
De todos os recantos do mundo' se alteia, na grande fesfa de hoje, o grandioso
cantico-: Gloria a Deus nas afluras e paz lia terra aos homens de bna Yunta'de!

li'Jazisia'i expulsos da �rgentinaI RCE�OS .-\IRES, 24 (U. P.) - o Ministério das Rf'la<:ões Exte-

II l'iÜ'l',es, sr. J,Il,an',BJ'<lmuglia, anunciou que 'a Argentina deportou nume

)'üSOS acusados de agentes naztstas, a bordo do tr-ansporte "Pampa".
que zarpou sábado para Hamburgo, Disse o chanceler que isto é lima

prova de que o govêruo de Peron está disposto a cumprir com todas
as obdgaç'ões iflteJ:uaciollais Ilvremente assumidas.

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

a Comissão Executiva Central do
P. T. B. decidiu expulsar elo, seio
da agremiação o deputado minei-
1'0 Jarbas Leri Santos, por ter o

me'i1110 assumido 'a presidencíà da
Comissão Executiva elo Partielo
Trabalhista' Nacional no Estado de
Minas, cargo em que foi, sábado
ultimo, oficíalmente reconhecido
pelo Superior- Tribunal Eleitoral.

o canfico suave
JO,ão Frainer

() MAIS ANTIGG DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Propnetarlo e Diretor-Gerente: SIDN-eI Nn("'F.:'I'J - Dirt'tor-: BA'RREIROS 'FILHO
Diretor de Redação A. DAl\tASC&�Q DA _SILVA

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

Na madrugada fria, por entre
_

as flores de neve que vinham
esoranquíçar os campos, eseu

'tou-se um canto mavioso:
Glo-ria a Deus nas .alturas e,

paz na terra aos homens de
boa vontade!

Nascera Jesus

Ano XXXiii de Dezembro de 1946
p[Cor <'O;\-I A OPOSI('.'\O

Política
Brasileiros naturalizados.- Suspenso um- juiz eleito'ral.:

Nos arraiais petebis.tas.-Na Baia.�O-utras flotas.

:!l1,n d('ij'l!uncia oferecida contra o

Ij n iz -oleitm-al da CIdade de Fuizn
Verde, no Rio Grande rio Nort«,
1lllnnlmPlllwnfe, fPSO]\'-'PilJ [l,plicar a

Ilpna rj,r suspr nsâo ao l'efrl'irln juiz
.ale' que o mesmo sPjn julgado. O

-

.4 nuilt idão oue não powte enlrar,')01' [nltr» dr' PSpllÇO lias «mplos
Conce li traçõo Trnb« lliis ln

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o �ST <\ f)') - Quarta ,'eira, 25 de Dezembro ele "9.6

Fundada, no Rio, a l�iqa Brasileira I
de Defesa da.Democracia I

Rio> . E.) - O ministro de ação objetiva, é considerada sil inteiro a apoiará e os resul-,
da Justiça recebeu, ontem, em pelo Govêrno corno uma res- tados da sua atuação se rarão A F.esta do Natal, a mais be
seu Gabinete, os jornalistas ali posta. ao seu aipêlo. A Liga éj sentir até as 'próximas eleí- la e poética, a mais sugestiva e

acreditados, aos quais prestou com efeito, a mobilização rá-
I

ções, onde prevejo. que os' par- signijieativa do ano, deve ser,

declarações sôbre a "L i g a pída, espontânea e ericients de tidos verdadeiramente demo- no mesmo passo em que se ho-

I· menageie o Ctisto de Deus, a
Brasileira de Defesa da Demo- todos os valores �a. Nação., crâticos alcançarão vitória es- festa tío lar' e elà criança, a fes-
cracía " cujos estatutos aca- Dentro de poucos dias o Bra- magado:ra._ I ta dos humildes e da mulher, a

bam de ser aprovados. Inicial- ----------------------------- festa do coração e 'do- espírito,

illN·"eetI1o·t:e, disse o ministro Costa

P E C <A' -5
.

Ci' EN'U I NAS
Pregando a· Doutrina que

mais dignifica a família e a

criança, que mais enaltece os
- Os estatutos do órgão de humildes e a mulher; que mais

defesa da democracia, que aca- » fala ao coracão e interessa o ce-

ba de ser criado, mo.stra.,m".q?-e 'DE·'S''-:.TO',\�CH-R·YS·L'''''Y,''·DO···'WA·E·,'�'.. p· •. '.YM�''''''"'T-TH'''E''-FAR�GO,
rébro, por certo que- o espiríto

t t d
- \;10 J::. UU Lo. VU . e· o coração, a mulher é '05 111)--'se ra a e uma ínstítuâoão '.' A to 6; C

.

h- f 'I'.

1
. , .'� - pera U om ,veis e amm' oes mildes, 8" 'criança e a arm la,

parttcu ar, Isto e, de natureza acabam de receber o. conc•••ionário. de SOTO n••ta Capital deveriam, a 25 de dezembro, vi-
rtgorosamenre e x t r a-oficial. Rua Deodoro nO; 14 brar de maiores emotividades,
Mas o Govêrno não poderá dei- engalanaclos de senttmentos
xar de aplaudir, estimular e OFICINA DE SOTO Aut'oriuda à Rua Pudr. Roma. 53. mais puros e mais nobres!

aUlXiUa,r, no que for possível, S.rviço. de meoâ.ntca em gerai. •• Rapidez' .. P'er&-içã-o. F'esta -do lar �. da famH�
êsse empreendímenro que vai' InauClur.r-.e�cf no dia 2 de Jolneiro de 1947' quanto mais não seja porque

Profil.i�naie 'com conhecimento. comprovado. .oh à direção de recorda 'Ü nascimento ele uma
colocar a Nação inteira na de- competente técnico diplomado em Meoâ.nicó e com ••rviço. criança s!)vina, ele vez que são
fesa do regime de.mocrático, p.re.tadc. à ,Aeronautica. aacrianças que mais poetizam:
tal como o estabelece á Cons- a família e. o lar, "Um lar .sem

•
. I/!III crianças - houve já .quern es-títuíção Bra!sH<eira, é, conse-

CO'MUNICACAO .crevesse � é corno umijardim
quenrementa, contra a disse- .' .' sem flores! "Observai os lares
mínação de dowtdnas íncom- modernos, recem-enriquecidos
patíveis com a nOSSa formação E X P R E S SOS U L A M E, R I C A N O pOT nascímeàto ele crianças ' É

polítíca, moral e religiosa, se- E. Fl'CJue'l'redo & Ci· ... · Lt-da:. de, ver como ós amigos da fa-
""

. mília acorrem a visitá-los, as
gundo consta texltll'almenlte da- Rua General Couto de Mogalhã•• , 2132 -. São Po.ulo i mãos clieins de presentes e os

queles estatutos. Tcon.porte. de carga. em geral lábios cheios ele louvores para
DO,MICILJO A DOMICILIO . .o recém-nascímento ! -

Inlterrogado sôbre se O Go- Temo. o praser de' comu�icar 00. Snr•. comerciantes e interanado.
, li' 't< l' .'. .

.

vêrno tivera qualquer pa1rtfct- em geral, que a pal'tir de Janeiro proximo, pa..aremos a fazer o ,es, a (a Cl lançaJ' p�rqldl� nmf,,-- '. d t' d .l"
.

•

SÃO PAULO guem mms como esus' izrnn-

paçao na criacão da Li o-a Bra- no••o .erv�ço· e ran.porte. II corga. ..lretamente de a
t t '. '. "'.

1'1' d D"'� d DO IFLORIANOPOLIS • v!ce-ver.a. com viagens regular .emanalmente. cou al1(t� as cl'lança�, q,ue, p�l
s. 'ewa e CL·esa a e·mocra -

em caminhõee propries, v�ze�, a e :ppra, o� pr<?Pl:lOs pa!s
Cla, O miIüstro da Justiça res- Informações com o Snr. GUILHERME GONÇALVES D'AVILA sao m'<1eseJ�v:e]s, Dal, In�el'l1a-
pondeu: (Agencia Geral de Transporte.). rua Alvaro de Corvo !ho, 2. Ias em coleglOs: ·nas cldad�s

-

_

'
. Telefone 1.677. -, End, Tol. «DAVILA» mesmas, em que reslüem, Mm-

O Governo vem ,pro.cutl'an- FI . , 1" 22 d D b d 1946 tos-OOSalS modernos 1101' ('01110-
d h

'
, ol'lanopo 18, e azam 1'0 e. .

. , .

O a .tempos, alertar os lIde- d!s'tllo e elegância, praticam,
r�s de tôdas as classes, espe- cÍ"Íminos�m:I��e, a i,mm:a lissi�
Clal·mente os do !trabalho s' _

ma .�bstm&.cla da nclt,alldade,
.

.
,

.'
,o O Crusto, entretanto, dIante da

b�e o. pengo de centas Ideolo- má vontade ,dós pl'óprios disc1-
gIas. Conseguiu mesmo r1euni- pulos pl.\ra as crianças - e

los, aLgumas vezes, para mo.s- eram o� &eü>; disc�p�los que já
trar-Ihes que a tarefa do presi-

lhe elevJan1' ter assllllllado as li-

dente da República e de seus
----;__-�------:---;�------

min i-stros se,ria imentla se,m o

aux�lio conjugado metódico e

sistemático dos represe.ntantes
de todos os setores da coletivi
dade. A criação da Liga Brasi-
1eira de Defesa da Democracia
com finalidade clara e plana I

A Festa do Natal
Leopoldo 71Iachallo

cões ! _...: q1.le· fez? Ralhou com

ps discípulos, atraiu-as para ,si,
a dizer: "Deixai virem a mim

'as crianças! ".
.Pesta dos humildes, exata

mente porque '-marca o nasci
mento do maior humilde que a

Terra já conheceu:' Humilde de'
nascímerito e de hábitos, de vi-

da e de doutrina!
Festa da mulher, porque ne

nhuma civilização e doutrlna..
nenhuma filosofia e-' religião;
nenhuma' ciência e sistema so-

cíológtco soube glorifícar a mu-
. lher como a legítima Doutrina
de Cristo! Não se encontra ne-

Ia, nem na vida e nos hábitos'
ele seu creador, naela, absoluta
mente nada, que pOSSÇl

. ame�i..
quínhar, "colocar em sttuaçao
inferior a mulher!
Festa, do cor-ação, porque se'

"na ver�des - corno- aíírmou
o sr, Augusto Comte -: que

precisamos prímeíro se�tí-la�,
para depois compreende-Ias,
a. Doutrina do Cristo é, por cer=
to a maior dessas verdades: A
p�r disto, uma doutr�-de P§l,z.
e amor, ele poesia e d€! einoqã'o;.
de renuncia e de perdão, de jnr
'reza e ele caridade é Doutrina'
amoldada evidentemente, a co

rações,
Festa 110 Esph'ito, porque co-:

memorativa do apa.l'€cimento,'
ela maior irradiacâo da Divin
dade sôbre a Teí'ra e entre os:

homens! El se "Deus é Espíri
to - como afirma. o próprio
Cristo, demonstrando - "é ne

(;essário que os qtTe O adorem,
O adorem em espírito",. claro

que o seu dia, bem $âber-Ihe-á
�comemorado em espírito! Mor
J11ente em se tratando de quem
pregou e exemplificou uma:

.DoutrIna que é a espiritualiza
ção meama de tudo".

'

(Do livro O NATAL DOS
CRIS'I'ÃOS NOVOS).

Estabelecim,enfo
BRASIL

Gráfico

BOAS

aos seus' fregueses e amigos

FESTAS

desefa

e

FELIZ ANO NOVO

Salve 1947

FELIZ NATA.L

Padaria. Osmar
DE FRANCISCO MEIRA

deseja aos seus fregueses e amigos'

BOAS F'ESTAS e FELIZ ANO NOVO

FELIZ NATAL

Salve 1946 Salve 1947

'Casa São Jorge'
DE OSMAR MEIRA

BOAS FESTAS e FELIZ ANO NOVO

deseja aos seus fregueses e amigos._

.1946

FELIZ NATAL
1947.-

comu�iil�a o ��U8(::�!�:es e

"

amigo. o contrato de ca.o

mento da .ua !ilha JANICE,
com o .nr. Amilton Cruz.

AmUtl}n (ruz
com1llnico o seus amigai' e-·
parente. ·ó contrato de .eu.

C080mento com à .rita.·
Janice Demaria.

, AMILTOH e JAHKEI'
!'I 'C_O_�_f_ir_m__a_ra_o 1
Florían6poli., 25 de dezembro de 1946 f:

._------------------------------�
.
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: P I A M, Farmacêutico e Comercial do Brasil Ltda. •
·

: distribuidora dos m.dicam.nto. do Institut. Biochi- :
• mico Maragliano Sede Universal das investigações

• •

: e do descobrime:nto do função terapêutico dos :
• AMINO-ACIDOS e dos ULTRAPEPTONAS expresso •
• •
- às ilustres classes Medico e Farmacêutico de 'SANTA •
• T.
.• CATARINA seus votos de esplendido NATAL e •
• •
• felicidades pàra o' ANO N�VO. •
·

'

· :
.- .
• •
• •
• •
• •
• •
• •
·

\ .
• •
· '-,

.
••..•••......�.............••.••••••.
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o ESTADO Quarta 'etr.a 25 de Dezembr() de \946· 3

I-1O.\iE:\S E C.\ES
Os lets<l;ul1rntos a Javor de a

nirna is são mais I\tJhl'CI'OSo.S, tio
<rue. xo imagtna. Há algum tem
po, uma solteirona parisienss,
Melle l\la'l1i ere, fez, Iostamento,
legando a �oei,edade ' P roíetora

. d(�s Anlillllais, ,,,ellS cães. ,sellS ga
tos -c' sua pequena tortuna. Mas, a

Jitwülia - PI11IElllle",; -af'astados quo
rumeu. em yi,jla Sf) j)I'lf'Oollj);W<lm I

,co!n ,e.II�. d'cnlal'aml mva lirla-!«. I';is I
a' {lcC-l"au do tribuua! :

Um lerno sellltiollll'l[lIt.O '(f.{' ami
zade aos a n irnn.is ,pnelN"lI t oda a

vida de .\11,lh:, .\htlÜt'l·C'. I;: naíurat
-que, não l·pnrlo ,p.nconü'uÜo ;'\ sua

volta. senão ,H ing',ra,Lidüu f' ',a rIe-
. ecpção. [f'I1Il'H' lestemi.l1Iliiirlo -cu
11('C'(}IlIi,('·c,i,lnAn[.o a 1.'6.',e� "seres
mudus '

- corno da 11H'::; churnu
- que tanto coul ribuh-am jltll'U
lhf\ amr-nizn I' li vidu.
E n" IIPI'rl0il'o,;

migu (lo,,; u nimais
dos.

uul.utai« da <1-

lica rarn 11lgT.;l'-

O !\1E:L'RC), I'�, U 0V1LO. i'j.T),WI'�S
Paris 1,:-;, J-. 1.) - Os ,'('ptesen-

Ün�('.� df' ;'31 n.al;ües Plltlll'I,Jtlfn a-
I '

'clnúf.1 <al' l'l'N"nl.mnen lie (I rn1l-t'\' S' ç
>C!.'i.,iÜj' Ipar(I'I'i\(),. f'llci('.pi'adl()l� .l\'llIl1Ü I
construçãu ,i�'l).lada d(l parque de I
í'aill,l-Clüucl, para 1):'; lJl'('i�eJ'\';H' (lo 1
-qua lquei- alltl['tlçiifl no IJI'"n INI

medicla, E,;liil) frci"wo,;, fif' acó rdo
com o voto dos Cunvcnc iona is ele
1.79:3. num '(',;l','(c,ii,() l"l'·Ci·lllo df' ci
monto armado quo se acha nus

caves do R\WefHI Jutemacional de
Pesos () i\ [l'd.i rlas, Olllrllt', Tlpla ]Jl'i-
men-u vez di[''1)ois ria g uerru, "O
reuniu o cnmilr' euoarr-cgudu dü
tomar as' deei:il)(',S a,dmiini�ll',lli\'ilS
c cientificas in(li'�'Pt'n'1iêl ve,i,,;.

E,:,la,:; llll.Ílda(i,es i'lll'am ('Up;u!Í,,,
C.Ü'1ll escr-upulosa Jid,nlidadl' dll�
naeiunuis. l"i,zp<ram-<sI' rp-[ihC,ls
,dl('.s�I('S pa't!l'õI'" Juudurnr-nta is. 11"::3
rto nw.ll'll I' ';'I'j,s d·o lluilo. {}u... · �,'

Ieln,CoRltr-am e.ncerrH'do;; !lU m"�11l0

,!Corn',

A OPL\LI.O DE HRni\L\�S H.\lm
f-;OBJU� BLF:ONORA m':·q:

"O])['i.g·a,rla a ",p,guil' U [.j'xlo :'a

n.a! (lo. .; :;PllS Ila,)J(�is.. ll<II'pel' <IS

vlezrs a"."usla,cla Cl)m i�"lj, I );i �I

impl'f'.",,;i\.n fi,r ]JIIXal' da alma g'l'
ja,da c Tllllda palaYl';}!'; quI' j,í 1l,�tO
aI:llJl'am ��lJ(lllla,n('.as aos lÚ.bi()�.
E ,('lnll'l('i],an,lo a multidãu a :telttnw.
ela ,anasla-se c,om a la,s�i(litd dr

uma caJtiva ,e lêDl-�'e a irmpl·,.,,�;1(\
de oLlvii' 'Ü 'SU.I'rlO r'L1moll' de SLl;�:i

pelslê1>fl,lIs COITIf'11111,es ".

GTL\.FÜ"!:'OO fA
uA lol,I'H ti (l filüw da S('llsii,i!i-

Juliell. (fI'PI'iI
,

i ..
,
f
"

'i

'�,�RA RECEBER AMOSTRA GRÁTIS
ESUEVA O SEU ENDEREÇO A.O

lIlIHHlIH(UW.l IH.lI1'.l $, �.
CAIXA POST.\L, 36

C31_UMEN.ll.U _ S.�NTA CATMINA

.

�
S��EXPANSAOINDUSTRIAL S!!!AHEitICANA Lr.!!

Desejamos aos nossos presados clientes

e aini�os os nossos rnell.ores votos

de filias festas e pllospel"ídiJdes nu

"decolTer ,dp, al!O de 1947.

o'·!.> o,'

Londres chamou seu \1 �MftS IEmbaixador em I
.l11, •

IMadrold_..' 1-
SSINIINTES' .

Reclam'em imediata-
I

.

Londres, (U. P.) - O F'o- mente qualquer írrs-

I reign Ofice anunciou a rettra- gularidade 'na entrega
da do embaixador br'itâníco na -ue seus jornaes.

