
o choro 'é livre .. ,. Chorai, que na vo

própria culpa! Para o futuro levai
mocracia, ap�sar de tudo, aínd

udenístas, lateja a certeza da
novembro de 1947! A de

a vossa regeneração ......
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finais conhecidos ao preso Dulra

Contra os jornais
ROMA, 29 (U. P.) - Bandos de

jovens, aparcuternen te sirnpat.izan
tes d a ala esquerda, apcssaram-se
de maços de jornais que se desti-

lll,illi'l;lllllil;llnavarn á distrihuiçãn aos [ornalei-.
l'OS dos suburhios da cidade, quei-Imandoos .

Compradores índlvidua is dos
mesmos jornais foram em muitos
casos ohrígndos '3 entrega-los aos

grupos rlCM'jü50S de sua destrui
ção.

_'\. ·-po.licia interveio, mas não fo
ram feita-s prisões.
Os observadores conjeluraram

que o acontecido se deu em repre
salia ao falo de ter sido lançada
11m3 bomba na sede do "L'Unitá", Não só o povo inglês mas to-

_RIO, 29 (A. N.) -'0 Clube de jor-nal comunista, na noite de terça das . as nações democráticas

Diretores de Jornais, em seu almo- -f'eii'a. saudam hoje, o grande estadís

ço mensal, homeua,geon ante-ontem Entrementes, jornais direitistas .ta Wiston Churcill, O gigante
o presfdente Eurir-ó Dutra que, em

e independentes anunciaram esta- d Iíbe d d h b
.

rem sendo planejadas greves por
a 1 r a e nas, oras som nas

resposta à saudação que lhc fez o d Ití
.

d
-

diretor elo "Jor-nal do Cornércio" agitadores ,esquerdistas, tanto pro-
. a u ima gran e guerra.

fez uma mteressante oração com cedentes ela Fr-ança, como locais, a Investido no alto cargo de
uma referência que muito sensihi- começar-em em 1° de. dezcmbro: primeiro ministro inglês, num
lizou a classe dos proríssíona is da eQl�'�et��r�esl';��C�I�l�,\�da�n COl���l�.�a� momento agudo da história da
imprensa. 1)101'€s.'

( .

I Glrã-Bretanha e da Civilização,
Apreciando esse gesto do cRde

do govérno, as entidades de classe ' I foi, desde o primeiro>momento,

mdiari..gil'am-,Ihe o seguinte tele�rlt- Na-O e' candidate o inalteravel baluarte da De-

I
mocracia contra o fanatismo

- "Presidente Eurico DUt!·;1.. A -

ASSUNCÍtO, 29 (U. P.) - O pre- sanguinário das hostes nazis-
Federacão Nacional de Jornalrstas id t H" M" d I
e o SiJidicaLo dos Jornalista" P)._')_

SI en e igmo ,j oruugo ec arou tas.
v q1.H' não é candidato as eleições D Ih I If'isinna is do Rio de Janei-ro, Cl.1lI1- presidenciais, em fev-ereiro vin-

eve- -e a ng aterra e o

preITI o gra�o dey-er de agmdrcer .douro, e ,que deu o seu apaio a J. mundo a salvação dos direitos
ao ilust.re Chefe da Nação em no- :\Tatalicio Gonzalez, condidato do do homem e por iSSQ daqui lhe

2 112 1 429
me da classe ·de que são lidimo, rf'- Parti·do ,Colo'l°,i1do. Esta a.firmaçãc enviarmos a homenagem de

· . prr�-entant.es, a s-ensi'bilizadora· 1'e- J . I l' '1 'L� t d .�. f
"

5 469 1 472
co c le e (e "",-s a: o "OI elua on- nossa admiração, p'ela passa-

· . fprência feita no almoço ofel'f'cido tem à noite, duranle um ba'nqu-ete
1.653 1.240 pel-o CI1lbe dos Dirl('tores de Jornais em honra de Gonzalez, que é seu gem do seu aniversário nata-

2259 1 679 saudaTI'do os "colaborador·es ás ve- mini-sLro das Fi.na,nças. lício.
•

l' .677 zes ind ispensávei,s à prosperidade

I�,,��! 203 ��;�'1.:ol�rej��e��sC;,I!raçõ���ioml, O I

proJ-elo da cassa·çao������a : : '. '.'
'" 4.��61 2.��� Si(��lfa��v�:púdJt�i��da�og:�'�L����; .

, e lllcenllvaram os proflssl'ona�s da RIJO 29 (' N) S b
.

Il ri L' I
. -

M------..,-·
----------'-------.-----.-- impr-erl!sa para pl'osseguimenlo da ,'.' . ,h.• ' -, o' a. �r-iSJ-1 lOS ,..·e oe as as com��so-es p:-rma-

emo'ravel vl-Iorl·a em S JoaqUim gra.nde e c1.i-gnifi?anl,e tar-Cifa. que ?encla'id�o_ -sr. A�ameno[J. �a-ga.!hcles..:.1 nenLes ,que ,_�sta.va� leu�11da.�. '.

Ihef; üUITI1WC reahzar -na cO'lYlllnida- a. com ,s_�ao d� ConS'.tJLUlç.ao e Jus
.. ,C01�O, pOl.en:' esta marcada r;�v't

_. . ,

-
. , .

de. P.enhol'ados pelo senLimento de t:ça PlOS.s?g�UU, hOJe" nos. de<bat,esjJ eunIdO par,l a !1?lt.e, no. pl�e_nar ':)'
�ao Joa:qmm, 29 - (-o Estado) -. Fmal deste mU'IllClp:O: Para justiça 'OX"pressado .na.,qUela s,al;da_'ls.l!bre

o PIOJ-�tO Ivo nAq�llllo, que a, co.ml.ssao. de. J'usüça vo-ltar-a a .'e
pl'efr!Lo:. B'ley,er --;- P. iS. D. - 2.645 e Fon[,anela _ U. D. N, __ 1 {183 'Ião os jornaJi,stas bra-sil.ei.ros por

v \sa a ca'ssaçao ·dos mandatos.
.

I eumr e provavelmcn�e a,qu-el'e [�-
, _

"

" F d
-

S' d" " "
_I\!hertos os Lrabalhds o COIDUUfS- ]Jl··e�enlante concl'Ulra suas conSl-

Na vütaçao d,e legenda o P. S. D, venceu por ,2.758 votos co:n lI':l 1.677. sua e -era9�� e III lca"o, ap,1 e,.,eI�:- ta José Claudino Silv.� con-w1l1.lOu del'ações. '

tam a v. eXCla. os seus agradecI- 'd' ,
- , . ..

l� 11
.

dI'
men tos -e as snas saudações muito as -�OIIlSJ' 81 aç.oes 9ue !mClara ·�a _. a ,am am a pu>ssal' pc a C?m15-
cOI'diais -e resp-eitosas". se,ssao de on11cm a 1l0lLe. Ma� nao suo doe J�l-stlça, pa-ra usarem da pa,....

pode -concluu' ponque a votaçao nc lavI'a, [res repr-ese-ntantes do Par(.'-·
plenário f.ez i-nLerromp,er o-s Lraba- do Comunista, Ique :são üs ·srs. P-e

dro Pomar, Henri,que Oeste e Mau
ricio Grabois. Assim, tudo indica
que nem amanhã poder-á o mem·

bro da comissão deputado José Ma
ria Crifpim, inicial' seu. trabalho.'
qlle soe -estenderá, a-o que se esp-era;
talvez pOI' uma semana a fio, falan

R1'O, 29 (A. N.) _ A bordo do do, �(!i�l'iameITILe três ho-rla,s reg_;.
paquete i'r-ancês "/Campana" clle- n;el� a 1'8 das s-e:ss.õ-es ,0aque e órgan
g'O'u à ,esta capital -em companhial

tecmco do PllJl,aClo 'J.lradentes.

de sua ·espôsa ·e dois filho-s o novo '

embaixador da Arg'enU,na junto ao

no�-so f!'OvêrnCl. Juan y Gork. Reils
filho-s são os deputados ,carlos CO.ck
e Juan Cock, seu secre�ário puti
cular,

No mesmo vapor também viaja
ram os -diplomatas 'Roelolfo Romero
e Miguel i}.ngel Speo!1e, resp'ecUva
mente secl'-elário e conselheiro da
emfb,a:ixada. argeJlüna.
Falando aos jornalislas, o nóvó

che-fe da répí'esenLação diplomatica
daqupl·e país amig'O declaJ'ou que
_depoils de en[.reg·ar suas cJ'edenciais

.

__ .. dará uma ,e-nLrevista.

.

,,�.

MUNICíPIOS
Araranguá .. :..... . .

Araquarí . .

Biguaçú .

Blumenau . : ..
Bom Retiro .

Brusque ""'" .

Caçador .
..

'

.

Camboriú .: .

Campo Alegre
'

.

Campos Novos .

Concórdia
.

Canoínhas ,. .. . .

Cresciúma •.........

'

.

Curitibanos """ .. .
.

Florianópolis : .. : .

Gaspar ....................•
Ibirama

.

Indaial . : .. :
Itaiópolis . .....••..•••
Itajaí .... . ..............••

Jaraguá do Sul .......•.• " ••

Joaçaba : ....••.....••
Joinville . . . '. " •••.

.Lia'
.•

]es ......••.••...•.••••••.
Laguna •..•.. • ..
Mafra '. • •••.• " •••

Nova' Trento , ......•.••

Orleães ..•......•...••.•••.•
Palhoça •. . •..••••

Porto Belo :....... • '.
Porto Uniao ; ..
Rio do. Sul ......•• . .•••• � •

Rodeio .....•........••••.•
Serra Alta ,., .......•

São Francisco .

São José ...........•..•••••
Tijucas '.. . .. . .

Timbó .

Tubarão .........•.. , ..••••

Ur:ussanga ..••......••.•.•••
Videira .....•...•.•• • •••• �

'São J-cia:quim , ... , .. , , .

Ima-l'uí , . , .. . .

994
3.595
1.273
1.392
1.352
828

P. S. D. U. D. N.
3.659 3.974
1.215 635
1.638 1.235
4.569 3.032

3.320 1.273
1·563 1.574
687 727
692 198

4.650 2.747'
3.184 1.776
3.145 2.816
2.993 1·425

7.011 4.507

1.919
2.105
1.427
5.390
2.270
4.042

1.374
1.729
1.076
5.215
1.866
3.247

6·803
3.018
3.235

3.511
2.442

�54

2.102
3.382

830
1.229

2.759
4.480·
1.485
1.673
1.510
2.453

., .

f

Ialllrui 'foi cOD1plelo
ImuNlí, 29 - (O Eistado) - Chapa pes-sedista v-enceu integralmen

te, elegendo prefei-to e Lodos os vel-·eadol'e-s,
Flifnal: IP. I�;' D.: 1.9!lG e ,U. D. �.; 203 volos. COD10 S·:j vê, o "s,cor,e"

fe i dc 8 a zero!

1.
,

o governo francês agirá com' energia
PARI'S, 29 (U. P.) - A reunião extraordinária çlo gabin'ele, de-L-er

minllida p-elo primeiro ministro Sc:human, terminou às primeiras ho

;ras desila madrug·a·da. Decidiram os ministro-s, após' a convücação doe

mai,s 8.000 homens às armas, pedir poderes extraordinários à Ass,em
.bléia Naüional, a fim de poder enf.rentar· conveni'Clnlementc a grave si

tuação provocada pelas gl'-eves. Ó Parlame,nlo :foi, assim, CO'11Vocado

:para uma s'essãü espc:cial de emergência às 9,3-0 horas desta manhã. O

projeto 'de conces,são ,de poderes exLraDrdinários ao govêrno prevê:
1) - AuLorizacão para que determinados seeyiços públiCOS passem

para o -e'X.ército. 2) - Permissã.o para aplicaç.ãn de medidas e p-enali
dades contra as sabQta'gens, principalmente na-s comuni'Üaçõ·e� e usinas
<elétricas. 3) - Autorização .pa-ra julgar o-s. funcionários civis e os em

}Jrega,dos das estradas de f-erro- nacionalizadas, como culpados da

qu-e-jbra da disciplina. _;\,firma-se, ainda, que o gabinele pedirá a limiLaoão
.do dir-ei:Lo de greve,

":t_4l)A� em tecidos de
CAMA e MESA-

é �arantia de
�

. 'Pt:RF'E ICAO
e ).lTA QUAll'DÀ'O'E

Na ourela ou etiqueta
exija a marca "LAPA�

Levarao a França à ruina
PAlRIS, 29 (U.'P.) - A luta en- cio-se produzido ntos de violencia

tre o governo Iranoês e os comu- cm diversos lugares, o prime ii-o
nisí.as - a qual, seegundo declara ministro emitiu uma declaração na ,

o oficialismo, está expondo a qual apelou para a conciencia e o

propr ia, ex istenoia da nação � a- pa lrioLismo elo povo.

vança rapidamente para lima cri- -O sr ..Sc.humaTI anunciou que o

se, Os comunistas, mesmos, estão governo tinha decidido oferecer a

Io rçnnrto essa cr ise. O governo- todos os grevistas uma ind-eniza

chcf'iado pelo sr. Roberto Schhu- ção provisor ia imediata, que lhes
man tomou as mais sev-era-s medi- permita ·e1]'1']'enLar a-o elevado custo
das ',qlloe Ic.nham sido executadas da vida. Disse, ainda, que "está se

pelo estado desde que leve inicio ti-atando dr exp loiar a miserai com

essa crispo o.bj-etivos polililoos". Aoentou que
Paris -- que em tempos normais a França chegou a um momento

é uma cidade de sorrisos - apare- doloroso" ri-e sua hisLória, momento
ce agora sombria e adusta. Há na esse que ameaça a Ioda a nação.
atmosfera uma incipiente rebelião. Fez um chamament-o aos grevistas,
Na gruve já estão cerca ele do is pepimlo-lhes que "exami-nem asna

milhões de I rabalhadores, membr-os 1 consciencia e voltem ao trabalho,
da Confederação Geral do Trabalho, porque a nação não pode vive-r no
dominada pelos eom-uni,.;{ as e, I ell- estacJ-o de gl'cves permanentes".

Wiston VburcbHIJaguaruna com
o P.S.D.

Jaguar-una, 29 - (O Estado)
Ve110e11, neste município, �) e .. ;:;. D ..

,com (j5G votos contra 270 ria U:
D. N,

Novo embaixador
argentino

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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aG!!�Ç!�p� _a "p'e��!�Ja�-�!�e�_l
exércitos comunistas na tron- tou Browne - possuem armas

te ira da Itália e os par- e dinheiro, além .de lideres
tidos "quínta-coluna " verme- treinados na técnica da vio
lhos, dentro da Itália e da lência e da intimidação das.,
França, representam um gra-
ve perigo, até para a própria .

massas- Com essas a,rmas,. pre-
pessoa do Papa" _ declarou, tendem se apos��r do poder,
hoje,' Dom Michael Browne, a?tes qus o auxrlío nor��-ame
bispo católico da Irlanda, que nc�no possa chegar àqueles
acaba de regressar de Roma. paises. Os C?mUlllstas adquírt
Após uma visita ao Papa Pio ram o �o,�t�ole d� Fra.nça e_ f��
XII, referindo-se á situação in- caram a distancia de mvasao

terna da Itália, Browne acres- d!1 !rJanda, de !or�a qu� a. po�
centou que está em preparo a siçao deste pais rícar ; Igual a

revolução mundial e os comu- Itália de hoje, que tem nas

nistas estão tentando, na Itá- suas fronteiras a Iugoslávia
lia e na França, impedir, por comunista, com um gigantesco'
todos os meios, a restauração I exército mobilizado. Os católi
daqueles dois países,

apelandoj,
cos romanos não se devem

para greves,. violências e dís- mostrar complacentes diante
túrbios de tôda a espécie, a do. perigo que está ameaçando
fim de conseguir seus íntentos.) o Papa".

. \\/
,�.�
"

It/II&'r()RIlfWIIStJHRElf1lS
/)(IrQt1bi'IlItIRsd1!t?re/l1&$

De acordo com os imperativos da
razão, da ciência e do bom senso:

N. o 1: Regras abundantes, pro
longadas, repetidas, hemorragias
e suas consequências.
N.o 2: Falt� de. regras, regras
atrozadas suspensas, demínuidas
e suas consequências.

Ecos das homenagens às vitimas
do comunismo

RIO, (A. N.) - A proposito das comemorações eívico-eeligiusas
que ontem se realízaram, o ministr-o da Justiça. distribuiu a seguinte no
ta a impr-ensa ·e ao radio :

"Pela lei, pelo direito, pela ordem e segurança da Nação pela paz
das n.ossas famílias e pelas tradições de nossa Pata-ia, tombaram os h81'-
0�S' de 1935. As suas vidas, ceifou-as a bala da revolta ou o punhal da trai
çao: a 'sua memor-ia 'e 'eminentemente abençoada, sobrevive na gratidão
'�Ol� brasileiros, como uma dividia que s-e não pode resgatar, como uma
lição que se nao deve esquecer, Nestas tumbas, que se abriram para co
Iher 'os que souberam ser f'ieis ao dever até a ubtirna gola de seu san
gue, renovaremos sempre as fontes inexauríveis de nossa fidelidade a

_D.e.u.s.'e.de nossa dedicação ao Br,asi!".
;;: .-

.

