOS E LIVROS GALANTES
«Grill .- 6 fotos 12 x 18. NúgRde Hollywood «Soir» • 6 fotos::! x 1&.

Nú .. de Por
í

s . 'Cada coleção CR$ 70 00 •• Reemb"lso.
C. ARAUJO CARNEIRO -- C. Posta!. 1426 _. Rio

Peçam-nos catalogas dos lívrcs.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ultimo confidencia
1 VfCKYTE DE CARV.tLHO !F7

- E se acaso voltar? Que hei de dizer-Ihe quando
Me perguntar por ti?
-, Dize-lhe que me visl.e ; uma tarde, chorand» ...
Nessa tarde parti. . . �'

- Se arr-ependido o ansioso ele indagar: "Pura onde?
Por onde a buscarei t"
- Dize-lhe: "Para' além ... para longe ... " responde
Como eu mesma: "Não se i",

Ai, é tão vasta a, noiLe! A meia luz do acaso

Desmaia ... anoiteceu .

Onde vou? nem eu sei Irei seguindo ao acaso

At.é achar o céu. . .

'

Eu cheguei a supor que passivei me fosse
Ser amada - e viver.

É tão fácil a morte ... Ai, seria tão doce
Ser amada ... e rnorrer l .. ,

",_",

Ouve: cota-rrlhe tu que eu chorava, partindo,
As 'lágrimas que vês ...
S6 <conheci do arnôr, que imaginei tão lindo
O mal que ele me fez.

Narra-lhe transe a transe a dor que me consome
Nem houve nunca igual I
Conta-lhe que eu morr-i murmurando o seu nome

No soluço final!

Dize-lhe que o seu nome ensanguentava a boca

Que o seu beijo não quiz:
Golfa-me em sangue, vês? E eu murmurando-o, louca!
Sinto-me tão feliz!

Nada lhe COIJ1 tes, não, .. Poupa-o ... E quasí o odeio.
Oculta-lho ... Senhor!
Eu morro! Amava-o tanto. ,. Amei-o -sempre ... Amei-o
Até morrer ... de Amôr.

CONCURSO

CURSO ALMEIDA RODRIGUES
Rua dos Invalidas nO 191 30• andar -- Ria de Janeiro

Ilmos Srll. Diretores: Peço enviar-me, GRATIS, in.truçõe.: .' Como
é poslivel preparar-me, POR CORRESPONDÊNCIA, para o

cormu rs o de admissão ao Banco do Broaí], S.A,

':�:_'

CRETONES e LINHOS nuctonnísr

I

11"",;�,J_t\_ MODEI�}\R
Rec�b:u das melhores fábricQ!õI do po ise finos

c »stumes de linho. seda e tropicc lr
sedas de lindas padronagens.

GRAVATAS Imisaimcsr

PANANIÂS de tôdo s as côres r

J

CQmpleto sortimento de ternba para
,

homens e m-eninos.

Artigos de p,roia e varaneio:
Capas de gabardine e ch c n tunq.

Tapetes de tôdas as qualid'ldes e

ta'manhos,

Preços especiais para revendedores.

Vendas a V 1ST A e· G P R AZO.

A MODELAR
RUil Trajano, 7 -- Tel: t151

Florianópolis

Rua

Nome
_

PARA O B'ANCO DO
BRASIL S· A.

Ordenado inicial Cr$ 2.000,00 e mais as gratificações semestraiS,'

PREPARAMOS POR CORRESPONDÊNCIA j
Idade para os candidatos; mínimo. 18; máxima 30 ono s incompletos

Envie-nos hoje rnevmo o coupan abaixo

Estado
_,�����

_______________________________________ N°.

Cidade
_

Entre a, calma e a tempestade
LUIZ DELFINO

Por que me destes olhos, para ve-la,
E me destes ouvidos, para ouvi-la,
Deuses se junto a mim não posso te-la
Se não posse de longe enfim segui-la?

Sem ela a vida fora-me tranquila,
Mas 'em meu céu Iançada aquela estrela,
Que tão meiga e suave em mim cintila,
Não pude mais, não quiz de enLão perde-la

Acho melhor a inquietação que sinto
Dentro de mim, que meu sossego extinto,
Faz-me bem, há delicia inda em tal dor;

Sofrer por ela a todo i nsíante, é gozo;
Prefiro a luta a intérmino repouso,
Prefiro á eterna paz o eterno amôr.

Velhas arvores
OLA, VO BILAC

Olha estas velhas árvores, mais belas
Do que as árvores novas, mais amigas;
Tanto mais belas quanto mais antigas,
Vencedoras da idade r das procelas, ..

O homem, a fera, P o inseto, á sombra delas
Vivem, livres de fomes e fadigas;
E em seus galhos abi-ígam-se as eantígas
E os amores das aves tagarelas,

'� Não choremos amigo, a mocidade!

� Envelheçamos rindo! envelheçamos
�\ Como as árvores f'orf as envelhecem;

-- -

-,�""-: .17'

��
'�

..

�.
;'l

Nà glória da alegria e da bondade,
Agasalhando os pássaros nos ramos,
Dando sombra ,r, consôlo aos que padecem!

',1,

Vend,e-se
Um prédio sito á rua Fluvial, em

Itajaí, bem próximo ao' Cais do

Porta, cujo terreno mede de frente
35 metros por 70 ditos de fundos.
- Tratar em Itajaf, com o dr. Os-
mar Nunes.

G.

TRANSFORMADORES DE diversas capacidades

Dr. CLARNO
GALLETTI

ADVOGADO

r--------=-----

'SELECOES
, ,

de NOVEMBRO
"

Crime e clvel
Co:natituição de Sacied<:ade.

NATURALIZAÇÔES
Título. Declarat6rios

E.crit, -- Praça 15 de Nov. 23.
10. andar.

Rellid. -- Rua Tiradentes 47. IFÓNE -- 1468

COMERCIANTE: Da um Ii

vro à Biblioteca do Centro Aca
démico XI d'e Fevereiro. Con-.
tribuirás, assim, para a forma

ção cultural dos eatarinenses
de amanhã I

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

REJUVENESCA
,

�� enriquecendo
�� � ,
'/{ �\ _\ o sangue.

I";i ,'=", Iro,
,� :::;.�(-�''4 1 ,...:..-- :\

\ I
_ Os sintomas de es-

\,,�, 'I
- gotaroento e debl-

"''-'''-'''' bilidade oue você
-� '>ol

vem notando, e

.�,
� que a fazem pare-

�
cer dez anos mais
velho. derivam,

provavelmente, da pobreza do seu

sangue. Não se deixe levar, portanto,
pela depressão I Basta cuidar .da saú
de e t:italidade do sangue, tomando
VincI, e a rnspostção, a alegria de
viver e a resístêricía natural do Or
ganismo voltarão outra vez, VinoI
enr.quece o sangue de glóbulos ver
malhos. E' uma verdadeira "fonte"
de vitalidade I Em sua cornposícão
se encontram, perfeitamente equíli
brados, ferro, cálcio, fósforo, vita
minas e outros componentes ce que
seu sangue pode necessitar, Com o
uso regular de Vinol, às. rereíçõ es,
e em qualquer época do ano. depres
sa você se sentirá rejuvenescido I
VinoI é a saúde do sangue I Comece,
hoje mesmo, a tomar Vinol.

ELETRO FIOS "ITASYL" S. Ae.
FÁBRICA DE TRANSFORMADORES

"CENTAURO"

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

TEMOS PARA PRONTA ENTREGA: MOTORES ELETRICO$)
ESTRANGEIROS

GERADORES TRIFASICOS,

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

Rua Conselheiro Crispiniano, 379 - 6° andarsalas 602/6 - ,,'1

fone: 4 - 2011!

SÃO PAULO

SNRS.
4SSIN4NTES
Reclamem imediata'

mente qualquer írre
gUlaridade .

na entrega
de seus lernaes.

I
------------------------------------------------------. �,

Dr. r
L

Rafael G� Cruz' Lima
ADVOGADO

Rua joã:J Pinto , n-. 18 (baixol - Ffor ianó pol is

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS CLUBE
MÊS DE DEZEl'IBRQ

Dia 12 _. Quinta-feira - SOIRÉE DAS GINASIANAS
DO COLEGIO CORAÇÃO :qE JESUS. -

Dia 14 - Sabado - SOIRÉE DOS CONTADORANDOS DA
ACADEMIA DE COMERCIO DE SANTA CATARINA.

Dia 25 - NATAL - lVIATINÉE INFANTIL COM FARTA
DISTRIBUIÇÃO DE BOMBONS DAS 15 as 19 horas - DAS
21 HORAS EM DIANTE SOIRÉE.

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

x, x x

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

,

. Organização ·Comercial �a.tarinense
Fundada em 1939

Direção: Dr. Rafaél G. Cruz Lima •• Adv,-g:ldo
As.ilttmte: Academico Francisco Carie. Regi••• Solicitador.

Advocacia em geral •• Procuradoria •• Contabilidade.

CI'u6e Doze dê'�' Agosto
PROGRAMA DE DEZJjjMBRO:,

Dia 14 - SOIRÉE em homenagem aos alunos que completaram o

curso ginasial, no Colégio Catar ínense, com inicio ás 21 horas.
'

Dia 21 - SOIRÉE em homenagem aos alunos da Faculdade de
Economia e Finanças, com inicio ás 21 horas.

Dia 25 - FESTA DE NATAl_, para a classe infantil. com distri- ,
buíção de bombons, das 15 ás 19 horas.

,Dia 31 - GRAND� BAILE DE S. SILVESTB.E com inicio ás 22 I

horas. TRAJE-RIGOR. í

Representação rendosa e facil
Temos paro pessoas de ombos os sexos egoi.stas, desembaraçadas e de
boas relações. .F'unc. Publicas; militares, representantes. guardo-livros,
etc. Precisamos para a Capital e todas as cidades do Brasil. Serviço
facil, de9ti�to, mesmo nas horas vagas e de lucros certos. Escrever a

Rua São Bento, 260 - 1°. on d . ou tratar pessoalmente. J'Caixa Postal, 3717. - São Paulo ;

PARA RECEBER AMOSTRA GRÁTIS
ESCREVA o SEU ENDEREÇO AO

UBORATÓRIO OOIM S...
CAIXA POSTAL. 36

BLUMENAU - SANTA CATARINA

,

T'rc n s po r t e s raqu lo re s de cargas do pôrto de

sio FRANCISCO ,DO SUL para NOVA YORK
Informações com os Agentes

F''or ianópc lis - Carlos Hoepck e S/A - CI - Telefone 1.212 ( Eod. te eg
São Francisco do 811 - Carlos Hoepcke S/A - CI- Telelone 6 MOOREMACK

Declaração a

praças do
esta e demais

Paiz

A Pomada Man Zan lhe dar' o alivio desejado,
combatendo as dôres e os pruridos, desconges
tionando as dilatações. Graças ás substancias
de real efeito antiséptico-bactericida que entram
em sua fórmula. a Pomada Man Zan previne ae

infecções e o aparecimento de outros males ain
da mais graves. decorrentes das hernorroides,
A venda em todas as Farmacias em bisnagas
com cânula especial para facilitar a aplicação.

(Um prQdUÚJ De Witt)

, •.•._'·'e __ , _

.'

-,.

.,:i

DECLARAMOS a toda. OI praça. do Poiz. com eapec'.Udad..
à. do. Eetadoa do Paraná e de Santa Catarina. que o senhor ERCI'AS
LOPES, deixou de ser no.so representante naquele. E.tadoa.

Convidámos o lenho r ERCIAS LOPES a regre9lar a São Peule ;
afim de pre.tal' conto. do. recebimfonto. que efetuou. não tendo ele
atendido ao no••o pedido. Não nos re.pcn.abilisamo•. portanto. pOl'>
qualquer ato praticado em' rrcaso nome por ERCIAS [,OPES que.
fica mais urna Villl corwldad c Q comparecer ao no••o elcritorio para.
pre.tar cerrtoe.