� Espanha, 'Sir Victor Mallet, de

i acordo com a resolucão toma- I

I da pela Assembléia ci�s 'hçÕes I
I Unidas contra a Espanha de I
Frai-;'CO.
A saída do embaixador de

Madrid depende apenas dos ar

ranjos pessoais de Sir Victor
M a II e t e de facUidades de jtransporte.

011 1,...../,. _

llaboratório I:
iI Radio-Tecnico-Elect:roo I '\."!�

Fundado em 1935 I XMontagem -la rádios. Ampli- !ficaooreEl-TraneI'C'.iseo:l'tllI I
Mai.9rial impol'tod... direta- i

mente dali D, 3, A, !
Proprietário ! .

OtOIDi'lf Georges Bünm i"!i E�GCb e - Teonico - P·rofi5sioTloJ
.

i
formado na Europa .

! >tU(I jOã:'l�����ó�o:�::l ._ Cl"h l'
�':':'�":U,�...ll:f'J.;C��J'..li2'IZi

1�I:í;: '::-mpromISSos I
I LI!�,��;�:���A I
a
Lillr os novos e us!!dos,
em cjiversos idíoma.�

Feliz Natal e prosperidade em t 947, A fa�a se�viu
, .

. de bisturi
deseJ" a é os seus' freguteses e amigos East Orange, Nova Jersey,

.'
.

. 23 (U. P.) - 'l'homas Stanley,
um menino de 4 anos de idade,

1 enguliu a metade de uma la-

1947 ranja e esta ficou em sua gar
ganta, não sendo passiveI tirá
la ou en.gulí-Ia. Seu !"Ü tentou
inutilmente retirar:J, laranja,
bate,fido-lhe nas costas. ·'Em
vista disso, chamou o tio do
garoto, dr. Thomas Stanley,
médico, que, com Ui!lla faca de
cozinha, fez um corte de 24
centímetros de comp':fimento
na garganta do sobrinho,' sal
vando-Jhe a vida. Agora o me

nino, operado no Hospital, es

tá convalescendo rapidamente.

f.;l�.,�::�e,�eg:::::� P;:,:;,m
" e;-

Salve 1947-Boas Festas-Salve
,� ,Memúro do lnstilllln de li'r{/I),�'" I" u)i1uma frase que mente, a }r-I.I·U

,diz a ,,'el'eJado".

IJEZEMBRO DE 1946 - Rio de Janei,.

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

Novidades todas 9s1gemanas

_;t..._:
.

., , --:.!- _�.' u.. ..��4.e,:;g

O Mucus do·,
As-mõ Dissólvido
.Rapidamenté

.
.

Estabelecimento
((JOSE' DAUX.) $.AIl

Com·erciaJ
Séde: Rua Conselheiro Mafra.-Caixa Postal 116-Endereço

, TeJegrafíco DAUX . ...:__Fones: 1201 e 1435.

Florianõpolis;..Sanl,a Catarina
Brasil

Tecidos e armarlnbo em geral. Rádios ej
lamjJadas «Pbilips». Refrigeração em

I

geral. Oficina Técnica de Rádio e Rrlfri
geração. Cinemas -Diversões Teatrais

Os ataques desesperadores e violen
tos da asma e bronquite envcncu.uu

n organismo, minam n. energia, arrilí·
tram -a. saúde e debilitam o curneão. Em
;j minutos, Mendaco, novu rúrmlll4-
médica, começa a circulu.r 110 sanrruc.

dorniuanclo rapidameute os �;L\'q!l{·�.
Desde o prjmci ro dia COnlE'Ç':"\ a dr-sana
recer a dificuldade em respirar e volta
o .snnc reparador. Tudo o qtle 1'<0 f:1" ne

(:m'�rio é tomnl':2 pastilhas de A-'ehdacll
ás rcfci('ões é íicará complet::\lllcat.c li ... re

da a�mn. ou bronquite. A, a<;tí.o' ê muitll

'rápida mesmo que se trate de caSOff

rebeldes e antigos. MendacQ t(lITI ti\lo
tallto êxito que se oferece COlII a garanti:!.
.de dar ao paciente respiração Ih-re c fú.c!l
ra.pidamente c completo alh·io cl..., sofri
mento da asma em poucos dias. l')e.t;a.
Mendaco, hoje mesmo, em qU3Jql�e["
farmácia. A nossa garantia é n SHa. ma.lOr

proteção.

Mendaeo A�a!;m��m
A gora tambem a Cr $ 10,00

Milionario (k)
«sangue)
Roma, (U. P.) - O "re-

curC'!''' mundial de tLransfusão
de sangue foi batido por um

enfermeiro do HoS!pital Ve.ro
na, que acaba de doar seu san

gue pela milesima vez - é o

que in,folrma o jornal "Tem
po".

O enfermeiro, que se chama.
Sigismundo Ghen, já doou. um
total de 217 litl'OS de sangue e

lembra que durante o bombar
deio aéreo de ,1945 doou mil e

oitocentas gramas qe sangue
num só dia.

o SEU OQGANISMO

o fllElHOR DOS mELHORES

�(iW,,;�'ti'� .,- - '.':' f"'f':'<:I'��

� ...

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
fone: 1448

Em frente ao Tesouro
do Elltado

Florianópolis
[Ir. a, e s

..

Medina farOl. Narbal AlIles l1a Souza
�arm, l.. da Gosta Avila

EXClltte da 5{\�gue. Ex !file poro verificação
de cancer, Exame do u.rina I Exame pura
gerfficação do gravidez, Exafi:19 c;le as,COI'l'O,
Exeme pare. v$rificação de dOen0-:18 da
pele I boca e ca�lelos, 'Exame do fézell.

Exame de secreções.

I
Jlutovcccinas e transfusão de eonguea,
Lxame qu{mico de farinhas bebido,'

�===��é���::.f��=���
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Direção de PEDRO PAULO MACHADO

EM BENEFICl'O DO NATAL VOS \-OLUI;ão, Sydney \Vol\(!.el';.üIl, que 11llIH','io Dritànioo c' europeu, que .coujunl o do Avat. () quadro aZlII',-

,P-OBRES venceu a 'pl'ov,a de 1.500 metros oh (.py·e_ 3G% dos votos. I'H il á .completo,
O SI'. Emídio Cardoso Junior, no campeonato PU ropeu 'reu lizado Os outros eSIIOJ'[;es bri tunicos - S[i,o Salvador se encontra sob

dignissimo e esforçado presidente recentemente em Oslo, está encà- mais populares estão igualmente intensa vibração, com a nol ícia
de honra do Paula Ramos E, C. e Ji- beçando a lista tom pouco mais repr-esentados entre os demais no- de ({UE' o Fluminense, campeão ca

.gura muito conceituada nos meios de 37% do ,Iolal cip votos aLé aqui mes aparecidos na votação. Lide- rtoca, exti-eará ali a 9 de janei ro,
industriais e 'comerciais, por in- recebidos. Islo (\ algo de surpresa, ra.llflo os Iutebolistas cncoutram , fl'en[.e ao S. C .. Vitória,
iLeIlmédj.o do sr. Ewerton Bastos fez de vez que o atletismo, ele mane i- se' homens Iarnosos corno Tommy - O Cor-íntians 'llnete.'ndé 'jug-al'

anos, poderão entrar.entrega á comissão organizadora ra alguma, é a. .maís destacada ou Lawton, centro-avante .e, f-iLatüey arni.;;'(�of\a,menl,e com o Palmeirus,
do Natal do Pobre, da quantia Ide a mais popular -.tJoeolH de esporte Matthews, destacado ponta duei- tendo já solicitado. a data de 28 do

o... .... o... .. .... .. . ......

IMPERrAL - As 2 horas(;r$ 300,00, gesto este dignos tios' na Grã-Br-etanha ,e esta votação lfl.- ta. EnconLra-se também na porf'ia corrente, para o embate.
- Vesperal Chic --

maiores aplausos. dica o quI' de exuaordináe-ia foi Tom F'iney, outro ponta rtiredta, - O Fluminense está intcres-
, -

I]·t·
-

l a o Clube Preston d d Picil j
O SOLAR DE DRAUONWYGK

a impnessuo causac a pe a VI- orl:a que per erice c sa o [10 concurso e In O. f o
Gom: ,Gene 'I'ierney, VincenL Pr'Í-obí.ída 'pOI' Woodersou 11m OsJ.c, ,sô- ,NO,. rth End,' cl,a ia" ,DiV.. i,S,ão .. 'I', ql,JC JFcll"I.n1.engo, para a temporada de

_.
ce e Walter Huston.bre o povo lespol'Li.st<l, Inítanico e tem substituído I ecenternente 1\1.1- 1.) 17,

. O VELHO ABORRECI DO
quão vívida aquela torvnidável thws '!liO "Leam" da rng-IalCl'ra. j - Moreno, Iarnoso craque ar-I J William
"f " • • •

I' 1 ' R' J}J
Com: oan Bennett,

"pe11 ormance PC110'w,neoe no es- gen lllO .pc,r N1C'BU},C ao 1\'81' a-
h C1 I C.]. .' '" '

.., Eyt e e '1ar ,('IS o Jurn.
piorilo pyhlico. VARIAS 1'\OTJCL<\"<"'- '[e, esta inclinado a permanecer no A' 1\'1 h ] V'd' N Coop. "

ri
. . I Ir aJ'c a o( ti I a - ae. r

Woodersou é >,f'gllitJo nnediula- Devera scgmr s.uba o para a Brasil. wgr'essando. em um (O,'
P" .. G� , .. 300 240.: .

'I dI' I I' l l,eoos. l,� , e , ,

mente na lista por Bruce \Vood-:. clda.de de JOJllVI. e, on 'P, (omll1g'O gl'a,nóc·g clube� pau I;S a" ou ca-
L' C

.

'd 5,,',
.

. rv.re - l'lanças maIores ,e
cook, ca,mpeão cll' p.(\�o-l'e�acl(l do Pl',elia'nl com o CaxJa;;, o "alent.e '1'incas.

-----� _._--

I Envie ao seu amigo distantf

I
um número da revista O VA
L)� DO ITA.U,í, ediçã-o dedi.
cada a :Florianópolis,' e assim

.

estará contribuindo para
maior difusão cultural

de nossa terra

,;Y��t,ü·r?l':� 7--: 'OlJêE'�I';�
....

reines IHPERIALI

INTEGRANTE DO SELEClONADO
BAIANO ASSAJSSINA A AMANTE

São Salvador, 23 (Via Aérea) -

COl\1ERClk�TE: Dá um li

vro à Biblioteca do Centro Aca

(.!êmico XI d'e Fevereiro. Con·

tribuirás, assim, para a Corma·

ção cultu ra 1 dos catarinenses

de amanhã!

("Campanha pró-livro" do

C. A, Xl de Fpvereiro).

r'<'" .-

iq�UITO VJRAM ...

� ...

ODEON - Á 1,30 horas
..2 Matinée das Moças -

SEREI SEMPRE TUA
Com: Paulel.te tiodcJard 'B Sonny

Tuns.
JARDIM DO PECADO

Com: Cléia Bar rns, �ara,h Nobre
e Milton Carneiro, - A orquestra
dic. Gáo com a par,ticÍlpação da 01'

quesl ra Si.nfànica Brasileira,

No Programa: - Misterios do

Coraeão .- Nac. Coop .

Preços: Cr$ 3,00 - 2,40 e 1,00_
Livre - Cr-ianeas maiores de 5-

anos poderão entrar,

ODEON I:\1PERIAL

'Contilnua reperoul.indo fortemente

em todos os círculos sociais e es

portivos da cidade o bárbaro cri

me praticado, na noite 'de sábado,
:pelo .conhecido jogador de fube-boI

Loul'enç.o, inúeg/l'ante da e,quilpe. Li
tular do Ipiranga e ,que pru.,ticipuu B

·

t·· tdo selelCiOluado baiano de 19"-4 c t eVln O JmlS a
de'sLe ano. P-Ol' ll1oti-vos inLll!1os Londt',f'�, 2í (li, p,') ---, Bevi.n se

O' .)Ihos cansados pela

J;:Ld� carecem de cuidado

�nn.stante. Algumas gotas

( :�:::�::::!:::::
r _:::r fatigado á�s anciãos

...._.
""lho, .".,,"od,

ás 4,30, G,3/4 e 9 11I'S,.
- Sessões Elegantes -

GAIVOTA NEGRA

'l1écniüolor - com;

Joan FO'ulaine - Arlul'O

j dava - BasH Ra t hbrJ>ne e

. buloso ,elonco.

7,30

de Cor
uru fa-

áinda não apurados doevi,clamenJ.e, mo-strou otimis'la quanl,o .ás ül)C)['
Lourcnçoü, aproveitando úcusiilÜ em 'tunicla!cJ.es fie nmizadf' c l)ooperagão
que sua aman�e, -cte nome DinOl'all, eult'p a,s gl'u,nrles po.Lêue ias II que,
aS'Lava dormindo, ,ensopou-Ih,e as seg;ullJdo êle, 'cullstiLue u "base mais
vestes ,de querozene c pôs-lhe Jugo, SBg'l1l'a.. sôbn' a qual .se ,I_.)O\!HÚ cous

A pobl�e mulher, lransJot'macla nu- bJ-Lli-L' a ]luz",' :\'ufn cli�ctll'sO que
ma veDdad,eira fog'ueil'a, saiu a pronuHciou ]Jt'lo .1'údiu, o· mjllisLt'{J
COITeI' a·os grilLos' de ,SOCOIToO. lieva- Er'nesL 13.C\·ill ,a.Ct'·I)::;-ceflo[Otr que a

da ao Pronto Socorro, ali pouco gllerl'a deixou duas ,grandes potên-
. aCiPois faJecia. Loure;nço alTibuiu cias nas 'cXit,lle.mi,dadf's - oS }<J�tados I
o. fa�o a um �esto :ll'esloucado de Unidos, ri" um lado, e a UR,SS d.o Isua amUin.te, mas, tlepois cl!p a,pul'a- oLilt'o - t',slanrJo a I.nglat,ert"� no

d.os certos anteclede:ntes ela \'ida de meio da balanca, t::tnto geográfica,
ambos, apurou-se 1,81' ,si·do um cri- como IIloli-l.i;ca.mentl', .Opi'lla qu'c a'i
me horrivel. O crimvnoso foi pr,e- URSS cleixou ti impl'E'."s[io clara, i
so e recollltclo ao x,a;d1'ez, len.do a em Naya York,

.

ele que deseja oi
policia abérlo rigoroso inquél'i,to mais complt)lo enteneli,rn,eu[o .rom I
Falando á l'Ülpontag'em, a gl(lnilol'a as

ontr'a.s nacõEis 'e el'l,á ,dj,�p()sla

a,.ela assassÍllla,da rdeciarÜ'u 'Ler conht'- coop,eral' com as graonel'es potências.
cimenLo que vivera a ponla-prs, iJara a paz unjye['.;;al.

LG:�:::::���1�::::���_
--_._ --

./:I
gilista Ray Robi.n.son sa;g·l'on-se

Icampeão mundial cios meio m{·-dioi;. -------

I.ao derrotat', por decisão, em '15

"rounds", o campeão da ca,l!ego1'Ía, I O ESTADO enCOll--

Tommy Bell. O comba(.e roi yio- , ira-se à· venda na

len.tíssimo, ,sendo realizado PITl .\la- I banca de

iornah_1dilson Squwl'e Garden. "Beck"
UM PLEBISCITO PAnA nETEH-

MINAR QUAL O MA[Q}{ ESPOR

TISTA DE 19'J.G Reconleçará
Londres, (Por CharI.es Ridley, .. .

-
"

�orre�pündente da United Pl'egs) O ..errorlsmo
- ,If1túess.an�es l'esulia;d�s lesl�o I .

Jerus�l�n?-, 21 (E,) --: Espera
sendo r.euntclos pelo s·ernanáno se o rellUOlO do t�lTOrL'imO na

J 'T '.co "Sponting .Rooord", no Ter,r� SaJnta, anunclan:d? ,ce-rtas)111 am
, >C., ,

nOtlCIas que tal se venflcara am-
seu esorutlil1l0 :nacl�Il!al ,plUiI a de� da esta semana, Supõe-se que a

t,erminar ,o "EsportIsta cio Ano" decisão dos terroristas judeus foi

(ou seja, o homem .ou mulher qLle motivada pelo fato de ter sÍICI.o C011-

mais e-mpreenideu para levantar o firmada a se�1tença de
A chlcot�<:,-

. ,

b"
• . menta profenda pela Corte MIlt-

pnestJglO do ,esport,e Lltamco em
tar de Je-rusalem contra Benjamin

1946), Kimchi, membro da organização
No fim da primeit'u IsemaJ1a de "Irgun Zvai Leumi", (UP),

ROXY - Á.s 2 e 7,30 111's.
NoLi,cias da semana - Kac.

1'\e1;;on Eddy e Jeannete i\lacdo-

I 1) - Vielas Imot'{ais - Nac. -

Coop: 2) - Fox Ail'plan l'iews

28 x 9G - AI ual.idadcs,
Peer,os Odeo!1: - Cr$ 5,00, 3,00

e 2,00· - ás G,30 Ce$ 5,00 único.

Imvcrial - Cr$ 3,00 (único).
L i ,\.c: Cl'ia,nça� ele 5 anos po

I ']Prit.o 'Gntl'ar na �esão de 4,30 hl't-l.

RTTZ - As 2 horas
1'\oLicias d:a 'semana -"- Nac. Os

e:mlmJ!hos do PaLo Des'enho;
Desl'iJ,e de Modas - tlhorL
Irene Dune, Alan Mal'shal e Van

Jrohs'.ln,

EVOCAÇÃO.
Oensw'a: - Li vre.

Pneço: - 2,'ÍÜ.
�,

G I N A � I () :E �{ 1
CArt. 91 ":_ Dec, Fed. 1t.2�4)

Seção ••pecializada por Corre.pondencia, de ocôrdo cot>:'l o

novo programa (enviamo. gr:ati.), Matricula. ab9rto. Men•.
Cr.$ 60 O,C, ir>clusive porte por via aêr�a Cur.o de Madureza

«Patria!'co». Rua S, Bento, 201 - São Pc.ulo.

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
m8Xlma rdridez e gusntú'l ·para transporte de lluas mercedori',·i...Agwtfs e n Fkrianóp, lis CARLOS HOEPCKE S. A. I,

Cadasfro Social do (O Estado)- HITZ - 5, 7,15 e 8,45 honts
Susana l<iosLfJ -, .Fl'ancl!ot '1'0-

Pedimos aos ÍlQSS05 dist1.ntos leitores, o ohséquio de preencher o ne - Davicl Bl'lwe em:

AQUELA i\'Ol'l'E
.eompún abaixo e. remete-lo á nossa Redação afim de completarmos
qrnmto antes, o nosso n,ovu Cadastro Social.