$lll A·_" ()AIS
I

Para indu.trio. leve .e pe.ada, fabricada pelo técnico FRAN
��SÇO BIGNAMI, tem .ampre em -estoque d. todo. o," tipo. a

medida., tipo fixo o.cilante,· .allars de 3/4 e 5 polegada., todo.
. com lubrificação automática.

I Eixo para .erra circular. aparelllo para e.merU montado com

,. .
rolamento.

JUNçAO c1e anéi. e a parafu.o. Anéis dá pra••ão. IEixo pClra troD.miHão de toda. a. bitola•.
Eatá .empre ao .eu di.po'!' a praço d. fábrica à Rua�Campo.

ISa11e., 676, Fone 446 -- Santo André.'
Ou Com ."u repre.entante em São Paulo�à Rua da Mooca, 937

Fone 2-1371.

a mais moderna éreação em
.

refrigerante é o
.
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KNOT

c'Em garrafas grao

�!�erimente·o. F �elicioso
" L""'" ,

I Trate das vias

I respiratorias
! A. Bronquite. (A.mptica.,

I! Cronicos ou Aguda.)' e 08

;
.uas manife.ta�õe. (Tos.e..,

II Rouquidão, CatarrRo., Eetc•..),alsim como a. G IF 3, .ão
i mole. tia. que atacam ° apa
I relho re.piratorio e devem
! .er tratadas com um medi
i comento energico que com

I: bata o mal, evitando com-

plicações graves. O SATOSIN
I contendo elementos antis•• -

i tico•• peitorais, tonico•• recal
j cificant.. e modificadore. do
I ·organi.mo é o remedio
; indicado.

Procure hoje o seu

Vidro de SATOSIN
nas bôas farmacias

e d rogarias,

Café Otto traduz qualidade!
Peça-o ao seu fornecedor.

C TIS
CANSADA

.

m ��S:'�d�I��
gas na testa e ao

redor dos olhos.
as sardas, man

chas.icravos e es

pinhas, são traiçoeiros inimigos da
beleza da mulher. Quando surgem
estas imperfeições, lançando nu-

.

vens sobre a sua felicidade. con
fi� nas virtudes do Creme RugaI.
Rugai corrige rapidamente as cau

sas do envelhecimento prematuro
da cutis. Este famoso creme em
belezador , usado todas as noites

em suaves massagens no rosto,
pescoço, e todos .os dias como
base do "maquillage", remove as

impurezas que se acumulam nos

poros, fortalece os tecidos, dá vi

gor e mocidade à pele. Com ape
nas uma semana de uso do Creme
Rugol a sua cutis poderá ficar ma
cia,limpa e acetinada, aumentan
do os seus encantos e protegendo
a sua felicidade. A felicidade
de amar ... e ser amada.

CREME

RUGOL
Alvim & Freitos, Llda.·C.P.1379·S. Paulo

r

l

A Brgentina e o plano Marshall)
Washington,

- (U. P.) -fao mesmo tempo, essas esterasr

As informações jornalisticas mostram-se satisfeltas pelos
procedentes de Buenos Aires, sinais de que a cooperação en

segundo as quais o governo ar- tre os dois países se está con

gentino está. disposto a parti- vertendo em realidade. Maní

cípar do prognama
'

de reabi- festaram, além disso, que am

litação dá Europa, foram reee- bos os países devem chegar a

bidas com interesse nas esfe- algum acôrdo, a fim de que o"

ras oficiais desta capital. En- programa de auxilio à, Euro
tretanto, os escritórios do De- -pa seja efetivo. Optnaram,
partamentó de Estado estavam também que o progresso em,

fechados por motivo do "Than- favor da cooperação se tornou

kgiving Day" (Dia da Graça) mais fácil desde que o sr. Mes

e não se pode obter um co- sershmith foi nomeado embai
mentário oficial sôbre o assun-I xador norte-americano em Bue-··

. to. 1 no Aires, em 1946.
-

Círculos autorizados, que I , - ,�

puderam ser interrogados pe- (,
los jornalistas sôbro essas in

formações, manifestaram que
a disposição do gabinete

argen-l
É mu. DOENOA

tino em participar do progra- MUITO PERIG;OSA
, PilÂÀFa�u

ma de auxilio a Europa pode-I .E PARA .Â. RAÇA.
ria ser interpretada como in- .. ----

dicio de mais, intimas relações I .,�_NIJ!! -to�õ
t��?S�sse pais e os Est���� .. " 1!1J1PIUIIILiJIIlltIDisseram que a Argentll1a,1 l·!,!_�:!._�_�·_�·�l_�_����--���
com seus valorosos recursos

j
.

:
- - ' - .

como o trigo e a carne, teria Queremos que todos faças'
que participar, por sua própria parte do quadro social dos
natureza do programa, quizes-' componentes do "Colégio BSI'

se ou não, como teve que fa-.1 ga-Yerde'", Por isso, o paga
zer os Estados Unidos dada a mento da ação é feito em �,
sua posição economica. Porém, prestações,

A Sociedade Gold Star
Brasil Ltda,

dó .

" I
,) ,

I;
"

Serve O Bras-il pelo Reembolso Postal.

Melhor qualidade menores preços.

Casemíoas - Lans - 1:ropicús - Brins - Linhos - AII1-
mínío Rochedo - Faqueiros e mais artigos Wolff'.

Rua Floeencio de Abreu, 60/66/70.

Caixa Postal, 6021 - São Paulo.

Agente nesta Capital.

Dulfavio, Coelho Junior
Caixa Püstal, 219(

Agentes nas prinCipais localidades do Estado. ,-

r
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Tropas .de
-

! ·ocupaçao
Londres, ( (U. P.) - Con-]

firma-se na legação da Austria i
"que o dr. Kari Gruber, durante

I

'. I
.0 almoço que ofereceu exclu-:
.�sívamente aos jornalistas bri-jl,( tanicos, declarou que a retira

.da das tropas de ocupação da'

,.Austria constituiria maior fa-I
-ror de que qualquer outra

cou-II·..-sa para a normalização da sí

-tuação no país.
Além disso, o dr. Gruber)

,.;anunciou que a Austría era Ifavorável ao acôrdo proposto I
pela França a respeito dos

JJens alemães. Esse acordo pre-
'vê que a Austria pagará uma

..quantia global' a União So
viética para que essa renuncie
reivindicar certas fábricas que
.considera como bens alemães.
'O dr. Gruber não quíz fazer

'outras declarações, mas deve
-rá falar novamente no próxí-
-mo dia 4 de dezembro, duran-
·,te o almoço que será oferecido

:'Pela Associação da Imprensa'
�strangeira.

•

4 importantes vantagens dêste

novo e aperfeiçoado aparelho 1
,

- --'<1

,< .•"':,

R/lPlfJ[Z/
•.OY

lCON0,41/11 .I Instruções para um (!
barbear mais perfeito ,

J

1 - 'Lave o rosto, de prererên
ela com água m0111a. 2 - Use

um oom sabão de barba; e....

palhe abundante espuma -

melo caminho para uma barba

bem feita. 3 - Dê ao apare

L�U�:::::::::==,1IIl lho a inclinação Indicada.

4 - Maneje o aparelho em

sentido diagonal, como In

dica a figura, sem pressão

excessiva contra a face.

TECH não deixa acumu

lar espuma: basta colocá

lo sob a torneira, e sua

limpeza é instantânea I

---�.�----------------

"S�mpre melhor" ,_ eis o lema a que obe-

. decem os técnicos da Gillette. Gillette

TECH reúne, assim, inovacões extraordi

nárias, graças às quais é o mais perfeito
e econômico aparelho de barbear.

Com Gillette TECH, não há perigo de cor

tes no caso de um gesto brusco. .. Frisos

antí-deslisantes garantem segurança!
Com Gillette T�Cn, o barbear é mais suave,

graças à barra-dístensora de que é provido!
Com Gillette TECH, não há acúmulo d�
espuma. . . Abert.uras amplas permitem
uma limpeza fácil e rápida!
Com Gillette TECH, o barbear é mais per
feito e econômico, porque êste novo apa-

,

relho foi desenhado especialmente para as

lâminas 'Gillette Azul, que custam pouco

porque durarr, muito!

Adquira, hoje mesmo, o seu Gillette TECH J

MOLESTlAS BD CEREBRt
E DOS NERV8S

; \. '

- Esgotamento Nervoso -

· O sistema nervoso acha-se
· equílibsade e perfeito quando
,� pessoa sente-se sempre dis-
posta e satisfeita.

·

Mas. ai de nós!
Este estado é tão raro.

"Previna-se fortificando seus

.riervos e seu cérebro com:

-j

!;For-i-FosFaJos
1811icg da MfMllRlA e SISTEMA HffiVtlSG

Produto do Laboratorio da

ItEPATlN41 N. S. DA PENHA Para matar confõrto e eco}"o
mia no barbear, use sempre

GilIette T E C H com as legi
timas lâminas Gillette AzuL

A ";ida do FígadO
MaIores esotarecímeates escre�;

Caixa 1'0:;$3.1 3.961 - Rio

�ondeDa�õe's
�na 6reCl3

Atenas, '-
I (U. P.) - O mi

nistro da Guerra baixou um

.decreto estabelecendo que to

I -da a condenação a morte deve-

I :r"á ser pronunciada por maioria "

'Ide quatro votos contra um, 110 I(
minimo. Por êsse decretá ficam t
.suspensas as execuções que te- (
nham sido ordenadas por so-

-mente tres votos contra dois.

Gillette T'-"
... H

O APARELHO DE BARBEAR aW Ü
TEC NICAMENTE PERfEITO

r.-In

Dr. Lindolfo A. G. I
Pereirl

Advogado e Contabilista'
Conut-ituiçQO de .ociedade•.
PlanOll contabeis _. Organiza
gões -- Parecer.. e .erviço.

correlato••
Rua Gal. BittencQurt nO. 122

Florian6poli.
Da. 17 hora. em diante.

Valvulas lU Peças e

em geral para

, .

aeeessenes

Rádios
,0 maior sortímento do Sul do Brasil

Preços eapecí cria para Oficinas e Revendedores

Alfaiates
Precisa-se oficial de alfaiate,
costureiras e calceiras,

,

Industria manufatureira
"SCARPELLI" Ltda.

Praça JS de Novembro, 11.

Importadora Americana
I
• SUCURSAL DE CURITIBA

Praça Tiradentes 337'
Aceitamos pedidos por reembolso postal ou aéreo - Remessa com urg'ãncia

,

II '

.\

Combate Q tosse, o

(bronquite e os resfria
dos. João O Xarope S.

éeficaz no tratramento

das afecções gripais e

das vias respiratórios.
'O Xarope São João

"iI"� .�

solto o catarro e faz

expectorar Eàci lrnervte.

••• o. o. •• o. •••••••

Apressando-se em dar seu

nome para delegado dR' A«:ião
Social t}atarinense no seu quar
teirão, v.s, já estará fazendo al-
go de utíl,

'

. � V�io�i��
.

o
.

se�' ;úi.·h�i��; ii.·s�
crevendo-se no quadro soeía
dos componentes do Colégic
Barriga-Verde.
....... -

j DOENÇAS NiEBT98A.b
I Ce. 011 pro,reuOll' ela ••cllYt
I.Je, u tloenÇM nervOll&l, ,.s•.h
\�AhU'1'&8 eMl temPlo, do ••les ••r.
leltamente remedlbela. O elll'lU.II.
,gllmo, frato da Ipodael&. sé ,..
jlr.,.r.llear 011 bullvi4.aoa,af&btl.. .,
WI'J eafermttlad... O SerwIC. R..
cle.al el. Doen�.. lIIe.tala tiblJlh
i. MDl .uabalat6rie, ••e ate••• Era.
�ltameJlte .11 dontal· DU'T$&o.I �.....
u.••• ss a•• D....r. n. ... r

, I � IIHollt'_ <l!UU'il\&_"'"

I CONTA CORRENTE POPULAR
Juroa 51f, a. a. - Limite Cr$ 30,000,00

Movimentação com chequei

Banco do Distrito Federal S. A.
CAPITAL : CR$ 60.\)00,>000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Rua Trajano, 23 • Florlanõpolls

SNRS.
"

ASSINANTES�N ,

Reclamem imeâiete-

,mente qualquer irre

gularidade na entrega
de seus iorneee.

"Quem extraviar ou inuttUzar ,
certificado de alistamento pqad
multa de 10 a 50 cruzeiros, outro.
sim incorrerá em multa de 20 a 1..

, cruzeiros aquele que extraviar Q'

Inutilizar o Certificado de �.r
'dllta" .

(Art 121 ela Lei do Serviço HUI

·�r).

A. primeira :Agua de Colônia fel.
no mundo foi fa'bricada na �.aQ
de Colônia pet. Fábrica ti. jeluq"
Maria Farin..

CASA MISCELANEA dístri
buídora dos Râdios R. Ci A
Victor. Vâlvulas �e Dilca••
Rua Conselheiro

'

Mafra
.

Quer estudar á u.oite� Adquí
ra uma ação do "Colégio Bar
rigá-Verde",

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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9 horas

- Ás 2 horas-
1) - O ESPORTE EM

MARCHA
- Nac. Imp. Filmes -

2) - MESTRES. DE
NATAÇÃO

- Short Esportivo -

3) -- LUTAS!,- GUERRAS!
2.00 anos de derramamento de

LIRA TENIS CLUBE -- HOJ·E, Dia 30, Cocklall Dansante, das
•

,

as 13

Continua O ESTADO fazen
do distribuições de valiosos li
vros, inclusive romances mo

dernos, entre as pessoas que
constam de seu cadastro soo

cial.
/

As pessoas que ainda não
heiem preenchido o coupon
que diariamente publicamos
poderão faze-lo agora; habi
litando-se, assim, a' concorre
ram a tão interessante inicia
tiva realizada sob o patroci
aio da LIVRARIA ROSA, à
Deodoro n. 33, nesta Capital.

ANIVERSARIOS:

SRA. LEONOR M. CARDOSO
Transcorre; hoje, mais um

aníversárío natalício, da exma.

sra. 'Leonor M. Cardoso. díg
nissima esposa do nosso pre
zado amign sr. João A. Cardo-
so.

NOIVADa ,

Com a gentil ilonhorita Iná QUQ'
dro. , competente iuncionaria da
Cia. Telefonica Catal'inense. con

tratou calamento o Sr. Manoel
Marquem, funcionaria da Escola
de Apl'endize8 Marinheiros. Ao
jovem par enviamo. felicitaçõel.

X X X

VISITA
Tivemos ontem o prazer da

visita do sr. Arlindo Pinto da
Luz, que nos veiu agradecer a

noticia do nosso jornal sôbre o

falecimento de seu estremoso
filho.

xxx

NASCUIENTO
O lar do nosso estimado con

terraneo Sr. Rui de Castro Gan
rira' e de sua exma. esposa d.
Maria de Lourdes Machado
-Gandra, foi ontem enriquecido
.com o nascimento, na Materni
.dade de Florianópolis, de um

robusto garotinho que na pia
'batismal receberá o nome de
.Antônio.

Nossas felicitações ao casal.

JUD�V:�g&ral Nalal das criancas pobres �elirante entusi-
Estão sendo organizadas B�l1'r.aqUinha� pelo G1'êmi� Lira =» os ,'li Sm O em J o � Ca baA Junta Eleitoral da l3.a dias 6 7 e 8 de Dezembro. Sâoaâo Dominao ·e 2a [eira. CUJo lUC1'f) II

Zo�a iniciará no dia pr!- será t�Í1o éle .1'.evertidfJ,..'!!.(::;a ? N��tal das .Cr'Í;I.,�ças pobres. �o.l'icita-s.e á \ Joaçahá, 29 (Urgente) A apura-
melro (10) de Dezembro pro- todas as [amilias d:.e lf toi ianopolis a, sol1d0;1 iedade bene(tc"11ndo com ÇllO deste munrcipro realizou-se

. , ,.

9 h d h
- prendas que podemo ser remetidas a Rua Traiamo 49, ate dia .3, g1Il.0' (Im Concordía . O povo assim queXImo as

_

oras. a �an a, -seimas dias 6, 7 e 8. Referidas prendas e comestíve'Í8 podem. ainda .�e1' conheceu .dos resultaD�'s, preparoua apuraçao d�s eleições rea- remetidos (la Lira. fjer:vr.ço. de coz�nha e bor, tudo 0;.0 ar liore, seruuto
g-randiosa manifestação ao candilizadas' na 31 . Zona (TIJl:l- p�las, 1I�oq(lS do Grêmio �tra. As oarraquisilui« serao nos terrenos rio
dato eleito, sr. Oscar da Nova, queCAS).. Ltm Tcms Club, das 19 as 22 horos e 30 mtnutos.
chegou em companhia do deputado

F'lorianóp'olis, 29 de Novem- Nunes Var�la _e do vereador José
bro de 1947. PElQUI'LO MATOS

t
Almeida Pírnpâo, os quais acorri-

OSMAR CUNHA e CELlNA MATOS VVA. S�RAFLNA VANTI �IDONI. pauhararn todos os tea!)alhos, como
representantes do P. IS. D.Secretário da Junta Eleito- participam o noivado 'de sua .fi- participam o noivado de seu fi- Cerca de 50 automóveis e ca-

raI da l3a Zona. lha GUIOMAIR com o sr. GA!RLOS lho CA.RLOS AtLBElRTO com a srta, minhões foram ao encontro da co-
ALBERTO. GUIOMAR MATOS. mitiva pessedista..

