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«Diário», ontem, ceniesseu, a seu modo, a' excelência. da chapa com ai q'ual �'
PSD, disputará os - mandates. de, vereador, em Fleríanépelís. Enquanto "a;

,

escolha
pessedista se . inspirou no empenho de bem servir nossa terra, a. udenistarmais; 'não!
logrou do que garantir a íntraasigêncía de uma oposição sem rumo, sem <pró'gra�a'

e, dentro .em pouco, sem eleitores lambem.
.
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, MAJS A.NYl'IGO DUkW DE �A.N'J.'A CA'f'A.i<lJ.'lib

lf'NJrJeUrlo e D. Gerellte: SIIlNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS
Diretor li. aMaelo Ao DüU8CENO DA. SILVA

H 1<; AJUHW.A HAMOS

DESPEITO E I TRIGA
'.!'iic logo foram conhecidos I)!'. nomes dos candidatos pesscdistas.

i .. Cnmura Municipal, o desassossego invadiu o acampamento da U.
D, .'I. E era natural que isso uconl ccesse. Diante de lima chapa inle
�SI'lIdEI pOI' legítimas expressões morais dI' nosso meio; diunl.e ,.• 8 no

n�l's jl1lúcnlo� pelo seu passado de lealdade i1 nossa terra; diante de
Ilglll'.as exponcncra.rs em diversos ramos de àl ivirlades: diante . de
11 1)111('U.'" de rr\�po"sabi1idarl(); ílllt"gros f) polit.icumenfe sadh .s : cliant0'
ri .. cout.erráneos que, representando lóda,; nó classes ;;ol;JaL", cousl i
tur-rn guranf.ia dll pourlerução p capucidado Iegíslul ivas, r1,� trabalho
cnnst ruf ivn em pró! do povo, cru de esperar que 'expIuis,,!l'O () de�
flC:iio e a intrigu da ccrrente polít.íca mordida pela' derrota em 2 de
dezpmbl'U cI+' 1946 c cm 19 de janeh-o . do correu! e ano.

]i; lanto mais purulentas essas mesquinhas de'mon!'l.l'a(!;'í(·� clB'
ínrultura. tanto mais evidente a -impnsaihilidade dr' um c�()ttJi,) clllra
ú'; Il'1l11eS dignos :e ilust rcs que ri P. S. D, vai. oferecer ;', JlJ'I:J"�I'CJIcja10.154' do l'!piloJ'ado e a clutpinli« lunça-rtiioa que a U. D. N. anunciou -e lae
gnu ao abandoon. Ressalvados, nesta, lima OH unas figuras, a cat-icutu
e bmIescu escolha democrático: ela TJ. D. N. teve nm miru, I;in ajifmas
hlH!aJ cm'rcligionài-ios quo mant ivessern, se eleitos, a" uistos -e rlc:'

·N··A A'.SSfrMBlE1A L.EGISLATiVA· .

llé'pcionanlo1S tradições nart.idáiras de acção sistemáticamento oh-t ru-
. II:. I t�(!, no campo admtnistrntivn, ·0 rjp odiosidade crescente, no [r'!T'!"lll),

P'lllllCU,
A

.

l1roprísito -;'d_: uma pl'()p,).s!a, do Pari ido .1'\ocial Domocratico, roi sua ']J1'·o.�L'n\!a na tr-ibuna. Com sen- () 'I'goismo udanista, inlolerante e mórbido, fugill' '10:' 'l'edamos
�{lcmsla! na scssao dr; Jo-10-1?, el\ o ·1)l'inll'i.l·u erudor da. sessão de: brio .pC'/,::U' e tl'l:>\t'Zit S(,·UGC' qUH. a da at..�lalidHdp, 1', para

..

manter os il�t.r:'l'ess('s suhalternns 1)(1 p;ll'tido,
,1 qual Julgamos dever comentár-Io,' 17-10-47, I sua 1(,I'I'a a intia e muito esquecida sacrif'ir-ou il ('jJI'Ps:enLaçao que uouor ia levar ii. Càrnura. Ao invés de
.nl�li:,; minuciuso do que aquele pu- ;'3"mpl'e qUE' este narlamentur e desc.n·nhcci.da p"lft maior-ia do- 110- pt'lI"m' nn Ilnvo_, na= ·pxigüncias de' j)l'tlgl'f'SSO ela Capital, nas p(lssihi
éhhcad-n ontem, voltamos hoje ao O'ClJllla a ! l'i'])Ullfl, V('-:-;P dcsde logo a l \'0 bat't'Iga.-vm·de. E nova HlU tena, li.tades dr. urna empreitnda homogênea. dI' um esfôrço comum, Pill'
ast"unto, ·f;on.soal1J(.e ao que afirmú- atenção {j(' que �o torna prusa toda quase mesmo não {AI!} 'historia, l1(lo di' LL1dns os quadrantes. e visando unicamente ao bl'IO-U,"::'ll' eu
mos 11m dpp11[ado udenístn, e este a assistencia, lal o acerto c ,(1)o1'tu-l.:\1a;:;. essa ['all.a ou escazes de 111s- kli'vlJ,. lirnítuu-so desastradamente a considel'al' com ('XCIII�h,j,L�d� :1:';

1:oi o 'O'1}1:" \\'alrlPllJaJ' RUllP, t.c'c'('!ldo n](i�-d,' dp sua� afll'mali"a" c eln-l LOI'i;� .não dIZ, nem (l podel'ia 1'azf'1', ,"ulicilaçõr.-; rClivosas de lima elerllo úgÜâllCill, l}llP há muito. rJe«cam
"OllH'lllaJ lO". 'em torno do nHwlCllllO \'a\:ao du st'u esClal'E'C'I>CIo e [lCeI'to

I
c!f1 talta cl", anll1}(l, amo!' ai} tralJa- 1!\:11 pUNI u, r-idículo. li:: s(' Indo i��o ainda lhe p<JI'·f'C(�53P [101[("0, yem a

�1A ,(;rH\COI'dJH, qne [('m romu SPU modo cifl s'" conduzir na A"s('Jl1']}I�]a, !lH" l'sfoJ'r;o t' YCllltado'de bem ;':'-'['- publH\o far'j::;atcampnlr condenar o. pl'oc.edinlPl1l.n 1)(�SSP(Jj�t;J. dcl'J'u
reTJ!'I'iH'nÜl>l1le na no�;:;a AS$cmiblr'ia TraballlatJo!' e {JroJ'lclIo, é �obe.ia- \"lI' ao E;;;la.do ·e ao Bl'(.1sil. ;'\Ião é mando "t)))l'e ele a !Jaba ·rle urna in\'l',ía que a falta ri., compostura niio'
I,('·gí!:>laliva s, exa, o snl'. de'lmülL!o mpl1te conlwClrlo l]lela eleyada \1- maIS \',dhacoal() ou reduto de 1a- jiulld·,� I'PVl'P.�al'.
E·sf,ival!('t Pil'es,' Lo\'(' p.ala\Ta" {[ue, �iln elos ,01lS a.I·lus >elllf'-fnzel'e.s de !l1,cíLiCO". mas é 11l·Ofi.CUO üeleil'O do flonwlls ria pnv,oJ'gadue:i mOl'ul .f' mental rJp um (h\i:Jn Botl. de
-'k eeJ'!a maneira, }H·ovo-cara.m. de- h_�'bIad()j' clJ,,_lanciadu Sen1ipN' tiacl tUel:l Ul�)a gra�l.d.� rcglão. ,Dis maJS 11111 .10ão �\lcftntara �a C1l0ha. dr nrn Ad.ur Pereiea. (' Olhc'ln, par,t;sac·o]'do por ])ario do operoso cle- 1�'J�,b da ·]lolIlJ.ca.grm rJeva,.:,tadOl'a.!UIll,el,\eZ CjIlC p .tlHIU ele COllOlllhus, '.'\·I�lll· malOl'2" c.�If.aç(les, nao· se .�nSllJa.?rarn na. lllVl'nçi'ío �oil!l'l,\ H in
plltado de 'Cn.n'côrclia. li; qlle 's. exa. T� (� no ,PXPl'('lleJO dps�p:; Cjllf'-iazel'ps. por, t,!:,O é lenl e smeero enamorado .IurJO,a dos (!(lr'llpri.llwnlos r(/}m.estlcos {', como SE'llS curnpnnhoiro;i
n d"llu(ado uden.ista el'iLicOll n ap30 onrlp a sua conduia é rla� que mai:; I

de��a lmr]� t'PI'I'a, que mni·Lo 'de iii'. chap11, rpp-e!prn a inJ'arnantf' pecha de dirigidos pt'll) "j'/!I{ii!U' di}
.,g·O\T,J'll:rmenla! que, ;3Pg'l1'llClo a sua IlllPI·P,sio.llaTll vda ,polidez, alf'llção ]Jm'lo' (,�lTlll'l!blle pU.ta a gl'a1l'df'z:l ('i(l;)'esto",
�I'!lilliii(), \em df1ixa,o,uo a Slla I.ona r, I'f',;,pt'i!o J,Jal'a com !lJdns que t(,p,mlec�r:UDlH:.a,.d(" Santa Cwlal'illa r� do ,.0 IH.ll'IidaJ:ismo t:,�.m I)� sell� limit,c,. L.<'Xi6�e,l,p�Ppit(l. pam 8E'1.' '1'1',_
P'lltl'ü·gue: u' nm gTalllJe 'ütiquecimOTI- a IWIlI'a dI' (lL1'\'I-lo, quP v.amos fa- ll()�"O Bli1.�lL Lemhl'Ull cm elaqll'-''1- J'f'lL.1(l(� Deso]}eüecr.r a todos I)S SIlUIJ� da di\('.enma apena" jA)l'quo í)
io, ,j{"f('l'ia-se a06 ·rlisÜ'i·l.os· dI' "\l'<l- zel', aqui, llI�H� rp;j'p]'ênl' ia. De s. te"'.'l�;ilaYl�a,", ilS lJl,t'OJICOS de;;IJl':l\�l- [!�lv'(,l'saj'jo, souhe mai" (' "nn!w nwlhOl', f\ cOIlfes"ar a Ill'óp'l'ia inj'r'_
1JUta·l)., �eúl'a e Há, que pelo de- exa, nunea fOI UU\ Ido, !la _\fsem-l dO,H':'; e .plOll(')ros ·(!a �ua terra qüf� jl'Jol·ldadl'.s!)m'olv.�melllq alcançado, mc�):l- h!r'ia, t1!1l ,pellsamE'nlo al'f's!oSo

[lUI aIl,�·m.:'t g-1'HJlI(}e no.Ll'c pela a)m;j i} _

Culpa nuo ca])1? au P. :-;_ D. dp haYel' a lI, D. �, l!lTadq na ot'gani
:il€nJ a 1,11�·!alaçiio d·e agf'll-cias 1)OS- rXlll'l'�snl) c!wcan!p, l.'e311f:' lÜJ a eole- COI etç'·ao ·da �lla genlc'. Ja de ha 1l111':- r.:J':Uf) d·r:' <;ua Chal1fL .

{iliá-J!�IÚ'gJ'afieas, CO,lle[u.ill o ,pal'la- ga� Qll.1é l·h,) nuo padie.j,pam do." l,o I.'nll'alia !tu rol >ele �n'and,' Z\)l1;l . Qllcixl'tn-se ini"(1 mul'l/s. GO:l'l'i,iarn-se Rasgnem ;'i, choJlinlw e
JnI'l1lal' Ildel1l,:la lledllldo 10ssH CI11- jJl'i]]leipLo5 liolitko? E nis�() I'eside l?I'Oliutu.t·a, !J�m se .vo�le. di:w)' que faf,'am uma ('!tapa, Ma;:: rf.'Slwitem a 1l0Rsa, que ela nWI'W'H L'I':,poiLo,
viado UIII t.eleg-rama ao f<�xJ))o, 8)]1'. o �egT('dO do cüncPJ!.o (\ esl]l]na mt'S- p� n11) dos ma.lOl'PS .celeu'os do ]]0.'.';0 eunlo I) df'lI1.onstt'am I) despf'I1o e a inl,['ig'a de ont;em,
Minis!ro da, Viacãr) .soU,ciLá,n·do a mo �Jr qUI-', rliglJanwil1ly, SI' faz mr- l'..s·!wdo e do Bl'asli, ------, _

uegE'lnlf' C'l'il1(;ãll :de ag:f'Ilcias 'POS- l'el\f'Jm', Na �p;;�ão de. Hi-JO-47, C.om as ;:e.gnj,nll's paltwra,;, t;, Ad ItaJ·8-U'lpg-J'a.ficas na" \'ila,; rnelleitJ- ma i� mna vez \'ill n qU:lll>tu I� cou- exa, tet'!l11'Jl.lYll a sna bela ol'açfíü: U t·AFOUllàllas, Soli'c]lou ainda a a I'PllÇ[io elo sid'-'l'[!.llo lidos ,ir>1_1:-: pares. Ocnpan- O :l11ullirí.piú do CarLO.inhas, !j'31a . 'C-
,(lo\'!�l'nO rIo E8tado pa)'" n 'e."·co.la do fi fI'.i>lJllna, s, pxa. di�s(' elo ,seu ,<;Uct .l-ll1[1(Jl'lftllcÚJ l'cllJ1ômica .. sueial
t��LarllIal dr :'íoya-Estrela, rlisll'ito cUI'in.ho @., riryolamrlllo pelo BP\] e púlílilt'a, ,,'. sem fa\'ol', urrn elns
(Ü' AJ'abulan, qUi' LtmcioJlC\ no pl'é- l'i'1l�ill) na{al, ,., pal'a [) JJlCi'Tllfl r,'� !Jjl::li'� J11·O�l)(>j'O.' e J'ului'o;;;ü:; da óx

d.ill
ria

I�.gTeja ;P�'ot..p.slanlé 100'a.J pC-J clDma tâo

i'O.lJ)('llÜ' ju"tiç:a, RPcla-1 tC'I:Sn. Z()'llâ

g(��,gl."i.Ji<CtllH011l" ,dfllJJ
'd_:nrio :PI'O\'w]mlcw-;; [Jam a cRnstl'U- ma c 'j)('I!t' P'.ll'quP SE' ,ma trrra InJ,�alda [llan:uto nOl'tp-c·ala.l'lnc-n�o,
rilO �e um prprllO t�rr; que yrnha cunlribi1e til ... fal'lamell!.e �)aJ'a os Ftln�JadlJ em lH1:J, ·nove anUi; l1e,-
11111ClOnlll' a nWJliClOna<da I'scola, C'Uf.I'P� da Narão, tl'nl dire·ilo de se .\)018, 11)('1' all exi.t't\ol'dinúTio imjJul-

- Quem conhece () espirito cal- l·.a�or h)lnbl'ftl', -8 1\ p,;ln a razão ela Iso q.ue lom:íl'l1, �l'a E'lcvado à cale-
mo rnil� l'ombativo rj.p ·s, exa, o �Ill'. ! gorÍ:1.t fi!'. cirlnlue, se-ndo a,:;sim, 11ma
'drpntaLlo EstivaHe't Pi.r'f'S, ora nem' , \ das mai� j()vel1s '<io E�tado de Han-
.nfl ver que., 'l'onhee·eclol' di) SU\1 rill-! O Ed O V I t

; ta Catarina, '-

cão eomo '()n ·fato o i�, lho não sen�' r. s n a eu e i ,]Je.ssa r1frla n.u� os )10';;;0:3 dias,
.jo .purtanto des'cO-lIi!1feci-c1os as ur'- ." ".. .

" "

1
conlando ap·enu,,., tl'i,nta ·0 qlIatl'O

genles TlE'lcessidarles, não filcaJ'ia Em OdCIO que dUIgm ao s.':r. (;H) anos dp \'.ida .auLOnoma, o Rell
muldo an dÍ'snu·.'o rio Mm .('olega Governador do Estado, a 14 do 'PT'ogI'O:.,SU tem sido conlínuo c
t]iCl'Nlisüt. As:-<im, s, exa, que é rpro- corrente, solicitou exonera- <lJcf-)nluactamenJe -crescente. .:\'oÜí,.cl
lr,er ,rJe'�lacaclo do ·P. S, D., jlocliu e ç.o do cargo de Secretário c(mlyo l)l'tldul_r.ll' madeJ'eil'(), em cuja
u�)tevp a palavl'a. ICom aflLl'p.!a sua '1 dI' N O' 'r 1 S _ mdl!s1!'):;). (��tan lIWt'l'lldos yultosos
V��H);1 e conheüida sprenidade cou..

d Esta o (?s. e!:>ocws (a e C3iIJ1lI aIS. ·('�pol'l.u em. larga ·ewala o
sa .pecll,lial' tt sua i:nala..avcl oon- gurança Publlca, O nosso pre- Jll'ouul,() b}1Sicn da f-'xporta,çfto caLa

"JuLa. pl'Ívada 0 politica, Ui)}l'O'\'OU o zado conterraneo, sr. dr, Ed-ll'llwn,;p, .(I!l'l>taIlH3!lLe ,para os nwl'-

!)l'üj)r;,;l.o, pelo se�l colega _l'.espeHo san Valente. ca.�I,t}'s p!at:mos 'e, Afl'i<ca Ido 'Sul.
as a'g'cncJfl.S porta,Js-Lele.grahcas nas ,. d

.

I
i:'omam a maIS de nma centena

vilas ele Arabutan, Seára e' lti, bom
'I elldo, da ° �o seu pedIdo as. fáhl'i.ca!s ])encfi<'iado1'as dI' ma

<1�Qmo a iflc.tÍ'cação· ao Go\'êl'no do carater llT.evogavel, atendeu-oi cj·eu'C! no mnni{'.Í,piü, Ipl'inciiPalmente
Estado no ,sentido da constrHç·ão de o ST. Governador Aderbal Ra- a� que se, tle:dicam à indusf.ri.a.liza
um <prédio pJ'OP,l'io ·paTa a e:scola mos da Silva endereçando-'lhe çal) do )!rn'110 () 'mnl,uia, ·0ss',�,ncia'S
'.f�stadua I tie Nova-EiltreJa, (Ji,s.tl'ilo .

t :t. j]O,l'(�"I.aI!S ,de Cfue é l'ieo o sólo ca-

-(je, Arabut.an. Ainda na üibuna, s.
a s,�gUlJ; � cal a.. "

. nOlll1)?Cnse. ,. .

-exa. o .1';11'1'..deputado. Est ivallet Pt- PalaclO do G.<!vel no, em Atem rless:t:::, lll�-l.Ltlaram-ee. em

res .co·nsLr-s·!'ou as afirmati:ya;s' do Florianópolis, 17 de outubro, data, l'l�el'ntp, ·com /)8 ap·el'Jei.çoa-
s�u {'olflga, afirmati\'as estas 1'OS- de 1947. Jl�tm�t)s de ap6s-g-nel'ra, grandes
�)cittl á ral-t.a cfe a·s.sistênll'.iR áquela . =..1 , V 1 fabl:lcas dr. o�qi_ladria's de madeira,
zona por parte do (luvêrno d,o Es- Senhor dr. �son a .e�te. lannnas e 00mpensados. Todavia, o

�,tlIclo, Disse mai·s o oJ'ador ([ne os Acuso recebldo o OfiCIO de d11'u!uicí-pit) de Calloinhas não ,;e dl�"
1.rês distrito -mencit}nados pelo seu 14 do corrente, contendo o seu di(�a ex·clllsi'va'lnen[.e à pl'omis'S-üI'é1
.o()I)!eg':l, llrlp,nista, ,a0ham-se sprvidos pedido de ex.oneração do car- indúst�>ia espc'-lializada de madeira,
l)iH' ót lfI.lats TodovJas ·e .por uma del1-

y <::!,' ," d, S O'
que aI}. ai mg'l1l II�JS nossos rJJas, ca"

-S3. l'·e.de do esc.olas. s·o.ndo qHe Há, g� d� >úecr etallO e '- e!:>urança l'aeleylS't,I,eas .penf edas (J e).p,v;}rl.o
o mais longinquo do munici.pio, tem Publlca do Estado. pa,drao.

.

Buenos Aires, 18 (U. P,) -10' pl'e·,to romano.acesso à sede Ipor i.nlel'médio de Em face das razões ali ex- c\Jdc)mals, v.ôelJ1 ele ser montadas Foi revelado bficialmente queI·
.

:
d:URS estradas. Gontinna'TlIrio com a postas, dando á sua solicitação 110 TIluni,efpio, ll]od'cl'nas . fÚ�l'iefl.s o Pad.l'e. Zapaterrini, confessorl '

.

;j)ü!avc'a, o orador afirmou .s·e1' Con- '.' 0'.' 1
� ele .cerânHca, lT1êtf[llllna:s agTlcolüs. do "Duce" e fascista deülara-' ,Nova York, 18 (U: P.) ---;.