Sã« Paulo. 3C de Novembro de' 1946.
MA'NOEL,�AMBROSIO FILHO

FORN ITURAS E
OURIVE!5 i:

UTENSIUOS PARA
RELOJOEIROS

f

CERCAS "PAGE"
TIPO 9x33 - 9 nos N.O 10 - MANGUEIRÕÉS

--**---

As telas '�I'ACE" - isentas do farpas - são fabri

cadas com arame super-galvanizado e proporcio
nam a máxhna compcnsação e satisfação aos srs,

CRIADOUES e FAZENDEIROS. além de

Segurttnça - Economia - Durabilidade

Fornecemos PORTÕES e PORTEIRAS "PAGE"

orrrros tipos de telas para: MANGUEIRÕES - LEI

TÕES - GADO EM GERAL - CAVALOS - AVIr\.IUOS
e GALINHEIROS - PARQUES - JARDINS e

R:i:SIDÊNCIAS - MUROS e outros fius.

--**--

Solicitem informes a08 fabricantes I

"PáG E·"
Praça da Sé, 371_2.°_5. 203'

LD .6.. Caixa 241 - Fone: 2-3080
M, Te}. "Cercapage" - S. Paulo

-

U. J.8.

I QUER VESTIR·SE COM CONFORTO E EtECiANClA?
PROCURE A

alfaiataria Mello
Rua Fel ippe Schmidt 22 =: Sobrado

PEDE-SE
A quem encontrou um broche

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

gá-Ia nesta redação.

TERRENO
I
À venda na Avenida Rio

Branco, em frente ao numero

,99. Tratar na mesma Avenida,
1[10. 89.

I· - - . - -

.

VENDEl\I-SE
MOVEIS ANTIGOS

Diversa. cala. e grandes tene
no com pasto e agua corrente
situados em Coqueiros. Tr�tar na

catia nO. 87 logo apó. Ci Capelo.
" � .

VENDE-SEII Uma casa sita a rua T-enente
Silveira r,o. 42. Tratar com I
.Artur Moellmann, Caixa Pos-'tal, 32. - Blumenau.

Balanças para oficinas - Para btílhantes - Laminadcres
Tornos para relojoeiros - Banhos para dourar e pra

tear _. Cordas, vidros para relógios, etc.
Preços e prospecto� com a

C A SAMA SE T T r
Rua Serninár io, 131 - ] 35 - São Paulo.

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.

ESCRITÓRIO JURtDIfJO COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor r dr, Elisiário de Camargo Branco

ADVOGADO
Rua ..'rei Rogério, ,54 - Fone 54 - Caixa Põsta164

Endereço telellráfico: "Elibranco" - Laje•. - St- Cataria.

HesolVlaO, enfim, seu problema financeiro 1
Adquira TUDO de que necessttae,

de UMA SÓ VEZ,
pa.gando PARCELADAMEMTE,

com !t.S VAN'l'AGENS da compra à vi.ta,
�ervindo-se do

,

SI S TEM.� C R ED I A R I O KNOT
Iiloupas
C.lçado�

Móveltt
Rádio!!

Geladeiras
BIcicleta.
Jóias

Livros
Ch�péul

-:»

tnstah�çõe& "Iétricas , ••na'rletr
Artlgo,s para present.s

Peles
Casil'lcos
Quaisquer aftlPt

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SEGUROS KNOT S- A.

O. I!. 1TUDfO.'
------�------ -----�-----,.,_ .. - ..__ .

MACHADO I CIA nOENçAS NERV<)SJib
Com os progressos da medichu��

�oje, as doenças nervosas, qnand0>
tratadas em tempo, são males per"
feitamente remediáveis, O �ur3nd"k'
sismo, fruto da ignorância. só pode'
prejudicar os indivíduos afetados 1I,i'
tais enfermidades." O Ser,viço Na..
eíonal de Doenças mentais dispõGl>
de um Ambulatório, que atende ft'raq
tuirameute os doentes nerVOS08 !�

I dígentes, na Rua Deodoro 2�. dJU :!l'
?t.1l I. I ho rns. diàrigmilOnta.

Ag8acio.IIi II R.,pr� ..ntaçÕ•• em
Gorai

J.II!atri=: Flo:ianópoU.
Rua Joio Pinto, n. "
Ca.ixa POltal, 37
'Fili.::!: C},,$!'ciúma

R'ua !'loriano Peixoto•• /'0
(E:ta. Pi'Óp!'lvl.

Te-l&gromall: ·PRIMUg·
AQ�nt"'Q '<1011 principab
ln-anlciplo. d) El1It"-1v
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DR. SAVAS LACERDA
lClIDJca 'médico-cirúrgica de Olho.
- Ouvidos. Nariz' - Garganta.

Pre,crição da lentes da
oontato

IÓONSULTóRIO - Felipe Schmí
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

R08lD:fI:NCIA - Conselheíro Ma
fra, 77.

TELEFONEJS 1418 e 1204

Ausenle

DR. ARMANDO VALf:RIO
DE ASSIS

IDos Servíços de Clínica Infantil da
ASllistência Municipai e de

Caridade
<:L1NICA lUlll'[)ICA DE CRIANÇAS

ADULTOS
VONSULTóRIO: Rua Nunes MiI
ilibado, 7 (Edifício S. Francisco).
Consultas das 2 às 6 horas

lRESID:€NCIA: Rua Marechal Guj.
Iherrne, 5 Fone 783

DR. ROLDÃO CONSONI
ct:JmURGIA GERAI, - ALTA (.,').
lJ&URGlA - MOLÉSTIAS DE 8..

- • .. NHORAS - PARTOS .. .

l7'ormado pela Faculdade r:e Medi·
cínna da Universidade de São

lPaulo, onde foi assisten te por �l·
(rios anos do Serviço Cirúrgico do

Prof. AUpio Correia Neto
CIrurgia do estômago e vias Dl·
lItares, intestinos delgado e gr0811O,
tiróide, rins, próstata, bexiga,

li!!tero, ovãríos e tromnas, Varlco.
Mie, hldrocele, var:"'es e herna

CONSULTAS:
-das 2 àS'5 horas, à Rua Ferpe
IIIIchmidt, 21 (altos da Casa Pa.

ralso). Tel. 1.598.
.

.ESID:fI:NCIA: Rua Esteves JU·
nlor. 179; Tel. M 764

IDR. POLYDORO S. THIAGO
Médico do Hospital de Caridade ...

Florianópolis
Assistente da Maternidade

·CLfNICA MÉDICA EM GERAL
IDoenças dos órgãos intei nos, csp�'&J.

mente do coração.
BLBCTROCARDIOGRAPl.-f

Doenças do sangue e do!" nervos.
Doenças de senhor-as - Partos,

!Consultas diàriamente das 15 à. '18
. horas.

Atende chamado," a qualquer hora.
inclusive durante a noite.

!CONSULTóRIO: Rua Vitor Meir,..
leso 18. Fone 70.1

MSID!;:NCiA: Avenida Trompowski,
1i2. Pone 766

mR. MÁRIO WENDHAUSEN
DwetfJr do Hospital fiNerêw 1(amo,J.1·
<CLfNICA MÉDICA DE ADULTOS

E CRIANÇAS
<Consultório: R. Visconde de Ouro
Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No
'lembro lsttos da • Belo Horizonte")

Te!. 1545
-Consultas : das 4 ás 6 horas.
iReaidência: R. Felipe Schmidt, 38

- Pone manual 812

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

eíonal 'de Medicina da Unlverslda
de do Brasil). Médico por coneur
tO do Serviço Nacional de Doen-
pa8 Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Misericórdia, e Hospital
Pstquátrjco do Rio na Capital 1'.

-

deral
CLtNICA M:f���sÃ8 DOENÇA�

- Consultófrio: Edif!cl0 Am�nl
NETO

-

RU�a�ei�eli;,cl�mb��a�O�:!Ulta·1 tados Provo'amIhsldência: Rua Alvaro de Carva \t
lho nO 18 - Florlanópolls.
.-----. I a. Heurasthenia

DR. BJASE FARACO I!\l('{Uco.chefe do Serviço de Si!'ili�
do Centro de Saúde

DOENÇAS DE S'E'NHORAS -

SfFILLS AFEcçõES DA

PlEliE - RAIOS LNFRA-VETI·

MElliHOS E ULTRAS-VIOLETAS

Cons.: U. Felipe Schmtdt, 46
Das 4 às 6 horas.

Res.: R. D. ·Ja>i!rne Câmara, 40.

FONE 164�

DR. NEWTON D'AVILA
Operaçôes - vias Urtnártas -

Doenças do. intestinos, réto e
..nus - Hemorroidas. Tratamen·

to da colite amebiana.
FISIO! erapla - Infra vermelho,
Consulta: Vitor Méireles, 28.

Atende diarIamente às 11,30 ha
" l tarde, das' 16 hs. em diante

Resid: Vidal Ramos, 66.
Fon .. 1067

DR. MADEIRA NEVES
M�dlco especlaltsta em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon-

1Ja Prát.íca 'no Rio de Janeiro

Consultas diariamente
das 16 horas em diante.

CONSULTóRiO:
Rua Jo:lo Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho, 58

----

DR. LINS NEVES
Moléstias de senhora

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

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

Telefone M. 834

DR. M. S. CAVALCANTI
Clínica exclusivamente de crianças

Rua Saldanha Marinho, 16
Telefone M. 732

DR. PAULO FONTES
Clínico e operador

Consulj.órío: Rua - Vitor Melreles, 26
Telefone: 1.405

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

Telefone: 1.623

AUTOMOBILISTAS
Atenção

Povo o seu dínamo
rno tor de arranco

O'fICINA ENALDa
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94

ou

!IIIIU

"ALIANÇA
..

COMPANHIA
....... __W II - •••

flu4ada ta 117. - SUe: I A I A
.IliC�ImIO"l 11 TJUJfSPOHTld'

Cifres do ,Balance de 1944:
Radio-Tecn ico-Eléctron

Fundado em -1935
Montagem ie rÚdios. Al\\pli-

. I
ficadoreg-Ti'anllmi..o�ell

Material importad .... direta
mente dOI U. 3. A.
Pro or ietário

ütnmsr GRorges Bühm

I
E:actre - Tecnico - Profialliofln)

formado na Europa
Sil!i9trOl! pagos nos últimos II) anos 98.687.816.30 F!orianópo i.
'R.esponsabilida1e!t « 76.736,40 I 30fi,20 { �uu João Pinto n 29 - Sob.

t i
li Diretores: (

� Dr. Parnphilo d'Utra Freire de Carvalho .. Dr. Fr�f1CiSCO! B
� de Sá, Anisio Massorra, Dr..Joaquim Barreto d� Araujo

).� e José Abreu. { O altarate indicado
���------- ........." � .�-.............. ------- -.----- Tiradentes. 'I

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidade.
Receta
Ativo

c-.
c-s

80 900.606,30
5.978.401.755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

I -

Larga ..mell.

Deixa-me grifar!

�,., ..

•

•

. # .

r

.)_- I
L é1� ""

,

XAROPE
S •. JOÃO

Combate a tosse, a

bronquite � os resfria
dos. João'O Xarope S.
éeficaz no t r a t r a m s n t o

das af9cções gripais e

das vias respiratórias.
O Xarope São' João
sol.ta o cu torro e faz

expectorar fàcilmente.

A CASA DOS BOKS RELOGIOS

!
r

I
I "

Nervos DebiU ..

MODELOS:
1-2'3-4:5-6-7

do desanh o

Com 2safi'rols branca.
desde Cr$ 750.0)

Cnn Z di:lmante3
desds Jr$ 83000

Com 2 brilhantes
àead3 0:$ 1.500.00

ANEIS para Cruz Ver
melha e Enfermeira.,
escudo Gunaltado,
com 2 safiras branca•.

c-s 800,00

Na cidade vendemos tombem em 10' pog ,ment"•.
No interior aí rvo rn-ae do Reembolso Pos to l

'c A S A MASETTI

fábrica., A Casa
•

A CAPITAL"
vi.ita antes de efetuorem IiUO&

Vi�onà1
FORTiFICA E DÁ SAÚDE
Labor!Jtoriol ALVIM & FREITAS - S. Paulo

Laboratório

SEMINÁRIO, 131 ]L\RCONI� H-S. PAULO

R I TO

DURANTE a guerra, o soldado Flit lutou em

tôdas as frentes. Matou as môscas que dis
seminam a disenteria; OI mosquitos que propagam
a febre amarela e a rnal i ria; as pulgas ·e os insetos
que transmitem o tifo e inúmeras outras doenças.
Destruindo os insetos nocivos, e protegendo
a saúde dos combatentes, o soldado Flit COIl

quisrou a gratidão das fôrças armadas das N 1-

ções Unidas. Agora, está novamente entre nós.
pronto para continuar sua tarefa diária de prnic
\'30 do lar contra o perigo e o mal-estar C.IU

s.idos pelos inseto s,

Isso si�nfica que Flic-e corn a famosa figura do 501-
dadinho estampada na lata amarela com bi.xl
preta - pode ser agora encontrado, onde e

quando V. quiser.

