
Se a UDN Vl�Deau em tidas as cl ailes= "e logares onde illMtam pessoas' Instruldas e perdeI,
limenta, DOS recantos oade os eleitores mal sabem assinar o nome, conforme -assegurou
o Diário da Tarde, a lógica manda concluir que DO pOload·o ,de Lençol, em Serra Alta, está
eonceatrada a maior ,e' a iDai's atta repr68·entação cultural de Santa·' Catarina! !!. O pOVI bom e

simples daquela localidade, �coDtudo. não irá 18 cODversa dos que. o ludibriaram ola vez..
Is santos desconfiam de m·uila esmola.

.

w wdwJ

A hora regimental tiveram 11l1- que está s'9ndo, atendida por ins- UDN, voltou á carga, pretendendo
cio os trabalhos, que f'oram presi- í.ituícões particulares, destacando "def'ender-se " no caso do Hospital

Os udenl·stas na-o se entendemdído pelo sr. deputado José Boa- (tS do Colegio Catarmense, o Colé- "13q01 Pastor", de Araranguá, ven-
baid, com a presença de 32 senho- gio Cor-ação de Jesús ·e, também, Lilado na sessão de ante-óntem.
l'es deputados. 5a l ierríando o IH1XíUo que o sr .. dr. O orador mostrava-.se demasiada- :

'J" 1 '. .s:.: ,'. .
,

.

A1provada a ata, sem restrições, Aderbal Ramos da Silva, -ílustre monte aoabrüuhado, ralando de f'a- RIO,,�;) (A. N.) - Na secao car-ioca da U. D. N. continua o nu-

foi lido o expediente-do-diu que Governador do Estado, vem pres- los que &0 teriam ver if'icado na- passe cr-iado entre a, Ala Renovadora e os dirigentes do órgão nacio
eonstou ele telegramas e otícios. tando á gente pobre que o procura. qucla Casa-de-Saúde, sendo apar-

nal d.o,.partl�o. O gl�nel'al Euclides de_ Figueíredo já está afastado do
Em seu discurso, louvou o ora- toado, na sua "defesa", p e<los SJ's.

diretor lo}'egw�al e o�lLros próc,er�� nao 'escondem os descontetamento
dor as providências que estão seu- deputados limar Corrêa, . Nunes, com a orientação dos renovadores .:

do tomadaspela Comissão Estadual Varela e Raul Schaef'er da han- ----------.,---------------

ele Preços. que, 'em cotaooração com cada do PSD, que levaram a me- Q .' 'd
.

o Govérno cio ]�stado, procura so- lho1'... uerlam ar um ôolpeIucionur o magno pr-oblema de

me-,
À certa altura, ao afirmar o sr.

' 6
lhorar a situação do, nosso povo, dep. Barros Lemos,. que não dese- ROMA, 25 (U. P.) - Toma,' 9 outras pessoas cuja iden-
recebendo o orador fartos aplau- Ja,:'a relatar fatos imorars ali -ve- cada hora que passa maior tídaõ

�.

f'
.

d 1 d
sos da assistência. I'IIIcadoii, o "r. dep, Nunes Varela.] .

" e nao OI. am a reve a a.
I

J
líder pessedista, aparteando o ora- amplitude a descoberta de uma eleva para 24 o numero de tas-

A, "DE,FESA"
BARROS

LEMO,S
dOI" 'disse que

,s. e,)I:)Cia. de, \I,e,'ri!a, re,
.; organização néo�fa.sC,ista ,na

cistas presos

com,
o ca,beça d,11O sr. d�putado Barl'os Lemos, da que_reI' uma sessão .secre,ta, . para Italia, cujo. programa princi-! conspiração. Entr 1 f'

"

,_"" �- ,_ _

'

.' ent.ao, ü'3.zl;lr a i)lenal'lo ess.es ca- I
'..

d' ,. • 1 '
e e es Igura,

_______----_-..._-_.O.O...;;,.",,;........... �.-.'""!.�,Ó!'I,.;-:",�.�.,"",.. S'{)s."",p.o.t: [ii J'j("ou o r()PJ'€spnlan�' pa _

e qne lato era p.leparru

oSl'
ao que ;se sabe certo, o coronel

EI
-

.

..

d"
·

,

te mJ.enisLa...
'" quadros para retomar o poJiter' GiDvan�i Bollini, qué coman-

eiçoes Sln, leaiS � Em seguida, 'coro a pa.lavrn" ()< .logo que se declarasse a possi-· dou a Gruarda Republicana
. dep. IImar C()�',rea" tomou a :esty- vel guerra, entre a Rússia e os fascista em Turim e que fôra

RIO, 25 (A. N.) - O SI'.: MOl'yan pias de Fig'ueiredo, min/stro do dar o caso, 1aoe a tlocumenLaçao, E tad U·d·
' " '

Tl'abalJ}ü>, ao palestrar ôntern com. os repr:eséhtantes sindicais' dos Es- r·eafirn1.aT},uo que se Jazia. necessá-
s os nl os. . o organIzador do golpe contra

tadus, informou, á uma pergunta de um dos presenLrs, qlle; já está rio a intervenção dó Podei Público

Colonos bo'l'ande8�'s
a radio �missora oficial de Ro-

pronta a r·egulamentação das cleiç,ões gerais, nos sindicatos do pais, naqu:êJ� hos.pital, sençlo; lwyamente, ma, em' 28 de- outubro de 1946
ACl'escenLou que dentro 'em b'reve será publicada €ssa r·eg'ulamentacão fehms.slmo na exposição das fatos d 1 d'

'

ilt que na mesma .está previsto o prazo de noventa dias para o pleito, que levarwro ao Gov·ernador do Es- B -I q_uan o aque a ra 10 este,;,e· va-
�Iwendo êle ser realizado no.s locais de trabalho. bem oorno as suas as- tado a decretJal' a medi'da sáJbia, to- para O, ,raSI nas, horas em poder dos fas-
'OOmbléias e hav·erá ainda licença p,ara..a, .recepção, de votos pOl� rOl'l'es- mando a si a responsabilidade fu- P 1 cistas, irradiando insultos aos

I'
. , "'ura da I CdS 'd

. A egre, 25 (A. N.) - Nu-
poncencra:,

'

"L qu� a asa- e-< au e. repubUcanos esquerdistas eOs udemstas, apesar da veemên- merosos colonos holaírdezes
I,' d f

.

,cia dos 3JpartÜs, não .C(}11's·eguiram querem vir parà o Brasil. Para e ogIan o o aSClsmo.

:180 mil trabalhado,res e'm ,greve .��s���: �s afirmações do o,l'ador

g����,ed�oi��r:��n���sZ !�� Sobram cereais
CIUM'$S ... ClU.l\fl!}S .. '- ta capital o sr. P. O. Von Scher- S P 1 25 (A __: OWASHINGTON, 25 (U. 'P.) - Vinte ,e quatro horas depois de ha- pe bel'g' dido' d

..' � '. au o, . N.)
I 'b'

n ,a e lmlgraçao sr AntoAnl'o J 'F..Iver o Congr·esso fle·jeitado o v·eLo pI'esidenúal á l'ei Taft,Hart .'PY 80 r·e LeNaritando uma ,quesLão de. 01'-' á Le
-

d
" unquelra � anco,

lAS r,elações trabalhista·s, cêrea de 180.000 mineiros d·e carvão - mais dem, falem, � seguü'. o sr., dep. Os- )un�., 'U'�gaçaot a;daHdoI��da, pr8Jsidente da Soci'edade de Ru
�·e bel'ça parte do total de filiadns da União dos Mineiros - abandona- valdo Cabral, que ,se insU'l'Igiu eon- no. 1.0. �",sa au OrI e Ja se IraI Brasileira, ouvido pela re-
1'3JIl ·seus trabalhos em .sinal dó protesto contra aquela medida ü ü go- ira o fato do sr. deputad.o, Wigancl av!stou co:r;n .o go.vernador Wal-

portaO"em p "t d l'hvêrno está dianbe efe uma grav·e problema: com imped'ir que s·e y.eri- P.el'hsull,g, do Pl&D, Ler a;presentado ter Jobim e com o SecretIári.o
.

�.' I:> r,opoSl o � 1· er�
fique a paralis3(;ã.o, total das minas de carvão até /) -fim eló mês. a� -e,mendas 93 e 94.. Ciumes .. , dA' lt E b d 1 çao dos excedentes de cereaIS,

.' [CIUmes....
a

� gn?u. ur�.. fi o�'af ec a-
'para a 'exportação, declarou'

-_'-,_, Passando à ol'dem-tlo-dia, o sr. raç,oes � tlmprensHa, 1 md ormo,u que, apesar dos p.rejuízos oca-PresidenLe ,informou ,que na emen- que eXlS em na o an a

A P I
A..

I 35000
.'.

t
,. d' ,

..

.:. sionados peI", s ch'uvas, havelwa'.
,

pO O P' ano
'd,a nO 121, que 'está como sendo as-

''''',

'., ,O 'OR18 a .,' Ia
'

,

' sinada\ pelo s�'. cj.npuLado Bulrão' .. , lImhlgranles qued, everao excedentes de cereais para a
, "Tlana .( .,10 "I' d"'" 'ad B' F

se espa ar pe o mun o. "

rta
-

O
.,

1 d
'

\ "

, eu,,,. ·�...UL· O rase a-
PoR' Gr d' d S 1 e:x.po ;Ç;to. sens.Jve ecres-

WASHINGTON, 25 (U. P.) - A Po'lônia anune.iou a sua dispo- l'3JCO, do PSD rnas, o sr. deip. Bulcão
P

ar�
S� lOp rtn.

e MO' u, cimo da produção não afetará
s'ição, de ']J,articipar do plano de seel'et.ál'io de EsCada, Marshall 1)(11'a o Vwna não havia, ainda, dado com aran,a ao au e mas .

O .e,C['"l'\"OCO 'd"a l·lm"',nessaõ'o . . . d'
� J_" 1

'

'Ih'.' o.s llJbastecimentos internos,
. 'l'enaMimento econômico da Earopa. A Polônia é a primeira nação do U 'FÁ' everao vIr a guns mI ares

,� sudést·e da Europa a: ,�e declara.r pronta a colaborar no plano de Mar- Justificando emendas de sua au-' 'f' '-
1 l' ;,

,

, permitindo ainda exportação,
i8h:all.

. '

\ tori'l-, falaram, ·em seg'uida, os S1'S. que lOarao oca IzauOS em nu-

deputados Guilherme U�ba'll, Ar- cleos de' 50 familillJS. São todos... -d ,,- dtur Müller, Lopes Vieira, Iü)n{ler homens especializado.s em Ia- �CI . en.a O
Rels, OsvaLdo Bulcão Viana, Osval- .

t' 1 t'
.. '

1"", mpanbn. bru"�1 d'e cr-.mes do Cabral, Fernando M·elü. ,voura m enslva, a IClnlOS e

"a ..» .lu, Ná justificação (J.e ,suas 'emendas, horti.cultura.
CIDADE DO VATICANO, 25 (U. P.) - O jornal do Vatieani� acu_l'os .sl':�, deput��jcis ud'e.n,istas, que, O sr. Schel1penberg, está rea

:6011 o �egime corouni'sta. do Mm'Gchal Tito na Iugoslávia de des·envolver por f�rça de sua vOllltade, ,pIleLen- lizando os estudos prelimina
uma campanha bruLal ele crimes em massa,. torturas e perseguições dem v.en�e_r nos, seus pontos,.de- res, apreciando inClusive o
.religiosas, iem que par,eoeram mais de 400 n1íl' pessôas. O '''Ossel'vatorfÍ'' vI,sba 'lJol1tIco.,:, Lamultuar.am por b1
R.omano" publica uma informaçã{) acúsa(ól"ia de '10.000 palayms em vez\élS, o J�ec�nto, pr.ocura;n?o ,esta- pro ema da moradia e aquisi
Ietra menda contra um regime que diz Ler' assassinado. e encarcel'ado belec.er haJbudIa, nessa tatIca que ção de térras a longo prazo.
centenas de saoerelotes oe manjes católicos-romanos. perseguindo. os usam, qu:ando per�'l,dos . ,

.

fiéis. O "Oss'ervatore Romano" diz que a policia secr.eta iugosláva _

A segll.lr; fqr,a.m os trahuHlOs sus-

Ozana - vigiava todos os sermões católicos e iratára ele impõr os te� pensos; m�r.cando o �r.· �resldente
mas a ser,em tratados nas práticas religiosas; que centenas de escolas ouLra sessa.o para hOJo, a mesma

católicas foram fechadas; sociedaqes suprimidas, e que as ,povoa(;õ'es hora.

c.atólicas foram deportadas á força para r·egiões onde não há igTejas.
Algumas das igrejas fechadas, diz-se que ,estão s·endo usadas Coomo oe
leiro's e armazens.

a presidência
Secretário da.Guerra o general'

Washington, 25 (D. P.) -

Eisenhower aceitou hoje'" a
O Departamento de Guerral, presidencia da Universidade de
anunciüu hoje que o gene['a C 1 b' 't-
D

.

ht D E' h' 't
o um la, acel 'açao que pas-

Wlg . 'lsen ower acel ou "

f'
,

'd' d U'· 'd
.sara a ser e, etI:va uma vez que'

a presI enCIa a! nlverSl a- .

f'
..

l'
I' i os seus supenores o lClalS o 1-'

Bogotá, 25 (D. P.) - Acre- de de Columbla. � que pmva-I vrem do serviço ativo, no Exér-
d�ta-se que pereceram todos os ve1meI?-te. �ssuml:a �s�e cargo!' cito. Embora essa data não p'OS'
Ol�� ocupantes. de um. avião'

em prmclP:_os do .1?r?XlmO an:p, sa ser prevista com exatidão,.·
mllItwr colomblllo que cam nos A declaraçao emItida peI? De- é provável que não se produ-
Andes., "

. . ��:�amento da Guerra mfor- zam modificações radicais na
O mau te�po esta lmpendm- situação, e que a posse se daria

dQ as pesqUIsas no local do "Com a aprovação do presi- durante o· primeiro semestre de
desastre. dente dos Estados Unidos e do 1948.

'.
• RI'"-

"\

o MAIS ANTIGO DiÁRIO DE S..LVTA CATAIUf-iA

'Pr@prietário e D. Gerente: SllNE'I NOCETI - Diretor Dr. R URENS DE AR-R"'DA RA1IOS
Diretol' d. ReeI.eno A. DAMASCHNO DA SILVA

AIO XXXIV '1 Florianópolis Q1lint'a.feira, 2ó de Ju-nho da 1947 I .M. 10J)S9

IA ASSE OLEIA CONSTITUINTE
Sôbre a carestia de vida falou o deputado' Lópes Vieira, do PSD. A «defesa» do sr, Bar
rGls Lemos.-O líder maioritário propôs àquele udenista, uma sessão secreta, para que
s. s. rebata fatos imoréie. .. com o que não concordou o ex-diretor do' Hospital «Bom

Pastor», - Os ciumes de �r: O. Cabral ... - J.ustificadas algumas emendas.
.