Censura: Livre.

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

Noticias da semana - i\'ac.
M'etro Jornal - ALuali'Ctades.

Sexo ,; .. ,......... Est. CIvil'.............. D. Nfisc. . ,

Pr'CÇloo: ás 5 e 13,'15 ht·&. - 3,GO
e 2,40 - ÚS 7,15 ilOl'<lS - ::l,GO, I

Pais ...............................•..........•.....•..•..•..•..•••..

Esposo (a) ................•........... _ ......•..•..............•.•.•.

E!Ilprego QU Cargo ..........................•................•..•••• n;ald em:

Cargo do Pa1� (má.e) .......•...•...•............•............... - ••••
OH iVlARLETA

Dcnb Mm'gall, Irene Mannmg e,

Bruce Cabal, em: I
A CANÇÃO DO DESERTO !
Censura: até 10 anos.

Il'P8\:,OS: ÚS 2 ht'o; - 3,00 e 2,40. A
ás 7,30 IH'S - únic0 3,00. '

'Übserv•.•...•..•••••••••.••.••••••••••••••••••••••••••••••• _ ••••••• - ••

.................. oi ..

Agradeceriamos, também, a if:m.tileza de noticias de nascim�tos,
casamentos e outrás, de parentes ou de pessoas .amiga,')_

. '

Empreza de navegação
CI-IEREM

o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Natal de muítos II
11

o, .11. F-ilho brio, que destoava, ínoongruenle- I

"O sr. Pcreiua, diretor' elo Jornal mente, da magníríca Sig'niIieHOüo!
""X", aiu,c!a_ quando em situações daquela data, Nas ruas da cidade,! ,

,�Ol'fl�all';, .nuo era homem de muita
I P.OllCo.S, branseuntes. .Buros eram os

'

·-ea1mc1 le senso, Naquele dia, alguns, que 'O,elXay,am o calor e o conrorto '

-a�ol'I'e:,���en,[iO�, acabaram por lhe I d�s lares, para se embrenharem ,na!
-asrancai 1,\ casca de polides e bun,' tr-isteza I1emanle, ali 11)1'a, As pou- !
-dade, com que' .gÜlst'ava cle se co-I cas pessoas que transitavam iam:
ln'H', para da r a mosl ra um cará- I ás Igoejas ou Jaziam compras nas

'

ter inexistente de homem l'clig-iú-' confeitarias, artísücarneute orna- !
SO, como ele M\ consideruva, pelo menladas, .a exibirem, 'nlas suas!
.,si'mpl,e,s motivo ,d'e fl1e,quml1ar 1'0,- vit.riuas, o que de melhor havia

i

.gularrnerute a Igreja,.. papa o paladao, e a que as bolsas
Quando halerarn {t ,porta (/,0 seu Imais Iavorecidas não rcsd,s,timf1 ... I

;ga.]Jmele, ordenou, com YüZ rouca \ Um garoto magr-Inho, Ia. ,(iriL<:jl'
,e pouco cnuvioativa : "En�re.,." I de nío, mãos nO:3 bolsos, qu'edou-'
A por La. se alu-iu palra dae pas- '::ie em coníemplacão ,a uma daque-

!

.sageru a um rnoço, 'êmpn0g<acl-o' da! Ias vilrines, um ,pinl1,eil'o, a'rlisli-:
l"('ida.Cão, cameníe cn1',eht,ado, todo vaidoso

I ,

- Hú fi espera, -um garoto pura dos seus (Hi'OI'\N)�, tal qual 'uma
i

ihe Jalàr. dansarína, estendia seus braços, i

- 1<1aca-ü entrar, c..: resmungou.] mostrando 'os 'el�,feiles neles pen
O 1ll0�0 saiu e, o gordo diretor I dur-ados. Ao redor, numa policro-"

'tio jornal, filou de soslaio a f'igu- rn ia ndmíravel, conreítos e horn-
,

rjnun 'válida ,e humilde dLU11 rapa-I bons, � embrulhados 'em vistosos
-zola dos ,s,E'LUS 13 ou li! anos, pa-I papúi S m ultioores, Jorma vam, pa
rado no lim!.ar da por-Ia, u torcer, ra ·e,le; ,a enais a,bstm,La miragem
entre us .maos, um ohaqreuz rnho que lhe f'õra dado observar. Abs-

I
surrado, Limil'�Ll-:3,e _3 um 1'es-1 L1'3110, Ludo aquilo, �Of'qLl� a, ne-

'

munge, sem significação especial, I' nh um dos seus sentidos, com ex- pouco dali saira, entrou num pa- descouríàdo de alguma cousa, com

á. espera de (lu-e o vis! tante, que cepção da vista, era dado entrar _I,ace(,e, no HIll ela rua, e ele. pen- a demora elo garoto dentro da sua

jtl se adiaubaru para ii sua mesa, l-em' contacto com eles: lima mira- 'S,ou" como deyj,a e�l[\r bom lá loja: � POl'Que llão yai andand.-o,
Ja.lasf'e, I

g1em, pOil'que, se lhe:,; (jueei>a [0- ,1en(l? a(: im'é", ele eX�JO.-;t,o �que- r,a'paz'! falou ele, rispidamcnle -_

";:;ell .P,cneil'a", _ comc\:oLl ,o! ('.ai!', lllt'r'I,êÍ, bal\rcil:a dr: vidr'o ° impe- le fnu e aquela ChU\'ll lmpel'hIl(,l1-, nilo ar-l'anj,ar{t,:;; nadn, l1ãQ, Pedl'.() 1'�z
;:gul'i ,com ,"oz ,tímida,� eu \'im i dia e 'o dilsGa'nóasa!!! )e e [.e'llllo.-;H, Jamal,� Ipai"ó1lU'a um men�ã,o �'� f;air, m�s quando o

I
;aqui .pedir que o 81'. ajude a mim I E ,;,;e não "clJollava llaquelc 1110- l\-all,al' como aque]('! O\tamto em prCtpne-lal'lo lhe VIl'OLl as co�jas,
,e ,ao PD-lHl.i, {I Zé H.jhei.l�o, qu'e tl'::t-I meli.Lo, pra devido ao .lJábiLo ela caoSa, com sell� paj� \'iYos, me:õnio 'num impeLo arrojado,lagal'rou LIma

:_halhawl d'e Lipógrafo, neste j'f}rnal,' ,pal�,sividaele e áquele estado 'ele pobre,;. p,v'�a'\,a.m Oi:- 23 -de clezem- daquel,as oaixas de frllLas seCllS e

_ a,Lé t'Í'Car r:oente, ll{l, cinco meses, I mero ob�cr.y.alJ.ol' elas cous,as dese- bno relaliy,amernle Iclize�; pelo saiu em louc.a dispi\rad<l, () vúlho

pa.ssados, Desde elltão, eLe quasl i jalda,s, porém ina,c.esi;i\',e.is, Quem meno,-, �ol.J['e 'a ml:>�a b,wia -algü Sousa, não deixara de \ i::;ial' o ga-

,
nãü pôde sair ,ela cama, e nó,; e:"ta- i griol.cl\ a era "õ o seu cstÔ'n1JUBO, para comN: 'e 110� <;l'US 'sapwl.inhos rüLo, pelo -can;to das olho:; ·e :1" '.:e-

mos há alg'um -tempo passalllit]o ro-I pa,l'eCellcJ.o can�a(lo, jú. de esl,al' VC1- \'e.1ho�, ,,;:.e.mpre LlII1 p'l'f�senle a sa- J lo sail' cçlrre,gancto o seu rico pa

me, ()uel'�a, 'então, ",s,eu" Pel'cil'a, Izi,o." e Pedl'.l> lembl'OlH<e ele Üs�azer a ,sua doc� iluzüo de crian-I c01.r de l'rutas &-ocas', le\'anLcu-se

__ e 'em sua \'OZ apai',eCell um tom I quando, alguns minulos antes,' en- ça, no fla,l)itá,si,a,1)O Papai ::'íoel. i\Ie,�-' elum "alto e COlTeu á rua, Chamou

,ele mlp1iüa - que IHC r!'es::;e 11m lrara :]!ltma long:a fila em ql�e se mo nevoi.s que sua mãi par-lÍ,l'.a lum p,lIicial que c ..,t.aciona\'a pór
1

' I d,,,,,,,"l:e Inundo, ..l'unt.o ala fiai ')<liS6al'.a I ali f' �a i l'am amjJos em l}el'Seimi-. empl'.ego qua.quel'", e" 's,e P,O&51- a,g'lome11a,V;},m c,ri'illl\:'aS pobees', as- _

, F 1" .�

,Ycl, u.ma ajuda a palpai qU!E� não 'sim c,omo de. a quem uma socie- :\atai�, Que em]JOl'a, n5-0 lhe sa- \ (;iiu do l'apazilo, qlie c;�m u eora.-

:'po,cJ.e ,n,l,ai,s ,voOl,Lar,;ao t�'alJan�o", '

: I da,de pila, com gnuldJ',; anund,a,s ,e t.i!5riz,r,�.cle-rtl 'u::; o·eus mulliplos aD-I' '.:;\(1
illl,- :-:allo:', ia já pelo fim dia

O Sl. P'el',en'a, Ja lllia, l1un.IOl ado, a,p.ara-los "num alo de Solldal'Jeda- ':'E'io,s ele cl'.ia,nç,'a, n llTlca f'lj1'!am co- ITia,

,.sentiu von[.a,c!e de -despedir 'o im-Idp hllma.na, pcocurav,u meolhonll' a mo :lqu,p.le, ('nl qw.:' e:qjlj"ln a:o! \UI1I'" 1'l',III'(1 sc �eIlllla em La-
p.ol'Luno que lhe 'Vinha, aLra.paI!HH'!.sÍ!tua�ão'�d:as 'cDi.ança,�"I)Úbrc$, pc!.o ::-'abul' d/) temp:" qual cúo �'PIII

(in-li !lldilhl pno'<io lwn'osa; levava,
,() s>ül'vieo. Enl5Jo, qUre ,Linha ele que i Na:lal", E de)<oj,� ç!e algum tempo, JlO, 'C'Ol1l U 0�llImagll a, cl:\Imll. ln-

<1c"lIclwg,:dll ;1:) pello, o pacOile de
"el' com que um seu ex-empl'cg'a- I reCoI�,bel'a da.s 1115.'0"; de uma �E"f1h/J- cp",all[nmt>lIl,', lJlIl' almH:'nlu, \ 1[\-, fruiR'; '1"(' niiu ganhara como pre
do e'sliy,es"c, doenLe? EnquanLo ll'a-Ira toda sorriclen!Je, paDecenclo aIl- !r'1' no .]))alS L:lIm])lelo CIE\�'Unpal(1'1 ""1111' di' :.\[\[n1. comu as outras

• balhava, '0ra pago,' ma,s àg'Ol',;], ni\o! Lcv,el' 11m ILlg-al' no Rl'in.o dos Céus, ema. l'a.jalla mais I'url,e, de '\ pnto,
I (;I'laUI''''', ;na, que furtara lla es

'lH'o,duzi.a nada, e tinha elc ele aju-I po'r la./luele $el3(o, um b('joqueclo, trouxe-lhe, ús narina:, odul'P:o '�Oo: pernnr;;! di' lllltigal' a JOI1;e; ago
',rla-Io? , .. E, a.mda aquel,e garoLo a i um pacotinho de bailas e, um h-, bolos r[,a confei la.r-ia, :"enlHl, enl,lil, I

J'êl, l'.�1 aI a qual fL'.ra [l,cuada, a 1'u-

"�,pedill' ,e.tnpI1Pg:OI cle\"Ía sel' de ,cerlo, i vreto ,que -t.inba pai' liLulo: "Ensi-' ma,j,,, I'o['-t,('. ':1 neccs-si,jallp impJ>I'io- i g:il' cios (llle lhe' villham a,o encal
"um ya.g'C}lbUlldo lal qual o pai, que 1 namen[.as ,de ;\>Ioral ás Cl'i'an\:a,s", sa cle c-ome.l', To} pe.n�O\1 que o re- i (:", Lm nllll'O alto, 110 :fim da rua,
'vinha, Hluikt "\'e7., 5êhedo, para o I Irl'.isório, ,aquilo, Jamais a ir,onia cur�o mai" pl'OI\',a\'el Se1'1[I o, (,loC'; Clllhjj,luü\ {) oüsLác\llú a que aLra

Il'iél,balll'o, Dem.a;1s acha.ya sul'icif':n- lhe gri,ta,[1a tãu allo; de, numa si- p,e,di� algll1:1a e01.lióJ ,_ao Pl'01)l'wt(�-1 Y·es,�a,,:;se () jardim do palacetc do
·te (I nlllnel'oO de emprcg:aclos eXIS- i tuação eXll.rema.mloo[,e precária, 1']0 üa conlcIotal'Ia, i\oo ,a!J,mel1ta,,,a i sr, P,('rcira c ganha.sse a 'pua para-
'itmLc:'1 e não lhe parecia ag'l'ada-! com mi,1 C-Ollsa� a lhe

Ü"[ul\SCed,:eI.;-
rf11lÍit,GC: e",pel'an�,a,s, mas." quem

I' leia, por.. o'nde poderia .escapa.r, Es- I
'v�l, pa.gal' ao, 'outros dc�ne�,�ssa- i

taliz,a.rem o sofrimelllt,o e ,.a, m�se-
8abe? � Lmü<[\lrj,a.

, ,calou, ús pl'e�sa,:; e. com d,iJiCUld�-1 Il'lanlenLe, Ll.llllL.()u-se., 'pai ].��o, a
,na,

-

_e íLav�I11-1�e, um IIv10 com Com pa>;su� heóll.a,nte�,. ,enll'oLl'1 ele, l; nl\_:�"u, ma,,; Ia em CIma, llao SNRS.
"dLzel': ,exorbaçoes a 'l,rat,l-ca do bem!!! O l'ell1o SOLLS1, propneta.rlO, era se poele tll'mal'; o hmo das chuvas

_ PrONll'e. de qlla,ndo el�l. vez, II Aqui�o _me'l'g'lllllOU-O, 'en1

:l':':Le,.'S demasia,clamen.Lc USll�'á.l'iO" para Iformaram mna pasLa ,e.,�001:reg-a.dia ASSINANTES
,;um.a quaD!lw, que ,1'oClservar.el para mpdllta�()es, 'dws quaH fOI auan- (iule ,aümdes:se ao pe;ehd:o de quem, e ele .perd,cr1do o eqUlhbrIoO, cam Reclame.rn

imediata-I"seu pai, !TIuHo embora não lenha. üado por um vozerio :aJ.eg'Nl:, á pOl'- lhe enLl'as�e na, Ioja.'.a me.miigmr 1 pam o lado de dentro, do jardim. mente qualquer irre-

_,obl'ilgaç,ã,o ,de faze-lo, No enLanLo, I ta da CO!n[,eiLal'ia, l)l',ov,ocado por al'g!o papa comer; .ouviu o pedido' Já 'o policial, ao po,rlão, grLLava gularidade na entrega
,acre&CenILOu, da,?do um

rLo,m �spe-I a.lg'umas Icri.a,nç:as. aO)\llp,anh,adaIS q.ue o l"Clpazola, com voz cl)Ü'r�s.
a I p.m'a CjLl,e lho abrissem, de seus ;ornaes.

,ci,al ii YOZ � llaiO que,ro 'que dIgam de um c,a,sal, s.o.]}rc:ca:rneg:flJdo de 1lhe fazia, e cli,sse com ar de moía: Um criado yriu a correr c deu

"que 'eu não Ia.j.udo aos outros., i\la�: caixas e 'O.acoLes. Pedro l.\econhe- � Aqui, só Sle "d�'", ra.paz, quandu i passagem,.ao ?'ualrda que depa1'ou
.•... , " ' .•

",quanvO ao y-occ, nad,a posso l.aze,l. eeu. no lwmem g'Cl'l'do que l'a a.com- de volta, nos "da'o' dmheIro, E 'com a onatuI'mlla qlle vmha per

,não lhe l,enh,o ,empneg,o algum. pamha.cJ.o (Ia ,('!'posa e filhos, o di- ajuntou a cantiga de ,sempre: por-I seguindo, caida, desmaiada, Ao lado,
- i\la�, qnalqvel' c,ousa me scr-

i
1'81[01' cio j,ornal a'O'l1de, ,s,e,manas CJue não trabaLha? 1\naba!hand{l : e:;t,mç,alhaclo, o paco[.p de fnlUas

"viria, "seu" �el'itÜr,�.", ,
' lalr{t�, havia ido 'em bu:sc.a de au- obterá dinheir,o. E volt-ou-se, con-l",cca:8, d,l,;> quais não cll,pgan.'a o in,-

__ �ã,o j,nslsla, .la �lJe c]J,sse ,que
I xilio" c onde �só o agtJiarda�am de- tiIl!uando a a['.r�mar as prab�lel� i feliz �ar-oto a proy;u' uma, Ja,

nao h-et empr,eglo ,e neto se e,squer,a üe,pçoeos! Enlao, yem-Ihe a l11JenLe, raso Pedro .e.ngu!Ju em ,seco; JCl ha, atrai dos pelo b:uulilll, 0!l,egayam
,de que eu já ICisLou faz'Cindo ,muil(.o·lunl turbilhã_o de pens,ame-ntos so-I mUÍ!Lo que ,seus ouvidos só p-e,l'ce-I aro local, os d.o:rJ:os da ca,-a. O S1'.

