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�8Dtra situações'políticas ou a prol delas, mereceu sempre o respeito e a cODsidera�ão dos, 0-

meus �e bem, amigos seus ou seus adversários. Inventar ,.u,utl"c.onceitO P81'8 ataca-lo, e processo
que Dao o atinge, porque mais o exalta e mais rebaixa a indignidade dos que vivem da mentira,
__________

pela men1ira e para a mentira!
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Um descendente de Caxias
H io, 2,0 (A, �,) - A l'Pjl)Ul'Lagcm Ilula grnt ui ia naquele estabeleci-

de "O Globo" descobr-iu urna dos- menti) para um descendente elo Pa

cendr-nte do Duque de Caxias de tr-ono do Exército.

n(H11P Silvia Carneiro e Silva Cal- Agrn:a fi sra, Silvia Caldas volta

das, casada com o cornerciái'in Jo- a apelar' para o govêrno por inter-

86 Pinheiro, E' Silnl Caldas, o quallmL'dio de "O Globo",'a,fim-de que
vive :]Jol))'enwnte com três filhos Ii SBU filho P á vista das poucas pos

no Bangú. Um desses seus filhos,; se" de seus pais, consiga matrícu

."-BRUDA RAIOS LuÍJ: Carlos, de 15 anos desde o ano .la em um, ginásio oficial, para mais
passado, quando terminou o curso tarde poder ingressar na Escola ele

primário vem manífestundo de-
I
Guerra,

cid ida vocação para a carreira I O vesper-tino carioca relata este

rias armas. A vista disso a sra, rato com o seguinte título: "Fe-

SiJ.via Caldas levou uma carta
i churlas as portas do Col-égio Militar
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U ed
ria sua ilu, �\I[lll'ia Lorel o. neta do para um .desr:eo,c]e,nLe ue Caxias".

oSlçao 0\ rasl nas açues DI as '�:i,�;:::��'�:�·��:�2:��:�i,:�,��;:lo novo re,pres8n
..

Nuya YOl'k, zo (L', P,) - o del=- ju por meio lia sua r-evisão, e u 1)0,- dirnentos dI' �Olll(,:iill paeff'íca (I,��
,

t t Ij I 'J' I '

',,- uo culado, gi-atu itarneu!e, TIO Colpgio ao e na enezue a
ga! 0, .ra�1 811'O,

,

sr, João Carlos l jn a'clol;ão de certas práticas sóbre disputas c Imuossihilita qualquer
"

I\'! 11l11Z, tahJlll. llOJc na assembléia lus quais os estados venham a vou- aeão exigida pela segurança CIJI1-

Militar, Wush irrgton, .20 (P. P,) - O

J N
-

r-' I
",",,'" - " A,pi'sa r' disso O ge,neral GlÍi� �v[nll-

',a� açocs
.: �nJ(l,ns: e::1O]1,Ondo a ,I!O- vil' entr-e si. O sistema de votação, trár-ia a. urna grande potência ou Ir-iro não;] /0ee.rwn e até agora lPr,esi:Jrnte 'I'eurnan aceitou a fle-

,';I(,ao do Bta�11 í'ace aos problemas que exige a unan imidade cl.os cinco mesmo, contrár-Ia a l.1'I1J estado que'·1 'l � i' . ,.
,

r civ
missao elo cmha ixador dos, Estados

1'n,l"11C'
,

T"
"

nennuma somcao ncu cl mJS�I\cll' 'I V I F k
, LI,J,:" ,1�}lHUS, nicialrnersta, disse: membros permanentes cio Conselho tenha o a'lJüio lle uma !:!Tande 1.)0-

.

"
.

.

I
' I .iruc os na onczue a, sr. � ran

(' I I I
' � 1'111 quo era sol ioit adu uma ma,T'l-", f

'

d
QII(1 '� .ar <1_ (as Nuções Unidas, de Seguranya, para dpcis1;es ele ma- tência".

' uor rrgan, que' OJ nomeá o
'

para o

{'{)fl(� JOslI'l1caO dp couper-açâo vo-II rll'ia� substanciais, const il ue, fora i Ref'er iudo-se no veto, disse Mu- cargo (Ie técnico em assuntos lati-

Iuu í.ár ia PIa revela \'a'r'I'OS (lerel'to,1 j I l' 'j
, ' , " ' O Joaqul"m Dom,'n "10 arnc '.nc.'110 ds dei ç- t

, .'.
_ , ' . , S ( C qua q,uer uuvir a, um BP1'IO obs- l11Z que 'ele, seja urto de pa:,sagem • '. n-

'. - .I'j.,_·".s a . ega ao nol' e-

PaSSlyelS ()n Srl'l'ln COI-"'J'g' 1) , I t' 1
- ' "�, . ')11)"I'I'Ca'la a' a'sembl(\I'a da ON1-)

.

' ,. ,.<. l.(l!" "e- aCLl o que entrava tOtlOS os .))ror:e- - nao fOl 1l1'1glllalmenle pl'eVlsto
' ( " . �, 'o., .'

R
cúmo elementu np,gatiV(l, afim-ue gRes de Oliveira �Jm c�muni,cado. ,da ,Casa B,ra�ca

estabelecI-das 8.S relaco-es permiLil' á� �ra.J1Ielp:; poLpneia� opu- �o Ho,�PTTAL DE G"\JUDADE
mfOl1ma que o cbefe do Exec,utIvo

e 1 j'
- .'1 C

"

'L 1
'

t
nnmfYon para embaIX3(]or r.m Ca-

l' "m-sp ii ql1a quer [e,CI�ftO 110 on-' FOl lHlIClf',n P (e uma J Il en'pn-I nr �t J r. 1
SP]110 ,dI' Segllnmça, (y ypto foi. ç;'í() cÍl'ur,gica lll'al icado lwlu Ul'

raca's o sr, V� a ,er ',-,onno y, em-

]\U;XICO, 20 (U, P,) _ O MinisL6l'i(J ela,; Relncões Exteriorl's annfl- i ante;;, J1l'eyi�l.o comI) falol.' lJositil'o Saulo Hrumos, s, rX'cia, f), Joaquim Ihai:l':<vdur em CosLa RlCa.

'üinu ({ur, as l'elnções pnll'R o JIIlésico e () Eqllaelm: foram rC'gulacizQclas, 'e de l'qllililwio, capaz fie as�egu- Domingnes dr Oliypil'a" :\rc!'JlJisl'o I
Calma T -I sto comunicado diz CJue o 'l'llcUlT0gado de Tlf'gôcios do Eqllador, sr. Lni:r rar a �o]idarj,jda(k rn.frf' a::; gran- ,\letropoJ,ilano, em r e e

Felipe D011oso, informou a consLituil'ão do novo g'O\·AJ'lll) ('D-l QC11"r), O eles ]lotl1neia� "tdJI'c as tI,uais re- R '11 t.('.11° �,l'rlo
" ,L '1", eXCJ3, . ('\,miL, qur , , � TH.lffiSTE, 20 (U, P,) - A cida-

JliJéxico conLc�t,ou apresentando �cus YOl03 dp j)J'ÔSprl'o govêrno ao llllyn eal'rll iB grnndp, ['P,;,[loJlsabiliria- ffilnito visíta(lo, vai passando bem, ete a:pl'e�e,nta um aspecto calmo,
JJl'po;idcnte e seu govêrno, i (]P::< V'E'lu ]11'e�l'l'\'a�,[íl) da '])az, Acrn- 'df\])ois dos -1 dias de l'ollflitos enlI'e-

El ) ditoll-sP "111 Y"lta qllP LI l'rgt.l da 4 vice governuu"a'I
inguesl!l"os e' iLalianos, r�m conse-

im.inar-ão do veto 11lJWnimi:lade, ,;2plie<lIla jn'Jicio"a- \I (jllt\ncia do" quais mOl'l'el'am 3

Y I menle a" d"rL';I1f'� lmplll'tulltr,; e,n- paulista ,p(%<oas e 1'ic,al'a,m feridas perto de'

N?VA YORK. 2.0 lU, P.) -Apl'saJ' da 1'Il,"!'gira ()llll,.;ir:ão da nús"ja, 'irp a� g'l'Unrll'� ]HlI0IlcÍ<l';, r"'';�l'm dI'
, .,1100, As au'l,ondrudes mililJu,rcs ame-

a l:(:�PIl,I)llCa Arg:_nLllla ganhou n lllla, (' ..;ta HuiL(', 1)Pla inc1Ll"ün da ]ll'I)- ; na LtH'('za a nwnLl'l' a ,olldal'IPd:�ile ,RiO� �,O (A, �,) -:- FOl �a:-ll'Icana� neg'araim a coml1nical/50'

pO:;1a (1(' flllmmçau cio dlrell.o dr \'('10 na agf'IlI.la do:, [1'(\]1al])o", ri" []ma e'llÜ't� 1,1:;.';, n.<,pgIJl'anr!o df'�sa JOI'- cada pa.a o pnnlelIo flomlnoo relta 11('10 governo mililar allado

assem))\(\ia especiaL Apó;; viuleTlto ..; rll'baLf's, J'PSOIVCll a eumi"silo l'xeCll-
i
I1W a pAZ nnqrr.lia.L l\.��a SIl1Í1Ô:11'ie- de outubro próxüno a conven- onli':n1, ,de qne os amfll'icanos Lives

Uva po!.' 9 x 2 votos, que ::t ]'psoltl\:,fto dI) SI', ,Jo"é Aree �eja incluida Jl() dado cnll't' a:; gl'�lndn l)oLôrJCias, l'11-1 ção tln q,ue o !", �. D" pauli�- SPl1l1 d;"du c1i:::,pal'os de advertência

pl'ogJ:ama ela a�sembléin, para a (li�cL1ssflO do imp!'>.l't.anLe a�sunto pelo3 [l'r'\t.;:wto, nftll :,:p cuncretizulI" eln ta tratara de 111.,dlCa� o ,candI- para impc-clir que um desta'C.flifnenll)

l'epl'fls.enLantes das cinquenta e cinco nações unidas, cmkeqcJI"J1cia dét Lli\'i�iio rxisLenLe dato desse pa�·tldo a vlce-go- \llgoc�lavo <l"anraSSl' pela l'l'o�)lei-,

rnll'(, ('las, O y,'lo �l' ll'allsfol'mou vernança de Sao Paulo: '
ra �rlPllLHonaL

.