A CMlElSTIA DE VIDA
O primeiro orador inscrito foi o

sr, deputado Pedro Lopes Vieira,
tI·a bancada do PSD que se O'CUpOU
da carestia de vida, na Capital, di
zendo que não se justifica custar,
aqui, a banana a dois cruzeiros a

duzia e nem a farinha. de mandio
ca a dois cruzeiros o quilo! O ora

dor expôs a situação pOT que passa
,.a p0l1u1ação do intel'ior da ilha,

Desastre aviatório
férias dos funcionários

e licença às gestantes
o Deputado Biase Faraco, na sos·são de ôntem da Assembléia Cons

tituinLe, manifestou-se favoráv,el ,ás féria-s anuais de trinta dias, goza
das übrigatóriamentE1 e que á gest anCe fôsse concodido o prazo neces
'sário ao. sel1 parto normal ou patológiCO, remunerado ·em todo o perio
do, ass1.JllLo que, ao· seu vê r, clev,eria sr]' regulado por lei Ol·diná�ia.

As

Fracassou a mediação
no ·Paraguai

- CLORINI{A, 25 (U. P:) - Enquanto as fôrças rebeldes paraguaias.
procuram abr'ír brechas nas defesas governistas, para . reconquistar
a localidade de Pedro Juan Caba llero, que está suportando .íntenso
fogo das baterias rebeldes, anuncia-se que os governistas acabam de
sofrer novo. revés no setor Qe Capivarí,

As últimas informações sôbre a situação das tropas de Mor inigo
que defendem Pedro Oaballero assinalam, que a guarnição procura, a
custa de .pesadas perdas, deter a oontra-ofensíva dos 'reberdes.

Por outro lado, anuncia-se que fracassaram totalmente as nego
ciações do embaixador brasileiro Negrão de Lima, para terminar oom
as hostbhdades, o que indica que nos próximos dias os dois bandos
lançar-se-ão á guerra sem quartel, para definir a si tuação.

-Soterrados
iii

minas
"

SANTIAGO DO 'CHILE, 25 (U: P.) - Sabe-se agora que 15 mi
neiros perderam a vida ern consequência da explosão ocorrida õníem
numa mina de carvão na localidade de Lota" próximo a Concepcion -

anunciou hoje o ministro. dó Inter-ior. Luiz Alberto Cuevas, Inúmeros
operários que trabalhavam na referida mina estão desaparecidos, e
os trabalhos ele salvamento prosseguem inínterruptamente.

fascista

Lisboa, 25 (D. P.) - O sr�

Osvaldo Orico, &lido 00merCÍ
aI, á embaixada. brasileira em

Madrid, foi recolhido ao hos
pital de Estremoz, em virtude·
de ferimentos r8JQebidÜls em.

um desastre de automovel.

Eísenhower, aceitou

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Clube Doze de Agosío�Dia '281 sá�ado1' com inicio às' 21 k'.ras" gra'n'd:e�
festival de S. Pedro, promovido pelo Marabá Sport. Ilms neitada .alegre e dívertida.,

Cenearso de dança. Surpresas. Mesa reservada Cr' $ .

25,00.
o ESTADO
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Laboratório
Radio-Tecnico-Electron

FUndado em 1935
,

Montagem �e rádio., Ampll;'
Eicadorelil-Tranlmi••Gres

Mote�iQl importado direto'
mente do. U. S A�
Proprietário

Olomu Georgas Bõhm
El.ctte - Tecnico - Profiasiona!

formado na Eu,ropa
Florian6poU.

'lua João Pinto n. 29 •• Sob.

I
I

QUEiXAS E RECLAMAÇOES
PREZADO LEITOR: Se o que Ih.

.fuercssa é, realmente, uma Pfovklencill;
,ara endirdtar o Que estiver errad� ou

para Que al�",... falta úo .e repita: a

MAO o escllndalo' Que a .ua reciamaçlio
.. Quein poderá ...ir a cauaar. encami

ueoa á SEcçAO RnCLAMACO.�S,
, de O ESTADO, Que O f'll8O .erá le.....do

.em demora ao couhecimento de Q�
de direito. recebestdo .... I. uma informa·

� do r.,ultado, e�bora em aliUJUI C&-

1101 nio .ejam publicado. nem li ftÜÀ·
...elo nem • lII'oYidêDdli toaiiidj.

",ue
45,••
15"0
',.0
'�I.

,VIDA·

FIMI-N N

p iruçâo histúrica, (VrilL1S de Mi

lo). Para a fi nal, realizou-se a 'pro
va dos pen íeados de alta rtantasia
para a noite, Lendo manequis de
d if'eren les nacionalidades apre-
sentado as últimas criações fanta
sistas dos mestres,
A França classsf'íeou-se em pri

meh-o lugar, a Bélgica .em segundo,
e 'U Ing'latcrra em terceiro. O pri
meiro prêmio coube ao cabeleireí-
1'0 par isiense ltedolfi.

- x

ARTE ,cULlN,MUA'
O "·OTJAPOUTTS"

3 ovos, 3 colheres de farinha, 3
de açúoar,' uma pi+ada de sal; 314
ele litro ele leile um quilo, ou me

nos, rle cerejas sem talo 'B, se o

preferir, sem caroço. Desfazer jun
tos, (menos as cerejas) , até for
mar uma pasta, como fazer pan
cuécas, que se derramará sôbre as ('cerejas em uma travessa de fôrno

(porcelana ou Pirex) .

Pór em fogo moderado, duran
te 30· ou 40 m'inutos. Ao r'eUrar
pulverizar com acúcar,
Esta sobremessa da região ft'l,n

cesa do Límousin come-se .fria.

Só USO I0lynOS!
diz Virginia Mayo (_J

Inspetor Federal do Ensino Secundário
MATÉRIA PAlA o CONCURSO

Legislação, Teoria e Prátics
Trabalho.e autoria do Dr. Pedre Giannetti Filho, Insp, Fed.

no'Rio Grande do Sul. PREÇO: o-s 200,00.
Reme..a pelo' reemlaolllo palitai, Pedidos: Rua da Misericórdia, 25

PORTO ALEGRE R. G' DO SU!..

1'·;·'r

COMERClAN'rB; U* um u

vro à Biblioteca do Centro Aca

démíco Xl dle Fevereiro. Con

tríbuírás, assim, paJ'a a forma

ção cultural �0lI catartnensea

de amanhã!

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

ROBERT CDRI·

VESTIDOS DE "SOIRÉE"
COPYRICHT DO SERVOÇO
FRANCÊS DE INFORMAÇÃ

LUCASDR.
(I�URGIÃO

MOLtSTIAS DE SENHORAS
FIGADO . ESTOMAGO - INTESTINO
Consultas das 14 às 16 horas.

Rua' Jeão Pí n to n. 7

(Sobrado)

LE LOCLE

, Poro as penoas de g6stcr'
apurado que, 'além do raqul ...

sito essencial de precisão,
exigem beleza e arte, o re�

lóglo Indicado é ROBERT

CART 17 rubis. Sendo umà

marca NÃO PRODUZIDA EM

StRIE, fácil é av'ollorem.se as

extremos de cuidado e perí·
elo postos no seu fabrlco-

o que o elevo à categQ'tl�,
.

de verdadeira obro,p.rJm<ll,
do arte relojoeíra sUiG..a.,Em-,
quantidades reduzid.as,. e5t� I

agora à dlsposiçaa do públi- ,

co brasileiro o f.amoso re· '.

16glo 'ROBERT CART, "Hau,te _.
Récompense" na I�EXpo5ltlon ..

Universelle", de Pa.rls.
_

ROBERT CART S/A',
Le Locle - Suíça •.

Distrlbuldores-Atacddistas:

,R. & G. BLOCH, Ltd,. •
]

RUd do Rosário, 169 - Rio de Janeirc.
Ruo Llber� e.daró,92·4.0 - S. Paulo.

'" venda em tôdo. as boos'reloloarlas

Camisa.,. Gravatal, Pijamel ..
Meial daI melhore•• pelol me

nores preço. 16 na eASA M'lS'

=======�===�=:...:...:C::.:E=L:A:.:N:..:.E:::A:_-�Ru_o_C:_Mafr8, fi,i

Dr. lindolfo G. I
QUANDO O FIGADO ESTÁ

DOEN-1TE O ESTôMAGO E ,os INTESTI
NOS TAMBÉM SOFREM

F�do doe[)jte, dul'Úrid'O, cresci

do, gosto ruim na boca, fa'sUo, ner·
v'osismo, insônia" gas,es, m,á diges
tão, prisão de ventre, manchas da

pele, ictericias ... , que horror!
Vooê já ve.rifioou S/e o 'seu

.

fígado
está cum saúde? Nã0 s'e esqueça oe

CfUJe o fígado doen'te pT10duz tudo

isto e mais âlg.u:ma coisa. Remédio
pa:::-a o figiado SÓ 'llêmédio veget{tl e

remédio 'Vegetal SÓ a i11:irna dell-

gêller.o "che111'is1er; ooberta que é a !llcachofra. O He- F
,.

- "échrarp:es" pl'eses aos rins, paohol€lh Xavier 'tem per base a . arxnoclas
ultrapaslSamdo a blU/sa, ou. l�odean- aIcacthdf.ra 'e óu.tr'os medicamentol! 28 Sábll.do

do o paIJetó; só para' o 'fírgadQ. O He;pacholan 29 Domingo Fla..mácia, Moderna !Taça 15 de Novem<l>rv'-

f Xa'v' l'é'IP "0"''''';,''-'a·.tile com efl'c'!l'cl'a e o s8ITViço notUTno será afetuado pela Farmá<»a Santo Antônio, sita. à rua .)'010<-
- Cll"l'OS 1€lm eSuélllTIpados, com· ,VUhlJO

bi'nando oam lO da bh1s'a. afrastla 'd'MiiiHiváànente as muliéstias
- x - (Lo fí'gad'o. O Hepachol,ooi é fabri-

CAll\IP,EONATO MUNDIAL DE cada 'em "liqúÍdo e em dl'ágea�,.'
PENTEA.DO 'Atençã'o! O HepacholHln agora se

p'arís - (.8. ,F. L) - TrinLa lÍ.18s- apresl{'Jnta em ,dois tam:;unhos e 3

tres ca'belei.ros, represeri.tànd'o -7 no ms prreços: TlaJIllanho NORMAL:
nações, acaJJam de disp1l1ar nes[a - 30% mais barralJo q>ue o antigu' e

,cfllpiLal o Campeonato }[midial de Tamalllho Grande: - o dobro do I

Penteado que compreende: nOTIBlal e a preço inferior ao dobiTo, '.Prova de ollltiulnçfio, penteados 60% mai'or que o antigo e apenas ,(para a c1dadc e penteados de ins- '20% mais aaro.
"'''''''''''',.,,_,,' ...'"''"''='''"'=''''''"''''''''......;,......a'''''''......'''-.........,'''w=,GG:3'"'w......!CiA""""''''_.....'''__::m_"......_---..Ai!J>l.bi

Por Yvette ARNOUX

Paris - Desde que surgiram as

prirneífas coleções de tecidos para
a alva costura, despertou a atenção
de todos a sua rnagnífícêncía. Ex

parímentar-se especíalrnerãe, a sla·

tisfação de ver, novamente, toda

a gama de tons, esse conjunto de

ooíoríodos que temíamos não re

encontrar tão cedo.

Seduzidas par sua riqueza, brio

Iharaan os modistas - lei muito.

JEANNE LANVIN faz ressaltar
a cálada tonalidade de um brocado

vermelho, côr de sangue, em SllI11-

tuoso abrigo para a noite com cos

tias muito largas, 'e as mangas

faU/stosJamente" adornadas com "re-'

nard" negro. Apreseota-nos tarn

bern, um vestddo inteiram,ente ne

gJI'O, mais négro que. a: mais pro
funda: noite, mais irreal que o tato

do mais 'fino veludo. A saia tem na

barra urna gramde' faixá de faille

'azul "noite tropical", que serpen

teía plleguiçosamentJe na cauda.

Estie modelo deve ser: usado com

hrvas de faihlie azul.
'

PAQUIN, insprrado por nova

gase prateada, cr�'ou um mOlde�o
intitulado "V-ioIe1Ja", Ampla saia

com blusa die veludo negro,' sôbre
.

'(,
a qual paea 'UIl111él [·aixa de zeludo

violeta. Um colar de vh.9�'<>'tas, de

Parma salíenta a brancura 'dos

ombros mús. Luvas de negro ve

ludo negro até os cotovelos.

'lVIAGGY ROUFF Pa:nece intlell'es

sada ,especia1mente pelos ceUns.

Em um VElstido dle noite de cetim

côr de rO'sa exibe todo sleu. gênio
no ,simp]�,s dn:'apealdo da fl'élia que·
l'eune só de urm ledo, rodas aIS

pr>ega.� e as termina em um grande
1a.ç�: mi ªpe$ait' disso, q_uje çiência

I dernlofiSltrà 'l"lIà sllmplicidade do

OOl'pinho que mo:dJelra e adtelgaça a

sHhueta até as oadie:iras!
Um amp10 vestido de tu1e hran·

co, de LUCIEN LELONG, caus10u

sensaçã:o. Tem .uma uh�oa alça de

velud'Ü maII'DOri.<)j)st!e mesmo veludo

forma tliril laço 'nJa oil'rtul1a. 'O de·

cote e' glWl'necido com tantlra. Ve.g

tido reaWn112fil'te s,ens'élici0l1lal de' real
simp l'iddade.
NINA RICCI pcureoe abaald()llllT

os tecidos lisos pall'a a noite e re·

corta incansavel!menJbe as mussell
nas de seda listJradtas 'e 06 crepes

'ersrtarmpa1ctos.

A.
Pereira

Advogado e Contabilista
Constituição de eociedade•.
.Plonos contabeis .- Organiza
çõe. �. Pareceres e serviço.

€orrelatos.
Rua Gal. Bittencourt nO. 122

FIClrian6polil .

Do. 17 hora. em diante.

de plantão,�
Pra93 15 de NovemJbrc"",

�:X -

NOVIDADES �AllISIENSES
DETALHES, , .

- Bm'd!ardos, p;.f3ISaman:es, fiaiS

'''Lai,Jle.-t\l'S;' de esÜlo e para a nor·
te;

- mamgas ,muito CUiMJaIS, que
pero:nitlem moSlÍlI"aJI.', o punho de

Frurmácia Moderna

Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. I. J. DE SOUSIA CABRAL

ESCRITÓrUO: Rua Felipe. Schm'tdt se ..:.,_ S,-,l,..., "

EdHicio Cl't.>z!tll'CI - Florian6poll;;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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;Hoje no RUZ-Despe�ida de Vicente Celestino, a voz órgulho do Bras".
.

'Ingressos. à venda na Gerência do Cine Hitl.
.

.