Pecll'o, o pobre �arol.o, Ley,e le,s-, bre os dli<lS anterlOres; lCI,n-1bia.m .paJ.cwras <.�Slperas ,e. es,[.uPId�<i., P,el'o(�iT:t. a qL1em, o poliCIal mf.oJ'-

tJalmpacto, em ,sua 115101100111,1<1., um bj'OL1-Se de quan:uclo lent-eara na lü- Pensou em sai'e, No enlanLo, llaO mara do OC-OlTl,c]O, olhou para

7 orri:so estóico, peculial' a elsses! da\.ã-o e de ·que >O tal Per.eim lhe Desistia á ,lent.a�ão de saboreaI!' algo aquela quase' criança que abria os

moment.os, Já s'e acosLumal'la a que, dj,s�el�a que fosse, de quando em da'queles peliiscos que ·se mü.stl'a- olhos, g-em(mdo baix.iJnho, com o

'lhe ,negaSt�cm 'empr,eg?s; sua figu-: ve�, buscar lalgU,� chnhcir�, que I \'alD1 'e c!ue cheil:avam" tEl,:rta'cl-o.ra-1 nervo do pé destroncado, e &C�t.�u
l�a khsL,onha e franzlI1a ,ele quem nnnomsse o esL:;tdo de penllua de menle, Um 'üonfllLo P91lcologlCO, se! um mlslo de SUl1pi'esa e eompalxao

.. "ofee nas agrura,g da pobr,eza e da ,.,eou pai; ,ICil11beou-se, ainda, elas Ih.e lra,yom no intimo; ,el'a a luta' hipócrita, Olhou pam a esposa e

: mi,s'éria, n�o lhe servia de apre-Imal l&uüedi·das vezes ,em que lá fô- em que se enbr,ecbocavam a Illteli-I disse com Y-DZ gTa\'c: E' de se las-

;o'ienl.ação para Ique lhe ,c!eE;f>em em- ra, Só em duas' ocasiões fôra aUm- glen-cia, a Vont.alde e o Dever. p{)- \ limar! '1'50 criança e já um la-

"pl'CgO, P,e,n�rul'a passar o N-alaft" já dido e ,as qua-ntia.s recebidas, de tão rém, ,a causa ;parc,cia c!.aTa: já cll'ão'

': p�'óxim?, de uma, manei,oa ,;l'eme- irQ'isórias, 'ma,1 d/erram para comprar

q,ue.()
velho Sousa, e?,.m a sua usura

1
Tri.sl.e ,ironia era aquela; qual1-

",dlada, Junlo ao pai doenLe, ,m,as a algum J'emédio, "não lhe da,v,a a mlllllna c,ousa com do POC],PI'l:1 ele te.r agIdo ele uma

'inCQill1pl'een,ilo le Ia. [alt,a de '];}Cil'ud:ade Depois seu 'pai morreI'a, e de fora que mil,j,g�a,s-se sua. í'OUlP, pro.ClH'a- rnallcil'ct que impe.cti:3<se que o ga

,do 51', Pereiea, em q.llem ,c,oo,ÜflJra, paQ',a a <casa ,ele lI.ma Li-a, yel-ha ,e nm 'lr'ia, ])lar um, meio qua.!que,�', lirar rOllo clleg,alsse áquela situ�ção, na
,:fles\'auc('-If)l'am-lhe. .:as 'e,s.p,el,a.lwa�. Zll1za, e que, ,!:ia o acolher.a, pal'a alg'um elaqu('le,s pacotes, aI! enco- da fez - e agora IflJsümava, , .

.

' Olhou, .mai� uma y,ez, a figura da.e uma sat.isI,a,·ão á :;.oei,�.dade, ImEmrt.adÜl�, lem cima cio balcão, á ma.s só la,sti,mar c muiLo vago 'e

. impacile.J1te Ido di re[.or, deu meia Lá l'eüebe,ra 1.anlos múus -tratos, I espera de que as "i,es-s,em ]}u�Cal'. mtüto fúci!!". e chuvos-a. Áquela mesma hor�
'volla r saiu, que 'N\so}\'em fugir, uma, semana':\,o enLanLo - e Lr.e;mia ao pensar Em hrev,e, uma ambulancia car- soci,e'dades religiosas, com muita:

O 25 ele euez,\"mbl-D rlaque11' ano, an('cs da:quele ::'íalial. D01'milava nisso � se teailisformar.ia, conco-I r.egava. do pa.la.ce[.e a figurinha pompa e muit.a propaganda, di��
'arnanhecepa anLl\'bI,(l.o" ,feio r tris-I em qualqLlel' üanL{, c com.ia qual- mi:t.antemenLe, num ladrão,. se as- sofredolla e melancólica duma tribuia.m, a longas fi.las de po�
Lonho: , " Uma chmij[lha -ra'hl e I qup,r resto que lhe des'sem, ,e la sim pode ser chamado alguem, que cl'iatu1\:'l. de 13 'Ou 1!� anos. a qu'em bres, que acorriam ávidos e espe

insist:el1Jt,e, 'pa,necendo ·lla'\;e.r pa,s- as;;;im vivendo, &e ,s,e pode eliz!'!', para não mOl'l'.er de fome, til'a algo a soci,ed,a-de l1ogal'a amparo e que r,all�osÜls, alguma TOIUpfl <)U brin�

sado p,or uma pencka mágica de que yive uma pess'Úla vazi·a ele que é demais 'u OULro, E &e fo::,se dera -a mQs<tra, i() prel1unc,io de um quedo ás cri.anc!'!,s, e". livrelll3

malhas :t�i!niss1mas, 'empre"Layu, idéias e de e30peran<;:as." Pedro ê1Jpanhado? futu!'o i.ncerto E' inf'eliz" e-om ,exorLa�ões a práLi,ca do bem'

fi IlH'Ia l1l3'nhi'i,' '[im :i()H1 'mais SOI11- yiu, ainda. quandO o c:k'al CP,Je há O· y('lho Sonsa já estava meio Sinos langiam na mml:,hi'í l.rjcSte c c]n anntll' '3!D p!'Óximn!.,.
�"""::",!,-.",..-'i

Ftor ienôpolis - Carlos Hoepcke S/A' - CI - Telefone l.:n ..r ( .End. teleg ,

'São 'Francisco do Spl - Carlos Hoepcke S/A 'CI - 'I'ele lone 6 �OOREMACK

:r rana�o r t'es re9'!-11ares de cor9'9s do

SÃO FRANCISCO DO SUL para
Inform ações co.rn o� Agentes

I

pôrto de

NOV! YORK

,I

Quando .. lguém. tal e.c'>tIlO 1)'"
Ihéi,r.o ,da U".traQAO a-cima, alIiN_
lhe, em amé.."l gesto. o.m ct.lice do
ncelente I1pàritigO KNOT, lem�
., V Si", de acrescentar, ao 9.g'!'1ldo-
oe... gentileza:ESTEE rl!i"f•
BFH O I1EY APEDlTIVlJ

PREDILETO!
I
j ,

! ///'I P;)O/)YTO DA ,f110TU,llflJ. ('OI'!. �U�URO$
1, lTI..J.Aí ........

r

ODIN

�
LHE QECOMeHOA .,.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Regional de Estatística
IVlunicipal

Completa, nesta data, dois I fôsse
introduzida em tode o

I
aD.OS de profícuas atívidades : território catarínense, objetivo
em favor elos ínterêsses estatís-l que é hoje uma realidade, com i

• 't:i(>.".p� catar.·inens.es,. a. InspetoTi.a 10
v3J.ioso eoncur_:o da,D�egacia

1

I Reçioruü de Estatistica Mun»: fISGaI e do Governo ao Estado:
! ciptü, órgão do Instituto Brasí- já obtendo a passagem, sob a,

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

Ieíro de Geografia e Estatística exclusiva responsa.lídade do L

DR. NEWTON D' AVILA' ti que obedece á dinâmica e B. G. E., das Agências Munici
Operações -- vias Ur!nárlas - esclarecida direção do dr. Arol- pais de Estatística, cujos servi
Doenças dos �!1 testlnos, réto e

anus - Hemorroidas. Tratamen do Caldeira, cujos assinalados dores atualmente percebem pe-
.to da colite arnebtana, d C' N' 1 d

-"ls10.terapia _ Infra vermelho, serviços á causa estatística em los cofres a alxa aClOna e

Con'sult<:t: Vitor Meireles, 2"8.. nossa terra datam da criacão Estatística, com padrão de ven-
... tende diar-Iamente As 11,80 ha-, -

�. l tarde, das 16 hs. em dlarrt. 'do Derpartamento Estadual de cimentos compensadoramente
- Resld; :��:l rOO�08. 00.

Estatística. élevado; já atualizando todos

Repartição d e r i van t e dos os inquéritos estatísticos· alusí
Convênios Nacionais de Esta- vos ao município de Florianó-

_

tístíca, assinados por todos os polis; já assegurando conve

munícípíos brasileiros, em 1942, mente rapidez a superior efi
com a ratificação final da Pre- ciência á realízação dos traba
sidência da. Repúblic� são so- lhos estatísticos nos munící
bremodo relevantes as atribui- pios, procedendo á racional dís

ções da Inspetoria Regional, tribuição e critica prelírr.ínar
que funciona, ainda, como dele- dos instrumentos de coleta,

gacía estadual do l. B. G. E.
-

=
_-------- ----

.. -

Entre as incumbências de

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

DR� MADEIRA NEVES
_ M�dlco especialista em OOENÇAS

,

,DOS OLB()S ..

Cura-o de Aperfelçóa'rn'entà e Lcn-
ga Prâtica no Rio de Jimeiro

Consultas diariamente
dàs 16 horas em diante.

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

"one: 1.461 -' Restdêncía: Ru�
'Presidente Coutinho, 58

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela F'aculdade Na_'

elon",1 de Medicina da Unlversldt
b do Brasil). Médico por concur
10 do Serviço Nacional de Doen
tu Mentai$. Ex Interno da Santa
can de Misericórdia. e Hospital
Pl1quâtrko do Rio na Capital ).

• deral
OLtNICA M�Dl<1(\ - DOlilNCAt

. NERVOSAI!J
.

- Con8Ultófr·io: Edlflclo Amtli.
.

NETO
- Rua Felipe Séhmldt. Conauítae

.

Das, 15 ás 18 horas -

Ilaillênc!a: Rua Álvaro de Carva
lho nO. 18 - li'lorlan6poUs_

maior projeção, abrangidas pe
lo órgão em referência, Çll:!TIpre
ressaltar: contrôle geral sôbre
a aplicação da taxa de Estatís

tica, supervíslonamento admi
nistrativo das Agências Muni-

cipais de Estatísticas, dístríbuí- BOAS FESTAS
ção e encaminhamento regular I Feliz ANO NOVO
do material de coleta estatís- í'

e

tíca a cargo das Agências MU-I
nícípaís, serviço de estatística 1946
do município da Capital.
Em dois anos de atividades

- prazo demasiado curto ape
nas para as tarefas de criação,
organização e início dos traba
lhos - pôde a Inspetoria Re

gional elevar-se a posição des- Aos seus amigos e fregueses mar Nunes.

tacada, entre as congêneres
existentes em tôdas as capitais deseja Feliz lTata} e um

brasileiras, já conseguindo" so

brepor-se a quaisquer obstáculo
nas diligências para que a co

brança do sêlo de estatística I
I

PLaCIDO MAFRa,
vendedor exclusivo da «CASA
GUASPARI», dese je aos seus

emigoe e fregueses
.

II

DR. BJASE Fi\RACO

ll-lédico·chefe do Serviço de SiWi8
do Centr-o de. Saüde

DOENÇAS DE SENHORAS -

SfF1iLIS AFÉC{'�ES "DA
P®LE - RAIOS ]NFRA-VER-'
MillLHOS E ULT;RAS-VJOLETAS
Oons.r R. Felipe Scbmi<lt, 46

Das 4 às:' 6 horas.

Res.: R. D. Ja�me Câmara, 46

FONE 1648

Feliz Natal

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

DR. LINS NEVES

Bazar de h10das

Moléstias de senhora
Consultório - Rua João Pinto n. 7

- Sobrado - Telefone 1.46'1
Residência - Rua Sete d>e Setembro

- (Edifício L A. P. da Estiva)
Telefone M. 834

DR. M. S. CAVALCANTI
Clfnica exclusivamente de crianças

Rua Saldanha Marinho. 16
Telefone M. 732

DR: PAULO FONTES
Clínico e operador

Consultório: Rua Vitor Meireles. 26
Telefone: 1.405

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

Telefone: 1.623

Ano No,,-o cheio de
I

prosperidade

CONfEITaRia CHIQUINHO
deseja à sua distinta freguesia, BOAS FES1 AS

e prosperidade 110 ANO NOVO

1946 1947

DR. SAVAS LACERDA
Dtnka médico-cirúrgica dE! Olho,
- Ouvidos. Nariz - Garganta.

Pre.crição de lenhs d.
contat"l

IlON8ULTóRJO -'- Felipe Scbml·
dto 8. Das 14 às 18 horas.

..meNCIA -'Consel)lelro .....
fra, 77. '.

,

TillLEFONES 1418 e 1204

Ausen_t.

'..;.

DR. ARMANDO. VALOIO

.,_ ServlC!! ��!�� InfBntl;' l1a
ÁII.sistêncla Municipal e de

Caridade
(lUNleA IIUtDICA DE CRIANÇM'

ADUL'l'OS
OON8UJ..TóRIO: RDa NDBal! .....
....40, 7 ·(EdUfclo S. F'raJIdeco).
Consultas das 2 às 6 horll8

III'.ESID:li:NC!Â: Rua Iifai:t'chal Gul.
lherme, . ·5, Fon� .783

DR. ROLDÃO CONSOM.
ClDtURGIA GERAl.. - AJ..TA CI.
aURGIA .,.... ·a(OMI:STJA8 DJII ...
••... ·NHORAS - PART08 .. .

tt'ormlidçi pela Faculdade de Medi·
-eínna da Universidade de SAo

"uló, ond,e foi assistente por.•a.
110. anos do Serviço Cirúrgico cio

Prof. AUp!o Correta- Neto
CIrurgIa do .estõmag» e vias bl·
Ifal'es, intestinos delgado e grano.
tiróIde, rins, próstata,' bexiga.

.tem, ovãrtos e' trompas. Var1co
"I., hídrocele, -varfzes e benta

.. CONSULTAS:
6:aI.2 às 5 hór'as,: ii Rua ".!pe
khmldt, 21 (altos da Casa Pa.

'i ralso). TeJ. 1.598.
\ alllSIDtilNCIA: ,Rua Esteves JO·
,

nlor. 1.79; Tel. M 764

Vit. POLYDORO S. THIAGO
li[édÍ<o do Hospital de Caridade '"

FII>Tianõpoli.
Assistente da Maternídade

CI,fNICA MEDiCA EM GERAL
Do.enç ...s dos órgãos Internos, csptt>w

mente do coração.
BLBCTROCARDIOGRAFI.4

: Doenças do sangue e dCY.J t;ervoI.

Doenças de senha... - Parto•.
Oon.uIta1! dlàriamente da. 15 àa 18

horas.
•.tClld� chamados·'" qual'lue- ho""

inclusive durante a noite.
CONSUl:fÓRIO : Rua Vitor Meire

les, 18. Pano 701
IllllSIDtNCíA: Avenida Trompo.... Id.

62. FOlie 766

AUTOMOBILISTAS 1
Atenção

PUl'U o seu dínamo ou

motor de Qrranco

OFICI.NA EHIU..Da
Rua Conselheiro Mafra

rIe. 94

J
II
II Balanças para oficm3s - Para brilhantes - Laminadores

1 Tornos para reioioeiros - Banhos para dourar e pra-

&, E··n·t·r;g·� ·d·e· ·p·a·c·o·t�.s· 'a' ·d·o·m· 1·"�1'·11·'0·
J

tear - Cordas, vidros para relógio.s. etc, �::: Q ::: ..:

.1,
Preços e prospectos com a I despacho de encomendas, reca--

I C A S A tvi A SE T T { I dos e outros �erviços de

J Fua Semir,ário, 131 -135'- São Peulo. I
. correttgt'm.

�.. �� .a ..__� ���__���__ Rapidês e efciencia.

A I T Ú
Píaça 15 _:_ nO. 21

FONE: 16·96

...._... ..._n m ..__......__....."".__;aJ��1�

FORNITURAS
OURiVEIS

E
i:.

UTENSILIOS PARA
RELOJOEIROS

-------------�--------------�----

CQMPANmA !oI.ALIANC.A
'Dili/ui. UI 18'1t - &..id.: ! A �!A
mCE1mIO� 'I T1U_:rU1POllT1M�

CAPITAL.E RESERVAS

Cifras do .Balanço de 1944:

Responsapilidad�"
Receta
Ativo r'

._....._""""""' ............_............ ���IC'...:��....��

j
1
• Conltulte nÓ.IOSQ OrganiZ::lção antAS de &O decidir pela corn-

(.� I yra ou vendci de imovels. pinhoi. cu quoiquer
empresa n��te ellltado

! I Diretor: •• DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO

q ADVOGADO
I Rua Frei Rogéric, 54 - Caixa Postal 54 - Fone ó4

I ' -O E OT- APENAS Cri 8.ié--·----·,

I ,- , I (;om e�s;- ínfitnIA qnantIa. Voe4
<atll I!.u:ltllumdo i) seu pro:ldmo,

Siniatros pagos no!> Clltimoll l� aDaS 98.687.816,30 I!" MELHOR APE�ITIY'O I ?:�lt:���:e:::: 880 C;:::ia�Ó::r:.91.u
Responsabilidades ti 76.736.40 I 306,20

Diretores:
Dr. PalTIphilo d'Utra Freire de

I e José. Abreu.
I

MI"fA,"'W;-...-;...-....
•

....·,.,.P-..r..:-:..��-.......��-r..
,-

...%"J:,...,.. ;,•••FJ"'��� _

()r.
Cr$

80 900.606,30
.

5 978.401.755.97
.

67.053.245,30
142.176603,80

/.: 'I,; /I//J
rih rit!J Fabricante e dlstriDuidores das a€ama1as con·

'1ILI fecgões -DISTINTA" e RIVET� Ponue um gran-
de sortimento de casemiraa,_ risoado., brin.
bons e barato ... algodõee, :moftns e aviamento.

para alfaiQtes. que rece'be di-r.etamentt'l d�1I

.,;I
melhorsê fó'bricoll, A Ca.gO �A CAPITAL" ah(ln'\c (.1 Qtel\�o dou Snrs.. Comerciant•• do interior nO' sentido·d.e-lhe fOliaram uma

.'
.

.

vi�ita anhs da efetuoX'em &l,l(HI CQmprcH'. MATRIZ em Florianópolis. -lFILIAIS em,; 81urnenau e Laia�; .;
1iII!!lE!i!:__ElOlII_S1StI!i_i!lIIlin�I\Si!!_51:IlII1Il!IIiJ��i·a�·iIlII\l��·lllli'Ii_ram�:iiIi\l!!liI&S�!llIili!i��!lml m;_5l=i!l1mImIIi__ã<li!1ó all!Eil'l!l!lll!l!Bi'·�"'I;l@3�""!#Wi���il!il!!·:«l!iiiim...,__ilEl�

DR. MARIO WENOHAUSEN
Diretor do Hospital "Neri.. Ramo#"
ÇI,fNICA MtDICA D� ADUI,T06

. ':E CRÍANÇAS
C,trsult6tio: R. Visconde de Onro

Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No
ll'=bro ��Itos dá "Belo Horizonte")

Te!. 1545
Consultas: das 4 á. 6 boras.
Residência: R. Felipe, Scbmi<jt. J8

- Fone manual 812

/

JURtDICOESCRITÓRIO
A1Uiuntoll: lTurídicos·- C:.mercioi!il --.Rurais e lnforroCltívo!l

Bndereço 'rei. ELIBRANCO - I..AJES �. Saota Catarina

«Grill •• 6 fotos 12 x 18. Núuqde Hollywood (Seir» • 6 fotos H x IZ.
Nú. de Pari•. CadQ coleção CR$ 70 00 •• Reembolso.

