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O SACRIFíCIO PATRIóTICO E GENEROSO DE T@OS";'QlF�TO��ERE
NOVEMBRO DE 1889, SEJA EVOCADO HOJE NAS

'
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VIRMOS O REGIME.

ARAM A REPÚBLICA, ALCAN(ADA A 15 DE
SO RESPEITO E NO EMPENHO. DE BEM SER..

� Numa iiova afronta à cultura polílica do llu,Jjrr eleitorado catari
uonsc, a U. D. N, nesta Cap ita l acaba C�f;' ut il izur ruais um dos seus C05-

tumciros truques de propagauda, com o fim de atribuir ao preclaro
Vicc-Pi-csidente da República e Presidente do P. S. D, uma aliança de
Lodo impossível entre o Partido Social DeiYlOCrático e os, comunistas.
Desta vez, os corifeus do udenismo local se servem de UD.1 velhíssimo

cliché, reproduz indo um flagrante de há cêrca ele dois anos, apanhado
pela reporIagem polítíca 00 Hio e publicado nas revistas de então, ven
do-sr O sr. Luiz Çarl05 Prestes e o senador Nerêu Ramos, sentados am

bos, ainda duranfe us trabalhos da üonst ituinto Federal c IlO recinto da

nE ARRUIU RAJIOS quula Assrmhlé ia.
Sóm(!nfe cm inf eligéneias demasiado simplistas se conseguirra in

fnngil' a atualidade e opnrtun idade de tal fotografia. Mas os céJ.ebr�g
"vigilantes" da C. D. 01, desconhecem quaisquer princípios de mediano

resp«i i o ü li ign irladc ,� aos brios do altivo eleitorado de San ta Catarina,
imaginando (LUC o expediente infame e infamante não venha a ser des

coberto, para desmoralizaõâo do tão sórdidos processos de propaganda
pnl íl.ica. "\lit1s, essa ofensiva da intriga udenista contra o emll1ente a

O '»m no�i"a"'ll dl·fí".ftl hournuo Presidente C!Ú P. :�. D, e contra os governos da República e do
n· p,' �\) ,L . ill\l P;",tado t"Dl I) fim de neutralizar, si possível rósso, o efeito da censurá-
Paris, 14 "CU, P.) - Os par- vr-l at iludo UI]3 l',o..pl'esrlllunl.es da p, D. N. no Senado Federal e na As-

(�'J'J,:, 1" "I''']'A-(\ .' 1 ,�;.',R.J'�� B,'H;' 'rA I tidos p_olitieos c.,en,ü'!stas fra.n- semhléiu Legislatívu do E�t,adil, quando se põem a' serviço dos inte-
• "l.n , _",L \, cC) ". ,'1. c'" tr d t I'l'SSC,; dr Pl'i'sl es. pronuncinn.rc-se contra o projeto pesserlista de cas-

A.0a.ta de hoje, é consagrada h comemoração da fôrma do Govêrnol e�ses, c.om O D:JnlS 10 o!e�x,e- �'a(:[to do� rnundatos comunisl as. Ning"L1<"'!1) ignora que, enquanto o P. S.
Bepublicano, e portanto o dia ela República. ' rior, Bidault a frente, micra-

D., 1I('la sua bancada, votou, em duas oportunidades sucessivas, pelo
Nenh'um� outra formula poderia melhor siutet.ízrn- ri� aspirações raro .negociações com os socia- lH'O.jdo do 8rnado.l' pps�('di3La Ivo d'Aquirio, que manda �assar o man

da alma nacional. � .revolução .republ icana não ,aholiu, :ôirr:plesment,e I listas para estabelecer a ter- dato aos parlarnontures comunistas, os Senridores da U. D. N. votaram

ll�:i 1órma, de governo, que 1::10. mais satisfazia as a::pll'ac'o-r,; naClO-! ceíra força politica francesa, contra U pj'ojrLo, advogando, assim, a continuidade dos mandatos .de uma

nais, mas snn lundou nova Pátria dr' vl�l'(Iadelrns irmuns. "I"!t! ." ist fac('fío irlcológica «xtíntu por' al entar contra a cstn�tura democrática do
Desde o rnais remolo, dp nossa rl1�lona, 11�Ya dp '! séculos, tOl ;t I =, 9ue OS eIE,roe;:1.os c.e�tns as

rt-g imr- hras ilr iru. De que lado. vai", �e acham os aliados do comunismo?
J10SSa ter�a, teatro de, peleja pelos ideais republicanos e de liberdade. I se Julgam em ma posiçao e111 Do lado do I). i:!, D" 1111'- manteve a sua atitude inicial, compatível com

. A� pagmas da h istdria do Brasil, _l'egl'ltram os movimentos revo- virtudr, de estarem justamenté,lo "c'n 1'1'ngl'amu, lleonJÜY(�IJ(I() l' \'olanelo a Gassação dos diplom,as aos par
luelUnRl'JOs CUjaS ]Jl'lmelra� m�UJlreslacop� S�! al)J'e�pnlam, em 17:10, BIn I entre. oS comunjstas e ° novo e I janwnj[tl'e� comunistas, OH do Judo da U. D. N., cu.io's senadores votaram

ipe,l'l'l,ambuco, (':l!1 17�O: l'�l_ :.\Imas. no mOVllnento ae'entLladnn!.e�le 1'e-
J,. rI 'I t'd d'l' 't;,'j' .1 II l'Pjlf:Liclamí'llip, conll'<t O prpjf'-10 anli-col11Lll1lsia? l� sabHio qU_:J as duas

pu:bhcpno da Inc.onflClencla. em 1789, na bandeH'H t'I'\'olnclOnana dfJs-! }.1o, eroso palIo
L 01 ,s"a, ,O

�f'::si">,, do �pnar]o Fcdpral, ('III ([llO foi a plenárIO, para voLaçao, o pro
fraklada, em 1817 e -J82í, em P,eJ'IJambuco, e finaljl1cnte 11G ail1a(:i:\o: general De G.aull€. E, por ISSO, j(;lo 1\"0 rI' \.Ul1iEO. ('oram as rnajs eO'llcol'l'idaii dfl,qnela mais alia da,quela.
cívica ,do; hel'Oi�:/;,::al'l'apos, é:<' 1�35 � 181�" 1.1'; R.io n,i'mHle,d(�,.�lIL 'os (,entristas franees,e� desejal;lll:)ettl,I,,» d':\c!nin(], ,foram a,:: ',)lais concorrjJ�s (l�'CJL1el� mais alta ,Casa

, .

Alt1da n� 1�1",0l la, encímtr dn:oH,_'J , dp, ilOI1,1, (I)ln ,I �'tt'gí'n[.Ja, LrlII' j refon:a1' a. sua poslçao anle i111 L0l1g1·I"';:;(>' reu Dll1tlo 110 P!'lftICll'a 54. senadOl e� e
_

l1<t Sf'g lllHla 52.
,

1m a. E'xpenenCla da lutLlm FtC>jluh!Jca, sob o l'otulo mOlHll'ql1leO 08:i11 a neles dois l}oderosos aO'TU- ÊSH� lalo, �Ó por si, desmente a calulllosa v,ersao, posta em curso

:a 18'tO). q . 'I:'> l1r-sLes úllimos dias pe-Ia U. D, 01., seg'.ullcHt a qual o llllstl'e senador 01e-
Ponto culnünml[1' rIa llos�a hisLôl'ia política () gov(�rno regencial" paIllentos, rôrr Ilarnus, Presidente do Scnüdo, recomendúra aos repre,senta-ntes do

jnstiüJielo ante abdieal�,1io, .pxemplificou a pratic.abilielade da República, O minil".,tro G, Bidault ctecla-I P. S. D. que não comparecessem 11 "olação' do projeto anti-comunista •

.com ser a ,uegência um g'ovêrno :letívo, exersido dpsde logu por 110- rou que o seu partido procura- O CJtir sr r]Cll fuÍ. conio se vê, precisamenf e o eonl rár'io: a l',ecomendação
illellS fio p.ov� que salvara!l1 o l�al�, da aJlarqu�a. _ ., ,va um entendimento com os so- do insigne Pl'psicl'enLe do P. �. D, foi que os selladu�'es l)essedlslps com-

A ,Regen�la, com o lps:gne }U'lJO, na sna mn;�no, eOllsls[lIl ('In -nt<1S- ,.
, h'rd' 1 .,._ pareC'CSSC!11 iodos à votação B voLa,ssem cO,m o seu.]lllemerato Ilder, se-

Lar d01S vel'lgos, a reprnllJea extremada e prematura (' o alHolllLlsmo CLa�lstas, _ c�eIla os pe o. pn Ilado!' lyo rL\quino. ftcsuilado: na }J1'lmen'a votaçao, 35 senadores vo

revivido,
'. .