Peça FLIT - e certifique-se de que

recebe FLIT. Recuse sucedâneos. Lem

brc-se : se o soldadinbo

não estiuer na lata,

não é FLIT!

I-
mortal para os insetos, inofensivo .

paro as

I A ,; f;' 6U

Fabricante <; du'tnouldor6s da!!1 atamaria", COCl

fe.:ções "DISTINTA" e RIVET. Poas u e um gran
de sortimento de c a sem

í

rua , riscados. brln.
bons e baratos. algodões, morLna e aviamento_.
paro alfai<:1tes. que recebe diretamentE< 'das

Bnra, Comerciont•• do interior no sentido de lha faze rern uma

FlorianópolilJ. - ,FILIAIS em: Blumenau e Lu] all.
chama Q ,atenção doa
corn pecs , MATRIZ em

I
I ..

os-
.�
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-

'o regime amer-icano e o comunis- ver-sal,

Fernandes
Oliveira

,

Maria Pereira

(1", ANIVERSARIO)
Antonio Peréira e Oliveira Neto e filhos, família
Vva, Maria C ementina Lopes F'ernandes, família
Vva. Leonor Luz Pereira Oliveira convidam seus

parente. e amigoll para aSliatrrem à mina de I
-

anivaroál'.o pala alma da sua so udosc espo.a, mãe,
:filha, irmã. r.orc e cunhada MARIA que f�rão celebrar Quarta-feira.
.dia 11 do corrente. às 7 ·horau. ri-a Igreia Santo Antonio Antecipada
:.nlerite externam os seus agradecimentos, o todo. que comparecerem
.. (1 esse ato de ,fé cri.tã.

AOS SOFREDORES
ADro. L. GALHARDO, ex-médica
do Centro Espírita Luz o Caridade
e Amor. comunico"a mudanga'
do seu con�ultório para a rua do
Senado, 317. 2.0 cndar, Rio de

.
f'õ,.,,,,;ro,

(CONSU_TnS erS 20,00.)

\

SiflJ4-iaD�to
()�S�?

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

talidade está no equilíbrio das

funções glandulares. Glantona.
á base de extratos' de glandu
las e vitaminas. norma lisa essas

funções e imprime ao organis
mo novas forças propulsoras.
Desperta energias adormeci

das. trazendo ao homem a ale

gri,a de viver. Tubos com 20 dra

geas, Expcmsôc Cientifica S/A.
- Caixa Postcl. 396 - S. Paulo.

iConlrabando de banha
I RIO, 7 (A. N.) - A Delegacia de Econômica Popular,
: em Importante diligência, aprendeu ontem, na barrelra de

Campo .Grande, um caminhão. que transportava qU�'l::el;.ta e

nove caixas ele banha para a CIdade mmeua de Itajubá. A
banha, segundo se noticia, procede do Rio Grande do Sul.

Proibir 3m o comicio comunista
PÁRIS, 7 (L. P.) - Ás autoridades francesas não permí

tiram que o partido trotskista - Parti<lo comunista inter..

clonal - realísasse um comicio monstro, ontem á noite, llIesta:

capital, em protesto contra o reinicio das hostilidades. na In
dochina.

1 - que a fabricação de honc

cas, como iudústr ia, data de mais
d�' duis séculos ; (O que a mais an

Liga í'áluicu de hrmecas do mundo

1
p a da cidade rir SOIlII1If'lJrrg, na

Alemanha. fundaria em 1735.

1
:2 - li LH', a [é agora, já foram as

sassiuurlo« Irês prcstdentes dos Es
tados Unidns quando no exercício

I cio cargo; p que e.:isés uõs 1)]"(,8i-
rl,pnlrs fnrn m Ahraham Lincoln,
James Abram (�arli<'lrl e Williarn

l\1cKinJ.ey.
3 .- quv a girafa é () único ani

mal tt'J.T(':d i-e complelamr-ul r- mu

do, pois r' incapaz de emitir sons

de qualquer espécie.
\. _ que a primeira pessoa que políticos franceses fala-se na pos-

obteve no mundo o tíbulo de f!nL\- sibilidade do sr. Leon Blum tor

[.[lr em mo.ticina foi o italiano Gu- nar-se primeiro ministro num go

gliulmn Gordcn io. graduado pelo vêrno de união na,cionai.

Cnl('p,:io dp Aosta, em 1220.

5 - que alguns sacerdotes iudús
I'pei·lam rlo momóría mais de 10·000

versos Ür' sr-u grande poema sa

grado "Rig' "_eda".
(j - quo, i-eoentemenle, um ra-

Diferenças tdeoloqicos ',Fechará suas portasl::�����I;)f'rt;l;:l ����;l�i;�:ã����e;��ê���
N. York, 7 (U. P.) _ "Não pode mo russo, Smuts acrescenlou : Po- Pittsburgh, 7 (U. P.) - Alfl'Ü,; Estados Unidos pana, - a tí-

íhaver duvida alguma de que a de- IIl'f\1ll 11[\0 quero dizer nem tampou- índustria de automóveis dos tulo de reclame - OTIlJar o pulso
Estados Unidos que emprega da estátua da Liberdade com um

.mocracia baseada na livre perso- co _pensar que as divergências fun-' .,'

.nalidade, é melhor# e o mais firme I damení.a is das' dou�rinas .

e praticas 500 mil operários, fechará suas relóg'io pulseira de sua fabrica-

.rundamento para o .progresso hu- entre o leste e oéste signifiquem portas tão depressa se 'esgotem i ção. ,!<,,!�,
I os estoques de matérias prí- .,.mano do que o comunismo, que vi- um apelo ás armas. Se enf'ientar- _ �

.sa a extinção elo individuo e de sua mos os falos honestamente "talves :a:�rO!n.��I���,:�� f;:r�:sa��= Morreu subIa· lamentelivre iniciativa declarou hoje o jamais presenciemos uma ou Lra _

vido o embargo ao tran.sito
marechal Smuths, 10 ministro da guerra, a despeito da guerra das

, ferroviário de carga.
.Afr ica do Sul, num discurso pro- ideologias. A co-exisLcncia elos di-

nunciads perante o Congresso da Cere,ntes sistemas sociais nesta

Tndústria Americana, parte do vasto mundo, não deve

Ponderando as diferenças entre significar lima ameaça á paz uni-

Bombas voadoras V2
O hipnotfismo a se.rviço da policia De:a���:���'d: ��e�'l rev�
Milão, 7 (U. 'P.) - Anuncia- individuo, cuja identidiade eon- lou que serão feitas tentativas

:se que' a policia loca] pediu o' tinna em mistério. para oriar "meteoros artifi ..

auxilio de uma _hlpnotisador I Roma, 7 (U. P.) - Seria: oficiais", lançando-'se bombas

para obter a confissão de ca-I hipnotisador
Penudo Irione, voadoras "V-2" a uma altur�L

-tarina Forte -que, :-segundo o apelidado o Faquir Branco, de ce'ntenas de quilometms.
,chefe de Polida, -admitiu. on-I que tAria ar.rancllido de- C'ata-ri-' As ·expe·riên'Cias estão mar'

tem á noite, :apó:s quatro dias e na Forte, acusa,da do assas- cadas para 17 do corrente 8I!l

<quatro noites de 'interrogatório 1 sinio de um comerciante e suas White, Plains, no Novo México,
',quase continuo, ter assassina- tlf§s ·filhas, a confissão do seu que' é o prin.cipaI centro t:l�'
·do com uma -barra ue ferro a crime, segundo escreve' "II tais experiências.
<esposa e três filhos de Giusep- Tiempo", ele Milão.

pe Riociardi, Rum acesso de ---------

'ciumes. A aCUSada 'insiste em

I que cometeu 'o crime sosinlr.1.

Hipnotisada, Catarina Forte
� desr:!reveu o crime mas repetiu

� -a declaração anterior de que
: um- homem cüjo ITonTe é desco-
.

!'hrroido, esta'V'H 'em ·-su.a com-

:J)anhia. A )acusada '-descreveu o I

Aproxime�se mais de seus

amigos e parentes enviando�
·llles um número da revista O
VALE DO ITAJAí, edição de�

dicada a Florianópolis ,

""""'-.....

'--�lLEIAM A REVISTA I
O VAIE no ITAlAi

N. York, 7 (U. P.) - o Embai

xador da Grécia, nos Estados Uni

dos, Cimon Diamantopoulõs, fale
, ceu subitamente na noite de on

I tem, durante uma recepção no Ho

I Lei Plaza, nesta cidade. O Embai-

xador teve um colaoso enquanto
disoul.i a assun Los internos gregos
com outros íunoíonáeíos.

1
J
J '

I_) k.:J:N�'-';;;:." ;�

:r�íir1E�'!'7';;;,:1 'J;:<�� :'1:'7'�'�� � �,-

tI!!' í
-fHib-

f'�llr. .

,

bdJB
_ I

Quando alguém. t..t QOiJltl "ea'ta.
Iheiro da ilustraçãO a·cima., oit",�er

lhe, em ll.1llI'Lvel gesto. um câ;lice do

axcelente ..pent:vo K NOT. lembr ...
85 V Sia. de acrescentar. (LO agl·a.de·
oe' a gentiJeza:ESí,fE l.4i1-
BEl'1 O l1ElJ APEiurivo

l'P.EDI!.ETO!
"l!P_-t'!

Embaixador em
Moscou
Londres, 7 (U. P.) - A rádio

dt' Roma anunciou que o governo
soviético aprovou a nomeação do
sr. Manlío Brosio, representante da
Ilália em Moscou, para embaixador

dcstf' país na União Soviética .

.

_-.-----_
.. ,�-

Será o primeiro
minislro
París, 7 (U. P.) - Nos círculos

ccec UMA 0"$ COHTIl16UtCÕf.S oe GUEIHI ... DO-lASOtlATOQIO OOIM·
o PlltCO Of!l.tf PQOQUTO a"lJ;otJ 2001.

Pa�amento do
funcionalismo
Rio, 7 (A. N.) - O pagamento

do funcionalismo público federal,
referente ao corrente mês, será
realizado a partir do dia dezessete.

I Visite, sem eompromusos

LIVRARIA ROSA

I Rua Deodoro, 33

Florianópoli!"
Livros novos e us�dos
em diversos idiómaij.

CASA MISCELANEA distri·
buidcra 'dos Rádios R. C. A
Vi�tcr. Válvu1ps e Disco!!.
Rua Curselbeirc Mafra

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

Novidades todas BS Isemanas

�ua��·oom-=.=m �

B R
VENDE-SE

TIRADENTES
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Encerramento do ano letivo
Grupo Escoldf «Silveira de SOUS8»

Conforme f'óra anunciadc.. rea- E"e apelo cu raco também aos

Iizou-sc, no dia ;iO 'do mes ele no- coleguinhas que aqui ficam:

sante programa, estando presentes A turma cir complcmentar ístas,
vár-ias autoridades, numerosos pa is c1 iplornada este ano, pelo Curso
de alunos e mui las outras pes- Complementar anexo ao Grupo Es-
.soas. colar "Silverra de Sousa", com-
Durante a solenidade procedeu- põe-se dos segu inles proressores :

se a entrega dos diplomas ele Alvaro Esp ir ito Santo, Ailton Oli-
complemeutar istas aos alunos que ve ira, Célio' Morm, Francisco :\8-1concluíram o curso este ano, Ia- sís de Oliveira (orador), Maur i iílanelo o orador oficial ela turma, José de Sousa, Ramon 'I'onera,
.Francisco de Oliveira, que 1)1'0- Ynlfredo Q, Valente, Yaldir Dias, I
nuncibu o seguinte discurso : Clenildo Mucler, r:nk:,a, rlos san-I"Qu izer-am, os meus colegas ele Los, Içadi 1\1. Cout rnno, Nilsa
ã

urrna, fosse eu, o interprete dos Schcidt, Valdivia Carpes e Salma Iseus sentimentos nesse dia f'esí.i- da Lu7, Andrade. I
1\"0 para nós, É-me grata a incum-
llência. Resta-me apenas, o apoio
oe bondade dos presentes para que
<eu a desempenho a contenlo dos

vembrn findo, a f'esta ele encerra

rnento elo ano letivo, no (}rllpo Es
colar "Silveira de Souza", que tem
a dirigt-Io 'a esforçada e intelígcn
te professora Diuá Mendonça Ge-

Fol executado um bem interes-

meus coleguinha".