Á chegada a esta cidade, cerca de
2 mi'! pessoas ovacíonaram o pre
f'eito eleito, bem como os srs. Ne
rêu Ramos, Aderbal R. da-·Silva e

CEjII,so Ramos.
.

O povo prestou homenagem ao

eminente Ohefe da Nação.
Um ,grande comício realizou-se

def'rinta aio.f" sipup ari
defronte da Rádie Ernisora local.
falando o deputado Nunes Varela
e Viegflio Noll, que -produziram
entusiastícas orações.

O prefeito da Nova agradeceu
emocionado.
A cidade assistiu, assim, a uma

das maiores mauif'estações popu
lares.

O deputado Gaspar ino Zorzi bem
como o candidato pessedista de
Campos Novos, sr. Manoel Antunes,
estiveram presentes,
A vitória do candidato pessedis

ta foi de 799 valos, sendo eleitos T
vereadores, cabendo 4 a U. D. N,

GUIOl\L'\,R e CARLOS ALBERTO /

Confirmam
Fpolis, 20-11-47

--�------------------

Academia de
.

Comercio de Santa Catarina
EXAMES DE ADMISsAo

j Acham-se abertas as, inscrições aos exames de admissão. ao Cur-
Nova Iorque, 29 (U. P.) - O

so Comercial Básico da Academia de Comercio de' Santa Catarina.centro ele informações do govêrno
dornirricano comunica que aviões. Os exames deverão ter inicio no próximo dia 10 de Dezembro.
da fôrç'a aérea dominicana bom-' Todas as informações serão prestadas pela Secretaria, á Avenida
bardearam nuvens com "gêlo seco" Hercilio Luz N0 47, das 17 ás 20 Horas.
(dióxido de canhono so-lidificado -

tempe-ratura de solididicação ape-

C
.

�

t
nas dez g-raus abaixo da do (.,.�ge-I

C> a'V, 'ce
lamento da água), produz iudo
grandes chuvas na região agr-ícola

.

t. .' _ ,-

de La Vega, que sofreu ele seca du-· \:!!!!
.

rante 9 's-emanas f'icando afetadas � \ \_ .

sarras no valor de 15 milhões de
dólares, A região produz arroz

cacau, iuca e abacaxi.
Esta feliz operação foi ed'eti vada

em cclaboração com a Universidn-!
ele de Santo Domingo e Dep.trta- 1

menlo da Agr ioultura da Repúbhca i
Dominicana, pela Fôrça Aérea,

ODEON IMPERIAL

1
Simultaneamente'

Odeon 'ás 2 4,30 6,30 e 8,30 hs,
Imperial ás 7,30 horas

Vesperais e Soirées Elegantes
20 Th. Century Fb:x.
Apres'enta:
FATASIA DE AMOR

(Technicolor)
n

. P�dre 40tool·0 No programa: 1) O Esporte'tp U em Marcha 154 - Nac. ImIt..

!lbeo"oou O POVO Filmes �) Fax· Airplan News
U V 29 x 90 - Jornál 2) Barbara.

braSI·lel"ro· Britto e Johnil Johlston - em:
ROXY'- Hoje ás 2 horas.' I ROMANSE NO llHSSISSIPI

1° - Brasil em Fóco - I· Preços: Cr$ 6,00 4,00 3,00
_ nacional _ IUo, 29 (A. N.) - Ê a se-, Ás 6,30 horas 6,00 único

20 _ Greer Garson guinte, a mensagem do Padre! Imperial ás 7,30 Cr$ 4,00
_;_Gregory Peck Antônio, irradiada, hoje, para único.

O VALE nA DECISÃO todos os brasileiros, durante. as Liv.r-e Creanças maiores de 5'
3 - Lee Bowmann - Mar- comemoraçjões do Larg'o da anos poderão entrar na sessão

Ch Carioca: de 2 e. 4,30 horasguerite apmam "llIeus irmãos".E AS MURALHAS RUIRAllI A
. Atenção suspensas todas as

Preços: - Cr$ 3,60 - 2,40 Ip �u v�'I�b(IDÇ� e�n.to�e:o entradas de E-studant'es sem.
ROXY - Hoje ás 7.30 horas Aab re'A ] o e SP'I�1 o 11!l'n o, Caderneta.
M' k R Á 1

.. ençoo as vÜ'ssas Iam las e IMPERIALIC ey ooney - nge a I

b
A

o nosso , extremecidoLansbury - Butch Jenkins _ � en�ooA MOCInADE lÊ ASSIM rasI: •

MESllIO HOJe, 27 �e noyembro, dIa

P
.

C $' 3 60 consag'rado a Nossa Senhora
reço UlllCO r, d G N d' 1Johson _ Esther Willians as raiÇlas. ess� la e a, apa-
PAIXÃO EllI JOGO rec�u, pela tercell'Q ve,z, a Ca-

RITZ
A

•

10 h d h- tarma Lobouretll. dando-lhe a
- as oras a man a •

b
A . d· hMatinée da Petizada lllcum enCla e cunl ar uma

J
.

h t
"

d h medalha, de, acordo com a apa-ornaes - s or s - esen o - _

d
/"

'd' rIç�tO, para conce er graç'as aosoome la �-'- t
'.

P " C $ 1 00 2 00 deIS que a rouxeram conSIgo.'I eços r , -, H' ta b
'

'd
-

d I tRITZ _ Hoje ás 2 horas ?Je, m .�,m, _e Ia .e u o e

M t·
,

Ch' trIstes recordaçoes para a nos-
a mee IC

t -d 't j' VA. MOCIDADE É ASSIM sa �s, remeel Dl pa r a. amos
com

MESMO pedIr a D,eus. Nosso �nbolJ' Fredric. MARCH _ Elissa
No programa: ._ Cine Jornal sua mag'1litude para que ele nos LANDI - Claudette COLBER'l"
Informativo a;mpare e nos defe,nda <lo es,pí- Charles LAGHTON.
Preços: - Cr$ 3,60 - 2,40 rito do mal.

O d 4) � O melhor de todos' os
RITZ - Hoje 'ás 4, 6,30 e 8,30 llIeus irmãos. po er Sde "westerns" com o melhor de '

horas,
. Deus é invencível e Nossa e-

todos 'os "cow-boys":nhora (las Graças sua mediado- CRIJ".,rE I1Io.T,UTILPhylis Calvert - Stwart Gran- .... lU n
l'a. Nosso Pai lh.lsericordloso Bl'll ELLIOTTger - Patricia Roc , .

l-"A. MADONA DAS SETE nos livrará do eJs.pU'lto ma 19·no.
_ Lutas e Torcidas!

LUAS" Em nome do Padre, F'ilho e
5) Os 4 PRIMEIROS episo-

.,Cen$ura: IMPR,OPRIO ATÊ. Espírito Santo, eu l'enoyo esta
di os (9 PARTES) do melhor'

. . .. .... 18 ANOS . . . . .. ..• bhe�ção esPiritualJ!os rde!:�rnadmO seriado, tirado do livro de
No programa oJe, o 'que os au .l'l'l!DO EDGARD WALLACE:

Brasil em Fóco nO 20 _ nacio- naquela;, noite bendita: "Paz
OS DEllIONIOS DO CIRCULO

nal - Atualidades _ Warner na terra, para os ibomens de
VERMELHO

Pathé nO 9 - Jornal ��.!. .!..�!�!!�:': ....__. .: "-h __ .. 10/2°/3°/40 Eps.
Preços: -

.

com HERMAN BRIX (Bruc�
ás 4 e 8,30 hotas - Cr$ 6,00 Meu terno ficou novo graças à,Bennett) - CAROLE LANDIS.,

.

360 I 'l'IN'rURARIA CRUZEIRO - Pr:eços: - Cr$ 3,00 - 2,4.11
ás 6,30 horas _:_ Cr$ 6,00 unico. Tiradentes, 44 I "Imp. até 10 (DEZ) anos'· ..

ACHEI!
A Tinturaria Cruzeiro é a que
melhor me serve - Tiradentes,

44

Cnuva artificial

.__._---

xxx

FIAZEIU ANOS HOJE
Senhora Esther Melo Lentz,

esposa do sr. Oswaldo Lentz,
telegrafista.
Senhor Paulo Schlemper in

dustrial em Itajaí.
Senhora, Olivia Andreja de

Carvalho Rosa, esposa do sr.
Fridolino X. Rosa.
Senhor Mário Wiethorn. Di

.retor da Escol)l "Eliseu Gui
lherme" ,

Senhor Harnoldo Barbato,
funcionário do Tesouro do Es
tado e tesoureiro do Clube Ve
leiros da Ilha.
.

Senhor Joãó Opuska, valoro
so pessedista.
Senhor Mano:el Rosa Alves,

habil enfermeiro.
xxx

FAZEM ANOS AMANHÃ
Menino Valter Ismael Coelho

filhinho do sr. Gentil Coelho·.
Senhor Oscar Cardoso, pro-

prietario de "A Capital", de Vel'ificQu-se, TIa mêltUlhã de on-

hem, um principio de iT1<:l'nd:o na]ipolis e Blumenau.
Ga,sa Elé.lriüa do se. Viloe Espin-.

Senhora Olindina Eloy de' doia, sita à rua João Pinf o.
Oliveira, esposa do sr. João AI- Dado o alarme, g-rande rna.3SCl de
cino de Oliveira. Clll'iosos alCOl'l'en ao local, tpndo

sido sol icitacl:;t a �l'e.senç:l dos Si.,J
üados do Fogo que prúnUlmcI!le
compareCBl'am.
Graças às imediatas p;'o\'i.jências

do proprietúl'io, as chamas j',)ram
rápidamente extinta's, evitando-�e
as'sim um sinistr.o de g!'andes pro
pOl'ções.
Segundo apueoü a nossa repor

tag-em, o f'Ü'g-o l,e�ve inicio no porão
da cas'a, não s,p srubendo c .jmo, pois
nào -há .aí inslflJação de 00nenle
eMtrica.

..

Supõe-s,e assim lenha sdl) �,lg'lJ
ma l)Onta cle· cigarro ou :11gllHl a
bl'aza, pois no prédio vizinhll mora
familia. A ,quamhdude du I1eda.,\":s
de papel exist,ente no porão terja
facilita,do- a pcopagação das cha
mas.

:O sr. M'ario Ja'ques Dias, técnieo
DO Iustitu to de Identi,ficação e me

dico L,egal fez l'i,gol'.oso pesquisas.
liea.ndo varias fotografias do local
onde inici,ou o inüêndio.

Enciclica papal
CASTEL GANDOLJi'O, 29 (D. P.)

-- Informa-se que Pio XII está re-.

diaindo uma importante Enciclica,
na qual abordará: as' condições so

ciais do mundo atual. Acrescenta
se que o documento será divul(JlI.
do pelo Natal, em .dezoito idionàs
difeJ'el1.les. C02Jias se1'ão enviadas ipelfl. mala diplo1nalicu aos nuncios
apo�tolicos em toda a par·le.

Principio de
incendio

Móveis
Vendem-se um quarto de

casal em jacarandá com J(J
peças estilo rustico; uma

sala de jantar modesta com

9 peças e um grupo estofado
com 3 peças 13 outros moveis
avulsps inclusive uma gela-
deira. Para ver e tratar te/e-

:Drae &Iba OaUotU fone para l611.!
P.elo avião da Varig,. chegou - ;.. _

- .

ontem a e�ta �ap.ital a Sta. �1- Ministerio daba Gallottl, qUlmlca IndustrIal, .

,de reconhecida capacidade pro- Marinhafissional, entre os· seus colegas
,de trabalho,

.

A sta. Alba é filha do nosso

distinto cont:erraneo professor
,Odilon Gallotti. .

"O Estado!" almeja-lhe feliz
{�stada 'em nossa terrq_.

xxx

VIAJANTES

COMANDO DO 5° DISTRITO
NAVAL

ADMISSÃO A ESCOLA NAVAL
"Até o dia 17 de' Dez.embro est.a

rão wberta'S a,s inooriçõ0" para o

p'róximo -C()I!lIcui'so à Escola :\aval.
Info'l'mações e programa" na se

crdaria do 5° Distrito Naval".

Como todos os anos acontece em nossa capital, as almas
caridosas e os corações bem formados, distribuem generos,
roupas e brinquedos aos menos afortunados da sorte. Muitos

são as pessoas e as agremiações que fazem cada um por susa

'conta estas distribuições, acontecendo porém que muitos po
bres recebem presentes de vãrías sociedades ou pessoas isola

das, ficando porém outros pobres que também merecem, sem

receber qualquer presente,
Para -que se consiga uma distribuição mais equitativa a

Ação Social Catarinense convida a tõdas estas pessoas que pre
tendem fazer disueíbuíção Isoladamente e a' todos os diretores
de sociedades ou agremiações que tenham este ano o mesmo

objetivo, para iJ'eullirem·se dia 1° de Dezembro, às 71/2 horas,
, na .redação' do Estado, afim de trocarem idéias sôbre o assunto.

AqneJas pl'ssoas ou agremiaçóes que concordarem em fa·
zer a reunião, pede a Ação Social que se inscrevam na lista de
adesões que fica na redação do "O ESTADO".

sangue!
CECIL B. de MILLiE apresen.
ta o seu melhor filme:

'
.

O SINÁL DA. CRUZ
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Contra as '

exportações
I

para ii Russia
Washington, 28 (U. P.) -

.Num sensacional discurso, o

-sr. Taber, republicano e Presí-
-dente da Comissão de Créditos
da Camara dos Representan
-tes, denunciou a fraqueza dos
Estados Unidos com :relação
,à União Soviética.

O orador, dirigindo-se à Ca
.

mara dos Representantes, con
-denou particularmente a polí
:tica. dos Estados Unidos, de
não cessarem �uaJas exporta
-ções para a União Soviética,. as
-qnaís, neste ano, já totalizaram
113 milhões de dólares. De
-acôrdo com o orador, os Esta
,.dos Unidos reforçam assim a

posição econômica soviética,
"dando-lhe oportunidade para
-prosseguír na sua campanha,
-de obstrução no cenário mun-

.dial.
'I'aber preconizou assim, co

-mo remédio urgente para sal-
-vaI' a. paz, a supressão comple-
-ta das' exportações norte-ame-

:ricanas para a Uníâo Sovíétí-
-ea, argumentando que tolerar
-esse regime é acentuar "uma

,ori�ntação PU�i.l�nim� com re'-I-.laça0 aos sovíétícos " .

Taber disse que a essa pu
-stlanimídade a Rússia responde
-eom 'a jactancia e a audacía,
• afirmando textualmente: "Es
-tou convencido e é indubitável

.que a atitude tomada pela Rús
',sia em relação aos Estados
"Un.idos é devida diretamente a

-punilanimidade de que damos

-prova" .

Terminando, o presidente da
'''Comissão de créditos da Cama

"$,- dos Representantes afír
:mou textualmente:

Si nossas exportações para
.;'a União Soviética fossem supri
'-roídas, a Rússia, há muito tem

-po já teria cessado a política
de' desmoronamento das fina

.Hdades e das reuniões da ONU I
·e teria aceito o pacto de paz
mundial, pelo qual toda a hu

manidade seria beneficiada".

e MERCURY
nO'SJa especialidade!

LINÇOLN
-

- sao ."
v-
.....

',t.,,_ _".'

....

.• Cuidar do seu Lincoln ou do seu Mercury é parte essencial

das nossas atividades. Por isso, somente nós podemos lhe oferecer
um Departamento de Serviço especialmente equipado para aten-

dê-lo. Possuímos téc-nicos selecionados, que conhecem êsses car- r·
ros como a palma da mão. Empregamos peças Lincoln e Mercury
legítimas, que se ajustam com precisão e duram muito mais .

•

PRlO lNTERÊSSE,
SEU PRO

NO eriõdicomente o

trago-nOS P
seu Mercury.

seu Lincoln ou o

Ihor do
• conhecemos me

Nos o
• e o inspeciona-

que ninguem
·dadosamente•remos CUI

• sôo aproo
NOSSOS ",nODOS nhor

.... s pelo fóbricO ... e o se

VO"4,_o I' d I
o• os resU ta os

aprovar

OUÇA MOMENTOS MUSICAIS FORD, ÀS' 21:3"0' -flORAS
ÀS 3AS. FEIRAS: Rádio Nacional, em ondas longas (980 kcs) e curtas (30.86m - 9.720 kcs], -.'
ÀS 4AS. FEIRAS: Rádio Tupi, em ondas longas (1.040 kcs) e Rádio Difusora S. Paulo,

"

�_� _

A

em ondas longas (960 kcs) e' curtas (49.22 m - 6.095 kcs e 25.50 m - 11.765 kcs).