A
·

d ,- d I nnm in:'<ll'llmenlo nega['iY'Ü, que O nome do sr, Novelll JunIOr

nUnCI�' tA O Im' a greve'
fnl�t.ra furlos os 'e�rôl'Ço" dr) paz 110 continua a ser o mais palpavel .t. -I-t d d

U U I OOl1S(!l].10. 1'.1(' br"g'll1'u,nç.a· ch.e,,,.o'andO a p.rÍ1:di'�almente dep�i.s �a, de- �.I U e OS'

I
ser emIJJ'p(!'arJo ineliscl'imimldamen- slstencla do sr. Gasta0 Vld'lgal, b IdROMA, 20 (U. P,) - O -'linistério d� Tl'aball:o, ll�nn:io�l o ,fim da t.e, cumo l�p(,>lIr",) para

_ anular"os que só con,cordaria em cO:lCor-. re e es
,gl'('ve de um milhão rle lrabalhadul'p;; 1 UJ <lIS da lt.alIa .... r.L(,ntilon,d, tpn- ])l'ocerllllLPlllos cle solução PU{}ltJea 1'e1' ao pleito como candidato Atenas, 20 (U, P,) - O ga-

do sido firmado )Jll1 aCi)l'UO 1'1llre os grevistas t' os ]J]'oprictál'ios da� e al0 para impr,rlir a a,ilmissão ele de conciliação, verno, procurando fazer vol-

tcrras, novos memlJros ú orgmii7.ani'ío, So- Sabe-se que os outros pal'ti- tal' a Ipaz nas regiões do norte>

"

I-tOMA, 20 ([. P,) ,-_O p:'inwil'() mi.nisLl'O D: ({-a6prl:i aUlJllCiOll o mos, por PS�f'� motivo,;. Úl�'Ol'ávcis doa UlPoiarão o nome do sr, NO-I da Grécia, ofereceu perdão aoS

jlm da greve de um Jmlllao ele !l'lllJalhadoJ'i's agI'li:olas Ilalnmo>,. lendo. ú ador.:ão dr meio;; .j1l'áticoR qm! veUi Junior, inclusive a União' guerrilheiros, mas a emissora

.Qgora os esforços do g'OV(\l'lIO �c Ol'iüllt,llldoO 110 sentifio ele solucionai' a p:1-, :'ronduzam a lInta riiscip]ilJa do u,so Social Progressista, recente-; rebelde ridicularizou a atitude

:rede de 850,000 opE'l'ários na" indúslriag mp!nlúrgicas, Ido ,-eLo", mente fundada em São Paulo.'do governo de Atenas .

....-.- -...__••
- -.--••- - -...,..,.....,._· -w -------.-----.-�--.·_ __w ..,... rJ" -.-..-_-••••.- , -.---••-.- -.,..,...--.---.-.-.- -.--- --••-.-_- -_• ..-.-.-.-.- ._-_-.-.-. ,...",..,.".,

Aqni começ,a o caminho qllC sobe o mO!TO, Um call1li- ""......................................... As yêzes o quadro é mais triste. ]� I) pão 'que falta pa-

ll:ho em CUI'vas, áspero, ele pe.dras e degnáus, la,dea!do de : ' _' ,
- : ra ii re,cuperação das energias e para o 'sustento da famí-

casp:br'ps multifol'l11eS e acanhados onde se abriga a po- : O caminho que·s(,be. lia, É a doe.nc.a qllP, surge i,mpossibili,ta'f1do o lr3lba'�ho e'

bl'eza,
•

..
n,gTav#l,ndo ai' priv;lções, '.

Nesses casebres lltiO hú COl1!t'úeto e nem sempre a ch11va I O morro I. Que fazer'!, , .

c o vento qJ()'L�]Jam os l'Hspeel ivos mo l'.ado l',HS , mas em todos • •
,1lehela'l'-se cO)1.1 ra· ])i)'us?, ,. Odiar _os seus s,e.mclllan-

vive, p,üpiLa, canta ü CilloJ'a uma parenla importantc da so- 9............. Ces'? Não,

cioclalde,
ü :prJbre não s'e revolta CO'lltl'a ° 'SUpl�e'll10 ,Cl'i<1Jelor uem

JO.:iO FRAINER eonÜ'a o' próximo, O pobre tem fé e sooe eonfial' na Divina,

l'í'i)vklCucia, O pobre ainda 'aoredita na solidari,edade' hu-

o MAl8 ANTIGO DIAJtlO DB 8ÂN'l'A CA'l'AR1!'<lI

J'H.rlet6rlo e D. Gerente: SDINEI NOCETI - Dlret.or Dr. IUJBENS DE
Dir.ter •• ,ltMac:1.e Ã.. DAMASCENO DA SILVA

Ino XXXIV I 10.131Florlané polis-Domingo, 21 de Setembro de 1941

•
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Fumegam ,de manhã ceriJo a� la.reil'as, e hem cedo, á

11oi[..e, Sie a,pwga o lume, O dia IJ(tr;VO traba,HlO e a noite pa-

r<l o l'e,pouso,
]i�nqiUaJlllo o rico se e'Jnvonena no luxo, no ócio ou no

víeio ou se enerva nas pl'i)(}Cmpat-ôes financeiras, o· pobee
se Loniúca !lO la,bor, E mais, preocupa á,quele o ,excess'o elos

l'ecrursos econômicos do -que a êsLe a escassês (los meios de

snbsis fJôlllcia.
Com os primeiros clarõrs da ma,u.l'ug:1Jda, a pobr0za

des:co o morro,

,mm 'Cnlunas dispersas, homens, e mulheres, moços e

mO!j.as, ve1hos e cria;nças, num coJ.ori,clo sur;prl'endente de

siffilplic�dwde, e,nceltam a marcha para o tr3lbalho: êstes

ipal'a as J'ábrieas, aquelas para, as ofi,c�nas; uns paira o co

m0rüio, outros ipara as r,(lIpal'tições públicas; um g'l'll']JO pa

ra a fonte, diversos bandos para os escolas.

Começa, então, o grande conlaoto sociaL

O crupitalista laJeio a laJc10 com I) operário, o poderoso

c.om o simples, a dama da elite 'Com a moele,sta serviçal, to

(los irmanados pflila ll'ccessi'dade, presos na CON'eute entre

I açrud a, pelo ca:pital e trabaLho, muLuamente se eompletan

(lo na ,exemlção das mais val'iruelas tari1J'as.

Nes.sa hora de;s31pare.c,e!lll a,s di,ferenças SOCIaIS, por

,qU() a vida exige que to'dos �e estendam RS mãos na defesa

4.los próprios inlerêsses, O di'!1Jheil'o preciso do tr3ibal1ho, o

tra:balbo precisa elo dÍ<nh,eiro,
]\[as o dia finda e o ,divórcio social se consome,

A prob1'eza retol'ua ao morro, Sobe 31quele mesmo ca-

nlÍ'nho j orLuoso, ingrato c üansativo que condu% ao Lei o,

E en(fllu<nLo mi I,areil'a se pI't'lPal'a a janta fru.gal, algnns
dns homens em pequenos gl'LlpOS, l'f'ú(]nd,�m episódit}s da

jOI1!1J[),da, Lmcam opinIões, matuLam c rewlhem, O r:01'VO
],'f'clama alimonto e des'Canso" ,

do IIllOl'l'O nemOs caRe.bl'es que ladeiam o canlÍlnho

g,mnpre são tristes por )'Ol'a.

.t\'s ,crianças brinca,m na, rua s�)m vexame dos Ll'apos
que lhe cobrrm o cor,po, os jovens vivem i.cJíÍios alual'ados,
os pais comentam a vida, as mães tagarelam e os velhos

recordam sorrindo.,.
Mas lá dentro, na ang'ústia daquelas ,quatro pa'redes,

quant.os q ualelros de dolorosa dramn:tie1c1ade! Quanto sonho

,es,pia'llido por traz da pol1resa, na louca ambição ele um

confôrLo mais e(jlLl,it3JUvol
Lá embaixo, os ,paM,c i os, a música, os divert:iJnentos,

t oelo ° fastígio do progresso que aquelas mãos calosas

constrlliram, 'l'ôda. a riqueza que o 'seu trabalho estafante

canalizou par'a os cüi'r·es dos mag,n<1tas. E tüllas as inj'L1sti
ças que a ingratidão bumana acumulou na friesa de seus

erál'c\llos egoisLas!
.Há, .enLão, um ensaiQ de .revolta, Mas a revolta não

explode porque o i'mpecle o bom senso que ainda é o apa

nág'io da, pobresa, E o pobre (ljrlormece cOllifol'mado com a

sorLe e espE'rando que o novo dia seja s�mpre 'um dia me

lhor,

mana.

(jabo, pois, ao rico, cahe ti sociE'dClJde, a toelos quan Los

tNTl alma cristã i:\ ,t ivpram menos fadlgosa a 'estrada da vi

da, ca'be a êstes rlt'ixar VaI' mCI'J11E\'1ltos o cOIllodismo da sua'

pxisÚ�neia e 'sll'bil' () eanünl10 elo morro, ,não a'p.(}na� com a

saeo!a da caridade pa,ra o IniUOl'ar o ôeseS[Jero' de uma fa

mília, maB subir eom a corag'P!lll .ue um d(wer a mmlpl'il' c,

qllP é de elar maior a,mparo ás ,classes mais castigadas, a;

do Ll'aba1haelOl" do ,moc10sto comcr.ciáriô, do abSCII1I'O' s'l1,bal

Im'no ele l'e;parliçã.o p dar a. êl,es, não a ,eslTIo-Ia de 'lW1 a.uxi�

lio ocasional ás mais das vêzes humilhante, mas a dádi,va.

pl'flcÍosa ele uma solidariedade efetiva e pel'ma,ne,nte; de

lIma (Jri,entaç50 econômica mais prátiea e segUl'a, a pro

teç,fio ll�1 llma lei soeiai mais ,eficiente e capaz de alargar
aquele caminlw .mal traçado, de :lIl'l:1vlial:' aquelas paredes
mal pregadàs, .de por mais lenha 1HI!ql1el'as hweil'as c mais

pão naquelas mesas Loscas

O caminho que sobe o morro não deve c,ontinuar a ser

o ,camin!ho só da poJ)l'esa e dn, caridade, Urge que ,s'eja Ü'

eamilllbo da nossa política ad,n1i.nis'tra:tiva., da nossa com

preensão SOI() i aI, ó cruminho ela paz e müf.ua coope.rução en

trp o ca�)ilal e o traba'�ho.
86 assim haverá mais hamnioni-a: na' socieda.de, menos

conlraRLes ·na vIda, mais ,justiça entre os

isso um trabalho mais co!n.s.lru.ri�Q" um

real e um fulmo mais ril:ionho.

homens, e· com

progresso mais

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE DOZE DE AGOSTO-Hoje, 2�-1 Domingueira com inicio às 2'O,3fl
. e terminando a 1 hora. Dia 27, sábado, Soirée.

�'CIT,At."
Cia. �atariD6Dse de Transportes Aéreos Ltda.

I N I C I A R A'
DENTRO DE POUCOS DIAS

I
I

Viagens rápidas entre Florianópolis - Laguna' - Tubarão - Ara-

ranguá,
Flor.ianópolis - Itajaí - Blumenau Joinvile.
Florianópoiis - Blumenau - Mafra - Conoinhas - P. União.
Florianópolis - Lajes..

Ganhe TEM P O e D I H H E I R 0, viajando com

RAPID·EZ-CONFORTO.SEGURANÇA
pelos. av:ões da «C ITA Ln

I

. f qpJtJÇãt!:/�72
;ti'

A poesra consaarou o olha, à:>.
como o ma toi t&r"J de �t'ciut;âo

pessoal. Para rsso , devem os

olhos ter o or i lhe
.

a hr.nplde7
e a expressão ca.cazes 'd�

atrarr e seduztr. LAVULHO

mantém a saúde e 8 belezB

Jj.Q' olhos. AJ(.u ma 8

lOtas diáriàs bastam.

Partido Social· DemocráliD
DIH,ETóRJO DO ESTREITO·

o díeetór ío do PSD elo Estreito, rcoentemeníe- enlippssatlo;'.t.ém
o prazer de comunicar aos seus ccrrelig'ionários que S'0' reunirá:' tó'd'os.
0<8 domimgns, ás 10 horas, na sede do Can1bi,:;t:a, R. P: C., provísoeiamente...

Cienti í'ica, também, tor sido delíberado que O.S- compareheiros po-f
dcrão se entender com qualquer membro do· dÍl\efh)l�i6;· para- ezpôr-Ihe
suas' pretensões de írsterésse coleí.ivo, as qtra;i,s- serãô.em reunião, exa-

mínadas com cri,Lério e jusLioça, c sendo julga.das- assesuo- de, consiríe ... -

ração, por certo, merecerão o alPóilo do d�retóltj.o,. q.tl'e as oncamiubarã
a quem de direito.