'ÜOl'c1ia, dos D111l1'icitpios calal'iInenscs carateJ .�r�evo!:>a:e, nao me Iwma.-lac3, aJ.c,tulrào, COlld'O, <cafem:::.. O
.>(JlH' maior sona despende com o cumpre smao aceItá-la. çerv·f'ja, sabão, móv.eis. palhõl�", do, se encontra na Bolivia e i s resultados do pleito muni�
el'l'si.no pr1mrário. Em (,oD'c!usão-, Devo, neste ensejo, apresen- pasLa. m�'eãnlil('�, eóla, 'brinquo·!;)S f! possivelmente alojado eril um cipal romano evidênciaram
)l. eX<1. ,disso arpoiar as· m0ditdas �ro- tar-lhe meus agrad.ecimentos ea�,a,s 'P,l'P�fa'br,rca;�ias. ,

convento de Santa Cruz de La que uma simples promessa de'
"'o",t.a·g pelo c'alega ude>llls-ta VIsto •

. "ca,]wmIJils e alInda ,o mel1o!' pro- S· atlxl'II'O dos Est d U'd
•

,quie vin,ham, efetivamrnte, .ao Cll- pela leal, ploflCl!a e sempre m-idu�O'I' rle bel'va�1l1ate do B['aHll e
lerra. a os III os a

:(\01111'0 de uma velha e justa a.,p[- tegra colaboraçao, durante o I qUIç·á do 'lll.IlIldo, expl)�lando, todos A revelação consta de
.

um Itália não é o suficiente par�
-l'a\o:}o daqllrla gente lwhor-iosa e periodo em que serviu ao meu lOS anos,. milhares �:� :t.rl>1Ins da relatório que o Executivo da des·fechar um golpe mortal ao
ordeira. Ent_reta:nt,Q, pO,l'mitti�-se a· Govêrno, no desempenho da- nos�a "ilex ]Jarag,�lê1·I,A.nStS '! :lll'fl[:l- Provincia de Buenos Aires di- Partido Comunista daquele;

. a-,ontestal' ai íalta de assl-stêool<l por 1 1 d f
�

. n;;)l1Le 1?ar� a Rtmubll'c;J .qr:el).L:1l ao rigiu ao Senado, que solicitou país. Como se sabe, o b�oco co..;
i..al'l.p do IHIRS'O .g.p;ym::no e�tadual que as e �va as �n�o�s. l'l'ng'll�)" \,blle e Al'ge!ltm'�, '" .

1:1

.n!) que se ref.ere a mst.ruçao l)u- Com grande cOldlahdade. �1U:l)]'CI'Pl0 de tmT8�� 1.rl'1.lilôsl- um informe sobre o Padr.e Vi-I' munista i�alia.110 apareceu' h�

.,]}Iica e rodovi.as a ·que se l'p,fel'in o (Ass:) Aderbal R. da Silva, m�,s, é o cüleill'ü de Iró,h. IlIna re- torio Mussolini. POUQo maIS de um ano e desta'
'wad.Ol' .que o a,ntecedeu com n pa- Governador". glao.

, , O relatório diz que depois'delfeita'c()líqu'istou mais' alguns.
lavra. visto .que tal ·referAnch· es- P r''''.ponder pelo xpedi-

Produtor d-e cer��Js, c de ,se des-
se deei;dir pela eX�ll.l;sã,o se j' V?tos., Em ia.ce dessas circuns ...

�apa it l'pali[darle dos faotos, não 11'::1- ara "'�

•. e. ta�ar alI. as m�.�m:fl.c.a� cultura:s de �

<luzi'n/to de maneira l1f'ullUI11i:t, �rJ.lli- ente da Secretana de Segtrrarr- tl'lgo, .Imhn, f(']lJao E' mtJ.he. soube que ZapaterTlnI "esteve
I'
ta.nCIas .soe dIZ que se torna ne..

lo qnp, para: .nosso prazE't, v�mos ça foi designado o sr. dr. AT- Sna Y0Cnál'ia .é bell_l �esenvolvi- na provincia de Salto, passan- cessário e de certa maneii'a ur ...

do cuidadü rev·elat:J.o pelo Exme.. mando -Simone Pereira Secr.e- du, ·sa[JPTIl ando-se a (l'l'laçao de, gado do pela localidade de Pocitos' gente uma 'politica mais realis';.,
�nr, Governador do Estado. t" d J t' 'Ed" � e fi Sml1Deu!tlcra.

para. se internar no territóI.·io' ta para enfrental' o; conlunis..-
• • ano a us Iça, ucaçao e O seu comércio é sóüdo f1 pro-,

S 'd c'la Boll·vl·a.
.

mo.
� () .r!ppu [-a.do :\Jaga l115·e3 :\Iach:ulo,. au, e. Co",tinúc no '30, páginQ ,
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a verdade
R.io, iR I.A, �.) - T.em I�all;;ado rpvolt,a entre a {lo[lulaç;iio a aLiludf>

de um jurn,l! c!'I' tE'ndf>Iw.ias cOln1lllisias que trouxe uma rrpol'tag:.'1ll'
�r)lll't' fi urJa do milngTllSo padrl� ,\l1ttlllill L1·e Rio Casca, 'ldnll.Pl':Lndít
.f\[)i,,(Ídill� iwportantrs da;' in1ol'lnaçõe,; pJ'esladas a selB l'f!rlatol'E'S pelo'
j)a,h·('. Ppdl'o Hn;::a (le ,],oh'do, J��I,f' acaba cJe eselaJ'('ri·[' a vl'l'dadf', J)(lncl:)
a r]·r�eob(>l't() as tl'ama� do.-; inimigos lIa 1't'ligilín uno (jllrl','m l'.raliz;)J'
:in!.f:'n!os inc()nfessúve'is I'idieularizan{)() os milagroãos ralos ri f> Rir}
Casca (" Crllcânia.

Perdidos no Navio� gerad�ros de
,'� energia eletrlcaAmazonas Belem,18 (A. N.) - Noticja�

Lima, 18 (U, P,) -'- O chefe se que o Senador Alvaro AdoI
da mi.ssão 1Iilitar Aérea dos fo, atualmente nos IDstados
Estados Unidos no Perú, coro- Unidos, teria interessado fir
uel J. R. Saw�in�, quatro l11en�-i mas no�e-amedcanas para a
bl'oS dessa mlssao e o sub-dI- explo.raçao dos serviços de ene1'
retor de saúde da Aeronáutica gia elétrica, nesta capital. A!
do Pel'ú, comandante Juan Be-; propos:ta seria para a vinda
navide,s Dorich estão perdidos. de dois navios geradores de
desde a última sexta-feira em I eletricidade, que durante a
selvas próximas ao Amazonas.' guerra serviam no Canal de
Aviões de várias bases nOl'�1 Panamá. Esse serviço fora an

te-americanas estão a procura teriormente oferecido ao go
dos desaparecido.s, vêrno do Estado por 50 mi

lhões de cruzeiro.s que o- recu

sara, d.evido a vigência do con

trato, celebrado co ma P.aTá
Elétric.

naEstaria
Bolivia

',<

; .
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Partido S .. Democrático em Jaraguá
MANifESTO

o Partido Social Democrático, organização vítorrosa rm Lodo !)

Estado rle Santft Catarina e no Brasil, pela vontade soberana da maio
a-ia do eleitorado nacional, tendo 'sempre presente, como prescreve o
seu programa, o bem estar geral, vem a público no momento em ({U[
se decidem os destinos rio :VIuniçípio ele Jaraguá do Sul, concitar (I

eleitorado, Iívre.. altivo I.' desapaixonado rlêsle abonçoado rincão ,la
terra barriga-verde. R C('1']'a1' fileiras em torno dós SI'U'l candidato".

Diante elas tentativas iuf'rutíferns de uma uniãn om nró l dos in
teresses do Muníoípio lTw!ven o P;::;D. mantendo o "eu iuquebrantá
vel prestigio -e a sua couf'iança DO povo ja raguense al)f'e�en I ar cerno
candidatos as préximas eleições ruunicinais, nomes que Jl91: si mes
mos se recomendam ao voto dos jaguarenses livres c hem íntcnciona
dos, nomes que silo a garantia de urna

.

adrniui.strueão diretamente
voltada e dedicada exclusivamente em berteficiar 'o povo,

Superiorrnenta inspiuado pelos mais profundos srnLiml'nt').-;
cristãos, o Partido Social Democrático reàlizará, dentro do seu pro ..

grama, que encena postulados verrladciramente rlemocl'lHicos, UHl

govêrno ele congraçamento de Iodos os jaguurenscs rIe boa VOJlt;1CII�,
sem odiosidades ,e malquerenças, vara. alcançar o seu ideal que é D
'(jc bem servir a coletividade.

A solução dos seus mais Importantes pohlernas, o da nroducão
agr-ícola, o incentivo fia lavoura c a indústr-ia. a assistência constan
te aos lavradores c aos oper ár ios, meios de transpor-to e comunieaçã-i,
melhoria. dos rebanhos, melhoria, conservação e constr-ução ele novas
estradas .(J instrução pública com a cr-iaoão ,de mais I'SCOlfl::5, serão a
preocupação permanente dos candidatos do PSD,

Perfeitamente ajJoilld(l� p sintonizados com (I govôrno do )�stf1.(lo.
através dôste admirável soldado elo psn que P R. Exa. O' Govcruador
Adr-rhal Silva, estarão {'si ('S candidatos aptos a realizai' ') gnvérnn
pu' todos esperado, .

Contam' assim,' os Candidatos do PSD, .merecer os votos dos jara
guaonses Iívres, altivos c desapaixonados, cios jal'ag\la'(�llse.� que amam
verdadeiramente a sua Ierra. .

As umas pois, com os candidatos do PSD para a vilóri« 'do pOYO
jaroguaense.

.

PAnA PREFEITO MUNICIPAL:
,\\'aldemar Gruhba.

PARA YImE.c\DORE�:
Itoborf.o Marquardt � dl'IJI i"[a.
Luiz Jark - Iavrador.
Joaquim Piazera - alfaiai,(·\.
Augusto Sal'Li - cornerc ianj e.
Wendelin Schmirlt - pl'Ore.'sul'.
Leopoldo F'iedler - comorciant e.
Luiz Maes - lavr-ador.
Walter Breithaupt - iudustrial.
Dr. Arquimedes Dan tas - adyogaclo.
Max 'l'hienc Jr. - industrial.
CaI'los Rutzen Jr. - comrrcianle.

São ass m. as penas Stieajier, In-

teiramente de' ouro de' 14 quilates,.
o que lhes (lÍi I!)' �'aL)' d.e uma verda.-·

deiTa jóia....
Platina na ranhw'a, o que facilita o.

f,uxo da. tinta" da.ndo à, escrita. a'

suavidade- de V--1na caríc-ia .... Po ta: de

irídio, o que- pe1:mite' escrever d? ( ais

modos dil'e1'entes, com culeoezo: de um

toque de phtrna .... EscoLha paTa o seu

uso U1,a cane a SHEA'FFER e poderá

li

.'

escreve)' da man'.l'u"que 1'o.cé gos'a,
durante toda ;3 sua vida,

.'.

C!./Pdtckv.... C?�.. �
A\ ssim é a tin'ta SKRIP da SHEAFFER. 100%
� quimicamente pura, não deixa sedimentos,
seca ràoídamente e não ataca o delicado meca

nismo d'as canetas-tinteiro. Resiste à acção do tem

po e da água. Acondicionamento em cuba-tintei
ro. especial - criação pat-nteada de SHEAFFER
- que faculta o aproveitamento da tinta até o fim. •

SHEAfFEr(5

KN�OT--D-O-E-N-Ç-A-S-:NiE-B-V-�-�-A-b-
, C.,... .)t! I)rogrllll!!8oill lia 1Zu.4!el!�1II

".�'" 'Ui tloenÇ'88 IU!r"o8U, 1!l1!lJ!l."'�
Intade. em tempo, aiio lISal. )J@r.
�UJ,illllente remedilÚveis. O elU'�ll!���
:ismo, frato da lporinebl. ué �M'
�1'.jllld.ielu os ind,lviehlo. afetatifi'l �
.,_{� enfermi@hules. O Ser...I�CI NI!l<
�f�ln!!8J Ife Doell�aA, 1'fttllDÚlÚI 4!ftD�
t. !Ia Ambulatórl., CU ato.tI .. sr!'''
jiliblmente OIS tl081ritU nS:n'()Ml!! �'I:Io
0�V:{i'Stq. 11& Itlilli Deodoro n. thw f
., U t1�:!'�. e!!\rlu:!emtA

Tome par I o Br c stl.

•••• 00
o" M. IlGOSIINi & C!�. \ 10 1,

AGRADE(,DIE�TOS PELo\. CRIAÇÃO
DA BENEFIC'flNnA DOS ruo

};'ESSaRES
O sr, Governador elo Estado recebeu

os segi.1jnte's telegramas:
.Ioinvíte, 15 - Penhorado cumorímen

to e agr-adeço a v, cxa. a assinatum do
Ü�l'eto {;ento e um que a.provou a Bene-
ficência do" Professores eatarine11ses,
In "petor l\rott.a Pires. .'
JO'nvile. 15 - O 'corpo docente do

G1'''po Escolar "Con,óelheiro :\Iaft'a"
apresenta a v, excia. sinceros agradeci
mel1�os pela assinatura do decreto apro
VallOo o estatuto da Beneficência dos
Pl'{)fesso1'es,
JOinvile, 16 - Satisfeitissim8S agrade

çeme,s a v. 'excla, a assinatura elo decreLo
al, cento e um, qlle ",irá belleficiar as
nossas famílias. Suudaçõés, Alpaieles Car
eloso Verissimo, E'ster Gltal1.en't, Zuzete e
LY'Cte Lima de Sousa, Alexanelriala Viei
ra, Eeli Bastos, Ady J?ess� Veiga, Jurac'y
Miranda Coutinbo, ,Ivo'l1e Ribeiro, Izail e
Il1ah Oliveira, Davina Bootz, Eloalt Faria
Glálloia Sah'ado, Consuelo '1'o1'rens, Nal;
1\-[antellffel, Loureles e Carohna ,Bl'ügge
malllr', Orcina Leite, :\1a1'ia Pereira 1\Ia
!'ia Caetano, do .Grupo "Germano T{ml11",

Cresç-j_U111a, 15 - CanI a assinatura da
dpcreM n, HH, do dia elez do correntn
apro\"ando o estatuto da Beneficência ,::
",xcia. própicia à classe dos prof,ess�res
eatarinenses' po·ssibilielacl!e ,de .assistência
que lhes assegure novos elementos de
amparo ecoliômIco ele moela inspirar-'
Ih es tranquilid'a'ele e ésUm ulos possam l'C
dobrar ardor realização ohl'a educacional'
mais eficiêl1cia e correspondente futuro'
nossa pátria. Em n0111e desta Inspetoria
e de noventa e 'dois professores clê�-te l11U
nkipio apresento a v, excia. pt'ofundos
agradeé'i,m'elltos, 8autlações cordiais, 1\1a,1'
cilió Santiàgo, inspetor escolar.
Nova Trento. '15 .- Le'Vo a v. exeia,.

sineet'os agrad·ecimentos dos professores'
ele Nova T,'en to 11ela ássinatura do de- '

ereto cento e um Beneficência Professo
res, 'Irmã Maria Júlia,

Pal·haça. ,15 - A docência do GrUDO j
Escol::ll' "Professor Venceslau Bueno'"
agradece a v. exclá. a assinatura do de-

.

creta 101, que H·provou os estatutos oe '

beneficência nossa classe, roga,nelo a Deus
iPela sua feliçidade para maior grandeza :

<l� terra catarinenS€, ,Dagoberto SHva,
<'hrctoT, .!

'Urussang<1, .,1'5 __:_ O' dj'retor e p!'ofesso- I

res d'b .Grupo Escolar· "Barão do Rio
Bi'anco", de Urussanga, agradecem a v.
excla, a assinatura do decr.eto 'JOI, que Iaprova o estatuto d'e Beneficência dos'
professores. Hercílio de Faveri diretor;:
Videira, 16 - Agraeleço penhoraelo o·:

ato de. v. excia .. aprovando o est.atuto ele',
Beneficênc.ia dos professores ba1'riga-vel'
doe. !Respeitosas saudações, 'l'eodósio Wai1-
�-e1'ley. inspetor escolar.

.

Florlanópolis, 17 - Tt'anSl11itill1os a
v, exc_!a, nossa sincera qUâo profunda:
gratldao pela ?ssinaotura elo decreto 1'(11 ..

Sau<1açôes. Antônio Peixoto, Ester iPeixo
to e :l1aria Júlia Xavier' da Rosa,
Hajai, 16 - 'CoJlgr'atulamo-n'os com o·

ilustre Governador pela ,assinatura do
dec.reto cen�o ·e um, Diretor e Pl'ofésso-.:�'es ,do Grupo Escol·at' "l'i"lorHmo Peixo- ,;

to", oe Itajai. 1
•••••••••••••••••.•••• I � ••• '

Faial de Porto Alegre e

PO rto de Conserto,

Rua dos Andrad s, 89 i

Porto Alegre

A jóia que escreVi?

"Quem extraviar ou inuti'lizu "

de I certificado de alistamento papl!l'$
. multa de 10 a 50 cruzeiros. ellt�:'

sim inéorrerá em multa de 218 z 1M,
cruzeiros aquele que extrsviall' •• '

inutilizar o Certificado de' ReB��
vista",
(Arl 129 da Lei do Sel'v!;o mn.

lar),

... �
.

uma garra finna

« KN O I»
Tenhao "Colég'io Darliga-'1m"de"

está construido o seu majesto
so lll'édio e necessita de 8u.a

valiosa colabol'i;l.C,lão.

sempre em casa

aPERITIVO
ZEN/TM 9ntematio.na1.

o
.

R Á O I O • F O N Ó G R A F 01o N o V
Nervos I),ebãli&
tados Provocam
,éB Heurasthenia;'

______ -� i
� ..r '7'

":";:���'.,;'-
-

,

i:.. :�:'; .• __..... �
\!

NAO DEIXE ilUE (\ EX
CESSO DE TRABALHO
DEBILITE o SEU OR
GANISMO, PORQUE U"
CANSAÇO PHysrtl.l3
E INTEllECTUAl f}.
LEVARA', fAliU.MEtI.,
TE, "" NEURAnHEtflA i

,
,.

/

)..,

Os primeiros symptolnas da"
neurasthenia são geralmente a: I

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

vosismo. Ao sentir quaesqu.er".
destas manifestações previna-,
se contra as suas consequen-·
cias. Trate-se immediatàmen-'
te, com um remedia de effeitc-·
positivo e immediato. Não- >

tomê àrogas perigosas. Vigonal,
é o .remedia indicado para> �

qualquer caso de neurasthenia_
Vigonal

.

revigora o organismo.s '

restituindo ào fraco as forças".
perdidas e a energia da juven
tude ás pessÔas exhauridmi.,

o Novo Método ZENITH de Tocar Discos'
..

com BRACO SONORO "COBRA" RADIONICO e
.

Trocador de Discos RÁPIDO-SILENCIOSO
Tr0Ca, t2 discos de dez
polegada.s, ou 10 discos
de doze polegadas em>

3Y2 segundos cada um.

O BFaço Sonoro "Co
bra" pode se deixat!
eair 0101 raspar nos dis
cos, sem eausai' dano.

Um belo conjunto, à prova de temperatura
e UI�idade. Proporciona excelente recep- ,

'ção de onda média e rádio de onda curta
Internacional na extensão de 13 metros.
O Novo Braço Sonoro "Cobra" suprime o

ruidodesagradave1 de raspadura ou chiada;
faz com que os discos se possam tocar cen-,
tos de vezes mais.

l o Maior FabricCJ1lleAI""• "_.lloa Ratliôlli&OI Exclu.zv_nl. '

Distribuidor Fxclusivo Z.
Rua Felipe Schmidt, 34. ,- CO,ixa Postal

Florianopólis. - Santa Catarina
!

S. DATTISTOTTI
173.

FORTIfiCA E DÁ SJU}a:Ji�::
Labo.r�torjo. A�VIM S. FREITAS - S, i"�cw
-----------._.-'..._ --�'-"--'--- -'-._

. �»<:lj>'
{
>
t
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IInforlll3cões
�.

-

•

-

Vistos. ·etc. o. originab, mesmo. ai.
o Delegado do Partido Social Dr-mo- ,ublicados, não serlo

'·c'l'á1.ico, nesta capital, dirige as segu
í

ntcs devolvidos.per'guneas: l'a - .Si os ser-ventuárío s ele "'"

Justiça eleitos prura os cargos de Prefei- ;& direção não se reap•• -

.tos .Municipais ou de Vereadores dever-in sabiliza pelos conceito.
renunciar ou apenas Ucencíar-se: za -

·d i:Si os Delegados de Partido anter-íormen- emitI .os nos 8rt Ifoe
·te nomeados 'e acr-editados junto aos .Juí- 8ssinado. QUINTA-FEIRA

· zos das Zonas respect ivas deverão ser Auto-Viaçâo Catar inense
substituidos ou novamente nomeados; 3,' UarmáfJl" 8Q de planta-o

Alegre - G horas.
- Si, não devendo ser subst ltutdos nem r li III

Auto-Viação Catarinense

�'fa�a��el���JS nl��à����Sat�I��:r!�p���sa��\�:
- A�lt����s�ãO Catarinense

te ratificados. 11 I DIA 11 Sábado - Farmácia
_ 7 horas.