REVENDEDORES NESTA CAPITAL:

TUFFI� AMIN, & IRMÃO
Rua Duarte Shutel, 11.

lOS COMUNISTAS PERIURIAM A fRANca
PARIS, 28 (U. P.) - A Franca to, uma das mais graves crises do

I
conseãhada como ultimo' recurso

está sendo agitada por insistentes pais, ameaçado pelas greves desen- para restabelecer a ordem e a
boatos ele uma revolução prepara- cadeadas pelos comunistas. O pr i- tranquilidade na França.
da pejos comunistas. 'Afirma-se rneiro ministro Robert Schumann O voto cle confiança dado ao ga
que o governo trouxe 30.000 ho- pretende enfrentar a situação, es-I bincte do sr. Robert Schumann foi
meus das tropas destacadas na Ale- -tando disposto mesmo a empr-egar por 322 votos contra 186 e 8 abs
manha ·e da Af'rica do Norte, os a força, .caso essa medida seja a-- tenções.
quais estar-iam estacionados em

torno de Par-is, Marselha, LiIle,
Lyon c outras cidades, onde os es

qucrdisl.as possam provocar desor
dens,. Consla, também, que o exer

cito francês do reino está de pron
j idão, para marchal' a 'qualquer
momento, enquanto que a guarda
ela f'rontc ira fechou as fronteiras
da llalia e da Espanha, para evitar
a ínf iltração de uma nova brigada
iní.e rnaoianal".

COMPANHIA "ALIANÇA DA Im-
'_"'�a .. uni - Ud.: lAIA
(lICEirnIOil 11 Tli1AI8POBnl

CifraI do Balanço di 1944:

CAPITAL E RESERVAS Cr.
CrS

80.900.606,30
5.978�401 ;755.•97

67.053 •.245;30
142.176.603,80

Responaabilidadel
Recete
Ativo

\
«

•

BOM NEGOCIO98.687.816,30
76.736,401.30*5,20

Sinistro, pagos noa último. ) O anOI

Re,pon\1sbilidadel para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 ;enda
certa de 10'/. ao ano com recebimento de [uros mensais.

.

Informações nesta redação.

«

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire
de Sã, Anisio Ma.aorra, Dr.

;1 e José Abreu.
s

�--------
-

de Carvalho. Dr: Prancisco
Joaquim Barreto de Araujo

CIMENTO 42,5 Kgs 'por saco
SODA CAUSTICA

SCHUMANN TEM O APOIO DO
PARLA<MEN'DO

americana-caixas com lt8
-latas de 1 litro

PRONTA ENTREGA
MARINHO e Marinho LIda .

RUA TIRADENTES 31 - FONE, 716
Caixa Postal 323 Telegrama: MARINHO

FLORIANOPOLIS - Santa Catarina

AUTOMOVEIS PA"RIS, 28 (U. P.l - Ln.forma-se
oficialmente que a Assembléia Na
cional acaba de conceder um voto

Para rapída entrega proc ure conhecer os tipos e preços de confdança ao novo primeiro mi-I
. nistro da França, sr. Robert Schu-'

·.;que dispomos. .

I mann. Desse modo, o Parlamento
JURANDIR LINHARES & CIA.. da seu apoio ao programa governa-

Rua Trradeote s, 18-A mental do novo cbefe do governo
T�lefone 1344

.

Francês, que enfrenta, 110 momen-

o Bahio

li, i ADE"
WETZEL ]:NI)-USTRIAL-JOINVII�lE ílY.arca

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

.{ lA
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um ecademtce de Direito ZENITH !1nWutatlonal

O NOVO HÃO·IO·FONÓGRAFO
,

pulmões: "temos setenta por cen
Meu caro amigo Alcides Abreu: to de analfabetos e nossa popula
Agradecendo a oferta do "Infor- cão, er.r sua maioria, carece de

[Dativo Cooperativista" bem á como saúde e .de recursos para combater
gentileza de uma dedicatória cujos o mal; não temos educação própria,termos comprometem o signatária nem cultura .sólida ; não somos ce- .

desta,
.

quero levar o meu abraço leiro do Mundo, como, querem nos
.s�ncero a quem, _'com tanto conh e- enganar! nem temos indústria cien
�Imeirüo e .precls�o, a·bord9�. o terr;a tif icamente orientada; nossas vias
CooperatIvIsmo!' na pagína nu-

� de comunicação são teóricas, não
mero 3 daquele informativo. • temos expressão comercial e aos

Nestes momentos C!Ll�lantes por1 poucos vamos trnusfer indo a ou
que passa a nossa pátr ia, a'bal�da trem a líderanca continen i ai"! _

pelas desenfr,ea?as. paixoes políti- Isto 'e muitas outras cousas sabe
cas e pelos distúrbios SOCIaIS, e real

mos, mas conservamos no .1108S0 ín
mente animador o f.ato de se cons-, timo, sem dar expansão ás nossas
tatar .que alguem, }lDd.a luta co.m I tendénoias, porque tememos as
suas �dela.s e energIas" mtelectuaJs,\ I consequências. Êste é o resultado
�om finalidade de desenberra_r I de uma democracía assentada ClTeste coloss_o, dos �scombros d� in- bases frágeis e efêrneras l.
c.om�reensao .

mal at e da desinte- Eis porque, amigo Alcides, o teu
graçao mater-ial, Len?o o, teu tra- trabalho despertou em mim a cons
balho, de grande v�l.9r prático e de

I ciência do que todos nós, QS moçosmc.o.nLe?tav.el precisao béonica, ve-
devemos fazer por ccrnhater o querlf!,quel,que amda ha algU�la ccu-
tão a,certadamente condenas; e élsa �uen'�� sa}va nest� Brasil l E �ue ver íf'ícando tal fato que, longe de

.esta cousa f a. moc,l(lad_e, que l�lta me Iasí.írnar, eu me felioito, por'-por um ideal c quI" nno se deixa "te c r nu o' r
-

há I
Ievnr pelas fantasias =nganosas e pert sn e, c t, a. u .c1 .o� açao que

ra Itruíçocíras elos homens que surgi- de �o�1tI.;bUl� ndeelslv��ent�, pa _

i-am de 11m passado corrupto e 1)1'e- I

a 1�' ce s<l;o. de .ossa pátria no.,cana'tendem legal' nada mais que a pró- C,81,tO un.lvers�l, ascensa.o mor aI

'Ipr i a corrupção ao f'u [mo das gera- pa�_ da elevaç�o material, que, s�
ç�es atuais .. É contra essa obstina-

serao ?onsegUldas c,?m �m rlve
çao que a Juventude brasi le ita lu- educaclOn.�1 mais aprrmor ado.

ta' o há de vencer, porque tem a �t�nclOs�m�nte, , .

fér rea conviccão de que, sem um
Acacw S. T'h.iaqo - �ca:dlJImco

novo critério a adotar em lodos os
de Ciências Econômicas

selare;:; da ativida�e .

social, não é;;r;;-;""··.-ó7�;�t�;-··-·p»sm7.l'haverá futuro tranquilo. nem pl'O- .' • ,

gresso material, nem decência mo- Melai da. melhoree, ptlOIl me-

ral, - Do cáos políticos-sucial, re- nores pr�ço. 16 D.;�·CASA MIS Isultou a desor-ientação total :'i) CELANEA _ RuoC .. 111 F.!fra
campo econômico: ernbuidns nas

•

contendas políticas, pela posse de Funcionário público
ali os cargos que acarretam verda- Lembra-te _ descontando déz
dr-ir-os "desfalques" aos falidos erá- centavos diárfos de teu vencirios públicos os homens que diri-
grm os destinos do gigante sul- monto, salário ou remunera

americano ainda não se capacita- ção poderás deixar para' tua
ram que sem uma política econô- Iamílía, um peculio até Cr$
mica bem orientada e cientff'íca- 30 000t

.

d d dI' ,00.men e organiza a, e na- a va em
Inscreve-te Associattãoos falsos esfôrços e os paliativos! na �

Jamais se ·encarou com cari·nho Beneficente.
a' possibilidade de evitar os inter- ----------------------.,.....--
mediários, os açambarcador,es e
estabelecer o p·erfeito equi.Jibrio
f'ntre a oferta e a procuJ'<l, a Justo
salaria aliado ao D1'·O(;O· justo; não
se viu aincll' U J11centivo da produ
ção ag'I'P pecuária, provocando a

indlspen.sável e necessária co.neor·
réncia. A tudo is.so fecham .as olhos
OS nossos maiorais, por·que outro
ideal os anima: o ideal da saúva!-
Urge que des'Cubramos de um&.

vez para s·empre o negro véu de
ilusão que nos embalou até pouco
tempo; é preciso 'que se repudíe,
com tenacidade oe persistência, a

enganosa tentativa de nos conven
rem com palavras ócas e suntuosi
dades sociais; fala-se em graves e

urg'entes problemas naci·onais, mas
os representanle.s do povo nada

, mais têm feito que fazer jús ás suas

aspirações egoísticas e aos seus
sentimentos partidaris·ta·s. Enquan
to isto, o grande país agrícOllla, im
porta alé batatas! Fala-se em pro
teção á lavoura, mas enquanto êles
discuLem problemas supérfluos e
enchem o tempo com votos de pe
sar ou d·e louvor, as nuve-ns de ga
fanhotos consOmem nossos frágeis
recursos agrários. Proporcionam a
si próprios e aos seus sabélites to
da eS'J)éci.e de ,confórto e comodida
des, enquanto a nossa agricuJ,tura
rasteja nos mesmos processos do
século XV1iI: enxada e hom·ens sem

. cO'nhecimentos cie,ntífico; ·e o mun
do já passou da ,época dos arados
e jas oharrúas! É com enxadas e

sem pr·eparo Mcnico e sem vias de
comuni.cação- e com votos de pesar
e de louvor, com fE\stas ·e banque
t,es, tudo misturado numa verda
deira bacanal sem limites, que que
rem êles resolv·er os mais intrin
cados proà'Jlemas .económi1cos nacio
nais!
Nada mais certo que o já tão co":

nhecido ,adági'Ü .popular: "no- Bra
sil procuram-se cargos para os ho
mens ·e .não homens para 'os carg'os";
l'ealmente, si fizêssemos um ba,Ia,nço
"eral sóbre a capacidade dos indi
dduos que ocupam c·entos cargos
técnicos, ,quanta decepçã.o não ha
veria! As profis.sõ·es de cara ter téc
nico são relegadas a planos secun

dários, enquanto mui.tas atribuições
permanecem nas mãos de leigos e
muitas v·ezes nas de semi-analfa
betos!
Mas nada disso deve abater o

nosso ânimo! Ao contrá.rio: conti
nuemos na luta incess,ante da reno

vação de .nossa mentalidade; e que
esta seja rriais sã, mais patr'iótica;
não dêsse patriotismo alardeante e
tonitroante que anda por aí e a que
c:hamarei de "patriotadà", que só
traz proveito aos "patriopallças"!
Não! - Um patriotismo que nos
mostre a l'ilalidade e nada nos em

cubra, é o d·e que precisamos' um
'

patriotismo que faça com que' gTi
temos com toda fórça de nos1:'OS

o Novo Método ZENlm de Tocar Discos'-
A

êbm BRACO SONORO "COBRA" RADIONICO e

Trocador· de Discos RÁPIDO-SILENCIOSO
Troca 12 discos de dez

polegadas, ou 10 discos
de doze polegadas em

3U segundos cada um.

O Braço. Sonoso "Co
bra" pode se deixar
cair ou raspar nos dis
cos, sem causar dano.

Um belo conjunto" à prova de temperatura
c umidade. Proporciona excelente recep
ção de onda' média e rádio de onda curta

Internaciona:l na extensão de 13 metros.

O Novo Braço Sonoro "Cobra" supri!lle o

ruídodesagradável de raspaduraou chiada;
faz com que os.discos se possam tocar. cen-
tos de vezes mais. '

,

---�----�----------)-----_.
t • ...,., ,."",_,....,.........lIiô__&Cl""_... .

�,

Distribuidor' Exclusivo Z. S. BATrISTOTTI
Rua Felipe Schmidt. 34. - Caixa Postal 173.

f!orio.nopólis. - So.nto. Catarina

,
"

.i
,
:1

FIA'

METODO:
:M aderno e Eficient81

AV I 50
A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL, AVISA I>'

TODOiS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESA
REGULARIZAR SEUS TITULOS DE ACORDO COM o DE
CRETO-LEU 7.930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS DIt
ACORDO COM ESTE REGULAMENTO.

,

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS ·PEDIMOS O ES
PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE AO ESCRITóRIO CENTRAl'
DESTA CAPITAL, CITO A: RUA FELIPE SCHMIDT, EDIFJ'
CIO AMÉLIA NETO.

Ministerio da Aeronáutica
QUINTA ZONA AÉREA

BASE AÉREA DE FLORIANóPOLIS
EDITAL CONCORRÊNCIA

I � Devidamenbe ,autorizado pelo Exmo: Snr. Ministro da. Aero
náutica, f'aço público, para conhecimento do·s intere-ssa.dos, que se flcha
,a.berta, .a p.artir da presente data, a. inscrição à concorrência para a ven
da, de uma lancha, a gazohna ·equipada com motor "Torni.croff", com ca

pacidade para 12 toneladas.
II - O encer.ramento dar-se-à no dia 10 de Dez·embro às 14,00 ho ..

ras, devendo a,s inscrições' serem dirigida·s, ao Snr. Cmt. da Base, devida
mente ,g·e!Ja,dias' e assin'ruda,s.

III - A ,abertura 'das propo,stas s,erá pr.oc,edida no dia 12 de De·
zembr-o, próximo às 14,00 ho,ras, na pres·ença dos interessados, na Seere
'baria da: Base Aérea.

IV - A lancha 'em.oap�'êçop'o.derá ,s,ervisoL,a, no trapiché desta Unidade.
Quartel na Ba·se Aérea .de- Floriianópolis, 25 de Novembr.o de 1947.

.

(a) - NELSON DA SILVA FONSÊCA
Cap. Av. Fisca!I Administrativo.

DIREÇAO:
Amélia tlÁ PigozZi

Confere
Diploma

Correspondencia
Comercial

RUA ALVARO DE CARVALHO, 65

Faça sua caridade por in
termédiQ da Ação S. Cata
l'inense, que tem um .cadastro
especial dos que realmente
precisam de auxilio.

o Batalhão Barrig'a-Verde
foi constituido de catarinenses
destemidos e ° "Colégio Bar
riga-Verde", usará a mes,ma

bandeira.

li

I,

,

LATA AZUL LATA AMARELA

Pulverizado nas paredes, tetos etc., deixa
uma camada mortífera Dora os insetos.

Pulverizado no ambiente,
Mota instantdneamente.

NTER�AMER'CANA
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Convencido de que esse novo mila

gre era devido á vitamina C, dedu
ziu que 13e essa vitamina era eficaz,
a sua forma pura deveria ser me

lhor. Tentou, então, obtê-la. Nada

conseguindo. Penetrando, posterior
mente, no mistério, o cientista hun

garo chegou á conclusão de que um

elemento, que se perdia ao puri
ficar-se a vitamina C, rjpvia ser o

que procurava. Deu-lhe, então, o

nome de vitamina P. As tentativas

para isolar essa vitamina, entretan
to, não foram bem sucedidas mas

foram preparados concentrados ri-L
cos em hesper idíua, e alguns acre-

y. ditavam que isto fosse a vitamina
P.

Algum tempo se passou quando,
a uma estação exper-imental de a-

gricultura dos Estados Unidos. lo-
Chapas em todas as cores e espessuras

- panos couro
calizada nas proximidades de Phi- A A"ã'Ü Socilal] Oatacínense, para boa 'execução de seu plano de

e percalines - para pronta en trega. "

ladelphia, foi entregue a incum- NILO NUCCI 8f> CIA. Rua Brigadeiro GaIvão, 1020. assistência 'ao verdadeiro necessítado, precísa em cada quarteirão de

bencia de encontrar novas possihi- S. Paulo _ Fone 5-81IO. nossa cidade, de um ou uma representante, no mínimo, podendo cada
lidades para a� hahítualmente quarteírãe ter até cinco representantes.
pouco rendosas colheitas da

par-I I
"Desejando o prezado leitor ou Ieitora eolaoorar em tão grandiosa

te oriental do país. E ao químico

M Grafl""CaS I obra, dê hoje mesmo a sua adesão por intermédio dêste jornal ou da

dr.James f· Couch coube a tarefa aquinas Rádio Guarujá. _

de realizar investigações no senti- I Pessoas 'que já se ínscreverarn ; _

do de descobrir novos usos para o I Quarteirâo n. 18 - (ruas: Almirante Alvim, Cr1Sopim Mira, Av.
VENDE-SE:

tabaco de qualidade infer-ior. Maur-o Ramos e FeI'1'3ira Lima).
Foi nessa ocasião ídentífíoada 1 Maquina tipograf'ica automatíca, marca "JOHANNTS- Srs. Bento Aguido Víeiea e Heitor Far'ía.