Asteróide & Cia. Ltd"a.
RUA TRAJANO, 33 (sobrado)

Reprnentante de Andebu rio Br'lsil S. Á.
PRODuTOS ALIME.\'TlCIOS - SaWÜ1]11aS Porãugnreza - Pe=-

til-Pois - Aspargos - lla.cn,r,["ã,o Amcricauo, com 0.\'95. Arenques
em 011'0 e SAI�!'!dns.

Produtos deshideatados "Harkson" - Gema de 0.\'0 em pó -
0\'0 inteiro r-m pó - !HbulJ11ina Crisln l.

PAPELAJlUA - Canetas tinteiro Erversharo "Skyline " - Au-·

íopoins - Canetas de rnadeiru=-Penas para canetas, marca "Eagle"•.
HADIO - Para mesa de cabeceira, marca "\VoiJ}Jl'ie",' 5 valvu->

las - 110-1�O volls.

ABRTDOH:r:,S DE LATA - Marca "Ace",
EiLA!8TúGOS - De Ravon ,e algodão.
BAHAJ_,HüS - Americano marra "Caravan".

TECfDOS - Grandte Rayon e lã.

BARCO DE BORRACHA, prccedencia Inglesa.

'
.

. i

Inzrediente:;
lQO 1., quimicamente puros

�(J Composição da tintaSkrip!
Por iss ", SKRIP é de uma fluidez extra

crdinária, � eca ràpidamente e não deixa
(J mais lê\ e sedimento. SKRIP J esiste à

,( cão do terr po e da água. Acondi

cionamento especial, em cu oa-t ín te ir o
- criação patenteada da SHEAFFER
- que pe:mite o uso da tinta até o fim.Rc:.rrese tarltes '-'TC us 1):S

para o Brasí ;

M. AGOSnal & CJA. LIDA.

E fFER:,S

N�o 1: Regras abundantes, pro
longadas, repetidas, hemorragias
e suas consequências.
N.o 2: falta de regras, regro�
atrazados suspensos, dem.inuidos
e· suas consequências. \ I-�

sF.lia! d , Perto Alegre e

Posto de Cm ertos
Rua ( os Andrad s, 891

POlt) Al� re
A jóia q,ue escreve

..... 1 VAUMART
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'Clube Doze de AgostoiCcngresso de
A Diretoria do Clubr 12 ele Agósto, atendendo a prccar ie- Esperanto.darle cle seus salões. como também o elevado número de seus

Con(lusãoassociados, solicita a atenção de SI?US sócios para as seguintes
instruções :

a) O .ingresso ao Clube só é permitido aos associados c

]Jbsoas cio suas Iam ílias, de acôrdo com as disposições dos

Estatutos ;

b) 80n1e11te será permitido a el:Lrada. de menores de ilL

anos nas matinées iul'antis e nas domíuguen'as:
c) o sócio aspirante não tem elireito de se fazer acompn-

nha I' ele outras pessoas;
cI) A Diretoria solicita assim a cooperação ele sem as-

sociados para estas instruções, que reputa de magna impnrtâu
cía para a vida social do Clube.

Florianópolis, 19 de setembro ele 1917.
A ÚnmTOIUA

Novenas que terão inicio no

dia 21 do corrente, ás 19 horas, '

na Capela da Irmandade do Di- ,

vino Fispirito Santo.
No dia 27, último sábado do

Inês, ás 7 horas, Missa e Comu
nhão geral de todos os associa
dos, Ás 1:) horas, apóe- a novena
é dada a beijar a 1'e 1 i quia de
Santa Terezinha a todos os

fiéeis que desejarem receber
rclaç·õp�, l'peeuení huje as rnalli- suas graças.
J'e,;lar·iks dp Uilll'-êl]o dos se'us IlU- No dia 30,' ás 8 horas haver'á
mel'O"US' amigo;;, ás q\Wis IWo; a::i- ?I'Iissa Solene· com 8.ssistência
sociarno�. I' de ;:1. Excia. Revma. o Sr. Arce-

P. ALvmo B, BnA{JI\'
_ bispo Metropolitano. que fará

Trans,corl'(' llo,jP a data nataUcia o sermão ao Evangelho. Ter
do H,nvrno. P. Alvino Bel'Loldo minadfa a função religiosa, rea
Br'ann, rx-'dil'cLol' do 'Colégio Cata- lizar-s.e-á por g. Excia. Rev. a

rinpllse ·e saJ'üedote de vasta cul- Bencão das Rosas em honra de
tu!'a c gnwde piEldade. : Sant'a Terezinha.

A� llluitas lwmenagens que hoje As 17 horas terá lugar a Pro-
lhe SPl'ão prestadas, junlamo,,> os cissão que sairá da Capela do
nossos votú� de fe!.ieidades c ben- Asilo. Após a Procissão, benção
.;ÇÜOi3 divinas. ! do Santíssimo Sacramento.

FA7-EM ANOS AMANHÃ: I Ficam, assim, convidados to-
Senhorita Cé-lia Torres, func. do dos os fiéis para assistirem a

De;paJ'ü1lnenlo ele Jijducarão. I essa·s homenagens em louvor
Splllloru LUl'aia. Dame Boubaid, da milagrosa Santinha.

.cs'Pôsa do .sr. Jaeó Boabaicl.
. . I Diretoria da Associação de

RenlloJ'a Judite Cunha Llvra- Santa Terezinha e Menino Je
meTllo, e5p0�a do sr, Adhur Olím- sus.

Dio Liv,ramenlo. I
8('nho1'a Maria das D01',e8 Ba lbi,:" •

· ('s'posa do 51'
•.
Halo Bàlbi, l'epresen- Registro de radio8,

tante eomerü1al.
. ! Rio 20 (A. N.) - o minis-

O �I' l'll' "'aulo Ramos deputado' . . .''.' . '"

,.' I tro da Flazenda SOlICItou ao m1-
..estadual pelo P. 'L B. .

.. nistro da Viacão informações a
O sr. Har'olelo Glavan, rC[[lreseu-1 respeito do p;oO'resso em que o

tante cameeüial, filho do ,sr ..
José

I' titul::r da past� da Educação
· ülavall. -

d
F,êz a,nos ontem, o sr, Leonel propoe o aumento para ez

Pre'9i1ão do tempo. até 14 horascruzeiros da atual taxa de cin-
d" di" 21 na Capital:Isaias dos Heis.

co cruzeiros sobre registro d'!e A uoslsa Capital vai ser doia;. Tempo: bom.N,,\iSOI.MJTINT.oS: Ih d 'd' ""f
-

d •

t b'
.

e to T t d l' .

',''TI,S;ON apare os e rI];' 1O-u1 usao,

eS-1
da de m.RIS U1U es ,8- ,�.ecnn n

,

ampero ura: em ae ln",.
n �-

tinando-se metade dessa renda de enSIno e este sera o "Cole- Vento..: de euI a oene fruco.,
O la1' feliz do sr, dr. Nilson Viei- Temperatura. extrema. d. ontem:

1.'a Borgps, pl'ovecto a:dvogrudO e ao fundo de proteção á mater- g'io Barrig'a-Vertle". Maxima 23.0. Mínima 144.
nidade e á infância. -------------------�---------

aJto flll1'cionál',io do LA. p, L, e de
. _. __ . _

SLJ'a eXima. l's.pIJs.a, sra, Oseal'ina ::iuo J'illlo�': Lina .Fpnaro Vaea-
.

Ca'lwlla Borges. foi enriqurcklo. ri, casada tom o sr. Alluel'i.o Va-

· dia l:i úllimo, com o nascim.enLo cari, eoletor Fc,deeal Nn Ur'(uisan

do pl'.imog>('nit.o do üasal, que t.o- gu - J�lena J1.c'gina F·el'l'uro Al'aú

mail o nomp de Nil'son. jo, r'usiKla com () sr. Lniz dos ·8a11-

Ao int.eressanLe garotinho e SHIS {()� .\.l'aújo, c·hefe da Ci)�a Zenha
.

I 11' Seus distintos portadores de titulos que inlltolou seu
. pai�. apl'c;;cntamos nossos para- Ttamo:; Lt,da., I'esN. cml C'S JlU 10-

bells, ))1'. Síh'io Ferral'o, médico-in.clus- escrit6rio nesta Capital à Rua João Pinto 13. (Sobrado)
BODAS DE Ol1RO tl'ia!. ca�ado çnm d. ,;I,laria Batista

�(J di�l 22 dp setemhro comple- Fpl'I'aro, r('�i.clenle,.: nesla Ca�lital eique no mesmo local efetu'ará cobranças QU a domi-
ltU'.;í 50 [11111::; dr enlace malrimonial - .\I'mando FplTaro, in:clusl rial cHio pelos seus cobradores acreditados.
o ca�al Anltlllio Ferraro E' 8alute CU,;;j,rlo C'o.m d, Lrtícia Bn6go Fe.r

�� Batain FrlTaro, l'esideJllp" na ciria- l'al'O. I'e"irlrnle em (jeu�sanga, [111'[11

de clr rrllS��l11ga, rh� muilos :\'etO's e Bisnetos,
Pal'a commnorar a' pas�[tgenl IBA'P18ADO:

,(les,e dia os rilho,; do easal fes{p- ',S('l'á levHido boje a Jlia bal ismal Gertrudes H. Braunsperger e Heinz]. J.
,iam a dala com urna mis�a lla :\la- a inlpl'cssanll' garoL.inha Lenivalela,l Braunsperger vem convidar a todos os
tl'iz de ICI'llssnnga o qual lcrú IL1- filhirnha elo Sl'. Patrocíllio :vrae,biHloi pa.rentes e amigos a assistirem a missa
gal' !lO Holel Gazzala. e Orlall'elina Mae,baclo. . I

.

de trigesimo dia que mandarão celebrar
:\l'�·'a oca�i:io reLll1ir-se-ão (oelo!' 8pl'\'irão lle J)aelr],l]'l1o� o �l'. 08- dia 22 do corren te às 7 horas na Capela do Colegio Ca ta-

os l1l''''l1.bros elas famílias Fenaro ní �lartins p sE'nliol'ila Lidia '\la- rinense, r>m sufrflp..io da alma do seu inesquecivel esposo
fi Ba-Llin para �al1idar o casal. charJo, e pai JOSE' B .'?,1 'JNSPERGER .

Continua O ESTADO fazen
.âo distribuições de valiosos li
.vros, inclusive romances 010-

.dernoe, entre as pessoas que

.consram de seu cadastro so-I.ciel.
As pessoas que. ainda não 'I.heiem preenchido o coupors

,:que diariamente publicamos!
.,.poderão faze-lo. àgora, habi-I.Iitanâo-se, assim, a Concorre
·.cam a tão interessante inicia-
tiva realizada sob o patroci
.!fiio da LIVRARIA ROSA, à
.Deodoro n. 33, nesta Capital �_

ANIVBnSARJOS
.

i' I d li· S
F.'AZElM }\>]\'98 HOJE: ,v8pe a uO aSilO

ISouhora Sualdo ES[)índola Mes- k O i
....