\Um��d���'��, as Comissao Estadual de PreçoslNãO
.

observara tO,da a Constituição
, comodidades, se ridamenre coris- Rio, 25 (A, N,) _ .F,?I pro-I � c�rrente P. S. D., _ P. S. P.,
l:truido dando CÔa renda, situa O PRESIDENTE DA COMISSAO ESTADUAL DE PREÇOS DE mulgada a Constituíção do indicou o nome do sr. Menez�s-do em oprimo ponto 'deste SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições, e

Estado do Ceará. O governador Pimentel. A U. D: N., em mi

'Capital. Considerando que se vem processando: intensivamenLe e em larga Faustino 'de Albuquerque, não noria na Assembléia, procura
,

Aceita se pagamento em ter escala, a exportação de banha para Estados vizinhos: compareceu á Assembléia e.] impedir a realização do pleito
-renos. Psra outras informações Considerando que esta exsortação 'está ocasionando sensível e in-

mais tarde, ao receber, em pa- para více-governador, uma vez
-corn A. L. Alves. jusl.i íicada alta no prêço dei produto, tornando-o, ainda, insuí'ioiente

lacío a visita dos parlamenta- que, de ante-mão, está asse-'I' ao abastecimento regional; ,

M_RUi! Deodo:o 3S, - Fpe l is. .. Considerando o que ficou resolvido em sessão de 24 de junho de res, declarou que estava dls- gurada a vitória do .sr. enezes
19/17: posto a cumprir a Constitui- Pimentel.

RESOLVE:
ção, execeto naqu.e, les pontosAI'L. 10 - E' obrigatório o "visto" do Presidente ela Comissão Es- --------------BI!

tadual de Preços, ou ele, pessoa com de-legação 'expressa do mesmo, contra os quais havia solicita-

J
nas guias de exportação de banha ,el'e porco 'sem o que não poderá do a intervencão docJud lciár io, Blb_ S "'ULOeste produto transpór as fronteiras do Estado.

por julgá-los inconstitucionais. K �
ArL. 2° - A presente portar-ia entra em vigor na data ela sua pu- n A UOS

.

hlicação, ficando revogadas quaisquer disposiçáes em conl.rário. Este fato, de consequencías K�1'9'.Florianópolis, aos 24 de junho ele 1947, muito. seriae, poderá acarretar I

cLeoberto Leal, Presidente. até a intervenção federal no Especiaii9t,.., em moles-
tbs de Senhoras,Estado, nos termos da Consti-

tuição.

I
Alta cirurgia.

O sr, Faustino não se con- Ho-árie: 9 às 12

forma com a criação do cargo DIÀ�T�MENTE
de' vice-governador, para o qual _

Continua O ESTADO fazen
, .do distribuições de valiosos li

.."ros, inclusive romances mo

-dernos, entre as pessoas que Tomadas providências para presidente ou de pessoa pelo
"constam de seu cadastro so- o reabastecimento da manteiga mesmo ex.pressamente auto
-cial,

I
na Capítal do Estado e em 'OU- rizada, tôda exportação de ba-

As pessoas que ainda não tras cidades - Sujeita a "vis- nha de porco se processar pa
.he iem preenchido o coupon I to" da Comissão a banha ex- ra fora do Estado. Esta medi
-N1fue ,d_iariamente publicamo.s � portda para outros Estados - da visa impedir que se perpe
Jloderilo faze-lo, agorljl, habl-j Será estudado o preço da car- tue, agravando-se, a situação
litando-se, assim, a concorre- ne. .

atual, quando foge para outros
�Tam a tão interessante inicia- Reuniu-se, onte à noite a Flstades quase' tôda a produçãotiva realizada sob o pa troei- Comissão Estadual de Preços. catarinense dessa gordura, ye,-;!(li_ Gil LIVRARIA ROSA, à Dura.nte a sessão, que se pro- sultando daí a falta em nossos
J)eodoro n. 33, nesta Capital. longou até altas horas, foram mercados e o aumento verti-

l<'AZE1\'1 A.NOS,�E: discuti�os problemas de rele- ginoso do prêço.
O ld L '-' I

vante ímportãncía para o Es- Ficou, estabelecido, também,- o se, sva o, euu "a es, . I
_ o dr, Gervásío Nunes P' tado, no que tange a abaste- fôsse estudado, na sessão pró-ires, cimento. Entre outras medi- xima, o panecer

'

a ser apresenfuncionário público federal.
fias assentadas, a Comissão tado po,r um dos senhores Con- o sr. João Paulo Feraeira.

,

t Z I 'k i\1· 'd' providenciou o imediato abas- selheíros, encarregado do as-
- a s a, ou ei a 1 ansoru, 19na , ,

-d iretora do GrUJ)o Escolar Pedrü, tecImênt� de manteiga. para sunto,. quando � possibilida.de
-lI., de Blumerrau, onde eoza de' esta Capital, que, atualmente, de baixa no preço da carne

"

,,'"
. está novamente com falta do, verde. '

,:gTande estima, I
_ a sta, Virgina D mínoni . ro- produto. Este deverá chegar Quando entrava no prelo eso I. I, P

dentro de muito breves dias, e tá nossa edição, ainda contíressOl.'u., '''.,

_ .a sta, Sonia Beatriz. em quantidades suficientes. nuavam reunidos os membros

DH.. LAÉRCIO CALDEIRA DE
Além disso, a Comissão deci-I da Comissão Estadual ,e Pre-

ANDRADE I diu sujeitar' a "visto" de seu ços.
..

na't:l;�:i�co;�'esr, 1�1��eLaé�'c��i�:�'�:�;�1 Crim.e_ valldàlico Molestias do Aparelho
-de Andr-ade, Juncionário público

R
. ,.

íederal e pessoa de projeção nos
S, Paulo, 25 (A. :"l,) - Violenta eSplratonocena de sangue f'ez estarrecer, as

meios literários. p rimeiras horas de hoje, O,S que,
Jornalista e esei-itor, o {lQ.SSO por casualidade, Livet-am ensejo, de

j·l·ustre conterrâneo tem sabido pr-esencia-Ia. Pelo cruzarnentr, da

-eonquísta« grande númer-o de ad- Ql�l�n��.�ã��%�il7v�'a;:fs��:b� g��
miradores, motivo por que será ho- rário Sebastião Moreia-a de Andra-
je pfusivamenle cumprimentado, de, vindo de Mogi 'elas Ceu'zes, em

.MENINA SüNIA BEATIRIZ COml)anhia ele 1m seu companhBl-
1'0 ele Lrabal'ho de nomeJ' li n.io,
quando Lomado de natural surpre
sa, viu-se aLaca;do, poe um hom8'm
d'e côr, de compleição Hsi'ca 'ro
busta, o qual, num movim·enLo des
t!'o, sacou de ,um punhal e, a'Lo

conLínuo, de'sferiu lrês violen,tos
gol'pes em sua vítima que caiu
exangue, gravamenLe ferirda,
PliLLio, el,e mais sor,te, pode a tem

po livrar-se das galrra,s do terrivel
agressor. EsLe não satisf'eito, ainda
investiu pa!'a Sebastião, 'que jazia
ao solo. quase inerLe, 'para consumar

o s'erU a,to vandálico: exterminar o

jorvem, que co'nla ap,enas 18 anos e

res.ide na'quela localidade. A sua

criminosa aLitude foi, ,entre,Lanlo,
conLráriélida por um .guarda-reivII,
que inLerv,eio, pi'endendo o. algoz,
ao mesmo L-eropo que fazia remo

v,er a vHima para o Hospital 'das
Clinicas, onde deu ,entrada em es

tado grave:
O criminoso', ,que acede pelo no

m,e de João Brandão da Silva, ma

presença da autoridade que o au

tuou, dGcl:1rou que a'Lacál'a o jo
vem para roubá-lo, Vai ser provI
denciada a sua remoção para o De
parlament.o de InvesLigações,

Pelo agazalbo do
in'digente.

'

A campanha de Inverno pe
lo agasalho do indigente, e

sua prole havia de ressoar,
cartnhosamente, no meto das
associações, de caridade ttiüesta
capital, que vêm fazendo en

comendas de tecidos populares
e cobertores para êsse fim, di
rigidos a esta redação ou á se ..

cretaria da U. S. B. F., na sé
de da Legião Brasileira de As
sistência, à rua Trajano; n. 5,
diàriamente, das 17 às 18 ho ..

raso
,

O simpático movimento tem
tido, igualmente, o apôio de
Pessoas ge.neroSãs, que contri'?'êsses da casa - o caso é que a
buem com i, lllportancias as'mq.ior·ií/ é su.mariamente j'ec'Usada '

mais variáveis "em favor do.slJelas "donas". E ainda ha aquelas
"bo- beneficiados desta du d3iquelaque não ser'vem porq'ue são

nUas", instituição de caridade.

rla" Além dos pedidos já publi-J\'ãq se admirem, A beleza <' o

criadas é uma questão mll ito grave cados, foram. inscritos na se-

CretarI··a da U;nião mais os sepa:/'a as patroas .

Tão desmor'alizados andam os guintes: Para a Mesa Diaco-

maridos, que nem 'mn nnmmo de nal da Igreja Presbiteriana

confiança me1'ecem das caras me- Independente -35 cobertores,
tades, Por' isto nada de criadas bo- e para a Caixa de Esmolas, por
nitas, oferta de um, benfeitor-5 co

O pior é qUr ne1n assim as espo- bertores, oferecidos estes ul

sas consegu.em contorna?' o perigo timos pelo Dr. Fernando de

Previsão do Tempo, até 14 O homem é do bm'l/.lho e já não Melo.

horas do dia 26 olha beleza, Para o se1/, dc",l.jlwnis- Depois de encerradas as

1 h mo barato, nem as feias escap.arn inscnçoes, no dia 30 do, cor-
----.. Tempo instave , com c uvas ,

dI'

Irene DnDe vl"rá Temperatura _ Estavel Ainda agora um marido está na rente, sera indicad .o p� a Im-

be1'linda, no Rio, am:eaçado de des- prensa o local on e, os mteres-
'Ventos _ Variaveis, F'res-

, ao Braflo. 81-1 cos pejo pela próp1'ja esposa, do apar- sadolf' poderrão. procurar e sa-

de tamento Gfl.e ambos OCll,pavam e tisfazer o pagamento dos ar-
Temperaturas Extremas

dHollvwo.oel, 25 (U. P.) - Il'{}n�le qtLe é dela, por causa do seu (ra- tigos encomen ados.J' hoje: Máxima '19,5 IDlmne de.clarou ,que irá á Arnéri'Üa .

co pelas "criadas".
,

_

Latina, em g'Qzo· de 'f'érias, assim Minima, 16,0

Ique Lermi,nar a filmagem d'e "I re- ,Al,egou. em jtLiz� a espo�a, que o
c,AtIi\ �BA dinri-

uiember Mama". A ,coruhecida artls- CQU"r'eSSO marl"ano martdo estava tao atrevulo, qtLe
b--..a..... � R"" ALa 'deverá viajar ,em companhia de !II não se dava ao respeito nem com "�

..
_�fL�8 ....;_�.

s,eu esposo, o sr, F,rancis Crirt'fin, OTTAWA, 25 (U. P.) _ Com 'l d
• -� ..._awo e �8.

as c1'tac as e 'cor, . .

11>_ ,..�_--t..__. 14 f:de'vüudo ,gastar dois mes,es em sua
a presença de cerca de 250 000 CO"1'entando o ';nc'';de"'te, d'ózl',a n4111 �lIlVipe fi �

excUl'são. A propósito, 1renne Dun- ., " " ". ,

ne disse: "Nunca ,estive na AmérI- fiéis católicos, de� várias partes um outro marido:
ca do Sul, e Lenho sonhaJdo em co- do mundo, encerrou-se solene- "Também, com tanto 1'!],ciona
nh8'cer' os países siLuados, para mente, o Congresso Mariano mento, êsse colega não tinha outro
além ele nossa front.elra

meridIOnal.] Internacional tendo o cardeal recurso 'senão apelar pal'a o "câm-Quem alpreclar as belezas elo RIO '
.,

de Janeiro e Buenos Aires, que Spellman, de Nova Yor'k" dIt<;> blO neg1'o, , .

"

semp['e 1118 fascinaram".' o sermão de encerram'ênt,o. I . Sansão ciD Ca,,;lro

Aniversaria-se hoje. a meDina

So,nia HeaLl]iz, filha do sr. Ubaldo

Brisig:helli, funcionário público, e

'aluna cio TnstilnLo GOl'ação de
,Jesús,

�If SllIIao Semenow e Wel!y
v

t G.ndim Semenow
�' pa�tieiparil IllO' seus p.r..n tu

• p•••oa. d. oua. r.laç�em.
• _.cimo.to de seu {ilho

•coo-rrid. lIe dia 23 8" .orr.�te

na Matel'ait!Qde ca
Pl.rioRÚpeli.,

ArnoJlto Souza· e espõsa
d.a Jicela Souza

p.riiilipaft\ AO,. !f)areVites e

p"...a. Clllli,wa, " Jl••eift'u�ato
tie ... filke

iJ.é

CEZAR-JOÃO
Sã. resé, 24 de Jv.RhCJ

de 1947.

Condenado
,ii forca

Varsovia, 25 'CU. P.) '_ Hans
Biebow, ex-comandante nazis
ta de Lodz, foi condenado á
'morte pelo Tribunal do Povo
polonês pelo assasinato de
9,,000 judeus, Foi enforcado
Üill'ecrIatamente, após ser dita
,.(la ;Oe sentença.

ENfERMIDADE DA LaRINGE

ROUOUIOAo
As doenças da laringe podem ler -

reuquídão e tosse, A tosse da iartn;
ce é a tosse mais desgtadaveí em

consequencla da cocega e o ardor
que deixa na garganta
Quando há rouquidão, e sendo a la
cige o orgão produtor da [ala.. o me
dicament:> deve agir alivlanq.o tam-
bém sua Inflamação, '.

O doente da laringe, além de ir per
deodo a vóz, se en rraquece aos pou
cos, porque não se alimenta normal
mente. perde as cores e parece 'nul
to mais doente que realm"nte está.
J'rGATOSSE é um xarópe pr,epa,ado
com glicose e >S vItaminas do 01eo
de fig.do de baca'lhau ·que alIvianda
IiS tO�Ees, agem sobre as parte. do
entes dos o, gà,os respiratórios, como
um ver<!_adelro tônico,

FIGATOSSE
é um produto do laboratório da

"EPATINA
H.S.da Penha

AVIDA DO FIGADO
Mal.rel uClareclmentoB escrevam:

Caixa POIItaJ 3,861 - Rio

Serviç;o de 'll'Iete()l·ologia

DURANTE TODO DIA.

nos VAI1CJOS

-t.� �

QUANDO TEUS FILHOS
te perguntarem o que é

um lázaro, dize-lhes que é
um enfêrmo que poderá re

cuperar a saade com � tea
aU:l.ilio.