'Como rutina uma substancia que BERG", c/saide. de pinça, em estado de nova, para serviços nnos, Quarteirão n. 4 - (ruas: Felfpe Sohmldt, Pedro Ivo, Sete de Se-
no formato 60 x 80 an/m.

havia longo tempo era conhecida da 1 Maquina! Minerva alemã, marca "DIAMAN'l''', com motor, tembro 'e Conselheiro >Maf.ra) .

ciência, Estudando alenLamenLe a no formato 24 x 34 m/rn., trabalhando também a pedal. . Sra. SteJi.ta Garcia e sr, Sidnei Nocetí.

!fórmula dessa droga, o dr. Couch 1 Maquina Iitograrica, formato 50 x 70 mim, c/ pedras o Quarteirão n. 25 - (ruas: Blurnenau, praça Etelvsna Luz, rua Fer-

ficou impressionado com a sua motor Pedras Iítograrícas, tamanho 80 x 115 m/rn.
reira Lima ,e Avenida Mauro 'Ramos). - Quarteirão n. 26 - (rua Irmão-

semelhança com a hespericlina e 1 jogo de 4 lampadas de Arco para Foto-Mecâníca. Joaquim, Avenida Mauro Bamos 'e rua Rio Grande do, Sul)
com a fórmula que se imaginava 1 Maquina f'otogr-af'ica 40 x 50 completa, c/ pr-isma, ohjeti- Srta. Mar ia Enrilque.ta D'Avi.la.

para a vitamina P. O pensamente va, lampadacio novo e reticula. Snl'a. CECILtA MACEDO SIMOES

que lhe ocorreu foi o de que a
1 Compressor para pintura. Quatro quarteirões compreendidos entre as ruas: Marechal Gur-
Tratar á rua França Pinto, nO, 64 - ViLa Mariana - 8. Iherme, Deodoro, Tte. Silveira e Arcípeste paiva.

propria lUtina podia ser a suhs- Paulo _ Oapital. Sta. ETELVINA MELLO
tancia que anteriormente tinha Dois quarteirões, compreendidos entre as ruas H. Luz, Fernando

feito com que se reconhecesse _ Machado, General Bitencourt, e Saldanha Marinho.

que a vitamina C, na sua for- na Associação Conseguir alfabetizar um patr í-
Snra. MARIA COSTA SOUZA

eficiente-
Inscreve-te

dos Funcioná- cio, convencendo-o a. fl'1Bquentar Quarteião compreendido 'entre huas Anita Garibaldi, F. Machado,
ma' natural, combatia Beneflcíente u

um curso noturno, 'em breve se-
General Bittencourt e Av. H. Luz

mente a hemorragia. Começou rios Públicos Estaduais e Mu- vemos um dos povos mais adian- Snra. AGNESE FARACO

então uma longa sér-ie de provas, nl'cipaiS de Santa Catarina. Lados do mundo: Gr.uipo. Escolar S. Quarteirão das ruas Felipe Schmidt, Geronimo Coelho, 'I'te, Sil-

1 é E 1 veíra e Alvaro de Carvalho.
sendo que entre as primeiras fi. Três ClllZeilros mensaes - . os, ou ,seola Indus'tna.

8R. MANOEL FEIJó
gurou uma que demonstrou não dez centavos diálios e estarás Atenção - O Governador do Av. Mauro Ramos - rua Silveira de Sousa - rua Campos No-
ser tóxica a rutina para os seres preparando um peculio para] Estado dr. Aderbal Ramos da vos - rua Lages,
humanos. tua iamilia. S!IVaB ins��evetu-sde na

F
Ass.oci�. Ruas: Visconde JeT�;ur�A��e�� BA!�R�AGaribaldi _ Fer�ando,

Investigações poster iores reali-
• ��o e?le�lcen e os ."nclOna· Machado e Av. Hercílio Luz.

zad�" pelo dr. COllch deram como
- _.

l'IOS Pubhcos EstaduaIs e Mn- SRTA. EDY LUZ E SR. CAMPOLINO ALVE.S
resnlLado a obtenção da rutina não conforme recentes relatórios di- nicipais de Santa Catarina, Ruas: Deodoro - Tte. Silveira,_- Vidal Ramos - JeT.lÔnimo Coelho.

somentle elo tabaco, mas 'em 37 ou'- vulgados pelo .Instituto S'quibb de s.endo registado sob o n. 1. . SI;l. LEODEGARIO BONS'ON
..

d
,. P'esquisas MJédicas, de New Bruns- O �. •

t d d
Ruas: F,eIlpe Sehmidt - Largo Fagundes - Tte. SIlveIra - Alvara,

tras plantas, destacan o-se prmCI- pr ..melro �a.gls ,ra o o de Carvalho.
paImente, o trigo mourisco, caules wick, até o momento ,mais de 2.000 Estado, d,emocratJCamente, in� __ _ .! , •

de tomate, amores perfeitos, etc. casos ele moléstias do aparelho cir� gressa na Associação Benefj- tenha sempre 'em car;a urna. aarrafinha de
.concreLizada a descoberta da ruti_ culat6.rio foram tratados de modo cente, com os me'smos direitos

n rER IIIVo KN·O T:na, começa ela a prestar valiosos. pIename�t� �atisfat�rio, com a'queIe e deveres que terão os mais
.

« »
serviços à ci'ência. Tanto assim que r extraordmaI'Io medIcamento. modestos servidores públicos.

, ,

o ESTADO -Domingo 30 de Novembro' ele "4.1 1
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A LONGA E IINTBRESSANTE
H1S'mfHA DA 'RUTINA

Esquecido: por um quarto de sécu
lo, é hoje uma das grandes espe

ranças da humanidade
Nova York, - (S: I. J.) - Longa

e interessante é a h istória de que
se reveste a descoberta da Rutina.
110VO e extraordinário medícamen
to que vem sendo usado, com exilo,
TIas clínicas deste país, no trata
mento de moléstias elo aparelho
circulatório. Apesar de não ser
'uma história tão fascinante como
a da penicilina ou da estreptomi
cína, tem algo de curiosn que bem
rtemoustra a justeza do principio'
de Lavoisier: "nada se perde, nada
.se cria; ludo se transforma".

Há muitos anos, fôra descober
ta por urn quimico alemão uma

substancía 'que recebera o nome

de Rutina, mas para a qual não ha- '

via sido encontrado 'uso algum,
. Deste modo ficara esquecida apro
ximadamente por um quarto de sé-

'

culo quando se reavivou o iní.ercsse
pela mesma em vírtnds de traba
lhos realizados pelo cientista hun
garo Albert Szenf Gyorgi, em cone- .

xão com as suas pesquisas no cam

po das vitaminas, durante as quais
foi descoberta a vitamina C, pelo
que lhe foi conferido o premio
Nobel.
Durante suas pesquisas, perce

beu o dr. Gyorgi que animais sob'
certas dietas sofriam hernorrag ías]
nos pequenos vasos sanguíneos.
Empregando um extrato natural
de vitamina C, curava a doença.
Mais Ll}J'cle, os mesmos resultados
foram obtidos em pacientes huma
nos.

..

Delegados da 'Açãu _
S. Catarinense

.' -I

t .... '

�' ..
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�

f'
l
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Onde quer que o Sr. esteja, aí encontrará uma agência ou um

reverrdcdor TEXACO, para lhe garantir um abastecimento seguro,

Em 32 anos de serviços no BHASIL a organizaç.ão TEXACO estendeu-se

até os mais longínquos rincões, afim de suprir eficientemente as nossas

necessidades petrolíferas em todos os setores Comerciais e Industriais.

CELULOIDE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Aeadeceriamo.. t.amb6m,.� d. !Iloticlu de .........
�nto. • OIitraa. Ih paru._ ou .. ..-ou .m......

DR. MARIO WENDHAUSBN
>Clínica médica de adultos

e crianças
Consultório _ Trajano, 29

Tele!. M. 769
Consulta das 4 ás 6 horas

Residência:
FelilY:) Schmidt n. 38

I Tel. 812

DI. A. SANTAELLA
lI_lomado � Faculdade Na·
� de Meuicina da UntVe1'llJ.cla.
fje.;to BrIlIlll). Médico por OOllCUl"'
• &8 lerv1ço Nà"cional de Doa
nu: ·)in.taia. 'Ex Interno dia Sall:�
liieIlI de ll1IIer1c6rd1a,' e HOlPttaJ
�w.itl"ico do Rio 11& capital r..

deral
GalRq)A JUDI� - DOJaÇ.&ll

lOlRl'i)S,U
_ eMlWltófrio: EdIflc10 .t..m.ua

NETO
.- 'I!SU hUpe Scbm1dt. COIUJUlU&l

:ou 16 ,. 18 hOra. -
.

RSllidenlllia:
Largo Benjamin Conetant n.6

!f� P()LYDORO S. THIAGO
fAIttIIeo do Hosp1tal de Oartda411

de Florianópolis
�te da Matern1dade

�O.a. mnICA - DISTO&

i1IOe DA GESTAQAO E DO

PARTO

�... lIioe orgãos lnternoe, ..

p$O!almente do coração
�oa8 da tiroide e dema18

Kl&ndulas lntema·s

ii'!IRonRAPIA - ELECIDItOCA..

1!lII!Hm.a.nA - MEIDAlIlOLISMO
BASAL

IIIl\ftI,IIIlSU d1�r1amente 4l1li 13 U

18 hora9

(MIDlI4. Chamados ti qualCluet'
IMR. lnOlU!l1ve durante a noite.

WIIIJOLTOBIO: Rua V1tor Metro-

les, 18. Pane 'los.

�OI.I.: ATen1da Trom·

powslt1. 112. Pane 7111

-'----'-- -

•• II. S. CAVJ...LCANTI
� exclusivamente de' CIl'lançu

aua 8aManhll ll4:&'Inba. 1.
Telefone H. '782

II. SAVAS LACERDA
��deOlhoa
- emdoll. Nar1s - GIlrcanta.

1P1••eriçao de lente. de
aontato,

Reiniciou sua clínica
Comultorio: Felipe Schmidt 8

Da. 10 à. 12 h •. e das
14 à. 18 hora.

TELEFONE. 1418

DIt. ROLDÃO CONSONI
�IA GlIlRAL - llL'rA Cl
.iiVl!&GIA _.,... 1I0LJb8TIAa D. lIA
.... NB'O&A8 -oPABT08 ...
.hnDa40 pela Faculdade Gil .III.�.
m- da UnlTersldade de 8io

:Ail1IIo, onde fol assistente pw···..a,
A6IfI _08 do' Serviço ClrQrg100 de

Prof. .AUpio COl'NI1a ,N,lto
�1f1a do estômago e "'lu �.
-. intestinos delgado' e erouo,

�l!N>.I4'" I:1ns. próstata. bexJca,
ltlIIro, ovtr1OlB e trompu. VV1_
.... liI1droce.le, var1lle. e herDe

OONSULT.AB:
.... la li horas. i\ R� .1I"e!3111
�t, 21 (-altos da ela _

1'a18o). Tel. 1.598.
!i1II8IDJaNCIA: Rua Esteve. 10-

ator. 17'; Tel. li 71M

DI. NEWTON D'AfILA
� - \"ta'ii Url.n.t.riu -

� do,a lintestlnoa, ri!.o (I
IDU - Hemorroidas. 1'rat4maa.

to da colite ameblan.a.
�api!l - Illtra Terme.li!i).
Co.n8Wta: Vital' Meireles. 28.
i.� diariamente U 11.� _
� , tarde, das 16" hs. em Qlanu

Ituld: VidJal Ramoa, N.
i"0lltl 1007

DIt. UNS NEVES
Jl(ol�stias de senhora

�tór1o - Rua Jolio Pinto a. ,
- Sobrado - Telefone 1.461

:a�iIl - Rua Sete de Setembro
- (lldUlc1o 1. A. P. da Estln)

TelEfone lIL 8M
----------------------------

II. PAULO FONTES
Cl1n�co • operador

rCowiult6rio: Rua Vitor MelftleB, MI
Telefone: 1.405

eo.ulWfl d�!! 10 la 12 ti dM H la li
2al.d.b.c1a: Rua Blumenau. iii

Te1efon.: 1.11·211

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmaeêlltleo NILO LAUS
Hoje e amanhA ..ri a au Ilreferü1a

DMpc ••clow•••str...eiraa - Boaeopitiu - Perltl·
IDmri.. - A:rt1SM d. 1tonuba.

Gcraat.... 1& uata .....rd.da •• reee!h6r1s _61!Jee.

TINTURARIA CRUZEIRO
Tiradentes 421

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma chapeo�

competente - Se rvi�o rapido e garantido.Profissional
�----------------------�.�--�-------------------------

viveh). "

OS �UCJjEiOS DO INTERIOR
"Justamente ('m virlude de a grande maioria de analfabetos estar

fixada nas )'egiõe.' cio int·erior - continuou o cnlJ'.evistado - é que de
vemoi' orienLar a atual campanha para o camp6. Na.s cidades, bem ou

mal, Sem!)l'e €xi·stcm possibilidades de se aprender um pouco mais. Até
ás regiões agricolas, cnll'etanto, qu·e I)ào dispõem muitas vezes nem de
luz ·elétrica, clev·em ser levados os bene·ficios da educação de adultos.

Uma coü'a é, no entanto, essencial para levar os i1Jen8lficios da ai
.frubetização aos Lrabalhadores do campo: o lamp.ciío, Ess,e velho instru
mento de ilumi,naç5ü adquire assim imporLancia capital para o êxito
da campanlha nas regiõ'es agricolas. ·P·enso quo proClll'al1do, entre os

muhicipios paulistas, cbnseguir o maior numero possivel de lampeões,
estariamos pr{':slando rele"vantes serviços á educação dé adultos e, con�
soquent.emenle, cRclarec,endo essas populações sobre ü alto valor de sell

trabaLho. em. que repOllsa, ·em ultima análise, a alimentaç5,0 de todo o

Estado" - finalizou o deputado Luiz Aug'llsto Gomes de Matos.

QUER V�STlR·SE COM CONFORTO E ElEGANCIA 1
PROCURE 'A

Alfaiataria

Dr. (LAAHO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime a cível

Conlltituição d. Soci.dad..
NATURALIZAÇÕES
Título. Oeolarl1t6rio.

INFLUENCIA TODOS OS S;:o:.:gL�O�AMPANHA DE EDUCAÇÃO ! Instituto de Educa-
Com uma quota de mil escolas, São PaU_lO tem se destacado dos demais l' fli)-O Dt-as VelhtãEstudos da. União '

'1 v
�.

-

Á 'medida que passam os dias e os meses mais estável e .eficiente se EXAMES DE ADMISSÃO
desenvolvo a Campanha de Alfabetização de Adultos e Adolescentes, Comunicam-nos da Secreta-
patrocinada pelo Min islério da Educação. I ria do Instituto de E�du�ação

Com uma quota de 1.000' escolas oficiais, São Paulo tem se des La,- : que OS exames de admissão ao

cado dos demais Estados da União, pelo desprendimento com que os I Gi.n�sio Dias Velho, cuja in�
poderes par-ticulares, or-ientados pela Secretana da Educação e pelo eriçao se acha aberta, a parttr
Serviço de Educação de Adultos, cooperando na organização e' funcio-' do dia 1°, devem realizar-se

namento de novas unidades e prestando todo o auxílio material solici- nos dias 5, 6 e 9.
lado pelos poderes públicos. ••• ••....

. .

Centenas de Jarnpeões são doados ao S. E. A., que faz' sua distrd- AproxIme.se mais de 88U«l

buição pelas regiões desprovidas de luz elétrica e que, infelizmen te, amigos e parentes envfande
abrigam 80 por conto dos um milhão e trezentos mil analfabetos pau-, -Ihes um número da revism @
l istas. A industr-ia e o comércio fazem ofertas de maierial'didáLico, I VALE DO ITAJAt, edição de

tais como cadernos, lápis, bor-rachas, giz, apagadores, etc.
Desse modo, 30 fim do sétimo mês do movimento, iniciado a 15 de

abril, o Eslado de São Paulo conta com perto de 2,000 unidades esco

lares, com uma matricula aproximada de 90.000 analfabetos,
SUAVIZA A GRISE POLITICA

Falando á imprensa sobre o assunto, assim se expressou o depu
Lado estadual por 'São Paulo, Luiz Augusto Gomes de Matos:

,,_ O movimento que atualmente se leva a efeito corr-esponde a

uma necessidade que se fazia cada vez. mais prcmente : elevar o nosso

Inível ele cultura. E é justamente por essa elevação que penso ser pos- E.arit••• Praça 15 d. No•. Z�.
lo. andar.

sivel suavizar a crise politica que atravessamos, porque o alfabetizado R••id. _ Rua Tiradente. 41. I
adquire uma l1oC50 mais exata. das coisas, podendo dar sua. contribuí- FONE -- 1468 Icão ef'icicnte na batalha da produção ......

Enquan to existi r um numero elevado de analfabetos torna-se dHicil
senão impossivel, para os p-oderes governamentais, realizar uma admi
nistracão pr,odutiva, pois o a:nalfaheto é um l'cvolLado, pelo simples
fato de estar em um nivel inferior .e não disp.a.r de r·8.cursos para me·

lhorar de viela. A alfabetização adquire ,assim influencia sobre todos os

aspect.os da "ida nacional, pois além de integra,r na sociedade el.emel1-
tos que viviam a na margem, vem dota-los elo cünhecimentos neces

sári-os paea apl'endel' as reaJidarles ·econonüco-sociais do meio em que

·ello
RUEl Felippi Schmidt 48

LEMBRA·TEI
Inúmerol serei hamuos,

que já foram felizes come

tu, aguardam teu auxílio ,a
ra que possam voltar á lO

ciedade. Cc;»labora na Cam
panha Pró Restabelecimeate
da Saude do Lázaro.