.quita, espôsa do sr. Natair Mes- Oti. r as

.quita. SLo. do Exército, ,FESTIVIDADES D:E SAN'tA
';:;cnhOI'a .\lüI·cedes Pereira Dias,

I
'fEREZINHA

.espôsu dn �1'. :\'Jalloel Dias, Juno. Novenas, lUissa e Procissão
municipal. I A Associação de Santa Tere-

�(,ll'l1l1ra Zulma Linhat-es d'Avtla, zinha e Menino Jesus avisa aos
Ic."pô�a do sr. Fernando Pacheco seus associados e a todos os

I�,',d'Ávila, runc, do Minisbér-i« da fiéis que, comemorando-s� no
.,

Aviação aposentado. dia 30 do corrente o 50 amver
'Sl:'JI.]JOl' �'lillon O. SulLivan, pl'O- sário da morte da glorrosa San_!

Iessor clt� inglês c tradutor público. tinha de Lisieux, fará celebrar
::)eJIIlwl'U Olindína Ouriques Ma- este ano em honra de sua ce

.chado, espõsa do sr. Oscar Cardoso leste padroeira as seguintes
,1\la(' hndo, í'armucêutieu, residente festividades:
-ern 01'1e1\I's.

O juvern Jaruas B\ll'gel' de Castro,
dl�clici.ld() funeionário Lia Casa !ioejl
"cke e pe�doa mu,ito estimada,

\\'A,L.M I BIT1'ENOOGH,T
Aniversaria-se lloje 'o jOWll

vValmi BiUlenc.ourL, estudant.e de

..engelllli11'Ül e :moço ele l�;ril.llante in

.teligrllcia e élVl'('eiávei� clotl's de

cOl'açi\o.
J\lmto l'sll'lTI<l<Iià no círeulo cie SltaS

•

l\"a ,;1;:,;,;;10 proparutóri aiuaugu
ral, U sr. <riovauni Fu raco, diseur

sando em Esperanto. prODU" aos

jlcesl'nll''; Iósse jiostumarncnte ho

menageado o samídeano Virgílio
li uayanás cle Sousa, um dos gl'an
rJr'� PspCl'ilntis,La ..; uacionais, e que
ra locou no naufrágio ela "Cantarei
ra",

Na sessão sokne do abertura do

Congresso, coube ainda a e�b re

pn�:;I ..nlante dr' santa Catarina SUlI

dar os ilustres f.ilularcs clos Minis-
; té rí os da Justiça, Agricultura, Ae-I11'0nWUlica, Guerra e 'I'rahalho, pro
l sentes na pessoa de seus repie
"'!lltanLe�. Agradcvcudo a saudação
os or-adores rizr-ram ressaltar o 110-

........•..........• ...··-ü·-';'rÉsou·'R()....•••......···-....
me e o valor de Santa Catarina em Da instrução está ao alcance
Iodo" os empreendimentos ele àm- de todos. Dá esse tesouro ao teu
hito nacional, e muito es,pecialrmen- amigo analfabeto, levando-o a um

curso de alfa.betização no Grupo
l e naqueles que d izom respeito á Escolar São José, na Escola Indt1s-
cul blll'H. trial de Plorianõpolts ou na Cate-

:\. vista da atuação destacada e dral Metropolitana.
ela acertada ·p"colha que se. f{'z da .....__�.._'.,.--._. _,..._,..g_"...-__wf'

J'P[Jl'flsenltv:ão ele nosso Estado, foi
n sr. (,io\'anni Faraco eleito, por
ac lumuçâo (Ie todos os presentes, 3°
Viee-Pl'psiflentp rio XI Congtesso
Brasileiro df' Esperanto. É u'a

hO-1tnrnagPTll quP Sf' presta a Sanla Ca

I a rinCl, na r)ps�(la dr um elo Sf'US

mnis rlrsla,caclos esperantista';. rle

menta conhecido jú no Espe;'<lu(.i.s-
mn'.dl'. ledo (1 mundo. Pena que nos

so,:, l'ePJ'esl'ntanlr�s não héljam sido

crrclenciados 'para partiCiparem do

GongTes80 c.'m nome elo Estado de

�Hllta Catarina.
().� congres�i3ta!' tiveram (1)or

tllllid[l.dr (lp yisitar o Instituto.

Inallg'lll'nram, aincla, solenemente

n l'\la "E;:'IlC'I'ant.o", na cf4piLal pau
lista. I:; um ('xNnplo qlle mereee

imit.af:!i'il (�stc ela PrefeiLura de São
·Paulo.

:FOI'lIH1 instalada�, aj;nda, na G::\- ODEiÜN - á 1,30 horas

lrria i'rcs[.ps Ma ia, sôbre a Av I

A.nhangahaú, uma agêneia posLa� MULHERES E DIAMANTES
espf'cial pal'3 o Congresso e uma Com: Betty GraNe - Dick:

exposição' cip mat.erial de pl'opa- Haymeso
gancla rio Es·pel'anLo.
Continua RPndo rr.alizaelo o Con-

dus líd('l'(:� no movimr-ulo um l'a vnh

do id iorna r[u Zarneunor.

MOtfSTlAS DO CERE8HO
E DOS NERVOS

• EsgotC1f'1ento Nervoso •

O sistema nervoso acha-se
equrlibrado e perfeito quando
fi pessoa sente-se sempre dis
posta e satisfeita.
Mas ai de n .s !
Este estada é tão r aro,

Previna-se fortificando 5 e u s

nervo; e seu cerebro com:

SERViÇO DE
METEOROLOGIA

lSiruultalle-lUnente
ODIDON ás 5, 7 e 9 horas
IMPERIAL ás 7.30 horas

V IDAS SILIlJARIAS

'.

Fór:r-FosFaJos
Tooico da IiEM�R1A e SISHMft NERVOSO

Pl'Odllto do La boratmto da

Com: Mário Brasini - Van
da Lacerda - Mary Gonçalves
- Milton Carneiro -- Re'stier
Junior- AtUa Moraes
Preços: Odeon Cr$ 5,00 3,00

2,00 - Imperial Cr$ 4,00 único
As 7 horas Cr$ 5,00 único
L!vl'e Creancas maio'res de 5

anos lpoderão ·�nt.rar na sessão
de 5 horas

. .
. . . . . . . . � . . .

II
ERAM 5 IRMÃOS

Com: Anne Baxter - Tho
maz Mitchell
No Iprograma; A Marcha da

Vida - Nac. Imp. Filmes
Preço: Cr$ 3,00 único - Ge

ral 2,00
Livre Creanças maiores dia

5 anos poderão entrar.

.".

'

.

IMPERJIAL - 'ás 2 horas
1) A Mar,cha da Vida 131

Nac. Imp. Filmes - 2) Bôa
noite Ruivinho - 3) E o Lobo
Des. Colorido

IV
VINGADOR INVISIVEL

V
PAIXÃO DOS FORTEIS
Com: Henry Fonda - Linda'

Darnell - Victor Mature
VI

OS TAMBORES DE FU MAN
CHÚ

Preç.os: Cr$ 3,00 2,00
Imp. até 10 anos .

IMPÉRIO - ás 2 ho.ras
1) Deip Jornal 2 x 30 - Nac.

Im. FUmes 2) PRÔA AO PE
RIGO 3) OS TA1VIBORES DE
FU MAN CHÚ - 11/120 Eps .

4) O FAISCA Des. Colorido 5)
BÔA NOITE RUIVINHO 6) E
O LOBO Des. Colorido 7 O VIN
IGADOR INVISIVE

Preços: Cr$ 3,00 2,00
Im. até 10 anos.

IMPÉRIO áf- 7,30 horas
1) A MaI'cha da Vida 137

Nac. Imp. Filmes - 2) BOA
NO[TE RUIVINHO Des. Colo
rido - 3) E OLOBO Des. Co
lorido - 4) A VOZ DO MUN
DO - Atualidades - 5 PAI

XÃO DO SFORTr�S
Preços: CrS 3.0Ó 2,00

Imp. a::é 14 aílos.

MPAHHa N. S. DA PUMA·
A Vida do FígadO

Maloreft esclareciil1entos escre'VaJt:
(aixa r o ,tal 3.061 - kio

Embaixador inglêS
Rio, 20 (A. N,) - E' espe

rado hoje nesta ca,pital, sir Neil
Butler, o novo embaixador da

Inglaterra no Brasil, que se faz

acmnpanhar de lady Butler e

<fuma filha.

gresso, dI' aCt1l'elo com a pl'Ograma
I,'iio pl'é-via. Agual'Clamos novas no

tícias relativas ao meSlmo e ao de

srm,pcn!1o rio" dois l'0present.antes
cio ESIlerantist.a Catarímmsf'. neste
conclavf' e1r ftmbHo nacional e re-

.]Wl'cusc:ão internarcional.
___ .... ._ ... ---.,. ...... -� "L-�.....

-Ai�OiDÕSTJÃREz--CÜNOO
-

- Clinica Odontologia
NOTURNA

Das 18 ás 22 hnras, oom hora
marcada, a cargo de abalizado pro
fissioua.l

Rua Arcipreste Pàhra 17

AVISO
A Cio. Internacional de Capitalização aviza aos

ISS . DE 30: DIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



P ESTADO Comt.,p ,. d! Setembro 11. '!"4&7

I
I
I'
,I

Nervos Debili·
.tades Provocam

. '-tC1 Heurasthenia
NAO DEIXE QUE o EX-

II
CESSO DE TRABALHO

i

�
DEBILITE o SEU OR-
GANISMO, PORQUE O

. CANSAÇO PHYSICO
i J:fi:I)." E INTElLECTUAL o
J rll� LEVARA', FATALMEN.

TE, A' NEURASTHENIA

[Os primeiros symptomas da
! neurasthenia são geralmente a

� insomnia, pesadelos" irritabili
! dade, dôres de cabeça e ner
: vosismo. Ao sentir quaesquer
destas manifestações previna
se contra as suas consequen

.

cias, Trate-se immediatarnen
te. com um remedia deeffeito

: ,Positivo e immediato. Não
Iltomê drogas perigosas. Vigonal
é o remédio indicado para
.qualquer caso de neurasthenia.
Vigonal revigora o organismo,
restituindo ao fraco as forças
perdidas e Ia energia da juven
tude ás .peasôas exhauridas.

-- =�

ViS[Onal
FORTifiCA E DÁ SAÚDE
Laboraf�rlo. ALVlftt /lo FREITAS - S. Paulo

Combate a tosse. .

a

bronquite e 09 resfria
dos. João O Xarope S.
éeficaz no tratram.en to

das afecçõe. griJ)ois e

dos vias respil'ot6rios.
O Xarope São João
solta � �'âtarro e faz

expectorar fàcilmente.

..,,,..,.

I
"BRIOCHES" COM GELÉIA

_-=:---'----:---:---�-=:_--:;;:_-�--_:_;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::;::::;;;;;;;;;;;;;;;;:�=�DE LARANJA E CREME A t
'

id & C· Ltd IAquecer em fogo brando al- S erO! e . la. a..
SNRS.gumas "brioches" da véspera.

, RUA TRAJANO, 33 (sobrado)
Separar a parte de cima. Esva- O li�8CRlTültlO A::iTJ<jRúfDE & Cia. Uda .. , intermediário ela ASSINANTES.
ztar um pouco o interior. Pre- Empreza Cornerciul n. Gl'oswnbad;:er S. A., com escritório no Rio

Reclamem imediata-encher esse vazio com geléia de Janeiro, cncarrcgu-se de compras de quaisquer artigos naquela
mente qualquer

il'l'e-Ide laranjas regada de creme ,p,ra,(iU - cimento. rerro. canos galvanizados, pneus etc,
gularidade na entregae kirsch.
de seus iornaes. '.Colocar de novo a parte de

cima. Fazer um caramelo e re- R O L A M E N T Õ S
gar tudo com ele M A N C A IS' I UME APERiTIVO
d:i�r.i:a.�.� .. :,�,�l���

Per-

ALA::O�A�RE5 K N o T
MlCROMETROS

A MAQUILAGEM PARA UMA
"SOIRÉE"

Deve ser discreta. .. e resís
tente, afim de que não tenha I
que fazer retoques cada cinco!
minutos, o c�ue só pode exaspe-]
rará seus pares de dança .. ' e

todos os homens em geral. I
Passe no rosto, um "Ieité" dOI
tom de sua pele, aplique o I"range", depois uma camada
de pó de arroz bastante claro,
e outra camada mais escura.