.
_ . . ::lell'� mllllstro Ramadler,.a taram pela ('u.30a\.:ão dus mandat.o� (;omnnistas, s,enrJo 31 dêsse;? senado-

Ü sptltnnenio r,ep\1!JJllcano r,t::l\'a no COl'arao rio" bra.sllell'o"" pntr'e fun de restahelecer a autOrl-' 1'1'" pe1'toncellLb à banrada elo P. b, D,; 19 senadol'es volaram l'iêIa con

Bs�es J1l:'ít.) havia t,'?diçãO .n�on{u'lilljca, A formaçãll ,di: _no�so JW\O. é dado do Estado e assegurar O linu3\:i'ío rio,; 1lI111FJallls .comunislas, o gtte definiu il posição da bancada

suü&tancwI,mente ,�I.em(!Ül'atlcH,. <lpí�d,el'allclo:-se a I'OIlV�e(;ll() de fill(' a"
.

"" <;: ,', 1 d f de r f\ uílc'nista !lO ::<pnadrr. ,'Ia segunda YO[.r1c,;ao, o resl1l�aclo fOl,do 34 a 18. ele-

110,�sas. mfUS slgnl'lll'alwas a,sI) 11'«\'(I('S ele llhorr!aoe j IYl'l'êUil s('mpre, �ro,�re�'J? ,.oela e e en ;- �� fillida 3 lamüém a í as posirües do p, S, D., anll-comuI1Jsta, e da U. D.
flc_sUe os tempos eoloniais, I1ln/s'>nf,imímlo e nmH f.riçfio l'�pulJlicana, lllsutulçoes da quarta republl-: :"I" prÔ'-r0n11Inisrno: 1<; n'nllam, üepois elis�o, os udenislas fingil'-se eI,)

Si não fôsse a ch'l�lmstância fortuit.a (10 s·p, aGitai' no Bl'asil li 1':;,- ca. iniriüc"íJ.::; da eOITE'nte de Luiz Carlos Prestes, lançando sôbre 0,3 homens
..milia ['eal, a independêllcia se['ia falalrnAnLe um m,n:lmnn[.u 'l'fó'j)ubli- � clr) P."'S. D, [) banete quo �Ó aos da U. D. N. assenta perfeiLa e cabal-

1;;1no, como ,em yldaR �s n::tt::,ões amel'k,aTla�. ,_ "O' d�,_ .1 t ' rncntp. l� prc('iso, poio, que duma v(',z para se;11pre, so ,afast.en? o� el:e-
r� monal'Cl1.1W,

no, ll1otan.lr. ela nOSf'a _eman(,lp�l,(?,LlI pohLl(�a, VI ;·U do I' 11, a fj e error 11"'.'5 locaiS. r caril'rus da 1'. D, ;\T. dr qne, por efelto da� ll1CO.�l'CI:'CJS fo:::-
l.�.xt,.erJ_or, como ur�1,a cousa {)!l,x"l'tacla e llHO l)eOcll1Z1c1a rola naln1'al ela-

T
.

, r:as da n()�::a evolução politica, "e tornaram, dçsdo h� multo,. !ll�xequ-
})Orll""t) da eonSClellCl:=t pll!1l1lar. I'-Iaj)Oles, 1'! (U, p_} - lTlna vfL, os 11l'!)'CI'f:"OS J.e lJ,l'ojJaganLla (jl1e tentam amua por em VlgOl, con-

Tôdas a.s tentativas dI} separação anteriores a 18;�2, 0111 Y�l'io." p()n� I olJ.da. ('te terror se propaga pe- t. ra. :1 mpnlaliclade arejada e.
e�clal'ec.ida do eleilqrado cill urineme, Nã, ..

to,s �o lerrifôrio nacional, foram com o inLuJ10 p�l"ra a 1'uncla\:,ão rln Bp-Ili Iralia atint,;indo todas as 1111'S �et';i.. POi.;úvP! eviLar que, nu, �leiç(:E'�, à,e ,23 ?e ?1l\'('m1�'l) v�ndoL1l'L�,
IHlblIra: _ ."

_' ,_ ,! .. ;),,� "',o �" ,.,;'., ! I> l' ,'. '<, o p, S. D, olltcllila nova t3 rpblmt):�llte vltorw,. JU�La�1C)lLe pOlfjUO, IlP.

TOJ deVIdo a,::: qualltlades lW�"'''lJ.>:; do monarca Peupo H e nau a c:.gru<:o _]0 P,o_", ,i\. Ü l?la .,el ,'OJlCií?lllcia do cl1Ho eleIlorado de Banb. Catarma, Im-de lJl'pvnle001' a

snp·íwiol'idade ela fôrma elo govel'l1o, o seu longo l'f.�inado.
.

! YlU obl'lgada hOJe a dIsparar h'erdCl<le ü a li;;m'a, eontra a nwnLil'a, a hipor,rísia e a ambiéão,

.

Assim, �rm rc�izes fllní.ias llU alma popular, não b<Í monarQ'UJa Pfl.S-! eontra os manifestantes comu- -
-

sJvel, c por 1O',s0 nao ha,i'na o ql1A restaurar_. .

I
nistas, A situação se torna

EI
a

Govern O OutraJ' t,A, H.epública ?m 110'080 lltlí�, {� uma culn1i-nar,ãl.l !l.a nossa próprIa mais s,eria desde que os esquer- flinlOS �n .

.

llS °ll�;rocla,maç'ão (h ,H.l'lnílJlicn BC op�rriu !1 tempo, ,r, f'l'a indispcmá-
i �i:l�� começar_aro ,_a at�c�r. o li91 liU �

.

".'.:. ,

v,el :1>0 prog"l'i'SSO do paIS; eom (:la ti naclclDalJelar]r adqllll'iu a sua fril'ão 1:,OíTelnO do prImeuo mmIstro LIMA, B (D, P.) - (; direlor dos "DIÚI'WS. AS'W()I:ldos" do Bra�if,
llefinitiva pal'� progredir, no. de�dohramenLo natural d.' Sl1a.;; pnerg(as, Cl'ist.ão-deroocráta Alcide De se. As�is ClJ(t! P3'llb1'ianrl, ant.c--ontem clwg,ado a este pa1S eonceeleu uma.

it s0l11b�a da IJberdad� e ,da. :lmll,�,a.
, Gasperi. Em consequências das entrevisla coletiva à imprensa desta ca,pILaI. .':\? cu]'so cJes�a l'l1treV}st,a�

,

D l::f"Yl''"\. '']''''P;!iTi;'i ;� J;'q'lr,:' !l1!J,�a!'qi.il('a, dCll-o, 1))1] '1'í d,' llOYem- arru"...'lS d.e hoje vari.a.s pessoas o jOJ'mtli�la hI'asilciro tO"8 oport.unidade de aJlrmar que na sua pat�la
1)ro, a l!lrr�t ",,'mao_a n,n, hl'll:,d" '.