Em tais têrrnos: Raulivelra - Rua Trajano. Auto-Viação Catarinense
Resolve o Tri,b�nal Regional Eleitoral _ 6 horas,

'ôo Estado de Santa Catarina, por una- DIA 12 Domingo -- Farmá- Auto-viação Catarinense - Laguna
: ntrnldade de votos, solucionar a consulta cia _ Raulivelra Rua Tra- - 6,30 horas.
do modo seguinte: Ao primeiro ponto, Expresso São Cr ístovão - Laguna _

responda-se 'que, eleito prefeito, cumpr-e jano. 7 horas.
· ao serventuário ufastar-se do cargo ju- DIA 18 Sábado _ Farmácia Emprêsa Glória - Laguna � 6 1/2
diciál'io, afim-ele exercer o eletivo, islo

- e 7 1/2 horas.

,é, desde a expedição do diploma até a Sto. Agostinho - Rua Conse- Expresso Brusquense - Brusque
-vextmcão do per-íodo prefeiturjaf ou re- ·16 horas.
núncta: si eleito vereador. cabe à lei 0,'- Iheiro Mafra. Auto-Viação Itajaí - Itaja! _ 15 ho-

,·:1rnflria esr-Ia recet- em que condições se DIA 19 Domingo _ Farmácia raso

·';torna de rn istér afastar-se o serven tuá- '" Ráp ido Sul Brasileiro - Joinvile - às

rio do cargo vitalicio, para desempenhar Sto. Agostinho - Rua Conse- 5 '€ 14 horas.
':'13 vereança. Ao segundo ponto é respon- Ih' M f

SEXTA-FEIRA
· t:lido que anele existir um só delegaelo'oi,� elro ara, Rodoviãria Sul Bra'si! _ Pôrto Alegre
· pJ!Jrtido continuará êle a ser COl1'Sielel'ach DIA 25 Domingo Farmá- - 3 horas.

.., 1)omo tal enquanto não fêr sllbstitui:lo; Auto-Viac:ão
mas, na ZOI:9 Eleitoral em que houver cia Es-perança - Rua Conse- - 5 hm·as.
mai.;; ll� um, cumpre ao· partido d�sil?nar Iheiro Mafra. Aut'o-YiaçtlO
'qual Ideles dev,e fJcar, ou substltUl-los _ -7 horas.

,por al>atro, quer",ndo, mediante a compe"l DIA 26 DomigQ Farmá· I\lllQ·Yiação Ca,tarinenr;e - Lagu�<l,

I\';er,te no 111ea,,11,o. O -terceiro ponto se acha .':-" ,:,", c

.. -' .. -

: 1 __ e.3ü horas ..

[ .prejud-i-caci'O ante a, resposta 'precedent�. Cla Esperança � Rua Conse- Expresso ::;1\0 Oristovão � Lagunâ -

.. No que tange à primeira
. parte. ela lheiro Mafra. 7 horas.

consulta, aSSlm decidem os JL1lzes destf' Auto-Viação' Itajaí _ rtajaí _ ]5 ho-

'1"rJbunàl, em relaçã-o ao cargo de Prefei- O. Serviço noturno será efe- raso

to, a despeito -de haveJ' sido veelada a t d I F
"

S A EX'presso BrusqueJ1�e
acumulação ele cargos. tanto pela COl1S- ua O pe a armacla anto n-. 16 horas.
tituição 'Federal, como pela Estadual, de tônio sita á rua João Pinto,

I' R_ápido Sul Brasiléiro
um lado, porquE' esta última Carta Po- as o e 14 horas.
lítica permite ao ,serviclor pu.bI.ico exec- SABADO
_cel' a e1eputação, mediante afastamento Tem dl-nhel'II'O? Auto-VilJ.t50 Catal'inense - Curitiba
M'l�. exercício de suas' funções, contanto I ...

- 5 hOl'Ull.
,.que 'l1ão' se trate de ca'l'go público ele-

,_
Rápido Sul Bl'asilei>ro Jolnvl1e �

111Í..Ssível "'ad TIutum", conforme, ·aliás, M 't P NN' as 5 e 19 horas.
· pl'1;oe'itua a :iVTagna Carla Nacional. refe- . ..lU ,O OU OUCO. J: ao Importa! Áuto-Viação Catarinem:e
rentemente aos mandatos ele Deputaelo e O· leitor deseJ'a obter uma - 7 horas.

'Senn,elor; de outro lado, considerou-se Auto-Via�ão Catari·nense
que a Oo·nstituição do Estado sujeitou os re�:'.à, meIl�al, semestral OU - 6 horas.
J�:refeitos ,a-os mesmos ,hmpeelimentos e dnual, a' razão qe 120'/.0 ao ano? Expresso São Oristovão-·_ Laguna
'obrigaçC\es previstos pat'a os Deputados /( 7 hora.s.
(CC<l1stituição Federal. art. 48, J, letra b. Confie então os seus negó- Expresso Brusquense _ Bnlsque
e LI. letra 1,. 50 e 185; Constituição Es- 14 horas.
taicJuaJ., art. 11, I, letra b e TI, letra b; 16; cios ao Crediário KNOT, á rur. Auto-Viação Haja! - Hajaí - 13 ho-
113 e Hl-7), Relativam'ente, porém. ao J

-

P' t 5manda�o municipal, pôsto não lhe ti- oao In o n. ,que, em com

Voêsse a ,Constituiçiío elo .Estaelo prescl'i- binação com (l Esedtório Imo
to lmpetiientes, não obsta,nte. doutra pa1'-, ALVES- te, não se eleve aplicar {) principio ])l'oi- biliario A. L. O em-

· 'bitivo nas acumulações de moela mais "'regara' proporcionando lhe
· 'rigoroso aos vereadores do que aoCs de- t",

-

.

- putados, E'ntendeu-se, que. para mais com. isto uma renda anual, se·
- cla-ra Ql'ientação do assunto. convinha d C � 1?0 00 C $-aguarda't'-se o' pr{)U1Ullcia.mento do legis- gura e r�� "', por;r ••

lado!' na futtlJ'a Lei Orgânica dos Muni- 1.000,00 empregado.
· ·cipio,s, p"ovàvelmente no S'entido elo
maior' abrandalmento passiveI do mesmo Melhores informações e de·
pri,n..cipio. t,endo em vista l1ão ser, em re- talhes nos escritórios do Cre-

'. gra, ao 'Vereança remu·nerada.
As clernais questões suscita elas pelo diário KNOT, ou nesta recila-

consulente foram remlvidas, em pa,rve, à _

vi<.:t-� da "·A� .... 11l""'�O ". l.!l?9 ,rle 7 de fe- çao.
"I[el'eiro de .47: ema,nada do Tribunal
S111)eriur E1eit01·.al, �0n1 tado o pro.pó-
,'Sito invocada 0'10 brilhante parecer do
· exmo. sr. dr. Procurador Regional, se
gundo a qual, perante cada Zona Eleito-

-

:l'al, não eleve ser acreditaelo ma'.s de um

de1eg'ado de ca'da parti elo. Por outra par
te, levcu-:=.e- elTI consideração, o c3.ráter
permanente ela ,delegação partidária em
,contraste com a ação transitória dos fis
.cais, adstrita. a oerto pleito ou determi
naelo ato eleitoral (decreto-lei n. 7.58{i.
,-de 28 ele maio ele 1845, art. 11 2, .pará
-grafo ünieo; decreto-lei n. 9.258, ele H
.('1'e maio de 194G, art. 25, pará'grafo úni
,.co) .

Estes as ,razões ela decIsão,
Publique-se e comunique-se.
F'lori·anópnli". 11 de outubro de H147.
Ferl'ei.'., BH�1 0S, presidente. TJU1Hl F1tf'i_

rf", re1'ltor. Henrique StorliecJe (-Turno G.
<GnU"tti.. lIIário de Cal'valho Hocha.

Estive presente: IIIiItf'1L da Costa.

Dr. Lindólfo A. G.
·Pereira

Advogado- e Contabilista
Conatit\o1ição de sccíedcdee.
P]ClIlnOS contabeis -- Organizo
�õell . -- Parecere::! e serviços

correlatos.
Rua Gal. Bittenccurt na. 122

. Florianópcli.
Dali 17 hor es- em diante.

}'�OLESTlAS DO CERE8RO
.:E DO S tURVO S

Neurose
; E uma das doenças que .mais
; fazem o doente sofrer, e como

-mão ha sinal visivel de doença,
quasi todos começam a diser

+ao infeliz. Isto não é nada!
rÉ nervoso apenas. Mas o mal

. -se agrava. O doente não come,
: não dorme,
,_pxoteja seus nervos com;

;'For:r-FosFaJos
lionico da Memoria e SISTEMA NERVOSO

Praduto )do I.aboratario da

,flEPATlNJl H. S. DA PENHA
A,Vida do FígadO

:<Malores esclarecimentos escrevam �

,Caixa. Postal 3.061 - Rio

RESOLUÇÃO N, 2.014

"-'

sr CADA BRASILEIRO
Conseguir alfabetizar um patri

<cio, ronvencendo-o a frequentar
<um rllrso noturno, em breve s·e
Tem(1< um dos povos mais adian
tactn< rio mundo: Grupo Escolar S

, ..1José ou Escola Industrial.

;.

HOI'arlo das empre
sas rodoviarias

SEGUNDA-FEIRA
Expresso São ·Oi.'tóvão. - Laguna

7 horas.
lG horas. .

Au to-Vtaçâo Hajaí - Jtajai _ 15 ho
Expresso Bruzquense - Brusque -

ras,

Expresso Brusquen.se - Nova Trento
_ 1{1,30 hora!' .

, Auto-Viação Catarinense - Joinvile
1- 7 horas.

Auto-Vlacâo Catarinense - CUlritib"
_ 5 horas.
Roeloviál'ia Sul-Brasil - PÕ1'to Alegre

_ 3 horas,
Rapido Sul-Bra.silciro _ Joinvile -

ás 5 e 14 horas,
TEIRÇA-FELRA

Auto-Viacão Catarinense _ Pôrto Ale
gre _ 6 horas.
Auto-vtacão Catarinense - Curitiba

_ 5 hoias
Auto-Viação

- 7 hora=.
Auto-Viação Catarrnense

_ 6 horas. ,

Expr-esso São. Crístóvüo - Laguna _

7 horas.
-Em,prêsa

e 6'h horas .

Expresso Brusquense - Brusque -

16' horas.
Auto-Viação Itaja! - Itajaí - 15 110,

�s.
_

.

Rápiclo Sul Braslleiro _ Joinvile - às
::; e 14 horas.

QUARTA-FERA
Auto-Viação Catarínense

- 5 horas.
Auto-Viação

_ 7. horas,
Auto-Viação

- 6,30 horas.
Rápldo Sul Brasileiro - Joinvile - às

5 e 14 horas'. .

Expresso São Cr ístovão - Laguna
7 horas.
Exuresso Brusquense _ Brusque

16 horas.
. Auto-Viação Itajaí _ rtajaí _ 15 ho-.
raso

Expresso Bi-usquense
_ 16.30 horas.
Rodoviária Sul Brasí l

- 3 horas.

e se encontra

ii disposição dos

lnrereesados, o

representante de

o ESTADO

JICI(SON INC.
EDITORES das

OBRAS SELETAS E ÚTEIS
'li' Thesouro da .Iuventude
* História das Américas
* O Mundo Pitoresco

* Obras completas de Machado de Assis

* Co leção Obras Literárias de Afrânio Peixoto
* Obras completas de Humberto ele Campos
* Obras completas de Eça de Queiroz
* A Côrte de D. João no Rio de Janeiro
* Novo Dicionário, de Cândido de Figueiredo
* Lello Universal

* Prática Comercial Norte-Americana
* Enciclopedia de la Musica

* Música y Músicos de Latinoamérica
* Colección Panamericana

* Enciclopedia de Eficiencia Personal

* Encyclopedia Americana

À SUA DISPOSIÇÃO ATÉ O DIA 25 ENCONTRA-SE O- SNR.
JOSE' VARELA

HO ru LA PORTA
FONE 1331

----------------------------------�,�----------
'* SIRIUS

a- �� �
,. �__ _4

..

l-

lII.edaçlo e Oficinal" rua 10M
Pinto Q, 5

Diretor: RUBENS A. RI\MOS
l'r.pdetário e Dir.-Gereate

SIDNEI NOCETI
Diret&r de Redaçio:

Ao DAMASCENO DA SILV�
Chefe de Paginação:

RANCISCO LMIAl QU1I
Chefe de rmpressio:

IOAQ"1M CABRAl, DA SILVA
RflQresentante:

RAUL CASAMAYOR
SUCURSAL DE
A. S. LARA

Ulla Senador Dantas, 40 - Z"
andar

'reI, %2-6924 - Rio di! Jan.tt.
!tu Felipe de Oliveira. 21

8� andar
T<i5L 2-9873 - São Paat" 'I'ubarãc

N.o 1: Regras abundantes, pro
longadas, repetidas, hemorragias
e suas consequência's,
N.o '2: Falto de regras, regra-5
atrazodas suspensas, deminuidas

,

i '

I
'I
',I
·i

Catarincnse .Io invile

ASSINATURAS
Na Capital

ue .. ......... ora "."
ileJlleatll"tl Cr$ 45,0.
Mmcstr. .. � ..... CrI Z5.�o
aiêa ..... ......... CrI _.0.
Km.ro avulso .. CrI ",.110

No Interior
h. ............. Clt 1".04
aeBlestre ... � .... , .... Clt �.oCiJ
Trimestre Crt 11,00
!'f·i.ero avulso ..era t••

Glória - Laguna _ 7'h

Curitiba

Catarinense Joinvile

Catartnense Laguna

"'.tnelos mediante eoa&11I11l

Nova Trento

Pôrto Alegre

Pôrto

Curltíba

.Io inv.lle

Tubarão

Ce.ta'rinense Curitiba

Catarinense Joinvile

Brusque

Joh1Vl1e

Joinvile

Tubarã<>

"orario
SEGNnA-FEERA

Varig'- 10,40 horas - .Norte. _

Real S. A. - 7,30 horas - Norte.
CruzeÍl'o do S111 - Norte.
Real S. A. - n,3ü horas - SuL
Panair - 0,50 horas - Norte.

TERÇA-FEIRA
Cruzei'ro elo Sul - 0,40 horas - Norte.
Varig - 12,50 horas - SuL
·Panak - 13,07 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul 12,20 horas

;N,orte.
QUARTA-FE,TRA

Cruzeiro do Sul - 10,40 horas
Norte.
Real S. A. - 7.30 horas - Norte.
Vé!rig - 13.00 horas - Norte.
Real S, A. _ 11,30 horas - Sul.

QUINTA-FEIRA
Panail' _ 12,] 7 horas - SuL
P3!1air - 9,50 horas - Norte.
VaJ'ig - 10,20 horas - Sul.
Cruzeiro doO Sul - 15,3.0 ho'ra's - Sul.
Cnvzeil'o elo Sul - 9.40 hs. - Norte.

SEX1'A-FEIHA
Varig - 10.40 horas - Norte.
Real S, A. - J4.30 horas - Norte.
Real S. A. - 7.30 horas - Sul.
Cruzeiro do Sl,1 - 7,20 hs. - Norte,
Panair - 13,07 horas - SuL

.

SÁBADO
Cruzeiro elo Snl - n.oo hs. _ Norte.
Varig - 12.30 horas - Sul.
Pa'nair - 9,5.0 horaE - Norte.

Dm.U:\lGO
Panail' _ J 8.07 horas - Sul.
Panair - 9.,50 horas _ Norte.
f'ruze:r'1 r'n S"l l' 0() 11�. - Sul.
Cruzeiro do c;ul _ 17,00 hs. _ Norte.

raso

Expresso Bl'usquellse
- 9,30 hora,s,
Expresso 'Gl6l'ia

e '7 112 horas.

- Nova Trento

Laguna - 6 1/2

Víacão
•

,

aerea

804 OPORTUNIDADE!
para quem tem muito
ou pouco dinheiro
Deseja empregar belll seu

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

Procure hoje mesmo o

Departamento Imobiliário d<
CREDIÁRIO KI\lOT, á rua Joãe
Pinto nO 5 (anex.o a redação
de "O Estado"), que tra
balhando em combinação com

o ESCRITóRIO IMOBILIÁRH
A. L. ALVES, firma espe
cializada com vários anos de

pratica no ramo, poderá ofe
recer-lhe a máxima garantia
e eficiência, nOR negoClOS que
lhes forem.. confiados. I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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....::ocial'Rainha des Empregados
,

no Comercio
João Alcanlara da Cunha

As 7,30 horas - O grande!
O maior! O melhor! O filme

Conclusão �._e_m�_n;.;...;("l_1".;.. \ campeão de bi1heteria.

missura a� suas iudústrias. I
O FIO DA NAVALHA

A,,�illJ 11()l' jL\�lifi,cadas razões � _u@com:Tyronepower-Genedessa cnlmo in de í.rabalho que é J
-

.o�' iTAl l 'I'ie- ney - John Payne - An-

unmictpio de Canoinhns, cuja 1)0-
CltI CATAQINENSE

'll1e Baxter
pulação rural e .sl imada em cerca

DE TRo1NSPOPYES "EREOS LTDA No programa: - O Esporte'
dp 50.000 habitnntcs - exerrmlar -����� _

oomunidade do :hinl.el'lamd hart-iga- �ERvtCO Di:.
em Marcha 152 -- Fox Aírplen

verde, ordeira e progt-esaista CJue' News - Atualidades
"cm r-ealizantlo em �)J'[Ii\'eillo do en- METEOROLOGIA Preço: Cr$ 4,00 único.
grandccimouto sempre maior do .

'

14
pn ís. trahalho tiio cunsí.rul.ivo l. Previsão do tempo, até à. 14 Imp. ate - anos.

quanto patrióti.co, - ,pôde o. deve ho�as do db 19 no Capital ,I ----_,----------ul.'glll,llal'-�I' O Esí ado dI' f'o. Catarina. Tempo: tn�taval. com chuvase····
-.

/I..ntr o exposto, o dl"lluLallu que trov()oda8. ',1 RITZ hoje ás 10 horas da-

«sta subscreve, \"('lU l'('�'llPilos'n'lwm- Temper.1turQ; l.geiro d�clinio. manhã - Jornaes - Shorts
Lp, solilcital' a Y. excia., se digne coVe.ento.: do quadranta Bul, tr811-

_ Oomedias e mais "O Poder
:3u'bmcLer à co;nsiell'ração do Plená-
rio, par-a. eI iH'lI',;são 'e ,-olação, os Temperaturaw extremus da ontem:! da fé" (Os lnilagres do Pa,dl�e".

Ii}rmos da. 1)rl:3enle indica'cão que �xima 22,4. Miníma 19,4. i Antônio). ,

a',�im sp fll'lJoclamentLa:
-- ..............._....-., --, ,'-,' _..

'

1 C l'
• f01'me se [)OclC"j",l' "eI' pelos "ll'f'dos

ensura lvre

PEDRO DE L -BRENNEIS COJlosieJpl"ando, 8('1' Cano},nha,s, o v.,

, "
,

•
,i 'EN -- sr· Antônio Salum, socio mUlliiCíLJin 'Iicl,el' Lia J'cg'ião no1'[e ca- alJ,1ixu, a-ssim cl'esâiminados, • . . . . . . . . . . . . . .. . ,.

A,s,si_nala o dia de hoje o �Llli-ll da Firma Salul1l S. A. tal'inensü; I/[':ula PO,Sf�(�', Fl.enda Telegl'álica i RITZ hoje. 'á 1,45 ho�as
v,ersarl� do sr. ped:'o de Llm.ai _ sra. Herminia B. Prei,s, CO[J;;idCl'êtnclO 'ljlll� c�::;e muni,eípio

LJ ti .. Cl � 10.090,80 18.472,00! Suzana Gmzar - Juhen So-

B t t p um 2:1'aI1(1" ,"onll·!·II,)lll·llte (lo,.' "0- nV,I.:".> 45.í99,8ü 26.2ôtl,'[o ler - l\"arI'a Elena Marq'uesrennelsen, comerCIan e mUI 'Ü esposa do sr. Paulo Preis, Ins- 1 �
v ., v 19" '.L

. fl'r" feclpl',üS, 'Cuja ['emln" segun.do lu 50.'181,10 27.788,90. ' ,

estimado em nosso meio social. p,etQT Escolar em Tijucas. dados üficialmenLe fOI"ll{'cido� pelá 191"" 55.7.81,io 39.ní,501 AiS DUAS ORF!A.NS

O distinto aniv,ersariante é MISSA Del'eg-aeia Fiscal (jê�le :Esla'do foi 1915 63.600,60' 43.690,90 í Censura livre

ativo funcionário da Texaco, Amanhã, ás 7,30 horas, ha- de: 191,6 .'