Nos lábios, um "baton" de
côr natural; nas pestanas u'a
máscara marinha se tiver ólhos
azuis, marrou se os tiver cas

tanhos ou pretos, e nas palpe
bras ligeiro toque de pintura
gordurosa, azul cinzento ou ro

xo.

i1�ICO!
ÔPA II

. 10" dI P Se deseja, para

lAO' f\. seu barco, ummotor de

O ". pôpa eficiente, silencioso e

econômico, escolha SILVERTROL!
Pesando apenas 9 quilos, SILVERTROL

é elétrico,
ti-
funcionando com bateria de 6 ou

12 volts, facilmente adaptável a qualquer
barco. SILVERTROL tem ° motor hermética
mente fechado, impermeável à água, com lubrifi
cação para toda vida. Adquira seuSILVERTROL!

................ , .. , .

VENDIS laMBEM PELO REEMBOLSO POSTAL> 'VARIZ(S
oUo E HEffiORRÓIDR5 \)

emo·Virtus

EJlTJe ao seu amigo dlstalltf
11m número da reTlsta O VA
LE DO ITAJAI, edlçio dMI
cada a Florianópolis, ti as!d1li

estará contribuindo para
maior difusão eultllral

dI) nossa tf)JI!'a

*

WALTER BEITLER Bt elA. LTDA.,
I M P o R T A ,e o R e: s'

•

CArXA POSTAL 5443
SÃO PAULO

É miA DOENÇA.
.MUITO PERIGOSA
P.ARA A. F'AMÍl.IA
E PAB.� A RAÇA

COMPANIIIA ...ALIAN(:A nA lill"
lia_atia .. Uni w. ; I A. i /t
nfCJZ1JD101l I' "'"..JUO'OfiS,1'títl

Cifr•• do Balanço d. 1<)44,

CAPITAL E RESERVAS C lSo.900.606,30T.

ResponI8bilid8d�.. c-s S978AO'1.755.97

.�
Recete • 67.053.245.30
Ativo • t 42.176.60'3,80

Sinistro.' pago. no. últimoll ie 8'00" 98.687.816.30
Re.ponlabilida<iel « 76.736,401 306.20

Paro toncursosEstaduois ou Federai»
e Exames de Admissão

Estude por Correspondência
Português, Matemática, Ciências. Geografia.

His t6ria do Brasil, etc.
Int.l""'o.-o? pr.encha e.t'e cupão. remeta-p para C, POltal 332

FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA

QU�R VESTlR·SE COM CONFORTO E ELEGÂNCIA 1
PROCURE- A

Alfaiataria· Mello

Diretores,
C F 1"'Dr� Pamphilo d'Utr a Freire ce arvalno, Dr. ranctsco

de Sá. An�sio Ma••erra, Dr.' Joaquim Barreto de Araujo
ie José Abreu.

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

PEDINDO INFORMAÇÕES:
Home __

Rua, -c-- N•o
_

Idade Estado

I

.... IF"'" ti"'" L J .. 'I1"liiI &.�

Rua Felippe Schmídt 48
CONTA CORRENTE POPULAR

Juro. 51/, a. a. - Limite Cr$ 30.000,00
Movimentação com cheque.

Banco do Distrito Federal S. 4.
CAPITAL : CR$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Rua Trajano, 23 • Faoral5;�Óp�il$

A primeira Agua de Colônia feita
no mundo foi fabricada na ell1atl.
de Colôm.a pela Fábrica <Ae lJolta
Maria Facina.

A V·I 50
A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL, AVISA p

TODOS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESA
REGULARIZAR' SEUS TITU:LOS:JE ACORDO COM O DE"
GRETO-LEI! 7.930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS DE
ACORDO COM ESTE REGULAMENTO.

UM ANALFABETO PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS PEDIMOS O ES
é um cego. Não deixes teu amigo PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE AO ESCRITÓRIO CENTRAIna cegueira da ignorância. Dá-lhe

D E FIa luz ela instrução, levando-o a um DESTA CAPITAL, CITO A: RUA FELIPE SCHMI T. DI .

curso de alfabetização de adultos. CIO AMÉLIA NETO.

o
:li
o
>

•• 1". •••• •••• • •••
, .

Quand<> algu&m. tal_ 11__
Ihei ro da ihllltraqllO &ocimIr" 0-'-.
lhe. em .•.nul......1 g� CÚSI" G&liee 40" .

"'C<llente aperitlYo KlfOT. Iam....
.. V. SiA. de a.creecer>t&r. &O�
...... pO'li'-:ESTEÉ 'A1'1-
8El'1 O !1EU APERITIVO

PREDILETO!
. fP!ijj��('ll
UI'! soooaro DA II'I1OTU.//1/J.·(OI't. �Sé6Q/JOI
t
__---__ I�AdAí __

.............. 0 ,, __ ....

QUANDO TEUS FILHOS
te perguntarem o que ii

um lázaro, dize-lhes que é
11m enfêrmo que poderá re'"

cuperar a saude com .. te•.
auxilio.

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

. SI CONSEGUIRÊS
Que um teu amigo ou conhe

cido analfuboto frequente um CUI'
so noturno para aprender a ler e
a 'escrever, prestarás um grande
serviço á tua Pátria. Catedral MI'
tropolitana ou Grupo Escolar S1l.o
José.

Aproxime-se Ip.als de 8eu"

emígos e parentes enviando ..

-Ihes um número da revista O·
VALR no 11'A.lU, edição de-

dicHoda & FloI'ianópoUs

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o CAMI,NHÃO QUE MAIS
SE VENDE NO BRASIL! *

* * * * * * * * * * * * * * * *

\
o magnífico desempenho dos Caminhões Chevrolet deve-se
aos seus principais característicos mecânicos, somente encon

trados em veículos de alta tonelagem, dentre os quais citamos
o seu chassis encouraçado e novos eixos reforçados, que ga
rantem ampla resistência para os serviços mais pesados. Os
dados estatísticos consagram a preferência pelo caminhão
Chevrolet, através dos anos! Em 1946 os caminhões Chevrolet
foram os mais vencl,idos no Bra.sil, nos Estados Unidos e

-

em todo o mundo! Êstes fatos, que não aconteceram por
acaso, devem ser examinados na hora de escolher um

caminhão para seu serviço. As razões que levam a maioria.
a. 'preferir os caminhões Chevrolet são o resultado da expe
riência universal, sob asmais diversas condições de serviço:

HEV. , ,

o

PrOduto ela General Motors

o Caminhão mais Popular no

Brasil e em todo o Mundo
*,* * * * * * * * * ,* * * * * * * * * * * * * * * *

Para venc:las e serviço pracur« os concessionários autorizados c:la

* GENERAL MOTORS' DO BRASIL S. A.
Empreza de navegação

R It:. MF:-1-

NAVIO-MOTOR "ESTEI.JA"
\ max-ma raoidez e garantia pa-a tr anspor te de suas mercadorias

Agentes em Florianóp 115 CARLOS HOEPCKE S. A.

COMERCIOEINDUSTIIIA tlJOPLAY l'l,IA
li'.11t"lVértA. 4/' TeL,S'!OO() 's. PAC/!.O.

Cefé Otto bem prpporodo
D;.licía "'''U convidado!
��--"� - -.- ...

Não l'e"('�{) em comprar
ações {10 '"Cdér:io Barrlga
Ver(le�', �"ro q,:t\ ésta organiza-
çã» C1'" "'"l(� , '-""ada por ver-
{lar1c::' :'''2- ��� ,:�"_:tI

Importados diretamente dos Es E. Dnidos
Aos srs. médicos e farmaceuticos e aos hospitais
Comunicamos qus e.tarnos recebendo uma importagã. diretA

dos E.tado. Unido., dos .eguintu artigos:
Filme. poro Ráio. X. em diverso. tamanho•.

Almofado. e travesseiro. de flâmara de ar. de borracha -- Oedeiraa •
capotinhol higiênicos de borracha.

Luva. para cirurgia.
Cubas, comadres, irrigadore•• canecas graduadas, compadre., funi••

em ferro batido. eamaltado,
.

E diversos oUtros artiqos. ,

Demonstrações e pedidos à SOM. A T E C
Soci6dade Materiais e Instrumento. Técnicos -- Cientifico. Ltda,

Rua Conselheiro Mafra. 54 -- Caixa Po.ta!, 148.
Telegre:.rnali: «Somatec» FLORIANÓPOLIS.

ORDEM DOS ADVOGADOS
Secção de Santa Catarina

A Ordem dos Advogados do Brasil, secção de Sta.
Catarina, torna público que seu expediente passou a

ser das 9 às 12 horoa, diàriamente, quando estará à

disposição dos interessados.
Florianópolis, 5 de setembro de 1947.

CLARNO G. GALLETTI
I.o Scezetário

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



tom'"go 21 dI! Setembro ele "47

o Clube. Náutico «Francisco arlinelli» realizará, domingo próximo, a
sua anunciada competição de remo, que constará de sete parens.

HJTZ hoje ás 10 horas da.
manhã - lVIatinée da Petizada.
Jornaes - Shorts - Varie

dades - Comédia
Censura livre - Haverá sor

teios de lindos brindes
Preços: Cr$ 1,00 2,00.
RITZ hoje á 1,45 horas
A CIDADE, DO PECADO
Imp. até 14 anos.

Preços: c-s 3,60 2,40.
RITZ hoje ás 4 - 6,30 -8,3(}

horas - Sessões Elegantes
James Mason - Phyllís Cal

vert - Ann Stenhens - Ste
. wart Granger

AMO NAS SOMBRAS\
Censura livre

.

No Iprogralna: Filme Jornal
.' 18 x. 14 DFB - Atualidades

Promovida pela Federação PROVA - Tiro de preparação PRE.cURSO - Duas voltas sagem do último colocado em PKO Pathé 45 _ Noticiário
de _Vela e �otor de �ant� ca- ás B,OO horas (Bandeira P). I ao triângulo e uma perna. cadEt:. Regata ou Prova. Preços: ás 4. e 8,30 horas
tarma, reallza-se hoje, as 9 Tiro de atenção - ás 9,05 LIlVIlTE DE TEMPO - Uma COMPUTO DE PONTOS: -

Cr$ 600 ... 60 ás 690 horas úni-
horas, na baia sul, a regata de horas (Bandeira R). hora e meia para o 1° barco, 1° lugar - 12,25 pontos. co Cr$ 6,�O. ,u

-c,

.abertura da temporada veleíra Tiro de salda - ás 9,10 ho- podendo ser prorrogado á cri- 2°0 lugar - 11,00 pontos ROXY hoje ás 2 horas
de 1947-48. Iras. ' té ,1 C

. -

d R t
.

3 1 1000 t
I ena ca : .iormssao e -cega as. I ugar -

, pon os 1 ° Brasil em Fóco n. 9 naco
Tomarão parte nas duas re- 2apROVA-laREGATA- ASSINATURA.- Dentro de 4° lugar - 9,00 pontos 20 Huao del Carril _ Luiz,

.gatas programadas os clubes
I

Tiro de ,preparação 'ás 14,00 trinta minutos após o término 5° lugar - 8,00 pontos Sandri�1Í
.

desta capital Veleiros da Jlha horas (Bandeira P). de cada prova ou regata, deve- .6° lr�gar - 7,00 pontos
.