' -.r" 1 ' . I) ('omllni�mo j;\ não constilui Q',l1alqllêr perlg'o, AS�lllalou qu'� nas uI-

A ltepubhca mlO 101 um proCltllo ltlesperado dr 11m prolH1l1ciamen- tOl am A1ospltalIzadas. i.íma'l ('jeitões, da� quais part.iclp�,ram. cmco, mJl.hocs de eIClt�res: os

to mi,lilar, nem tão pouco rl'�ultantc de um mero acid.::nf.>E' de vidn dus
' -

GGTwmisL,;; (',(imeguiram npenas seiBcenlos Dlll ,:otos. O sy. ASS1S Cl�a�

�f':tI6,il(!l?cga.j)olítieos, mas ;;im I) fruto .p (1 resultado llígico da P\'ol.'I.1l::fio I Ot'!. n�rl�menfi.�.. r�j� ,JC'Hubr'iali.J qHe !{PYf!l'á l'ef,'TeSsar ao Rio de JauCl_ro por Vla ,aérea, a111-

ou.., l)!\I" ta U h8 'VÕ (la !ioj(', plagiou o governo elo g'ell8i'al Dutra,. cllzendo se]: ele un: go-
Dis'se, Joaquim Nabuco, que reeonhecia como pro\·id·encial 11'1' lido IA fi IP � n IJ � e!'no \'i'l'rladriramenLe d<"mocráLico. R.efor�]}do;se; ao CO�'L:lllSr:l?-?

f) advento da implantação na FtepúlJlica a 000prTação da� forças, arma- V U (I3!,g aCl'escen.tou qlle mna prova de que o.mesmo Ja n<lo L .um peugo, e".a

-das, p01S, evItou aSSlll.1, qUE' poud(!�sc "er f'Mrenwcida a ,tllidaúr. na- no I'ulu f](.' que () seu lider, Prestes, V1Y� proc�ra�do all,anças com Loda.

ci,onaI.
, . . Rio, 14 (A. N.) ._ O presi- a sode dp gl'l1pO'� politico:,:, "Os comul1lsLas so �em �I,eI�or,�s no norte,.

,çoop,oroll o espll'lto das nossu,� f!.i'mas, nessa ,maJor tran,3formação rlel1t, da Renública sancionou na. ;'egi�ío ele Pemarnbneo, zona dos grandes laüfundmrlOs .

iPohtJça, por (fule passou a ·nossa PaLrJa, -- de JmpPl'lO à HopuhlJcu.
e

.

-

y
" .' -

d R d"}� assim quo, na manhii de '15 ele novembro de i8SU, à frente da! 11 resolu9ao 1.e�pslatIva que fa-

E'
,.

,n dec1araçoes e ama lerguarnição e da mocidacl�", no Campo da Aclamação, no Rio �le Ja']1('i�'o! o I �ulta a lllscnçaJ(} ?OS membros n0ffUCdS li IMarec,hal Deodoro da li O11.':rl1a, ao t.ranspo1' o grande poda0 do lIfllllS-
.

ao Congresso NaCIOnal no qua- ., ti Y I li , .

t-ériD da Gu�rra, pl'ocla.moll a He,pú!:,lica do

E.',sta,d9S Dnifi�)s, d.O Bras!!. I dro dos contribuintes do l. p, A., Paris, H (U, P.) - ,0 prill1llil'0

Illova
campanha de vlOlencJas con-

E com ele cola,boraram r. mlXlllaram nesla Jornada ClVlca '(' sO('lal, ,
. minislro Paul J1amarllel'- aeU,,('Ll tra o go:yeruo. ,

-eJoemellLos de tôdas as elasse�, militares de trrr-a, mar e civís. S, E.
- ,euprgicamenLe aos comunist.as ilp Ramadl�r cD�tie�tou pana. dlzin>

Dentre eles podr.mos enunwI'ar, o Marechal Floriano P,eixot,o, o responsaveis pelos sucessos de que "a leI sera rlgorosamente a-

f:Ol'onel Benjamim COIJ.i'tant, () ,·\..!·mir,ante E. \V'andenl.;olk, () Almirante niLll�d4,r!io � nallin"" �[arsenUl, e declarol� que o ,s,el1 plicada para. protecã� da. !ilJer�la,�'�
Cu!'t6c1io dte Melo, e os ei.vís Qllintino BOGflyu\'a, Rl1Y B,1pbO-i"a, Campos r u \ U U lUlU

governo "d,efendera a RepulJiIl.!ê', e da Republloa, O prlmelIO mlI!I�-

sü�·Ua�el:50,s.ArjstjcJ.es Lobo, Demétl'io Rihciro, José clt) Paf 1'0L'Ín in· " �a.ntoS" n�lid!ldn contra yóS", Afirmou ele qno (1, Ü'?, durante as suas decla,raçoes7
�' IIU! li U go\'erno está decidido' a tOll!fll' fOI fre.-ruentemen�e aparteado eom'

Ji'inalrnenf e, é justo l·e.cOl1ltec-rr' .a �ollSC'quêneia do lll'i tlcípio nacio-I
drasticas medidas cont.l'a os j 1'18- b�ad.os {Ie provaç�o do centro e da

nalisLa de fai,s movimentos, a integridade ,e hom(}grneiclaLll� ela nossa Sofia, 14 (D. P.) _ li'"oi" , ILhrerta e com gntos de protee:to
"'At

'

:1 f o 1 ' f'
-

d' 'I I "'9 ti·2'adoi'r�" dos tiroteios naqul'la Cl- Idos comunista.s,
r" ,!'I�! que, n.al.a so reu c f.l. a Lnm.s"ormaçao r� IC-,'" (.e c:', ' .

a})resentado 'á constit.uinte um v

I" t I'L .' I " darlr,. Disse "que nenhum governo -- --------

.t.lR P01S, 'o even o po. 1. lCO e Cl\ JCO' que lOJe se COm...l1,fJl a, ! ,� -.at de I
.

s 'n'o qllal I I t' d I _"
! Pi 0J"-' o e1, ,egu (t o . < '! capaz de ,o pra1' RlS esüI'( ('D, �.;

M Ih \ perderão a nacionalidade hun- P, o nosso govemo :nâo as t.oleI'�'- I
em. arse a o'ara todas as pessoas que deI- l'á". Disse, em segulda, que. .IH1Vl'l ?::" '",,' , determinado - severa myertlgaçai)xal em ll",galmente o paIS. Os

ipar descobeil' so haVIa algum I'bens dessas pessoas se trans- .relaxamento do dever entre os 8-

formarão em propriedade dollementos da fo,rça policial ou di!

Estado, outra.s fürç.as publicas, �evend�' 05 .

11,_____

'

.,delinquent.es serem pUn1(.109 "figO-, �
de)J(li� do geuel'al De

N d"
- rosamente. O chefe elo Govern0 de

.'! I"�os ,�indi.ca!o�, t'r[l!1- ova expe Iça0
.

tcoali��o falou, assi�, na prirnA.Íl:a
: '.i��:��B IIU

reum(1O da AssembleIa em seu 110-

----------......-------,----�----,--

'

'IVO poriodo, em contestação' a per-

SI-
fi

f
Washington, 14 (U, P.) - guntas fe.ibs pelo �Ieputado H.ay- �:

: ta IIn fiestar III en e rmc fO!���b���xap��s�l��!�:iC�:f:i �1���:1JO��;1{�(i,. M����fnt��se��l��:l� '-I;;-s-'t--a--r-a:"-o-:P"--a---r--an-ã-----, ,
.." , lrac.amcnte que os comumstas t'b li fr

RR110COLi\IO, 1 í (D, V.) - Todo o Cor'po DiplomaLlCo aCl'edilado TruJlllo lVIolma fOI lllformado Conf"edE'l'anão Geral do Traballl(l � -

..em Moscou e muiLos rllSSOS acreditam que o marechal .Jo,3ljJ)h Stalin de uma nova exn.ediçã,o que es- "eram re;p'ons'aveis pela convoc:�- Curitiba, 14 (A, N,) - É es-
·está enfermo. Tal pensampntn nUllca fo·i tornado público por nenbum.... C

.

-b
' ,

j'ullcionário de importância do governo nem se tOl'llOU evidenie salvo taria sendo organizada no· ter- cão da greve que rpdundo!l nas perado em untl a, no proxl00t

o falo tie q\1e pa'ulatinampnle muitas funções de Slalin têm sido de- ritól'io da Vene.zuela contra o desorelens �e ontem. _\.cl'�i'�entGn mo dia 22, o presidente Dutr�.
legadaR a OUfl'DS elementos oficiais. .' O' TA, d Ve le- que as

.