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

Vende-se
Urt}O rne.a para sala de janta!'.

em 1utilo Cl"ntiqo e alguma. camas.

de .olteiro.
Trat�u à. Avenida Mauro Ra

mo•. 64'
.. ..

.. .

o fALE D0 l'.rUAI

Procurem na 'Agêncla
Progresso,

LIVRARIA 43, LIVRARIA
RaRA

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

UM ANALFABETO
é um cego. Não deixes teu amiga

na cegueira da ignorância. Dá-lhe
a lUiZ da tllJstr11çíio, levaooo-o a um

curso de aLfabetização de adultos.

..

Relojoaria Progresso
de JUGEND &, FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

Faça seu ped1do por carta ou' telegrama e pague
sómente quando receber.

N. 3 Cr$ 180.00 N, 4 Cr$ 220,00
Marca Condor

.

Caixa de niqueI, fabricação
Italiana

Altura 9 cm.

N. 4-A Cr$ Z40.aO

Fabricação italia.i\a

Caixa da niquei

.. ,

Seja um élo a mais na ca

deira que ha de unir esfor�ios
em favor dos que 'sofrem.
Você não pQde, .sem previo

exame, conhecer os verdadei.
1'0.s neces'sitados entre os que
lhe estendem a mão.

SI CONSEGUIRES
Que um teu amigo ou conhe

cido analfalbBlto fre·quente um cur
so noturno para aprender a ler e,

a escrever, pr·estarás um grande,
�rviço á tua Pátria. Catedral Me
tropolitana ou Grupo Escolrur Soo
José.

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

SENHORITA!
A ultima creação em refri

gerante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o está
acompanhando a moda.

'QUARTO
Se'lhu solteiro, dando de si

as ma'hores rderencias, deseja
alugar um quarto cem entrada
independente em casa de famí·
lia. Prefere entre a praça 15 e

ru? Esteves Junior.
Propostas por ,obsequio ao

Gerente deste 10·oal.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Homenagem da . imprensa .:
RW, 29 U'... N.) - o senador Fi- produziu breves palavras, todas

linlo Müller recebeu, durante o enaltecendo o espír-ito humano du

transcorrer da sessão do &enado, projeto.
nu saguão cio pr ime iru anelar da USar&ID ainda da palavra os >;8-

casa, uma manifeslação pai' parle nadores Salgado Filho, Pereira
ela imprensa. Esta manifestação foi Moacir e [Lúcio Corrêa, todos de

motivada pelo seu parecer apro-: acôrdo com o projeto e se solidari
vando na Comissão ele Constituicãn zando com OS jornaãístas nesta cau

e Justiça, unanimemente, a parte sa vital.
que diz respeito ao projeto vindo
da Câmara sôhre o salario mínimo
dos que trabalham nas atividades
jorn a lis ti caso
'I'al manifestação contou ainda

com a presença dos senador-es Pe
rr ira Moacir, ela Bahia, Salgado Fi
IM do Rio. Grande do Sul, Lúcio
Corrôa, de Santa Catarina e Etel
vino Lins, de Pernambuco.

Os parlamentares .Iorarn sa uda
dos em nome da imprensa carioca
pelo "r, Lopes Gonçalves, no Snl
dica!o (10':' JOl'l(.a]istas elo Rio de Jil
ne iro e pelos .jornal istas Clovis Ra
malh ete e AjJbel'to Araújo.
Após, o sénador Filintu Müller

Wilson Andríani e
Marisa Fernandes

Andrianl.

�flgueireDse e Avai, o sensacional
.

prelio de hoje à tarde
, Consoante a tabela de jogos, gueirense Se encontrarão na

«elaborada pela Federação Ca- temporada oficial do ano em

Jtarinensê de Desportos, será curso. No primeiro encontro
.realízado, hoje, o "match" de· houve empate e no segundo
s-encerramento do terceiro e úl-! também. Desta vez a luta será
,-timo turno do certame citadino' no duro.- Quem vencerá?
.amadorísta de futebol. O Avaí perdeu a liderança
'Para gáudio dos afeiçoados do para o Paula Ramos e seu, po-
"esporte da pelota, o choque que derio tem decaido sensívelmen- _

logo mais ver-emos no "field" te, enquanto o seu rtval mos- I,da rua Bocaiuva reunirá os 'for- tra-se cada vez mais forte. Eis 'TORNEIO Ell'I HOMENAGEM
tes pelotões do Avaí e do Fi- uma boa oportunidade para o AOS CRONISTAS ESPOR-
,::'gueil1ense, os mais acérrimos "esquadrão de aço" vingar TIVOS

j)orticipam aDI parente. e.rtvaís do "soccer" florianopo- as muitas surras que o tetra- Já está definitivamente mar- pe..ao. de lual rêluc:õ"•. o A.RNOLDO SfJAREZ CUNEO
:-litano. campeão lhe deu nestes últi- cada a data para a realização nalcimento' de leu filho

I
Ctintca Odontologia

NOTURNA
'

Sem dúvida a peleja entre mos anos. do grandioso torneio de encer- W I L S O N Das rs ás 22 horas, com hora,,:alvi-celestes e alvi-negros en- Vamos mesmo apreciar um ramento da temporada oficial Maternidade, 27/11/47 marcada, a cargo de abalizado' pro-.rsejará ao público O prazer de jogo cem por cento sensacío- do corrente ano. A diretoria da fissional
;.:assistir um espetáculo com- nal. Os dois conjuntos estão F. C. D. disignou o próximo do- ....------------- Rua' Arcipreste Paiva i7
.-pleto, destinado 'a obter o firmemente decididos a vencer. mingo para a realização do re- _�LfII'maior sucesso. O público que Os quadros serão os seguín- ferido torneio, que será dedí-

�

$ ITAl;' sempre apreciou o clássico tes: Avaí: Adolfinho, Fatéco e cado aos cronistas esportivos elA CATAIUNEMSl'_' •
«dos � clássicos' não deverá Tavinho; Damiani, Luiz e da Capital, tendo já solicitado OE TRANSPORTES AEP.EOS LTM

:-perder a grande oportunidade Boos; Fel ipínho, Arí, Bráulio, o comparecimento de todos os � -:.
(de pr-esenciar a luta entre 0 Tião e SauI (ou Póvoas). Fi- clubes que disputaram o cam-
.Avaí e o F'ígueírense. Nada gueirense: Isaias, Marco e Fred peonato do corrente ano.
�perderão assistindo o jogo de Monguilhot, Jair e Díamantí- 'I'erça-teíra, ás 17 horas, os

'hoje, anunciado como sensa- no; - André (ou Hamilton), presidentes dos clubes e os [or--cíonal e atraente- Acioli, Augusto, Nicolau e Ico, nalistas _ esportivos estarão
"'Com interesse indisfarçável os Aldo Fiernandes será o diri- reunidos na séde da -ent.idade,
muitos entusiastas do popular gente da partída. para tratar do assunto.
•esporte que consagrou Leoní- A,.- partida preliminar estará
-das, Friendereich,_ Domingos a cargo dos quadros infanto- eM WCAW g 6bHii!i!iiiIt__

-da Guia e Ademir, aguardam o juvenis dos mesmos clubes, que IPIRANGA F. C. X ESPORTE
.ansíoeo momento dia realiza- terá início .ás 1�,1.5 horas, fu�- CLUBE TREZE DE MAIO-ção do embate da rivalidade.

. cionando como JUIZ o sr. Joaol H íe 11 gramado da Vi1a.

A' F' I F d d S t O], o, ,

I
Pela tercell'a vez vaI e 1-' erna.n es � an os. I

Operária, defrontar-se-ão . as.

iO Riachuelo disputará hoje' a prova �::���jf&�ci�a�� .: :��u����i -ca-v-dl-he-ir-o,-s-en-h-o-ra-ou-III S'enhorita

classica «Correio do Povo» ze;:����n�� ��T�:����:S;;�f;
promete uma boa exibíçâo, de

,Ul'Ug'uaiols�
. argentsnos, gau- re�res'en!ando �,anta 9,atarina. vez que seus integrantes, ótí-

«ehos e paulIstas .serao. os ad- o�l'e:r:taçao do coach
.

José
mamente preparado,s pelo seu

vel'sanos dos catal'mense� � Rlbelr�, o popular Bage. ,esforçado e din'âmico técnico
Organ�zad.a pela Federaçao e Rlachuelo ap,en�s tO,�lara lavá, são elementos de grande

_t\quática. do Rio
. Gr�nde do pa.rte na pro�� classl:a Co:- valor no pebol ilhéu.

'-Sul, reallzar-s'e hOJe, fmalmen- telO do Povo , que. e � �a�s Assim é que, no gramado da
�te, a grandios� regata intern�- imp�rta?-t�, tendo SIdo mstltm-j'Vila 'Operária, terem-os a opor
,�ional, que ter a. p.Dr local a Tala I do l'lq�llsslmo bronze para ser

tunidade de apreciar -e julgar
-"dos Navegantes, em pôrto.�le-: ofereCIdo ao vencedor.

I,as boas performances de Tri-
•

gre, ,conco;rrendo g.uarmço_:s I E��amos ��rtos que os .nos- lha, Frederico, Acimar, Mar-.. . .. ••. . . • ••• • .

,do UruguaI, Argentma, Sao sos r�":.ers uma vez .maIs se
tins, Humberto, Lima, Saroba, () tranalho isolado é disper

..Paulo, Pôrto Alegre e Santa conduzIrao com valentia e a�- Chanes, Albi, Gevaerd, Monn, sivo; a ação ordenada é con-
·Catarina.

. I dor, defendendo o rem_o catan-
Heleno, Dagmar, Abreu, Re- junta é plenam�nte eficaz.

O !'temo de Santa Catar�rra nense e o n_?me glor.lOso do
bello, e muitos outros que brin- A Ação Social Catarinense

�será representado na refe:l�a clube campeao barl'lga-verde darão aos aficcionados .da vár- destina-se a coordenall' esfor
;;competição por uma guarmçao de 1947.

_ I zea com um bom futebol pro- ços em prol do,S desproteg'idos
.:do glorioso Clube Náutico I.:-i�- .Junto com a delegaçao do

duto da boa orientação técnica, da sorte•

.chuelo, formada por Be�lO RIachU'e�o en�ontra-se � noss.o de lavá, que muito vem conse
cCouto, timoneiro, O t 'á v 1 o colega Jorna�lsta �a�dIr Gn-

guindo em pró do ESPORTE
..Aguiar e Joaquim O.Jiveira, os' sard, que p:ocurara mformar

CLUBE TREZE DEMAlO.
:mesmos que, em 193.6, com 01'- os nossos le\Ito�,�� sobre, o .

de-
Daquí, a Diretoria dó S. C.

lando Cunha e Sabll1o, sagra- senrolar dos. plelIos nautIcos
Treze de Maio pede o compa

ram-se campeões brasileix:_os, internacionaIs. recimento de �,eus "players" ,

'ás 13 horas de hoje, em frente
.. Aildil U :-

\10 Mira-Mar,
''TATú CONTINUARÁ DEF'EN- EXONEROU-SE O AUDITOR : .

DENDO AS CORES DO PAULA DO T. J. D.
RAMOS

Tendo em vista os seus mui-
Contrariando o ql}e no�icia- tos afazeres acaba de exone

�os, o "player" �atu contll1ua=! rar-se do �rgo de auditor do
.ra guardando � CIdade do �au Tribunal de Justiça Despodila Ramos nos Jogos �ue o .lIder I va da F. C. D. o professor Flá
,d.o certame ama.donsta

dISPU-I ..
DO •.

VIa l' erran·
tará no corrente ano .

Desta forma o clube da. Praia .

,,-d'e Fora este ano ir'á ás liças
com o seu "team" completo, TRANSFERIDO O JOGO PAU-
,sem apresentar um único pon- LA RAMOS X CL,UBE ATL.É· Paulo e Rosa Maria

. TICO· confirmamto fraco. .

'I
,.

ta Fpolis., 19 -- 11 -- 47Tatú sem contestação é um Em virtude do pesslmo es ' -

Próprios para jardins ou áreas, podendo, também, ser
: dos mais eficientes guardiões do gramado, a peleja ��tre l armados em sala espaçosa.
. do Estado e de dia p�r� dia Paula Ramos e Clube AtletIco, .

_.
, . -

�.
. . . .•.•

PREÇO: CR$ 300,00mais cresce o seu prestigIO no que estava marcada para on-'f, TINTURARIA...• .

, F'b' Reinisch _ Rua'futebol local graças á excelente 'tem. foi transferida para o Só a "C-n,UZEIRO" Tlra.-, _ ót�mo pr:�enteFde �a:;� - a rIca

�.conduta do 'jogador e a boa! próximo sábado. dentes,44: I Joao Pmto.n. - one •

Direção de .PEDRO PAULO MACHADO

ELHOS RIVAIS EM LUIB lo
COLEGIAL ENFRENTARÁ

O COMBINADO DOS ASPI·
'. n.L�TES

.

, A diretoria . da Federação
Catarinense de Desportos, em

cumprimento ao seu' calendá
rio esportivo para o corrente

ano,
· ...esolveu marcar a f,ata

de 6 de dezembro próximo, pa
ra a realização de um interes
sante prélio entre o Colegial,
Campeão de Aspirantes e um

selecionado formado pelos me

lhores "players
"

que disputa
ram o certame da mesma cate

goria.

OSCA R MEIRA e

SENHORA

partieipam aos lIeUI paren- I

tes e amigoll o nOlcimento
de lua filha EUGENIA-MA
RIA, ocorrido dia 24, na Mo
ternidade de Floril'n6poli. .

FpoUa. 26-11-47,

Para os pessoas de fino
paladar Café Otto é

.em par.

Seia em seu quarteirão
um dos delegados da

Ação Social Catarinense.

�AULO
RAMOS I

Walter Lange e Noemia
Amaral Lange e

Zanzibar Lins e Estelina
Sanford Lins

partieipam aoa parentel e

pelaoal de lual relaçõell. o

'contrato de calamento ,de
leuI filhos P.!I ULO e

ROSA MARIA

Peça informaç5es nesta

redação, pessoalrru�nse
ou pelo telefone 1022.

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

' : " . - [
Tome KNOT· '(

E8peciali9t�, em moles
tias de Senhoras.
Alta cirurgia.

Horário: 9 às 12

JHARIllMENTE

Terreno
Vende-se um. sito à' Av enid

Hercrlio Luz, distante 5 minu
tos da Praça 1 S. Tratar a Rua
Felipe Schrnidt, 33.

----_._

EstA
FRAQUEZA

ATINGE,
PESSOAS DE
40 ANOS

MAIS DE! _

I

�
�

Diz-se que o organismo muda �
completamente de sete em sete �
anos. O certo é que com o passar �
do tempo a saúde se modif�ca e �
em muitas pessoas de mars de t :

40 anos começam a aparecer dis-
"

turbios, muitas vezes de natureza �
séria. Entre estes o principal é o �
disturbio da bexiga, \LIna fraque- �

za cujas exigencias, que se ma- ':
nifestam pr incipalmente á noite:.
quando se está bem quente na

cama. são muito irritantes. Esaa "

debilidade da bexiga é 'um resul·· ,

tado de disturbios renais e si fôr I• >

desprezaâa, poderá tornar-se pe-
Irigosa, transformando-se em cal-
!

culos, pedras ou cistite (inflama- "

Cão crônica da bexiga). ,

Não ha meio mais rapido e eficaz .:
de conseguir alivio desses perigos :'
do que uma série das afamadas.'
Pílulas De Witt para os Rins e i
Bexiga, conhecidas em todo o .

m�EPwiTTI
•

Para os Rins e a Bexiga
EM VIDROS DE 40 E /00 P/LULA-S.

.:J GRANDE Ê MA,l:: r:CONOlrI/COI

Perderão o .mandato
RTO,29 (A, N,) - O vespertíno, "Fôlha Oari-oca" registra o seguin.

te na sua s-eeção poUlica: I

"O deputado Freita,s e Caostro vai a.presenrLar, à Câmara um pro

Jeto que causará sensação. O representante gaúcho quer que sejam ex·

pulsos cio GongT-e,ssO' todos os repres'entaontes que Lenham abandonado
seus partidos,. O sr. Freitas e Castro ac·ha que o el'eitor es'cqllhe o de'Pu�
ta,do, o ,senador, o pl'.ef'eito ou o v-ereador, de acôrdo oom o programa
da roopec.tiva corrente políLi,ca; e que, depois, aqueles não t.êm o di
rcilo de troca,r sua legenda por ootra n

•

O v,espertíno adianta ainda que o sr. Freitas e Castro visa, com

isso, impedir que os l'cpresentanIJes do extinto P. C. B. mudem de par�
Lido aderindo a outra legenda.

.