Pílulas de papel
c ln dos lnais (jravt.:s proble1li(f�

domésticos é o das empregadas,
11 escw;,I'ês é grande e à lJO'I'Cen-

togem das apl'oveüáveis, 1Ii11nma,

Umas porqtte não param no alu
guel, outras porqu.e só trabalham

(dé ás 17 hor'as,' estas p01'qtte são

exigentes demais e aquelas porque
não se querem s'u'geila1' aos 'inte-

Senltorital
Ao esee!ber 8t!1I perf1lm8 IV""""

que se Ú'á!l a lRM'Oa da .�eT'''
-Jobim Maria Farilla" Cf1Ie J' et'II
tt....f",.iõa " ..1'} ('Or�e ;m,perial de
DI, Pedro Ii
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Tributo' a

I

I'

Quantio êle veiu ao mundo,
mais pesado e exaustivo' era

o labor dos homens. E foram
os seus sonhos - os sonhós
'pelos quais êle lutou - que re

moveram de ombros humanos
o fardo de penosos t�abalhos,
agora realizados pelo aço e pe
la máquina".
Referindo-se á filosofia in-

Nervos D.ebili·
tsdos Provocam

,

ta Neurasthenia
- \

NAO DEIXE QUE o EX-
CESSO DE TRABALHO
DEBILITE o SEU OR
GA.tCISMO, PORQijE o
CANSAÇO PHYS rce
E INTElLECTUAl o
lEVARA�, FATALMEN.

-

TE, A' NEURASTHENIA

i Qs primeiros symptomas da
.

neurasthenia são geralmente a
.

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

vosismo. Ao sentir quaesquer
destas fIlanifestações previna
se contl-a as suas consequen
das. Trate-�e immedíatarnen
te'. com um remedio de' effeito'
positivo e immediato. Não
tome' drogas perigosas. Vigemal
é

-

o· remedio indicado para
qualquer caso de neurasthenia.

I Vigonal revigora o organismo,
restituindo aq fraco as forças
perdidas e li energia da j'Uven
tude ás .pessÔas exhauridas.

ViftObru
fOFUlfOCA E DÁ SAÚCIE
tcbDr":,,,rio$··ALVIM & fREITAS - S, Paulo

&Iv·....

., lfSTADO-Gu,Hsla-.'e)r·a 26 de lunko.de "..7

Henri' 'Ford
Sob

_
Q titulo acima, o escrí-

.. dustrial de Henry Ford e sua
tor e jornalísta Edgar A. Guest.] ação em prol de um mais alto
autor de diversos livros de re- nivel de vida para o homem
percussão Internacíonaj e amí- comum Guest salientou seu

go do Henry Fozd muitos anos, famoso' gesto, estabelecendo o
I

leu 'uma mensagem, num pro- salário de cinco dólares por Igrama dedicado á memoria do ldía, 'para seus operários, num-
grande i��ustrial �meri.

cano, I momento.
em que o s�l+ário diá-Ie transmitido atraves de uma rio era em todo o mundo de

.cadeía de estações radiofôni- menos 'de dois dólo:res. E
'

ex-

cas, dos EE. UU. ' plicou: Êle conhecera a amar-

Em seu "tributo", Edgar gura dos reve�es... o, �ofri-I
Guest, depois de salientar a

mento de desejar proporclOn�r
extraordinária personalidads

aos seus um conforto que na.o
humana de Ford, disse _ "Ho- ef3t.a:a ao seu alcance ... o �I
je, todos lhe somos deved'Üres. glllfIC�O de ser pobre,. por IS

Porque não há nenhum entre to, sabia �er � angustia nos

nós, ricos ou pobres, 'das mais' olhos dOIS mfelIzes - e compa-
-

elevadas ás mais humildes ca-
decer-se das desventuras alhe-
ias".tegorias, cuja vida não tenha

sido beneficiada pelo seu tra-
""," Sua ausência", concluiu"

balho. "será sentida nos múltiplos
lugares onde ainda há falta de
bondade. ,. será seritida sem

pre <{ue se tornar necessária,
a coragem para corrigir erros
e combater injustiças,.. será
sentida por muitos jovens lu- -------------

tadores, para quem tanto si- .

4-
gnitícas uma palavra de espe- REDUZA'"rança e encorajamento. Que
exemplo êle deixiu para

.

ju-
'

URvent�·de admirar e seguir"! GORD
TEUS FILHOS I"'" .

.J
aplaudirão teu gesto, POr Um Novo Métou(ll
d b I Ao atender às Estr�las de CiJl .....ID!1 df"

quan o sou ercm que co a- Hollywood, um médico desoobri.i Hill

b ' R b I
. método seguro e rápido de rer.q<'\ f'"

oraste pro esta e eClD1en- excesso de feia gordura, Comece"
.

to da Saude do' Lâzaro. der pêso na primeira semana c nuu .'

quilos ao mês. Basta tomar � �Jast,! 'I,:!
;3 vezes por dia. �ste novo método, �.�:-:
mado ForlDode, traz nova V\t�d,ln.

,.....

de, saúde e energia como. também uuut.

. aparência atraente, ao. dissolver a g(H,;
dura, V. l1RO s6 se sentirá como parecera
10 anos rna is jovem. Não é neceeaarro

fazer regime alimentar , nel!l usar dro::;_ll,s
drásticas ou praricar exercicIOI'l em excesso.

Atú .. ajudando a natureza, Formode
reduz a gordura de um modo garantido
como V, deseja, Peça Formode. hei e
mesmo," em _ qualque� íarmécie. A nQs-ea

garantia é a sua maior proteçao.

A MISSÃO DO GOrVERNO DAS
INDIAS HOLANDESAS JUN
'TO Á REIPUBLIOA INDONÉ

SIA
S. H, L - Informam de Jo

gitakarta, qlue a missão do G0-
verno das Indías Holandesas,
chegadas áquela cidade, rece

beu o 'que os observadores
qualificaram de recepção ape
nas morna, embora amigavel,
por parte das autoridades re

publicanas aguardando respos
ta do Gabinéte Holandes, so

bre a nota 'da Comissão- Geral
das Indias Holandesas em que
se propunha o estebelecimento
de um Governo Federal Inte
rino para toda a Indonesia; a

referida nota, dada ao publico
em Haia, ,estabelecendo 0 pra
zo para a: resposta até 11 de
junho.
A missão trouxe uma copia

de referida nota e iá se avistou
com a presidonte Soekarno. Os
membros da missão, que é
ehefiada pelo Dr, P. J. A.

Ideburgo, Diretor Geral de Ne
gocios do Governo das Indias,
fOTam depois recebidos pelo
sultão de Jogjalkarta, Ha

mangkos Boewono IX, em s-eu

palado. O sultão é um dos Mi
nistros de Est.ado da Reprubli-

(orrespondenda
Comercial

Confere·
,Diploma , ,

Sinal de velhice
A Loçao BriJhante fez vol•.

lar a côr natural primitio.1
(casta'nha. loura. doirada o,u

negra) em pouso tempo Não
é tintura NUo mancha e não
suja. O seu" uso é Ii�po.
facil e agradável.
A Loção Brilhante e-xti�gue

as caspas. o prurido. a sebor
rhéa e tôdas as afecçõea pa
rasitárias do cabelo. assim
como combn te a. calvície. re-.
vital;izando as raizea capila
res. Foi. aprovada pelo De��r
tomento Nacional de Saiíde
Pública.

DIREÇÃO:
Amélia M. Pigozzi

METODO:

Moderno e Eftcienis

RUA .ALVARO 65DE CARVlU.HO.

Resolvido, enfim,�seu problema financeirll
Adqu.lra. TUDO de que nece.sltar,

de UMA SÓ VEZ,
paga.ndo PARCELADAME.IIJ!'B,

ceom.s VANTAGENS da. compra. à ri..,
.erVindo-se do

,

CREDIARIO KNOTSDSTEM,A
I

.�5
Calpdofl
.'vels

Rádios
Q.ladel....

,

Bicicleta.
J61••

"

Lhros
Chapéus
inltalmçõel .,étrlcas.�

ArtJcol '.,.r...........
Pe'ei
Ca5iIICM
Qual........ artIps

.=---;

INOOSTRlA, cOMbcao E SEc;iUROS KNOT 5, �,

'- ....... ... Ip .., ,o .. t4 h t' ...

o. 1(. lfilID

«Casa Barreiros» vende:
SAPATOS PARA HOMEM: feitoe a mão. vira frcnce re . aolad,:)"duplc,
salto prateleira. fabricado com mataria I qua exist.. de melhor.

preço apenas Cr$ 150.00. ..
3APATOS ATAMANCADOS: proprios para inverno. _olado de madeira
especial qne ralistem con trc toda e qualquer humidade. conservando
o pé sempre quente. recomeridu-se eopeciolmento para pessoas que
trabalha,rn em lugares humidos cujo soo lho é de cimento e tijoleta.�

Preço apenc. Cr$ 50.00.
CALÇADOS PARA CREANÇAS E SEi'oP.ORAS: 'Iem. grande sortimento.

modelos novos, preços barati.símolll. <ile Crl.lrol 20.00 a 100,00.'
V.endas diretamente da fábrica ao ,-v••• c rnídor .

, CASA BARREIROS - Rua Conselheiro Mafra 31.
----------------�----------�-----------------------__ -----------------------------

Programas, ,da B.B.C.
para o Brasil

i
. !

�_lAlil4'!, .. un� "" ���. &Ll\d l
1fQ�'}�f'\IlHO� 'ii'; T�A:1ti�Htft:'l'}\;f"

Cifl->\s elo BRIl10ÇO de 1944�
·

.

Diretores:
Dr. Pamphilo d'lJtra Freire
de -Sã, Anisio Massorra, Dr.
e José Abrem.

,
..

Qui:nta-feira, 2H de junllo
19,00 - Sumário dos progra-

de Carvalho, Dr. Francisco
]oaq1.lim. Barreto de Araujo

,I CAPITAL E RESERVAS J Cr. do.90o.606,30
:Re!lpOn88bilidad�s o-s 5.978Aol.755.97

j
Recetf' .. 671053.245,30
Ativo • 142.116.603,8ó

Sinistrol pagai no .. último. 1\J aooa 98.687.816,30
Relponllsbilidadel • 76.736,40f.306,20

mas.

1905 -, Inglês pelo, Rádio.
.

1'9,15 � Noticiário.
'

19,30 - A Cena Europeia.,
palestra. Beethoven 2a parte�
20,00 - "Pergunte o que Qi
zer" .

20,15 - Música ligeira.
20;30 - Diária Diplomático"

de Harold Nocolson. .

20,45 - Eric H�rrisson, pi
ano,

21,00 - NoticiáriQ.
'21,15 Comentário por

Bento Fabião.
21,30 - Palestra sôbre De-

bussy, por Frank Shera.
22,00 - Rá.d iOlpanorama.

22,15 - Noticiario.
22,20 - Comentários da Im-

prensa Britanica.
.ca.

Soe.
e

de Assis'. aos
Defesa

-

Contra a

Lázaros
Lepra

ASSEMBLÉIA GEHAL
A diretoria tem a satisfação de convidar os srs. sócios para

-

C:omp·a):ecerem .á sessão de Assembléia Geral á realizar-se no

dia 26 do corrente, ás 20 horas, na séde do Clube 12 de Agô.sto,
â ;rua João Pinto, Mim de ou

..
virem a leitura do Relatório de

19:46, 'por interrnédi-o do qual ser4 fetia a pTlestação de contas do
referido .'exercício, bem como elegerem a diretoria para o biê-
nio de 1947-1949.

'

E não havendo núme1ro legal na hora apr3.Eada, fica, des
de já, marcada nova reunião para' meia hor.a após, que delibe
Tara com o númer.o de sócios presentes.

�

Florianópolis, 23 de junho de 1947.
A D�RETORI4

Associa�ão Profissional dos Economistas
de 'Santa Catarina

VONVITE

_III. _ ...... .•. UE 211ft -

\ Dr. a..Çd�NO G.

I A�t�L?!f. O
I 'Constituição de Sociedades

. NATURALIZAÇÕES
Títuloil Deq!aratóriolll

EDcrit. -- P�aça 15 de Nov. 23.
lo. andar.

Remid. -- 'Rua Tiradentell 47. IFdNE -- 1468
.

.!
'"

TRANSLADAÇÃO DO CORPa

Convido, por êste meio, às autoridades civis, :mili- DE EX-PRIMEIRO MINISTRO

tares e ecl'asiósticas. e o povo em' geral, para a sessão HOLANDÊs
-----------------.....,--------------' eolene de instalação desta Associação, a realizar-se no

I CONTA CORRENTE POPUi..AR dia 30 de Junho corrente. às 20 horas, no, Clube Doze
, Juroo 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30,000.00 de Agosto. /

Movimentação co� cheques ln.augurando 08 trabalhos da Associação o econo-

mista Dr. Lindolfo Pereira fará, na mesma ocasião.

Banco d(.-Oistrito Federal 8. Ao uma conferência s�bre o momentoso assunto: - O
BRASIL EM FACE DA SITUAÇÃO ECONÔMICO·FINAN-

• CEIRA INTERNACICNAL.
Flori'nnópolis, 23 de Junho de 1947.

.

OSMAR CUNHA --. PresidEnte.

CAPITAL: CR$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.-000.00

Trajano, 23 ... FlorliU1ÓE)f'lP'lI:

S. H. r. - Iriformam de

Haia, que a 30 de maio ultimo

chegou' àquela cidade o corpo>
do .Primeiro ,Mini.stro de anteS'<

da guerra, Hendrik Colijn, que
faleceu antes do, fim do. con- .

flito na Alemanha, onde esta.
va preso como, refem, O corpo:
1'01 enterrado ontem, dia 5.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESf.BADO-aUtllta feira 26 de .IUinho ele '547 5

funcionários Públicos
de Santa Catarina

Decreto de 17 de' junho de 1947
<'O GOVERl'lADOR RoESOLVE

Nomear:

De acôrdo com o art 15, item UI, do
decreto-lei n. 572, de 28 de outubro
ele 1941:

João Acelino de Senna para exercet o

<cargo de Auxiliar Técnico, padrão K, do

�'Qua<lro único do Estado, 'criado pelo de
-oreto-Ie

í

n. 11, ele 24 de abril de 1947.
r vago em virtude ela aposen tadoi-ía de
Bento Aguldo Vieira.

(Reproduzido por ter saído com íncor

-�eção).

•
Decretos de 21 de junho de 1947

-o GOVERNADOR RESOLVE
Rel110VC)':

De acórdo com o art. 71, item T, do
decreto-teí n. 572, de 2'8 de outubro
de 1941: !