"llherdades J'epunlIcanas acompanhado dos ministros da,legmle. gO\elnO a :. foram v!Oladas". '
N'

'

Nos circulas bem informados ele l\Ioscou, no ent.o,nlo, discule-�e li- zuela ,rompeu suas rel8,çoes , t"
.

_ ,>, '",
Educaç.ao, AgrIcultura e Ae::o-:

vJ'emento tal fato, Ontros lid'eres russos, aparentemente deS>fnltam da
d R 'bI' D

" hll, 1 e o� apuros dÜ's Gí,",l,m",t.a". náut'ca além do sr Pé"ep'a'
:Illelhol' saúdo, entre eles. o llomem que ocupa o segundo ptlslo em po- com? a epu lCa onnlllCa- perg'nnLou elo si tais t1dol'dün� I '

1 , "
•

:;pulal'idaele entre os que �GJlstiluem o governo russo: - Molotov, na ha um ano. Inão constituiam o in.icio de urna Lua. ,

Ino XXXIV
,-------,------�.,.--�-�

I 10.176

CornerrtáríoPolítico'

o M.A.lB .hl'n�IGO DUElO DE SANTA CA.TA.RlNA

'ttH.Jl'Ietúfo e D. Gerentel SmN.EI NOCE'l'! -- Diretor Dr. RUllEN8
-_
....
\.'

DIr.tor d., �a(i:a A. D&...MASCENO DÁ SILVA

florfanópo lls Sábade, 15 dt Novembro de 1947
--------------------�--------------------------------------------------------- -------------

15 DE NOVEMB

Disturbios
M.\:RSELIlA, H cU, P.) - Informa-se Cfl10 OCOlTE'l'am tiro,feios na

área onde estão siill'aclos os clubf's noturnos ele lI1ar�el])iI, tenun sido
feridas 6 prssoas. O;) rnanifestanles comunistas .inyadiJ'am e devrecla-,
ram os clubes noüll'nos onde se divertia a cla-s�f\ l'ica, aos g'l'iLo,s de:
"Fôrca para De Ga.nlle".

.os manifestantes eomeç:al'am poucas horas
Haulle ter pl'pconizado medidas t'PsLl'itivas para
cese,;.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-sAbado 15 d. Novembro de t947

l. ,6i/�����
-

ZENITH' 9núJutãtúmal
,O NOVO RÁDIO-FONÓGRAFO

.. -."...
..

devem ser límpidos e diâ
fanas, como espelhos que
são. Conserve a sua

limpidez e o seu brilho.
Ao primeiro indicio de

irritação! aplique algumas
gotas de LAVOLHO e

terá alivio rápido. Usado
diariamente. LAVOLHO
conserva os olhos sadios
a const itue um trata

mento prof'ilático.

!
.-._-----

,

! Asslstenele
!muntelpe!
! li�oi O Seg-Llint� movimento da

! Assistência Municipal durmte

! o mês de outubro findo:

"
Doentes matrículsdos: �91:

Internados: ·2: Consultas di

I versas: 1.357;·Visitas: 30; to

i tervenções clrurglcas: 31; Ins-

I peções
de Saúde: 3; Atesta

Idos: G; Gabinete dentário cnn

I sultas: M,O, evt,,,,r.o-es· 9](). A

I �;.li��·Ç?��
0

ú��;t'0�:�l�i:�:��,U'(li�:';:
1 sas: tJ.j, exames dl'. e. SOS ((L

! Iaboratór i o ) 129; curativos co

I rnuns: 337; Injeçõ-es diversas:

! 856; receitas fornecidas: 295;
i - __ enviados ao Centro de Pue ..

I·
t+cultuta (L Beatriz H�1mos,
820.

-t "'{ Outros S""�Vl'no",' Q"cpa-O
I _

J".
_.
lo. � ;:, ,\,....... �.•

,J. �)V'�

[Tndustrtal: F'orner-imento do

I corrente mês. - 5 Litros ele
.

Formula 41. 5 kilos dE' Pomada

�
I
5G. 12 Litros de Agua díst.lla

Como eprender ii daneee i da. 5 ktlos de POLUI,dR Sulfan.í-
" � Iamlda. 5 kilos de pomada 51.

20. ED!çAo AMPr,IlfD1\

I 5 kílos de P0111ada 250. 12 Li ..
MetadQ de dtmos l"tle-d'srn?S pelo
Prof. Gino Fornacia!'!. com 84 g�Q_ • tros ele Formula 78. 10 Litros I

ficos e 220 pano,., Senhoritas � � !'de Formula 028 Litros de For-!
cova.lheirOll poduão a.prender � dcn- I� mula. 57. 24 Litros de 'Formula
�Ilr em 10 dias ap(m02 iii e" cuo. 36, 2 Litros de Formula 83 com.
prcpriolll COliOll, nc pI'incipf6.,flem
companheiro ou cemponheh'l], com m Xaróp« 5 raizes. 2 Litros de i
o modern _ matado do Prof. Gino � Formula 18. 2 Lrtros de Fo.r-l ,c"s pér f idas ruo

Fornaciar.i. prob�sol' d,.. ClUDe tvIi- y mula 39. 15 Litros de FOrnllIla! gas na testa e ac.

litar ela. For�a Policial do Estado � 60. 6'1 Litros de Xarópe Sim-, r cdcr dos olhoa,
de S. Paulo ª 1 12 T '. d Vínl Perru-i as sardas, rnan-

PREÇO c-s 3500

I
I�.eS.

. Litros e 1 10 J

-j chas, cravos c es-

P.didoll por raambc lsn com o autor: glUOSO.. I pinhas, �20 traiçoeiros inimigos ds« \1Ruo' da úibel'dO:d15 ri. 44 -- São Paulo Materral Fornecido ao "Pos- i beleza da mulher. Quando surgem,

líirslillZl1l1i11!11i!llmI!DlIDIIl!!UMIIiIlillllil!ll!ll!IlRiIlll!ll!El!lIiUl__IIIII_....!aíI ...1!&ii'BllF.WIIMI51 to 2" do Estreito: - 9 Litros I estas imperfeições, lançando !OU-

I à F 1 60 7 L't :t X vens sobre 8 sua felicidade, cano .

TI
.€ i ormu a .' I TOS (te ..L _a-

fie nas virtudes do Creme l<úgoL

e' r; n � C' o ! rópe Simples. 10 Litros ele li'or- Rugol cor rige rapidamente as CDU-

� . � I mula 57. 7 Litros de Formula, sas do envelhecimento prematuro ..

78. 4 Litros de Formula 36. 21 da cut is. Esie flill10S0 creme em-

CURSOS INTENSIVOS POR CORHESPONDÊNCTA Litros de Formula 83 com Xa-I
belezaüor. us::!d'� tcd�s :-1S noites,_

Desenho de ArqniLeLura - Desenho de PI'opaganda _. DC5·.:mho de rópe 5 raizes. 2 Litro::: de For-,
em Sl1:-<ves massagens no rosto,.

M'iquina l)escnho 'rO")ogrúfico I pescoço, c toda!: os dia:) como:,·
- < . -. - 1 mula 39. 2 Litros de Fornlula base elo "í:';)c;"iEagc", remove as:'.

INSTITUTO Tl?CNICO ORERG I 18.. 5 Litros de Formula 9
..

5' impuí"ezas q;,.u" se acumulam no&-.·

T �t d F I 41 1 L t ! poros, fortaiece os tecidos, dá vi·

P �. R 7 J SI' 1.1' "1)" 1 " A �'" J"
I

() E L ri 1> I LiJ TOS e 'ormu a . l,ro
'd
.. .

Cor correspon..,enCll!l os na (e, e JernÚro, 1 ".h -- ,�x. OSvU n..:l. WD - 1,lO -- S : .I! -

;'1'deI
-

I' f
. h L' I gOl" e mOCl 2ce á pelc. om apc·"

cursos de gurda-íivros Envie êste anúncio e terá u.ma mensalidade Gmlis e iJO uçao ... IZO armlO. l)

'1�1 nas uma semana de uso do Creme'
.

tros de Elixir de Bõldo. 1. Litro Rugai a sua cutis poderú [icar ma�
ou contado�. "" MM.' f:lIlIJHfi! r....._ il'�15DI!!lII!���J, de Iodo. 1 kilo de Pomada 50.! eis, limpa e acetinada, aumentan ....