C. ARAUJO CARNEIRO •• C. Postal, 1426 .• Rio

Peçam-nos catalogas dos livrtls.

l

A quem encontrou urn broche'
de' (UfO nas imediações da

Reojo ar i a Müller < os Cor reiosv
e Telégrafos o f'a vor de entre->

gá-Io nesta redação .

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

.

1947

VENDE-SE
TIRADENTES·

TERRENO
Branco, em frente ao nurne ro-

99. Tratar n3 mesma Ryenida .. ,

n", 89 .

.................................................�� ..

VENDEl\t-SE
MOVEIS ANTIGOS

Di••rea. CInge e granàe. terl'e-

no com POlto e agua corrent....

eituadoe em, Coqueiroa. Trotar na"

CQka nO. 87 logo ap6e C1 Capela.
........ ,e

' .

VENDE-SE
Uma casa sita 8 rua Tenente :

Silveira na. 42. Tratar' corno
Artur Moellmsnn, Caixa Poa-

.
tal, 32. -- Biumenau.

Vende-se':
Um prédio sito á rua Fluvial, em"

Ita.iaí, bem próximo ao Cais do

Porto; cujo terreno mede de rrente-

35 metros por 70 diLos de fundos".
- Tratar em Hajaí, com o dr. Os--

B

PROCUR�L\-SE
I
um quarto p�ra caiaI de fino'
troto, com 2 menores recentemen�:

te chegado" do Rio. Interegla um.-·

ou doiQ quat'toiil com psn�ao em,,'
COa0 de tedo l·e�peito. Trocar re'
ferencios Informaçôes para Silva,.>.
na redação deste jornal.
.......... _ t>�-

PERDEU-SE
uma carteira porta-nickeJ, de
COUtO de bezerro, cem urna'-!

chav('. Gratifica·se a que,m "en·

tregar cesta red8ção.

fOTO - ANDREY�
ATENDE A DOMICILIO

Bancruetes .- Jantares •• Cagamen�'
t';s ., Festas .• Batisades .

Competencia e ,·apidez.
Hotel Metropol -. Tel. 1.147

EMPORIO ROSA Praça· 15 de,·
Novemh:o n. 21.

. RETIRARAM SUAS GANDI· . 'ii
DATURAS

t'Tôdas as bebidas, inciuslv/� li!! :�
fabricadas em outros Estados, ';
retiraram suas candidalura!!,"

. ?ara reinar nos Iare!: catari-'

r, l1enses, - em vista da certíssi
ma vitória do aperitivo KNOT.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NATAL
I Conmngollws hoje, com a' sim

ij plicidade dos canipos : e da. gente

t. que se contenta com o contem.pior
'-,'a vastidão e o' ermo e a' soturno

-

tdOS
solidãe«, em noites quando o

I tltf(fúi' tÜ,S estrelas mais comriâa

-. 0.0.8 llor.'.I'c,.!s
a e

.. ,og. t.le�'cm,
° seu olha,'

I por« os C't:us mftnitos... '

.

7'.i·"S/Ul/l,os hoje. l.tO/�Ú].n(l.gel/'l, a,o
I m oun- vulto da H�sto1'ta al1'aVc�
I

de lodos as çeroçoes, norirue -so

Ele II a raião de ser da lIossa vida,

I' -Jesus! .Yome no dia de hoje, eíl:-
ooluido nos canticos dcs igrejas e

I dos lare«. Quanto de consolo e de

, salooção existe neste santo nome!

l T'ainbém. quanto de onipotencia e

\0 r/'1 g randeza! Porisso que o Enan-:

( (/elisla descreve StÚt :(/!i)(('/°'Í�:ão ou

I oisuia ao mundo, dizendo que R/e

vieJ'a para o que e/'a seu e os seu.s '

jl I t
. iião o conhecerani e que o mundo I! Vasa ceu ebarlO .

[oi icito por Ele e l�Çlda do que foi

I Rio, (A. N.) - Em Sal- lei/o se [ez sem a sua pj'esença,

vador, O vespertino."A Tarde" Disse uuiis : Era Ele O Verbo e que

I publica uma reportagem ílus- o Vel'bo em o Pj'ópl'io Deus.

I tradu com fotografias sóbre Assim, este Jesus [tio dignitica- -

um casal, .posaivelmeute o mais do nesta data, está. longe de ser

velho do Brasil. Trata-se. de d, aceito ]JOI' nutiios, sequrulo o re

Fel lzarrla e Laudel ino Santos, gisto ou diapasão por que inspi

l'(�OS.idente. S .E? . a,rra'ii:!-l do Mila_ll'adn:np,ille
o Evan�elislc�, o =»:

I gres, mumcrpro de Amal'gosa,,(/(J, 1 0/1'711" "": co/,/o to:, .nao po-

sudoeste do. Estado. Felizarda, l (�e1r�l)s: IO(W�:�" ,ln,�P1:t��lj' outro

segulld.O declarou, nasceu umr,�f.ll,l/�iU =: ",tll,e/l(t���_dLe;o ,s,el�
ano antes da morte de Napo- p,(/(le/ .

I) (/ sua 1111.1,'0.0, na Tc, � a"
leão isto é, em. 1820 e Laudeli-IJ�lC ,IIiSSC (:ue, el'�t I( V!.c:a, e 'Totda
]10 em 18'Ul Come ta. m t"_lfttelYla e obundarüe. Disse a res-
._� "H vO. -', '011 ara e, . _

_

rem alcancado t .

! surreiçao, concproronao-o com o

um })01' :"u"st"a'"aO ed�m:po em q�e II clumutr .IAz1r?'o da / nmba e já em
I' '" i, 01:S CrUZCl-

I
estado de pnl./'e(u('{ío. StW maior'

raso ,".

qlúrio. foi la ressurçido de entre

II)S
mnrtos, Com respeito â sua

niissã« nu tarcfa entre nús, p,'e

,IUSSC S1I1( morte c ulirmçou. que seu

,r-�I);;!!He seria derrauuulo na
.

Cl't�Z

I paro nosso l'es(j(lic perante Deus,

jAssim conipreevulerurn.-no I)S seus

1 discipulos tomando do Calia: em a

I noite em oue (oi iraido,
HlIl(/!), ir!1.wlm,cnle aos do Além,

nUlfllel.: noite' //Llli())', p1'OlTOmpa
mos em (es/a e digmnos com o

Apóslolo si r': que pàclemos crer:

1 "Cl'isto Jesus VC'ÍO ao ?H/lindo sal

vm' os pecador'es dos qWltS ett sou

o pr-imeiro."

z. L� STEINER ,.'& CIA.
a lieus

,'.

.>

e Amigos'

AqêDCiou CIi Rltprlli!iienta,;õa:1i ..m
G!!lil'ru

Mc.tria: Flol:'inn6po!h.
Rua João Pinto i n. II!
Caixll Postal. 37
.rUicl: Ci'G4Iciú.na

Ih'iQ t'lol'iauo Pei:.c:oto, tIl:!
(Ed1i, Pt'6priú).

T.let!lanlars: "PRIMUSs
Aí.l�nt",,!> �08 pi'incipal.ll

rlatal e 1 __n_,u_n_to_i'P_i"'_d_o_B_''''_t<_,_�o__
I

I
19481

I
�"_"_'_" ,

.�__....__ .....__ .. �. "' .........._...._��......,.."'''___,.....,.....,.__ _.,._._�._...._...,. 1

BOAS e FEL!Z 'ANOFESTAS

" ·f

l'

.. -------------,-'---;.-------�--

CURSO Mt)TORISTADE
e

.Serv ço .de. Pront o Socorro de Automóve rs
-

Ei:l�ina· se e (hrigir automóveis

Amador e Prot.ssionat
,
I

-e prática - conhecimento do moto r,

Atendem, se chamados para reparos de uegênci a.

Auto-EJcçla ��47..77

Teoria

.'

. t' : .

UNIAO - PRAÇA GAL. OSÓRIO,
--�-------------------------------

GAkAGE 40.

Raff}el Ge Cruz Lima
ADVOGADO

Rua Joã:J Pinto, O" 18 (balxô) -- Florianópolis

Dr.

".,,1,;,:;;-;;;;;;;;;;;;;;;Q=U;;;':;fR;;;;;:-;;;-=VE;;;;;5=Í,='R=:S;;:E�;;;;(;';(i;:;M;;;;;;::;;:(;-;;;:Ii;;;:;;F;;;;;a;';;;;�;;;:O;;;;;_m;;;;;'�;;;;�';;;;E;;;:U;;;:;;'(j;;;;A-;;;;;N:;;;;'�"";--
,_........-

fiPROCURE A
I

I ������!��J� " - SOb���O
I

'�======�================�

FARMACIA ESPERANÇA
do }'al"macêutico NILO LAUS
Hoje' 6 a:manhã será a sua preferida

nacionais e estrangeiras - Homeop'átías
marias - Artigos de borracha.

Dr-agas - Pc.rlu-

Garante-se a exata observânda no receituário médico.
-------,

O' proprietário do «Salão 'Recordn

10<••

da:ieja aos seus fi�egueses feliz
um pr6spero Ano N�n10o

Boas-Festas;1946
N. 8.-0 serviço. de pedicure cio Salão Record é notavel.

FARMÁCIAS DE PLANTÃO
Estarão de plantão, durante (1

mês de de�embro, as seguinte",
farmácias:

'1'0 domÍng-o - Farmácia Nelson
Rua Felipe Schmidt.

7 sábado - Farmácia Moderna
-- Praça 15 de NovembrD.

8 i::lomingo - Farmácia Moderna
-- Praça 15 de Novembro.

14'" sábado - Farrnácia Santo
Antônio·- Rua João' Pinto.

15 domingo - FarmáMa Santo
Antônio - Rua João Pinto·

21 sábado - Farmácia Uatarí
nense - Rua Trajano,

22 domingo - Farmácia Calari
nCHse - Rua Trajano.

To 10 o Sul Catarinense escuta 25 quarla-feira (Naial) - Far'
díariam�nte B Rádio Difusor� rnácia Haulivcirél - Rua Trajano-"

de Lal?lll1i:'. 28 sábado - Farmácia Santo'

970 K!cs. (1[]d·�s [nédias), ' ,;��ostlDho - Rua Conselheiro Ma-

R
,. ,,-

D I
,In,

I )ra'�os de lq�,d.�acoes:
-- a' 29 domingo - ,F'armácia Sànto'

H) as 14 e 1/ aq 22 h()r8�. Ag'oslinlio - 1111n Conselheiro Ma-
Herresenc80te em FIOI Íanópolis:! fen,

D, F, DE AQUINO ! O ,,�rviCI) noturIlo será efetua-

I
R �J. do Tor!1l:l! "O ESTADO» J' rl� p:'ln Farm�cia Santo Antônio;�

� slla a Rua Joao Pmto,
1�...�SiI1i5Ilemtr 1

r Or. (LA�NO G. 1
! G�LLIETTI I

I: ! '

A D V 0'0 A D O I
, Crime e cível �

'1,' Constituição de Sociedade. I
NATURALIZAÇÕES r

! I Títuloll Deciaratórios �r"I E�crit. -- Praça 15 de Nov, 23.

l�' l°. andar.

i.'! Re5id, -- Ftun Tiradentes 47.
�

I I '""=�:.:�:, 1468 ==�
I Camisa!, Gravatas, Pijame.,
I Meias dai melhores. pelos me-,

i nores preço!! 816 na CASA MIS
! CELAr-;-EA _- R ... c.iC. Mafra, 6'

NOVO

I' ,

}fannel Felix Ca.rcloso

II�âdio Difusora
I

de Laguna

QUEiXAS E :RECLAMAÇõES
PREZADO .i;EtTOH; Se o 'lue 'h.

interessa é, realmente. uma providencia
para endireitar o que estiver errado \lU

. para que c:,d�Gf!1a faJt::t não 8� repita; e

NAO o l"�cándaio lJue a �ua reclamaç4u
ou queixa pou.:::rã vir a causar. encana·

n'.le--a i1 SEC':;AO RECLAMAÇOI�S,
de O ESTADO, que o ·'aso sp..rá lendo

.se,ln d(;·rucra. aI) c.o.nbeciwento de qll.ew
de :hrt.lw1 recebend� v. s. uma informA'

Çii0 do resultado, embora em aJguD' C&·

80S n'o s�jalU publica.dos nem a redi!

tt;aç;"io nem a p':"ovidéncia t01ll2da.

FR�COS e

Â��f.MiCOS
TOMEM

i lIin�o Cr�nsnt�nG

��

'�

o "ESTADO
Redaç{tD e Oficinas à rua João

Pinto 11. 5

Diretor: BARREIROS FILHO
Proprietário e Dir.-Gerente

S!Dl'I.EI NOCETI
Diretcr de Redação:

A. DAl\'lASCENO DA SILVÂ
Chefe de Paginação:

FRANCISCO LAMARQUE
, Chefe, de Impressãot

JOAQf"JM CABRAL DA SILVA
Representante:

"

A. S. LARA
Rua Senador Dantas, 40 - 5° "

•

andar
Tel- �2-5924 - Rio de Janeiro

Rua Felipe de Oliveira, 21 - ..

80 andar
'fet 2-9873 - São Paulo

ASSINATURAS
Na Capital

Ano . ........• Cr$
Semestre Cr'$
rrimestre Cr$
Mês ,............ CrJ
l\fúmei'D avulso.. Crt

.

Ano ., ...•..... Cr$
Semestre . . . . .. ei$
Trimestre Cr$
Número avulsn . . Cr$

80,00
4-5;00
25,00
,9,00·
0,5'0
90,00

'

50;0'0
30;00
0,5'0

Anúncios mediante contrato

Os oi'iginais, mesmo não

pub licados, não serão
devolvidos,

A di.reçào não se respon
sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados

NOSSAS SECÇÕES
Dir�ão de:
B.tfKRSIROS FILHO

Notas Pelitisae
Notas Local.
Artigos de Redação
Página Literária
,SIIJNSI NOCSTl

Crônica da Semana

Economia e Finança.
Vioo Bancária
Notas Científica I

;

.,':<.;..;:·;;1
Notas Rurais

Estatística
Nem Todos Sabem
A. DA·MASCENO

Governo do Estado '

Notas da Prefeitura
Vida Escolar
Religião
Jurisprudência
Vida Militar
Noticiâr io do Exterior
Noticiário do País

'Artigos de Redação
A. A, VASCONCEL08

Pelos Município.
Assuntos Internacionais
Concu'rsos
ArHgos de Redação
D. F. AQUINO

Fatos Policiais
Vida Social
Vida Feminina

Magazine
PEDRO P.tfULO MACHADO

Esportes

TELEFONES MAIS ,'o1ECESSITAIJOI9
Bombei,-os ,' ..... " .. , ...•.. ".,. 13U
Policia ,.".".,.""",., .. ,.", 103.
Delegacia 0, p, Social , .. ".,.,.,. 1573
�ofaternidade ., .. "."" .. " ....• _ 115'
P o�pita I Nerêu Ramos ......•• � �; 811
S�nta Casa ...................• � . l03a
Casa de Saúde S. Sebasti�o ".", 1 t5�'
Assistência Muo;cipal ,........... 166�
Hospital Militar ", .....•. ,.. n:.',
140 B. C, ', " ,.,. 1550,;
Base Aérea , , " .• , •• ,. 7Ilé;
7' B. I. A. c, .'.,' , ". IH/}'
Capitania dos Porto•. , , , , . • 1381l>'
16" C. R.. " , , , 160&
Fõ'ça Policial .. "",."".,., .. ' 120t'
Penitencjária ,." .•• ,., .• ", .... , lS1i'
"O Estado� "........ !02a
• A G'Izeta" ,., .• , •• ,., .. , •• ,.... 1658'
..Diário da Tarde" TO'

'1 �7Q
T•. R A, " ...... ":,,......... lU'
Emll, Fu.nerma Oms.. ,......... 'l�
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Lf r í s m o de Natal
Alnl,il'o Caldeira. longe do el1Jl,endim.enrLo das massas

o sorriso perverso dos homens
Tema algo coutradilómn UU,I'U sem ré, desnudando de loda gra-

as tendencras realislioas da vida ça e beleza as si ngelus cer imonías
moderna, onde as forças emotivas do nascimento de Cristo : as ce
S� amiquilarn, di'a a dia, pera,nl.e os lebrações do Natal, euu.e o povo.
ü';l1opr.ill11iv[ój[s impulsos cio mes- guardam, além elo signí íicadn re

quinho utihlul1i'smo, sob as im- liig,i'()iSlf;' ,pl'C;,l\tmdo color-ido 'poéLi
placaveís ímposícões das d CIIU lr irias . co, que desserlentu a Jmaginação
ffilllLeri,aJ!.i,stas, é o Iii-isrno iJo.pula.r cansada do niesmisnio quotídiano,
a ma10I' le a mais poderosa ga- elevando-a a regiões ideais onde
rantía do cquí lihrio espir'Hual das penegriuam N'.�slal{íI'1Jdã,; \<irfudes.-·

i
gientes. Prossegui, pastor ínlras, entoando
E' possível que, . jaruars como lôas ao- :YféTlJino ela Ma ngedoura ;

agora, neste após-guerra, tão Iiem cQrutâtl1uai, imgenuos Ienuos-de-,
cacacterízado pelas' desóri.enlações natal, vossa romanüca Folia, porta
do .espinito, d.enlta a humanidade em ponta, pedinchando pousada
exper-ímontado Íl1a,i:s

.-

viva neces- ;lJOIS "glor-iosos tsanlos reis": cín
sídade de escutar Ia canção trsn- JLila·�, l!Ulntejoplas do 'lP,ill1hci,rinho,
quilla e roa no sentido poético da acendendo brilhos festivos no
vida, OIlHLl' da infuncía fascinada; \'01-
.,

'Iludo quanto, 'em virtude de tai sempre, amavel Papai Noel,
crenças exóticas, ou ideologias cercando de .encantos misteríosos
contrárias á sande mental do in- <os Iimdos presentes nos \ sapatinhos
dividuo, ou sob a Iria luz da cieu- da petizada: 'repeli sempre, homens
cia, �tá trabaãhsmdo para banír de boa YOIJit�HiIe. as cu ndidas saúda
{ia alma o sublime enternecímento ! ções de. simpatia Iruternal cousa
diante das IC011SUlS que falam á 'gT,ad,a;$ pelas comemorações da
sensi,bi.J1dade e convidam a.o so- I vínría do Messias,
nho, perde o interesse humano e' Perdurai, legi Limas 'e puras ex

ameaça a morte do homem dentro pressões do ltrismo popular, pois
do homem. a vida '6111 ,pleniLude será impos-
Ao sílencio, pois, a voz dos eru- sivel quando deixardes de emha

ditos lembrando as origens pagãs lar o sonho das cr-ianças de todas
dos feSiLejos natal inos: para bem as idades. _. .<

•

L

(o braço de longa distanciã)
e Escritório: Praça t 5 de

<

Nov., 8,.
"

Flcríonôpolts=Sontq: CÇltQ�.i�º:c�
B R A S I

Deseja Boas-Festas e feliz
Ano-Novo

a todos os seus assinantes
e . fregueses.
FELIZ NATal

Administração

Dr.\O�VALDO BULCAO VIANNA

D�. J. DE SOUSA CABRAL

i.1
ESCRITÓRIO: Rua Felipe, Schmidt 5� - Sala S

'lTomeEdifício Cruzeiro Florian6poHs.
'

....---_ "�.IIW""=.,_""""....._.....""T"S...."..........,........_""=""""_....,,_""""'II:ltlIR9S.,!I_.....,xp"",..."".....""""'*111....