71.tl68,70 53.356,901 No programa: Filme Jornal

Presidente do Glube Esperan- verá na Igreja S. F'rancisco, Cr$ ·11:1.675.70 - 1912 ,COIl);' Id�[TdO, 1 l�la,lme.nte; que
I DFB

tista de Florianópolis, que o
.

d 1 d
f:l'� 1.-lOR.H1I,�,30 - 1 \H:3 y(]l'1as CI lN ('� (O slafio já p08-1 P

. C $ 3 00
'

níco
. ,

h 1 R
mlssa e requeum por a. ma a C1'B L8<i3.1:36.:!u _ 191fl ,suem

e(liJ�cio� pl'óprlos dos COl'l'ei>-1 neço. r , U

lra omenagear, e ze oso e- pranteada senhora d. Ernesti- Cr$ 2.6(H.512.ol) _ HJ!t:\ eis tj Telegrafo:;. comO' Flol'ianó[Ju- ,
.

dator do Boletim Espírita, que ,1;). Valle Pereira man�lnda re- Cr$ 2.069.392,90 -_ '1 \) 'di, llS, JOll1vIlt', llaJaí (' La,gllna, psi an- RlITZ ás 4 6,30 e 8,30 horas

se edita nesta capital. ",ar pela fall:ilia.' pPl'fa7,pndo a impnrl<1nci,l. bl.ai di) nllllla atJf'l'la a c,u,nconencia. pu- S -, I t
,ele Cl'S R.119.559,'1o, em '1Jl'�lla'i um

hllca 1H11'U U cO[JosLl'lICão do edifl<Ci.u
essoes � egan es

.

Ao il;Ut�tre ani'versa,roiante,. FA1..lECIMIDNTQ I quillCjlWnin; ela ,1;gÔllCJU de Lages, e em esLuldu Ida LUplllO - Paul HenreuI

os cumprimentos desta Folha. Quando dava entrada HO COll�i!clel'anri(), adrllwi,� '-[liO [) 110- os .ele Tllbm::_ãu, Bl'uMI\le e JO�í:alla,1-
Olivia de Haviliand - Sy-

FAZEM ANOS HOJE T'eatro Alvaro de Carvalho pa- vêrnn Fecll\ral Cjllas,i llPnh'.lma cil�S- CllJ[l,,; dulaçoes ,neces�al'las foram dn,ey G:reenstreet
_ MenilÍ.as Maria do Ros'ário ra assistir ante-ontem o fes- pesa tem de �en'(lel: n�) mcH.;c;pi8, ohJl'LO� li!' emelldas ,do Orçamento DEVOÇÃO
R. d C' .

I
; '., , 'd 1)013- (lue ali 8no ran:;Sllnn.S os seus (;e1'al ela Repúhlica para oU IJl'óxi-' .

e !ta e assia Franzoni (gê- tIva artIstIco dos estu anteE, fUonci'�nári,os' ' mo a,no; Censura lIvre

maes) filhas do sr. Wnnderley e promovido pelo C. T. C., foi Gonsi!del'aI�,do, enlrelanb, que,' . 11/dic�l'Inos.. No programa: Noticias da:

Ruth Vieil'.a, Franzoni acometida de mal subto a �úbre >ser vC'lha aspiração) ,k '::a-I t)lle a, A:;scmlJ1PJa !...CglLSlaLl\'a do semana - UCB - Atualidades

_ sr. Osmar Cunha, func. do "xma sra d Alexandriná Gri_�lloillí]Jas, VPl' ,constl'llilln naquc·la ci_IJIUlll'U.([1) e.dlgno UOYCl'll,adOl' do, Es- Warner Pathé - Jornal

Banco do Brasil �.' ','
"

'"

-

! clarle li m�dLfiii!o 1)I'ÚPl'io do.'; C01'- l.adu, dH'IJa.-�p ao Rxcelmlüs,.mno\" '.
• $'

sal d, esposa do SI. Edmundo· 1'cios I' Telé-gTui'oS. (, a imb uma ;"fmhol' !\[mmsl1'o de IV"ta,do dos Preços. as 4 e 8,30 horas Cr -'

- menina Dalva Bernardes, G.risard, prefeito municipa.l de, Ilcse8si,!la{.tp, i,mpPI'iosa. pois qlle o Negocios ela .Vilu\,'ão e Obras Públi- 6,00 :3,60 ás 6,30 hOl:as 01'$ 6,0(1.

filha do Tte. do Exército Na- Araranguá.
, ! Pl,',é,C,lil) O,nd,e"

Innnion:.t. 'l ag'{'DcÜ>. ea,;,

,no,
S{�III,].c1o

d,e ellca,T�cel'
a nc- único

cionaI, José Bernardes Júnior Cl d ,.,' atual -é in1il)l'ópl'io e ,drsl!'caclo do ce'6srdade Ido 'H'(cW C011'S truHio' fila CI-

.

1an1a os os socou os mf')-
<:'c1Il1'o ,comet'üÍal' datle de oC:ll1oinhas. um e'rlificio dcs-

..............•. . .........•.

- sr. Nilo Noeetti, func. da cllcos, compareceu o dr. zUlmarl ,C(Jll'�,itCieran{l(l 'ainda qne o j)l'Ó- I illudo :Jos COI'l',rius e TeJegl'afos, ROXY hoje ás 2 horas

Casa Hoepcke (Estaleiro de Ijim!1 Neves, que providênciou [)l"il',Uil'io dü 'ret'el'ido ,])l'(>clio, já no- fldllnil'in:do ·a Fa;wnda J�ública" com 1° Brasil ·em F'óco � Nac.

Arataca) pela imediata remoção da ve- ti,ficou, há algnll� l1Jê�{'�, 1l, ViJ'el.'J- a �ll'g('ncJa que a mecJlc;la es:la tl, 2° Anníta Louise - Jímm.

_ sra: Ondina Pinto da Luz, neranda senhora visto a gra- rio Hegiell1<al '(los ,Col'reios e Teié-I �Xl.gII', () lerreno l�ec�s.,;�l'lO a essa Bannon

d T· . :,' . gTnfo>; dêste E;;laodo, pum clp';')CUpa-lll11all'dn.d:\ de 'Pl'elel'cnclu lla ]'>l'a-: A
<esposa o te. da Marinha Ar" vIda.de do seu está,d,lo de saudE. lo na cOI1'J'ormioclacle ria lei, fica ndo' ça Pl'lllCI,j)al. Pl)!' compra ou desa-' A MASCARA DIABOLIC

lindo Pinto da Luz Infelizmente nada foi possi- assim aqnela l'f'PWl'liç:\o n:1 abso-I pr·I)Ilrial.:,ão� Ob:Sf'I'\'adlll::i fi", IOl'mali-! 3° Morgan Conway - Anne:

- SI' Agenor Povoas Junior, vel fazer, pois a infortunada lula impos�ibiüdade ,Ir. nmd.ul·'SP., da,rles legais.
_

,

,.

! Jeffreye

telegrafista f,ederal. senhora faLecia instantes; 4e- f>lll .vj.[·tycle ela a.n&·ustiant,e CI·j,..;n de :--l.ah: da.b,' SE's�oes: da A�semllle:a, I
DrCK TRACY, O AUDACIOSO

FA�EM ANOS AMANH,Ã . halnlflJ\:OPs que ali tambem se úb- !"I'fpodaflvH do Rsta;do de 'Sanla 0,1-
A C�VEIRA

'

4 pOIS. .

f
;;f'.1'I'U·· l,êll'JlJa, am; 17 de OULllIJT'o (i.e 1\)17. .

'- sr. João Cancio de Souza, A, 11.0,
ticia causou gra:ned

cons,- , .', COl;Sidel'ando,' mai's, que i) movi- a,s,;) (l1"1] de M.lJgall!fie.;� Machado

II Imp. até 14 anos.

Siqueira, func. :J1Js'tadnal apo- ternação pois a extinta, que menlo poslal e telegTáfi'co da ",jda· A p�rsl'lll(' .
mldllcaçao logrou Preço:s: Cr$ 3,60 -- 2,40.

:sentado é proO"enitora do nosso esthna-I ele de (:al1Uillhas I; intenso e Vúhl-. ;j,pI'UVnçflO ,pmal.HfnC do nosso Pal'- '. . .......•••

b
. IllOSO' .

lamf�JlLI) Esl.acl1lal, Il (IUO deu aos
- sra· Zilá Brito, gsposa ,do do. colega de emprens.3;, _Vald,:l' COI;shlel'amIO, ai fl,fla. qur "l�gundo I pr(\�!f"nü's moLi vos de j'llsl.o or-gul!lIl I ROXY hoje ás 7 horas

sr. Demerval Rosa, r.epresen- Gnsard, redator de DIano Ofl- elemento,; csta<tísilicos [orn'jcklos I pelo. lrabalho,'
ela nossa Asser,nblela I

10 Filme Jornal - DFB

tante ,comercial cial do Estado uossuia vasto pela D. H. rios COl'l'pio" e T.�lég:'a: Lt'gl;;luLlva. 2° Burt Lancaster - Ava;,

_ menina Julia Maria Du- circulos de reiac6es conquis-, fos clc�Le Estado, a AgÇmcia P:Jstal .\]JlÍs �o depuLado Mag':11!15",s Ma· Gardn:er

k f'lh d T '

.'

I c Telf'gráfi:ca fia mcncwual[!n 0l(h�- cliarlo. lal�l1'am ·os .;t'lb ,·o]t;ga,; .

c er, 1 a o sr. heodoro Du- t�daEi pelas n:�s destaca�3s ele. ocupa o décimo 'sexto lugar, Bulcilo V!.a.na, E.stinlld Pins, ASSASSINOS

cker vIrtudes de eSpIrltl) e

,;oral:ao'l
dpnll"p 204 agências COllI8'C'l1ere3, e!i'- Lonrf�s ,ItJ,])as (l·y.ranl..l1.nno uma 3° Suzana Guizar - Julien.

- sr. João Lino Bastos, func. O enterro reallZ01H\"'; ontem pall,ladas 'pelo lOl.'ritório ca.l.:1l'iIlf)[l- Questão de ontem). SoleI'

da L V. T. P. com O"rande acompanllam0nto. se;
.

• •
AS DUAS ORFANS

Cl d
b

•• "

l' . I ,GonslClpl'anclo, 'Ç(UP. a remla cla-
.

sr. ,emenceau Macha o, A famIlla en111taC a, os nossOs qllela Agência lem aumenLado .sen-l, Pro,irtos cl<: lei :;4 __ 1') _. M Ce11sura 8,té 14 anos

func. da Casa Hoepc1cy p,ezames. ;;ive!<rnente, ele ano 'para ano, COll- "):) -- 57 I! l·el. Apl'.wall",. Preço único Cr$ 4,SO.

,Vida
A data de hoje assinala a ve, há dias, o seu nome inclui

passagem do aniversário na- do entre os candidatos á vere

talicio mui presado- conterra- ança pelo P. S. D.
neo João Alcantara da Cunha, Amigo de seus subalternos,
Diretor Regional dos Correios: angariou um vasto circulo de

e T'elegnáfos de�te Estado.
Sua ação á testa dos serviços

postais-telegráficos de Santa
Catarina tem sido realmente
merecedora de grandes elogios
de todos em geral, tendo mes

mo já recebido fartos aplausos
de Diretores dos Correios do
Brasil, quando de suas inspe
çõ'es pelo sul brasileiro.
Apaixonado da nossa Capi

tal, o distinto nataliciante te-

amizades sinceras dentro da
repartição onde não tem sido
sómente um bom chefe, como

também um verdadeiro prote
tor dos necessitados.
Figura marcante ele nossa

sociedade, de personalidade
inconfundivel, João Cunha na

data de hoje por certo recebe
rá muitissimas felicitações, as

quais juntamos as nossas p,ra
zeirosamente.

ODEON ás 1,30, 4,30 e 7 hs.

O melhor c maior filme de

YOTO� �- Hr·mllurln ria pr ime ira alJlH':J\:ão l'('alizucla no dia. j(;'r)'J todos os tempos. Um filme su-

crn-r-cnte : bl íme, sentímental e enterne-

126 - Pr-imo iru lugar - Srila. Zulma (:u:-;ta. funcionária d:l ceder.
, Fu rmác ia Catariuenso. I O FIO DA l'JAV'LHA

101 - };('gllnrlo luga r - ;:;rita. .vlrigu il Yf'lllul'a, funcionár-ia I Com:! Tirone,,'p·r�\':�r _:__"'-Gene
ela Livtaria Moderna.

91 - Torceiro lugar - 'l\lal'iIUa Oome" Jaruin. runciouuiíu Tierney':""_ John Payne - An-

tia Casu O Paia iso. ne Baxter
91 - Quar l n luaar - Vi.lrna :'IInl'ilz. Iunc iouária ela S. A. C(I.- No programa: Documentá-

ll1PI"C ial i\[opllmann.
'

--

90 - Quinlo lugnr _ Eunice 'l'f'l'pf'inlla (�il, tuncionária da rio n. 21 -- Nacional - Atua-

Casa Am.uica. .ídadcs,
í3;J -- ,Se'xLI) 1118'al' � Hr-nd Miguel, Iunciouár in ria Casa T,.ô;; Preços: Cr$ 6,00 4',00 3,00.

,
Iimãns. 'Censura livre

71 - Sr.limil lugnr - Xorma Silva. f'uncinnát-la da Casa Dauru.
.3" - Oit avn lugar - Apolónia Ramos, Iuucinnára da f)a-·

pataria Perrnne.
26 - Nuno lugnr - Olímpia Pinlo, funcionár-ia da fiJ'!11 "I

Jorg,p �alllm S. A.
'!R - Liécim« lugar -- Ilmar .-\1\.(':-;, Juncionária ria Casa

Salma.
H - Liécimu pi-imr-irn lugar - Il'f'lli) Silva, funcionária ela mip. até 14 anos.

Livruiia Central.

I
.

11 - Décimo segundo lugar - Vanrla Gonzaga, Juncionrir in
..

iil'P'JTIRIÂL' �. á�
.

2
.

horas
..

ela Casa Yolanda .

9 - Décimu terceiro lugar - !\'I ('ri Viluiu. Iunciouária da
. I"

Casa Podo.
'

I' CONF'LITO SE.NTIMENTAL
A URNA, BNCON1'RA-�E NA LIVRAHLI.. MODERNA, PEDRO Com: John Payne - 'Mau-

____________

XAVIER &__91A._____ I ren O'hora

Departamento Administrafivo' com:A�:;'�'���e�1ARGeor-

d S ge Rafft
t) ervlcn Público Continuação do grande Se-

,

EDITAL dado.
O AGENTE FEDERAL 99

3/4° episódios
No programa: O Esporte em

I Marcha 1,52 - Nacional

I Irnp. até 10 anos .

Preços: o-s 3,00 2,40.

Nas Sessões de 1,30 e 4,30,
crianças maiores de 5 anos po
derão entrar.
As 7 horas preço único Cr$

6,00 Geral 3,0'0

o Departamento Administrativo do Serviço Público, por inhr'
médio de sau reprasentante nesta. C!apitai, ovrso ao. !irl. candidatos
in,critos n.olil COnCUriO para a carreira de Inspetor do Trabalho. C 160
qua, em ví etud e da or d arn s u p ar io e , fica o rrte s rn o .uspen.o.

Florianópoli., 16 de ou t'ub ro d s 1947.
HUGO PERA FELI.JIO

Na Assembiéia� ..

Para 08 pessoas de fino
palador Café Otto é

..

. �.,

I
,
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·1
1 Trate das vias

,:1 respiratorlas
.J AIJ Bronquites (A.maHco!!,
1 Cronicas ou Agudas) e os

j suas manife.taçõsi [Tosse .. ,

'� Rouquidão, Catarros, "!tc.. ),
í assim como aa GRII E;, lião
1 moles tios que atacam o apa
i re lho rellpiratorio 9 devem
"i !ler tratadas com u rn medi.I comento enargico que com-

'1 :���ç�e:n;;�ve:�i�1;T����
.1 contendo elerns11tos antisl>e� ticos, peitorais, toriícoa, recal
'.1 cificanteli e rnodificadofell do

i. organismo cá o remedio
indicado.

Procure hoje O seu
vidro' de SATOSIN
nas bôas farrr.acias

e drogarias.
,i
i

,,:COJlffSSÃO DE ESTUDOS DOS j,:S1;RVIDORES PÚBLICOS
I ESTADO

Pl\RECER N. 1.062/'17
I.saltina 'Monleiro apresentou, dentro do

'Pl'azo legal, Os documentos que compro
vam as afirmações constantes dos itens
'I, II e III, do parágrafo único, dó ano
.2°, do decreto n. 3.002, de 2 de junho
'<le 1944, que regula a f.orma de execucão ;
do deor-eto-Iaí n. 1.022, de 29 de maio'
1..(10' mesmo ano.

2, À vista 'do exposto, opimamos 'Pelo
· julgam'ento da comprovação nos têrruos
"do § 4:0, <lo art. 60, do citado decreto n.
.. 3.0G2.

S. S., em 11 de outubro de 1947.
em' los da Cesta Pereira, presidente.
,l. Batista Peren-a, relator.
Gustavo Noves

. ElpÍ<Üo Barbosa

.,·Aprova�10,
11-10-47.
·1J\.s,) Aderlial R. da Silva
''Parecer n. 1.-063/47 - Durval Boaven

-: tura .Línhares - Idem.
Parecer '11. 1.064/47 ....:.. José Daura -

;Idem.
Parecer n. 1.065/'17 - Mozart Lucinel

Osório - Irlem .

Parecer '11. 1.066/47 - Oasemira Ja-l1tr(Weh - I·dem.
Parecer n. l.067/4.7 - Luiz Oustavo

Pereira - Idem.
Parecer n. 1.068/47 - Esperança Pe

-reíra - Idem.
Parecer n. l.W9/47 -- Nair da Sil

va - Idern.
Parecer n. 1.07'Ü/47 - Djalrua Búrígo

. .Far-aco - Idem.
Parecer n. 1.07-1/47 - Maria Neves

Rodrigues - Idem.
Parecer n. 1.072/47 - Feliciana Gui

marães Beltrame - Idem.
Parecer 11. 1.073/47 - Olyntho de Al

meida Campos - Idem.
Parecer n. 1.074/47 - Fr-ancls-o Ma

noel Agostinho 'Filho - Idem.
Par-ecer n. 1.07'5/47 - Ema Zirch Kru

ger - Ide-m.
Parsner 11. 1.076/47 - Bruno Passos

- Idem.
Parecer 11. 1.077/47 - Pedro Anastá

.cío da Silva - Idem.
Parecer 11. l.ú78/47 - José Crisósto

. mo de Andrade - Idem,
Parecer n. 1.079/47 - Maria Adel:aide

,,<:le Amorim Távora - Idem.
Parecer n. 1.0-80/47 João Olenisck

Filho - Idem.
Parecer n. 1.081/47 - Arnoldo Gui

lherme Tfm - Idem
·

P-arecer n. 1.08-2/�7 Darci Camargo
- Idem.
Parecer J1. 1.0S3/47 Fr-ancisco João

Nunes - Idern
Parece), n. 1.G84/·i7 - João Luiz da

';Silva - Tdem .

Parecer n. 1.08ií/47 - Acy Maria de
.s, e Silva - Idem.

Parecer· n. 1.000/47 Zulma Rosa
J:1a Silva - ldel11�

Combate a tosse, o

tbronquite e 09 resfria
. dos. João O Xarope S,
·éeÍicGz no tratramento
das afecções gripais e

das ví o s i'9spiratórias.
O Xarope Sã·:) João

_�::. _ _ C1r--

solta o catarro e foi

expec to ro r fàcihu<lnte.

UM ANALFABETO
·

é nm cego. Não deixes teu amigo
na <"'gueira da ignorância. Dá-lhe
11 1m da instrução, levando.,n a um
:3Ul':-;,> de {J1fabel.ização de adultos.

PAx,� A AGRH::ULTURA:

Arados, grades de disco c de denres, cult ivador es ame

r icanos, tratores espc, U.113 para hortas. Moinhos de pedra
c de disco para lodos os fins e capacidades. Máquinas
e veneno para extinção de forrnigas. Amplo sortimento de

todas as ferramentas para lavoura. Consulte �OSSQS preços!

PARA A INDÚSTRIA:
Tornos paralelos c bancadas. Máquinas para diversos fins.

Completo estoque de ferramentas. Motores Diesel indus
triais, marítimos e grupos electrogênios.Grande sortimento
de canos, material para instalações sanitárias, banheiros
etc .. Utensilios e material para construções. Fôlhas de

�erra para engenho, braçais para aço e metais, circulares
e de fita. Bons preços para atacado e varejo.

PARA A FAMíLIA:

,
, :

COMm;:lod��\)�TmAH.TOPU�J l i ,�:\
!?.I/trty€Tl.tl. «�I' Tét..5·/(J!)O·SPAtlLO.

Aster6ide & Cio. Líder.
RUA TRAJANO, 33 (sobrado)O ESGRI'l'qRIO AS1�mRóIDE & Cia. LLda., intermediário ria

Empneza Comercial R. Grossenbacker S. A" com escri tório no Rio
de Janeiro, encarrega-se de compras de quaisquer arligos naquela
praça - cimento, ferro, canos galvanizados, pneus ,etc. '.�J:'1i�

TEUS FU,80S
aplaudirão teu gesto,

quando souberem que ccrl.
boraste pró Restabelecime.c
to da Saude do Lázlre.

Artigos úteis e indispensáveis ao equipamento de um lar
moderno, como: fogões de todos os tipos, rádios de diver
sas marcas, filtros, utensílios para cozinha, geladeiras,
máquinas de costura, ferros de engomar e outros. Seção
de fazendas e artigos de confecção; capas para chuva,
capotes etc.; drogaria, perfumaria e um variadíssimo
estoque de artigos finos para presentes . tudo a preços
convidativos.