ROdolfo Rosa Linhares, ocupante do'

-:cargo de Cinegrafista, padrão G, do Qua- !
-ríro único do Estado, do Departamento
Estadual ele Es tat ísttca para a Secreta- I
ria da' Justiça, Educarão e Saúde. '

Félix Lemser, OClt<I;ante elo cargo da.'
-classe G da carreira, extmta, de F'otógra- i
fo, do Quaüro ún íco do Estado, do DEl-jlpartamento Estadual de Estatística para

. .a .Secretar ia da Justiça, Educação e Saú

·,de.
Decretos de 24 de junho de 1�47

-o GOVERNADOR RJESOLVE
'I'or-nar sem efeito:

O decreto de 17 de junho do corrente
. -ano, que nomeou Luiz Car-los Brasil

para exercer, interinamente, o cargo da
· classe H da carreira de Oficial Adrn in ls-

· trativo, do Quadro único do Estado.
Designar:

De ac:ôrdo com o art. 40, elo decreto-lei,
n. 072, de 28 de outubro de 1941:

João. Teixeira da Rosa Júnlor , ocupa:i
'1e do cargo da c-lasse J da carr-eira dp.

· Oficial Axim in lstrativo, do Quadro único

-edo EstaClo, para, pelo praZ{) de elois anos,
_.

D
I

ter exerCICIO no e·partamento de Estra-./
4}as de Rod::.gem.

/
( INOlneal":

De acôrdo com o art. 15, item IV,. do I
-decr'etD·lei n. 572, de 28 de outubro ide 1941:

Walmy Albino Lueneberg para exer·:
<'cer, interinamente, o cargo de SUb-FiS"
"_·1 ela Faz,e.nda, padrão J, do Quadro úni·

o!CO do Estado, cI'iado pelo decreto n. 11, I«de 24 de abril de 194.7.

....................
"

.

, • R87"RARAM SUAS CANDI·

DA1'URAS

:, Tõd!t8 as bebidas, incluslv8 "
i. felhricatlas em (}utros Estmd04.
� I'�tfraram !>uas candjdaturil.�

;t parI! t'Rm�r nol.' lli.rell catlM·
I;� ftCDses. -- em visb dll cel'hui
�� mil VUÓr111 d,f) II lt...·dtl '9Q KN07

FMACOS G

ANÊMICOS
TOMEM

UiD�8 creDsBta�u
"SILVEIRA"

Grande T6nlco

Fábricas alemãs estão sendo
desmontadas e remetidas para
a Rússia,professores desapare
cem repentinamente, meninos
são raptados ... tudo isto acon

tece 'na zona alemã ocupada
pelos russos. Em Seleções para
Maio, um .especíaüsta em as

suntos políticos conta como a

incompreensão entre o Oeste
e

.

o Leste está gradualmente
aumentando na Alemanha ... e

porque os acontecimentos a

ocorrerem ali nos próximos
meses serào de importância
cruciante para o mundo. Com

pre Seleções hoje /mesTo.
Também neste novo número,

NOSSO ORGANISMO É SÁBIO.'
Quando um rim é removído, o
outro começa a crescer até po
der fazer o trabalho de ambos.
Um médico e um c�rigo dis
correm sôbre êste e muitos
outros casos em que o corpo
mostra uma habilidade mira
culosa de combater a doença
- e se cicatrizar.

· .

o HOMEM QUE CONQUISTOU A
ILHA DO DIABO. Nunca mais

condenados franceses serão en
viados para o verdadeiro infer
no que era a prisão da Guiana.
Leia como um oâícíal do Exér
cito da' Se.lvação combateu fi
perigo e a corrupção dos meios
burocráticos, para reformar esta
prisão infernal ... e finalmente

conseguiu que a França,a abano
danasse.

•

·
'

..

,

A DOCE ROSA O'BRAOY. Um

dia, o escritor reparou que <sua

secretária estava usando o mes

mo alfinete. de ouro, que êle
hwia dado a uma linda atriz
muitos anos antes. Leia êste
drama tocante da decadência
de um idolo do palco - e de
uma moça leal que arriscou o

amor e a fortuna para fazer

sua .avó feliz.

Represe.nlanle geral no Brasil:

FERNANDO CHINAGLIA
,ua do Rosário, 55.A, 2.° andar - Ri ..

� .

São ao todo 21 artigos interes
santes e es.timulantes, mais as

condensações de dois notáveis

livros, neste novo númerf' .de
Seleções.

COMPR.E

SELECÕES
-#

PARA- MAIO

A venda agora!
A REVISTA INTERNA CIONAL
PUBLICADA EM 13 IDIO'MAS

·
, _

.�' Pura �()IICH/· ....;o,., Eslll.rluai .... Oit F"(/I>,/,(II-',-,

e Exames de Admissão

Estude por Correspondência
.

Português, MatemóticQ, Ciências,. Geogroii�,
_His tório do Brasil, etc.

Inte�essa-o? preencha este cupão e remeta-o para C, Postal 332
FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA

PEDIND®
,�� .n �.a .........

INFORMAÇÕES:

Larga·mee ..
Deixa-me gritar!

Combate a tosse, Q

bronquite e 08 resfria

dos. 'João 0 Xarope S.

éeficaz no tratramento

das afecções gripais e

das vias . respiratór�as.
r

O Xarope São João
solta o cc.tarro e faz

expectorar fàcilmente.

I

NOVO HORARIO DA VARIG'

DE P IO N E I R OS
A SERVIÇO DE v.s.

\ J

C.·V·IS I CONSELHO. AbMIMBTRA'PM) fOI DO E5fADO DE SANTA

I P.����!R��26
ASSEMBLÉIA GERAL E

Avocado pela presidência
ZTRAORDINARIA .

O senhor Governador do Estado enca

minha à constderação dêste Conselho

E D I T A L A.dministrativo um !projeto de decreto-
I"'< lei que autoriza a Fazenda {lo Estado a

Convoco .

ti
• adquirir 'por doação, compra ou desa-

, a requerimento da Diretoria os associados do propriaçâo judicial, um terreno com tô-

=Clube dos Funcionários Públ-icos Civis de Santa Catarina pa- d�s' as ,benfeitorias e instalações do Hos-

A bl
,. , pital "Bom Pastor", riele existentes, SI'

ra a ssem ela Geral Extraordinária a realizar-se na séde

I
tm;do na. cidade de Araranguá, neste tEs·

-socíal, rua Arcipreste Paiva n. 5, no dia 28 do corrente. ás 15 ta.'t; confron taçôes do mencionado terre-

.horas, arim de deliberar sobre o seguinte: no constam do respectivo projeto.

) Sit
-

Nada tendo a opor, sou pela aprova-
a 1 uaçao financeira atual do Clube

I
ção, pelo que ofereço à Casa o seguinte

b) Aumento da mensalidade
o Conselho. Administrativo do Estado

. Projeto de resolução IC) Outros assuntos de interêsse do Clube. aprova, nos têrmos em que se acha. re-

N- h d
digido, o -projeto de decreto-lei do Go-

ao aven o numero real á hora aprazada a Assembléia vêrno do Estado, enviado em ofício

n'l.funcionara,' 1/2 hora depois, com qualquer nu'mero d SO'Cl'OS 306, de 2'1 do, corrente.
.

e s . .s., em F'Ior-ia'nópol ís, 23 de junho
.'presentes art. 28, paragráfo único do E-statuto) '. ele 1947.

Flo.rianópolis, 21 d'e Junho de 1947. REsoLteç1� J�����47rela.tor.
(UBAJ.JDO BRISIGHEJ.JLI: Presidente do C. D)

E aprovado, 'l'lOS têrrnos abaixo, o ;pro·
. ..... jeto de decreto-lei do Govêrno do Esta-

----�---.-----.--------- do, remetido- com o ofício n. 3'06, de 2'1

.J"IOVÊRNO DO ESTADO
• • • • • • • • • • • • • • • • �

ele junho de 1947.

''\Y . . Texto do projeto de decreto- lei nos

têrmos em que se acha redigido

Na I·,ha de' Berll·m Art. 10 --;- E declarado de utilidade pú
blica e fica a Fazenda do Estado autori-
zada a adquu-ír por doação, compra ou

desaproprtação judicial, na forma da' Ie
gislaçâo f-ederal vigente, um terreno com
côdas as benfeitorias e instalações do
Hospital "Bom Pastor", nele existentes,
situado na cidade de Araranguá, neste
Estad-o. •

APi. 20 - O . terreno a que se refere o

artigo pr-imeiro mede cinquenta (50)
metros ele frente na rua Coronel Apo lí
narro, C0111 cento e sessenta. e cinco ' ..

(165) .metros de frente aos fundos; con

frontando pelos demais lados com terre
nos de .propr íedade dos' sucessores de
Mar-tinho Ghizz;o.

.

Ar t, 30 - ll:ste decreto-lei entrará em

vigor na data da sua publicarão, revo

gadas as disposições em ccntrárío.
F'lorianópol ís, 23 de junho de 1947.
Severo Simões, presidente.

.

Pu.hlicad a na Secretaria do Conselho
Administrativo do Estado, em 23 ele ju
nho de 1947.
Nelson i\laia lUacllado, secretárto ad

ministrativo.

HOme __ _ _ __ - .. - .. - ,-.- - -.- - -

Ru 3_ _
_ _ H .

°

_ _.� _._

(i d ,1 de ._._ : __
c ESM d o _ _ _ __

CANSADA

e sem ViÇO
As pérfidas ruo

gas na testa e ao

redor \ dos olhos:
as sardas; mano

chas, cravos e es·

pinhas, são traiçoeiros inimigos da

beleza da mulher. Quando surgem
estas impúTei.ções, lançando nu·

vens sobre a sua fclicidade. con

fi� nas virtude; do Creme Rugo!.
Rugol corrige rapidamente as cau·

sas do envelhecimento prematuro
da cutis. Este famoso creme em·

belezador, usado todas' as noites

em suaves massagens no rosto,

pescoço, e todos os dias como

base do "maquillag€", remoVe as

impurezas que se acumulam nos

poros, fortalece os tecidos, dá vi·

gor e mocidade à pele. Com ape

nas uma semana de uso do Creme

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

CREME

RUGOL

\
)
!

s.:»:
VARIG

2as. - De Elorianõpolis para Cur.iti<ba, São Paulo e Ri-o de Ja.nei<ro.

Decolagem áJS 10,40 horas.
3as. - De Florianópolis para Porto Alegre, D006Iag�m ás 12,30 hrs,

4as. - De Ftor ianópolis .para Curitiba e Sl10 Paulo. Decolagem
ás 13,00 horas.

5as. - De Flor-ianópolis f1:-JI'a Parlo Alegre. Decolagem ás 10,20 h1'8.

6as. - De Florianópolis pa t-a Curitilba, São Paulo e Rio de. Jarlei.ro.

Decolagem ás 10.40 horas,
S3Jb. - De Florianópolis para Poeto Alegre. Decolagem ás 12,30 hirS.

PASSAGEIRO-S - CORREIO -- CAlRGAS - VALORES - REEMBo.LSO
FRETE A PAGAR - SERVIÇO. DE ENOOM.ENDAS - CARGAS PARA

EURo.PA PELA K. L. M .

FILIA,L V A R I G - EDIFICIO LA PORTA - PRACA i5 j)E

NQVEMBRo. ..:.:... TELEFONE: - 1.325

o NOVO EMBAIXADOR HOLANDES
UI-O-"ste -

deNOS ESTADo.S UNIDOS Il� ". rIo u
·S. H. 1. - Informam de Haiam ,

.

que o sr. Eeko van Kleef'ens, no-\U!'3.r.-_'l..ameado embaixador' da Holanda nos l I....llu ul.l
Estados. Unidos, é o antigo Minis--I

.

lro das Relações Exteriores dos CAPITANIA DOS PORTOS DO
Países Baixos. O l11inislro das Re- ESTADO DE SANTA CATA-
lações ExGe.l'iol'e�, anunciou...que RINA4

.

o dr. Pcí.rus E. I'eppema, 101 no-
E D I T A L

me�dO
ministro. na Australia, o dr.

Tepl ema havia sido antes embai- 1. De ordem do Senhor Ca-
xador na Espanha ·e ministro na pitão dos Portos dêste Estado,
Al'ge }tina. ü dr. van Kleffens, que faço saber a quem interessar
voll 'a á Holanda há diiVersas se-

manoás, a.pós ha"er exercido O' cargo possa, que se acham abertas

de re'presenLanLe bo,landes na ,!::lcs- nesta Repartição até 10 de

são do Cons·rlho Eco-nomie-o e 80- agõsto próximo vindouro as

cial das Nações Uni.das, em Nova inscrições para os concursos de
York, sucederá ao dr. Alexandre

Lo-uclon, ministl'o da Holanda nos admissão ao _Quadro de Conta-

Estados Unidos de '1939 até '19U·e do:res Navais e Corpo de Inten
embaixada.l· em Waslüngton desde dentes Navais do Ministério da
'1 9!!2' que acaba de pedir o seu M

.

h
afastamento em ,yirLude de mo-ti- arm a.

vos tele saude.· 2. Para melhores esclareci-

O dr. van Kle-fi'ens é, talvez a fi- mentos sobre o assunto em

gura ,diplomáLica holandesa mais apreço, poderão os interessa
conhecida. Embora ,conLe· ape.nas 52 dos na Secretária desta Capi
anos, já serviu muiLo á Holanda na

Liga das I'ações Unidas. Após ha- tania.

ver exercido o cargo. de min.istro Capitania dos Portos -do Es

das Relações Exteriores durante tado de Santa Catarina, em

Lodo o ,periado da guerra, dil'igiu Florianópolis, 23 de junho de
a delegação holandesa á Conferen-
cia de ,São Francis'Co, na ,qual a N. 1947-.

.

U., foi fundacla. Foi depois ,repre- Nelson do Livramento COll�'
scntante Illolandes no Conselho de tinho, Escriturário da classe
Segurança da N. U. 'quando a Ho'-

"G" _ Secretário.
landa foi membro do mesmo.

. .. � ... \
.......... 0·0 •••••••••••••••••

Alvim 8. Freitas, Mda.·C.P.1379·S. Paulo

� eDITRI: SlnUJIS
.

u E :MINCHIS:

,�
li
'.

LDlBlA-TE! .

Iaíímeros seres bumanos,
que já foram felizes COIliO

tu, aguardam teu auxílio pa
ra que possam voltar á se

ciedade. Colabora na Caun
panha PI'Ó Restabelecimento
da Saude do Lázaro.'PARA RECEBER AMC)STRA GRÁTIS

ESCREVA o SEU ENDEREÇO AO

!f.,ftB-OUTÓRIIJ oote S. L
CAiXA POSTAL. 36

eLUMENAU 9 SANTA CAT�

LEIAM A REVlST.A
O VAtE DO iT.UM

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Oldenei veDC�.U . pe�.a segunda vez conseCutiva-
a Corrida da Fogueira" ,

'

Vitoriosa a eqDipe do Clube Atlético Calarinense
Mais um grande triunfo con- 12° lugar � Lino Xavier _ "

quístou a valorosa e benemé- Atl 't"
Aderbal R. da SIlva, Ioi prece- do, resolveu oferece.r um dos

ít F d
.:

A I'
,e lCO. dida a entrega dos prêmios aos prê

.