"
'

deBalanços

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Informações uteís Minislerio da Marinha
EDITAL

De ordem do Senhor Capitão de Fragata da Reserva Remunerada,
Plinio da F-onseca Mendonça Cabral, Capitão dos Por-tos do Estado de

Santa Ca tarina, faço chegar ao conhecimenLo dos interessados, que:
.a) - Todos os Reservistas navais das classes de 18 a 45 anos, isto

( os nascidos de 10 de janeiro cie 1902 a 31 de dezembro de 1929,
residentes no Estado de Santa Catarina, deverão receber de 10 a 16 de

. SEGUNDA-FEIRA dezembro, GÚTAH DE INF-O:RMAÇõES DO RESERVISTA, na Capitania
E.xpresso São Oistóvão - Laguna

7 horas. .
dos Portos, em Florianópolis, e as entregarão de 16 a 30 de dezembro

16 horas. I
.

Auto-Viação Haja! _ Haja! _ 15 110-
no mesmo oca I, devidamente preenchidas, acompanhadas de uma Io-

Expresso Brusquense - Brusque - tografía 3x4, de fr-ente, s·em chapéu, do Reservista e sua Caderneta,
raso

Expresso Brusquense _ Nova Trento Certificado ou Certidão, para que seja posto o competente VIISTO, de
-

A��o�ti��I�s. Catarinense _ Joinvile
acordo com o seguinte horário.: Dias uteís, das 10 ás 12 e das 11. ás 16

- 7 horas. horas, excepto aos <sábados:
Auto-Viação Catarinense Curitiba

_ 5 horas.
-

b) - As Empresas e Companhias de Navegação com sede nesta
Rodoviária Sul-Brastl - Pôrto Alegre Capital receberão GOIAS DE INFORMAÇõES DO RES:IDRVISTA (tantas I,- 3 hora-s.
Rapido Sul-Brasileiro - Joinvile _ quantas forem necessár-ias) para seus empregados Reservistas navais,

ás 5 e 14 h?f��ÇA_FELRA na Capitania dos Portos de Florianópolis e as restituirão devidamente
Auto-Viação CatarInense - Pôrto Ale- preenchidas, acornpanhadas de uma fotogl.'afia 3x4, de frente, sem eha

gre - 6 horas.
Auto-Vlaçêo Catarinense _ Curitiba péu, do Heservistn com a Caderneta, ,Certificado ou Certidão para o

- G horas fim já indicado;Auto-Viação Catarinense Joínvlle
- 7 horas. C) - Os Reservislas poderão, também, r-eceber GUIAS DE INFOIR-

_ Agl�;�;�fãO oatartnense Tubarão MAÇõES DO RESE,RVISTA nas Delegacias desta Capil.arua em Sã.o
Expresso. São Cristóvão - Laguna - Francisco do. Sul 'e Itajai e na Agência em Laguna, [lO prazo acima

7 horas.
Ernprêsa

.

Glória - Laguna � 7% citado e as entregarão 'em idênticas condições;
e �r�r����s'BrUSqUense _ Brusque _. d) - Conforme vem sendo observado os Reservistas navais, em-

16 horas, pregados, não precisarão comparecer na Capitania dos Portos, compe
Auto-Viação Itajaí - Itajai - 15 ho-

ras. tindo ás Empresas, Entidades ou Companhias o recebimento dos GUIAS
Rápido Sul Brasileiro - Joinvile - às DE I'NFORMAÇõES DO RF)SERVTSTA, «rue as restituirão com rela(.�ã()

5 e 14 horas.
-'1.

QUARTA-FERA especin'icada, em (luas vias, - passando a Repar-tição Reéebedora' o
Auto-Viação Cataeínense Curitiba

_ 5 horas. competente recibo;
_ A�t�!�i.ãO Catarinense Joinvile e) - (!)s Rese rv isl as navais de outros Estados, em transito, r'3CC-

Auto-Viação Catarinense - Laguna berão O mesmo GUIA iDE I)';'BOlliMAÇõES DO REISERVISTA, nesta C;J-
- R��?dOh�l�is'Brasileiro _ Joinvile _ às pitania, Delegactas e A�ência, sendo a entr-ega f'eita pelo próprio, O'lC

5 e 14 horas.. apresentará 'a Caderneta, Oertif'ioado ou Certidão, para o competente
Expresso São Cristovão - Laguna - . . .

7 horas. 'VLST.o, assim como uma fotogra.tia 3x4, de f'rente ·e sem chapéu:
Expresso Brusquense - Brusque - .f) - Os CjUe não possuírem Caderneta Cer-tificado ou Certidão (por

16 horas. .

<, ,. c

Auto-Viação. Itajaí - Itajaí - 15 ho- não. terem recebiclo, 1101' terem perdido ou não ,ter-em em mão o do-

ra'kxpresso Brusquense _ Nova Trento cumento que lhes foi entregue), deverão, também, apresentar-se. As
- 16,30. haras. .'. suas GUIA:S DE lT-NFOH'MAGõES DO RESERVISTA receberão o VISTO
Rodoviár-Ia Sul Brastl - Parto Alegre ..'

,

_ 3 horas. e uma. nota. explicativa:

Aut'o __Viaçã�UI��;r��! POrto g) - No corrente ano. não haverá "A Comemoraçâo do Reservista"

Alegre - 6 horas. com as solenidades quo lhe são. peculiares.
Auto-Viação Catarinense Curitiba '

_ 5 horas. Capitania dos .Porlos do Estado de Santa Catarina, em Floriano-
Auto-Viação Catarinense Joinvile polis, 26 de novembro de 1947.

-- 7 horas. '''G'' _

Auto-Viação Catarinense - Tubarão Nelson do Livramento Coutinho - Escriturário da classe �

� 6 horas. S táAuto-Viação Catarinense _ Laguna ecr.e arJO.
- 6,30. horas.
Expresso São Cri.stovão - Laguna -

7 hora-s.
Emprêsa Glória - Laguna - 6 1/2

e 7 1/2 horas. .

Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas.
Auto-Viação Itajai - Itaja! - 15 ho

ras.

Rápida Sul Brasileiro - Jolnvíle - às
5 e 14 horas.

SEXTA-FEIRA
Rodoviária Sul Brasil - Pôrto Alegre

- 3 horas.
Auto'-Viação Cata-rinense

- 5 horas.
Au.to-Viação Catarinense

- 7 horas.
Auto-Viação Catarinense - Laguna

- 6,30 horas.
Expresso São Oristovão - Laguna -

7 horas.
Auto-Viação Itajai - Itajaí - 15 ho

ras.

EXlpresso Brusquense
16 'loras.
Rápido Sul Brasileiro

às 5 e' 14 horas.
SÁBADO
Cata-rinense - Curitiba

-----------------------------------
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Farmácias de plantão
22 Sábado Farmácia Rauiiveira

Rua Trajano
23 Domingo Farmácia Rauli-

veira Rua Trajano
29 Sábado Farméeía Bta. Agosti

nho Rua Conselheiro Malra
30 'Domingo Farmácia Sto. A

gostinho Rua Conselheiro Mafra
O serviço noturno será efetua

do ,p-el,a FarmáJcía Santo Antônio si
ta á rua João Pinto-
A ipresente. tabela não- poderá ser

aIterada sem prevJa autorização
deste Departamento
DElP·artamento. de Saude Publica,

em 25 de outubro de 1947.
Luiz Osvaldo da Campora

Farmaoêutico Fiscal

Tem dinhéir'o ?
Muito ou Pouco. Não ImportaI

O leitor deseja obter uma

r-e��à, mensal, semestral ou

anual, á razão de 12% ao ano?
Confie então os seus negó··

cios ao Crediário KNOT, á rUI?

João Pinto n. 5, que, em com

binação com (l Escritório Imo
biliário A. L. ALVES o em

pregará, proporcionan!io - lh�
com isto uma renda anual, se

gurp, de Cr$ 120,00 por Cr$ ..

1.000,00 empregado.
Melhores informações e de·

talhes nos escritórios do Cre
diário K.NOT, ou nesta re1ia
ção.

804 OPORTUNIDADE!
para qPJJem Rem muito
ou pouco dinheiro
Deseja empregar bem seu

,capital a juros Gompensadores
de 8, 10' ou 12 por cento?

Procure hoje mesmo o

Departamento Imobiliário d<
CREDIÁRIO KNOT, á rua Joãe
Pinto nO 5 (anex.o a red_ação
de "O Estado"), que tra
:balhando em combinação com
•0 ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIC
'A. L. ALVES, firma espe
·cializada com vários anos de

pratica no ramo, poderá ofe
recer-lhe a m'áxima ga ..antia
e eficiência nos negócios que
llies forem confiados.

lIorario das empre;..
sas rodoviarias

Curitiba

Joinvile

Brusque'

Joinvile

Auto-Viação
- 5 horas.
Rápido Sul Brasileioro - Joinvile -

às 5 e 19 horas.
Auto'-Viação Catarinense - Joinvile

- 7 horas.
Auto-Viação Catartnense'':_ 'l\rbÊLião'

•

- 6 horas.
Expresso São Oristo'�'ão - Laguna

7 horas.
Expresso Brusquense - Brusque

14 horas.
Auto-Viação Itajai - Itajaí - 13 ho

ras.

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 9,30 horas.
Expresso Glória - Laguna - '6 1/2

e 7 1/2 hora_s.

Viação
,

aerea

Distribuidora Comercial de
Representaçõ'es do Brasil lIda.

(DISCORRAS)
FLRMA RStPECIALJZADA EM DOCES, OONSERVAS E

Cül\1EST'lVEIS E,iVr GERAI, - BF1BlJDAiS, ETC.
I

ACEI-TA iDtIS·TR.rBUIÇÁO J>A:RA TODA-S _.<\JS PRAÇAS DO PAÍS,

POSSUItNDO 'CMA RÊDE DE REJPRESEN'IlAlNTES NAS

l)tHINCLPAIS CIDADES DO BRASIL,

-RUA URUGUALL\JNNA, N. 11 - 20 AN.DAR - SALA 4,

TEJjEFONE 32-614.9 - R.IO DE JA,l\TEJ!RO

. Moraria
SEGNtDA-FEl'RA

Varig -- 10,40. horas - Norte.
Real S. A. - 7,30 r.oras - Norte_
Cruzeiro do' Sul - Norte - lO. horas.
Real S. A. - 11,30 horas - Sul.
Pana-ir - 9,50 horas - Norte.

'TEtRÇA-FEI.RA
Varig - 12,50. horas - Sul.'
a:>anai,r.. - 1'3,07 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul 12,00 horas

Norte.
QUARTA-FEIRA

Cruzeiro do Sul 11,00 horas
Norte.
ReM S. A. - 7,30 horas - Norte.
Varig - 13-,00 horas - Norte.
Real S. A. - 11,30 horas - Sul.

QUIN'Th\.-FEIRA
Panai.r - 12,17 horas - Sul.
Panair - 9,50 horas - Norte.
Varig - 10,20. ho-ras - Sul.,
Cruzeiro do Sul - 15,30 hora,s - Sul. 'ICruzeiro do Sul - 100.0.0. hs. - Norte.

------------------------------�

SEX'DA-FElRA
Varig - 1-<1,40 horas - Norte.
Real S. A. - 14,30 horas - Norte .

ReaI S. A. - 7,30'horas - Sul.
Cruzeiro dp Sul - 7,20 hs. - Norte.
Panair - 13,0.7 horas - Sul.

SABA'DO
Gruzeiro do Sul L_- 10,0.0. lls. - Norte.
Varig - 12,30. horf!$ - Sul.
Panair - 9,50 hora·s � Norte.

_ :JOM1:NGO
Panair - 13,07 horas - Sul.
Panair - 9,50. horas - Norte.
Cruzeiro do Sul - 11,QO hs. - SuL

tia. Continental de Seguro·s
Rio de Janeiro

Fundado em 1.924
INCÊNDIO, TRANSPORTES E ACIDENTES PESSOAIS

Capital R-ealizada. e Res-ervas .
'

_ .. _ . _ _. Cr$ 5.140_HO,50
Sinist-ros Pagos até 31/12/1[6 _ Cr$ 18.162.621,;�()
SÉDE (Rio de Janeiro) SUCURSAL (São Paulo)

Av_ Ri.o Branco, 91 - 30 ando Lg·o. da Miseri.c,ordia, 23 - 100 al.lrl.
Telego_ "CONTINENTAL" Toeloeg. "CONTil"

AGÊNOIAS:
BELÉM - FOR.TALEZA - RECIFE - MACEIó - ARACAJú _:_

SALVADOR - CURITIBA - PORTO ALEGRE - PELOTAS -

RIO GRANDE.
Comissários de Ava.rias nas' Principais Cidades do País e cio Exl.e ..

rior.
Tem a satiosfaçâJo- de comunicar o inicio de suas operações na Cida·

de de FLORIANóPOLIS ,com a nomeaçâJo de 'seus Agentes Ge-r'ais Se
nhores.

EDUARDO HORN & CIA.
Rua João' Pinto- n. 10.
Ca.ixa Postal, 39/40.
Flori-anópolis.

CR$FILMES 8,50.a
Geva9rt. Lumiêre e Ideal - Maquinas e Material
'Fotográfico - GALERIA IMPERIAL - Avenida 28 de

Setembro n.e 9 - Distrito Federal - Atende-se
pelo Reembolso· Postal

l

..

Cabelos Brancos 1

Sinal de velhice
A Loção B"ilhante faz vol

tar a côr natural primiti�a
(castanha, louro, doirada ou

negra) em pouso tempo. Não
é tintura. Não mancha e não
suja. O seu uso ii limpo,
facil e agradável.
A Loção Brilhante elttingue

OI caspas. o prurido, a sebor
rhéa e tôdas as afecções pa
raaircíriaa do cabelo, auim
como combate Q calvície, re

vitalizando 08 raizel capilà
res. Foi aprovada pelo DeP9r
tomento Nacional de Saúde
Pública.

Bom binóculo
Grande visão

..

Hervos- Debili
\tados

�

Provocam
ii Neura.sthenia

Visão maior e mais perfeita
que a de um bom blDóculo

alcança quem tem sólida
in�trução. -

Bons livros, sobre todo. os

assuntos:

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - Fbrianópo}is

NAO DEIXE QUE O EX
CESSO DE TRABALHrl
DEBILITE O SEU OR
GANISMO, PORQUE (}
CANSAÇO PHYSIC(}
E INTEllECTUAl O
LEVARA'. FATALMEN.
TE, 1,' NEURASTHENII

f (Js' il)rimeiros symptomas da
'rneurasthenia são geralmente ai. insomnia, pesadelos, irritabili-
dade, dôres de cabeça e ner-:-!
vosismo. Ao .sentir quaesqu�1destas manifestações previna
se contra as suas consequen-I
cias. Trate-se immedia.tamen-I
te, com um remedio de effeito I

,positivo e immediato. NãOltomê àrogas perigosas. VigonaJ
é o remedio indicado para

Qualquer caso de neurasthenia.!
Vigonal revigora o organismo,.,1
Irestituindo ao fraco as fOrça&!perdidas e a energia da juven
tude ãs ,pessôas exhauridalf.
�

"

-ri'

jVif{onal
f:O<R'TUICA E DÁ SAúDflj
�'lU!l-.A�<s .5..:.Pa..,l-

1.. 'zrMt'f:W;hl*!'EfCIli�'rf�� �I
�-- ,-. �
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o ESTADO-Domíngo 30 de Novembro de �._7 "

Pelas características que o tornam um modêlo de

precisão e beleza, PARAGON - de Inixe, de ouro

de 18 ks., distingue-se como uma das maio-

res expressões da indústria ,

sUlç,a .

/

COIMBRA & FERAH
Rua Uruguaiana, 104-2.° - Tel. 23·4118 - 'Rio

:'1
.:'.,,;

•

* Ouro de 18 ks.
. * 17 rubis
* Anti-magnético
* Ultra-automático ou

* Não automático
* Anti-choque
* Balanço compensado

j
f,

Distribuidores para todo o Brasil:

,
g� qofilaH(�,

af'.ú:Gt=("" •

Os Me1hores
Anos de Nossa

Vida
(_%..e!Eesf. '?!eaM o!OtlA.f)ites)

""'" MYRNA tov . FIUDRICMARCTiI
TfRtSAWR16Ul' VlRúlMIA MAYO·l\AMA ANDIlfWS

C[)tkeePd � WILLIAM Ul'jl{R

\

I

,.

,

. o TESOURO

IDa instr-ução está ao aloanoe
de todos. Dá esse tesouro ao teu,
amigo analfabeto, levando-o a um
curso de alfabetização no Grupo
Escolar São José, na l!:soola Indus
trial de Florianópolis ou na Cate
dral Metropolitana.

PANAM· C.� de AmicCIII

J

Senhorital
Ao escolher seu ,perfume lVerifL

que se trás a marca da perfumar"
• Johan Maria 'Farina" que l' ft1I

,referida peJa corte Imperial ••
O. Pedro n

/

(
l'

Satisfatoria', a
safra ,de trigo
P. Alegre, (A. N,) - Se-

g'undo Informações que colhe
mos ontem ma Bolsa de Merca

dorías, a situação do RIo Gran
de do Sul em relaoão ao abaste-I

cim(e(nto ta.'itticola� é bsatantel
mais desafogada do que nos i
anos anteriores. IEstamos em plena safra dei
trigo e - o que é muito mais
de ressaltaI' - a maior safra
de quantas já recompensavam o

esfOliço d,os agI�ic.uUores gaü
ehos,

Ais) estimativas particulares
e oficiais, decalcadas em dados
concretos, avaliam em .