OS DOIS RIVARES
Á:) Iate Clube e o Siderúrgica I

Tiro de atenção ._ ás 1'1,05 rão os Comandantes assinarem 7° lugar - 6,00 pontos Loreta.
."

3° Gary Cooper _

Atlético Clube de 'I'ubarão; ca- i horas (Bandeira R). a súmula sob pena de desclassi- 8° lugar - 5,00 pontos
d d T· d d

' ° Young
. a um concorreu o com cinco

I
11'0 e sai a - as 14,10 ho-: ficação. 9 lugar - 4,00 pontos TUDO POR UMA MULHER

guarniçoes. p'a:s. (171 _ 10° lugar - 3,00 pontos EG
.._

IEsta regata, denomihada "Go- REVESAMENTO DE BAR- PRO.TESTOIS - Deverão ser 110 lugar _ 2,00 pontos

I
O MORe· O

d Censura até 10 anos.
vernador Aderbal Ramos da COS � (Meia hora após o tér- anuncia AOS em percurso por 12° lugar - 1.00 ponto

FLAMULA BRANCA nos Preços: Cr$ 3,60 2,4-0.
Silva", deverá ter um trans-] mino da la REGATA). uma·· AVARIA - 0 ..25 pontos

b d t d por

I
ROXY - hoje ás 7 horas

curso sensacional, de vez que RAIA DE CHEGADA ran aes e apresen a os DE S. C LASSIFTCAÇÃO _

. .

f 1 R A CIDADE DO PECADO
estará em disputa, pela quarta Compreende a de saída, deveu- escríto, na arma (a egra 0,00 pontos..

t t '" C $ 9.0 GASA DE BONECAS
vez, a riquissima taça " Jorge do, entretanto ser cruzadas em jun. o C0111 a axa ue --,r. '"' ,00. NÃO OOMPAR.E.cIMENTO

O t t
'

_ .

1 do m
. Imp. até 14 anos.

üeyer" que ficará de posse do sentido inverso. E!' proibido s VI"O es os ,sprao JU ga s � - 0,00 pontos.
I I 1tIl Com s Preço: único Cr$ 3,80.

'Clube que vencer três regatas aos participantes, sob pena de c_:ca (e e1'm111a( o pe a
. 1.

-

COMISSÃO DE RE:GATAS
consecutívas ou cinco alterna- desdassificação, cruzar nova- �ao, de Protestos e recarrrveis - Presidente: Comodoro Higi- no Brasil. Essa é a nova trans

das. As duas primeiras regatas mente a entrada oficial pelal a F. V. M. S. C. no Luiz Gonzaga. mitida pelo presidente da, C. B.

-em disputa do troféu foram mesma dentro de seus limites, FIM DE REGATA - O fim Juizes: Moacyr da Silva D., Rivadaria Correia Meter,
vencidas pelo Iate Clube e a ou entre êstes e o Stand de Jui-j de cada Regata ou Prova será' Schutel - Adolfo Nicolich da que se encontra naquele pais,
terceira pelo Veleiros da Ilha. zes. anunciado por um tiro na pas- Silva e Nazareth Marinho. em carta ao superintendente da

As cinco guarníções do Ve- entidade.
.

!::�o�e��s Ill����i���S ti�i�l���� Um grande I·ogo p'�ra um· grande nu'bll·cR vü? d�e����7�:n�: ��BF��r��:
mens"; GuaHer Baixo, Rafael U II U zione Italia di Giuoco Caldo,
Linhares Filho, Luiz Faria, S

·

I t h f t b ll te t
_.

t d d b· durante um almoço que lhe foi

Carlos Ghierighini e Orlando enSaCIOn3 ma c
.

u e o IS ICO ravarao na
.

ar e � O]e oferecido, a declaração de que
Filomeno e as do Iate Clube f t

·

t d'� d A d F·· "se outro fosse o pais promotor
por Walter Wanderley, Gilber- OS or es eooJuu OS O Uaravana uO r e o Igoelren�e da Taça dei Mundo de 1949, tal-
to Pinto, Roberto Moreira, Dar- Na pugna mais sensacíonal ,

I raci; Adão, Haroldo e Verzola ; vez, ainda houvesse dúvidas

'ci Lopes e Abelardo Ferrari. da rodada n. 18, deverão encon-l Lebetinha, Sanford, Leônidas, sôbre a participação da Itália.

Aos colocados em 1° e 2° lu- trar-se hoje, á tarde, no campo Manara e Hazan. F'ígueírense: em virtude das dificuldades

gares serão ofertadas belissi- da rua Bocaiuva, as possantes Arl, Botelho e Diamantino; que o país está atravessando,
mas medalhas. equipes do Caravana do Ar e do Monguílhote, Jair e Pires; mas sendo o Brasil o organiza-
Nos meios esportivos da ca- Figueirense. Aciolí, Saroba, Augusto, Nico- dor, desde já assegurava a sua

:pitaI reina incalculável ínte- Apresentando bôa forma, o Iau e Calico. partícípação
"

.

resse e· o maior entusiasmo 'Pe- esquadrão alvi-negro enfrenta- Como 'Preliminar jogarão os CAIIPEONArrO BRASILEIRa
la realização da grandiosa e rá o quadro do "coach" Touri- quadros de aspirantes. DE TENIS
sensacional regata desta ma- nho com a mesma 'disposição Servirão como juizes: Fran-

nhã, estando todos os dispu- com que enfrentou o Aval e o cisco Prazeres, para o embate
tantes bem preparados para as Atlético, afim de manter-se in- .princípal, e Izidro Costa, para a

'pugnas maritimas que marca- vida no segundo turno. partida preliminar.
rão o reinicio das atividades O Caravana do Ar, com seu :x x x

da entidade da vela catarinen- homogeneo esquadrão faz-nos eA])IPEONATO CARIOCA DE
se. crer que vencerá a partida. FUrl'EBOL
A Federação de Vela e Mo-] Mas, para conseguir derrubar o Dando continuação ao Carn-

tor de Santa Catarina baixou quadro 'de Paraná, os rapazes peonato Carioca de Futebol ela
as seguintes instruções para a da Base Aérea terão que dar o divisão de prctísslónaís, estão
regata de hoje : máximo possível das forças, Hélio. o mag,,,itíc(� golch-o do Car-avann

<._ do Ar, que foi a sensação da peleja com marcados para hoje cinco jo
As provas do presente pro- porque o Figueirense não se o Paula Rutnos

-

O BOCAIUVA 8URP:REEN-
grama serão r'e�das pelo Re- deix.a vencer com fa'Cilidáde, r� a,re�bilit�ção de,p_oisjd?-quc,- gO�. encontro p,rincipaÍ será Ontem, no Campo da F. C_

guIamento de Regatai;l da L Y. havendo mesmo a possibilidade 1"" IP
.

.esslma Impressa0 .,1 iXa(�a travado entre Botafogo e Vas- D., o certame citadino de fute-

R. U. de uma nova façanha os alvi- no JQ,�o com o Pauh Ramo",
co onteiros do certame. b?l prosseguiu com a r�aliza-

REGATAS: -:- Serão reali- negros. cuanJdio perderam por 2 x 1. O N'P
.

.

t t
' çao do encontro Bocamva X-

c
•• ao menos impor an e sera , .

zaJelas duas provas, correndó E'ste IPlrélio decidirá, talvez, Caravana tem amda p':;la fre�- o "clássico" carioea Flamengo I
Clube At1�tlco. , .

os clubes ins,ditos - Veleiros a sorte do Figueirense no atual te o poderoso quadra do Aval, FI
. Contranando os p,l"ognostl-

,.., " .
x ummense. .

.. .

dda Ilha, Iate IJlube e Siderúr- call1peona�0, pOIS uma derrota lideI' InVicto, com � q�,al espe.ra Os outros. jogos da rodada se- cos: o �ocalUva lutan o com

gia Atlético Clube, de Tubarão. o colocara no 5° posto, com travar um dos maIS [i,.'nsaCIO- - .

t· S- C' t" mUlta flbra logrou abateu o
.

. .

I
rao os seO"Uln es: ao rIS 0- _.

A Ia prova, individual, con- poucas- probablhdades de 'par nais enc.ontros do ano. r:-" A �.' 01' B es,quadrao tncolor pela conta-
, ... ,.,

"\ 00 X mellca e arIa x. an-
d ... ·" I"

.

correra número ilimitado de tlcl'par do tUl'lW fmal qlW, se· O es,p·etaculo futebollstIco 0"' gem e i) x ., . goa s conqms-

.guar:niçoes. gundo o regulamento, será rlls- desta tarde entre ,Caravana doi ",11.
".

ta.dos por Testa, Moacir, e Ca-'

Á 2a prova, por equipe, .de putado pelos quatro primeh'os' Ar e Figuei1'ente, por certo 1e- A I'l'ÁJ�JA ESTARÁ. PRESEN reca para o vencedor, e Macha

quatro guarnições ,por Clube, e

ç.olocados.
O Figueirense, apósll vará grande assistência .á pra- 'I'E AO CA])IPEONATO ll'IUN do e Ivan�, para �. p:-tlético.

constará de duas reg:>.tas. o en.contro com o CaraV8'1a do ca de desportos da PraIa de DIAL DE FUTEBOL Na partIda prellmmar, entre
RAIA DA SAlDA: - Deter- Ar, terá que bater-sr: com o Fora, onde no final 'será dado Rio, 18 - Revela a imprensa os quadros de as,pirantes, ven-

minada por dua,s bóias fundea- vice-lideI' Paula Ram03 E' o 80- .conhecer o vencedor da con- metropolitana que a Itália es- aeu o Atlético por 3 x 2.

das em frente ao Trapiche da le.gial.
U

tenda. tá di!:lposta a participar do Em nossa seguinte eMção
Alfandega. O clube da aeronáutica s.a- Qua;dro& prováveis: Carava- Campeonato do Mundo, desde /públicaremcs a reportagem do

SINAIS DE SAlDA - la be que uma vitória re[lreS€llta- na ·elo Ar: Hélio, 'Waldir e Mo- que o certa.me saja realizado; jogo.

6

iiiI,'

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Quinze velozes «Sharpies» disputarãO hoje a prova
. «Governador Bderbal R. da Silva»

Na baía sul a interessante competição veleira promovida pela
Federação de Vela e' Motor de Santa Catarina

A Conrederacão Brasileíra,
de Desportos em sua últíma,

reunião, deliberou que poderão
concorrer ao certame, os dez.
melhores tenistas de cada fe

deração. O certame individual

será precedido do campeonato:
por equipes. Na próxima ter

ça-feira. será encerrado o pra
zo para as inscrições.
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Argeu Silva e filhos convidam aos parentes
e pessoas amigas para assistirem a missa de
6.e aniversârio do falecimento de sua extre

mosa esposa e mãe, que mandam celebrar no

dia 24, às 6 horas, na Capela 'de Santa Therezinha (Asilo dos

Osphãos).
Antecipadamente agradecem 80S que comparecerem a este

ato religioso.

��IA�()AIS
Para indu.tria. leve e pelada, fabricoda pilo técnico PRAN
CIS�O BIGNANI. tem' lemprl em eatoque de todo. Oi tipo. e

medidal. tipo fixo oai::i}ante•••l1era. de 3/4 III S polegajaa, todol
com lubrificação automática.

,. Eixo para lerra circular. aparelho para ••meri! montado com

Irolamento.