1·
T� a e eraçao t etica Cata- 130 lugar _ Romeu Abreu

� 'emIOS gan lOS ao sr. Tte-

I'1lJ-ense, com o extraordinário _ Lira. venc;dores e classificados até CeI. Nilo Chaves, . presidente

sucesso alcançado pela tradi- 140 lugar _ Edson Melo _

o 2� .lugar" c�'bendo medalhas de honra do clube, gesto que

cíonal "Corrida da Fogueíra ", Lira.
e v.anos prémios aos três PTi-1 foi muito aplaudido.

realizada ante-ontem à noite. 150' lugar _ José Silva _

m8I,r?S colocados. ko Clube Falaram nessa ocasião os

Foi um espetáculo deslum- .Atlétlco. At1;tr.co foram entregues duas srs. dr. Altamiro Dias, Tte-
Este convite fizemos,

br�nte, assistido por um pú- 160 lugar _ Aldo Nasci'men-
artíst.ícas taças, sendo uma d�, CeI. Nilo Ch�v�s Dr Osmar

Não com olhares de banda,

blíco numeroso, vendo-se, en- to _ Atlético. P?S,S� definitiva e ou.tra tran-I Cunha, acadêmíco Reiio Mil-
É p'ra não sair de graça.

tre as altas autoridades civis 170 Iuaar _. Nir ival Perei- �to:Ia ambos oferecidas pelo ton Pereira, Dr. Paulo Oto . Esta boa propaganda;

e militares, o grande, animador ra _ Atlético.
. overno, do Estado. I Schejdemantel e Dr. Lothár io -----'

dos esportes em Santa Catari- 180 luz M' I L
O atleta Clodoaldo Amaral Paulo Rothfuchs êste 'último

ugar - igue opes - do Club Atl 'tO 3° 1
'

na, gover�adoT Aderbal Ra- Lira.
e e ICO e co oca- presidente da F'. A. C.

mos da SIlva, a quem a entí- 19° lugar - Sílvio Alves -

.
dade promotora, mui .acerta- Atlético. I
damente, resolveu dedicar a 200 luaar - Aldo Silva-

.sensaci�nal corrida rústica. Barriga VeJ\de.
As bandas d,e. mús.i�a do r�o 21 ° lugar - Petronino Sa

B. C. e da Polícia Militar abrí- zaz - Atlético.

lhanta:�m a explêndida noíta-
b

220 lugar - José Rocha _

da atlética. ' Lira.
Dando maior realce à prova'l 23° lugar ___:_ Nelson José,

foram arm�das, dua� fogueiras Inàcio - Atlético. I
!

na rua-F'elípo Schrnídt por on- 24° lugar - Benicio Pulce-l
de �asf;'la;ram os atl.étas, em nú- no - Barriga Verde.

'

Imer o de 60 llipr(}'xImadameI�t�,. 250 lugar - Otávio Boaven
pertencentes ao Clube Atlétí- tura - Atlético I
co, Lira Tenis Clube, Barriga 260 lugar -' Santislau MaJ
Verde e' Caravana do Ar. chado - Atlético.

----------------------------=-

te,A���:e�:o=�:j:!:��eb�il�,:�= _��:r����rVerd��odoro Sousa Sensacional a pro'xima rodada
t,e l?grou alcançar vltorlO�O o 280 lugar _ Jací Silva_,

U .

runil de chegada, ?�llduZlll,do Barriga verde. ,

,. • I.

um fa��ho,. 'Ü magnítíco atleta 3° lugar - Isauro Andrade ' Caravana x 'Figuelrense e !vai x- C'O°leglal
O�deneI �Ima dos Santos, .do -r-r- Barriga Verde. I

.

LIra Tems Clube, que, aSSIm, 31 ° lugar _ Nozart Osório, Quem tem gosto pelo. popu- com quatro clubes, a saber:

venc�u pela segunda vez �on- -+- Barriga Verde. Ilar esporte das multidões --:- Paula Ramos, Caravana do

secutíva a tradicional corrtda. ! 320 lugar _ Deoclides Silva o 'foot-ball -, não perde a Ar, Atlético e Colegial. O Bo-

Em segun�o lugar chegou o � Barriga Verde. I acasião de assistir aos sábados caiuva já despediu-se do 1°
..... ,.. . o •••••••••••••••••

v�tera�o a!leta Franc�sco As- 330 lugar _ AdemarBitten- e domingos, atraentes embates turno, encontrando-se em úl-
ROXY hoje ás 7,30 horas

SIS Gm;naraes, do ,;Sarn?a Ver- court _ Lira. ! oficiais no velho e frequentado timo lugar, enquanto que o
Ann Sheridan - Ronald Re

de, ve�c�?or da' Cornda. da 340 lugar _ José Rosa _ "Stadium" da ,rua Bocaiuv,a. Figueirense, derrotado sábado egan Alan Rale - George To-

FogueIra. de 1945.,·
.

Atlético. ' Realmente há bons e maus pelo Colegial, desceu dois pon-
bias

Cumprindo também excelen-I 350 lugar _ Inácio Costa _ espetáculos,' 'mas, esportiva- tos, situando-se no penúltimo
te "performance" classtrícou- Atlético.' mente falando, o nosso certa- posto.
se em terceiro lugar o valoro- 360 lugar' _ Dirceu Pires - me vai bem, obrigado! , .

so atléta Clodoaldo Amaral, Lira Raramente se consegue ver
A proxima rodada, a nova,

do Club� Atlético. ,o 37� lugar _ José A. Macha- um jogo emocionante,
.

reple- apresentarão os favoritos Av_aí
Os tres destacados atletas do _ Caravana. to de lances bem articulados, e Caravana do Ar. que terao

'i foram deliran�err:en�e ovacío- 'Os demais' atlétas, alguns, onde a excele.nte organigação C?�O seus respectívos �dve�
.' nados pe.l� assI�tencIa, a.o pas- foram desclassifi.cados e oU'-I' conjuntiva

exerce um atrativo] sarros o Colegial e.
o Fígueí-,

sarem pelo tunil de chegada, tros não completaram o per- no público esportivo que, des-, ,rense, :m partIdas. marcadas

conduzllldo .fachos acesos. curso. tarte vê bem empregado o seu para Sabado e domlllgo.

Por u;na fe�iz coincidência., Classificação por equipei 101 dinheiro, saindo da praça de Portanto, dois jogos fadados

eisses tres <:bt1vera,� as. mes- lugar _ Atlético; 20 lugar _' desportos todo satisfeito,· le- a alcançar grande êxito, le-

mas c�lO�,açoes na Cornda da Lira; 30 lugar _ Barriga Ver- vando excelente impressão do vando grandes. assistências ao Ás 5 e Sessõe&

Fogu�Ir;ít do ano passado... de; 40 .lugar _ Caravana do sensacionalizante jogo. campo da F. C. D. Chics
7,30 horas

I�dlvIdualmente a classlfl- Ar. Completada a rodada núme- Nos meios esportivos da lU E X I C A N A

caça? tdOS concorrentes foi a Em seguida, no Chlbe Doze 1'0 oito, o Campeonato Ama- Capital reina desusado inte- Com Tito Guizar Constanc&

seg�ll1 e:
..

de Agosto, perante o sr. re- dorista rupresenta o Avaí como rêsse pela realização desses Moore Leo Carrillo LoUta Ro-

dI Slu'gtar -L�)ldene,I LIma. presentante. do governador líder, estando a vice-liderança I dois sensacionais embates. drigues' no programa: 1) Vi-

os an os - Ira, com o tem-,
•

..;;..�
. ,

1>0 de 19,24".
. sões do BraJsU 22 Nat. Imp. Fil-

2° lugar' - Francisco Assis PROVA' ,

• ·PRESIDENTt:a.. , RO·OSEVf:LT'"
mes 2) Cidade de Futuro Short.

Guimarães _ Bam"i.ga Verde, li
3) A voz do mundo atualidades;

com o tempo de 19'29".
preços: Cr$ 4,00 3,00 2,00 "li-

r,,�: :��étiCO:::::::: :e:: Riackuero. Martinelli e Aldo. Luz participarào, i��; i=f�Sent��O�Sse��ã:
Ta _ Atlético, .

,

No próximo dia 4 realizar- I sores ,para disputá-la em gran-
Ás 7,30 horas última exibiçãO'

I
5° lugar - Adl1Ci Vidal - se-á na baia sud. desta capital a quatro remos, aberta a qual-. de forma.

MENSAGEM Á GARCIA

. Caravana.
'

mais uma interessante' compe- quer classe de remado'l'es. I De' acôrdo com informações Com JOh_Ii Boles Barbara-

60 lugar _ Antenor José tição a remo, da qual deverão: A prova será patrocinada que nos f()ram trazidas, tam-! Stanwyck
Wallaoe Be.�ry no-

Pereira _ Barri.ga Verde. p�rtici.par os clu�es•.n'áut�cos pe'l? ,Ins�ituto Brasil-,Estados! bém disputarão a prova os v�-; progr�ma 1) u�a regIao que,

70 lugar _ Dlnarte F. Cos'- RIachue'lo, Ma'l'tlllellI e .Aldo Ullldos, que olfeil'ecera meda-lloToQ.sos rapazes da rua Joao progl'lde. Nac. Imp. �. 2) O

ta _ Atlético. Luz, em cujos galpões se vêm'lhas de prata dourada aos dois Pinto, que na última regata, a Naug�aglO do Resperms Des�

80 lug�r ---; Leonidas Palma notando grande movimento,
I conjuntos melhores cOlocados,1115 do Icorrente, deram exce-: Color,�do preç�s: Cr$ 3,�0 2,00

_ Caravana. ,últimamente., .

e está desper,�ando gra�de. in- lente demon�tra!ção do ótimo 11,20 Imp. ate 14 anos.

90 lugar _ Amaro Manoel
_

A prova em apreço, denomI- teresse nos C'lrculos· nautIcos estado de trelllamentü em que

IAmorim _ Atlético.
I

nada "Presidente Roosevelt" lotl(ais.. ! se encontram..
'

A prnxhne-se mais de seuti

100 lugar Dinarte Vieira constistuirá na volta da ilha Sfi,bemos que no galpão do -Os int�ressados em partici- Ilmigos e parentes enviando-,

_ Atlético; das Viwhas, num p'ercurso Riachuelo reina extraolJ'diná- par dessa prova deverão en-I ·lhes um numero da rt"vista ()

11° lugar Alcides Olivei- apr'üx.imado de 4.500 metros, rio entusiasmo por essa PTova,l tende,r-se oom o nosso colega I VALJi' no T'J' '-.T A t. p41tt'íio de-

ra _ Atlético. destina.da a ioles o cut-riggres preparando:-se os seus, defen- sr. Waldir Grisard. I'� a J.ihrllJlló}JVds

Direção de PEDRO PAULO MA€fÍAoe

, E S POR.TIS TA!

PARA TORNAR REALIDADE UMA DE TUAS
MAIORES ASPIHAÇÕES, CONTRIBUI,·AINDA
.QUE MODESTAMENTE, PARA A CAMPANHA

PRó-CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DO
FIGUEIRENSE F. C.

PROVA ".P:ij,ESIDEN'l'E,
ROOSEVELT" .

As inscrições' para a gran
diosa prova de remo "Presi
dente Roosevelt", para íoles
e out-ríggers a 4: remos a 1',e8,

Ilzae-se dia 4: de .julho, pode-
rão. ser adquíridas na redação
do "'O Esta{lo", com Ú' 'lltOSSO

redator 'esportivo, das 19 ás
21 horas, diáriamente.

-0-
. VENENO NÁUTICO

- Porque será que os mar

tinelinos não estiveram na

festa joanítia do Riachuelo?
- Ora, COm a sede que têm..

êles são os ricaços da famí
lia.

X.X x

CONTRA VENENO NÁUTICO

Ao humorista do Venedo

Náutico,
Que, é pessoa inteligente,

Apareça no "As de Ouro"
P'ra tomar uma aguardente.

RITZ hoje ás 5 horas Mati
née Chic - Ann Sheridan-
Ronal Reegan.

.

PÉS INQUIETOS ..

Censura até 14 anos. No pro
grama:' Cine Jornal Informa
Ü'i'O noticiário Universal Jor
nal preços 3,60 - 2,40
...............................

RITZ hoje 'ás 7,30 horas na

Palco: 2° recital de despedida.'
de /

VICENTE CELESTINO
(A voz, orgulho do Brasil}

apresentando novo variado 1'e

pertorio Na Tela: Cine Jornal
Informativo -_ DFB Ann She.- .

ridan - Ronald Reegan
PÉS INQUIETOS

Censura até 14 anos pregoa
único Cr$ 10,00 '

-

•

PÉS INQUIETOS
Censura até 14,anos no pr-o

grama Informativo - DFB
uma noite na capital do Méxi
oc short noticiário Universal
Jornal preços: 3,60 único
..........._ _ _ _- ...,
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(a,das',ro. Soeia-I do «O Estade» -r

squadrias
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�aaeiva
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SNRS.
ASSINANTESPedlimos. aos lliOSBoé di&tint05 leitores, o obaéquio de pre.enoher o

�n� e� á nossa Redação afim de.�
�to aates, o DOMO IIlOVO CadaMiro Social
� ...................... � '

<I

Reclamem imedis ta
mente qualquer irre
gularidade na entrega
de seus iotneee.180 ••. :-.......... Bel. Civil ., -

D .r_�
.. .. .. .. .. .. .. • .. .. • 6.� o .

· .. ···?'·�········· o
.

�(.) .............................................................. a,a .

A .FAMOSA C02\'SPLRAÇÃO CON
TRA HITLER

MaJOT' W. S. IVEEE

(B. N. S.) - Volta-se

. .

.•••••••••••••••••••• � ••••••••••• ! •••••••• \••••••••

Londres,� do Pai (mãe)
a talar, mas apenas em caráter

episódico, sóbrp, o destino da AJe
manha se tivesse sido coroada de
êxito a conspir-acão movida ·contra
1::1iLler pelo "c-(l)n�f)lo'L" ele CJ1ue par
Licipaiam, entre oLlLr06 chefes, o

famoso general, von Beck, que foi
ch ef'e do estado maio]' alemão em

193H, o marechàt d« campo Wilz
liebeu e a.lé o próprio rtommel, á
épooa (Ia oonspiraçãn comandante":
chefe na Normandia. O plano, co

mo é do conhecimento, jamais che
gou a ser iotciramen te desven
dado.