Inicialmente, quere agrudeccr al2
,':SI'. de. Alves Pedrosa, a honra com

que nos dist inguiu. aceitanrto o

convite que lhe fizemos de

pal'a-IJJ,infar a turma que hoje vê 'l't'ali
.2ac10 mais um ideal, Brasilen-o ele

.escol, clotado do vasta cultura, ele

.não declinou o nosso couvite .por
que tem em grande estima a edu

cação popular, e sabe quão vali0-
:80 é para a mocidade que se p1'e-

.

,para, uma palavra ele carinho c in
.citamento. Brasileiro iulegrado na

.sua terra e conhecedor da sua

.genl.e, apresenta já um passado de
realizações, que Dom expressam o

.seu caráter firme e incorrutivel,
:!imas decisões seguras e inteligen
teso À testa do Juizo de Menor-es,
.entídade que nos acostumamos a

.olhar com um misto de rospeíto
e simpatia, tem-se revelado oríen-
-.tador dinamico, que não mede
.eanseiras para proporcionar aos

menores abandonados e íransvia
.dos, varias estradas de atividades
.íl'egoneradol'a,s. Antes mesmo de o

-conhecermos como' Juiz Integro e

jimparcial, já o adrniravamos como

pioneir.o da obra da nacionaliza
.ção, em diferentes zonas elo nos

so Estado�. p.Eocurando a todo
:transe, impedir a desintegração cio
.espíríto de hrasilidade peja orda
mazista que dia a dia mais se :1\'0-

llumava.
Ao senhor paraninfo, os nossos

agradecimentos. I
Direi, agora da nossa gratidão

;�1 senhora diretora e proressorasj
-desle estabelecimento, pejo que
llPo'r nós ,trabalharam, esclarecendo
.nos para a vida, dando-nos os co

.nheoimentos indispensaveis ao seu

.êxito.
Já compreendemos e'� parle,

'(Iuão complexa é a tarefa rio edu
.caelo1'. Por isso' desculpamo-nos
jJleranLe todas,. de coração aberto e

selm cOllst1'anl:óimento, pelos abo1'
,.1'ecim,entos que causárnos. E aos Imossas pais, aqueles que acompa
,nharam com devo,tame,nLo nossos

Jro,peços e nossos triunfos, que
Ihe ha"emos ele elizer nesse mo

:mento tão .significati"o?
Não é fácil a expressão elo nOE

\30 sentir, mas o pequeno diploma
I

l'IÍ\',Ci!Jal'á a r,eco'(np8illS,a ,que lhes
de,vemos p,elo sacrifício a que 'Se

, �'slljeital'am.
N50 chegamos aõ fim cios estu

.dos, mas, por, uma eta,pa vencida,
. é jus to que nos rejubilemos. Es
.se praz.er q,ue hoje deófruiamos,
",cr-nns-á tl grito ele alerta para
-que trabalhemos cada vez co.m

mais a.finoo, na conquista de novas
yi'tól'Ía>s. Não es�eionemos aqui.
'É longa a e.strada'ao sa])er· Avan
üemos mai,s uns passos, para al
cnll('ar a mel.:': desejada.

Os jovens precisam de orien

tação e conselho. Transmita

lhes, como um patrimônio, os

benefícios de ,su�a experiência,
incutindo-lhes o hábito salutar

de fazer a barba em casa. uma

Gillette é um presente que

causa orgulho a qualquer rapaz .

Além de constituir uma garan

tia contra as doenças da pele,
transmitidas pelo contágio de

navalhas que passam de rosto

em rosto, Gillette assegura

prazer, higiene e economia real.

.I�e�uen;no
� rceop

,

eque

«\'emir. po is, sempre avante:
Siío 8',,"'1.;-; as nossas Da lavras de

rll':i[wdida,,; n,
A seguir o ju iz Alves Pedrosa,

na qualidade ele paraniuf'o, dirigiu
ao,-; diptornandos palavras ele in
citumento ao trabalho.

Cabelos Brancos 1

Gillette

Sinal de velhice
A Loção Brilhante faz '1701.

Í,ar a côr natural primiti ....
(castanha, louro. doirada ou

negra) em pouso tempo Não
é tintura Não mancha e não
suja.· O seu u.ó é Hrr pe ,

facil e agradável.
A Loção Brilhante extingue

as caspas. o prurido. a sebor
rhéa e tôdas as afecções pa
ralitcírias do cabelo. assim
como c'ombate a calvicie, re
vitalizando as raizes capila
res. Foi aprovada pelo Depar
tamenfo Nacional de Saúde
Pública.

_. E:;tás vendo como é fácil? Quando cresceres,
I�mbém scbercis fazer a barbo em casa, não é?

- Todos nós, afta e bom som, proclamamos: para
a barba, só Gilletl,,! Gillefte e nado moi.1

IIARBELlNO

GARA>NTtA POSITIVA: Compre um pacot•
de daz lâminas e use duas; Se nã..J ficar 5Q·

tisfeito, devolva as oito e se,� reembolsado.!�t�?€os
TOMEM

UiD�O Cre�s�ta�D
,JSILVEIRAJ'
Grande Tônico

Caixa Postal 1797 - Rio de Janeiro fnter ...Amerfcan.

G ·153

Câmbio
,,,-----,-- --

I SIMBO- 1 VENDA I COl\'fPRAMOED_\S LOS LIVRE LIVRE �
.•

H __ •_______ '

Libra [�$S 175,4416 74,555
Dolar 118,72 18,50 "(

Escudo Esc O,76l 0,752
Peso B.)Iiviano Blv 0,4457 0,4361
Peso Chileno P$ch 0,6 )39 0,5968
Coroa Sueca Sw.KI'. 5,2109

!
5.1496

Franco Suiço Sw.Fr. 4.8738 4,3224
Peso papel Argen�ino M$N 4,5995 �,51 2
Peso ouro uruguHo O$u 10,6062 10,2778 '

Coroa Dinamarquesa Dal� Kr 3,9n08 3,855
Peseta Pts 1,714f5
Franco Francês l!dr. 0,1574 0,1556
Marco Vrn/J
Florim Fls
Franco Belga B1CJ' 0,4271 0,4221'0

Laborat·ório
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
fone: 1448

Em frente 00 Te.ouro
do E.tado

Florianõpolis
Dr, H. 6 S" Medina fumo NarbaJ Alus de SOUZI,

f'arm, L. da Cosfa Avila
'

Exame de IIC'I::lgue,. Exame para verificação
de cancer, Exame de u,rina. Exame !;Iora
verificação do gravidez, Exarne eie e·scarro,
Exame pare verificação de doenç"3s do
pele I boca e cabelos, Exame de fézes.

Exame de secreções.
Jlutovaccinas e tt'(lnsfu�ão de songues,
l:.;xame quJ.mico de farinhas. bebida.

café. águas, etc.

DE MOTORISTA

I
....................1 1 ..

Taxas fornlcidas pela agê'lcia do Bancl) do Brasil.
.

sem conhrmação

CURSO
e

Serv ço de Pronto Socorro de Automóvc,is
Ensina-se a dirigir automóveis

Amador e ProfISSional
Teoria e prática - conhe:cimento do motor.

Atendem·se chamados para reparos de urgência_
Auto-E, cola 1-47.77

GA.KAGE UNIAO - PRAÇA Gf\L. OSÓRIO, qD.

, ,

NA-O E NOÇP/O .Jl.OS AN!MAiS DOMES'n�O$
���""Sf,�i.ll".L�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I

I1 cido dos VOtOIS que faço pela sua I para d,ili'i.gicr. desilil!1o.s nosso L�tadr '. estima c apreço. Roberto Lapagcssc

lsaude
e pela sua f'eliddacle pessoal Osmar de LIma Veiga. I Filho e famílía.

F1 ]. 1"
. '.. � familia!. Lydio. Fpolis., 18 - Mil felicitações ))1'. Fpulis., 20 Slnto-mo mais ca-

[lO IS. o - Queira emlllem"e e , . . _. . l'à _, E
.

-

.,

d
'. ....

- Fpolis. 21 - Djreçào LIga Ope- Ia canun atua-a ao govrno o o sta- tar-ímensc, ao saber ser indicado v

pnezal o t�n/JI�go aCrt,�lha1'. ex,i�':ssoes r-ária apI;eselut,a cuanpa-Imentos ilus- do envia Osn.i Davila. s. a alia magista-atnra estadual. Fe�
ru].��� eodJ1o 'l'd!1l'3Jmel,n1 o e Irr,eSlcJ,r!datso- .r e consócio pela índicacão honra- Fpolis., 19 _ AIpr,e's,en'l'o sol idn- licito p,o.rtla,nrto futuro

.

zovemador
marre a: e escoma sua can I aura

.

, �..

I' d J II .

.

E
' -'

.

lt . 'O' a '" E t d T et I? nome �0�e1"ll0 nosso Esla'd.o p�'o" r-leda e pe a esco ta �ol11e v. excrn. do :>�Itado. Saudações. Boberto IV.

� � O�'''�. "Io\el no s a o. em. e .

Almas eleições. Osvaldo SJlV1eIra. par-a o cargo de presidente do Es- Schnjidt.

o�o �.�'II��O. A.'l Orf'ã S V' 3ec:re,tário. tado. Os valtío Leit,�. F,po,lis., 19 - Nosso abraço co.i-
•...........................

'tPO pIS., I
-

Slt�" 1 as

'1' ,l-e Fpo lis., 18 :t: com irne.nso pra, Fpolis., 18 � Cordlalmen íe curu- gratulações vitoriosa candidaturu
Cel!1' e ali o con "ra lllla seu I us...r . .. .

.

b b'
.

ben Ieítor , escolha" seu nome oandi- zp,r. qu,e] 111f,e _peT'l11'lto f'e liciber Y. PInl11],et'nrt0d,.'ct.a .I?,ÇO no 'l'lel .anf11�'O pe- rfeg� f},cs>t.lJl.OSf no�s:o Estado. Hodol-

, 1 tituci 1 E t
excia. pe a eliz e acertada escolha 'a a a IS' mçao que 10 O! C'O,ll'- o r-err-ar: e . amilia

üla uraA,tgov,�,rno cons IdUCI.?ena, JS a'�'o- do P. S. D. e indicação do nome de ·f.elúda pejo seu partido proclaman- F,pol,is .. 18 - Rec�tha ilu:SJtre con-
(o. ."\! enciosas sau aço .s. o .

. '1 E I d'dl I I t
'. .

O taví R d
v. excia. a govennança c o nosso 5- c o-o seu can I a o ao nonroso car- er-raneo meus sinceros parabens

CFa.vII�'I:o 18aanosC' prove '01't' 'r lado., I '50 de gov.e'l1n:atdo.r do Estado. 01 :,- indicação seu n;)me para f'll�m'o
po IS. - umprunern o aoe -

P J di
. -

I
.'

d S'I
.

Fill
.

1ada indica> âo seu nome alto'cacgo on 1,0 a. rsposiçao � e v. ex,?!::l. VIO a. 'I veira '

'1.0' . _ I govennacor JI0S'SO Estado. A�encif),

rovernador
ç

Estado hiIPObe<oan;10 I os meus fracos prestíenos.. 1.,1.110

I .

Fpol.is., 18 - Com sa;IIc�ifa�',a() ,sa,n:Cll1it�e. H-�,fIOlfO. Ve,i,ga de Facin.