JUNÇAO de anéia e a pôrafulo. Anéia de prellão, II Eixo para trllolmilRão de todal a. bi tolal.

I
E.tá lempr. ao aeu dilpo'!' a preço de fábrica 1& Rua

campOIISa11elll, 676, Fon. 446 -- Santo André.

Ou com leu representante em São Paulo à Rua da Mooca. �37
. Fone 2-1371.

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

Cabelos Brancos!

Sinal de velhice
A Loçao Brilhllnte fQZ vol.

�cr a car naturai primitiv<1
(coatanha, louro, doirada ou'
negra) Im POUIO tempG. Não
• tintura. Não mancha e néiío
..uja. 0 leU UIO é limpoEccU e agradável.

'

A Loção Brilhante extingue
Ge caspa•. o prurido, Q .ebor
rh� e. télda. (lI o.fec:çõ.. pe-
1'00ltárla. do eebalo, o.••im
corno combate a calvioie re
"itálizando as raize. ca�ila
re•. Foi apro"ado pelo Depar
tom-ento Nacional de Saúde
Pública_

"\

CUTIS
CANSADA'

.

e sem ViÇO
As pér'fidas ruo

gas na testa e ao

redor dos olhos,
as sardas, man

chas, cravos e es

pinhas, são traiçoeiros inimigos da
beleza da mulher. Quando surgem
�stas imperfeições, lançando nu

vens sobre a sua felicidade, con
fie nas virtudes do Creme RugaI.
Rugai corrige rapidoamente as cau

sas do envelhecimento prematuro
da cutis. Este famoso creme em

belezador , usado todas as nortes

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 & Freitas, Ltda.·C.P.1379·S. Paula

Missa de 6°

•.• e oq .

(I/ est-00 Os
J rOZÕeS!
• MOTORda nova li COln lnallca'

l'êzes ln .

lía pratalUlníllio IS flutuantes
liga de

aIS. Pistões eOln
,que duraln trê:

'V alUll1íni quatro a -.

elltilaçã o. Filtros a nelS, de
extra d

o no cartel'. Eixo
e aI' e óleo

.

e carga, caracte --t� COln capacidad
•

2
rI .. ICa Ford

e

• CHASSIS
.

extra-sÓlidas de Iongarinde cargas ll1 '.nos lllodelos Para :s dUPlas,aIS pesadas. l'allSpol'te
3. EIXO
de f

-

COlnand Ierro fUlld'd o (e válvUIcOllJ llleca .

I o, I'esistcnte' as de ligalllSll10 d S li (1 dde alta '

e distrib .
_ esgastepremsão Ulçao de tsnt

.

,

' .

lUçào
4. CABINAtadas Com

S de gJ:a a«
tante, para�n�tel'Í<d reSistCt�ee SOlidez, Pin.

amda· ao usnJalOr d
o cons_

Ul'abilidad..• e "'o;s de
e.

carac:terfsticos !� importantes
resistência!

�

• Por tôda parte, nas cidades ou nos campos,
vemos caminhões Ford, fabricados há dez, quinze
ou mais anos, que, apesar de suhmetidos a tra

balhos pesados, continuam prestando bom serviço.
Essa durabilidade extra provém da grande expe-

I riência da Ford, construindo mais caminhões do

que qualquer outro fabricante ... da rradioional
excelência do material Ford .•• das notáveis caracte-'
risticas de seu desenho. Por is to, os caminhões
Ford oferecem maior eficiência e maior duração.

FORD FABRICADOS ATÉ HOJE!

'la

Reloioorío Progresso I'
'

I Trate das vias

II A. r�,����t�!.���.
. Cronicas ou Aguda.) e aa

I luas manifeltaçõel (Tos ·•
! Rouquidão, Catarro.. etc ),
1 a.sim como OI GRIPES, .ão

,; mole.tial que atacam o apa-
j relho relpiratorio e devem
i .er tratadas cem um medi. '

I ��:en:om:��rg::�a�d� �::: JIi plicaçõetii graves, O SATOSIN
! contendo elemento. antill.
, tiool. peitorai•• tonioo•• recal
! .ificante. e modificador.1 do
! organi.mo é o remedio
; indic(ldo.

. , .

omverscmo
de JUP-END & FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

Faça seu pedido por carta ou telegrama e pague
sômente quando receber.

Procure hoje o seu
ividro de SATOSIN .

nas bôas farmacias I
e drogarias. 1

N. 6 0,.$ 200.00
De.pertador fabricado na Itu!ia
Qualidade de primeira -- nal

corei cinza, verde. azul e

niquelados

N. 10 Cr$ 80;00
Relogio Suíno .i.tema ROlkepf.

modelo r••i.t.nte para
qualquer ••rviço

2 modelei: .imple. e o que
ilumil'lo à noite
Caixa de niqueIAltura 12 1/2 cm.

o Batalhão Barrtga-Verd�'
foi constituido de carartnenses
destemidos e o "Colégio Bar
rtgn-Verde", USRl'á a mesma

I bandeira.

No••o. relógio. Ião (lcompoDhadol do. r.sp.ctivo. certificados'
de garantia.

PEÇAM·NOS CATALOGOS - ENVIAMOSGRATIS
JUCEND & FILHO

Curitiba -- Praça Tiradentes, 26C -. Paraná
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I morte as rezes, na Fazen a �a· essaCB B, era
. v�r a e a que o

desafiava contestação J O mesmo· Jornal, ontem" ao I�ves de verdade,
veu consta. E' consta e mentira •••

iane
escre···

Vadja para H. lures o Uu€ríam prom�ver uma greve'
d 4' d F L-I'ma I Hill, 20 (A, N,) - li,' á,' dias ,iO,! I c�egada do referido delegado, que"r rman O I i '''f''L'lOU a, prisão dos cabeças, de-'.' " noliciM!oqucoSUPCrill'los,ca ll-,vvc"

, ,_�l\g:d iu OU I em., do Ilio, para Bue-
ma MOJ'J'i�Oll Kurutseu ,do BraSil! pois de averIguar, que �1ao o mo-

"Inus Aires o nosso ilusí.r« oonteriâ-
'S. �"\.. ('rl1J)J'piLcü'a das obras que aivia nenhuma reivrmcaçao ele n1'

lH'O sr. dr. .vrrnando Daví Ferreira Lisclil l'�tú J'l'alizanclo cm' Barra do dom econômica, pOIS Lodos os ope-,"
"

I '

d 't d
'

) 'CS'l II"OT"tmLima, comissionudo. pelo lToverno
Pil'aí fO'lltl'al'am em greve. I rúrios a CI llJ a ImT 1 " ,'< "

'-----------:--"""':'-===-::::-:;:----- Bras ilen'u, para, naquele país, es-
O :Ielegado da Ordem Políticn e i há ,pOUCO seus salár ios �lmw�ltado�:-FIO,la,nÕpollt. 21 de setembro de 1947 tudnr assuntos relacionados com a

�ocial cio Estado elo mo, dr. Al\'l111' Agnolo Rosa dos l::irunoLr}", 1)0
sua especialidade e de interesse do �el�ns de Souza, recebendo de'11ún-, exemplo, percebia 2,500 el'uz�,l'rosMin isíér io da Agr-icu.lbura. cía de que o movimen Lo Linha cará- � mensais e passou a perce,bm' /.000,

P f lour,·val PaAm� ra <O nosso patrtcio, que é uma das
ter poli:l,i!<::.o, transportou-se ime-' cruzeiros,

, ,
" -i o c-ro eSsor

,

'

1- U fig'uras ma is expressivas elo ,all.o diatameule '!paa'u o local cio, ml�s�1o.1 O I'OSpec;lVo. P�?C�SS()"J,á .eJ��l � ��:..U
runcioualismp daquela pasta, demo- Com ef'eil.o, iniciando as s!mllcan-I de conclusão, sera �flmd,do ,I JImanha, da Argentina, dos Es- rar-se-a Cêl'Cn; de um mês, no país cias, aquela autoridade apurou des- i tiça com o relatório íu-mudo polotados Unidos e da Polônia. visinho,

de logo as responsantlidades, que, d�l���d_O:. -,.-.-.-.-.-....- ..of".--..-,.,.;.�
T.rechos 'e mais trechos dessa ,EnLl'(' os problemas C<11jO estudo

pesavam sôhre os operários Agnelo I
PIo .nh�. _� _. _

_obra são integralmente trans- tet-a de ::t.pl'eoial" destaca-se o do
<los Santos, que é candidato a :',e- Par ia fabricarcritos em "Brasil, People and comhate á praga cios gafanhotos reador pelo PTB local, )lilo da :::hl-

..Institutions", de Yyrm Smit�, que tem assolado, ult.imamente os
va Rosa ,Silvio �IeyeI', Lodos iJ'ê� mUDlçaOhoje considerada a :nalOr ob.la estados do sul do Era,sl!.
conhecidos militantes ü� ,pxLmto, Hio, 20 (A. N.) _ O minlstro lia,'estrangeira a. respeito do Bra-
P;11'Lidu Comunisla' Brns+leiru.

_ Fazenda remeteu á Càmu.ra dos=. ' Congresso de .

,\ P,�:;(,s lro", r:emp�lt�� .iLlll,!�Va-�� Deputados uma mensagem elo PI'(,-,Amda receI.lteme,;1te, O Pr�f. ainda o O�Pl'al'l:I, l�edl1 HaIa: Ol:_! sídcnte da Hepúhlica, ;veol11lpu'UharJa-Câmara publJ�ou" A �levaç�� E rante I
vr n-a di' ÜI'l' polf l ica ameia lHW dI.

i de uma exposição de motivos, ,Jus-I>.1:0Custo ?a VIda ,obla de so, spe
,

. ,f'pnida.
,

, '

, , ,
,I�jfica,ndo a necessidade da a�)erllll:a:hdio conteudo e �ue revela

OOlMü ,SE V)'.)l\1 D:E�SE:\H.oLAl'\DO
,

O movimento abortou com à I de um crédito especial de 20 1111-nrofundos conhec1m:nt?S de
O COl'\GliJE:-;:-;O - BRILHA A RE-! lllhões de cruzeiros, destinado áEstatistka e de Econôrnia �a- P,R1iJRBNTAÇAO CATA,R'fiNEN5E -

AC.iIO SOCIAL CATARIXENSE'canst,rução de edi,fí,cios o insl.ala(;ão,.telná.t.k�...
e f�z A ponderaçoe.s A{1LAMADO O SIl. (j-lOY"�NNl li'A-

� Em Assembléia realizada nO:nos mesmos da maquinaria já ,a�-'muito senas, a. �erca das realI-
,RA,CO 'PAIRA A 3a VJüE- '

sábado último os delegados das' quirilda, para o fabrico cle mumçaú'(lades. e 'pOSSIbIlIdades de Santa
PR:]3JSIDÉ�CL<\. ,entidades de beneficência dest�!ca]j,hr(J 30 e 50.Ca,tanna.