INST. RIO BRANCO. li . il \11 kilo de Pomada 49. 1 kilo de I:
co 03 seus <:nC8"tcs e pI·otegendo·

CSÍXIIl Postal 52 �-5 I M
iIl

G
� I

fl sua felicidade. II, felicidade
" f Pomada Su1fanilamida. 7 ld]o I dS. Paulo, Illi. gratis. 9qmlil�n�dt! (jp� ,�iI/fII51f! I e amar. .. e ser amada. �.

I UI WIil U� � U i!�U�
I ele Pomada 250. 1 kilo ele PO-J

CREME
.. J,,�

---__ . ..._�_. ..
l ! mada 51. 1 kilo de "Pomada Rt-l '1

Q
..

'u''e'" q''u"'e" ·b·a·;,·�····1
.

VENDE-SE: i, ����l. C500!Il:i��S��mid�:o.n5�1 P��I.�
,

(;'

I
Alvim & �,�:IO$.l!cl!l.·C.P. 1379 S. Paule.

,

.!' '.
, I Comprimidos

32. 1.200 Compri- -- --;-:---
... MaqtJina Tipografica autf>UHltica, marca «]OHANN1S.. mídos 30. 1.200 Comprimendos

., lol�

Washington, 13 (U. P.) - A, BERG», com saida de pinça, em estade cte nO'!.'a, para , 20G. 500 Comprimidos 5. 1.0001 ';. (
fabrica Douglas solicitou a I serviços finos. no format{) 60 x 80, I Comprimidos 0,25 n. 1. 500! Ponha o seu dim'eb�o a ren.".,
todas as companhias possuído-I 1 Maquina Litografir�a, form�to 50 x 71) mm. com pe;,h:ls. ,Comprimidos 34. 500 Pipulas der juros, comprando ações d(f"
ras de avião DC-6, que deixem: 1 Maquina de cortar marca KRAUSE, formato pequeno.

'1 Purgativas. 'Colég'io Barrig'a-Verde.
esses aviões no solo. I 2 Pedras Litografic:ls, tamanha 80 x l1S mm.

IA circular da fabrica Douglas: 1 Pedra Litografica. tamanho 60 x 80 mm.

I
��""""l!!lig'lllllj ,1IlIl "'�'liil!!+l!fl'''.!'' "";;egue-se a um pouso forcado i I Jogo de 4 tampadas de Arco para Foto·Mecaoicê. .

de um DC-6 em Gallup. 110 ·No-I 1 Compressor para pintura. I T'(à ,fli \1\ '��T Á \- I Svo México, determha<lo porl Tra.tar à. rua. França Pinto, 6ft t il}l l-., i � 0:'-
.

um incendio em pleno vôo. O I
. iJ I .

"I
f l

.

fogo abriu na fuselagem

uml
Vila Mariana - Capital ._ S. PAULO .

A,_ - À "'- ..... " _,L... - "-

rombo de 4 metros de diametro, mSil1lllllllllllUl"IIil!il1ill1l1l77!iIll!IIIlIlEí_nI3ll3Gii!il '�illlllII&__'!II'!liMIRIIIlI!.i!IiW_AIIIIII� Para induGtrioi leve s pesada! fooriéada palo técnico FRAN-
mas os 21 passageiros que se CISCO BIGNAMI, tem �empl'O om utoqua da todo. o, tipos e

acl:avam a bordo não sOfreram1 1"'1 ! lD tr" nn 1J1� Dr '" c.A\�rl\ ,. rnl'didaG, tipo filW oscilante. llellell'iSI de 3/4"e 5 polegoàoa, toclo.
ferImentos.

I
�,�!ti..H1»L V"-',{l,iLI L MiUU� U '

II�
c·:>m lubrificação automática,

• •• ••

"
Eixo para lIena circula.r. aparelho para e_medI montado com

I�SCl�e·v·e·-t;·
.

��
••

A�;o'�i��� A-Diretoria do Clube DOZE de Ag'osto resolveu, a pal·,til' desta data, rclorntllrlto.

Beneficien.te dos Funcioná-
.

sustar Lemporariamonte, a acll11i�são de só<}ios ASPLRANTES, salvo os I JUNçAO d� ansis e a parafuso. AhéiB' de pressão. 1,-'rios Públicos Estaduais e lUu- filhos de sócios. 'tl Eix;) pura trn11.:lmililllUO de tcd.\U as hitolas. .e

Bicipais de Santa Catal'ina. l<:ssa medida é determinada pelo fato de o nLimcro de ,seus asso-

I
Ell!tá sempre ao lUlU di5ipo� Q prego de fcibHéCl à.

Ruc:camp081"'rrê.s cruzeiros mensaes _ cia'Clo� ser, a tualmenLe, muito elevaQ..o, em ['elação á exiguidade dos
. Sallee, 676, Fcn6 446 .- Santo André.,

dez centaivos (liádos e estarás I �eus salões. Ou com seu l'eprslIsnt.ante em São Paalo à RUe! da Mooca, í:l37
Fone 2-1371.

�

-

pl'el}al'ando UH'! peculio para, Secretaria, em Florianópolis, 23 de Outubro de 1947 Itua familia.. I :.'. A DHtE'l10R.IA ..'IlI"IlDlIllllilIIIiIIDIIII!!BIIII:!B_ ""'II!II:ai!iI!Ilfi'
•• !�_ FN2�;

I
!

-,

,

I
t

--------_.----�

Um belo conjunto, à prova de temperatura
e umidade. Proporciona excelente recep
cão de Ollda média e rádio de onda curta

Internacional na extensão de 13 metros.

O Novo B";3ÇO Sonoro "Cobra" suprime o

ruídodesagradavel de raspaduraouchiada;
faz com que os discos se possam tocar cen

tos de vezes mais.

Troca 12 discos de des

polegadas, 0\1 10 discos
de doze polegadas em

?tU segundos cada um.

O Braço Sonoro "Co
bra" pede se deixar
eaír ou raspar nos dis
cos, sem causar dano.

E:-'·
t-

Tra te das vias b
resplrahH1ias L

LAI Bronquite" (Aematicas. 1.
Cronicas ou Aguda.) <ii Gil h
.IUOS monife"taçõ&a (ToSle..... r
Rcuquidão. Cotarro... etc•.• ), f;
otsim como Qil GRl" E " Ião L·
molestias que atacam o apa- I.";,
re lh o r�.pir'a.torío B devem V
ter trotadas com um 'medi- ,.

. comento energico que com- r�;
bata'o mal, evitando com- ,.pl.icoçães graves. O SATOSIN .�.
contendo elen'lento!l antillile- l.t icoa, peitoroig. tonícoc, 1'eca1- I

oificcntss e modifjcadorell do li
organismo 6 o remedio "

indi.caclo. I"'
V
t'
i '

f. < �

r .

r.'
1/

Pi GeU r e hoje o seu
vidre de SATOSIN
nas bôas farrnacias

e drogarias.

o Novo Método ZENlrH de Tocar Discos'
"-

(om BRAÇO SONORO IICOBRA" RADIONICO e

Trocador de Discos RÁPIDO-SILENCIOSO

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

I

Ligação

Distribuidor Fxclusívo Z. S. BA.TTiSTOrrr
Ru (l Felipe Schmidt. 34 .... - Cc ixo Posta} 173.

FloriQnopólis. - Santa Catnrino.

. Lima, 1� (U. P.) - Á,s 14,45
horas chegou o Constellation
da Panaír do Brasil, num vôo
especial, devendo regressar
amanhã para o Rio di: Janeiro,
Jilste aparelho veio estudar a I
possibilidade de esta belecer-se
uma linh'a direta da capital
brasileira a Lima: No Constel
Iatíon chegaram Assis Chatau
bríand, diretor dos "Diários
Associados". general Hugo da
Cunha Maclíado, consful Bar
bosa Silva, que é tuncíonárto
dos Correios e Telegr'áfos, co
ronel Raul Albuquerque, o di
retor da Imigração. Desenho

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



lOS EE. Unidos
Iprotestam
I Washington, 13 (U. P.) -
I Os Estados Unidos protesta-
! rão contra a. pena de prísão

()RG/'\NISACJ\!) EFICiENCif\ ... - RiO DE JANEiRO

I t perpetua imposta a Juliu Ma...