120.000 toneladas o total de
nossa eolheíta deste ano. Des
tas" 40 mil toneladas serão
eonsumldas na própll'Í'u, colônia
- como alimento e semente
- e as restantes 80.000 tonela-
das serão distribuidas pelo Es
tado, as quais, somadas, ao tri
go importado dos Estados Uni
dos e da .árgentína, deverão
manter normal o abastecímen-

'

to gaúcho,

CODsistorio catolico
Cidade do Vaticano, If� (U.

P.) - Em fontes chegadas ao

Papa diz-se que há poucas pro-
l. babilidades de que no próximo
'Consistório, que terá lugar na

primavera, seja elevado á dig
nidade cardinalícia, mais um

prelado norte-americano.
Havia-se, também, falado na

possibilidade do arcebispo de
Bogotá, D. Ismael Perdemo,
ser ordenado cardeal, porém,

I duvida-se, agora, que isso

aconteça, porque há sómente
oito vagas no Sacro Colégio,
e diversos arcebispados que,
durante muitos anos tiveram
seus delegados no Sacro Colé-
.gto estão até o momento sem

representantes, tais como o de
Quebec e o de Saint Louis, por
falecimento dos respectivos
cardeais Villenueve e Eufuego.

• Nas referidas fontes diz-se,
também, que Sua Santidade de
seja que no' próximo consístó-

I rio sejam nomeados cardeais.
que representem a geração no

va, pois a maioria dos cardeais.
atuais são de avançada ida
de.

Atenção - O Governador do
Estado dr. Aderbal Ramos da
Silva inscreveu-se na Associa
çlão Beneficente dos Funcioná
rtos Públicos Estaduais e Mu'

nicipais de Santa Catarína,
sendo registado sob o n, 1.

.

O primeiro magistrado do
Estado, democráticamente, In

gressa na Ás.sociação Benefi

cente, com 'os mesmos direitos
e deveres que terão os mais
modestos servidores públicos.,

QUEIXAS E RECLAMAÇõES'
PREZADO LEITOR; Se o que lIl.

I.telell" é, realmente, uma proyidéllcill
M!'a endireitar o que eltiyer erraM ...

pr. que al�IIIA falta aio le repita; I
, NAO o eacAndalo'Que a lU recJa.açle
.. '1ueisa poder' Ylr • eauar, eneud.
Ilh..... , SltCÇAO RltCI,AMAÇOIts,
4e O ltSTADO, que o cuo ter' lencIt

l'i'
leIII demora ao conhecimento de qa..

tle direito, �o, Y. I. ama IlIfor_·

cio do resultado. _"""_ elO' .J.."n•••

ÍOII di ilei.. pabHc:adoi iial i iiIJi.
.... _ a pnYidhala .......
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Wáshi,ngton., 29 (Urgente) -:- Os Estados Unidos e a Rússia chegaram a um

sobre a proposta, de divisão da Palestina em dois Estados. Tres nações árabes,
entretanto, já declararam' que se levantarão em armas para impedir o desmembramento.

. da Terra. Santa, prevendo-se, assim, um novo cunllíto de proporções desastrosas.

• A v ante, Iue ah ste s
:VIY'RIAJi\1 DE NbWDALA

)iada poderá ('('·i I'r ,'s vossns passos, nada empanar a auréola de
glúria, 'ClLlf', hoje, l'l's,):iianc!f's('(· em vossas frontes, nada r,er�reiar o ardor
dr vosso entusiasmo : nr m ',] inC"ll°!lyCt\nsã-o, nem a indiâ'erença, nem a

deslr-aldarle cios que ll�tidiJf: a \'1';' dp\"eriam estar pela nobreza do ideal
quo rif't'f''fldf'j·s", pr-Ia �ill(,�i,:,'"r'r ,'r' vossas com icções,. ,.pelo de:i'Pjo
al'lll'll[,e 'que alimemuu vossos- sonhos de Iiberdadc . . sonhos loucos.rrnas
UP1 dia. realizáveis , .. pela vontade íirrnc e rlccidida.. baseada naquela
f'órça ,qUI' 11 Cr-istianismo i-nl'Lmüe em nossas almas: fôrça que eleva, que
llo·'l.;Lrói, 'qUI' 'vivifí'Cll , , , voruado r'·p í'azer alguma cousa llP-!O hr-m da
+en-a que nos viu nascer . , . pelo bem da religião desta "rrlí-gião di

vina, mister-iosa, encantadora" que abriu 110SS0S olhos à verdadeira
Vida .. "

'

Não; 'nem pessoas, nem idéias, nem cousas, nem a .próp,ria morte
será capaz de destruir esta crença, cr-ença bendita rum» Brasil maior e

melhor .. , crença sacrossanta que Vos elevará, estou certa, aos al

.ymtis da glória, do patriotismo 'e da Fé !
Buscando o LnfÍll1ito, déstes '1.1m passo além da. mediocridade .. ',

desaf ias tes O oonrorrnísmo morno da época , , . defendestes o Cristia
nismo, pregando a liberdade, "alma das civilizações, a liberda'de essa

prerrogafíva alta ·e sublime que o próprio Deus 'que a concedeu ao ho
mem não a pód'e violar nrm ,d estru ir", conforme as palavras extraordi
nárías de um bras ileirn extraordinário , .. aos olhos admirados dos que
convosco vivem, vos r-evelastes "Ihomens dos impossíveis", ,em cujo
ço.nt.acto a �ontad'e se consolida" ,o ideal sur'ge. a atitnde se define!'

AvanLe, ,sim, s,em�).['e avante .. , O IÍa.s's.�'()o, o pr·ésente, o futuro
vos pertencem ... do pa'Rsado q:JOSSl.lí,s a lembrança f'eliz e cOI1fortadol�a
de vossas lut.as<, ·de v,ossos ,empl'ee.ndimen,tos, de vossos fraca'ssos , ..

fracas'SO - 'Palavra, que para o idealis,ta tem 1fm sentido bem dilV·erso
, do que para os 'que não ,o são, . , o idefilista, possuidor doe ,energia, pró,
pria dos ,cal'iáber'es que se plasmam iJJa amálgama indest-rutiv'el ,da luta
e do de:v,er não adrnjl,e senão -o 11racass'0 apaI1ente - pois êIe sabe sei'

um dia paI"te i'l1't'e,grant'e da vitória final , , . Do pa;ssado cons'erv,ai ape
nll!S isto; o �esto é fôlha sêca 'que o v'ento leva para bem longe, ..

O pres'en-te, viv'ei-o i,nt ensam ente, co-ncienL,es de que !Sois os cons·

tr,uLores reais do mundo de amanhã; sim, êste pens,am'ento, há mnito,
traçou: vossa linha de coneFut.a, E o futuro" êste co,nrfirmarrá vos'sa e81)8-
rança!

A'Vante ! Lembrai-vos qu,e s-oi,s filhos desta berra generosa e bela,
que a. n.a-tureza en.galanon sOiberlhamell't,e e nnde, ai,nda, há u.m punhado
de gente boa, sincera e entusiasta em cujas veias circula o sangue im
petuoso ,e ardente dos he,rróis barriga-v'erdes !

.o VO'SStl ideal de "'Renovação", 'em ,todo 'e ,qualiquer sentido" será
r,ealiza,do; 'os vossos ,sonhos transformar-se-ão 'em realidades f'ecundas
oe poderosas , .. V'OS8a crença 'não ,será 'destruida, mas confirmada.

.E num .futuro mui to longe ainda, a'pós anos e anos de luta siste
mática: posiüva e cons�ru tora, luta de idéia:s e mentalidade's, 'eu v,eJo
lU IPátria 'e a Eternidade o.f'cl'ecer-vos a palma da vitória , . , ,enquanto
aiquí TIa '!.'err.a, mi.J.hal'1e<s de voz·es 'se unem num ardente, sincero ,e vi
brante: V®NCE8TIE'S IDIDALI,ST,AS !

......-.-.-_._.....-.-_._-_...._-..-.-_-_._w_..._-....

Condecorado o tmte. Antão 8arata
-

Por ato do, Exmo. Sr. Presi-] dos, invenções ou melhora
dente da Republica, foi o

sr'j
mentes notaveis;

Comandante Antão Alvare� B�- c) ter-se diatinguído no am-
Por cor resr onde nc.a (JS

rata, ,Comandante do 5 Dístri- bito de sua classe por seu va-
,C\lrSQ$ de guvrd a 1 vroe

,

(u co nt e dr-r
101' pessoal, sua dedicação ao INST. RIO BRANCO.
serviço, sua capacidade de ação, Caixa Postal 5215 I'�-.:'.·comando e administração, suas S 1 I'

. ,

. . Pau o, nr , gratls.
qualidades de caráter e jnteli-jgencla. __

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

liüZis- NO CRErU'SCULO[
••••••••••• ..•••••••• -=

A Ação Social Catm-inense, .se propõe a dar trubalho aos que o ne-

cessitam ·e a dar esmolas ao" que são mendigos!
As finalidades dessas 'benemérita ínsí ituição, é combater a men-

dicância corno um dever social que evita ao mendigo a, situação hurni-

lhaníe de estender � mão' para implorar à caridade pública o pão de'

cada dia, r, ao mesmo- tempo, preservar a sociedade dos falsos mendigas,
proucrciouando a estes o meio de consegu irern trabalho onde v-enltam;
p1'OVE'r honestamente a sua suhsistência,

iGom.ba,ter a mendicância é evitar as. cenas .larnentáveis no teatrO-'

humano onde comumente se vê grupinhos de crianças corno gandaia-,
obscura acercando-se dos adultos com vozes já acostumadas a lamúr-ia

to Naval, agraciado com a 01'- estendendo as mã-ozinhas com a cabeça incl inada para o omlbro com mé\-'

dem do Merito Naval no gr-áu neiras tcndêncíosas a provocar nos corações o sentimento de piedade..
de Ofjcial. ' pedindo uma esmo linha pelo Amõr de Deus para comprar um pãosíuho-
A Ordem do Meríto Naval p'ro pai que está entrevado no .fundo de uma cama..

foi criada'afim premiar os mi- Essas, crewburil1lha'S, são, realmente, dignas da piedade humana..

Iitares da Armada Nacional que porque sendo' tão no-vas; vivazes, in-ocentes e rbelas, tem no seu destine

s'e tiverem distinguido no exer- o drama de dirigir seus passos pelo caminho da. degradação, auxiliadas;

cicio de sua .profissão e excep- nessa decadência por todos alqueles que julog'am-se virtu-osos P01' darem'

cionalrriente\ao� civis, por ser· esmoIas, em profusão!
"

viços relevantes prestados a Api,edai-vos, dessas oriaturil1lhas ó generosos il'lorianópoIit.anos -

Marinha de Guerra Brasileira. não lhes dll!llido esmo:l,a,s pelo Amór de Deus, ohri�ai-Ü's a conquistar'
Pela sua regulamentação, o sadiamente a saLisf,açã-o d·e seus des8Jj-os po-r uma cOl1d<u'ta mai.s dignifi-·
Chefe do Ep' a.d.o é o Grão Mes- ca;nte, ·e ,a.ssim, tendes evitat:lo que êss.e mal s� perpetue nos lares infe--

tl1e da refenda Ordem. liz'c-s, !
.

Para ser admitido na Ordem :Bpl tudo isso' podeTá eXÍ'sti-r aparências de maldades nociv,as aos TIe-'

do Merito Naval, deverá o mili- cessi-tad'Ü's, ,tnas, inteTpr,etand'o -o B'entido mora I da A�ão, Socia] Catari- . \

tal' da Armada Nacional, preen- ruense, essa' maldade se transforma num !l"aio de luz que vai iluminar' q
cher uma ou mais das seguin- os rares omde -a i-nfelicida:de médra. e apa;vora, garantindo par,a e-Ies um:;

tes condições: destino J;DellhoT I

a) ter tido procedimento dis
tinto em operações de guerra,
na def,esa da segurança nacio
nal ou manutencão da ordem
publica ou da dis-ciplina �ilii;ar ---------------;,
na salvação do pessoal 011 ma

terial da Marinha ou da Nação
em grave risco.
b) ter prestado serviços rele-

,

vantes à Marinha n<1 terrBno
cientifico ou tecnico por eEtu-

• •

NESTA CAPITAL -A U., D. N. NlO PODERIA VENCER! NÃO E NÃO! NUNCA E NUNCA! FLORIANóPOLIS FOI O QUAR
TEL·GENERAL UDENISTA DA MENTIRA, DA CALÚNIA, DA FALSIDADE! AQUI FORAM IMPRESSOS BOLETINS INDE ....

. ' COR01SOS! AQUI FORAM LARGADAS PATRANHAS CABELUDAS. O VOTO FOI A CONDENAÇÃO DE TUDO ISSO! PRE-·

MIOU A VERDADE E RE�ELIU A FALTA DE COMPOSTURA. ATIRAR A CULPA DA DERROTA AO POVO É' O MESMO,

IQUE O DEFUNTO SE QUEIXAR DA DOENÇA QUE O MATOU!

..
- _ ..._--- -� .. .. .._._-----"--------

FrorlanÕpoh!l. 3tl I"e Novembro de 1947

ESTUDE

OLDERliCB,
------------------------------------�-------�

4 folhinha udenista Ganhará 15:1
Toda pessoa que fizer lSuas'

compras a dinheiro durante..
o mês de Dezembro na casa"

PERRONE ganhará 15% de'
desconto especial de NataI'
que a mais antiga e conhe
cidR Sapataria de Florianó
polis oferece aos seus dis- \.'
tin tos freguezes.

Horreunum
desastre

o poeta do DIÁRIO que� Ibrou a lira. Agora é.6
na conV8UCl . •. fiada.

É iuo melp"0' Waldir ! Repetin
do o Paulo.;Ney, vai o avjlo: Voc�

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

16 poderá,' fazer «vel'lificação» de
poill de «ver li fIca Ião)}' . . .

.

VALDIMIR

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

.

O 'exercito ocupou Milão
,!tOMA, 29 (D, P,) - Inf.ormou-s'e de Milão Ique as autoridades mi

lHares toma.r'am o controle dos p�deres militar'es e civis da cidade.
A.creseoc.nta-,se ,que as·sim 'Pruc-ederam cumprindo ordens de Roma. O
contro'l'e pa,ssou a ser ex'ercido precisamente às 15,00 norrus, Nesta ca

fli,tal, 'um tnformante do Ministério ,do Interior disse aos jornalistas que
não esluiVa 'em condiçõ'es de come.nta,r a notícia. ; Aumente Q Capital do Colé-

. _Um p_ort�-vo� do g�bine,t� do 61', de Gasperi disse que não havia gio Barriga-Verde, afim de
()On�lrmaçao .1�ec!Jata da 'l��LlCla, aCl'e'SIC'e'm�Ildo 'ser' pos'si'Vel que as au- que possamos construi-lo, ins
tO,rldade,s,ll11!Jtal'e8 de Mlla,o t8'�,ha�, efetIvamente, tomado a Cidade" orevendo-se, hoje mesmo no
D·lss.e, amda, que se achava de hg.açao telefônlCa com Milão, a fim de seu qU8ldro social de c;m 0-
II'eceber por·rtlenor,es.

.

,
nentes. .

. p

A GRANDESA DO BRASH.
.

, Dependie da instrução de seus fj-
Em Lag,es, '. Deus nos acuda! lhos. F1az,ei com que ,todas as :pes
Deus nos acuda em Gaspar r

I
soas ·runa1fabetas fTeQlUentem . m;ll>

Se o nosso povo não muda,
curso noturno e tereIs contri,buià6>
para o .progresso do Brasil. Escola-

Somos nós quem vai muua:r! Industrial ou Loja Maçonica.

NOVEMBRO

23
DOMINGO

1947 � 'Nova derrota
udenú, ta, em Sahta
Catarina.

Que lavagem, na Lagunar
Que banho, no Tubarãor
A nossa frágil .escuna
Não resIste o furacão'!

X

PAlRIS, 29 (D, P,) - b Mjnjsh'i�
rio do Ar ammeiüu ,que o geueiaI!
Leclerc famo:so herói da guerI',a�
Ihl iindra-qfl francesa, ,per,ecen TIum<

acidenfl de aviação no deserto de'
Sahara,

FRECHANDO •••

GEiNÉ'SIO LINS. - Jtajaí - Urrgente.
'iDispondo V, S, estoque foguetes valor calculado vinte mil

cruz'eipos vg depo'silado p-orões vg .e como· por mü-li'Vo fôrça
ma'io?' não po:dená V, S, utilizar eSSa mercadoria vg ,con,sultw

.possibilidade conveni'ência transferir fa,i,uras ao p, S. D. in

formando preç.o cif 39 ou fiO municípios catarinenses pt, Deixo
indilcar nomes 'ess,es :municípios na suposição \T, S. possa pre

cisá-los })t. Negócio estronctoso pt.
(

GUILHERME TAL

•

COURA CasPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

.'
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