.
:\.u Df'ci,mo Primeiro Congresso eapital, que se filiaram ate

._,
_Indo., ag.ora, exel.cer eleva;d.� BmaHei,'\) de ES'pél'anbo, que se

agora ao novo organismo, ele-IHospital para oscargo tecnJ.C�, no RlO �e JaneI_ realiza a'Lua,loflll�n.{.c, caln �I'and(J geram a seguint.e Diret,oda: ,! .I
•r�. o Prof, Camar,a tera aport�

_

lJl'ithantisl1lo e SII'C'(\'�SÚ, na CapItal Diretor _ João Jose Cu:per-\Bancarlosllldade de, atreves do seu bn
riu E!:!I nodo de São Pau'lo, comp,are- tino Medeiros,

,

') _ � __ 'O pre",ic]pIHllêl.ho, da sua cultura e da sua
cefillllí como l'l'ili'Osenla'nles dos es-

i 10 Secretário _ Sidnei No- !lIO, �O (A, ,),
L 't'( LO"

imensa capacidade de trabalho, lt'l'anl,isLas de :::Jan(a Catarina e
" da HPj)úl�ll�a ant()rJZO�l, ,o 'll,S ln,honrar ainJd:a mais ° nome do �!eYidamell('p Cl'C'denciados, polo C1u- cet2I� Secretário _ Maria Me-l dOd BancaI'los :=t ad�íulJl �, pta.Ja, Set,lo:�:E t d " "

I', I 'lSSOC-WJljos o HO"Pl a l::i-an o , ...n
,'no5;so s a o.

be E.�.[l('rantlsta tll� Florlanopo 1:;" deiro's Vieira. I
c

�' ," ,

" ! '.\'Innr1u-I A S. Sia. os melhores vo�,os os SI'S, Uiovanni P. Fara()!) e ,'..['i, 10 Tesoureiro _ Heitor Vei-,llIo, slt.nrudOIJ1o ]J��IOp(O;" ,pelo Govêrno do Est�do, a pe- de felicidades de "00 Estado .

ha]'dec de MI-',Iu, O PI'i1�eiro deles! o'a de Faria.. I'l1l1, na crlaufl .rir. SilO an o,dido, do cargo de DI1'etor-Ge-
�_,. ....__.••__ """, "'"__

é Deleg-ado, em FI'O!'ial��iPol,lS, da
I
b

20 Tesoureiro - Bento Ague- ,

'J I. "

1'al do �e�ar,tamento Est�du�l Liga Inl.l'l'naclIJllal rir> E.�'llel.allt(): .. e, do Vieira.. A ugos aviade Estaüsilca, o nosso preza�o1(, �a-O de Dil'elur rio DlJlHIl'lanwll,to ULlHll, ai
Deliberaram, Igualmente, queconte:râneo, Professor LOUrl-j "augura \I de JHl"SO ClubE) K"pel',allt�sla, O)sl'·l a assembléia de instalaçõ�s. f?S-,provocavaI CamaTa.

'. ". f bral·ca �\.ri j\Jplo é eheIe da SeüI;'ao dfO. I 11-' se transferida em defl�ltlvol n,O){;]ZTA. (Itália), 20 (U, p,).Técn�c? dos m�l's, etmnent:B um � " "" , '

Ltlicida,de e memlJl'o destacado do

j para terça-feira, dia 23, a_:; 20, _ () Major-goner'al G� nlio Er-no cenano estatIstlCo. do PaIS, O sr, JiJmll10 :::;(j!1l0C.uE I, antigo iii
mE'�rno mul,c.

, horas no Clube 12 de Agosto,' 11'e::;.(, GnIPIJa, em entrevIsta. COIlvem, seguidamente, SIdo apon- co11!ceilJLlado mclusll'lullsta cm ���- ALualmenLe -em São p'aulo, \'em
a fim' ele se convidarem as au-

\

üedida Ino seu Q, G. de T;,rjine c]ptado como autoridade na sua sa cidade, conl.ll1uando seu e�ior-
élm])(ls r,rj)rtJ"ontam[o, com real

toridades por intermédio da eJaroll que as Jôn,:as iug'oesla"as:especialidade, a pont? mesmo ço rm 'p1'01 do iPI'ogrc:%o local, fez
,brilho, o esperantismo calal'inen-

comissão composta do Dr. Bia- são "grandemente l';uperiorcs" em(�e a Assembléia NaclOnal de conslruir na Rua 1<'1'e1 Can,eca, 110-
SC, O sr. Giovanni Faraco levou,

se F'araco, D. Cecilia Macedo número <Í.S Sllas, ACl'ese€'llt,QU que aEstatística, em 1946, haver de- vas instalaçãe;;; para a sua aJfama-
lambém, a' il1cll1llhênc,ia de l'cpl'e-

Limões, Srta. Etelvina Melo, y,LáIin "dc\'o ficar <'1m situacão deliberado, por unanimidade con- (Ia f,rubrica de holaCl]Jas.
.

crontar a :-;ocif'dade de E3talísüca,
Dr @ernando Mendes e sr, Jo- rrfol'ear suas fôrças llum !ponl!o'sagradora elevá�lo_ á pr�'sid.ên- O edUício foi im1llgu,radu ontem

da qual é sócio, J<.JsLa nóvel Socie- bei Cardoso. 'adCql;q_,do :i sua população e a suada de sua Comlssao TecnlCa, com suculenta cJhul'l'a's'calda, e abun- dade f\'z imil_)1'imü' umn interessan- 'Foram também designados posição". O 1 rala,do ,rJe paz limitapor aclamação. Do êxito de clantes .j}('jbict.as, 'li qual esLlveram t.é ·',pla.C}luehle" eorneJ1JOI'ativa elo
os' 81'S, Pedro de Lima Brellei- 0 EXiér,cito italian.o a H�5.000 ho-sua ativ'idade.s nesse honroso '[ll'eSentes numerosos amIgos da- aluai Congre,;so gS�)Cl'anl ',sta, JIl-
ser Carlos Ricock, EJugênio oni>,ll-s.PÔS!O, fala!l1 bem alto as R�so- q,Uele distinto inldusLl'ml, bem co-

clllincln a moc,üo úe ,auLo�',Ia d�', o,s-,' Doin Vieira e Tiago ?� Castro, I Tanto (IS iU'g'ocslavos como O�luçoes entao aprovadas, mUltas mo a lmlPrensa,
,

tatís'tico scnhor Jose 11tO �ll\ a, bem como as Sras, Jnha Gama )talianoR exibiram os seus tanquesdas q1).ais referentes a proble- Gentilmente couvldado o nosso
quc p.st':i CliJ)l'esentalda, 11" l'efenda,

d Melo India Fernandes e J1LLm panto dí�pll!ta'do da fronLeiramas delicados da situaç�o eco- jorna'l se fêz reipl'e,sE!uLar na p:s- J1l1bli'caçüo, om Iporl ngll(\s e em J?s-I S�ta, Ma'ria Faraco, para con'S- ij1l'ov,isória em Gorizia. A policia:nômica e soci.al d? BraSIl. E o soa do nos:�o Cliuxlltar d,e l'edaçao, u)el·a,n(.o. ElsLa edi('ão fOI, remet:da I titu.irem a 'comissão de rece�- jtal'iai1a dedurou aos jOl'na,lisl�sêxit� se refletm, amda, n� acla- sr. Ivo Framer., _
,

" .',
ao Congrpsso, para ser �1stnb�1!da ção na solenidade de terça-feJ-;qne um coronel iug'üesla�:o eXIgIUmaçao ao seu nome, paI a pre- Em nossa edl0Cio de (.el ça-.r�ll a pelo representante ela �. C. E., o

ra i que a front.eira fÔ3,;:;.e 1'.atlhcada pa- isidir á Assem�lé�a Geral da daremos, maiores deta]lllCs do Im-
Qlue, por s(�m dúvida, "Íl'á destacar O Oonselho da Socied'ade, em! 1'<1 inclui!' no lado lllgoesla.vo da:.Soc.iedade BraSIleira de Esta- porta'nte meI1hor'a.menlo. mais ainda o nome de ISanl,a Cata-

sessão preliminar réalizad.a1linha tI.ps (lusas que a:gora se, en�on-
tist.ica.

. �
� rina no movimento cspoeranollsta na-

lo.go a'p.ós, elegeu,�ara _Pl'e;SI-j t.ra,In na Jtálía, A j10HCia, j.ta�:��aNo campo reglOll.al s�o in-

DESPEDIDA eio,naL
dente o Ca,p. AmencO S\lvetra rkclaroll que, quanJdo um, .�,IIC1:11('ontáveis .as re�lzaç,oes �o, O sr. Ar'i Kal'ollec de ;\lelo I'cpl'e- d'Avila e para vice-preSIdente íHg'I')p,�la;vl) i.nsistiu na retltlC,a()}�aProf. Loul'lval Camala nao

senta. I.:vm])é!rn, 11 Juventude Es-
o Sr. JobeI Cardoso. jllll�Lliata da fronteira, os caralnl1.eJ-de criou um Departa.mento sem A Família Lourival Câmaro

píl'ita de Flol'ia,nó:po!is, da qual é
_.,

"I,'Of; c.ha:.mara'nI s'eLlS Reis ta.nques ela. f"
, .

CJuer. por êlte meio e no impoa-
J L "

igual no País, pe e 1C1enCl�, .ibUitlade ie fazê-lo p."Qal'ment., operoso 1° Sc.crc,Lário. A uven

u-I os iUg,oeslaiVos aprescnLar:lJm ou-pela \profundid�de -de J?e�qUl- apre.entor de.pedida. às pena0' de Espíl'ita enviol1 ao Cougl',esso
DR. S�ULO I tl'()�', l,r

rs" Fin.almentJe. 01\0 entanto,sas, pelos arrOjados obJetIvos, de .ue. ,elagõ•• , bem a•• i� aIJI'O- u'a moçAo' de a'puio, lambém bilin- a
os itlguoslavos concordaram emcomo, tamb.,énl, e e.specialmen- d.clr�lhe. ? demenltl'ogoe. de!gue, que já tivemos opor!Junicla.de

RAMOS liillhmetér a questão a uma Cornis-t I t 1 aprêço e e.bma com que ••empre '

"te, no ambIente ln e ec ua e
e generolamente, o acolheram, ,de tpuibhcar.

são CiJnj-11llía TiaJ.o-.Jíngoeslava.no magistério secundário e su- ne.te. longoI anal em Santa I ,Segnm:lo llotÍ'Üias que ,acabamos Esp�cia'Ú8t� em moles-periol'. Cotorina, Ide reeebel' dos representanlies do
tias de Senhoras.

]}
. ''Vloo'"

Deve-se-Ihe a publicação d!e E '1uer. ainda, of.rec.l'-�h....ue E.sperantismo barri,ga-verde, O COl1-
Alto cirurgia. ,O "Colég'io arl'lg'a- e'l"d'· d b préetimo. ne Rio d. Jon�nro. ende

"t" I e"','t,,'i constrúiflo o 'seu mltjesto�
cê11ca de uma UZIa e oras,

p018a li re.idir., na Avenida No.aa gresso de E�pel'anto Y'e'� rans'Co! -

Horário: 9 às 12 i ,.,algumas das quai's de re'per- Senhoro. de Cepac.borla. P&..te 6. rendo 00m lllvulgar brIlho, fazen-
! so pré(lio e necessita de sua'cussão fora do Brasil, como foi Edifício �o. AnllelH, iO' andar. do-se exsnrgir, a caJ(ja. momento, o

=:==:D=I�A:R=I:A:M=E:N=T:==E==:=�,...:ra�l�i":o:s�a_C-:O:la:b=-o_r_a.:,ç_ã_o_. _

"EstranO'eiros em Santa C:ata- Apartomen�CI n. 1003.
HOIme oe San1a Catarina, Estado;;rina", �omentada exaustiva- 19��oriQJ.lépoii•• 18 tIe .etembro de, FR,ECHAN,DOmente pela imprensa da Ale-ri (CflDtinua na 3 Dita.)

Chamado a exercer a dire

ção de um dos postos mais di
ficies e mais elevados da Es
tístíca Nacional, no Rio de Ja
neiro" acaba de ser exonerado,

.�
\

• • •
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