O objet i vo essencial dos consp i
ra-r:JoI'e's era o de expulsar Hitler,
cio poder ,e, naturalmente, corno

isso não parecia fácil nas circuns
tàncias do tempo, . ,uLi lizou-se o

processo do atentado, visando a

eliminação do ditador.
A teutatíva fracassou. Mais uma

vez, a sorte befejava o ex-caho de
J 918, e novas vítimas haveriam de
dependur-ar-ss das fürças de Hitler.
Alguns dos chefes mais graduados
e responsaveis conseguiram escapar
como Beck, que se refugiou na

Suiça, enquanto outr-os, como Rom
mel, conheceram o castigo sob

OU-Iiras formas que não o patíbulo.
"

Hitler Continuou no ,poder e as
.

coisas não haviam de SOJI'O[' ne
nhurna alteração, aIA a consuma

cão da derrota final, esmagadora,
exernpla r e completa. Que desejam
fazer os conspiradores, uma vez

desaparecido Ilil)er? Certamente
negociar ICOlJl os aliados. i\1as négo='
ciar em. que, bases? Primeiraments
teremos ele wnsii(].erar: 0pl'emi�.sa
de que êles t,enLariam impür co'n
dições.
Não aeciLariam, nem properiam

decerto, a deposição. :pura '8 sün�)les
elas aJ'mas c a ,entrega á tlisereção
'dos aliados.' O teor dessas eondi
çõcs é que constitLli ainda hoje um

mistério. Midério que talvez· nnnea
possa vir á Inna, dado qUe as prin
cilpais fugurás elo ">comiplot" Já
não pertenc-em mais ao rol dos

vi�'os,_ Em seg'undQ lLlgar, e situação
em faee da Rússia.
Em mea-c!os de 19H, os ,exét'CitoSjjá haviam l'eLomado a ofensiva e os

alemães se aehavam impossubilila
dos de renovar ,seu esfôrço an terior
no território. soviébeo, A alternaLiva
que Lhe restava era a de fazer fin
ca,pe' em -cada l)oÉ;ição, retardando
na media elo possiv·e,l o avariço ris-

................................................., 'i
....". ao •••••••

� •••••• oJ

••••••••••••••••••••• �
.

.e······················ "" o '

.

Rua João �into,,· 44
Telef,one

'1 ,. .�

Florlanópolís·DI. SAVAS LACEIDA
�- mMieo-cJrorgica de OlhOll
� OuTld03. Nar.lz. - Gaqtailta.

PI'••crição d. lentesl de
tIOntGto

�fiUIJl'ORI{) - Fellpe Scbm!.
�! Das 14 às 18 horas.
'

..................CIA - Conselheiro JIa.
h,77.

I\IILI:FONES 1418 II 12o.t.

Ausente

DR. NEWTON D'AVILA
()p«-açõe. -' \Tufá Urinaria. _
Doencu dos íntestínos, Mto •
a&u. - Hemorroidas. TratsIDen,

to da colite amebíana.
lI'1s1o;;:f'.ra:pia - Intra vermelho,
COlúfulta: Vitor Meireles, 28.

A,t_ãe diariamente às 11,30 .li&
!P•.• tarde, das 16 hs, em d1an�

Reald: VldJ1l1 Remoa. 66.
J'on. 1067

F"ARMACIA ESPERANÇA
d� Farmacêutico NILO LAUS

Hoje' e amanhi será a sua preferida
Dro(aa naeteuaía e estrangeiras -- Homeopiti.. - ,Perla

marias - Artigos de bor..-cba.
Garllnteuse a exata abserviam no rceeituá�l� lIléflieo.

DR. ROLDÃO CONSONi
�!A GlIlRAL.- ALTA Cl
I!;1)]UilIA - MOMIlSTIA!I Dl; lia
• ••• !\'J{ORAS .-Q PARTOS .•

�mado pela Faculdade de Mc-dl
muna da Universidade de 810

�l�io, onde foi assistente por. "fi
<l2!il:l imOll do Serviço Cirúrgico df

Prof. Alípio Correia N0to
'm2'll1'Wi3\ do estômago e viall bj.
§iH'., íntestínos delgado li grOUll

, �tde; rins, próstata, bexlzil,
lÃW:ro. 'o'lários e tromoas, VIIl'\oo
�., bidrocele, líar!iég II b�

CONSULTM:
lib Z M li horas. à Rua JI'ClI�
r&tlh:m!dt, 21 (altos da C8J!fA p",.

_ ratso). Tel. 1.598.
W<;iU)ID:/ll)NCIA: Rua Estevell Ji!

, níor.. 179; Te!. 14 764

,li. ARMANDO VAtOlO
DE ASSIS

.. IiGlrrtÇOB de Cl1nlca InfantU �
.A.�nc1a Municipal e de

Caridade
�A If1l:DICA DJil CRIANÇa.

ADULTOS
�tiJULTóRIO: Rua Nunes ....
�.. '1 (ildlticlo 8. Jl'ranellloo).
CmuIultas das 2 QS 6 hoÍ'1iS

�NCIA: Rua JÇiaracha1 Gu.tt
lIlerme, 5 Fone 783,

JOA44 ==:

QUER VESTIR-SE· COM CONFORTO E ELE1iAHCIA? _;

IPROCURE A

Blfa·' faria 110 IRua Felrppe Schmidt 22 Sobrado
DR. A:-SANTAELLA

(Diplomada- -pela. Faculdade Na"
� de Medicina da Unlverl!k'I4Io'
.. 60 Brasll). Médico por concur

.1iIfj do Serviço Nacional de Doen
l\'I(IIl! Mentais. Ex Interno da Santa
� de Misericórdia,' e Hospital
�litrlico do Rio na Capital ...

deral
-.no(JA M1I:DICA - DOlllNIC.y

NlIilRfi:>SA8
. --- Cenaultófrlo: Edifício ÁIIllllla

NETO
- !!lua Felipe Schmldt. COn.ultul

nu 15 ás 18 horas -

�fncia: Rua Álvaro de Car;n·
, UIo ne 18 - FlotlaoopollJl.

Di� MARIO WENDHAU�D
m,.,.". ilD Hospital ","'"0''' 110.....sr"
CI,f,NlCA M:tDICA DE ADUL'l'ÓS

lt CRIANÇAS .

Cmi:mlt6rro: R. Viscllnde de Ouro
1l'l.'1Ito, :1' - elq. da Praça 15. de No-'
�'" t.ltOI da "Belo Horiaonu·)

TeL 1545
..

�lIltu: das 4 é,. 6 hora•.
'

R<ccidêl\Cia: R. Pdipe Schmldt, 31
.- J'one manual 11lI

Henrique �Iódieck
ADVOGADO

Rua Felipe Schmidt 21, sobrado::-Telefone 1062-
(Altos da (CASA PARAISO) - Florianópolía' ..

Dr.

i'lil. FOLYDORO S. TRiMHi
� do Hospltai -de Oaridad.

de FlorianópoliS -

': 1,.ASIlIstente da Maternidade

_�WlOA MÉDICA - DIST1:)R.

,1 itlO.§:DA GESTAÇãO E DO ,-
... 1--- PARTO

iJj{jen9AS <!oií 6rgâõs' 'Internos, e.

peclalmente do· co·ração
Doenças da tiroide e demais

glândulas internas

il'UlOIlERAPIA - ELECTJWCARo

elOGRAFlA - METABOLISMO

��---_._-_...

Dr. BIASE rARACO
DOENÇAS, DE SENHORAS -

mFJlI..,I,.<; AFEcçõES DA
P1J1l'...E - RAIOS mFRA·VEa..
HlDLHOS E ULTRAS-VIOLETAs
Cou.: R. Felipe Schnúdt, � _

' -

Dali 9 às 11.0 das 5 fia 7 hrs,
Re.: R. D. Jaime Câmara, 47

FONE 1648

A Pomada Mau Zao lhe &ri' o. á&'rio . ctaéjád� --:'

combatendo as dOreS e OI prurid080 dexongee.
ti08ando as ãilatações. Graçaa és aubwtancias
de real efeito antiséptioo-baeterici& que entram
em sua fórmula.- a Pomada Mao Zan previDe llliI

infecções e o aparecimento de oatrOll males ain·
da mais graves, deooRentes do bemornIidea.
A venda em toda. as FannadaS em bimagu
com c:áDula especial para facilitara epIkação.
'. {���,fe.' w:�,

BASAL

DR: LINS' NEVES
Moléstias de senhora

Corurultório _;_ Rua João �lnto n. 7
- Sobrado - Telefone 1.461 .

Rellidêncla - Rua Sete de Setembro
- (Eddffcio I. A. P. da Estiva)

Telefone M. 834

�ta8 dià.riame.nte dlÍB 15 �.

18 horas
Atende chamados a' qualt!luer
._. Inclusive durante a noite.

CODUx,TÓRIO: Rua Vitor Mel,....

les, 18. Fone 70l.

IIIIIlIIIDIiNOIA: A v e n i d a Trom·

powski. 62. F'on·e 766

Tenha' t empra em cosa uma garrafinha da

aPERITIVU «IMOT})
soo

No pé em que se eIÍ-contravam as

operações, era a�nda iprováfVel que
os eons.pira'dorüs eons·eguissem um

minimo ele vanta.gem para a paz
quo preteneliam sem dúvida alguma

I negoeiar, ,

.-------------.----------......----- Contudo, há ilndiea,ções de que
êles senhoravam com nma r-eeom

posição, no, taboleiro ,ela guerra e,

neste ,caso,. 'cI;\ siluação da AI,emanha
melhoraria l'JasLante. Essa reeom

posi,ção eonsisLiria numa ação eon

ju:g-ada de lodos, eontra a Rússia.
Á eusla de importantes cOlmessões
a lcmães aos aliados' oe-identais.
P,elo menos é ilsso o que 'lransiporte
de r·eve,JàçÕes ,quo a,cabam d'e sugir
a l'espeito, embOTa :s·em nenhuma
base em provas v,eromimeis.

II. FONTESPAULO
Clfu!co e operador

Cooaultórlo: Rua Voltor MelJl'ele!l, se
Telefone: 1.405

ecn.ultas das 10 às 12 e dru! H li UI
Residência: Rua Blumooau, 22

Telefonoe: 1.623

DI. M. S. CAVALCANTI.! DOENÇ'ÁS .NiERV�'U,b
Com os p,�.ie�08 •• .Mle�'.

hoje, U doen,Ç'att nervosas, q;...l1IlllltQl<
cratadu em Iltempo, sio mail. 11-.
feitamente' remediáveis. O �lIInade"',
ai.mo, frato d. ignorância, só p04.,
prejadiear os individuos afe-t.detl! II.,;

I tala enferiÍliclades. O 8er.vl�G) N�
"

donaI de Doenças ment;\iB Illil!lpac,
ü am Ambulatório, qae atende srra.
hliíamente 011 doentes RenO"e .m.&
i)aen..... na Ru Deodor. U. flu !!.l
.. n, tIa.ru. diàriam_te.

Envie ao seu amIgo distantt
um

.
número da revista ,O VA

LE DO lTAJAt, edição ded1
cada a Florianõpolls, e assim

estará contribuindo para
maior difusão cultural

de nossa te](l'8

CHnl"1I exclusivamente de ariançatl
Rua Sal'danha Marinho, 16

. '!'elerone M. 7�2

CURSQ DE .MOTORISTA
"Quem extraviar ou inutilizar •

certificado de alistamento pagari
multa de 10 a 50 eruzeir08, outroll
sim incorrerá em multa de 20 a '1.
cruzeiros aquele que extraviar ' ..

inutilizar o Certificado de Re..-

vista".
(Art.

.

129 da Lei do Serviço Mi'lJ,.
tar).

e
Socorro de AutomóveisServiço de Pronto

Ensina-se a dirigir automóveis

Amador e Profissional
Teoéia e prática - conhecimento do motor.

Atendem·se chãmados para reparos de urgência.
Auto-Escola 1-47.77

GARAGE UNIAO�PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40.

VOCÊ PRECISA COLABORAR.
na Camparilia
belecimento da
Lázaro.

Pró' Resta
Saude' de,

- ,- ' ••&MIA'

"

J
m191ho!'01!1 fá briccliIlI. A Ccu�a

visita Qnt�MII ctill

Fabricante e dÍ9trib'.1ido�1lI8 do.s afamaias con.

fecções -DISTINTA" e RIVET. Po.sue um gran,.'
de sortimento de cosemiral. ri.cados. brins
bons e baratos. algodões. morins e a"iamentoll
para alfaiates. que recebe diretamenta das

Snr.� Comerel.ate. do interior no ,88ntido de Ih. f a:;€! rern 'Imo

Florlaft6poUlli ��FILIAIS em Blumsnau 0 LaisiI.

..A CAPITAL" ohcrna a ot.ngao, dOI
(8fetuCIIl'fUn I!!U,Q5I compl'Q.� MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.

Em aparte, ontem, na Assembléia. o líder - da maioria, deputado Nunes Varela,
llig�u a conduta do sr" Barres Lemos,' que precureu deíeader-se, no caso do 80s-" v_

pital de .Ararangué, com díz-qse-díz-que de- café e conversa fiada . de esquina! OJ
adenista, impossibilitado' de iludir as provas' documentais apresentadas
pelo sr" llmar Corrêa!_ saiu pela' janela do lere-lere !

representante

�.-----'----------_._- ._------.-.-�_.-.-._,_-

Florlan6poUl, .26 �e lunho d� 1947
---------�--------------_.------- .---_

MI HA C RONDe
VAPE

"Cada profissão �em\ seus cavacos" é tão verdadeiro corno todos
os prolóqu ios. Umas os têm em maior numero, é certo, mas não há a

que não os tenha e, ás' vezes, hem ásper-os e duros.
A do. manejador da pena, de modo geral, tém-nos esp inhosos e

dif'iceis, mas a. do periodisí.a, do que escreve a prazo fixo, sobreleva-a
11a agr-estia dos cavacos profissionais, porque Mm, além do-s que são
especif'ícos áquela prof':ssão - a mais íncornpréendída das profissões
- os que Ihe são peouliares. À tragédia do per iodista é só dele, e 'só
ele .a entende. -

-

E isto Ij)or.que, com tempo sempre escasso, e predeterminado e, ás
vezes, assunto Ij)rogl'amadJo, não se Ij)ooe dar ao luxo- de esperar a cha
mada "inspieação", essa sutil e misteriosa fôrça -que aciona, como as
turbinas de uma portentosa oficina, o ,poder criador do cérebrô.

,E como a ínspiração, deusa esquiva, não aceita chamados nem ad
mite vistas á hora mareada, lá fica Q. pobr.e periodísta na" contingóncia
de esperar que ela (a ínspíração) baixe de suas alturas e venha Locá
lo com o -mágico condão, ou, então, suiieitar-se a iniciar o trabalho sem
o seu auxilio ·e aí começa a tragédia.

E' de vê-Io, animado de bom eSlj)irito iprofissi.mlal, disposto a ren

der do melhor, caneta e papel á frente, a implorar á deusa ínconstante
que lhe eruvie a idéia-chave, a que servirá. de fU'ICl�O, de esp inha 0_01'8'111
li armação, &0 arranjo das outras idéias auxiliares, com as qiiais p-o
derá apresentar, !envolta em atavios de linguagem, o cozimento cere

bral, ou melhor, o artigo, que, como todos os artigos, tem de estar ao

gôsto do freguês, neste caso, o publico, cujo. favor, tão capr iehoso e

exigente, tem de conquistar 'e manter.
Não raro, Iptarece que faísca a ehíspa sagrada, lá nas. misteriosas

dobras do cérebro, e a ;pena cai, pressurosa ·e atoíta, sobre 'Ü papel,
Mas· qual! El1qua:nLo a .p-ell'fl. descilevi.a 'Ü movimento á,gil, a fugidia
ins.piração esgueirou-se .nos e&caTIlinhos do ,cérebDo pam novamente
,sl1J!1giT e novamente furtar-se, em graciosos movimentos. de .esquiva
d:arllsarin!a or1ental, que se el1tremostra e ,esconde em .misteriosos véus.