Salve
I. P. A. S. E. S I 1947LOCAÇXO DE ÁIIE.AS NO EDIFíCIO IPASE a ve .

EDITAL .

.

1) - P.elo prazo de 15 (quinze dias), a contar desla data, s-erão
recebidas propostas flua locação de áreas no Edifício
IPASE, observadas as seguintes condições:

2) - Preços por m2 - 2° ao 5° pavimento Cr$
(Vint€ e cinco cruzeiros)

Preços 'por m2 - 6° pavimento (restaurante) _. Cr$
(Trinta cruzeiros)

Preços por m2 - pavimento térreo Cr$ LÍO,OO
(Quarenta cruzeiros)

Preços por 1112 _ porão ., , Cr$ 15,00
(Quinze cruzeiros) (opyrighl daNão serão consideradas, em qualquer caso, propostas ín- TheHAYE fOIJHI.4IIDllnc.

feriores a 30% sobre os preços fixados.
4) - O fPASE reserva-se o direito de determinar o pavimento 1. . . que Brillat-Savarin

em que serão localieadas as áreas requeridas pelos in te- costumava dizer que "a gente
ressados, não vive do que come, mas

15) - As divisões das salas serão feitas pejo IPASE, o qual co- sim do que digere".
brará uma taxa correspondente a despesa efetuada e que 2 - .. 'que, em distâncias cur-

será incluída no valor locativo. tas, o salmão é o peixe que na-

O IPASE reserva-se o direito de recusar qualquer pro- da com mais velocidade.
posta, em direito ao proponente, de indenização alguma. 3 ... que o canto da cigarra

7) _ Terão preferencia, em igualdade de condições de preços, pode ser ouvido á grande dís
as repartições publicas qce, anteriormente, solicitaram re- tâ'llcia, e que o macho daquele
servas de ár'eas, desde que renovem as respectivas pro- inseto ouve perfeitamente umlpostas, dentro do prazo do presente Edital. chamado a mais de uma mi-

8) - Para efeito do disposto <no item anterior, são as seguintes lha de distância, em virtude
I

as repartições aludidas: DelegaCia Reg'ional do Trabalho, de possuir ouvidos eS;J)ecial
Serviç{) de Economia Rural, Servico de Ex:pansão do Trigo, mente ada,ptados para tal fim.!Junta de Conciliação e Julgamento, Departamento de Geo- I

4... que a lua quarto cres-

grafia e �stati'stica e Cia. Sul América TerresLres, Mariti- cente era o sim�o�o �,e Diana, I
mos e ACIdentes. protetora de BlzanclO; que,.

!9) - Com excecã,o de repartições publicas, os demais propo- mais tarde, êsse símbolo foi
mmtes deverão indicar em sua.s propostas, o nome de dois adotado por Felipe, pai de Ale

fiadores, prazo do contrato e fim a que se destina a área x:lnc1re O Grande, em virtude

pl'e t.&ld ida, bem como que aceitam aos termos' do Regu- duma tentativa noturna para
lamento do Edifi-ciQ que faz parte integTante do contrato. eoriquistar aquela cidade .ter

10) - As propostas serão recebidas até o dia 14 de dezembro p. sido frustrada pelo apareci
v., e abert3Js no dia 16, na prese.n-ca dos interessados, ás mento da lua sob as nuvens;
14 horas, salvo aviso em contrário, no Gabinete da Ge- que o mesmo emblem� foi ado
rêneia lo-cal· tado por Maomé II qmundo

ii) - As propostas deverão ser entregues na 'Agência, dentro do' ca,pturou Constantinopla, em

horário do expedienLe, em envelopes fechadDs e la,crados,< 1453; e que, hoje em dia, o

e s;ub&lrita s .
(\{)o1U .n nome do interessado e a indicação: Q,uarto crescente é o símbolo

"LOCAÇÃO�EDIFí{:IO". oooal do Islamismo, figuran-
<Agê.nei.a do IPASE, em Santa Oatarina- do �iio--.só na bandeira da Tur-

quia como 110S minaretes de
todas as mesquitas muçulma

O presente edital vigora até 31 de dezembro de 1946, seno nas.

.(lo as propostas abertas no dia 2 de janeiro de 1941, às 14 hrs. 5, '. que o ferro puro não

Florianópolis, 30 de novembro de 1946. I oxigena no oxigênio puro.
MARW MARQUES GARCIA 6, .. que o aço, entre os me-

:JERENTE tais simple,s, é .Q que possue as

,..------------------------

J
maiores propriedades refleto-

Ira,
vindo em segundo lugar a

i� I),T()(� i._\. DC)S, prata :pni'a; e que o aço, uma
__ ':"� __.II ..L� r- yez polido tem um lustre ver-

I dadeiramente extraordinário,

I motivo 'por que é muito usado
como refletor d.e farol.

3)

,

,

.;

.

.1.

AVISO IMPORTANTE

I Ministerio· da Aeronautica
QUINTA ZOKA AÉREA

BASE AÉREA DE FLORIANÓPOLIS
EDITAL

O Coma.ndante da Base Aérea de Florianópolis, por ordem
do Exmo. Snr. Ministro da Aeronâutlca, faz público para co

nhecímento dos interessados, que o exame de seleção para ma

trícula à Escola de Aeronáutica, será realizado nesta Unidade,
no dia 4 de Janeiro de 1947, ás 9 horas.

Os candidatos a referida matrícula deverão utilizar-se das

conduções da Base, que achar-se-âo estacionadas em freute
ao trapiche municipal às 6 horas e 40 minutos.

Base Aérea de Florianópolis, em 20 de Dezembro de 1946.
ALBERTO UCHÕA - 2° Ten. Av. Res. Conv. - Respon

dendo pelo Ajudante dn Base.

KNOT

CONTA CORRENTE POPU�AR
Juros 51/! a. a. - Limite Cr$ 30.000,00 -

Movimentação com· cheques
.'% Banco do Distrito Federal S.4.

CAPITAl,: CR$ 60.vOO,OOO,OC
RESER\,aAS: CR$ 15.000.000;00

Trajano, 23 • Florianópolis IRua

ESCRITÓRIO JURIDUJO COMERCIAL
(C<om um Departament<o Im<obiliário)

Vendas de pinhais, fazend�8 e emprêsIl8
Dir�t<or: dr. Elisiári<o de Camarg6 Bran,eo

.

ADVOGADO
Rn� I"rei Rogérlo, 54 - Fone 54 - Cai:n Postal 54

'®nd.ereço teletrrHieo: "EHbraneo" - La.ie!. - 84- CIl.iad_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESi'AlJO - Quarta.felr'• ..toS cf:J Dezembro de 1946

Bocial Tribunal Superiór EleitorallPreVidêDC!a Social
RESOLUÇÃO N. 1.296 I prova de Idade fixada por lei, salvo o I Paulo Fel'ipe

É inequívoca a incompatibilidade mo- dIsposto no artigo 30.. Como dissemos de inicio, a:
ral entre as funções de escrivão eleito- I Art. 60 - Não podem ser registrados: previdêncí a social é coisa

Cà,nelido da Si l vu e exma. St'<L d, ral e membro de diretório de partido I - para goverriadee :
,nov,a,

.1 Raquel 'rl)lulltJ'r\�o (I".
político, cujo exercício cumulativo cria a) os Ministros de Estado que estive- no Brasíd. Por .isso deve. ficar:

, c :-;oll�a 'P �ilva. suspeição para os servidores de Justiça, rem em exercício nos três meses anterio-

:MENINA ,MIHIA?lI Parahens. Eleitoral.
'

res à eleição; bem claro que ajuda há raíhas,

I' t
'

o Tribunal Superior Eleitoral, confie- b) os que, até dezoito meses antes da porém, tais ineonveníeraes poda-
< es ,eJa 'SCUS nata is. hoje, a me- lYUpciu«: cendo da consulta do presidente do di- eleição houverem exercido a função de

F

nina Mii-iam, filha clu .sr. Hicciutl'l' Contrataram casurncnlo t
retório do Partido Social Democrático em Presidente da República, ou, no respectt- rão se.r «rirninuidos COlm a ajuda.

v a SI' a. Paranaguâ sõbre .a compatib1lldade do vo Estado e Território, embora interina-

-Queluz. :\Ia.gali Lebarbencüon l� O si'. Jae.! cargo de escrivão eleitoral com a função mente, a função de Governador ou Inter. de l-ODOS .os interessados, Acredi-

I 'E'L
'

I).l c.
d:e membro de diretório de partido po- ventor; e bem assim, os secretárIos de to que bem l)OUOOS iznoram que o

v . ""\.,:iSOH MAIA ;,\1Ol'e i ['a, do allo coméccío desta Irtíco e. depois. de ouvir o dr. Procurador' Estado ou Território, os comandantes de
"

Faz anos, hoje, o sr. Gel, Manoel ' . "O Esl: I" (' I' ita-os
Geral; regiões m111tares, os chefes e os coman- casamento 'civil e o registro de

,

,] pIaça. ["S ae,o c ICI ·,1,-OS, Resolve responder. que embora não dantes de polícia, OS magistrados e o che-

Passos ,\Iaw. Do jm'llalisl a Batista Pere íra ! seja expressa em lei, é inequivoca a !n- fe do M�nistérió Público, que estiverem nascimento civil são obrigatórios,

!lAUL \VENDHAUSI'�N ,'r,eoebemos atencioso I elegtama d� ,��m.is�;����d��:it:r�[a� ::;;br�s d�u���:: ::'�s:�"e!�,l��o��t�oel�?;ãO�argos nos dois desde <O advento da República na.

'I'ranscorne hoje
'

o anivet'sário boas f,e&la� cujos votos agradece-
tório de partido polítíco, 'cujo exercício II - para Senadores e, 'DeputadOS Fe- Brasil,' <isto 'é, desde 1889 pail'a que

,. ,
" .' ' ,', (

.". . •
.' '. c "cumulativo cria suspeiçao para os ser/i- derais e respectivos suplentes, os que, até E t d

'

h t
natal ício do sr., Haul Wendhausen mos ,e rclt-ihu imos. dores da Justiça eleitoral, que a lei não seis meses antes da eleição, houverem

O
.

S a, o ,1'CCOllJ 'eça .0 pal'en e,sco

l'ullCiO!1<'lrio do B'a'll' d I' ,,' de BOI/"-
pode querer, sendo, poís, de se recornen- exercido o cargo de Governador ou tn- ',e. idade dos cidadãos. Pois bem,

c ,co O vomCl CIO. Cartões e telcqranuis 0- dar nao seja permitida a acumulação terventor, no respectivo Estado ou Ter'-

S'I'A, FE'LENTA Dl i'I'H ,\ ',''['i\'JO·NE ,. I. d objettvada. rrtórto e as demais autoridades referidas .mesmo assim, íncoruáveis . são os
l.� n ,., ,�,' estas', ([III' /'er:eveIlIOS e agro ece-

'

c,
'. , Sala das Sessões do TrIbunal Superior no n. I, que estiverem nos exercícios dos 'que:. se" casam só ·no relieioso

omernora ,ma is lima pr'íruavera mos: Eleitoral,' . '<:argos nos dois' meses anteriores à eiet- ""

nesta data, a ma. H e I," na Dul ru ',"1'_ D B I
'

Poli
Rio de Janeiro, 29 de novembro ele 1946. ção;

.

,
·não Iregi�lI'am seus f'ilhos.

, .'� a <lHe a' 'rbc M usica da olícía José Linhares, presidente. F. Sá Filho. III - para deputados às' Assembléias ..A...

Milqlar; relator, António Carlos Lafayette de An- Estaduak as vautortdades referidas no n.. v<'.a., OS Insbitutns e Caixas 1 de

drada. J. A. Nogueira. Cândido Lõbo. l, letras a e b, segunda parte, que estt- AlposeÍ'1lladorias, e Pensões já são
Da Livrai-ia 43; . Fui presente: Themistocles Cavalcanti, verem no exercício dos cargos nos doi.

Do Hospital "Nerêu Ramos" '(DÍ- procurador geral, melVses anteriorevs à edleição;., C- d
mais �ll ID0HOS do cenhecirnento

- para erea ores, a amara ) de todos, contudo, nem lodos re-

I'etor) lrmãos, Ji'llllcionários e Do- RESOLUÇÃO N. 1.303 Distrito Federal, o Prefeito e as auton-

."

l
Instruções 'para o registro de candl- dades

referidas.
no n. I, letras a e b, se·

C.o.nheClElm f;Ua neceiss. idade e lILi-.entes) ; : datos às eleições de 19 de janeiro de gunda parte, que estiverem no exercício
" ,,'. ," ,

De t.le',l I' ()
1947. -,_

I dos Cargos nos dois mf!ses ant�riores fi, �!fll.\lllie': ,8,\10 :llic,cjeS!Su.r,I,o.SI pOll CJ.ll(},
c.. Milton Pel'ei.ra; O TrIbunal Superior Eleitoral. üsãüdo elelçAo,

.. ,- I,
d' I" d 'L

'

...
'
-'

Da Casa São Jlo,l'g'e; 'das atribuições. que lhe confere,?

o.
§

50'j
Art, 70 _ Cada

p.
"'l'tldo sbrnente poden\ � os mH11�Ual os sa, anos 'Os ralJa-

D J OI B 'I d L
do art. 11, do Ato das Disposiçoe� Cons- registrar: Ihadores eun Ig.Eil'a,1 quel' das cirla-

e ,{, ga I'as] 'a uz; tituclOnais Transitórias, o ,art. 90, letra g a) para Governador do Estad.o um I '

Da HuI Améciea Capi'talizaçã{l; do decreto-lei número 7,586, de 28-5-1945 candidato;
,

I das) quer das vilas e povloarlos,

Do Insülnlo Brashl-ESltados Uni- �_f94�t. 38, do decreto-lei n, 9,258, de 14-
I u�) ci:J�da�o trc;��a l�g��t� :a��a��: I

não pel'nül;em que Ise Jaça llma

ll,o;; ele Flol'l'anópoli;;,' Resol�e aprovar as seguintes:, I
plente; I'esel'va no.:; ba.nco�1 para enfrcll-

, Instnlçoes para o registro de candldatos c) para cada suplente partidário dos I '

Do dr. ,FI'<lIlCi,sc'o GaUol1ti; às eleições de 19 de janeiro de ,1947 senadores eleitos a 2-12-45, se não tiver tal' o!:; momonltJi::; cI'ucwnlies. em

• '

Art" 1� - Somente poderão concorrer

locorrido vaga, três nomes para os fins

J que se é a'ssalta,do l)'ela doenl'a
De _"\.. S. Lar'a: as elelçoes de 19 de janeiro de 1947, os prescntos no art, 37, letra c, da Resolu-

. .,

De CaI'los J, BwtisLa',
candidatos registrados pelos Partidos qUI! ção n, 1,302, de 3-12-46; velhic,e o;U mOI'te. Só então, ve·m

tenham obtido ó seu registro definitivo d) para Deputados Federais; pelo Ter, l' I
'

neste Tribunal Superior EleitoraL I ritório do Amapá, um; pelo Território do a ermbrança, a neceslSldaüc que
1 Parágrafo único - Para êsse efeito, o Rio. Branco, um; pelo Território de Gua '.[jYel'a .ele l1a\'·01· o'wu'clado a.lO'umas

I Presidente do Tribunal Superior dará pore, um; pelo Amazonas, dois' por Ser- "'. "

, ciência imediata aos Presidentes dos Tri- glpe, dois; pela Bahia, um; p�r Minas economias para gaslar ,com ,médi-

-���1ais Regionais' dos registros autoriza- ����iSG;�::�, �C;;;s;SãO Paulo, cinco; por C'lI, I'a I'máci a, IHJoSpH,a I, etc. Vê-se

Art, 20 - Os nomes dos candidatos a.J e) para as Assembléias Legislativas: f'nlão ç[lre já (\ Larde, A quem l'e-
Senado Federal, à Cámara dos Deputados, no Amazonas, trinta; no Pará, trinta e

a governadores dos Est!,dos. as Assem· sete; no Maranhão, trinta sels: no CÜ1'I'Pl"; Aús pC1Jr('nl eS. 310S \'lZI-

bléias Legislativas e à Cámara do Distrito Piauí. trinta e dois; no Ceará, quarenta 1 "'I I
'

Federal deverão ser registrados no Tribu· e cinco; no Rio Grande do NOI'te, trinta
li I",�. ao go\'el'l\o. a CLU'I( a{ e pu-

nal Regional Eleitoral da correspondente e dois; na Par:ciba, trinta e sete; em Per· 1Jli'ca? Ollde esl,á SOU Instituto ou

circunscrição eleitoraL nambuco. cinquenta e cinco; em Alagoa3,
Art. 30 - Os Tribunais somente pode· trinta e cinco; em Sergipe, trinta e dois: Caixa a que de\'ia lCI' contrilJllj-

rão conhecer dos pedidos, de, registro quc na Bahia, sessenta; no Esplrito Santo, 1 I AI I
-