_g., I lid .' d d J
-

. O' "
i Feon andes. , cumpricruenrtamos pela acertada es- Fnolis., 1/ - Um aoertado abru-

rmn ra 8'0' I 311J,e ,a, le .oao lJIIJ- F I' 8
' . .

.

E 1 I
'P'

.

. -po Is.��l - O -governo 11I11111'1C'-1.- col'ha ·seu :nOlmc go\'·erno '.Js.ta( o. ço pela sua es,colha ao go'vêmlO d()

QUF>Cs. I' 18 ,�
, d' 10 110 ")

I pai Flol'ílanó>polis ,em s,eu nome e Pa<l!rücinia COlelho e J'f1mãs. Rua I]()iSSO Estado. Hod-olfo Vieira.
,pOIS., - _nan, !aJ1 S S8'j dl- t·· J' E T Bl ?5 I' 'J' 18 P b

abra o ela "ust escolha s'eu 1I10,j11c po.r "e ,egaçao S'C:ll lJIncl,oua IS1110 'IHI 110. um, - .

.' 'IpI IIS., - ,arai cns aoe,rtarla

A�d Pt J 1\, E lado Sau I
sem<te-s,e hOln,rao:o aprese.ntar "05- Fpohs .. 19 - A!pr,esen.to-lhe nll-t, esc.oHI:1. Ahraços. Rooldão COl1soni

call1... ,1 a' o ao go\'enu-o 'SI". -,.. . ..
•

.

f \..
- .'.

. .

dia ões. José Bom e família. sen:Cla I!I�I'�&tnta- s'OI'ldianedade
_

os �lha:s sl�lcel'as ,e ICI,t.açoes mot'l'!o.'. �POIIS'" 18 � �pr,e,sso-me 'em fe-

Pç I' 18 C ata "1 �
lllalS efUtSIV'OS votos c()I!H!l'atulaçoe3 mdloaçao seu no.me para gove�'na- lPel'ta-lo J)ela felIz e acert.ada esco-

.p'O IS. - omo c I .n·lens� f]"
'

, ,p I P "
.

e como 'alibid:ârio feNdto sua csco'.1 ':. IZ 'es'colha seul n(�.l11'e futu!ro g!,- dOI n�ssa ,I'ell'a. au o OSJltO. Iha do se·u bon.rado nome pa,ra lill-

11 _1 Pr! �t�.". n�.".,,,. ���.; CO l'
vemo Estado 1.)Or ISS'O. que de re- Fpohs., 18 -' Ap'f1esen10 pr.ez.ado pre.'lllo pos.lo de ,governado,r do E� ..

- � í"C\!c3vo--p7'� i�"":.g ,:1 .pPI',senta-·rrãD só.a ex,-pl'ess-ão una- ami,go sinlC'erns feti.cHa.ções '8iCe:rra- l'aêl'0 j'nlteil'acr�ÍJenfe ao �ell tliSlJ)or
que t..e�lll):s'Ü qua r�. anos �r� b��:'

-

nime. da VOlllltade popular como ain·, da jllldioaçã, .o P. S. D. seul 'IlOJl11e f.ll- sellll.il·-mc-e.Í feJi,z em sel:"i-J.o·' �'ll
fJo so 113!Ja1l1J �l,llQ-c�voJ.f' �;-l

,r- da ,e pI'ilndpa,llmeilllt,e a c.e,r't,eza de tUlro -gove'r,no Estado, como cD,nti- q.nalquN' ànomonto em' seu gnalltic
l'� Pt.ma�·8 gse . ,�n l,.�.O I :Ia� , que Sa!lllta Cata'ri'n,a cOIntiullllail'á sob Iluado,r, fecu!Il,da hOllle,sta atdu11'i1nis- ad!nlirlldor. S'aldo HoUa!nda.

po IS"'I" UVIU·O laC1

te
11 'en"

sua s.egura e cJa,rividelnrte di,r·e,cão ai nnação
,dr. Nerêll Ramos athra"os. Fpo,li·s 18 Env'l··o-t'e ,m,pu ""l'on

OUVI a VI' o-na qlK� v. eXla. .' 've cm .. . ..• .

.

"

.
y ,.,. -:-. •

- . � ., -

. -

I' C
- t; tdi'

.gralndte obtra ,aclmlll1l,s-ira1Iva III1l,cwd:.1 Pedro Aka'l1,ta11a P.el'Clra. eIe abl'aço sohdarlO esc.oln.a teu no'·
relll1la-o {Ia onvelnçao L.I a na , es- I '

N' F r 19
�.. .

'

colh ' pa'ra ,tão devadio oa,rgo 'a "0- p�? goverJnl� 'Breu Ham-os. Lopes I
'. po IIS.,.

- Com �ntlutO praz�r me IlOS>SO (u,I;lJiI'o goveil·nadol'. S,auh
a

II d E t d
' " . VI,el:na, Pr,ef.el,to. apres,elllto ,IIUts't.r'e' catannCllse a!l111- R I

V,eI1n3J( or 'o n'olsso $I a o. F I'
.

. ,
.

f
.. _

alI lOS.

N' d
.

1
. po IIS., 18 - Pela aCN'Jta>ela 1111(11- go a.s ma'lS calorosa.s ehcItaçoes. FpoMs., 18 - Qnei,ra v. exc;;1.

13.0 nt1.e s'en']o posslv,e. vlrdPet, caç.ão seu J1.'O!Ill,e ,pa:ra o govêl'no do pela reli,?, esco.lha e intdticação seno a oei,f:J I' Illeus sincel'os p-a"abens uc

tsoa, m·eu- e,
ven 110 por tmcI()d ,e� .<l.

nosso Estado apr.esento illlsh"C a111'- noane ,a s-up'rema investid-ura Est:1- J.a bn-ilh,l'Iltc p's�olha 'pal'a' J
'.

.r,aze'l'-VOS os 1neUIS vo os e Ina'Of. . ... _
.'.,. .

.

. , , nlte-rVf>II

SIt" C' t
' .

go as mrnhas tellcirtJaçoes ,e a segl1- do hlpol'cca.ndo dlesde .la lI1tell'a e t'Ür Fe,deral .na,� fuJnra.s 'eleições.

pra.zde,r e � IIn[1Ia, dPOtr ao JUS a ,e mc-
ranç,a ·do meu i'ncondiciona,1 apóio I

in'CosJtrit,a solhhll'liedlade. Pedlro MaY-1 SihrillíO Alves e família
l'eCL ·a ,es",o '1'a, 'o que IDlelS1no C-ll- I

.

I AI 'd'
.'

'. .

I ...·f·.' d'
..

!
.,ourlva- '111,el a. V("l"llJt�. FI)olis 1R - FeliCÍ>to c 'Ibl'al'o

m-o rec u'so pron.'1 �co-me a H1I'gll:- F)" 18 �I . . F ,]' 18 f" '11 O ti·
. ". . ,'" ,

Dle aos lueus atmigos do i,nrtetrior, ipo. IIS., - I �1I gr'�,Ild>e. e Slll' po IS., - \,On$o0·1O ii' !'lll, sua rt�ln(1IdJa1m',a gOVC']'IlO Es,tado

d'" !(] � b
oero ab>ra.ço. Loul'lval Sch�nHLt. Ad'V'ogad-os hon,rado desvanecedora l'E'IÇO a Deus 'O aco.mn'lnho s,p,lHur"

,;,,!1, te PdOÇO, �?n..ad'l' com um Onl Fpolils., 18 _ AIO ,nobre e di-stin .. es,collia s,eu eli!gll1o.e i.lns,br'e p;r.esi,! 1;>3.' sua futl;'ra adnüni'S:tra;ã�' SHri'
DUIl]c>ro ' 'e leJ'e�.ona 'o que vos a- t <' " d t' 1 1"'';'' .. ,

,. y '. ,
-

I
-

f
., o all1Lg-o o meu S'I,n,C,e'I'O abraço pe- 'CiJ1. "e C.a:ligO ,goVleJ-'llacü-r s,eu- '..stadJl

I
d'aeocs ,cO'l'rlla'l's Sllvio Fel'1ral'o

c()I!;'Pa,n l�rao :n1ll1i�rt na?d u�nas.. '

Ia ilndiüação' C<'�lJ nOIllip govle'l1ll'3do,r Na,tal, atpl·e.sle,nta-J1lC af,e!luog,as' e F,J)�Hs. 18 _: Relici.tJamos·
p'I'o,vtel.o a opo ·llIInJl 'a, et pa�:J nosso querido Esrtado. Lniz Melo. cOl"díais fe.Jidl,a,ções. Vasco Henri-: cia,ndid,'ltl'll'fI e dp<leiando Jh� ��n

=���nf:r��I{��d�s ,Ja�:�ls ;�g�;�irÔf; FpoHs., 18 - �ej.a. ês:I,� p'Q,]'ta,�or q�l� J)';\vila "i:c·e nrlOsitdt?ll1lte exer- prcssh;� �'i,tÓlria. T:�n.j·nho
-

YebLe...
Caixa P. 55 FpoÚ\S.

' noss,as m:,,]ll1o'1'es fe,]J,cltaçoes mo.tIYO CUC'1O �Ü'l1.s,clll'O Advoga(�o,s: . _ }�P?lis,.. 18 - A Co.l'po:ra.ção elos

F oli-s 18 VemJl'O C0I121ra'Íu]::1J'--
escolha VOSISO all!reol,ado nome pa,r;1 Fipoll:S., 1 R - Pe]a fehz 1Jlldicaçao; pOII!'.I-3S fiscai.s dlo ESitado CIl1.Vj.::j li

P .. ,

d ." i f í· a suptl',ema malgl'stra,tura noSiS-O Es .. V-OSS-O .JlQll11>e govêl1n-o Estado me1JS v exoia >efu.si,va,s felicitações pel�
me �Iom preza. '0 dal]l�.IgO ])2''<1 �17. lado. D.eUis alS'Slim vos pro,�ej'a sal" cllirJllpdtmc>I1llo>s. Orlall1:<1o ele Assis' jl;s'ta e' ;n�l',e,citda-' 'es'�o.llh·l ao 'all�
�:dcO la

C
govema,l' elsl 'llno n<10s�o d�s- d,a·ções. �1an'O,el BO'l'n da Silva e 1'a· Corrêa.

..

,I caro'o de. �o,rel'lla,d·ol' de "5aln,t'a 'r.
a

.

'IJd.' O. 0'1lI0 s·eul v'e, 10 a 1111>ra or .]'
.'" ':'" . \,<.

me pb<nlho sua dlj'$opo,Slição meu co!'- 1I1lFlla. r. 19 Ab
Fpolis., .18 - ,A.o ilustre catari-' 1311'1111:3. Ulr�sles CU}[J!ha. Frederico

dia] a,b1'aço . .José F'I'anlcis·co S1,ei'l1er.// j" po (\'í
-

dl'd
1'açamos pela fe- n.ernse, p,ela aoerta.da escolha a pre-

Salntl.ana. Ennesto Ba:t.lsltad,t. D�lcE-

Fpolis. 18 _ E com o-raJn>CLe pra- MIl. ,�scoJ ll� CE3Udl' I a'tso g'ovcnnador. si,diência. do Es�ado al}l'eS(mtanlOs' de.s �. Coelho, Ca:rlos M. C. Mar'.,
••••••••••••••••••.•••••••.•••••,

'. ". I, a,lla . lt la � Iº'ar ousa t . f I,' 'd d V'
.' , ,rUeZ1 Rc'nald OI" IJ'ld Rád- D-rzer ([ue envIO .pl'esa.clo an1'l'go l1lf:ll' F ]' 19 "A" '_' ..

vo os e l,e1 a es. luva O�'l3111do h • ,1".0. ,1.Vle.l.ra, ,1,1,1('·: 10 I usora
.abraço -felitCitações pela feliz e.sco-I _. �o IS.,

.

- PI eS'CJIÜO f'elt.el-ta. Fcnn!a'nde.s e filhos. ,h!'a-ndo LouneH'o, Telemaco Siric1a:"
.