E o cl'onista,' ,a :suar f,do e a prÜ'rmrar mostrar-se _ calmol por!que
a irriba:bilidfllde wfugenta e Jene de morte·a tde:licada deus'a, Por isso,
olhos para o ar, mODdiwando o bálb i o" ipena .em riste, fTonte vmcada, '

,em SInal de profunda OOI)!0entl�açllio ment.al, 'estado pr,rypi,c}o á descida
da "d-es'ejada ", pel'manooe ,s·i!encioso e resignadO, mas o relógio, que
nada tem <a ver ,com a dansa da inSlpiravão. e sim cO'm a das horas, .lhe
aponta infl.exivel o praliO fruLal. E ,ele, que nllio pode mais esperar, mete ..
mãüs á OIbra, que sai como era de S'LIIPÔlr, desalilllhavad.a, ,e setn alma,
ponque ,1'l1-e :faLtou aquele que indefinivel e sutil que a faz animada de
vida j\ -calor.

Quem já IlJão os l'eu, êsses artigos .a ·que falta a chama que não se
:acende com isqueim .ou ipláu de fósforo? '-

,Contudo é pr-eciso oondBCeIlJder ·com o operário da 'Pena, E' um
:acidente de t.ra!balho e não do traibalho. Ele foi· vitima da angustia do
te:ml)Ó e da deqsa inconstante, qUJ8 não atendeu aos se'LlS 'aipêlos. Por
if1SD, sua p·en.a oJJ.ede.c·eu ao império d.a vontade fria ,e ,não' correu aQ
Lêtw impulso da inspi'.racão.

í ,.

guerra esta 'prOXlma
BERLIM, 25 (U. -P.) - ".A guerra es·tá em datJa próxima e é muito

provavel que venJha ..

"
- declarou o tenente rsO'viétiloo F'eldman, numa

coofer.ência por o,casião da passagem do 6° aniv·ersário· da invasão
da Russita, p.eIos nazi,sta.

.

"TO{laJVia - aCllescentou - o amor á p.az ;que anima a Russia não
é Mlsoluta,men.te um sinal de f'r'aqueza do mau país. Ao oOl1tl'ário, a
Qtlltoridad:e \ da, Russia crêsce :o,árta 'Vez mais 'e a sua forca também.:;
ContdlUlju' anunciando que a maioria d-o.s prisioneir.os Jti'emães que se

.enc,OTIltra.rn ,na. Russia,. será. lihel'LaJda 'ainda este verão.

A

05 prtt�OS tJOS câlçado�
Rio, 2,5:.. W' IN.) - O ce!. MaJrw Gomes, ;preSIdente da Co:mlssao

C>eJn!tral j;}.s: P��6>S, em 27 de ma,io ultimo, baixou IlIDa portaria em a

qual :regula�ta,'o preço_máximo �de venda do .calçado, e diz aiudá que
es�s ipl'\8Çús mhlmos "nao poderao ser sUjpenOl'es aos resultantes elo
abrutimento de a fogO' no· solado, de <U!colldo com .a lei do impo�l!o de con
.sumo. A ,redução. desses pr,el}Os com;p.re-eIlJd,e -os caLçados 'de preçns Hl'
1l0I' oonto sobr,e DS mal'lêados até 01'$ 3'00,00, inclusive, eXlcepto. as ga
·!oühas. "

A cura \. da paralisia infantil
NOVA YORK, 25 (U. 'P.) - lOs médieos ,e dentistas MOIl'g:an Ho

.

wal'rl e 'Davi.d··Bodium· 'da' universidade de John H-opkins, revelaram
hoje, que >cont&eguiram' .basta11te êxÍto. na vaiCinaçfto contra a paraliSia
iDlfantil 'em ma'QUiCOS.

Cr}iJ.1Jvudo· ns eientis.tas destaC'arwm que, ,el'a ail1!da mui:Lo perigosa
a vacina,ção 'em seres ·humanos. Nos próximos cinco anos, a u.niv,ersi
dalde John Hopkins di,spensaná 425.000 dolares ·pam ex·p:enel1clas des
ti,lli8Juas a curar a rparalisia infantil.

Onde esté o Prisioneiros alemães
dinheiro!

Por aí, vai melhorando.
Apareça, no mais.

Dr. Laér'cio V'aldeira
de Andrade

APENAS CrI I.H
Com es&a. inli.a qaantla fee.

eati auxiliando ., .ea IIró:o••
Contrillaa para a Caixa •• ".Iá
_OI huJlftelllltM iii. J'l.rialló••U"

NUND� EX1STIU IGU�l

f R

ESPINHAS,
I E I R AS,

�çJ

na Rússia:
•

PRANCKFURT, 25. (U. P.) - A União Soviél.ica deverá repatriar-
100.000 pr-isioneir-os de guerra alemães, até fins de outubro do COl'-
rente ano, segun:do informa a agênci·a Dana: 'Sabe-se que 216.878 pri-
sioneiros de 19'uerra alemães e civis internados que se encontr-avam nas
Bussia, rorarn retpatriados desde 17 de junho de 1946.

Cento e vinte e sele emen
das foram apresentadas e não,

I cento c vinte e cinco, As duas
últimas foram de "imluipa".

O prazo se exaota rapida
menoe e' as votações serão fei
tas ao cair dilo noite, na prova
final.
As chamadas "reinvidica

ções" são ntuitas.
A máquina vae se ajustando

e () princ'ípio de lúbrificação
,já está sendo {eito com -cui
dado.

Os. apartes estão sendo ?'adi
calmente abolidos na Assem
bléia. Vimos várips deputados,
de pé, solicitando de seus pa
j'es, permissão pm'a. apm'{es.
Não f01'am atendidos. "Á parte"
disso, não obstante, os dUas
9ujos . sairam, sern a tespecfiva
perrntssao. . .

.

Apartes atrapalhern e r/wi
tas vezes deixam o orador en

tupido ...
Zé do CCllllgresso

EVITE AB0RRECIMENTOS
com pedidos que podem ser evU.
dos. Contribua para • Caixa de EfI.
mGlas 81'S lJ!dieen� de FJnl'illllÓo

A e�emérid<e de hoje é muito
grata ao coiaçii,o dos catarinen
ses, POlS aílsinala O aniverrs'á
rio natalício <ia nOSílO brilhante
conterrâneo·' e àp!audido ho
mém-de-letra�" dr."Laércio Cal
deira d.e· Andrade, qüe na 'Ca-
'pital do País e na cidade de Ni
teroi, onde exerce 'suas ativida
des, g.osa de 'ótimo �onceito e

de p.artiéuJar estima, já pelos
seus dotes nior'airs, já' por seu

caratêr
-

iUbado, 'vasta culturi"a
a par de uma inteligência apri
morada .

. Jornalista historiador mem-. XXX III
.

.

•

' ?
. Dls.seram--nos, ontem, que o depuLa·do Barros Lemos defend:eria �'?ro.p�?�mI�leI?:te �e dryersas hogpital "Bom Bastor" de A!raran�\.lIá, e provaria :.que o aio do Govêl'mstItUlçoes culturaIS do Bra- no do :J<::::s!ado não. se justifi,cav.a. Claro que antes do início· da sessão ::li

'si! o aniversáriante é meÍll- As'semhl€la estava repl.eta e, a muito custo, conseguimos um 'Cantinho
br; destacado do Instituto Ris- nas .galerias. ·Al·iás, não no�� arr�pendremo.s. Foi um belo 'esp.etácülo, ()

, .

.

, .
. deputaldü Barros Lemos. nao seI por.que, em ·vez de fazew a de,fesa do'tOrIco. e ,Geogr.aflCo, d: Santa HósipitaJ, rnostmu ao piipli!CD que (\Qlc.llÍa. [! Assembléia, que aquilo láCatarina e da Acadenlla Cata- era uma miséria; mi'séria moral e eco,llômica. .'

rinense de Letras; M-ostrou ainda ql.1e o [lOvo de Ararang:uá era o S8JCrifi·cado, pelai
.

Ocupando lugar de 'revelo e�ltreClho.que de Interesses pessoais qu.e domillavã a existênei-a dO Hf!s-
..

.

- pIta!. Tudo aqUIlo que o de,putado Barros Lemos ,contou na. Ass'emb1c) ,na alta adnll111straçao: dos Cor- foi de arrepiar cwbêlo. Infelizmente o depnLaclo. Bawros Lelm().� era .

reios e Tellegráfos' do Estado diretor druqueJa casa. dê saúde que oustou o tra1:Jal1ho 'e o ,dinheiro �1 'Ido Rio de Janeiro o brilhante povo crist.ão de Ararangná. Muito bem!
intelectual patríci� terá e'nse- ..

O ?r . .r:,aJTOS Ilemos .defendeu o ato do go.võrno, que des'aprop,riou· .

.. . . o Hos'pItaI Bom P,astor". A defesa ,que o sr. Barro's L·emo.s fez ,do atO'·
JO de receber, hOJe as �als eLo Executiv'o, serviu, ]Jo.rrém, de pr.etexlo para o me'smo deputado:inequilvocas provas de estima fazer a sua defesa.

.

e de carinho de, seus iriumera- ,Procurou o deputado Barros Lemos defender-s.e p'eranLe o povo
veis amigos e admiradores as

de Araranguá.. Lamentamos, ,porém, junt.amente .co.m o, lideI' Nnnes'
. .

'. Var·e�a, que (} deputado Barro.s Lemos fundamentasse toda a sua ele-quaIS mui prazeIrosamente f.esa nas COlfi\"ersa·s de café ·e l1Ü'S diz-q:Ul8-diz':"'Cjlues. AchàJffi.oS que o li-
nos associamos. der da maioria tem tô.da. a razão.: a Assembléia é lug,ar onde se dev':f'

ar.g11mentar <com has-es mais sólidas ,e mais :honestas. O ,que a,con.teceu'
foi o que vim.o.s: o deputado Ilmar Corrêa colocar o' df'lputado Barros
L,emo.s, entre a ;parede e a Verdwd·e; entre àS 'conv,ersas de ca,fé e o;,·
,documentos assinados !pelo tesouI'·eiro do Hospital .sr. Ar.fur Campo�r
aliás, .p,r-üeminenLe membro da· (JDN, em Araranguá. Entretanto, o

deputado Barros Lemos e que duvidava que tfoss·em ap,r,esentados ou
contra seu corr,eligionário e a,firmou que os balancetes assinados pelo
sr. Artur Campos ei'am falsos! A t.all ponto cheg'ou a cor3!g,em do de,pll
l.ado Barros Lemo.s, que os prápl'ios cOrJ11!pa,n.heiros de bal1cada, ellVfl.t'
go-n;ha,dÜ's, deixaram-no sózinho, sem amparo ·e sem defesa!

Ma'8 o ,q,epLlJLado Ylmal' Co'rrêa lançou o repto', ,dizendo que argu
m·entava com os balancetes forj:lecidos pelü H o'sp i tal dirigido pelO'
deputa'do Barros Lemos ·e que duvida,da que fo'ssem apre-s,entrudos ou
Lros balallloetes. - "Apresente V. Excia. ouLros balancetes idôneos e

s·el',ei o primeiro a faz,er a sua deJesa!
.

De d'1.1aS, uma: ou o deputado· Barros Lemos apresenta novos ba
lalllcetes idôneos para' que o deputa,do Ylmar Cor1'·êa o def'l?lllda, ou o'

ilustre d.epuoa.do por Araranguá. deve renUlllClar ao. mandato.
Ü povo de Araranguá que. ·julgue- o depul.a,do Barro,s Lemos, por

que o aLo do Executivo é ju'sLo, -�lonesto, digno da a,duni.ração e do povo"
de Santa Catarina.!

.
O correspondente do Díd

r i e , em São Joaquim, não

quis aparecer, como pedíra-
mos

..
EJ
.•:�1r. denunciante a- .�' mHgem d-s s e s-ô e s

rro n rm o , que quer que o atua

diretor do DIário como élcón da J:', �semb!éiif
teceu c!ÇJm o anterior, se ie res- A tusruiituoso. reurnao de
ponsabilizado pelo que outros terça-feira na nossa Assem-

disseram! bléia. deixou uma im.pressiio
"toroestica: na assistência.

Em todo o caso, o homem Houve certa. ocasião em que
iá melhorou, afirmando que ninçuem mais se entendia. O
o dinheiro a que se referiu. .barulh.o era.de ensurdecer' e de

tal forma, que o deputadoe que era do Estado, está no '1' .

1 d,elga saui c a sala. atordoa .0 ...
Tesouro. O aspéto mais interessomie da

questão, que çirou. em torno
do caso do Hospital Bom. Pas
tor é que houve deputados,
que achavam desnecessário o
terreno para as novas adata
ções, Oueruuu, pelo visto, urn.

hospital aéreo. que, neste caso,
não ser-ia mais "uMA RE.4LI
ZAÇÃO", mas, u.rna constru-:
ção que poria no bolso a enge
nharia norte-oonericana ... I

-

Em. se tratando ele 1I.m Hos
pital, -

como pndej'ão os pobres
. doentes dormir " com. u.m ba-
rulh.o daquele.

•

Por decreto datado de 16 do
corrente, do Sr. Governador'
do Estado, foi concedida apo-
sentadoria ao Sr. Bento Aguído
Vieira, no cargo de Auxiliar'
Técnico do QuanTO Único \ d();�Estado. .

.

Funcionário modelar e pro
bo, verdadeiro exemplo de zê-
lo e dedicação ao serviço, con
ta o Sr. Bento Aguido Vieira
com esplendída folh'a de servi-
ços prestado ao Govêrno, du
rante mais de 37 anos de vida
funcionaL Como professor pú-
blico, guarda alfandegário, co

letor 'estadual, exerceu suas.
funções em inúmeras muni.ci--·
pios do Estado, havendo-se'
distinguido sempre por sua

integridade e amor ao trabalho ..

É com júbilo que regtstamos.
o ato que concedeu aposenta
doria a êsts digno funcionário ...

com prêmio justo e recompen
sa merecida por tôda uma íxls
tência de labor incansável a;,

serviço de sua terra e de selU

G.ovêrno.

TOME· APERITIVO

I{'� :'J (,) 1.-'"
10 m'uior ed.ifício

1·' '

da América,
s. Paulo, 25 (A. N.) - No>'

próximo dia 27 co.li\. a presen-'
ça do governador será inaugu-

. rada a sede do Banco de. Sãor
Paulo .o maior edificio da Amé-'
rÍ'ca do Sul, com 32 andares. A.

.

pedra fundamental foi lançada
rá oito anos, quando o Sr. Ade-'
mar de BaNO'S era interventor�.

CANTO

PARA fERIDAS,
ECZEM'AS,
IN FLAMAÇOES,
COCEIRAS,

DE PAGIN,A
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