L 'b
'

lhes fo'rem apresentados de acõrdo com t'rinta e dois; no Rio de Janeiro, cinquen-
C O', 1. na.o 00Il r-rr LU'li, porque,

o artigo seguinte e instruidos nos têrm',s ta e Quatro; em São Paulo, setenta e cin- quando e,stava co.m' saúde, os 5%
do art. 50 destas Instruções, até o dia 4 co; no Paraná, trinta e sete: em Santa

de janeiro de 1947, às 17 horas, podendo Catarina, trinta e sete; no Rio Grande ele SPU ,ordenado JazIa,m J.aHa para
as pr,ovas de uacionaLi.gade e Idade, ser do Sul, cinquenta e cinco; em Minas Ge- 00111111'ar Ílsto <OU aquÍ'l'J. Combinou
apresentadas até o dia 6, decidindo-se, rais, setenta e dois; em Goiás, trinta e

em definitvo, até o dia 8 do mesmo mês, dois e em Mato Grosso, trinta; com' seu patrão pat'a desconta'!' só
Art, 40 - Os pedidos de registro do� f) para senadores e deputados fede-

candidatos ao Senado Federal, à Cãmam rais, tantos quantos forem as vagas que nllm n1ês OU nouLro, 'OU SÓ S(I]Jl1e
dos DeputadOS, ao Govêrno ele Estado, as ocorrerem até 30 dias antes do pleito e a m'elade cio ordenado, pe)l'que
Assembléias Legislativas e a Càmara do para suplentes de senadores tant.os quan-
Distrito Federal deverão livremente ser tos forem as vagas dêsses; pC'lIsava que o Instituto era l'ico,
formulados e assinados pelos diretórios g) para a Câmara elo Distrito FederaL

. , '

das respectivas circunscrições eleitorais, cinquenta candidatos a Vereador,
.

e não lJl'e,cisava <ele SOl! ·cllll11e1<I'o_

com as firmas reconhecidas por tabelião, Pará'5rafo único - Nas respectivas ciro ()uis p3lssar por laelino.· l11'ai,s es

§ 1<> - 'o registro llol!erá "sr promovido cunscrições eleitorais, os partidos poderão
por delegadOS de partido autorizados em registr8l' mais dois candidatos à Câmara p.w:l,o que ouU'os qUle, neligiosa-
documento autêntico, inclusiJe '.elegrfl- Federal, além do númei'O de deputados a 111pnl'e, desconla"am Lodo mês:

Rio, 24 _ Às últilnas horas da ma, de quem responda pela direção par p!""el', afim de permitir a constituição da

tarde ele 110J'e, um avião da lin'I'a
tidá."ia. e com a assinatura reconhecida lista de suplentes que substituirão os de- sua,; -col1ltrihuições. ,Poils bem,

, por tabellão, putados eleitos na forma do preSente ar·

aérea argentina F, A, JVl, A. caiu § 20 - Em se tratando de candidato tlgo e os da mesma legenda, cuja lista agora chegou a hora cio jl1J.gamen-
na S.erra do Papagaio, nas T)roxi- por aliança de partido, devidamente re- se tenha esgotado, t c nt,,'buI' j'ic"

� " gistrado, se�á esta representada por co- Art, 80 _ As listas dos candidatos à o: ° que 'lIUl1ICa 0' .. 1 'U 'w

midades de Jacarepa,guá, Até o missões oonstituídas ,por diretórios cen· Cãmara dos Deputados, às Assembléias dpsampaf'ado por compLeto; aque-
IUOIuento faltam ponnenore& do trais ou estaduais dos partidos aliados, Legislativas e a Cámara do Distrito Fe-

fato, tendo seguido para o local dar.clo-se dela conhecimento aos Tribu· deral. deverão ser encimadas pelo nom. ],0 que de.scollita"a só 50/0 da me-

onde se presun1e tel'.se veI'l'fl'Cc",c-
nals competentes 'para os efeitos legais, do Partido que é a legenda partidária, lwde Ido' srilál'io, vai l',ece,be,r o be-

,,_ § 30 - A indicação dos candidato8_.'\ Art, 90 - Pode qualquer candidato re-

do O acidente, uma caravana de serem registrados deverá obedecer às nor- querer, até o dia 8 de i!\neiro de 1947, em nlof,i,c.io 'SÓ p,ela metad,e, e aque-I,e.
socorro in te!!rada 1)01' autorida'cles

mas traçadas nos estatutos registrados petição COIÚ a firma reconhecida, o can,
1 t

- c-I 'b
� dos partidos, no que não contrariarem as celamento do seu nome do registro, que (eS'ÚOIl aya ::> iO so Te o ver-

policiais,
'

Instruções do Tribunal SuperiOr Eleito- Parágrafo único - Dêsse fato, o Pre· clrudt\iro sallário, le!'á O prazP!l' de.
Sabe-se que a bordo do avião raL sidente,do Tribunal dará ciência imedia-

sinistrado viaJ'avam 36 I)aSsageiros
Art. 50 - Os pedidos de registro de ta ao partido, ou aliança de partidos, que reoebet' seu benofi<cio j,ntl}gl'al.

candidatos ao Congresso Nacional, a Go- tenha feito a inscricão, ficando salvo ar 'd
e que um representante do em- vernador de Estado, às Assembléias Le- partido, ou á allançá de partidos, dentro satisfeito por teI' havido cumpn ().

baixador argentino seguiu para as gis�ati�as e � Câmara do Distrito Federal de 48, horas de recebida a comunicaç'ão COlm seu elever.

imecliacõe-' elo local do d 't· I �erao InstrUidos com a prova de serem substituir por outro nome cancelado, ----------,_.�----....,.,
" esas 1 e, eles brasileiros natos, acompanhados da Art, 10 - O Tribunal Superior, no dia

Gonça I v,�,,;.
Gonçalves.

- O sr. pmf. Múrio Holl, figura
·de destaque no rnagistrl'io local e

gl'::IJudementc e.sLinlarlo nOf; .nwios
"ooiais.
- A sela. Marília Gal.,doso, j'ilba

do sr, J'Vlanoel Felix Caeduso, t'Uf1-

ciomírio da Casa Ho�pcke e nosso

. apreciado cola,boradol'.
.YIENINA ANA MARrA

COlnemora SP'll:]O al1ivel',\<;;írio,
nesta data, a gr<wiosa mentna Ana

Maria, fliJIela fillli nha do no;,;::;o

ilustrado colahOl'arlOl' L�'(Ji() lVJar
hnho Callado, 'e ,de '&ua rxma. ,P�po

sa, d. Lucy GaBado.
P!lrMEIRA COMUNHAO

Reüeberüo a ,pri.nleil'<l cumlul1l!ão,!
110jC, 'na Catedral �'lPLI'ojl'Üli I.êma, os

i

meninos Ernani, Evaldo e a nwui
lia Eh 'J'e.l'Psinlla, ['i thos elo casal

Leopoldo 18 Jllliela Cu,ta �\lr�il'a'l
que, Ipor tft.o f'f'liz ('\',ento, "peão,
muito üUlllprin1f'nlados. I
B:ttisado:", .

I
Sua lrvaclo a pIa ballsmal, hOJe,

ás 15,30, na Cwtedral Metr,upolita-IJYt o menInO Eelll', filho do casal.
Leopoldo 'e Juli,ela Co's'ta '\feira, I
,..;rrvinrlo rle padrinhos, () sr', José

I

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

"V·d'..._, ,1 a
�NIYERSÃRI08 �

mono.

ALFREDO .FLORES
Passa boje o aniversãrio du S'I',

Alfredo Flo]'.cs.
PEDRd PEHEUlA DOS SANTOS
A data de hoje l',egi.sLl'a LI ani

v,ers<Íriu {lo ·sr. P'eclro P·peein\ dos
-Santos.
.sRA. JUVENTLNA DE JIi;i:-ILii:\

O LiRIQLf';'!:'
Vê V a,;:;sa I' seu na,taVício, hoje�

'a cxma. S['<1,. Jlly,cnl ina de <',esus
()ueiqu'es, esposá do ,sr. Dani Ouri
que.s, c'o-propriCitá,rio do Ba,r Bom
-dia.
MENINO HAMIL'l'Ol\' NA%AIlENO
Regista seus natais, hOje, u me

nfno lla.millon Nazal',en.o, filho do
sr. Evaldo Schae.l't'el'.

M.ENINO L(J]% CAIlLüs
Deflui, nesla data, li ani\'cr�á

rio natalicio {lo rnenino Luiz Car
bos, filho do !:!l', �la:noe,1 FpI'l'uil'a
�dp lVI,elo, �f'.cl'('lári(l da PI'C'l'eilura
Mluni,cipal.

8'l'A, LABIK\ j\'IU,�r
S'eTá muito cum]Jl'ill11-ent,l!rla 1](I,ip,

piela passagle'l11 clu selr anivcl',,;,íl'io
natalicio, a sl.a, Lahiba l\[lls�i da
.SOCi'2d3lde: la,gulliens{',

Fozem anos hojP:
O
O

SI', Ernani N.a,taliflo .Porto.
sr, AnWnio Vito!' de Araú-

_)0,
o jovem Deeir �lul'itz.
O sr, Alberto Lhereux,
O menino Aldoni Galloi,;,

OSMA,R COUTO
Pa�sa hO,j,e .o anivet'sário do jo

vem Osmar Couto, Mll'g'en!.u cio 14
B. C.
SRA. NATALfA BEIU\E'I'TA i\lA

GRADO

Aniv'eI':,iariou-sc, unt.em, a ,cxma.

31'a, N3Itália BerreLta Machado, es

,posa do se, Dto B'I(wmJiLÍno Macha
,elo, comer,ciaule em [mbilt(ulla.

Fazem anos alJi,anhã:
- A exma. ,8ra. Lucy Conto; es

,
posa do se. Mári.o Couto,

- O sr. Tycho Bl'aII e[' Fe.I·nan'CIes
: allo Juncionário da Delegaci,a b'i,s
cal, e ·pessoa ,muilo l',ela,ciowl,da em

nossos meios saciai".
A exma. sra.

p,sllosa

Maria Diog'o
clu ':1.'. Jlmloel

De José l\'Ieil'a;
Homru SUI1I.ana Reis;
Sinlas cio Bl'asil LI,da.

Dc
DE'

É UMA DOENÇA
MUlTO PERIGOSA
PAR� A FA�lÍLIA
E YAR\ A RAÇA

-----

AUXILIE A COM.
BATEL,!. COM O

.-rnD-líll]IIII�IUHhl
Vaiu um avião
no Rio

11 de janeiro de 194.7, 'e os Tribunais Re

gionais, no dia 12, dal'á,o à publicidad.",
por todos os meios ao seu�lcance. os no

mes dos candid"tos registra'dos, respecti
vamente, ao .congresso Nacio�l, Gover

nador de Estado, Assembléias Legislativas
e Cãmara do Distrito Federal, atendido ..

art. 30, da Resolução n, 1,302, de 3 de de
zembro de 1946,
Parágrafo único - Os Tribunais Regio.

nais, na mesma data, comunicarão êsses
nomes, por telegrama circular ou, na. fal

ta de tclégrafo pelo meio mais rápido, aos
Juízes 'cleitorais, e êstes aos presidentes
e' m""Mios das mesas receptoras, da res

pectiva ,circunscrição e zonas eleitorais.
Art, 11 - Serão oportunamente expedi

das, se necessárias, novas instruções para.
completar a presente resolução,

'

Art. 12 - Ficam revogadas as instruções
em contrário,
Sala das Sessões do Tribunal Superior

Eleitoral, - Rio de Janeiro, em 3 de de
zembro de 1946, - José Linhares, pre
sidente, F. Sá Filho, relator. Antônio Car

los Lafayette de Andrada. J. A. Nogueira.
Rocha Lagoa. Cât;ldldo Lobo.
Fui presente: Themistocles Cavalcanti•

i)rocurador geral.

Perca a Gordura
Um método novo, usa

do pelas Estrêlas de
Cinelua de Hollywood.
Póde-se obtê:.lo, agora.

nas farmáCias
Cm DJNico da Califúrni;i" qup. ;;t�1:;:'?

fIe. E"'tr?las de Cinema de H\)11 ';\"Ol_)rl.

deseobrlu um método S'f'gllro {' flO\ ."
�ar!:J. reduzir; (I excesso de g()I'danl. HI.!tl

�t(.tic.i. E!Sta' descoberta. ch�m:Hb
Formode di...<::.eolve :1 gordura ue ,-!-Tlt.
modo eeguro e rápido .. Come.e� 3 per�H'r
peso na primeira. semana e 1.l\Ult0� quilos
ao m?s. !3aata tomar 2 pa5�llha5 d V�Z�li
por di·a. Forrnodc:: estImula fL ��ud

..�.
� energia e propo�ClOna uma. flgu. ,1,

atraente. de modo que poss...'l. pareoeresetl
tir-se 10 anos mais jovem, Forrnode
é um prepar,ado gnrantido para. remo .... t�r

o excesso de gordura, PeçaForm.ode.
hoje mesmo, em <{ualquer .tH.rm!"c,�t."": �\
n!.'...;:.:.�;). �ra.nt:a. é a stJ:.. n.;\:�,r [JTdf'(' "J�

GBAVÀTAS finíssimas:

PANA�1A$ 'de tôdas as côres:
CRETONES e LI'NHOS nacionai,s:

A MODELAR
Receheu das melhores fábricas do paÍf:: fino�

C,JstUmes de linho. seda � tropical:
sedas de lindas paàronagens.,

,

Completo sortimento de ternos para
homens e meninos.

Artigos de praia e, veraneio,

Capas de gabardins e eh lntung,

Tapetes de tôdas as qualidades e

tamanhos,

Preços especiais para revendedores.

Vendas a V I S TA e .0 P R AZO.

A MO D,E LA R
Rua Trajano, 7 - Tel: 1151

Florian6polis
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Isoterlsmo
.

. c o ;'/ v I T E IDe' ordem 1'1'0 Irmão Delegado
Regirma! {III K K C, 'p, IB Presi

d-cnl'f' ldio
.

C. 'r. yl'cnlal "Amor e

Luz", convidu á Iodos os irrn lios
'8Eolcrilslas' du. capital c Estrei [l!'
íiliauos a Orrlom, socíos ou não do
'I'alíwa 10e(11 a cumpareoerem á

�r;.,iío J.f' doutríuaçâo e expansa
'I:ãu 'A�(),I{'l'icu na rOl'ma'rl1o iitual,
li l,éal iza I'-"l' IN.! (I ia ;!'7 elo correu-

te, . dlf' ;!O,:H) ús ii ,::lO horas em

.ponto, .ígualmcnh- á sessão esoté-
ríea it'l'adi'a'(la IJ!lelus Grandes Mes
I,m's do :-:;UIH'Pi[110 Conselho da 01'-

deni, n-eunidos ,(\111 S. Paulo, as

. mesmais l1Úh1� ,ljUif" l'ir,n\ levada a

€1.t'eâlo aio ,dia '27 - sexta ff\ill'a, -

.ua mesma hora fi' local. na fÓt'ma
do ri! ual. Na sessão elo di'a 23 {)os

sócíos poderão levar convidad os,
Pela lal,eriçi'(o dispensada, agr-adece
a Diretoria. -:- ,Sede. - HlI'\). Conse
lheiro ,Sahl i \'(1 ;3'3 - 2°,

F'lnrln nriuul is. ::W-12-9!!ô'
Se1;el';11O A-/'cm'erdc' - 2° secre-

tár!o. I
.

--�"--�------�------------------------===

••••••••••••.•••••..• ' ' ..

I
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.

.

-

:
· ..
· � .

i TUFFI, AMIN & ·IRMAO i
• •
• ••

: Concessionários FORD e Proprietários da. CaSA, IRES IRMÃOS :
•

I •
• nesta capita (O Paiádo das Sedas) ..
· �

.
• •

deseja FELIZ NATAL e prosperidade para o próximo ANO NOVO, :
•
•
•
•
-
•
..
Cf
�

· �.
- ..••.............. �...•..................•...............•..•.

Correspondência
para o Japão
o Correio .Hra":'lÍllril·o, foi autori

zado ,a. IL'xfJP-Clir pana .1) Japão, "ia
Eslados Luidos-Améríoa, cartões

posuii« ordinários, exolusrvamente,
cilc�(h� que os mesmos sf1jam endc

l"c\:a,dús a Iocal.idades situadas 'nas

ilhais de HOll;;h:L1, KXlIShu, Shikoku
e Hokloaido, .não rfl('\"cndo, 'por con

�eg'ui1)ille, se!' necita essa C01'1'(,8-

!}G.]·: ':·c:i.a .sob rogisl ro, como IPX-

p rcssa ou IpaIm encam i nharnento

VOl' via. aérea.

Outrossrm, nenhum outro objeto
de corrcspotvtencia, íucrusive cal'

ta, porfle,rã ser onvíado, 'pa�e.se.nte.
monte, com desl.ino ao ,Jrupão, d�

vendo ficar relido no Correio tudo

aqu ilo que 1',01' oncorurado em Cai-

xa dê Coleta,
Para que não resulte prejuizo

pa,ra os in IIm1L'Iss.a-L1tlS, deverão os

l'e:mrt'['lnups dos cort ões postais 01'

dinârios, rlost inados ao Japão, in-

dicar, obrilgli1rtorlam enbe, com a lUÊS DE DEZE�IBRO
lo.calidacJip de sou fi,c�din(l, a ilha, Dia 25 - NATAL - MATINÉE INFANTIL COM FARTA

Ullüe a mesma �'e oucontrar reitua- DISTRIBUIÇÃO DE BOMBONS DAS 15 as 19 horas - DAS

ela. 21 HORAS EM DIANTE SOIRÉE.
, Dia 31 - GRANDE BAILE DE SÃO SILVESTRE-
SURPRESAS - TRAJE A RIGOR.DOENÇAS NERV�S.Ab

Com os progressos da medich...
boje, as doenças nervosas, quand8.
tratadas em tempo, são males per·
feitamente remediáveis. O eurandel
aismo, fruto da ignorância, só pod.
prejudicar os indivíduos afetados de
tais enfermidades. O Serviço Na
cional de Doenças mentais dis�9C

í de um Ambulatório, que atende fP'Jt'

I tnitamente os dO.entes nervoso!t '''''

I digentes, na Rua Deodoro 22, dlll. �
--------.......------------------: I is 11 >boraa. diàri.a!l!tllnáa.

A MODELAR
DE

SCHWEIDSON CF WLADMIRSKY
-

Cumprimenta a sua distinta freguezia,
deseiaDdo-lhas feliz NATAL ,a prospero

ANO NOVO·

BRAUNSPERGER
Representações

.

(onslgnações
(onte 'rõplia

End.- Telegr. Brausper·ser
Rua Felipe Schmidt, 41 • Tel:3501

Florianópolis • Sta. (atarina

Cumprimenta os seus fre§ueses, deseiando
Feliz ANO NOVO e BOM NATAL

FELIZ NATAL
1946 .1947

•
•
•
•
fi
•
•
•
•

a iodos

Salve 1947

CASA BOI�BA
(o foco de retalhos)

desein aos seus fregueses
BOAS FESTAS

e

FELIZ ANO NOVO

FELIZ NATAL
Salve 1747 Salve 1947

SIRI4CO T. 4TERINÓ & IRMÃO
deseiem BOAS FESTAS e FELIZ ANO NOVO

aos Seus amigos e fregueses.