PARA O TRANSPORTE:

Pneus Gigantes Goodyear de tipos diferentes, especial
mente construídos para a natureza de cada trabalho.
Câmaras de Ar, Mangueiras para Radiador, Correias
para Ventilador e Baterias Gcodyear. Ferramentas e

para qualquer capacidade,

c

'.

Rl s

I í""'"
" . · ...·r

"'-Ii SNRS.

I ASSINANTES

11,- m::;�am::lq�:ed���:= I' gularidade na entrega
de seus iornaes,

IVenéie-S'e
o Bar Restaurante do sr .

Artur Fidalg<.l (Chileno), si
tuado no centro do. Praça.
Hei'cítio Luz, defronte a.

Matriz, em Araranguá.
Bebidas ri ocionc i a e es

tl'angeirQs. Aperitivos da
FI na Brasileira. Freguezia
o t irn.o ,

Tra t a r pessoalmente.

*********************************************************************�*

ARMADORES - COMERCIANTES - INDUSTRIAIS
Transporte de cargas e passageiros entre os portos de Laguna e Rio de Janeiro. Fábrica de Pontas"Rita María"(Pregos de (erro)

IMPORTADORES E ATACADISTAS
Fazendas J Ferragens • Máquinas • Produtos Químicos e Farmacêuticos o T E L E G R A M A lo 1/HO E P CK E II

(
Os o I h os cansados pela
idade carecem de cuidado

constante. Algumas gotas
de LAVOLHO desconges
tionam � limpam higiêni
camente os olhos.xdando ao

olhar fatigado dos anciãos

mais brilho e vivacidade.

COMÉRCIO E INDÚSTRIA
�ATRIZ: Florianópolis. FILIAIS: Blumenau - Joaçaba - Joinvile - Lages _

Laguna - São Francisco do Sul - Tubarão

AGÊNCIA EM SANTOS - ESCRITÓRIO EM SÃO PAULO E CURITIBA

LEIAM A REVISTA
O VAtE DO ITAJAl

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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quitativa Terrestres, cide tes l

e Transportes S A r

CAPIT.tUJ . .. ,. Ol'$ :�.500.000,oo

"

. .,

DIRETORIA: Affonso Pr-una .Iuntor, presidente .

.Iosé �[cndes de OIi"VCi1'3 Castro, vice-preso

PRÊ.MIOH BRUTOS ARRECADADOS

Charlcs Barrenne, diretor.
Roberto TeixcÍI·;t Boavista, diretor .

.João Proença, diretor.

RES.ElWAS 'r1<}CNICAS

Machado

SINISTROS PAGOS

1938 Cr$
-

Exercício 193810 Exercício . ' " . ............ . 6.234.896,60 1° Exercício 1938 ., ...... ........... . Cr$ -1-.405.380,80 l° ........ ••••••• 0'0.·

2° 1939 ......... . ... Cr$ 9.525.966,60 2° 1939 . ....... . .......... , Cr$ 2.480.564,60 '20 193!) ..... . ............

oo 1940 Cr$ 10.385.M'7,20 3° 1940 Cr$ 3.301.356,30 3° 1940 ..............) ..... . ... . . ......... 0" •••••••••••

4° 1941 ....... . . . crs 14.045.812,50 40 1941 . ...... , ..... Cr$ 4.061.266,10 40 1941 .............

"O 1942 Cr$ 23.376.524,50 '50 - 1942 c-s 5.793.158,20 50 1942 •••••••••••• oo ".,., ... .., ... , ......

6° 19"13 Cr$ 39.828.094,70 60 1943 .... ' . ...... , ....... Crs 8.511.629,80 60 1943 ....... . ...........

70 194,1 - . . . . . . , Cr$ 43.922.851)00 70 1944 " .... ., ........... Cr$ 12.651.531,'to 7° 1944 ........... . •• '0 ••••

8° 19/15 ....... . ........ . o-s 48.640.067,70 8° 1945 . ... , ......... Cr$ 16.498.089,70 80 1945 ..... . .............

9° 1946 ....... . .. Cr$ 62.599.340,80 (lo 1946 . . . . . . . . . . . . . . , . . . . Cr$ 21.746.068,70 9° 1946 ....... . ...... ' ....

A Comissão Executiva dos Concursos do D:\.SP avisa aos candi
dates inscritos que) por motivos de força maior, houve alterações em
,a!lgumas provas, passando a vigorar a escala abaixo:

CONCURSO 181 - OFICIAL ADMINISTHATIYO

Dia 22/10 - (Quar-ta- - if) horas _. Direito Administraí.ivo.
Dia 24/10 - (Sexta) - 19 horas - Direito Penal, Civil o Esta

i ístíca,
Dia 30/10 - (Quinta) - 19 horas - Português,
Dia à/11 --:- .(Segunda) - 19 horas - Dir. ConsL. Geografia e

Ma Lemática.
CONCUHSO 136 - CLA,SSJFICADOR DE PRODUTOS VEGETAIS
Dia 30/10 - (Quinta) - 19 horas - Escrita geral.
Dia 3/11 - (Segunda) - 19 horas e 30 - Escrita de hahili

tacão.
CONCuRSO 17'1 - ALMOXARIFE

Dia 14/11 - (Sexta) - 19 horas e 30- - Leg. Matem, e Arlm. de
Almoxarifado.

Dia 17/11 - (Segunda) - 19 horas - Matemática e Estatísticn.
Dia 21/11 -- (Sexta) - 19 horas - Merceologia e Ciências .

. CONCURSO 183 - INSPETOR DE ALUNOS
Dia H/11 -- (Sexta) - 19 horas - Português e Matemática.
Dia 17/11 - (Segunda) - 19 horas - Prova de hab ilitação.
Dia 21/11 - (Sexta) - 19 horas - Conhceirnentos de serviço.

CONCLJRRO 'l74 do S. P. F. e CONCURSO 178 do M. G. - DATTLÓGR.AP')
Dia H/11 - (Terça) - 19 ·horas -- Prova de habilitação (Co

nheoimentos gerais).
CONCURRO 179 - GUARDA-LIVROR

(T'erça) 19 horas � Português e Direito Adm i-Dia 4/11
nisl.ratívo.

Dia' 7/11 - (Sexta)
Pública.

Dia 10/11 - (Segunda) - Hl horas - Matemática e Estatística.
CONCURSO 166 - ESCRITURÁRIO

.

Dia 27/10 - (Segunda) - 19 horas - Direito Admín istr-ativo.
Dia 29/10 - (Quarta) - 19 horas _:_ Português.

'

Dia 31/10 .- (Sexta) � 19 horas - Geografia ,e Aritmétioa,
PROV�'\. DE HABILITAÇÃO 1.482 - INSPETOR DO ENSINO

SECUNDAIUO
Dia 4/1-1 - (Terça) - 19 horas e 30 - Parte I.
Dia 7/H - (Sexta) - 19 horus e 30 --- Parle n.
Dia lO/H - (Segunda) - 19 ho-ras e 30 - Parte IH.'

.

'I'ôdas as provas serão realizadas no Colégio Catm-mense. nesta
Capital, com exceção ela prova prática do Concurso de "DATILóGRA
FO", que ,s.erá realizada na Sede da Delegacia do I. A. P. T., em data
a ser publicada oportunamente, devendo os candidatos comparecei'meia hora antes.

Par.a maiores. informações os interessados poderão dir-igir-sr- à
Delegacia elo Inst itu to dos Industriárfos à Praça Pereira e Oliveir-a
� Edifício "IPASE" - 40 andar.'

.

Florianópolis, 17 de outubro de 194-7.
Comissão Executiva dos Concursos em Santa Catarina. I

i.i.

-J 9 horas - Contabilidade Mercantil e

participam aos parentes e pas
lIaos de IlUOIl relações. o ecn

trato de casamento de teus fi
lhos JOSE' e TEREZINHA.

Fpolia. 13 10---47.

o-s 612.051)56
Cr$ 3.7G6.217)Io
c-s 4.-102.709;10
o-s 5.691.981,76
Cr$ 6.920.669,40
o-s 14.070.951,80
Cr$ 14.518.754,80
Cr$ 18.987.456,70
Cr$ 25.484.564,40

OPERA NOS RAMOS: - Incêndio - Acidentes do' Tr'aba lho - Acidentes Pessoais - Acidentes do Trânsito - Transporte Marítimos e Transportes Terrestres

AG}1jX'.rES GERitlS NÓ EST1:\DO DE SANTA CATARINA

;,: ....

Rua Conselheiro Mafra, 54 - Endereço Telegráfico: "PRIMUS" - Telefones 1.658 - 1.8G2 - 1.500 � Caixa Postal, 37
FLORIANóPOLIS

.8'." 0 .
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Departamento AdminisSraiivo("-Ab-e-1A-U-gU-s-to-d-os-s-a-nt-os
.....

l�
.--

, e esposa
do Serviço Público r VVil. Cori�a da Luz

Cordeiro

CONCURSO DO D_A_S_P_

O TESOURO-
_ Da ínstnução está ao alcance
de todos. Dá esse tesouro ao teu
amigo analfabeto, levando-o a um
curso de alfabetização no Grupo
Escolar São José, TIa Escola Indus
trial de Elorianópclis ou na Cate
dral Metropolitana.

li A x () i\ IS
Para industrias leve e pesada. fabricada palo técnico FRAN
CISCO BIGNAMI, tem sempre em estoque d,. todos os tipOl! e

m<!!dida., tipo fixo oscilante, sellaes de 3/4 e 5 polegad.as. todo.
com lubrificação automática

I
Eixo para aerra circular. aparelho para etlmeril montado com

I· _.
rolamento.

I JUNÇ:�od;a;;é!:a:.:�:�:f�:O·to:�:éi:.�it:;::�ãO. I;.

I
E"tá sempre ao Mleu di!lpo� a pr.!p de fábrica à Rua Co.mpoe

ISalle•• 676. Fone 44ti -- Santo André.
Ou oom .eu representante em São Paulo à. Rua do Moaca, �37

Fone 2-1371.

_____________.. IiIIIFIIIIlIII__ :,,;

V I 5
A EMPRESA CONSTRUTORA T.JNIVEJRSAL; AVISA P

TODOiS OS PORTADORES DE TI'FUL0S DESTA 'EMPRESA.
REGULARIZAR SJ1:ms TITUiLOS DE ACORDO COM O D�
CRETO-LEU 7.930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS DB"
ACORDO COM ESTE REGULAMENTO.

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS PEDIMOS O ES,'
PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE A0 ESCRITÓRIO CENTRAl"
DESTA CAPITAL, CITO A: RUA FELIPE SCHMIDT" EDIFP
CIO AMÉLIA NETO.
----------------------------------------------..------..

,.

QUER VES1IR·SE COM CONFORTO E ELECiAHCIA 1 :'};

PROCURE

Alfaiataria
A

Mello

,
"

[,: ,

_1.

Rua Felippe Schmidt 48

I:.<
,

o VALE D0 IT.A.JAt
Procurem -na .,A.gênela

Progresso,
LIVRARIA :43,'LIVRA.BIA

ROSA

VOC2 PRECISA COLABORAI
na Campanha Pró Relta
belecimento da Saude do
Lázaro.

. . . . . . . .. .. , �.

A nossa Capital vai ser dota APENAS '�r' 'I."
da de mais um estabelecimento Co. eBU intima q.,.IIHIt ,.�"
de ensino e este será o "CoJé--ti auxiUando e· .",a {tnhd:H�..

. . " I CODtrl".. para li Caixa tilo FJi;i!I1e�,...
gro Barrfga-Verde • ...·bull.eH_ -d.. Fl&rialléJI"",

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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UU PIN'l'O'R DE DEZ ANOS
DE IDADE SUA llUE É O' SEU

ÚNICO' 1IO'DELO
Paris, (A. C.) -- No dia da

morte de Pierre Bonnard, um

rapazinho de Cannes pegou o

:seu mealheiro, partiu-o, com

prou flôres e, sem delongas,
correu levá-las á casa de Bos
quet, onde o célebre pintor aca
bava de expirar.
Em seguida voltou Jentamen

mente para a vila de Saint
Jacques, onde rabitam os seus

país.. Nevava. Era a primeira
vez que' o garoto via as palmei
Ias cobertas de lantejoulas pra
teadas. Para êle, a: neve perma
neceria sempre como o sím
bolo da morte ...
Eclouard Capra dedicou ao

grande artista desaparecido o

culto de um discípulo por seu

mestre. Porque, aos dez anos,
tocado pela inspiração pictóri
ca, recebeu o imenso favor dos
encorajamentos de Pierre Bon
nard ..

O pintor dínamarqês Agasso
encontrara, um dia, na Croí
sette aquele garto moreno en

tretido em executar uma "ma
rinha". Aproximou-se, diver
tido. O ardor que leu nos olhos
azues do menino, a ousadia das

oposições de tons que desco
briu na tela, entusiasmaram
no. Foi êle quem o apresentou
a Bonard.
Este, tão mtshntrope, tão

avaro de conselhos, abriu-lhe
de par em par as portas do seu

"atelier". Por traz da imper
feição técnica de desenho, re

conhecera com alegria o amor

insaciávl pela côr e essa ma1-
guma cousa" que é a marca

original do talento.
O pequeno possui gênio, di

zia.
De Pierre Bonnard, Edouard

Capra adquiriu algus tics dos
mais inesperados. Um dêles, o

horror pelo cavalete. Uma ve

lha maleta sôbre a mesa lhe

basta, o que se torna muito
.(>

conveniente aos seuspaís. Os

dois{ pequenos aposentos do
domicilio familiar e os fracos I·
recursos de casal não permiti-
riam que instalassem um "atel
ter" para o filho pródigo.

O pai vende mariscos perto
(lo Porto. Era anteriormeJite
cosinhsiro em Marselha, onde
Edouard Nasceu. Hã um caçula,
Albert, que nada tem de artis
ta. Por mais que maneje o la

pís por espirita de emitação,
ou queira tornar-se músico, se
,fiá antes um baxeador.
A vocação de AdolJrd desper

tou desde os sete anos, devido
em parte, talvez, ao fato de, e

�m Marslha, três "i.p'"enz.ides de

'Pintor habitarem em sua casa· bém a ela, inspiraçã.o. Tal fi
Lombardon, que,morreu depol'- lho, tal mãe. Sem estudos, sem
tado, Galland e principalmente diretrizes, possuida por uma

Ambroggialli, seu primeiro fé insrtitiva. Rose Gapra posa
professlor. Todos os amigos de para êle, sem constrangimento,
Ambroggialli conheciam o me- com uma simplicidade em quel
nino. Uma senhora, que foi du- a arte vence o poder.
rante a guerra locutora da Rá- Porque, explica ela, ainda
dio Londres, comprou-lhe, uma que trabalhe bem na paisagem
vez, um maço de desenhos. Foi na natureza morta, o. qUe o

Ü' primeiro lucro de Edourd. apaixona é a vida. Sonha em

Depois, o menino expôs em aplicar-se ao corpo humano.
Oannes sem o saber. O àmigo Então, sirvo-lhe de modelo. E'
dinamarquês apanh�u um dia muito fatigante. Ele é extrema
algumas telas, mas não decla- mente. exigente.
rou com que intuito. O pequeno Esses nús, só serão realisados
pintor só o soube na escola, pe-j dentro de alguns meses, devido
la pilhérias de seus <:olegas. Ti-j a possiveis indiscreções. Edu
mido e modesto, chorou de des-I ard prepara a sua primeira co

gosto. Não possui ainda o pin-, munhão. o. bondosü padre do
torsinho o s-enso da PUblicida-j cateci'smo não compreenderia,
de, talvez! . . .

.

Edourd tem um segundo Aliás a mãesinha sabe tam-
amor. Rose Gapra é uma bela bém, com a cabeca envolta num

rapariga de'vinte e oito anos, véu, pousar par�a uma "ma
nascida em BaIle de Mai, em don.a". Uma cousa compensa
Marselha. E' a mamãe de E- outra.
douard. Possui o satoque da 1'e- E quando falta dinheiro em

gião e nada -'enfende de pintu- casa, Rose Capre vai

trabalhar!r;:t. Ma". a sua cega confiança, fora, ém limpeza de casas, pa
inteiramente materna, no ta- ra que o filho possa comprar
lento do" gur�", dá-lhe, tam- tintas.

7

Tonicardium - Tonico do coração
combate a8 afliçõell.

Fracos e convalescentes
o Stenoliao evita a8 mo'estiaa do peito. unem 'a;, debilidade,
dá vida e aaude.

Moleatia. das senhoras - Colicas
na. vi_ita••

Cactusgenol - RegulariJlador do cOI'·:xção
O Cactulqenol tonifica e regulariza. C;,mbate a'i aufcc c ções ,

aflições. inchaçãea e fal.a Cl.ma.

A Spirochetina é um bom depurotÍ?o
A Spirochetina auxilia o tratamento do ,.ifilis
manif.ltoçõ.,. de dor nos 0'390', pei�. feridas.

contra 011

Meigipan _.- Para curativos
Aplique na. f.�idas, limpeza, arranhões, infio.maçõas. picadoe
ce in_etol e higiene.

Nas F4RM4CI4S e DROGARIAS

MOTORES'

.- .--_ .._---------�-------

Asteróide & Cia. Lida.
RUA TRAJANO, 33-(sobrado)

Representante de Andebu do �rdsiI S.
rA.

.PRODU'l'OS ALü\IEN'J'iClUS - Sardinhas Portugueza - Pe-

tit-Pois -- Aspargos - Macarrão Americano, com OVJS. Arenques
em 011'0 e s e lgados.

Produtos deshídratados "Harkson" - Gema de Oi'O em pó -

0"'0 inteiro em ;9Ó - Albumina Cristal.
PAPli:I_A1HA - Canetas tinteiro Ervershar-p "Skyline" - Au

topoins - Canetas de madeira-Penas para canetas, marca "Eagle".
RÁDIO - Para mesa de caheceira, marca "Wormie", 5 valvu-

las � 110-1Z0 volts.
ABRIDORES DE LATA - Marca "Ace".
EtLASTLCOS - De Itayon e algodão.
BARA.LHOS - Americano marca "Caravan".
TEClDOS - Granite Bayon e lã.

BARCO DE BORRACHA, prccedencia Inglese.

LEMBRA-TE I

Envie 80 seu amigo dlstsntt
um número da revista O VA'·
LE DO ITA,TAf, edição dedl
cada a Florianópolis, e 88Sblif

estará contribuindo para
Emalor difusão cultural

____
,

de nossa teu.
. . . . . . .. . 'si ·cói·itiJ�GüúiÉs·

.

Senhorital I• Que um teu amigo ou conne-
Ao escolher seu perfume ",eráfi. cido analfabeto frequente um eur-

que se trás a marca d.• perfumaria! 50 noturno para aprender a ler 6
"Johan Maria Farina" que Jj UI I

a escrever, prestarás um grande
f id pel corte bnperial fi. serviço á tua Pátria. Catedral M� ..

�re er li a
trooolítana ou Grupo Escolar· Sa�

O. PedroTI' .) José.' ,

t
José Vale Pereira e filhos, Genro Dr. Mario Ramos
Wendhausen e senhora e demais membros da famí
lia Valle Pereira, mui sensibilizados, agradece·m a

todos os que acompanharam e confortaram na

enfermidade e morte de sua extrernecida esposa,
mãe e sogra, ERNESTINA VALLE PEREIR,4. Apro

veitam o enseio para convidar a assistirem a missa de
7.° dia, que farão rezar a 20 do corrente, às 7,30 horas, na
Igreja São Fra�cisco. Gratos pela comparencia.

Inúmeros serei bumaDo,�
que já foram felizes come

tu, aguardam teu auxílio p...
ra que possam voltar á 100

'.

ciedade. Colabora na Cam
panba Pró Restabelecimento
da Sande do Lázaro.

o Tonicardium vigorizo o coraçüo.
con.aço, pa!pltaçõe. e alivia 011 rin!!.

Usem o Sedantol contra a. irregularidades
dieturbio. e mal eetar. Evita complicaçôOIl.

o MAIOR SToéK PARA. PRONTAS ENTREGAS
Aceitnmos revendedores

FRINCISCO sun JR. I cu!. use.
Rua Visconde do Rio Branco, 458 (loja) • Fone 6·127J • S. Paulo

!I,I
___�:;JJ

A GASOL�NA

{
2,5 H. P. �- isuo R.P.M.

3 H" P 3 H, P �7 2000 "'

4,3 H. P. = 3'JOO "

{
3 H. P. = J.HOO R.P.M.

5 H. P. 5 H. P. = 2.1<00 "

6 H P. = 3.::>00 "

diasefímo
Valle Pereira

Missa
Ernestina

de

Sinal de velhice
A Loçao Brilhante faz vai.

lar a célr natur'al primitiv.:J
(ccatanha, Icure , doirada ou

negra) em pou.o tempo. Não
é tintura. Não mancha e não
auja. O .SU use é limpo,
fceil e agradável.
A Loção Brilhante extingue

o. caspas, o prurido, a aebor
rhéa e télda. as ofecçõee pc
ralitárias do cabelo, a.sim
como combate a calvicie. re

vitálizando as l'aizel capila
res. Foi aprovada pelo Depar
tamento Nacionol de Saúde
Pública.

QUEIXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR: Se o Que Ill.