AVi: nida Franklin Hocsevelt, I J5 sal� 105 I n iu, líder camponês da Ruma..

; nia, segundo os circulas diplo-
----�--- -�.� ---- I: mátícos desta capital.

• � �I li • t1 :
Declaram os mesmos círcu-

. �"'{'i0 «amOr a lirten "los que essa pena contra o lidea
Recebemos e agradecemos a �llti(;omanista de 75 anos de

seguinte comunicação: Idade correspondente a uma.

De ordem do senhor presí- sentença de morte.

dente tenho a grata satisfação � .

de comunicar a V. S. que, em MOHSHAS 90 'eEREORO
I Sessão de Assembléia Geral
rcnllzada hoje, foi 'empossada a E DaS Huvas

I !:o.�a Diretoria �.esta. �:i/ed�dei • Nutriç<ito do Si5hlmQ ne�voso -

par a o ano social J.9'1 7! 1948,

I eleita em S.cssão efetuada em

111-9-47, e assim constítuída: I
Presidente - J;Jmidio Cardo-,

80 Júnior, Vice-presidente --:
Octavia Marques Guimarães, 1° j
Secretário - Crístóvâo Nunes.
PIres, 2° Secret.ário - Pelaío]
Meridoza, 1 ° Tesoureiro -l
Waldemar Figueiró, 2° T,esou-j
reiro - Norberto Jacques Viei-I I�Ric!l �a MEMORiA e SiSHMl NERVOSO

o ' t P!(tr}u10 da labol'atorlo da
ra, 1 Bibllotecario - Higino I
Neves, 2c Bibliotecário - Ivo l HEPtm.ijA H. S. Da PUHA
WalrIa Raijke, 1° Procurador]
_. Orlando Sena Conceição, 20!.

Malnr"'s eselarecinrent«lS escrevam:
.

Caixa Postal 3.06t • Rio
Procurad-or - Severiano Gon

I

çal�es C:0n:êia, Orador - Os-j····
..

eu ',,&.'DTO"
. .. . ...

waido Sílvetra. . 'ti> a.K Jl
S·
,. liI1

irvo-ms ao ensejo para Senhor solte iro, dando de si

apresentar a V '.S. os meus 1'e8-
as melhores ref'er enciae , deseja

peIto.soS, eUmpI'llllen;�8� >. ". �l�g&r um quarto com clltrad.aPalato JUemloza .. ....,eCleta independente em casa de fami-

:,��, _. � lia. Prefere entre a praça 15 e
"".. ,'... >

._�� rua Esteves Junior.
PRACOS fi· P b

.

ÂNÊ,M!COS ! opostas por c sequio ao

Ger ..nt e deste iornal.
& IfI:iI2i!PiF_

chumodo lemcmho
cutr o s países eUrOPEUS. TI' .tamos corn ab sotuta

necessários para este timo
ef:c·ênCia dos papeis

Servidores públicos: I
(Jove1'1uHlor do Estado, de-'Iputados, mag'lstrados, funeío

nãelos estaduais e muniCipais,,·trabalhadores de estradas e
1

obras públicas; tabeliães, êS.-I.
erívães, deleandos, sub-delelIa-I,LLE ;,......,.....1!!II.!II!I!il!m....Ii!l'i1!�j<�8!�s:,lI;!lIR!!III*!III.IIIiI.B!::II!!IlIIIIIiII1ilJ!1MI!i_!lili!llii!!!li!!!ll_lIImre_�=�.<';S�__.·�

(los e:s�plent�s de7deleg·a.dos�del A U TOM _".., V� t:;: ..... �.
polícia, juizoSj de paz, futuros!

U L� 1 :t",·W
vereadores, indistintamente" Para r s pida entrega procure conhecer os t ipcs e pr eeos
inscrevei-vos na A.ssociação

i

que dispomos.
Beneficente dos Funcionários:
Públicos Estadupis e Jllunici-:
p:�.is de Sant.a Catarina. .. i

•

Nuzna noite como esta •••

i
I,

.
o lhe114/S SEGUR

U

De
1141S DURIVEi

até h.je fabricado
o anti-derrapante de 8 faixas é:

* Mais largo - extra chato
* 32010 mais durável
* Super - resistente, e tem •••

* 60 oI� mais ângulos anti.

derrapantes.

Calce o seu carro com FIRESTONE
De LunCHAMPION e rode tranquilo.

'!- .

;",t,

, .

ãrt$font
�

,;
,.

INDOSTRIA BRASILEIRA

o MELHOR HOJE ••• AINDA MELHOR AMANHA'

VIUVil Doralice Silveira ,José Eleuterio Fernandes e
.

� JOl'delina, Fernandes
participa às pelSOOIll de lual' pcrticipam és pell.Gal de suai

rolações. o cO:t;ttrato de cORa-I nlaçõa. o oontrato de ClO,lamen
mento de ..eu filho Arnoldo, ! to de sua filha Olcorina, com
com a grta. Ollca·rina Fernanc1e$. 'o ar. Arnoldo Silveiro.

\..•4'
r ArQoldo: üscarlsa _II�� cOndrm_Q_m _

f'lol'ianópoHlI'. 9 de Nevembro de 1947.

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

.

o sistema nervoso exige nu

trição especial. As células ner
VOIlaS precisam conter sempre
uma quantidade de Fosfatos e

outro> sais. Faltando tais fosfa
tos, começam as doenças nervo
sas, esgotamento cançasso .etc,

_A..l..-Óe

F@r

A Vida 110 Fígado

TOMEM

Ulnnl erelsnta�j
j'SILVE!RAII
-

Grllnd. 16ftl..
LlOSE' OLIVEiRA

ENCER�DOR
T",IJ!:fcne 1447

Relojoaria Prcqresao
de JUGEND & FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SB�RVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

Faça seu pedido por cai ta cu tclegr sma e pFgue
rómente quando rcceber ,

·1

N. 3 Cr$ 180.00 I . N, 4 Cr$ 220.00
I Marca -Co�dor

Fobdcagão ito.!i(ma I.
.

CQia:d dfli t1i.ql.lel. fabricação
Italiarto

Caixa às niquei lUtuXl 9 cm.

N, 4·,A o-s 240,00
Altura 16 cm. O rnesmc com repetiçã\)

NOlllIOill relógioll .50 a.c"ml)onhado•.dotl roSplDCtivOIl certificado.
de garantia.

PEÇAM-NOS OATALOGOS - ENVIAMOSGRATIS
JUCEND & FILHO

Curitib.:: •• Praça Tiradentes.: 26C -. Poraná

IvIAJ TE
Importante crganiz.s ção necessita de um que conheça o

inter ír» deste Estado. Ordenado, Cornissõe s e despesas
pegas. Escreva para THE TEXAS CO. (Semth Arner íca)
LTO. - Caixa posta! 62 - Florianópolis. indicando idade,

estado civil e refc rêneiae,

JURANDIR LINHARES & CIi!.
RIJa 1,'iraderote R, 18,.Ã,

Te!ef: flf: 13�4

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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11
i I
"

SÁBADO I

RITZ hoje 'ás 2 4 7 e 8,30 hS.!
Matinées e sessões elegantes!
Johnny Weismuller - Bren-I

da Joyce - Johnny Sheffieldl

FAZEM ANOS AMANHÃ:
- Acquanetta' I

_ Estudante Zenaide Rodri· TARZAN, E A MULHER

'I! gues, aluna' do Inst. Educação, LEOPARDO
filha do sr. João Rodrigues No programa: Brasil em Fó-I
tun«. do Banco do Comércio co - Nacional - Ainda

que',- Sr. Bolivar Barros da Cos- pareça incrivel

ta. tuuc. do Banco do Brasil re- Preços: ás 2 4 e 8,30 hs. Cr$ ,

,sidente em Curitiba 4,40 3,00 ás 7,30 hs. Çr$ 4,40!
- Menina Iara Queluz filha único' III1Z!!aII_RlIIIIi_IIiIIIIRl'lIiIlIII__"""EIlIIll2llIIiIIIIIIII!5I"IIIiiIiI!I!IEI__

do sr. Ricciotti Queluz
' Censura até 10 anos.

relle.s���l��:n��d�;;leC� g� �Ir�:
..