FELIZ NATAL
194p 1947

OrganiZa�ão Comercial Vatarinense
Fundada em 1939 .

Direção: Dr, Rafaél G. Cruz Lima .• Advog:tào
Dr. Frcncísce Co rlos Regia _. Advogado

Advocacia em geral •• Procuradoria •• ContabilidadE'.·

os [regueses

/

EXPRESO SOL AMERICANO
E. Figueiredo & Cia. Ltda,

Rua General' (/outo de Magalbães, 262 • S. Paulo

'Cumprimenta desejando BOAS FESTAS e

um prospero ANO NOVO

seus

-

1946 1947

APOSTOLO PASCOAL & IRMÃO
BOAS FESTAS

e

FELIZ ANO NOVO

deseiam aos seus amÍgos e fregueses

FELIZ NATAL
� 1947

e amigos ..

Feliz Natal

o Proprietário da

Relojoaria l.ebes
formula' aos seus fregueses Feliz NATAL

e felicidades para o ANO NOVO,

FELIZ NATAL
Salve 1947. Salve 1947.

Clube' Doze de Agosto.
.' PROGRAMA DE DEZEMBRO:

Dia 25 - FESTA DE NATAL para a classe infantil. com distri

buição de bombons, das 15 ás 19 horas.
Dia 31 - GRANDE BAILE DE S. SILVESTRE com inicio ás 22

horas. TRAJE-RIGOR.

LIRA 'TENIS CLUBE

x x x

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

Tenha sempre 6m C('J�a: uma garrafinha de

ftrERITIVO «MUOi»

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Deseja aos seus 'fregueses
-

BOAS FESTAS
E

FELIZ ANO NOVO

Salve 1947 - FELIZ NATAL - Salve 1947
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'Madrid

De todos os recantos do Estado
da Silva tutoro governador de

se alteiam unisouas as' aclamações consagrando Aderbal Ramos
Santa Catarina. �olfio a maior garanlia de paz e de progresso,
para o povo barriga verde!

.

ICO.'M CRISTO OU CONTRA CRISTOl
Cidade elo Vaticano, 23 (U. P.) '100 igrejas romanas repicavam, de Cristo tem sido atacado, pelos

- O Papa concitou milhares de' quando o povo entrava na praça, 'I renegados da fé e pelos destruido
c-atólicos reunidos na praça São I para a missa, que se celebrou num res das cousas sagradas". E acres

p.e.dro. a' d-efeJ1icl�_rem a ?��a fé
.. A]'

altar improvisado .. Ref',�rin�o-se à ce:1tou: "? vos�o dever
..a?;ora é. l�

zizantesca reurüao de fiéis fOI a atual onda de anti-cler-Icalismo, o tal e defender a Igreja". 'I'errni
l:e'sposta elo anti-clericalismo re- Santo Padre disse: •. nau por. dar a benção apostólica e

nascido que tinha sido aplacado I "Vêd�s ,com indignação � ,d�r iny<?car "paz e justiça par�:Roma,nestes ultimos tempos. O Sumo que 110Je o santo nome do Vlgano Italla e·, o resto do mundo.
Pontifice declarou que "a luta de .

hoje é em(favor dedCristlo ou con- Va-·o· deíxcrtra Ele". lm gran e c amor que
ecôou pelas majestosas colunatas J
Bernini, respondeu: Por Cristo"!
Na "loggia" que' dominava toda

a multidão imensa de fiéis, o Papa
falou com voz forte, ampliada por
20 poderosos alto-falantes. Fre
quentemente a sua oração era in
terrompida por brados de "Viva ll
Papa '".
Ao aparecer. na "loggia", foi

aclamado durante 10 minutos. A

gigantesca praça de São Pedro,
onde cabem 200 mil pessoas, esta
.va quase totalmente cheia. Muita
gente trazia cartazes com inscri
ções 'como esta: "Santo Padre; con
vosco estaremos até à morte", Gru
pos de jovens incendiaram exem

plares elo [orna 1 ele Roma "Don
Basilio", que tem consecutivamen
te atacado o clero, Os sinos da Ca
tedral d,e Sâo Pedro e de mais de I

I
FELIZ NATAL

1946

..

1=--..--. __I
I D1_;j�'IT('lnA A, l)UMl::-;SXO EXE-Furto de um.a mala
I'
C(1TfVA QFE L.-\.XÇOII A CANDI:'-

d· I t·
IH'!'! R.A HT<iO iBO.RHHI

IP oma Ica HlO. 2;� (C. P.) PaI' meio de

Londres, 2-1. (U. P.) -

AnUnCia-j
(�Ihtal publicado no "DiV"iu Of'i

se, nesta capital, ter sicjp fUl'!,a�la c ia!",(, presideuk- do 't'ribunal
em Londres, a mala diplomática EluLtul'al Jaz ;;a,!Jf'l' ClIllP U PaI'lido.
do governo da Bélgica, contendo

I TrahaLhista Brasilcíro PI)I' seu ..importantes documentos.
'. '.' .

'

Uma furrcionária belga que C()J1- presidente. i�l'. Paulo Baeta Neves .

duzla a mala de Washington para e,umu!llâIGU(ll aquela Justiça que a

Londres, a l02.0rdo do "Queen .Eliza- nova comissão I'.x,ecllliva ,re.gional
beth", foi recebida na estação (�e de seu li i retorío no .&ila{)o deLondres, em um carro ela embai-
xada belga, mas no trajeto ela es-

Siio Paulo, foi roconhccida c apro-

tacão à sede ela embaixada, suas vada jlPJa Cfllni·,;,;ão Cf'ntl'a! rio re

duas ocupantes deixaram o auto- f,e.l',hl'lJ par! ido,
móvel, por breve período ele tem- Com I) l'i'iconllPcim,e,nlo desse di--
po. Quando voltaram, deram por J,pl.!Íl'ip, f i c a nulomattcarnentefalta da mala diplomática e de nu-
merosas outras malas, pertencsn ,

dcs! i Iuido () ([III' lançou a candida
, tes à tuncionárta belga. IU1'a, do rlepulnd'O Hugo Borgh i ao

r; o ,dr.•1. D. Ferr-eit-a Lima, ilus- ----- --.-
--------

governo doe .:::>i'iu Paulo e de cujaIre Secretário da Fazenda, foi alvo O VAllE DO ITA.1Aí .

decisão dilsr,ol'du'll o Dirctorío Cen- ..

de s.j'g'ni,ficaliva homenagem por Procurem na Ag'êncitt Il'a1. Es-tl-' fa.t.o I'edunclal'á Icm gra-·
pUII'te dos rnspetol'es de Falzen{la Pl'ogresso, \',c· cI'iB(� !lO p, T. R. de São Paulo.
do Estado, o'll'tem, na sala de des- LIVRARIA 43, LIVRARIA P. T. B. �O mo emANDE DO SUL,
p'achos da SecretaJ'ia. Recebidus RosA p, ,\.!eg'l'l'. '2:3 (I�.) _ IrJ'Olffipeu
por S. Exa .. às 10,30 horas, aqueles I

----.-

em Pas::;o Flmclo e ramificou-Sle·
funcionúl'ios lh'e ofereceram UIll

A em ont.1'os municipjú;; do Estado,
lindo relilgio ele puJs'(Jo, d.� aeaba-' cura do cancer lIm mo,'imellGO tip di:ssid,P.llCia da
mento 01ll 0111'0, tendo falado -eI'll ])arli'r]o Trabalhista no R, G, do;
nome de seus colegas, o I!I1,spetor 'YVashington, 24 (U. P.) A Sul. A r,e.speilo sel'á la.nçaicl.o um

Geral Ped,l'o Garcia, em magnifico Universidade de Chicago, pionei- manír('sLn le.xpJilC''!.ndo as r.a;r,õe.s
"

'
.

" " , ." ',' t'a {.los traJ?alhos inciados há qua-. " '. .',JIS'CUI'SO, ,no qual l1eSsdltoll a atu,l- �ro anos sobre a energia atomica, dessa dIss'l,Je,nchl qlle ronla com·

ção do h'().m,eln<J.,ge��(IO à frente da- informou que tratará de determi-Igl'ancte apoio,
(lueJa SecJ'�lari'a, foi· ensêjo para I na1' a causa ,e a cura do cancero Os
evid{'neiar ,is vj'l'tudes elo dr, F('I'- programas de investigação serão

al)lpliaclos na base de €xperiênciasreira Lima, t'lIjos pl'eldieados 1110-
com os materiais radio-ativos ar-

rais emanam de 'estirpes o,ride Sl' mazenacl0s. Um hospital orçado
conjugaralll exemplos dos lI1flis dig- em um milhão de dólar2s consti-
ni,ficantes e enobreced'Ol'es. c- de tui um dos objetivos imediatos, -

Rio,24 (E.)' - As primeiras ho- A mais grave cons'equência do
ras da noite de ontem VIOlento t.empo1'al verificou-se na rua Cari
temporal caiu sôbre a cidade pro- ribe, na muda da Tijuca, onde de
vocando desabamentos. O trafego zenas ele harrações sobem pelo
e a ilumin;:tção também foram pl'e- morro. Por ali passa a rede de alta
judicados, tensão da L�ght. Co.m a violencia
Um barracão inteiro foi soterra-;' do temporal, um fIO arrebentou

do por um muro que ruiu, O tra- se, produzindo grande clarão. Mo
halhador A1cides JOS€ da Silva, ali radores elos casebres sairam para
residente, foi salvo pelos bombei- ver o que .tinha acontecido, sendo
1'0", depois de duas horas de inten- fulminadas 3 pessoas: Aures de
sos esforço�. S'LÍa es'posa e filhi- Oliveira, Lur.cles Cardoso e Lina
nho -conseguiram escapar. Na rua "'Ramos ele Oliveira. dos, pall'fl que, prossi,gam com ()

Barão de Mesquita, em frente ao JlIesmo CnLl1lSiaslllo a Irabalhar pelo
O· ·d tpI'édio número 178, um auto cho- Vários bairros ficaram inunda- r1esenvl)]vimenlo e I) bom nome da IIICI eu e emCOU-Se com um bonde que esta- dos e intransitáveis. Os bondes de

.

I nossa terra,

Mva com as luzes apagadas. saindo diversas linhas deIxaram (e tra-

08"00 o catarro, o aturdimento e a dUicul-feridas duas senhoras. '

fegar até alta madrugada. AIÉ'1l1 dos fLmcionários homena- tJ
dade de ouvir sâo provocados por uma':\'a rua São Roberto, o muro que Embora a ventania tenha posto geantes, achavam-Be presentes os Rio, 2·1 (E,) - Podemos assegu- enfermidade constitucional. Por essa ra-

Repara as éasas 56 e 57 ruiu sôbre em panico os passageiros das bar- da ConklJdorkl Geral (lo ESÜllflo e rar que o sr. Soares de Pina, 2° zão, dedicou.se muito tempo ao estudo·
a parede da primeira, que desab.ou .

cas na Guanabara, nen�um aci-
<lo E 'pedie'nte da Secretari-a fia secretário da Embaixada BrasiIei- de um tônIco suave e eficaz para com-

arrastal1do parte do teto e ferm-I dente pesosal ou naufraglO se re- I x:
ra em Moscou, e que 'esteve en- bater os males causados pela afecção ca.

do 5 pessoas. . 'gistrou.
.

. I FHZ'�nda. vol,'ido no recente incidente ocor- tarraI. E êsSe remédio, cuja f6rmula estli '

rido na Capital soviética, chegnn plenamente vitoriosa e tem proporciona·
I a Paris. Ainda no sábado, em tele- do alivio a muitos sofredor'es. é conl1flci-

J grama à sua familia, 1'12sidente do sob o nome de PARl\UNT e está lI"
nesta Capital, o diplomata brasi-_ venda em todas as farmácias e drogarias.
leü'o informava estar bem de saú- Logo nas primeiras doses, l'armint ali
cIe, adiantando que o Itamal'ati lhe via a cabeça,' a congestáo e o aturdimen- .

determinara aguardar ordens da to catarrais, enquanto o ouvido se resta

nossa Chancelaria na Capital fran- I beleoe prontamente. A perda de olfato e" -

cesa. I & ãescida do catarro para a garganta são. '

Provavelmente ama.nhã o n1Ínis- :
outros sintomas da afecção catarral qu&"

I tro Raul Fernandes concederá à I
se combate com Parmint.

'imprensa uma entrevista coletiva, Sendo muitos os males do ouvido pro-
I historiando os acontecimentos de' vooados diretamente pelo catarro pode.'
i M.oscou, lIe evitá·lo com Parmlnt.

FlorlanópoUs, 15 !·t� Dezembro de 1946'

Partido Social· Democrático
A' COMISSÃO EXECllTIVA DO PARTIDO SOCIAL DEMO

CR,{TICO, seção de Santa Catarina, recomenda .à votação dos
seus correligionários nas eleiçôes de 19 de janeiro próximo os

seguintes candidatos:
GOVERNADOR: - Doutor Aderbal Ramos da Silva.
SENADOR: - Doutor Francisco Benjamin Gallotti.
SUPLENTES: - Doutor AgÍ'ipa de Castro Faria, Professor

Orlando Brasil e Roberto Grossenbacher.
SENADOR: - Doutor Lúcio Corrêa.
SUPLENTES: - Doutor Ernani Bitteneourt Cotnim, Roberto

Oliveira e Otacílio Vieira da Costa,

SUPLENTES DO SENADOR ELEITO EM 1945: - Carlos da
Costa Pereira, Doutor Rog-ério Vieira e Hans Jordan.

DEPUTADOS FEDERAIS:
Doutor Joaquim Fiuza Ramos
Doutor Aristides Largura

'

Doutor Leoberto Leal.
DEPUTADOS ESTADUAIS:

Coronel Pedro Lopes Vieira
Professora Antonieta de Barres
Doutor Othon da Gama d'Eça
Doutor -Rubens de Arruda Ramos
Doutor José Boabafd
Doutor Armando Calil Bulos
Doutor João Ribas -Ramos
Luiz Osvaldo Ferreira de Melo
Doutor Rui Cesa r Feurschutte
Doutor João. Estivalet Pires

.

Protogenes Vieira
Coronel Gaspar ino Zorzi
Dc utor Orty ne Magalhães Machado
Arnaldo Napoli
Doutor Antônio. Nunes Varela
Doutor Antenor Tavar-es
Carlos Seára
Doutor Antônio Dib Mussi
Professor Gregório Berkenhrock
Douto.r Raul Schaefer
'Doutor Rogério Zattar

.. e'
• Doutor Cid Loures Ribas

"'� Felix Odebrecht
Heitor Pereira Liberato
Tiag-o 'José da Silva
Alfredo Campos
Guilherme Urban
Leandro Longo
Frederico Schmidt
Wígand Pershun
Doutor Biase Faraco
Orozimbo. Caetano da Silva
Tenente Leônidas Cabral Herbster
Arno Oscar Meyer
Doutor Joaquim Pinto de Arruda
Doutor Ylmar de Almeida Corrêa '

Doutor Silvio Ferraro.
.

O Doutor Aristides Largura foi incluido em virtude dos en

tendimentos com o. Partido Trabalhista Brasileiro.
A Comissão Executiva concita todos o.S seus correligionários

à maio!: disciplina para assegurar ao Partido vitória que lhe evi
dencie o prestíg·io. no seio do nobre e altivo Po.vo catarinense.

Florianópolis, 15 de dezembro de 1946. .

Ass,) Neriu Ramos, Presidente; Celso. Ramos, Vice-Presiden
te; Rogério Vieira, Secretádo; Pedro Lopes Vieira,. Tesoureiro;
Aderbal Ramos da Silva. Ivo d'Aquino Fonseca, Agnpa de Castro.
Faria Anes Gualberto. Pedro Kuss, Alvaro Soares Machado, Vi .. ·

tor B�hr, Pompílio PereÍl'a Bento, Ernani Bittencourt Cotrim FI
lho. Frederico Hardt Adernar Garcia, Valério Gomt>s. Alfredo.
Ca�pos, Carlos Es!)er'ança, Heitor Pereira Liberato, Jairo Callà!l.o,
João dos Passos Xavier, Atílio Fontana, Gasparino Zorzi, Carlo.s
Ziperer Sobrinho, Roberto Oliv.eira,

I
I
I

.......
_ ..:;0-

Fulminados fio elétricopor um

IHomenageado o dr.

jDavld Ferreira Lima

que êll', iJomena,g.eald,.o. pôde orgu
lhar-s·e de sabeI' cO'lIduzil' e elevar

em apl'iJlJl:Jrada ascenção. Agl'ade
cendo a hOllliena,gelll, o <1-1'. F,�n'ei
ra Lillla teve l)alavras de estímulo
e ·enlCitanJ1e.llito iaos sells suhonlint1-

P A R A 'TE R I DA s.r'
E C Z E MAS,
INfLAMAÇOES,
COCEIRAS,

Sr
NUNC;� EXISTIU iGU�L

F R 1 E I R A

ESPINHAS1 ETC.
-

.

-;;.;;;;.I'

Haia, 24 (U. P.) - O Ministério
das Relacões Extericrres anunciou
que P. C.- Hetternan, enviado espe
cial e ministro plenípotenciado da
Holanda em Madrid, foi chamado
vela rainha Ouilhermina.

relação à Espanha, chamando seu

encarregado de negócios em Ma-·
dri.
Roma, 23 (AFP) � O sr. Píetro :

Nenni, ministro elo Exterior, re

cebeu esta manhã' o sr. Sangroniz.
y Castro, embaixador- da Espanha
na Itália, que lhe manifestou o

pesar 'cl'"e seu govêrno pela 'retira
da do' embaixador italiano em

Madri,

o EGITO CU:\fPRlRA A RESO
LUÇ,(O n-A ONl.T

-

Cairo, 23 (AFP) -- O Egito exe
cutará as decisões da ON\T. com

MORITZ &CIA.1,
I�deseja aos seus fregueses e amigos

Feliz Natal e prosperidade para o

próximo ano de 194'f

CASA MISCELANEA distri- .

buidora dos Rádios R. C.' A
Victcr. Válvulas e Disco"
Rua ClJnselheiro Mafra

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

RECORTE
ESTE AVISO

ANTIGO PREPARADO TNGLBS
BIDOS DOS OUVIDOS

Se V. S, conhece alguma pessôa que s(»··

fra de congestâo catarral ou aturdimen-'

to. recorte este aviso e Ieve-lh'o,

l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