IDtc",na é, realmente, uma pro..-id·ência
oara endireitar o que estiver e.rrad<!' CfIl

,""ra Que a�lln" faltl: do se repita; _

Co{AO o e.cAndalo· Que a lua reclamaçl.
>lU ijueixa pod..,., ..-Ir a C&lIUJ', eneamJ.
w.e-a á SECC_JW RECLAMAÇ01UI.
�. O E:STADO, que o_ .u' IC'RdIi
.em demora ao conhcclmeDto de qa.
d. direito, recebendo ". I. uma infor_

;&o. do resultado, embora em &1IU111 811'

.,,* .Mo oejalU publicado. �c"" G ' .....0

�o _ a pro..ldb.� t:maaü.

lheiro da iJustraOllo o.-oima..�
lhe. em u.mável gesto. 11m càl:ic8 do
0xcelente ..parir.lvo KNOT. lam�
... V. Si&. de acrescentar. ao�
,,",' .. gentileza ESTEE T.4l1;'
BEl1 O I1EY J..PEiUTiVO

I'nEIJ/!.ET(J!
��

CAPITAL E RESERVAS
Responlebilidadee
Recett>
Ativo

COMPANmA aAIJANÇA U4 lAtA�

'u.�8da 3m 1111& -- lê•• ! ml A e If
mCBNDIOi Jj 'l'Bil@PO!ltTl!�

CifrEI do Balanco di 19441

I

Or.
Cr$

II/I'I P!.>(}(}tITO MKI10TU./ItO..COI? é !EGUIiO$
� BTAdÂÉ �

•

80,900 ..606,30
5.978�401.7S5,97

67.053.245;30
142.176.603,8041

Sinistro I pagol no. último. I\) anal

Relponlebilidadel e

98.687.816,30
76.736.40 1.306,20

CONTA CORRENTE POPULAR
Juro. 51/, a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheque.

Banco do Distrito Federal S. 4.
CAPITAL: CR$ 60.000,900)OQ
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Rua Trajano, 23 • Florianópolis

Díretorel:
Dr� Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr, Fret!cieco
de Sá, Anisio Ma.sorra, Dr. Joaquim Barreto d� An;IJjo
e Jos� Abreu.

COMERCIANTE: Di um li
vro à Biblioteca do Centro Aca
démico XI d� F�vereiro. Con

tribuirás, �ssim, para l\ forma

ção cultural dOtl catarinenna
de amanhã I

("CamplMlha pró-livro" 110
c. A. Xl de Fevereiro).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PEDRA PARA AFIAR QUALQUER E5PECIE DEfERRtU1ENTA

8

CAI"XA P05TAL:139·�· FLORIANÓPOLIS

SALl:\l MIGUI�L
(do Círculo de A!'1,(' Moderna)

Como vínhamos anunciando, coucret ízanrlo 6f'lI� planos, já dia 31
deste mês, no 'I'eal ro Alvaro ele Carvalho, o Círculo de Arte Mednrna
dará seu primcii-o espetáculo,

Êsse primeiro espetáculo - como também os f'uturos - seri ['a
trocinado pelo "Centro Acndérnico XI de Fcvereiro ", da Faculdade de
Direito ele Santa Oataiina.

'

Para essa primrira apresentação 1'01''' 111 escolhidas í rôs peças de
um aio. E, conforme havíamos prometidr em nossos artigos antcrio
res, tanto essas í.rôs peças, como as demais que levarmos, será o d.3
elevaria nível arust ico. f:el'ão peças representativas L10 que há de fito

Ihor, tanto no teatro estrangeiro cumo nacional.
Sómen[.e dacrmos bom tcau-o - ísto garantímos aos nossos lei

tores. É só apresontaremos novo espetáculo quando estiverem dignos
ele serem vistos.

Não duernos que o público não estranhe nossos primeiros cs- ..........................••

petáculos. Picariamos mesmo muito espantados se assim não f'ôsse, V dAcostumado a ver [wl1inhas medíocres, levus, que não necessitam r1� en e-se
muita atenção para serem compreendidas: estranhará um teatro pro
fundo, sincero. sério, cm que seja peciso se concentrar intcn-ameutc,
seguir o fio da meada desde o inicio, pensar. Estamos mal acostuma
dos. Olhamos uma vez para uma coisa. Se não entendemos ... adeus,
deixamos ele lado. Mas não devo ser assim. Devemos aprender a pen
sar, pois. o que nos custa ma i" trabalho, nos causa mais prazer, rnator
satisfação.

'f; urna vitór-ia que alcançamos. Não se pense agora quo o novo

teatro é um bicho de sete cabeças. Absolutamente! O que queremos
dizer é que êle exige um pouco mais de atenção fio Que, por exemplo,
na "Chica boa". Porém. contamos com n inteligênóia e boa vontade! Um Bangacw na Rua José
cio nosso público. E, �stamos cedas, uma VC7. acostumados às boas Cândido da Silva (ESTREITO\

,__ peças, ao bom 1 ('[I [,t'u, as peças que tenham algum onsinamenlo, arte, �O
.' ..�- :.

tese, def'icflmente pnderú assrst.ir "Folgados", "Chicas boas" e

seme-I
ne. 3;, • a tratar no mesmo,

Jhantcs palhaçadas. preço CR$ 4000J,OO.

I A� pr(�as e::;eoliliila� para a p,;lrl\ia não poderiam ser 'rnclhol'e,:;. .', •••....•••.....•...• , .•..•••• -

�ão elas: "O I1UI11('111 ela fio!' na boca"; de L. Pirandello: "Como ('!l(l'

's Amoní íu ao mar-ido rlela.", cle Shaw; e "Cm homem som paisagem", de ( \" _i �
Ody F. e S. \

.' '.

De P iraudollo e Shaw, parece que não precisamos falar. Não lI;'l _
_._J _.__ ..

quem, meuíanamento inl r rnssarlo flor teatro, cinema ou letras, que Procuro casa para com-
não os conheça. São dois nomes famosos nas letras mundiais. Piran- prc r , Ofertas para Q reda.-

. dcllo um dos maior-es escritores e teatrólogos modernos. italianos. Ú cão de .. t� folha ou a ruoautor de romnnces o peças de grande valor, bastando citar : "O fule-
oirlo Matias Pascal" c "Reis personagens- em busca do autor. De Shaw. General Bitts::lccurt 66; tro
o satírico irlandês .. são inurnerns as lj('�as conhecidas. muitas del::ts tal' com o Snr. Ribas,
Il'UDsportadas para () cinema: Major Búrbara, Pigemalião,

-

Cosar e Não se oceito interme-
C!,eopatra. Càl1diclú ele.

dia r i09�As duas peras em um alo quP deles apresenlamos, são car-acte-
l'i::itieai' e ���i() bem Ullla ictria dos seus autores. . ••..,....••........... , .... , ..•

Outra cal'actel'Í�ti('a do "CAM'" sprD a lllll'psentaçoão, s,emjJl'e (l1l1'
possi\',el, ele peeas de ,io\'rlls, pl'rlencenlP� 011· não ao "Círculo". mas
quI' sejam daqui. Ody F. P :-\ .. atltOl' elp "UIll homem sem paisagem", ,i
um ,ioVP!l1 caiarinensr. na�cido l' crindo élCJl1Í l'nJ Florianópolis. É 11[!,
dos mais (lE'slacarlos Illrm]wo,'; do "C.íl'cnlo de Arte ]\1oCle1'11a". Sua
pe(''l ... mas isto j:1 t> maLrl'ia para outro flrtigo, .() qual faromos opor
Lunan1C'nte.

Importados .1iret€1wente dos E. E. Unidos
Aos srs, médicos e Iermseeutícos e aos hospítels
Comul.lic"",=oil que eli>tamoc recebendo uma importação direto

doa Estado. Unidos, do. seguintes artigos:
Filmos para Ráioll, X, em diversos tamanhos.

Almofados e trave!llleiros do câmara de ar, de borracha .- Dedeiras e

capotinholi higiênicos de borracha.·
Luva. para cirurgia.

Cubas. ccmadree, irrigadores. canecas graduadal, compadres, funis,
em farra batido, esmaltado.
E divenos ou tros artigol. ,

Demonstrações e pedidos à � O M A T E C
Sociedade Materiais e Instrumentol Técnico. -- Cientificos Ltdo,

Rua Con.elheiro Mafra, 54 -- Caixo. POlta!. 148.
Telegrc.mÓl: «So<l\otec» FLORIANOPOLIS.

Relojoaria Progresso
de JUGEND & FILHO
SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DB;
REEMBOLSO POSTAL

COMPRE

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

N. 31 Cr,$ 600,ODN. 27 o-s 350,00 \
Relogio Buiua com pul,eira de

material pla.tico. 6 rubis. Mcdalo moderno Trabolh'1 com

Folheado em ouro. 15 rubíc,
N. 27·A Cr$. 580,00 IO meuno com 15 rubis e ) Folheado em ouro, cardoné
vidro goro.so moderno. grosso e vidro alto.

Nouos relógio. Ião acampa nhodo. dos respectivos certificados
de garantia.

PEÇAM NOS OATALOGOS - ENVIAMOSGRATIS
JUCEND & FILHO .,

Curitiba -. Praça Tiraclente., 260 -. Paraná

Só seremos fOl"tes, quando I Cemis8s, Gravatal; Pijamel,
!formoso todo� instruidos este éj' Meia. dai.melhorei, peloI me�

o lema do Colég'io Barrig'a·Ver- nores preço. só na CASA MIS
de. .. ,l ELANEA - RuoC. Mafra,

G FI
(orrespondencia
Comercia!

Confere
Diploma

DIREÇÃO:
Amélia :M Pi!ifJz�:i

METODO:

Moderno e Eficiente

RUA IU,VARO DE CARVALHO. 65

NAVIO-MOTOR "ESTEl,A"
mexima rapidez e !f;f\rantia para tI ansporte de �lUas mercadoriaa

Agentes em Florianóp01is CARLOS HOEPCK.E S. A.

I.Üt.luga-se
uma cosa sito à 'Rua

Silva Jardim.
Tratar no escrito riu

I. . .A. L A.LV.ES.......•
; VtêI:-"d� ... ���

I
10,;,.", ii.... ........ �,,,!t '",,�

1
uma cosa em. _Sã.o José 1'0-1'

jprsço de OCQSlaQ. Trator nl.A

I rue De:,dol'o 20 com o sr.

Val.denlor Matos,
I

I
.

I Aluga�se.
1 Aluga-se um quarLo com pen-

LIVRARIA ROSA são, da-se ]lrpferêneia " eásal som

Ru::!. Deodoro, 33 _: Fpolic.h ii filhos ou mo\:o solteiro.

Atende pelo ,Serviç,o Traia\' h A-\,pnkln Mauro Ramos

Reembolao PO!\ltal. 28.

E

l,Oma'IISVi:I11 xoa sa
Entúo coopera n a campanha de

alfabetização de adultos, fazendo
que os teus conhecidos' que não sa

bem ler nem escrever, frequentem.
os cursos noturnos de alfahetisa
ção : Hospital de Caridade ou Gru
po Escolar Anchieta.

-;;. ;i:;��o 'a.-l
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e cível

Constituicão d. Sociedcd..
NATURALIZAÇÕES
Títuloll Deolarat6doe

Ellcrit•• - Praga 15 d. No". 2�.
'

10. andor.
R•• íd, - Rua Tiradente. 4.1.

FONE _. 1468

*' Impressora GRIJaU' lIda.
Rua São Francisco !t 12

(começa defronte ao n. 48.di Rua Esteves Junior)
Impressão em geral. • Trabalhou em c(�reB. - Preçoa SGm concur

rencia. - Pronta .'entrega.

....

TECNICOS
o Brasil para seu

desenvolvimento

Um grande e ótimo fcgãc
Berta e uma cama de fer ro ,

para caaal. Tratar à Avenida
-

Mauro Ramos J 31

Vende-se

necessita. de técnicos

em todas as

profissões

emo·Yirtus

,

IL·.. T'"

I' Ivros· iccnlCOSem geriJI
.f

PEDREIRO
Recentemente chegado do

I
Paraná procura serviço.
Informações na rua Rui

Barbosa 53 fun·dos.

Costureira
Aceita rQupa de creanças.

;} St'nh;:;fa:l'
Rua Silva Jardim n. 258
........

' ..

/

..

• «
,

•
� � l

..,.

.1'
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f'0 Colegial despediu-se, ontem, do certame amaderísta da 1 ali Divisão, baqueando
.Irente �o Figueirense por 3 x I. Mas para alegria imensa dos estudantes do Cole
"gio Calartnense o "Ieam' secundário logrou vencer a partida preliminar pelo escore

de 2 x 1, conquistando o titulo de Campeão ,da Divísãe de Aspirantes.

'Em disputa' a grande prova
«Ernesto Riggemback»

Amanhã na raia do Velei, ofertadas pelo dígn issimo sr.

ros da Ilba" seria realizada a Consul Ernesto ReggembaclL
disputa da grande prova, "Con- Esta prova reveste-se de
2.u1 Ernesto Relggernback ", em grandes atrativos, do vez que

regatas, individual timoneiros tomarão parte, os "já ccusagra-

Obedecendo á tabela de jo- convidados pelo comando da Prelíminnr de qualquer; classe, sendo dos azes do timão, Rafael Lin-

,gos do Campeonato Amadoris-15a zona aérea para integrarem Estará a cargo das' equipes' disputada
beltssímas medalhas, )1ar�s, ?\la1tel'. ,Baixo, Carlos

ta da Cidade, o Bocaiuva írá a seleção da citada zona aérea de aspirantes a partida prelí- 'l'.ilna,.\ UE '!'RElXOSPÁRA dhnghu�.I, Viriato Leal, 01'-

.hoje ao estádio da F. C, D, en- que enfrentará a 4a zona nas minar, apresentando-se como JUVENIS . lan�o Fllomen,� e outros que

,contI.·�r-se com o possante es-I comemorações da "Semana da franco favorito o Caravana do O Dep 't· t d TIl t b 1
farao sua estreia no comando

d d C d A
' ar amsn >0 e 1:' li er o d id d

.qua rao o
.

aravana o, r, Asa", a realizar-se ainda esta Ar, que possue um dos quadros Amador da F, C> n,' determi-
e nova� :um a es recentemen-

.que ocupa agora a vice-lide-j semana naquela capital. mais completos do certame de nou a seguinte tabela de treí-
te adqUIrIdas. para o glorioso

rança do citado certame. , aspir nt s
. Clube da Prainha,

la e. nos para a semana: '
. ,

Este jogo não é apontado co- Os árbitr Terça-feira _ B ',., \ Veremos a�S1l11 nada menos

'mo um dos mais importante do
s ar 1 ros

.

ocanrea:
. de doze destímídos marujos

. s F'rancisc Pr' e' apitará quarta-feira: - Avaí : quinta- ,

;:;

certame, mas pelo visto pro-].
o az 1 es

, ,.' pilotarem seus barcos em de-

mete ser do agrado elo públi-
o embate principal. A partida fe�ra: � F'igueirense ; sexta- manda da vitória para SBU

ti
entre os quadros suplentes se- teira: - Paula Ramos. zlaudio.

'(co -espOI' -IVO,
b

, O técnico do conjunto da
rá dirigida pelo sr, João F'er- ,nH,\:\'DIO�O-PE::;TIY��L--' I

.�-'�---

Base Aérea encara a partiela
nancles dos Santos, FC'I'l:<:130LfSTICO, T()It:I';lO D�: XADHES

.

, •

.

I llw rio Sl!1 - 1,;) (Do corvespun-

.de hoje com certo otimismo, O O Cm
Pa,Ll'OClllarjl) ))t-'.Io Clube Hcm'enli·' I [). I' . I' .

. dia, 1

r sma" r
.

119 a·
1 cn C' _. ,P,lIzou-se nos IUS' 1

dada a disparidade de torcas
YU AlrM'I.!II'i da Our-u 'n'aliza-�I' Iro- '

"

..

t� '.

.

,,'
,

,

.

,-.' e 12 di' outubro, nesta cidadr- uru

-rías duas equipes,
B!!iII ..... .JI ..

' ])0 carupo rio _B J\gIWll'('IlSI�, ,"lll:�l<ílo '. L 't '. 1
•

'

,
�'

.

,

"

' .

m el'cssnn"c oJ'nmo cc xadiõs, l'11-

O Bocaiuva vem prendendo a nR. OSlUAI� Cr�HA uu 1'0:[1'1'1[11, urna gl'undl!)'i(l J,'"IJ\al 1 I' 1 I L' R'
.

J
,

"
.

.

J'E\ os e \I W:l' '( c ajcs e ,II) do 1:-iU',

.atenção do público pelas suas Assinala a elata de hoje a e�pUrll\IHWI'l'all\'o, constum» de I /' 'I b I I
'

,

,pc a (1:'l11L1-La ;( e uma' l' a aça 111S-

ultimas apresentações" altás passagem do aniversário na- eJl:'.'./) "'I.J('IJlltl'OS .lc l'Ltt (',b I li unl r e tit 'ri I 10 'r' '( I.

di d 11
' l' 1 J'

'
• ,",. I UI, a VI'· a r 1'(\ 01' ura ue Lajes,

ignas os me rores sncômics. talicío do nosso presado COR- c II 'I'� lia uussa varzea, OOTO TDJCJÚ
om comemor-ação á data de '1 De

,O certo é que ele qualquer for- terrãneo dr, Osmar Cunha, fi- Ú� a,:30 horus. O prugrarnu e,.;tá as- Setembro,

ma o clube supertormente di- gura das mais destacadas nos sim orgu nizauu :

�'igido pelo sr. comandante, meios sociais, culturais e es- 10 jogo -- 'I'acu Orlando SCCll'lJclli; ci,dadl' de LaJt's, na data rie nossa

Sampaio nenhuma pcssibil ida-: I portivos ela capital. Banigu \'('J'dl' x JlIYI"IÚL
1

Jnril"Ili'lj(I('n�ia" krDJinOl1 'C'n1pa-

-de tem de vir a ser um dos 1-1,'1'0 "g:oal·keepel''' do ('nr"vnna do ,\1' Muito bernquisto por todos 2° jugll Taça' E�1Je.l'j(Jifto

I
.

, [atilJ. cr.uqu ístando cada clube a

"cinco" que partíclparão do A l'e' dadas as suas belas qualidades Aniim -- Jutcrnaciunal x Ponta do

.")0 ' _ eq1lÍpe elo Bocaiuva ap - cont,:�g'l'im 'ele 5 pontos.
-o �urno� dada a �u� posiçao sentar-se-á desfalcada de Luiz

de esportista sincero e traba- L,',��' ,

'I' \ Ii
.

l'
No �rg'll<Il'do ,encontro, ql1e se

des.favoravel: penulbmo colo-
e ;'ll'l'l)al. !"tl"perIsos provl'r.!o'I'I·a- lhador, o dr, Osmar Cunha sou- ,) ,jOg'l --- aca} riJa 10 )IJvra ' . ,

d
}. - - �

,

1'.'·' 1'1". realiZOU nesla, clir!adp. Lomaram

{;a o I be fazer-Se querido e adIlliraelo - '1"llI'll"j X ' Ol'l'�l'l I
, . 'mente pelo Tribunal de Jnstica 10" '"'J" J�lc, .

'[
lpal'LI' 10 enxadristas fie nada clu-

.Jog'adol'es ausentes 110 j02'0 de D t' pelos e's·portistas da nossa ter- I Jogl)·- al'n �l gal' Mnn z --' ,
' ,1 1 I'

_ �, espor lva. '" '
" ,"

-

I ))1', Joganuo cal a um tlllllS [lUl' 1-
,

]wje 1\' 1
-

b 1'a, que vem nele uma, inteli- (,I'l11.l!J I'{f X lolwJ'allL , 1
- mc � nao sa em�s como

gênci sadia a se v'ç d lo 50 J"oo - Tal'il \\'a][I'I' Lall 'f'
I a�.

.

DI'versos J'oo' lor" das dua.s f;ornlarao as duas eqmpes, mas
a r lOaS) as, [)' 1"'> '-, I

g

I Oh't>flando a eara,nua d(' Ln,Jeg,

j.
. bac "'s

t t d'
- I causas I'

- ,.lU >l'anel! x hallé f'll'alltc.
41 f. _ eInoS cer 'eza que as lrecoes", _

'
\'H'I'am o ea,jJ, Gerson Tav<ll'c,;,

-<tJIj'Ulpes estarao ausentes no t" dI' 11 ·1 1 PresIdente da Fe(.\eraçao, FOI m�llll1lr\a a laça "Slmpa- I' r 'I I T? T

'-prélio desta tarde, O Caravana i :cl1f�cas OSd (OIS C �1)esf sat)e-I Atlético Catarinens.e do T! �I<l ", ol�(,I'lada 11('ln SI', AD.alberLo )I'IIH1RO
]«�1U C'C

() tJl.OSSO óxerCl' o; ()

1
-, J'ao 'ormar uas eqUlpes

.

or 'es
" '

'I' ' , ,o sr, ' OlITIeu . os a,

'"'i o .Ar nao contara com o con- . d 'd t' f
"de Justlça Desportiva e da As-, J-oh',n!lllll dE' Cal'l'ai'ho, ,pl'de'lLo U8,; -

b 't" ! '00-

d -I' d W 1d'
Cle enCIa as a sa IS azer a as- ,- "

I' 'I
. I A a .81 ura co JO",o, que ,esteve

curso nl:> Joga ores a .11', •

tA" b
; sOClaçao ProflsoSlOnal dos E,co- (,aplda, )Iam ,�;['r Plltl'('gllP ao rIu· 'I '1·1

' ,

L'� A . , SIS encla, pOIS C01110 se Sft e,' , ",. mUI' ,() r-(l·]WOl'l'jC o, salVC OH O,q VIS'I"

�onldas, Moram e Sanford. Os B
' .. C' d A.

nonnstas de Santa Catarina' 1)(; ljllf' \-'(";)1(/1'1' m<llUl' I1njTW)'L) de
I ( T"

,dois primeiros s encontram
ocamva e .Aaravan� o 4 T

rof d Ad' d C � tombolas,
- I

:O,H f'S, :m magl11: mO' l,mp.rovI'SO, ,0
, .

e
, , J)ossuem bons maneJadores da p ,e,ssor a ca emIa e o Dr, Adao Hernarde'8 mtegl'o Juu;

.