IÚ)X'Y.·��j� ã� '4',30'� 7:30 hs·. léro Clube de Santa Catarina
sil 1° Notícias da semana - Na-

.

1 90 O d I De ordem do sr. Presidente, científico a08 interessados
_ Padre Luiz Adams _ Pro- ciona '" gor o e o magro -

tessor do Ginásio Diocesanol Mary Boland - Henry O'Neil que s�' acha ;, bena, fi matricula pera o couso de pilotagem des-

em Lages OS COSINHEIROS DO REI ta entidade, de acôrd i com as instruções recebidas da Divisão

S J 'N G 3g "Butch " Jenkins - Ja- Aéro·Despottiva da Diretor ia de Aêrmautica Civil.
Transcorre hOJ'e o aníversá-

- r. ose . rag, sargen- Af V
.'

to do 140 B. C. mes Craig onsa el,ga
rio da distinta e inteligente se- O H1Q E Secret s rio
h

.

C '1
- Sr Antônio Nunes Pires, . P..iJ U NO MR. JIM fj .

n oríta eCl ia Jaques dos SaE- o . - .

tos. sargento da Militar do Estado. 4 9on�n�i�����el'1adO \Judeus clandestinos
Dotada d.e. destacad�s vír-' FAZEM ANOS 2a FgIRA: Preços: ás 4,30 hs. Cr4!' 3,60 1

.ri d t
- I -

"i' I Roma, 14 (U. Pi): - O jor-
ues. e espm o e coraçao., pos- _ Sr, Alberto Barbosa, Oti- 240 ás '"' ')0 hs Cr$ "60 único
.su vasto 1 d I I

' 1,<' .' ,. o , i nal "II Messagero ", em despa-
1

.

circuio e, am:za( fJ!:;, cíal Maquinista do Vapor Car- Censura até 10 anos. ' eho de Veneza, anunciou que
n:0tlvo por que s.era hoje etu-I los Hoepcke . , , , , ... , , .. sÓ«Ó, ••••• ,... ! 1.000 judeus partiram de uma-
aívameute cumprimentada por

•

10dos. I '
_ Sra. Maria José S, Guima- ODEON hoje 'ás 2 horas pequena aldeia, perto dali" ru-

Ás suas amizades, a distinta I 1'3.€8 Franzioni, esposa do sr. lVIatinée das Moças mo á Palestina, desprovidos de:

"aniversariante oferecerá pelo Plinio l<-'ranzionÍ Júnior prof. 1) A Marcha da Vida - Nac, visas em seus passaportes.
transcurso da data, uma mesa do G. E. Arq. "Sâo José", 1iJ UlIÂ' OOEN� Imp, Filmes

.

O despacho acrescentou 'que
dedôces.' �X�o fWJ3LlA 2) Ao Ritmo dos Patins· - cerca de 30 ônibus vindos de

Envlamo-Ihe nossos

votoS!'Festas
' sncíais I .E I)A}tA Á liÇA Short I lugares vizinhos a Genova e

de telícídades. ti! \� U AUX1Lu:-i COy. 3) O Gato do Dr. Jeckill - Turim descarregaram cerca de

CLUBE RECREATIVO 12 DE tlATEl>A. COY" o Desenho Colorido \ !.OOO. pessoas, que embarcaram

MAURO PEREIRA I SE,TEMBRO [rn,J1lill!llll,,��fifif]1 .

4) Sinfônia do Estaleiro

-I lmedl�ta.mente em l.a n c h a s.

Vê passar, hoje, mais um Hoje .á noite o Clube Recrea- _�m!WiliI. Desenho Colorido motorízadas as quais, por sua.

aníversárto natalício, do jo-I tívo 12 de Setembro de Capoei- 5 - SEU úNICO PECADO vez, os levaram até mar alto.

;vem Mauro Pereira.
. Iras, realizará a grande festa .da J:I �

d d
$ Com: Akim 'I'amíroff - Gla- onde os aguardava um navio.

Por esta data, o jovem a.lll"i coroação da Rainha da Socle- rOglR' O a 110- dys George - Muriel Angelus
.. , ... , ..... , ............•

versariante, receberá em sua, dade. b
Preços: Cr$ 3,00 único -

�casa, felicitações por parte de; Para essa festa reina grande gauua ru ra Gera12,00 �� IIT'Alseus parentes e amiguinhos. i entusiasmo, prevendo-se que Livre creanças maiores de 5
.

-=:t
...... ii ""

Illaverá numerosa assistência e Luderítz, (Sud. da Afr ica}, afim: poderão entrar. WI C"TA�'N!:HS{
Dl: TRANSPORTES AÉP.EOS LTOA

MENINO NICOLAU J08m I que o baile será animadissimo. 14 (U. P.) - 16 estonianos, in- IMP}{;RIAL ás 2 4,30 e 7,30 hs.

Agradecemos a finésa do clusívo uma mulher e uma cri- I - O NINHO DA SERPENTE ., ,..... ., -

convite que nos foi feito para ança de poucos meses da idade Com: Fred Me Murray �;ENHOHITA!
a8sistirmDs á noitada de ale-I' chegaram hoje a esta cidade II __ o TAHIA-A DEUSA DA A ultima creação em refri-

I gria, com vot?S de pleno êxito. após .vár�o� meses de eonstan- SELVA gerante é Q Guaraná KNOT

I ,DEMOCRATA CLUBE I te e trenétíca luta contra a fu- Com: Adele ;ylara - Allan EM Gi4RR.4FAS GRANDES
Conforme noticiamos, o De-l ria do mar a bordo de um iate Lane Preferindo-o está

,mocl'áta Clube realizar'á hoje I' de 20 toneladas, para fugÍ1' a III - AGENTE FEDERAL 99 acompanhando a moda.

I á noj�e, elegante soin5e em "vingança russa" em sua pa- Com: Marte Larnont .. . , ,., .

I regosijo pelos melhoramentosij tl'ia. No programa: 1) O Esporte Aumente o C�l.pital fIo Colw-
introduzidos na séde social elos fugitivos não possuiam em Marcha - Nac. Imp. Fil- g'ji) BSl'rig'a-Verde, afim d&

I que tanto honram a inteligên- ca.rta de navegação e o iate mes 2) Trailler: Os Demônios que IlOSs.amos construi-lo, ins-

I cil1 e a dedicaçãü da atual Di-, equipado com llma simples ve- d? Circul.o Vermelho - O pró- C'l'evendo-se, hoje mesmo, nfli.

retoria. la e um pequeno motor que se XImo senado s\�u (IUut11'o social de corupo-'
Pelo entusiasmo que se nota perdeu durante a viagem: Preços: ' Cr$ 3,00 2a

Platéaj neutes.nas rodas sociais, o Democráta Nenhum dos ocupantes . do Cr$ 200
'

- .. ---,-------... "" ..

Clube terá hoje um dos seus iate era marinheiros 11eh tam- Ce�suj'a até 10 anos. . " .............••

grandes dias. pouco havia viajado por mar, ODEON ás 5 7,30 e 9 horas I ODEON HO.JE IMPERIAL.

, 3 "'"
' As autoridades locais a.inda CHOQUE Simultaneamente

Des!lstrS! do' �VU1�aO não decidira�l1 �bre ° que fa-. C?m: Vincent Pr.ice - Yynn Odeon ás 4,30 6,30 8)30 horas

lu
U U II

R' VI zer com os fUgItlVOS da sanha Bal'l - Firank Latllnore - A- Imperial ás 7,30 horas
Rio" 29, (A. N.) --: �eve a�se soviética, Todos eles possuem No programa: Sessões Elegantes

q.ue OS.d.OIS cadetes d: �er�llau- passaportes e perinissão de re-' 1) A Marcha da Vida - Nac. PRECIZAM-SE DE MARIDOS'

� tlC,� Vitimados 110 ��sastr: de
fugiados porém seus documen- Imp. Fi.lmes, (3 Garotas de Azul)

Ill;vlao
na estrad.a �lO�Petlopo- tos não tem vistos. 2) Fox AirpIan News 29 x 86 TECNICOUOR

118. eram os prllner:os �olO.ca-l O povo de Ludriz, num mo- _ Atualidades Com: June Haver - Vivian.