.

lha do pa,rtído 50-C1'lal Deanocrát,ic'O II el'toltelSlrol1J.el'o·eC.eHn],a descoE'!ha calndl,�la��, Fp'Olis., 1,8 - Mieuls si'l1celros pa-
klIS. á .

d L'. I g VI na OI' 's,lado M'lrl') b f I' I
. Fpo)" 18 A' d e agunaoandÍJd31to ·go.V1el'nador E�t�,d? QU:g1.1-; Cos-1a.

. -".. 113. 'e!llIS' ,e'.lz 'e:s'co ha vos'so iIlome fl1- ,,' ,·[s.,
"

- o lo.vem ·e a!' 0 ..

ra:ndo-lhe eSltroudos-a v'l'ÍoJ'I'a. Jose, F r 18 _ M', I f. '.' -, �Utl'O pt"esl'�C-'nt,e 1110S80 Esttaido almc- 10SOO, l!llllpll.l$olon�ldor do p.l'o,glI1esso Todo Q Sul Cata!inen�.e escuta
Gil. '1 d'pOI�.. "

- I,n l;S ,,�!('cI,ta90�" Jo-llhe mUItas fdicidades. Osc"n" de Santa Ga!l,u,I:ma_ meu a.fetu.os'}
Fpolís., 20 - FelLcito prezaldo dI lc�çao se�{ .n,<?l1lR ,,0\ el-l1Q Est.l- �a.l·düso.

f a�lraç!() (],c fe],l'cl<Laçoes p01' I>ua Vlto- diariamente a Rádio Difusora

chefe 'e'5c-ol.ha ,s!eu 11'(}l1lC go\'c;',n,o dQ °Fao,;��ços._j91�Il .��ha,. .

.

F[J'oli<s., 22 _ Satt.i$ofei-tos tua ilnd;- Dosa can.eUda�u:,a ao guvê,nno do de Laguna.
Estado. Respei.tosos ollmprimen10s .

� I?, ., I'� '. di ,clel.
( COIH nHFll�,a cação gov,er.na,clolr eilIVi:lluOS nosso

-Es'ftado. 'Sa,n:d:açoes. Telmo Bibe.ir!). 970 Kl·cs. (ondas me'dl' as).
.

l'n",CI,I,a s'o 1,(I'ane a{'e lllellS 111a's d I·.J··
. I"pAl·· '19 S·

.

Jose. Leonardo Clms,elll: ',' �
. :-- grl;lln e sa huatnO abeaço extClI1SJV.) ,� IS" - ,mcel'OS CUl1l[lQ'I-

FpoHs. 18 _. Cam voto,s dte feli- sm<;:e'ro� .cumPI1'lmleI!I� os vossa l:nd�- HVI�h Anita'. "IlH'nto,s digno che.f-e acerLncla e,<;C(I-
Horários de irradiações: - Dae

.' . oaçao <Tov.ef'narO'r �s!t.ado 7\Ia,rttLnhí) V· .
I Ih .' d ']0' 14 17' 22 h

Cidades ,congnatulo-me emlll}tente d .. H ':' , .. 1 . , rpolls., 18 - E com gll'al1de satis- Ia exoenola goveI'n,a 011' Estatlo as e ac; orat'.

con.terrâneo pela escolha de v. eX'1 eFp,�li� 19 F r'rt '1 .t
.. fação qlJle o ImmHtde ,�'Oltdado fl,o P.I r�Ilden"11Q 11Omey,ag,em preito g,ra,ti.· Representante em Florianópolis:

{l goy,ernador' -do noss-o Es>tad::J. I taril1ell1ls� I -r, l'� ICI, o l' 'tlIS ['e ea,- S. D. vem felidM-lo. pela aeer1aria

I
dao gesto mI1�lal art,enrJoeu pedido. D F' DE AQUINO

ContÍ>nuar'ei firme p'reSltlUil1>d,O esfór- '/II011']e "O p� ad e.l'z es,colha nVO�S,) e mel',ccída es'co,mw para- alta l1lagi�, Conte Yo�sr!ll-CI,a meu· apoio mo'rlll
...

,
.

D
" ,,"C<lna Ü'I nos,so L�ta(L(' I t '1 tUldo f'

.

t 1
•• Red. do. Jornal «O ESTADQ«

ços ao nos,so Pantitd:o SomaJ

ermo-\ M,olehiad, S t,
., , '.

..ra- ura te :l1nssa ·t,elllr,a. Plácido aI el l,n .eroecie'l'el aaTIlgos Sll-

cI·ático . .l'ÜSlé Manoe] Silvl3.· ',' � es a,Jl, rana.
" Ahoes. fra-g;a,rem nOllle VOiS'Se'ncia tI,pna I' : .:.:.:

..

<-

•••••••••••••••
'

Rpo.lits 19 _ HOO'anms acei!>.r· �.po.h�., 19 - CUmpnll1l'nto-o �nn F!}olis.. 1S - Pela ,'lJIstla e"c"'Jll'( deitor,al. lüe:pdns,as s,audaçõ,es, plH'- '
�

., " ..

I In,üO<lça'O CfOV('l'llü 11-0S5'0 Es>lad( 'L' .
. .y ,. ,

f I
'. ., -�. OD IN'noss�s ,res.pei,tosas !!elitcitaçã.es . .Tosé' Miguel .M.aN';,

'....).
n�me vo'S."sencia c:�nidi,cJa-t�,]'a. W.'- 'I,�tl, a'l' ,al!lla.go ad!l11radül'. r,enentc

a'
.

I

Pel'el['a GO'lues.
. vC'nno ,es�uJdllral 'u.ceJI,tc COI'.dllaJ ah,'!}- AI cov,el'de. .

Fpnlils., 19 - Ao ilustl:re conter- Fpoli.s., 19 - FeJi.c.it.o grande ço cJ:e fel ici I ações. Plácido Mufrn. F,polis., 1? ---: �:>eço ve'nia feli(�i;. � �1.a.'111Ieo. e. am�go miÍ'llhas f.eJicilbaç?�s a.milgo. e_scolhe!ndo para cornlcorrer FP.OliS.,
18 -: .l�

com i!lWllS-,O 9.1':1."
tal'

vCIl,>�eln.,cla.. ()'t.
mna �scolha \V�sso � ,

.

p�,l,a JIlltd<IC�,çao :de s'eul nome a dll'J- as ,e.ltelçoes gove,rnador do Estado. fiel' qm' cUilTI'�rllnyeJnt? o llus,ll'e .amj- JJpm�, aUo ca,]fgo govcI'n? ÜO.nS;f:ltU..�
A I \

gu' os deSlt1l10S <I'o.'I10SS0 'gl"3Jl],de Es- Mnr'lllo Luz, go pela sua mdJeaça-o a pr,eiSild'ên--1
ClOlntaJ do B�tatd>o. Re:sp-el'tos'ame'llte. AI ,

bdo.. 1'osé Rai,mund MüUer. Fpolis., 18 - Solidalri,a feliz es- cia do Es'�ado de Smnta Ca;J!aa·iml. SrID-telnelÜC Paêbeco.

Fpolis., 20 - �Ieus neS)pei,tosos colha v. s. a aLta inveSltklura do Es- Se!](}-o ao mesmo tempo par,a mim,. F!püli�., 18 - Parabens peja sva ,
.

�Il:mpri.nl;entos 3>conl!paJllhadlo.s silncp- tadlo. Nemes,is de Oliv'eira. Profes- llU11a �raln,de s3'Í.Í-sração pod'er ,r:ef'Ol'_lllldiCaçao para govenn�d-or cio Es, L�1'''ilECOMENI)A. "

�·os pa:rahoos escolha seu honrado sora de Agricultura Educan(�ário ça-r a o'[1,da d:os vossos leais amigos tado. Theodo.o Fe,rl'arl.

nome ditrigu1' ,dtes,tiJn:os San�,a Catari- "Sanita Ca,t.a·r.ina". no clJalltp-l'Íme,nlo de sens devm'es FIPoJ.is., 18 - Abraço co.rdial-

na . .José Ro-sa Cherem. Fpolis., 18 - Meu abr,aço de fe- na's próxiUllals eleições. Pompilio men�'e brr,j-]]]ja'llt,e amigo pe,ta ime-IFpo.li,s., 18 - P>ell,a ac�r:ta>ClLssil1la licitações sua e,s'co-J.ha CialllJflid,artura de Oliveira Hmoga. .

11l'Ol]':a-vcl 'consagração ont,em assisli

.escoJ>ha VOISSO nome já viilo,rjnsp pa- go,nernador Es,tarlo. NerLgli's!sor Vic- Fp(}]is .. 18 _ P.3!rahcns acedadu seu nome par,a govCll1nador nosso

'l'a go"e'm1ladolr S,anrta Catadn,a quei- gas Moura. eseolha vos,s'() 'll'Olllle 1iurtnro O'o'\'e1'- Estado que l1lJuito aipil'ovci.tará fh

r'a aüeitar nüniha,s f,eidtações e so- Fpoli.s., 18 - Queira re,ceher nador do Estiado. Abr,aços. P,;otásio amlPJi.C]:ão dos horizontes dia ;il]!)

lid,a,rieda,de.· José Rosá,rio A'l'aujo. InellS cllllllrp.riment,os pelo ]a;Jlça<mcll- Leal.
. Ciapaddta,clc. Beiço tralnsncil'i1' Cx,e(·'-

Ftpolis., 18 _- Acej.te nobre cmi- to sUla vHoriosa c3lDtdidla.tura 0'0·- Fpolis., 17 - Pelia sua candida- J.e;IlIt.issima s,erllthora milnhas 'l',espei ..

llenme all1li,g-o m·eus cOlrd'iad:s ollmpn- \"erlll-O noss·a tel'l'a. 'Sall:t'Ja,ções. Nil- tura, go,venl1lad01' do nosso Estado tosas fellioHaçõ.es. Thiers Fleming.
]11'enl'os justa 'escoMhla seu nome gO-1 son Bo:rges. appcselnrt,o minha.s siil1,cera's feHcita·, Fpolis., 18 - Ten'tIas 'a máxima

v,e-r!n:adOlr Esta,do. J?se T,el-es de Al-
. Ftpoli�., 20 _ TI'31l1sm,i'lo esii - çõe,s. �rOJ!.á",io Leal Fi-lho.

.
.. '

s�ti>s:.ação ele atpr.es,eIltar ao :nplhrc
lue,Id,a. DeJ'e,gia:do FIlS,cal. 1lJa,n:o amIgo o meu af.eluoso ab1'aço I'poll,s.., '18 � Ao prezado amigo catau.n·emlS,e o J1OS'S0 r,espeltoso
Fpolils., 18 _ QllIeira aeolher meu e feli,citações pela, honl!"Osa i'l1ldka- Deb1a ahraço e felicHo since'I·amen·- CUIInpil',i.mE"n't,o pela in.d�eação <('ti

.sincell'o ah:r'3'ço pela f,e}'iz i�lld'ic.aç:'io ção e ·escol/h,a do a.núgo ao mais al- Le, pela ina esC'O<[Ih,a pa'l'a gover'nil- ílll'i,!,re nome a mais aHa ma.gi8trll
prezado amigo oomo c3ln.ctkllalo go- to posto de sua te!'ra natal. No'rhcl'., dor do Estado, 'C.Cl'to de que ete tcu l'll'a do nosso .g;r-anrle Est.ado. Cnl'

v,enn,a.dor nosso Estado natal. .José to Ri,hI. cslpírÍli'O jovem e men<talidad'e nova diai� s:.mdaçõ:"s. Tuffi, Anüm &

Vkto.r Gaq'CÍJa. Fpolis., 20 - 11,espeitos'Os CUI11- lIluHo Is'e es.pe,rará no âmbito admi.- I-rmaos

Fpolis., 18 - Que Deus ahelllçõe pl'imelntos. Qtndill.a Linhares. I ndsltlraHvu {]te nosso HAado. Hafad I"1I)O,lis., 19 - A Gnião Be,ll>et'l-

o gov,ClI'UO de vos'sa excia. no clw Fpoli:s., 2.0. - Plt'la feliz es,coIhn I G. Cl1lllZ Lrlllla. c!.'nk nem�eativa Opel'ária cnvia fi

em que ,a,slsumird!e-s a díneção dos na cOIIlV,ell1'ção do PSD paq'la candi.-. Fipolis., 18 - H'O:go-vos ünesa I'. eX('li<l. sell ,digno bemfcítor s�l1'ce-

destí>nos de noss,a �el)'r� 'nalal. Es- dato a.o elev,ado ca,ngo dlf> gov,erna- traalsmit-ir dr. Af1t.wbal H.amo.s mi-- J
r 's l'e.lici,t,açõ·es .alta e,scolhJa ('an-P

.colha de vosso nOllne velO -Enc.her ele dor Estado arpDe,Se'llfÍaa.l10S a'O no- nhas fdi>ci,ta'çõcs m(�tivo sua es,c()- rr)vern�dQ,r rles:�lllo'S nos�a t,e1"l:1

alegria o,� corações dos bal'rh_\'a- bre co,nl'ewrâ·neo c ami:go nossa� Ih,a gOVf>'l'lIat!or elste Estado. Ha\,- J'ahlJ. 'J-l,csll1ei,tosas s'alllfl'nçõc,s. P�! ..

vCI-der. AIbtraça-vos. Juv,ê:ndo B.raga, si,nc-eras feliciJ1:ações. BrauHo .Jac- nlUtn,do Teí,vc·. ]1]eiro da .Fontoura. secI'etário..