VIaJando para o Rlo-_de Janel- pelota em seus conjll�t:JS secun- merclO, de Santa Oatarin�, ::,i- O fPcl inll conlinuará ú t�nle, de Dil'eitJo .-ia :Comar�a,
·1'0 onde permanecerao alguns " ce-presldente da Assoclacao C[1Ja�l'(lo .JlaVE'Tct d'ansas ao ar 11\'1'"

"

.' . " ., da1'lOS, destacando-se no Cara- "

.

�
.. " Em: 11om'e rios laJeanns, fa,loll, em

idlas, e os dOIS u�tllnos Ja se
vana elementos c a paz e s

ProfIsslOnal dos Contabilistas ahl'illtn,lJla,r1a" por' uma aflnadl';-. f1oTa'rie:cimeuJ.o o sr, Ocivwldo Ga-

,'encontram em Porto Alegre, de figurar com agrado na equi-
de Santa Catarina, .fun�ionário sima úrqucstra, I r.�arglJ,

'

:RAID l\ION'l'EVIDÉU-RIO DE pe pricipal, como Paz, um d? Banco do BraS-ll, vlce�pre- St·�PK\'�.\ .\. SE�;':;'\_O Dl� ANTE- .No dia srguin(p, domingo, a:p63

.JANEIRO dos principais artilheiros do sldente do. ,Conselho Regl�n�l ():\'TE,M DO T. J, D,
.

II l'l',llizac,ão ela segumla l_):J1'1 ida,

Chegaram quarta-feira á certame de aspirantes; Erna- de, Contablhdade e ,secretarIO :\[i.m (k julgar as divf)l',,'as in'e-' fui oferecido aos onxacll'i�tas \'i-

:.nO<8sa capital 0S ciclistas uru- ni, um dos melhores médios do elo Conseldh.o �onsultlvol.d? Se-
gl11al'idadrs \'(-\rificadas por OCI1- sitantes nm a1môço, ,no Clnbe ctn

,
.

I 1 E "R" 'lneSll10 cer'tame' Gustavo Sl'l- nac, o lstmto nata IClante I (' '["" [)' 'P Ih " I
; gualOs srae ugen�Q _ egIs eI'

"".

t d 1 d f
�iiio cla's di,s;pntas dos jogos ja n Li- ,acn (' no', H\� \ e. o, pr o

:Pedro Osca'r Del Porto, qUe es- Ira, Aduei, Brito e Waldir lI, en- e:n o as es:�s e ��� as t�I�- ma 1'udada -do oertame amadorIsta Glu]IP ,RinsL1lellSC clt' Xadl'ês, ,sau

'tão realizando o raid Montevi-I quanto no Bocaillva poderão çoes teu: s� 1 o, esmcum Ir
de fuLelJol, r'euniu-se a,wt.e-onLf)·rn fi r1and-(1 os !lomena,gf)a{los o dr. 1\11.a-

" , ' .

1 't d
'

t ro' se com mdIscutlVe1 acerto e
.

,

1\ j'
"deu-RIO de JaneIro em blCIC e- ser aproveI a os os segull1 e;:;,

1 ," 'dA'':' . d
'l_'ribunal de Justiça DC,Eij)OrLivct da 1'10 ia ra,

'.t GOl.llar·t Denl'zart Rober"al i. c alIVI en'Cla, uem onstran o . I '"
'_ 'I ';1

,a. "
•

'10' el .' 1 t. b 11
F, c._ D"

' ,

""r.s','a I)C3SlaO, ,l\sa-ram,,::t:11c,a, G:,
Sairam ele!'? da metropole do Adilio e Benjamim, I bran � �mOI pe o la a _lo. Pl'lIYJI'I'l';];n.fàllL" fOI Julgndo n ca- pa,I<J\TCl o ,ca.p. Gerson la\'alfl·�, ,)

-Uruguai no dia 25 de setembro I f NotICIando :! acodnt�cInI:nto �o dc \'iwla, (ln Avaí. incl1'l'::'o no' dr, kdão Bemardes e o di', Yini-

õúltimo, tendo percorrido todo CAilIPEONA'I'O INFANTO-

I azemosb ques�ao f r e,. ev_al o
'al't .. 1 H9, rio c, B. F" l'c�oIYe,n.do o ciu;;; ele üliYCil'Cl,

�,{) R' Gralld do Sul aqui êhe- JUVENIL DE FUTEBO,L \nosso a raço ,e e lCltaçoes ao
Tribunal a.plic.a,r a '1lE'na de adve::-l O tONI,cio foi brHhanbemC'nte

10 e., ' .

_ ., dr, Osmar Cunha auO'urando-
:;.gando qt_ta,rta-felra as 23 h_Ol'a�. Tao logo imalIze ? 2° turn? lhe muitas ventu'l'as eb 1'os e-

lência, I ve-ncido pela e.q,\-üpe de Lages, que

A 18 qmlometros ·de 'Flonano-, do certame amadOrIsta da la.
'd d

p p l':JlI sf'g'lli-cla [oli jul,g'a,do o C<JS-O conquistou 11 lponltO's, contra 9

, r- /polis uma. das bicicletas ficoul divisão, será iniciado o 10
rl ae es, c1(') jog'U'd())' nuido, do qUa-cll'{l rir �s- clÜ's loc,üs, A e.qulÍ'l)(' vencedora (os:'

_

'�,avaTiàda. Amalihã os dois ci- Campeonato Infanto - Juvenil FESTIVAJ.J FU'I'EBOI;íS'I'ICO pil'anll's rI,o Avaí, inc!lI'so IlO ::tl't.! tavu, a:,;sírn f'oI'm&clu: Cid Borgl)�',

,�listas prossegúifão o l'aid, pas- da cidade, cujos jogos serão nos CLUBES IN1'ANTO Hl9', S('n(]Cl-l!lI' aplicnrla ti J}cna do [>,('111'0 {;inrzi. -Raherto FerI"eira, .

'":sando por "Itajai, Joinville, I'ealizados como preliminar dos JUVENIL �IISj)('lhii(} [)Ill' 2, jogos, I K-Ia.us Kli.ngPI'. Osvaldo Camargo,

'Ourit'iba, São Paülo, devendo encontros do terceiro turno No próximo dia 30 do cor- A S('S�;i{l "l)l'os�eguia i>('m novída- Hilc!-ebrarnrlo Meneses, E11'rirn· ,.·s-
'

.:atingir o Rio de Janeiro dentro daquele principal certame ama- rente, no campo da F, Q, D., de" quando Ulll ,dos ,jui:te�, I) s:, fmla, ATistotl'lino Moreí['a, Fruncis

.:de 10 dias. O retorno a Monte- dorista, conforme determinou será realizado um grandioso Walr];i.l' <frisarei, r('c-('j)PlI a t.ristp ,'o Klrin (' AeloLfo ülinger, A equi

-vidéu seiá-feito pelo-mesmo iti- o Departamento de Futebol torneio futebolístico entre os 110fí.eia dI' ([111" ,.;\lH gC'l1itlll'a fal('('(,l'ct pe vC<rlóda: Willy Gude, iloGl!lfo

'nerário. I Amador da F, C. D., em sua clubes infal1to-juv�mis, inscri- J'f'l}t'n linanH',n [", O SI', O�maJ' Cnll11a Marr. Ni,o,ílCÍO Remi. José G-i;.'�:tl',

Os referielos ciêlistas perten- reunião de terça-feira última. tos no campeonato dessa 'ca-, pre;;idf\l1'tp do- Ol'gão clisüi,pl.i,naclol'. M<á:rio \lafra, Adãa Bel'nardr3, J:lI-

'icem ao Clube -S-ureas, recente- Os elivel'SOS grêmios pal'ti- tegoria, I pPI'mil1 t'll a 1'1'1 il'a'e1a ,do recinto elo me �.fpnclp�. :\rviDo {\'ael'tIF'i', ,10-

"lnente fundado

e.m
Montevidéu. cipantes do certame da guri- A iniciativa partiu da valO-I'

seL1 ,('olpga, �lI',,[lellcJ('ndo a spss50, ,j', f1umol' e 'CríAia,T\o Gude,

Ontem estiveram eles 'em visi- zada estão preparando os seus rosa diretoria do Bocaiuva, que t'l)) sinal df' ,{)p7,ar,
-�

·ta ,á nossa redação, solicitando I conjuntos,_os quais já se apre- ,s,e comprometeu a promover o Em vj�ta r11�SI), fOl'Clm sus'pc'nsos

J
..a. q

if'�ornasse�nos púT)li� a gratidão
I
sentam bem :quipad�s e ótí- t?rneio, dedican.do-o a s�nl:IO-1 j11'f)d�OJ'ÜHlwn,lc ,0S jog,a'(lores LUiZ: I Dng-A·�.1.�L,'O f.

':as autOrIdades locaIS, entre as, mamente' tremados., a espera rmha Yeda Bnto de Ollvelra 11111('\11';;0 no al't. a33 r .332 letra A, K

"quais o sr, governcülor Ade1'ball: do momento de entrar no can�-l Sampaio, fervorosa torcedora ,\llll'I,al, lllClll'�n nos al'tigos 329 le-

"Ramos da SIlva e Comandante po da rua Bocaiuva, momento do clube da Praia de Fora. Lra C ,c 33:3; Yi((l!', incurso nos

Alvaro Pereira do Cabo, presi-I eE�se ansiosamente aguardado; Além de taças e medalhas, arts. 329 lell'a R, 335 l-elra A e EsoecialisT."" em m�lé9-f
�i!.ente da F, C, D" pelo apôio e pelos 'futuros "mestres" da serão oferecidos diver:s;os pre- 328, Todos os Lrê� jogadores per-I •

tias de Senhoras" ;
"So1idtude com que 'foram aten- pelota, I mias aos vencedores, goleado- tencem ao quadro do Bocaima, Alta. cirurgia.

.

.>did,s', saudando� ainda, os es-! A.inda esta semana o Depar- res, melhor guardião, melhor Afim de ser reiniciado (I julgamcn- Horário: 9 à'J 12

-por' i13tas cata.�hTenses, em ,no' 1 t�niento ,de Futebol A',mador unif�rn1�; {'tr:, Aguardem maiO-I t� o T,rj,)mnal se reunirá na 111'6-
DTJ\�iJ,-ME'NTr.;

'TIle dos esporbst:J:s 'tlTl1guaJ:Js, lOlaboTara a l.abela dos jogos, ,res L,é; ,:J":. xnna· seg'ul'da-feira, ,;.._"". ....-......",�---�,....'..:...

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

fRENiE n fRENTE 80CBmVA E CARAVANa·

o pr imr-uu encontro. havido na,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



MA.IS seguro por mais tempo-! O novo

pneu Fires tone De Luxe Charnpton jncor

por'a aperfeiçoamentos em' desenho, ma

teriais c processos de fabricação introdu

zidos durante e após a guerra - e lhe

proporciona <? máximo de segurança. Calce

sem demora o seu carro com Firestone

De Luxe Champion, os pn.eu.s mais seguros

e m e r s duráveis até hoje fabr.catlos;

"

/ .

10 ESTADO D",mi '90 19 de Outubro "e ��41
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o

MANEIRA SIMPLES DE EXPLI

CAR O PROCESSO DA DESINTE-'

GRA;ÇÃ DO ATOi\'lO

Como todos podem ver o modo

por que se verifica a reação. de

cadeia

Schenectady (S. L J.) - Enquan,
10 toda gente através do mundo vai

tomando conhecimento do poder do

átomo C' da significação da energia
nuclearvtanto na vida de cada dia

CCJ1110 na guerra. os cientistas se

tem esforçado 1J01' encontrar uma

explicação simples de modo a fazer

() leigo compreender a reação de

cadeia, que se verifica quando o

átomo é des il eg rúdo e sua clll-el'gia
desprendida.
Dois cientistas do Laboratório (1"

P
. -

G 1 EJ'
I

csquisas ela enera ecrrc arran-

jaram uma maue ira singela! de tor

nar ·compreendido o misterioso

iprocesso, Servem-se para isso de

a'atloeiras .. A referida maneira, corno

o demonstrou o dr. William Van

Der Gr lnteu, um dos aludidos ho

mens de ciência, é realmente muito

simples. Uma série de ratoeiras é

Iigada por um fio, ficando cada

delas distante {Ia outra cerca; de 25

centímetros. Essas ratoeiras, assim

ligadas, são dispostas em linha.

Atirando-se lima pequena pedra so

bre a primeira, esta desarma-se c

pu la para cima, batendo na segun

da, que
í

ambem é desarmada e pro

jeta-se sobre a terceira e assim por
diante.
Isto reprcsenta uma reação con

trolada de caricia. semelhante á

que se vcr ifica numa pilha ele Urà

nio que porte ser usada. como uma

i'onle de enci'gia nuclear. Cada rH

toeira cor-responde a um átemo do

urânio e a· pequena pedra a um

ncutron, que se tenha desprp.I1·dido
;pal'u inicial' o processo ue dcstulc

gração. Outros neutrons Iibcrtados

pelos átomos (I('sint('gl'aelo� pro-j
dnzcm novas desintegrações e assiru
!por diante. Achando-se o processo
sob conlrole. como na pilha, cada

átomo que é desintegrado causa a

desiauegrução de um 'outro -. Quando
cada desintegração motiva mais de

'Uma outra; o processo não está Sll-j
bmctido a controle. Isto acontece

na bomba atômica.
Para dar uma demonstraçãão {Ia

reação de cadeia, o dr. Van Der

Grinten liga a: primeira ratoeira a

duas outras, .cada uma destas a duas

mais e assim sucessivamente. Deste.
modo, depois que' uma, se desarma.

,desarm?>m-sc . duas, em seguida,
quatro, .logo. após. oito e pulam to

das nesta proporção até á ultima.

iNa ultima fileira. ele põe bobinas

de pistola de brinquedo, cuja. ex

plosão !1t1l11CI1:ta o efeito.
_

-

.

Embora isto dê uma idéia geral,
não é de completo rigor, porque na

reação .do urânio nem t·odos os áto

mos são desintegrados. Um arranjo
concebido pelo dr. Lewi Tonks as-

semelha-se mads ·exat;;llllente á rea

lidade, .uma vez que mostra o cara-

ter acidental do processo. I
Consiste esse arranjo em utilizar

48 ratoeiras dispostas lado a lado
e d ivididas em quatro gnvpo�, de

modo que os "neutrons'" se espa
lham em todas as direções. A cada

peça em que se coloca a isca, pre n
de-se um pequeno peDaço dr esta-.

nho. Isto lhe aumenta a possibili
dade de ser atingido por um "neu
tron" ou, em termos_de fisica nu

clear, "assegura-lhe uma mais vasta
.

área transversal de captura" ..
Dois pequenos -cilindros de. ma

deira, represen tando neutrons, são

Icolocados sobre ca-da uma. das ra

toeiras, por cima das quais se põe
uma, cobertura transparerie com 1 Maquina Tipografica automatica, marca «]OHANN [S-
uma abcrtui-a. D-entro (tpsta é atir-a- BER'q», com saida de piri ça , em estado de nova, 'para
do' outro "ueutron " de madeira, serviços fmos, no formato' 60 x 80,
que, batendo numa das ratoeiras, 1 Maquina Litografica, form s to 53 x 70 mm. com pedras.
faz saltar os seus dois "ncutrons". 1 Maquina de cortar marca KRAUSE, formato pequeno.
A reação de cadeia contínua até 2, Pedras Li tografi c e s , tamanho 80 x 115 mm.

'que quase todos os "neutrons" te- 1 Pedra Litografica, tamanho 60 x 80 mm ,

nharn sido "utilizados". Embora 1 Jogo de 4 Iampadas de Arco para Foto-Mecanica. V. S. quer () progresso da A GRANDElSA DO BRASIL
haja mais do que é suficiente para 1 Compressor para pintura.

, Ill"'--'slsa Juventude,1 Dê-lhe Ins- Deppnde. da instrução de seus fi-
fazer funcionar todas as ratoeiras, T' P

,

J trução, e isto 80 se consegue :hos. Fazei com que todas as pes-
nem todas chegam a ser desarma-

ralar a rua França Iate, 6ft

1
acompanhando os organizado soas anatrabetas rrequentern �m

ri d·
, . V1'1"" t."arl'an'" f'Ja"l"-al S PAULO " ,. •

V lcurso
noturno e tereIs contrJbmda

as, o qlle or manamente só se ve- 1,& ,.'1 '"
- � 1" -. res do ColeglO BarrIga- er· para o progresso do Brasil. Escola.

ruica com tl'es quartos delllls. lia__IIIIIIII ilD_IlIIlI I!lil!llIIIIII!iIII!IlI.._..__... de".
• _ _,": Industrial ou Loja Maçonica, :

lI'I,
�

,::
,

,

.

,
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QUILOMETRaGEM EXTRIl

II

l
�1
.1

A nova. banda de rodagen�
.5 a f t i - G r i p proporciona
maior força - tração e

proteção exlra contra derrapagens.

Bandas de Rodagem mais lar

gas e chu'tas proporcionam
mator reaistêucia contra

desgaste e asaegur-ana

quilometragem extra.

"'" --II' .�-;

48079
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M�LHOR H O· J E A I N D A MELHOR AMANHA

Certos de chomcdo da Alelllanha
e outros países europeus, Tratamos com absotuta eficiência dos papeis

necessários para êste fim.

ORGANISAÇÁO EFICIENCIA RIO DE JANEIRO
Avenida Franklin Roosevelt, 195 - sala iOS

I
f .]

Tela de BrOllze fosforosoMáquinas G,aficas
VENDE-SE:

AMERICANA LARGURA 91 CMS.

-MALHA 100 CR$ 6S l,O) POR METRO
MALHA 12° CR$ 700,QO POR' METRO

Ent ega imedi s ta de estoque
Mande seu pedido com cheque ou' encomenda por

reembolso postal da Savílá Importadora e

Cerner cial Ltda.

ISão Paulo -- Rua Carlo.s_ Vicari, 61 - Caixa Postar. 3163

l
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. Est-ud-untt'·· de-- Fl3rtaRó-pnUS', O Diretório 4cad�mico XI de- Fevereiro da Faculdade" de' Direito 18'n�8ra,
brevemente, o já tradicional «Concurso da ,Rainha dos Estudantes»! Presta teu valio8� apôio'" vara

maior' brilhantismo do certame!

Auxilio à Turquia
Washiugtón, 17 (D. P.r - "O

pr-ohlema turco é completamente
Jii.fel·em!.e da questão grega", deela
.l'OU hoje á,ill1l'Pl'ünsa o SI:.

Georgej'I\![aJC Ghce, coordeoadôr do progra- i ----------------:--------------------

ma noríe-ml1eTi.cano de auxilio á ··":'lill?lNIF:FII[::::::r::::/::[:[r::::::::
'Grécia c 'I'urquia, que regressou def
uma viagem a õsses países.

'

O &1'. Mao Ghee salientou que en

ll'UaJIJ'DO o pr-ograma de: auxílío ti

Grécia, f\ om parte' eoonôrnico, a

ajuda á 'I'urquia é 'excl.usilVauiente
müítar, visando aparelhar o exer

cito turco e Lrei�1Já-lo 1\o0lS métodos
,

modernos. cic,'guem"a. Em seguida,
o sr. Mar- nhee ressaltou a grande
dif'erenoa entre os deis países, por
quanto o povo grego é dos mais

democráí.ícos do mundo, detestan

do a discipltna e jirofessando ver

dadeiro ódio por, qualquer espécie
de domim io, seja mteleotual, politi
co o-u e-conômi.rio, 'e a 'I'urquia é um

país d!Í:sóplinu:c!o, oorn um gover
no e e.coJ1,O'nüa esJ áveis, onde o co

mnnisrno f'ci posto fora da lei.

'Expulsão de'um.
sacerdote
Trieste,17 rn. P.) - Anuu

cía-se que o Monsenhor Fran
cesco

.