Fpolí.s .. 18 - ,�pr,e.s,ento i,IllIstre que.s Dias, Ma,rila .Ta00qll'es Di,alS, Car- 'FIpolis., 19 - Meus parabells. Fpo.Ji!S., 18 -, Nos.so a.fetuoso

cOln,te'nrâneo calorosas felicí,taçõe� los Tonelli, AU'l'illlo (jarda; Cecili3. Condial Abraço. Cmt. Régis. : hraeo cOlng-ra,tllJações motivo il'.-

.su'a i.nLllioação supl'ema i�l1vestid'llra I Gal'CÍ'a. Pedro COI"rea, .i\._fa!lOel Dll- I l:p.oJ'i's.:, 22 - Nossas' siÍa1Ceras dicação seu nQ.1�l,e futuro gove,rJ.w
Esrt.ado p.elo PSD. A.P'olada pel() al1te, Cla.ra DlIlatrte, Amltolllo Mar-l fehcI!taçoes mer·ecicla escolha eJ'o- 1l0SS0 esla:ilo. VHJ'fll Neto e fanllltp..

P_?rt.ido TrabaJhisrlla �1'así,],eiTo s�c- ti,ns, Alvina Dua,rle Mar,líns, Ono- Vel1ma(jor do Es:tad,o.· R1bá'S D-agn�ar. FPOJi,L .18 - Envio ill1�'!r�al:li
çao de Santa CataoJ'lrua. Launla fre Dua,rte. ,Fpol:i,s .. 19 - Heino-ldo Alves go meu S,llncero ab.raço felIcl:taçoe<;
M'OlIlrã'Ü cheJf,e D-e.pa.1'tamento Femi- Fpolis., lR - P,ela ac,erladta esco- a,pre.s,entá. 1',es;pe.itos'Üs cnmIPrimell- p<:'collha vos'so nome go'vcl'lmflor !

ní,l1o �stadtlal PTB. ..

lha �q'ez�do amigo ]?al'a gove1:no tos, faZ'endo si,lltüt'ros voto's para Es,tado; Vílr,ia.to Leal.. ----------

Fpohs., 18 - Por s,e�' IndI,c.aldo ac (,o!1;shtulmona,J nos-sü bst.ad'O envlo-- que o voss'o govêrno veja á a.J1.ura F>l)ohs., 18 - Um 1-nrl,e ahraço. e
�wvel�n:o do.I13t1Ja,dlo minhas s!ill1<ceras lhe milnhas ,flelícita,ções. Osoal' Pin- do 'nome d<ilglno e ho..ruraclo de Y. j)lui,t,as f.clioidades. Vitor F. da

felicitações. Ledo J.JeitLe. to dr Oliv.elI'a. ,exci.a., pa,ra f'e.licitJ.ad'e de tüd·os Os Si,] va.

FpoU,s., 18 - Satisfei:ta vossa FlpoJhs'" 18 - Nossas silnc,eras ca,ta1·j,nenses. Fpolis., 18 - Meus fC5tí"o,s Clllll-

'Ü3!ndidatulra P1"esidentCÍa >nosso' Es·· fclicitações ao nosso futu'ro g'over- Ftpolíts. - Foi corm gr'a-nde al(' _ prillle.l1;['os [lel,a feliz indicação on·

tado cnví,o oU1nprinlel1lt'os votos fe- nador. ÜS>l11a,r Mei:m e f:nnHia. grí'a qUle l'ec,ehí a In:o,tici.a da vossa telll. Vi tt)l1' Lima.

liódad,es. Leünti'na Pi.nto dia Lur.. F,poUls., 18 - Soli.d-ád-o C'OIll a fe- jllsta e m.c'N"ci:<1a e.s'colha para ,g'O'
FpoHs., 21 - CO'lJ.g<ra1>tlllamos es- liz i,ndi-caçã-o Vo.sso noane pa.ra go- vennad()J]' da 1J),0s,sa terra. Faço vn

colha, v. excia. ao elevado posto go.. venn.ar .nosso g�aldo, recehid:a com tos das maiores felici.c1atcles e que a

Vêl'lIlO do ESlta.do. Lidi'O Alcides e g0r>a1 sinl!pa.tia, Clnvio c-ulm'osas [,;;- pa.z do bom Deus es>Leja S'e.mpr,e no

,A!(!,e]i,no. Comi:ssáTios dle Men'ores. licitações. Octávio Lebarbenah'().lJ, vosso lar. Breva,llec.c:m!(]o-nos r'llFpolis, 19 _ Vai o meu grande Fpo],js., 18 - Cua1l!P-rirn,enl0 ilus- presen1c, reafÍlm1amos nOlss'a 0'011-

�braço de ami?!a,rte siJIloera, acre,>.. tre chefe jus>'t1a indicação seu nome fia.nça e�ll V. s. Afitnmando·-lloS com

Adesõe·s à candidatura ftõerbal Ramos da Silva
(ondusao

I lEIAM A REVISTA
o VAtE DO ITAJAI

! -

SNRS.
ASSINANTES
Reclamem imediata

mente' qualquer irre

gdlaridade na entrega
de seus iorneee.

CUll3

rn �s S��d�sl��)
gas na testa e ao

.

redor dos olhos.
as sardas. man

chas. cravo!;: e es

pinhas.são traiçoeiros inimigos da

beleza da mulher. Quando su'rgem
estas imperfeições, lançando nu

vens sobre' a sua f�lici'pade, con
fi� nas virtudes do Cren'le Rugo!..
Rugor corrige rapidamente as cau·

sas do envelhecimento prematuro'
da cutis. Este famoso creme em,

belezador, usado todas as noites
em suaves massagens no' rosto,

pescoço, e todos os dias como

base do "maquillage". remove as:

impurezas que se acumulam nos

poros, fortalece os tecidos, dá vi·

gor e mocidade à pele. Com ape

nas uma semana de uso do Creme'

Rugol a sua cutis poderá ficar ma-·
cia, limpa e acetinada, aum_$ntan
do os seus encantos e protegend()l
a sua felicidade. A felicidadé
de amar ... e ser amada.

CREME

RUGOL
4 .t' .:Á

Alvim & Freitas, Ltda.·C.P.1379·S. Paulo·

conrQA F€I1IDAS QECEmeS OU AnneAS

QUEiXAS E RECLAMAÇõES 1,,11,PREZADO LEITO'P.: S. o 1l>e 'h.

it1teressa é. realmente. uma provideucia
para endireitar o Que estiver errado ,n.1

para que al�uma falta não se repita; e ,\:
NAO o esc�.ndalo Que a sua reclamaçll.o .,."

Ü:';ou Queixa pod�rá vir a causa:, encami

nb.e·a á SEC';;AO RECLAMAÇ(I�S.
de O .to;STADO. Que o �aso se ..a le.'aoo

, .jsem demora ao conhecimento de qt.lem

de direito, receilend;;, v. s. uma informa..

çS,., do resllltadó, embora em alguns ca ..

sos n�o sejam publicados nem a recla

mação nem a providência tomada.

-I

É mIA DOENÇA:;
.MUlTO PERIG.oS.A.
PARA A FAlIIILI.A.
E PARA A RAÇA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ftderbal Ramos da Silva foi escolhido pelo rarlido, aceifl; pero povo e
será consaj(_l'ruI�J1!las urnas_-:governador_constitucional de S. Catarina:

Os extranumel'arlOS
Hio. 7 A. N.) - o J)il"rlOl" da Im

p1:'_'Il�a Nacional, Ilm(/o r-m vista o

a rt igu 23 fip alo rias rli�jJolSições·
consfitucíoua is Lra ns i

í órias. con- .

. . I.. L
. .

é

I R
. f Chegará el'(ia-I'PlJI:a nor via a --

ecarmos, nessa altura, em um
. ,.. ..., v .,

problema que já passou. também,'
rca, j)Jo.ccdelll·('. r1fl 101·10 Alegre,'.

I á categoria dos lugares-comuns. onde roi PHI visi l a ir sua fa;mília,.
Nem por isso, porém, deixa êlr-, .:-1. Excia, R,E�\'. Don FI'.r'i Henrique'
'pela sua gravidade, de merecer ai-I Tl'i ndarle, Bispo dr Bom rim. Est.a-,
gum tanto mais de atencão I ....,

.

•
.' do df' Bahw. S. Rt,\,. I !rara ]J.ospe-,

.' • I dado !la Ho�pilal ri,· Cal'i,dade,
Findou o ano letivo e os mestres,1 Ao [-omar orden". o ft'z na 01'-'

qu� se ha.via!fl �spalhad1) pelo in-; de.Jl1 do� Jp:-;uilas. Lt',ndo ::;i.do pre
tenor a dlstnbulr cultura, a divul- / . '. ,. ,'. '. .'."", .

.
_

gar cO.nheoimentos, regressam a'
feIto do U:ll),I�1O La,lallnen"e, nos·

seus lares. E cada: um trás consigo êlJIlJOS rir 191U :1 1921. T<im 1922 in-
a afirmação que põe em relêvo pro-

f
gTeS�(Jl[ !la OI.·,rJem tios Jc,suitas,."

�lem� que está a �xig.ir solUl;ão
I

[,endo sidu sagTado Bi�lJO em 1911,
Imlêd�Jalta:1 Sa'llita c.�tarma ,preC'Ísa! .

. , ,'� � .
'

de professôres, de muitos profes-: pOI DOI1 Srbasl)ao LC'me. ]� fIlho··.·
sôres. Os que existem - em sua fio HitJ Grande do SuL
maioria e�magadora simy�es COTII-; Foi 'Ü fundadol' rio S(\millÚ ['lo,';
pleme�tarIstas ,s�m a ml�,lm� pr«;- e do (+ilJúsi()' dr- Bomfim.
paraçao pedagoglca - sao msufl-/ ..., . _

cientes em número para atender ás'
+ Don J.rt'l H"OI·Jqllr. r l'l'ill<10'

duas e meia centenas de milhares da Rey. Irmã Henriqueta 'l�l'indade'"
de crianças em idade escolar que' da Ondem da Divina "Providencia '.

se distri�uem pelo territ?rio ,d�
I

que' clUl'alnJe J11uil.os anlo,,, OCUPO)';"Estado, des a barra do Sal-Guaçu a! • _ ,

do Mampiuba, dês as fronteiras aF-I'
O cargo de Su�)el'l()rn cio HospItal!

gentinas 'ás praias atIâ'uticas. de Caridade.
Os grupos escolares - realiza.

ções esplêndidas e admiráveis OUQ VfAJANTES:
atendem ás mínimas exigências 'da AUgllSlo Niklo.tls .lnnior

Mi-' Hio, 7 (A. N,) - Realiza-s-e, 110-
moderna pedagogia - despovoam- Pl'ocedenLc cIlo Curi,tiha che,g01.t,se de normalistas, d!:!' professôresJc, no SUbÚI'bio de Leopoldina, com habilitados e capazes.

ontom a esf.:;t cnpilal. o sr'. Augusto
a presença do presidentle do IPASE E isto ocorre porquê _ sejamos NikJau,s Junior, DD, Supprinfen- '"

dr. Monra Brasil e outras autorida- objetivos - nos dias amargos que dente Geral das Agt\ncias da Sul.-
eles, o la.nçall1c11Lo da pe·dl'a fll'l'lda- vivemos, quan,do � desenfreatl.a An1'" C 'l I'

- c' ,

. ..