Mocnik, recentemente T o

meado adn'linistrada.r apostó
lico dl'liB 'ã:rea:s da provtncía. de
Gorizla que passaram para o

dornlnío da Iugoslâvía, porlefeito de 'tratado com a Ttálta,
foí expulso daquela região,
{laudo entrada ontem no terri
tório italiano. Aquele prelada]
católico havia sido escolhido
])ara a região iugoslava devido
á sua origem eslava, Intorma-I
se que seu secretário foi tam
bém expuls-o, tendo sido am

bos muito maltratados. Mocník
já havia sido expulso uma vez'
da Iugoslávia, 'em lbtembn
último, mas recebera garantias
formais do govêrno iUgOSlaVvlfie que sua espulsãc havia sido
11m equivoco G de que lhe serh
dada permissão para contínua;'
desempenhando livremente 8U

� funções na área cl� SaIcauo.'
...... ..-_.._-..-_....... _..,_ ",.._-_ .. ....,..,....-��

t

I !
f
ICANSADA

As pêrfid2� ru

gas na t.es'�a> e ao

redor das 01h03_
as sardas, marr
chas, craves II: es-

pinhas, são traiçoeiros i'flimi-go5' da;
beleza da mulher. Quando $=gem,
estas imperfeições, lançarrdo nu

vens sobre a sua felicidade, con
fie nas virtudes do Creme -R'u-gol.
Rugol corrige rapidamen�e' as eau ..

sas do envelhecimento prernatiuro

da cutis. Este famoso crerac em

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

pescoço, e todos os dias como

base do "rnaquillagc ", remove as

impurezas que se acumulem nos

poros, fortalece os tecidos. d,ã; vi
gor e mocidade à pele. CO""" a-pe
nas uma semana de US0- do Creme

Rugo! a sua cutis poderá ficar ma
cia, limpa e acetinadavacmerrtan
do os seus encantos e protegendo
a sua felicidade. A Iclicidade
de amar. .. e seF amada.

CREME

RUeOL
Alvim & Freitas, lIda.·C.P. }37'1-S.il'" ..ICI>

'---'-- �.---

Não receie em comprar

ac;ões do "Colégio Barríga
'Varde" por que ésta organiza-

,

4.::ão está sendo zelada por ver-,�adeiros idealistas.
_,__

;

VEJA �SiES CARACTlSRisTIC:OS DE

DURABILIDADE E rU:SBST�NCiA!

Motor V-8 de 100 cavalos ... Paredes dos cilindros

de micro- acabamento, retentoras de óleo ... Eixo
comando de válvulas de liga de ferro fundido,
resistente ao desgaste; com mecanismo de dis

trfbuícão da ignição de àlta precisão, feito de alu
mínío ... Conjunto de válvulas com

folga regulada com precisão ...
Fios da instalação da ignição
revestidos de "neoprene"'... Eixo
dianteiro de aço forjado, tratado
termicamente ...Armação de longa
rinas duplas, extra-sôlídaçnos mo
delos para maiores cargas , .. Bre

'ques extra- grandes de ferro f'undi
do, com maior supení'ície de freia

gem ...Molas super-resistentes.

LATA AZUL

Pulverizado nos paredes, tetos etc., deixa
uma camada mortílero. oora os insetos.

DR-tl

.-

G Forrl já construiu .atê hoje mais carni

nhões do que qualquer outro fabricante.
E é como resultado desta experiência sern

paralelos, que os camtrihões Ford també.nl
não t.êrn paralelo em diciênci<1, desen:pcnho
"e durab itidade l Em todo o mundo, hf. ,l1.1fIlS

camtrrhões Ford eu. uso que de q'uu lqucr
outra marca. E os dados oficiais 110rt("

amerjca n os a tes tam que, dentre t.odo s os

cam+nbões 110'1'03, Jicenciados en t re 1923 e

1941, os de marca 1':01'-<1, aprl"sen tam a mais

elevada porcerrtagern de "sobrevivência" •

E, agora, Ford oferece ainda ruais elevados
índices de durabilidade -

porque ';presenta
32 importantes aperfolçoumen tos técnicos

e novos caracteeísticos, desenhados especial
rnerrte para assegurarem duração ainda

rnaior l Vale a pena esperar pelo seu ca

minhão Ford!

LATA AMARELA

Pulverizado no ambiente,
Mato instantâ neamente. INTER·�AMERfCANA,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



AO COlU>LE'l'AR SEr 10° EXERCíCIO DE A'rIVll>AlYES NO

RRAS1L, A "EQUITA'l'IVA 'l'ERRESTRES, ACInENT1<JS ]i] TRANS

PORTE]S SIA." SAUDA OS SEUS PltEZADOS CLIENTES }IJ .'ll\HGOS
E COM l<JLES SE CONGRATUJ�A PEIJO 'J'RANSCFRSO DF] TAO GRA

'I'A EI<'El\fER�DE, AGRADECENDO-LHES, AINDA, A HONROSA
PREI(t'ER.flNCIil COM QUE A TEM DIS'I'lNGUmo.

'

Gerente geral: - RENÉ CASSINELI�l.
Secretário geral: - CARLOS R. nE :UELJ..JO.

EIR face da atitude inqualificável da Russia para com o Brásil, será qne 8$ v,oles:

u'denistas no Senadu, na Camâra ou aqui na Assembléia, ainda R:' .

levantarão em, defesa dos comunistas 1
. ! .... :--.��

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

I A�2!,��a�Oa�,!ã, mais Líder da Deolocratla
uma data natalícia, o sr. Arnol-
do) Souza, estimado' tabelião e

João Fraíner I Russia, cujo govêrno e - cujos.

oficial do Registro em S. José. representantes di pl ornáticos

Cidadão de destacadas' vir-: O Brasi�,. pondo e� paralelo I conspurcam!1 .

missão ofIcial-
'

tudes d espirIto e coracão a sua polttíca mterror e sua em nossa pátría para: tramar-
e >' IT j rterí tá I

t I tl
grande amigo da sua terra, p� 1 ica ,�:x. error, es a ass�-. con ra os n�s�os :es mos

..
mindo a liderança da Democra-l A democrácía nao pode levar
cia nas Américas. o seu conceito da liberdade a

Fingindo ao falso liberàlis-! ponto de oferecer armas aos :

mo e colocando-se em posição, inimigos que a querem ani-

de defesa contra os planos to ta
I

quílar.
.

litários dos extremismos, se-I Noutros países ainda não se:

gne o único caminho que pode I compreendeu essa necessidade"

conduzir á sobrevivência da: de auto-defesa e é por isto que
nacionalidade: respeitar o di'l hoje se debatem em crises an-

reito de opinião de quem quer; gustíosas, provocadas pela ação
que seja, menos daqueles que; impatriótica dos comunistas ..

querem implantar o domínio ,. Dá assim, o Brasil, mais um,

absoluto de um partido. exemplo de sua coragem moral;

Ontem, corrigindo um erro da e de sua sinceridade dernocrá-
nossa legislação, salvou as. tica. .

,; ínstituicões democráticas cas-I As duas decisivas atitudes

sande o> registro de um partido. contra as doutrinas de mos

que tinha como unico escopo, I cou, 'outorgam ao Brasil a lide-·

suprimir a democrácia em nos- rança na defesa da Dernocrá

sa pátria, . cia na América e o seu exem-

Hoje, ainda dentro do mes- plo não tardará. a ser imitado"

mo equilíbrio politico que nos pelas demais nações do eontí

põe equidistantes dos extre- nente, porque assim o ímpõem;
mismos, rompe relações com a os interesses. );

A Comissão Estadual de Pre
ços leva ao conhecimento do O

• .-,-

públi-co, conforme foi decidido eClmo aniversario
em sua reunião de 14 do mês dE··t t·corrente apl:ovar os !l.O.vos pre- a qUI alva
ços para a lmha de ombus que TmnSCOl'l'B hoJe o d('�inl(} :mi
..explora o percurso de Coquei-. ym:s'ário da EK}llÍita.tiva 'rcrr('SLl'e;::,

. ros, e que são os seguintes: AC!'dentes. e 'l'ra-nspol'tes �. :\.. nTM

Cr$ 0,80 até Palhocinha' das malS .ongani,za<C!as 0Ü'Tl1pa-
, '$ 1 .

,-.
nhl'a,s de S'ClgUI'O do paIS e 111<1, 'pelo

CI�. ,00 ate o fIm do percurso seu .plano de t1'3.baHll', .;;oube ('(\n-

AV-i,s-a, porem, a Comissão quistar. �.(),m'oso l'ellcm10 nl)s m:eius(que estes preços só passarão a C(,impl'ClU1S do Brasi.!. .'

vigorarem depois da melhoria . GOI!18ffiOrando :1 .sigl1ifical jyU

d
. N , ('I emende, os 1>1'5. Macha,j,) &: Cia.,

�.� COlldlçOeS ?os. veICulos, ve- ,agrM.cs da vi00l'ioSl ,::n'f;'al1iz�v.ão de
l").�lcada por teCl1lcos nomea- S'eguros, oferecerão bOja aos ·.J!ir:H-
40s por esta Comissão Estadual Le,s e an;ÜgO;; e à imrprensa. (1(�I;c;(tso ....--__ ----""F7T'F"�,.,."""77'"ãG ._

de Preços cock-t<l:]I no Ln'a 'l'-enis Clube. Valorize o' seu dinheiro, ins. 'ServlIllo-nos do ensejo pa r,t 110S

Café Otto traduz qualiNOde' �,()'ng['atJUlay ,p,aill a J;jquita:iva pela
crevendo-se no l,nadro socia

".
• J;Jll�)()l'tancliL da nova et&pa e :lu"'u- d_()s componentes (lo Colégi(

P�ça.o ao seu fornecedor. I'all'-lhe 0resoenLes prosp.el'.idad,iá·" JJarrig'a-Verde.
-'_�--==-.-_--"o .;__

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

Florlan6poll$, 19 de Outubro de 1947

contra O ilustre aniversariante
com gerais simpatias não só no

viaínho município mas tam
bém nesta capital.
Tendo desempenhado o car

go de prefeito daquela comuna

h c u v e-se na administraçã�
com grande esprríto de patrIo
tismo, sempre devotado a to
dos os prol;>lemas locais, procu
rando resolve�los

.

segLllldo as

aspirações da coletividaje. Por
j..stQ merecendo de seus cOl'.reli
gionários politicos, as prefe
rências umanines para ser o

candidato do P. Social De-mo
crático ao cargo de prefeito
nas eleições de novemhro pró
ximo.
Grandes e expressivas, se

rão, pois, as homenagens que
amanhã o povo de S. José p1"3S
tará ao seu futuro prefeito,
pela sinceridade e iutel"8ssie
com que sempre se manteve ao

lado da população.
A essas homenagens nos as

sociamos, com votos de �ons

tantes prosperidad€s Pf;s30[:is,

_&_&& __ i._E2

c o ICAI
I

o Festival do C.I.C. I fez explodir'
Obtevs ex:ito supreendente o' ..

festival Arttstíco promovido a m111a
pelo Centro de Intercâinbío Atenas, 1 8 (A. N.) - Press.:

Cultural, na noite de xesta-fei-I � Seis pessoas perderam a.

1'a, no Alvaro de Carvalho· ,vida e 17 outras ficaram feri--

Todo o programa foi exe- das, quando um ônibus Laris-
cutado a capricho, uíerecendo se-Volos, a qual se acredita te-·

os diversos numeras os : mais nha sido depositada por guerrt·
entusiasticos aplausos da enor- lheiros.
me 3.s.sistência que superlotava,

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

aquela casa de diversões. I AltNOLDO SUAREZ CUNEO'
Mais uma vez os estudantes I Ciinica Odonto-Iogia

catarinenses estão de pa.l'abens
- NOTURNA

pelo seu gosto e pela sua c.oope-l . l��s 18. ó.�. �2 horas, �Ü'm h0l':w.·

ração em l)r01 do desenvolvi_11l1::Hv.ad::t, a MIgO de abalIzado 1)1'0-·
• tll:iSlOnal

mento cultural da nossa cida- flua lncipresle Paiva 17
de.
É por esse caminho qUe ::t Desconhece o des"o""

mocidade catarinense poderá \I

p�'estal' reais serviços á coleti- bridor da penicilinavldade e ao bom nome de Santa I L d" 18 (U P) :::..
Catarina. ". ?l� Ies,. ..

--- O

Parabens e votos de novas
BntJ.sh Medl·cal JournaI" in-

in'j,ciativas I,ela arte e pelol f�rm� .que,' notician�lo os fai:os�

·d 1
CIentIficas na Russla, aquele-

1 ea.
país "obscurece ingenuamente"
a verdade". Diz por exemplo"
o periodo britanico que o pro-
fessor :IDric Ashby". que como'

ciêntista era adido á Legação.
australiana em Moscou em

1944, ,registra como o' prof.
z. V. Er:rp:oleva foi aclamado•. ,

em 1945 como descobridor da..

peni€illna� O· "Pravda",
.

d,es-
crevendo o trabalho de Ermo-'
lyeva, referiu-se a sua "gran
de' d�s-coJjerta -a penicilin�L
soviética", mas ignorou que'
taIuOém: tivesse descoberta a,..;.

penidHna, na Inglaterm po.r
Sir A.lexandre Fleming. ACl'es--
eenta' O or.gão britanico que "a;.:
penicilina de Fleming, S(lm

nenhuma· duvida, não tem mé ... -

rito por ser burgueza e capita-V
li.l;ta" .

V .\ P r�

Vivemos num século paradoxal. Ao lado das' OWi5 I!l1gpnllosêls pe

cas de dpstruição; vicejam instilniçõf'::l -rh' caráter nutadamcnl e cons

t.rutivo, e, ao mesmo sol, SI-' uquccr-m dontr ínas di""ulvenll''; c força'
de disc ijrl iua,

.

Assim, enquanto na somhra 3C cogita dr lauçar novamente às
tr iuehe iras os l'('sLos humanus que .tc lá voltaram. há l:10 pouco, mu
tilados .. no corpo .1) no ('�iJí!'j(o, ,I'utl'ouizu-sn e festeja-sr a ciiança corno

a promessa do homem d,p amanhã. como a tonte íucontamiunda. ]JfH';i
quem �(' voltam olhos e cuidados no sentido de acautelar moral. (';;[li ..
ritual .(' ruater ialmonte Ô�«< (;11l'fici.pnLe humano que vai construir o

mundo do Iuturo.
f� incontestável qu(' o" dcstiuus da humanídade depr-ndem da 01'i,'1l

taç.fll) (}Hf' receberem e tornarem os obreiros dêsses mesmos riest iuos.
ou sl'.jarn. as crianças, ,e r' tamhérn incontestável que, no mundo j 11·
Iciro. se observa UIlI movimenln, generoso e largo. pm í'avor (la
ci-íauca I' do -seu l'fici,(�nL;' -i.'I1r:amjnhalllento para 1111Hl melhor ut.ili ..

za\!ão <iH �CUS própr ius l''-'('1l1·'n�.

Os países vangunrdeir.is ela «iviliznçãu, criam .p mantém iust ii lli
çiies, complexas ,f) quantiosas, vis.iudo amparar, dnig ir. esl irnular, ('lIl'·

t-igir ou fav-orecer a. criauça LIlI plena expansão das SlU1S virIualirladcs.
Semanas anuais da CJIi anca, congressos esínduais, naciona is e in

Iernaeionais, institutos e cruzadas de proteção it criança, clínicas PfÓ-
. natais, lactários, serviços dI' profilaxia, copos fip l,eiLA, nreventórtos,
creches, escolas de l'eadapineãy, parques de recreio. colõnias ele í'ér ias
:;50 instituições tôdas, visando I) Jim gr-ande P comum de of,pl'erel' ao

f)�'.r: .ern crescimentos eonili;ç.(je� f'ísicas e 'espirituais qll.1� eJl�I\j·em e ra,

cilítern a normal maturaçãn da sua personalidade integral.
E, contudo, de pRFg'l1nlal'-se gi bastam osl as medidas para Iavorc

e·el· na .Cl'la!1ça de lHJJf: a fOl·maçiío consciente do homprn cle amachií,
�:OTl10 cldadao ele um mun-do que, na paz. ViYH r I1'·OSPHf'.

,
f-)Hrá ql:C e·s�af) Cl'iDIl(,'as qUI' foram rvacuadas elas Z()l1a� cúnflagl'a

das, e:S:I�;!t]'Jadas ,e al'rancadas fio� lwuços dos vai;::, purlpl'ão l'ena�cel'

tiara n lu no Befl1, cunsPl'v::mrlo nos olhos e na alma 3" visõe� (lo pavor'
c de morte que a assrslirarn?

E aquplas ouU'as, que lliio. presencinram tais ('1:l1a�, mas aCl)mp�l
nh\aram a febJ'leltante mubllnwção de tôflRs as fi)eç.a" vitais {la mil'·8n

J�ara () s('�'vjço de guel'ra·e ils�istem aos deR'files mnvól'íico� nos dia�'de
l·n,;l,a TwclOnnl. acredj[.al'iio I]O� intuitos pucífiros dos hOlllPJ1s quo :1S
nl.êl11dam ·edtl(',af.' panl a paz -?

.

.

.g I (lda,s ..

elas n80 ouvem gl' i Los fJ'.elo rádio uu fixada::; na'< tda ';

<Jlllematograf_lCa,;; nu .nas l'c\'isLas iluslradas as tenlatiyas fl'l1slad::l� pan
cUJl.sLr'ull' a paz dnrav·el, pnquHntn que pelas mesmas fonln::: sahpm qW)
a paz de qu·p gozamo::! é mna paz al.patól'ia e incon,;isb·'nll'. [lois que
[lnVI'Ill falaI' de gUC[T[l na Ghina. morticínios na Paleslina, amf·aç<lS d,'
l'llt.ura pnü'p e::lta e aqu,l'la pot.üllcia 'I

. Tüdas aquelas in::;ULnÍ\.;õcs ,;el'Íam útei;: ,e oficient('� �i llu.ll";:;e
r;lst.Jr com rIas 1}� am!1ipnU'. fa vurecpdor dp hôns condicõf's dn CI'esci
lú.flnLn ml!ntal ,e. fls]?o. :�a l'ealJc!adr. porúm. ,elas siín ilhas ]Jp['tlida� num
mal' d,e deseqUJlJbl'lo, lllCOmjWerJ1s:io. insegurança r inqlli.eLação.

.

Todos sa11emos quI'. o {ls[lfrito infantil é ,exLl',emamenlc VlásLico e
(file J;CI�? melh.Q� s�: geavam os rxemplos ,que as palavras.
,

I O! tanto, dt. nada ou rle P_OllC?, v::r lera: o em_penho da g,el'ação pri"
sImt.e em bem ,eq\ljpa�' .a gel'aça? 1nt.UI'a, SI lhe ofc.r'ec(j () espcL;lCulll dr?
um lllUllc]() em angustJa, a bracl'.J:lr nervosamente contra filosofia';. dl.lu.
tl'll1a� .1" sl"L\�ma,� chocanL()� [' H bl1,�car, s'em alcançai': a f'írmula, ('ter ..

llarnenl·1) coblçatla, da felicidade tOl.'1'ena.
.

•

<
MRlho.r andariam os rducador'As e os respon"áveis jwlà;; fIest ino,

da Itumamd.ade. SI pl'ocurfl�sem dotar a criança. de nma atilllclf'. crítica
perante os. fa.(,�3 cO,n�e_mpora.J1Pos ,e. D1anti'yes�'em .. eles próp1'Ío�. em PR1'�'
manellle. J eVJsao, -81.1,:1- co.ndula em l',elaçao a CI'HU1Ça e pm relacão ao

l�llll�dn\ (Jnde elas ,·ao YIVel'� porqll,e .d� nada adiantai'á educar e 1'C:;

g1J?�.dal o hon�em d'e a�)�nha para abra-ln depois snh -os cscombJ·Os di)
'PdJfICIO mal,enal e ,espn\ltual,da_ cjvilizaç50. •

" -

Aviso _o publito '� 'Empregue bem o seu diJillei
r6� comP:ranf1o ações do "Colé'
g'io Ba:rng'a..Verde".

..

DE TRANSPORTES AÉP.EOS LTD"

,

I
I

MACHAno & elA

j.J'!hJ.�C� EXISTIU tGU�l

PARA. fERIDAS,
E C Z E M A S'!
IN Fl AMAÇOE S,
COCEJ�AS,
f R J E

Agentes Gerais

Você é feliz e g'osa li s de
licias da vj(la ...
)[as há criaturas infeli

zes, tIne sofrem sob o peso
da adversidade I
A judando-ast será mai.s

feliz aiuda, porque sentirá
8. alegTia de at-enna,r a d.or

.

de seus semeIlJll.ntes.
Não hesie�te uni só instan

te. CJolfi.bore com a Aç-ão So
cial Cata,rinense.

A preensão. de'
um jornal
Atenas, 18 (A. N.) - O pro

motor publico ordenou que 3;.'

edição de hoje do jo.rnal comu
p.ista "Rizospastis" fosse ap�e-··
eildida por ter divulgado uma

jrradiação dos guerrilheirQ6 �

pedindo voluntários.

FRECHANDO •••

Onlrm êste jomal l't'sponrJeu a 11m l'CP[.o.. ]-10jp () a nossa

w�z de l',eptar. Há poucos dias o Diál'io fêz al,ardA- fia:,; vitórias
ndrnislas no Estado elo Ri-o. Reptamos !JS l'cptaJores a divul
garem a lavagem que levaram.

Ac·eitam?
GlJILIlERME TAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