' marcha ascenSIOnal do custo-da-vl-
d··wa apI a IZf)(:ao. �. ."1..

dore·.s d'e aço "RolSenzvel·g". A nleIllal dllma s I A tI (,.',' .' e co, a prImana para da esmaga aos menos favorecidos n Lera .OI'1'f'i!

de
os fil�lOS dooS funcionários pÚbli-l, pouquíssi.mos .sãa os que, es��dado� Chegou aA est a Capilal, Cf se. An-
cas ah reS]tl.lp;Jtte". O Proj,eto dessa I

em .u!ll. Id�ahsmo e o esplrlto d� /1 bm:o Correa Inspetor Geral rla.1
obra a ser iniciada imediatamente

saCrlf'lCIO dignos de rasgados aplau- Sulacap:
A,

' sos, se abalançam a abandonar Il
pr.r:wü a um mercwd.o e um "play confôrto relativo do ambiente d-I. . ---.---
frouncl" 110 parque infantil. Tam- tadino em troca de rude meio rural,

EnVIe
__

ao seu anng? dlstanter'

hém ,em Mallechal Hermes será ten.d.o como paga algumas mag'ras um, nUIDW'O da rel'Ista O VA�··

lançada a pedl'a fundamental dum
centenas d� c,r�zeiro�. A class� dos LE DO ITAJAí, ediçãó (ledi�:

granrle Ginásio a sel' cOlnstrllI'do a'll'
mestres prI.marlOs nao usufruI, ,s�- cada' a Florianópolis, e assim'
quer aproximadamente, o prestJgw' _ ••

.

junlamente com mercado, um e consideração a que faz pleno jÍls. estll�a cdo�ftrI�UlJl(lO pala

conjunto re.sidencial ,e a instalação E o resultado dêste estado-de-col- maIor I usao cultural

de uma cooperatiya do consumo.
sa.s, .que é real, patente, indisutí- de nossa térrR'
vel, ..5 a. desvalorização gradativa

,/* O candidato a Gover
nador de Santa Catarina,
lançado pelo Partido 50'::181
Democrático aos sufrágios
de 19 de Janeiro v in do uro,
na sua peregrinação cívica

pelo interior ber r ige- verde,
está acolhendo vibrações
populares que valem por
verdadeiras consagrações,
Discipulo fiel e, amigo

de Nerêu Ramos, Aderbel
R. da Silva tambem vê,
privilegiadamen te, �m t ôr- '

no da sua pessôa, o Povo,
na expressão da massa'

anonima, da multidão in
tegrada pelas diferen tes
camadas sociais, mas, em

mais alto número, com

posto dos peq uenos e. dos
humildes, dos que traba
lham e sofrem, e. por isso
mesmo, precis'ãin de des
velada assistência do Es
tado.

,E, como o seu dileto mes

tre, o candidato da vitó
ria, falando a linguagem
simples e afetuosa que o

povo quer ouvir e que
sabe que é eloquent:e por
que é sincer e e respon
-eevel, vai abrindo' às popu
lações de cada zona os

seus planos administrati
vos, previamen te estuda
dos e medida tos á luz das
possibilidades orçamen tá
rias da nossa terra.

Declara, por exemplo,
que será o continuader
obstinado da obra social
que constituirá eterno d
tulo de benemerência para
� ad�inistração Nerêu Ra
mos.' Afirma

f
.' sultou o DA:-;P sohr:e' qua is os ex-

A
í

rrnar que Santa Catarina ocu,· , .

<

pu situacão de rel€vo especial no
trunumcrários qun 1)01' rxercer em.

Brasil, pelo desenvolviruento do Junções rir carut=r perrnuueute fo- ..

ensino, principalmente primár io, é ram beneíiciados por: uquclc ó{lis-,

I
incor�er em. lugar-comum, cediço, pos il ivu l�

..
gar. E�ClaI'Pce,"u

('>'oS!' de- ..

, repetido, batídíssimo : e reafirmar
, , "

o que vem sendo diáriamente afír ... parlamento que so apos regula- <

mado; é proclamar o que já é do mentação- do ref'eridc m'-[ig(J é que'

I
conhecimento ,público. o assunto podetia ricar esclareci-<
Os resultados admiráveis dessa do e que c.s�a regulamentação era-

j
política de alfabetização adotada
por' nossos últimos governantes

assunto ria c:omp1ef pncia do Can--

têm sido esplêndidos, valendo pe- gresso Nacional, onde já. esla; sendo
. Ia reafirmação do valor da peque- estudado' o' assunto ..
nina pórém 'briosa unidade cata-
rineta. Ainda nesta última semana' Don Frei Henrique 't'risuiade
que findou, .divlllga.v�� os perió'-I Bi�ITo de Bom fim
dicos da capital 'brasIlelra os hou-]
rosos números e conceitos, relati

vos, � nosso E�t�do, contidos n�. re,·1
latúr io 'das atividades <do Instituto

'

Nacional do Livro, quanto á quan- 'Itidade de bibliotecas aqui' existen ..

teso O recenseamenfo geral de 1940
veio mostrar ao Brasil qUe Sarua l
Catarina se podia orgulhar de SH]
das unidades da federacão onde é'
mín.ima ;; percentagem·de analfa-!
betos. N.o pleito eleitoral que fie:
feriu a Z de dezembro de 1945, deu i

a ter-ra barriga-verde positiva de-;
monstração do alto índice de alfa-I
betism o de seu povo, inscrevend ,)

como eleitores 20% de sua popu-I
lacão total. i

1:;sses são fatos que nos orgulham I
e dão ao torrão cata rinens., posição'
de prestígio e relêvo, face a seus

iguais. Cumpre lembrar, a esta al
tura, que o f'ator i negávo l ..

mente ,decisivo dês s e êxito.
aquêle a quem deve ser atríbuid-i
a responsabilidade maior do PI'IJ-/g resso cultural catar inense é, in-Idiscutívelmente, :; desprezado, "

esquecido, o obscuro professorado
primári� ,

FlorlSftópoils I' 8 l:i(: Dezembro de 1946

que, se ne

cesserso fôr, para prosse
gui-Ia, «terá a suficiente
coragem de tirar; mais de
quem tem mais para dar
mais a quem tem pouco».
E essa afirmação con

tem a promessa de que o

seu govêrno não fugirá
ao equilibrio orçamentário,
que foi norma sustentada
pelas administrações de
após revolução.
Basta destacar êsse as

pecto do futuro govêrno
de Aderbal Ramos da Silva
para se aquilatar da visâo
administrativa com que
êle ascenderá ao podei.

('
Pedra fundamental

as garantias mal's completas ..

PEllall.11
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CONTRA CASPA,

lMonsenhor Harry Bauer
O digno Vigário-geral da Arquidiocese e Cura da Catedral

Metropolitana festeja hoje seu 180 aniversário de elevação á

dignidade sacerdotal.
.

Monsenhor Harri Bauer tem sido abnegado, solicito e in

superável .ern seu duplo cargo de pastor de a.lmas e preposto
de Sua Excía. Revma. o senhor Arcebispo Metropolita.no.· Em
meio a tantas e desveladas atividades que lhe minaram as

fôrçaS, por lima atuação, pela sua sincera compreensão da vo-.

cação abraçada, Monsenhur Bauer mereceu a breve tempo a

estima de todos Os floriamopolitanos. Embora afastado por
vários mezes do nosso convivio, soube sempre do afeto que 'Os

habitantes .da. capital lhe dedicam pelas inumeras . e constan

tes provas recebidas. Na data do seu anivei-sário de ordenação
sacerdotal essas provas redobram de intensidade e número.
Serão muitos os votos de felicidades e os protestos de estima

que Sua Excia• Revma, há de receber. A êsses votos e a, êsses

protestos acrescentamos os desta folha. Ad .multÜ's RIlDOS,

Mais criminosos nazistas
.

Hamburgo, 7 (U. P.) - De- cluem quatro médicos do cam

zesseis funcionários do campo po, acusados de terem feito ex

de concentração de mulheres periências de pele e ossos, l'ea

de Revensbrueck onde, segun- lízando misteriosas operações
do foi noticiado, mora-eram cirurgicas e aplicando injeções
cinco mil mulheres, compare- que mataram e deformaram
ceram hoje perante o T'ribunal, centenas de moças.
para o inicio de seu julgarnen- Roma, 7 (U. P.) - O mare

to. Todos eles se declararam chal Alberto Kesselring, ex

'inocentes. comandante supremo das tro-

Os réus, dez homens e seis pas alemãs na frente sul, com
mulheres, são acusados de bru- parecerá no mês de janeiro
talidade e assassinío, assim perante a Corte Militar Aliada.
como de experiências medicas O processo se realiZará nesta

que transformaram jovens s'á- capital na .sala de Sapienz, on
dias de pouco mais

.

de vi (lÜ' de foram co-ndenados á morte

anos em mulheres de cabelos os genel,ais Maeltzen e von

g:ri,salho!,,\. Entre o.s réus se in- Mackellzen.

que se observa' no corpo docente de'
nossos estab'elecimentos de ensinlJv l

primários. Os' valores melhores e

mais pTodutivos, as mais destaca
das ca.pacidadés aba!ll,r1onam, irre':"
mediávehnenté, a profissão, ante.
o aceno de uma atividade que lhe� .

.. permite triplÍcar OÚ quadruplicar o .

,a.ntigo rendimento. O problema é·
g-rave, tem solu�'ào, porém, e ur�e'"
d.ebelá-lo, antes que suas conse

quências se façam funestas;
E não será êste, acaso. um dos

"problemas básicos de Santa Ca-,
tariila"?

-

(CHING)
.
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Truman falará sobre a ,greve
Washisgton,7 (U. P.) - Em

seu próximo discurso, o. presi
dente dos Estados Unidos, sr.

Harry S. Truman, segundo
previl.'iam Os circulas auto·ri
zad'os ....ãesta cwpita], flalal'á
acerca das cOInsequências que
poderão resultar se proS'seguir
a greve dos mineiros, a qual
entrou em sua terceira s'ema

na.

Afirma-se que o presidente
dirá que a greve, se continuar
produzil'á o desemprego em

massa, ó desastre d:a industria,
a fome ,em todo o país e porá
em perigo as relações no1'te
americanas no ex'terior.
Declaram ainda 0,8 referidos

ciroulo.s que o presidente Tru
man pedirá' :aos 140 milhões
de norte-rumericanos a que re

pudiem a oausa dos mineiros e

façam uma exigência unida
para que a produção do car

vão seja reiniciada imediata-
mente.

.

Os mineiros ,enviaram hoje
cheques em branco, aos escri
tórios do Sindicato,'a fim de
auxiliar o pagamell to da multa
imposta pela Corte Federal.

O sr. William Green, presi
dente da Federação' do Tmba
lho, da qual é membro o Sin
dicato dos Mineiros, plropôs
hoje a realização de U'll1:a con

ferência entre os mineiros e os

proprietários das minas, com
o int,lüto de resolver a situa
ção.

O s�. Greell apelou para o

governo que agora dirige o tra
balho Ims minas, que auxilie

a üonfe,rência "até que um

meio util, sincero e honesto de
disC'uS'são, 'possa se,r encontra

do, a fim de resolver o proble
ma da greve" .

A greve ger.al em Oakland,
na California, terminou hoje,
tendo durado nrais de 48 110-
raso

]�ORTE ITAIPÚ (GUARUJ.i)

Mais uma Pedl'eir'a do

nistério da Guer'ra, tra.balhan-

do eX'clusiV'amenrte com Brita-

T,ransmares

São Paulo,

Importadoil'a

di,Sltribuitloifa das

Máqluillas Ro,se'lllzv,ei.g, ap,rc-

sentou a ofer/ta mais vantajosa
na concorrência púb1ica do D.

E. R. de Srunlta Oatarina, dando
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