. a . I
dos na Escola �e AdonautlCa. vimento de grande simpatia pe- Preços: Cr$ 6,00 4,00 3,00 ás B1ayn·e - Vera Ellen' - Geor-

�esteJa. 2 feIr.a seu quarto i .Joberto Magalhnes era ? cade: los participantes dessa odis- 7,30 Cr$ 6,00 único. ge Montgomery
amv�rsárlO, o lll�eressante e'i te n. 1 � seu companhello, de

seia tem fornecidos alimentos e Impróprio até 18 anOs. No programa: 1) O Esporte'
g�a?lO,so. garoto NIcolau JOS�\ tllfortu1l10 era o n. ? .Joberto abriO'os aos refugiados. -em Marcha - Nac. Imp. 2J'
Yle1fa, filho do sr. Romeu Jose: ia ser nomeado sub-ajudante da ._�_� ar , '" DOMINGO �ox Ai.rplan News - Atualida.-
;Vieira, chefe das Ofi,cinas dej'tropa de cadetes, em v�sta,. �a r otr a al'a ODEOíN á 1,3/4 hora des
'1" A G,azeta". \,colocação obtida, e LUlZ ma "'0 a I, I - SEU ÚNICO PECADO Odeon Preços: Cr$ 6,00 4.0f}'

Nesse dià, o inteligente me-, presidir a so.ciedade de cadetes d f·"-I II - TAHIA-A DEUSA DA 3,00
.

nino brindará os seus amigui- do ar, agremiação que congre- O ellaO .

.

'SELVA áÁs 6,30 C1'.$ 6,00 único
nhos com u.ma mesa de docês. ga todos os alunos da escola. Rio, 14 (A. N.) - A libera- Preços: Cr$ 3,00 único - Imperial CI-$ 4,00 único

- 10UTRO ACIDENTE MAS ES� ção do feijão preto deu como Geral Cr$ 2,00 Livre creanças maiores da li
FAZEM ANOS HOJE: TE SEM VITIMAS I resultado o aumento do seu Livre creanças maiores de.5 anos poderão entr.ar na sessão.

.

_ sr. Miguel Daux, prop. 'I Rio, 14 (A. N.) - Novo aci-I custo nas fontes de produção anos poderão entrar. de 4,30 horas
.

dos Cines Ritz e Roxy I dente na Aeronáutica ocorreu, I pa.ssando de 150 para 180 cru· IMPERIAL 'ás' 2 h01'as SUSptlUSas todas as entradas
_ sra. Seferina do Vale hoje, no Rio. O piloto de um, zeiros a saca. Diante dessa ex- 1) A, Marcha da Vida - Nac. para estudantes sem cadernetm_

_ sra. Minervina Cúneo, es- avião de treinamento da base ploração, a Comissã.o Central Im:p. Filmes
.

. . , .. , , . . . .. . �

posa do sr. Armando Cúneo 'aérea do GlaIeão, aspirante ele Pr·eços resolveu tomar pro- 2) Sinfônia do Estaleiro _-

, IMPÉRIO - ás 2 e 7,30 hs�

func. público Estadual. LSérgio Xavier, levando a bordo vidências, apreendendo a mer- Desenho Colorido 1) A Marcha da Vida. - Nae•.
.- Sra. Maria Aparecida No·' o ten. Emy Müller, quando so- cadoria nas fontes' produtoras, III - TAHJA·A DEUSA DA Imp. Filmes

'cetti Souza, esposa do sr. Ro-: brevoava a estrada Rio-Petro- passando a vende-la aos cario- SELVA 2) Si:t1ônia do E-stale'iro -

7berto Costa Souza, func. do' 'polis notou que o motor fiofre- cas por preços razoáveis. A sa- IV - PRESIDIARIAS Desenho Colorido
.Ban�o do Brasil ! ra uma pane. fra do feijão que será colocada Com: Ade1e Mara - Linlle 3) A Voz do MundD ,_ .. A:aa-

� Sra. Alaide Garcia �e Oli-: .

Não tendo outro recurso, o
I
á venda é abundante.

.

Roberts !idades
.

�eira, esposa do sr. AristIdes de _PIloto pousou sobre o pantana
----.---

V - AGENTE FEDERAL 99 IV - TAHIA-A DEUSA DA
Oliveira I ali existente. O avião capotou,l- UM ANALFABETO Com: Marte Lamont -

11/1
SELVA

_ Sr. Hugo Freysleben,· danificando-se,

comPletamente'1
é um c.ego. N�o de�xes teu a:nigo 120 Episódios Preços Cr$ 2,00 2,00

iune. do Tesouro do Estado i mas os tripulantes sairam i1e- na ceguelFa da �g.norancia.
Da-lhe

Preços: Cr$ 3,00 2,40 Imp. até 14 anos.
-,

,

AI....'
.

. a luz da mstrucao, levaiTIdo�o a um
I- Sra. . bertllla DllllZ, es-, sos. curso de aMabetização de adui l.os . Censura até 10 anos,

.. .

... ', . , , ... '. .,...... . .... -

Vida.
ANIVEHSÁRIOS

STA .CIDCILIA JAQUES
SANTOS

Maquinas Grafic;-r
.

VENDE-SE:
1 máquina l ipográ í'ioa automál ica, marca "JOHANNJSBI�RU",

com saída (Ir p inçu. em estado de nova, para serviços finos, no

torrnato 60-,80.
1 máquína minerva alemã '·f>L\}L\:\'T" a pcdul com motor

no Iormato 21x3L
1 máquina litográf'íca, f'orrna!o 50x70 mm com pedras e

,

; ', .
..,..

"'lA'''"·�·''''ll\!�i!''?flIfllml!ig.
•

., '. f�';i��!'!�liW=I.?G_i...
I posa do dr. Lepoldo Diniz Jú-

DOS, uior, resíd. Capital Federal
- Sr. Elpidio Candiclo de

Souza, construtor em S. José,
onde é muito estimado,

motor.
2 pedras li tográfica- tamanho 80xl15 mm,

"I jogo de 4 tampadas ele Arco para Fotc-Mecãnica.
1 máquina Iotográf ica !!Ox50 coml'lf'ta c/prisma, objetiva,

lampadário novo e relicula. I
f

1 compressor para pintura,
'I'ratar à rua França Pinto, M - Vila, Mariann-São Paulo.

.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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porque compraolos tudo em grande escala!
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j sHuacão na Indla!
Nova Delhi, 13 (U. P.) -'

,Um batalhão de tropas hindus:
.

d
!

. apoia ae por tanques médias, \
-entrou na cidade de Janagadh, \
onde foi recebida pelo major i

:.$.J��lP; :;���;iV�e�����r�� �l���!V·····
-

�·y]·--a�-l-�'. _ F���;iloi�o��tados dlretam.311te dos E. E. iIDI'dO� l-u·ii�ji-�O---·i1ifRTjT.-�-I"-D···" "D""!�funcíonártos. . . ",--J _L . . ,,�..... ....__. \\..,�.1
.

�g
• • .

li
.

ii! U UU ii r ..... .ll.1I. 1l U 11 li n

o p.rimeiro ministro Pandit O Bo'l1:' RestaUt"nt"\t,e do 8!'·1 ÁOS s�s. medltos e tsrmeeeutrccs e ã!)� hosplt.�m. ! para quem Rem muito
.Nekru telezraíou a Liaquat Ali A t P" 1· ('("'1. '1 '� . Comunlaa�:os que ••tu.m.OI! l'ec9.bsr.do uma lmpOl.'taça.o dl1'et�

I fJ·U ROUCO dinheiro
.. .0 ": •.

r u r ltlO go .....u enol, B. Idoll EiStQdOl! Untaoa, dt'. 119gulm:OiiS o\'hgos: r:'"
Khan, primerro ministro do tuado no cent ro da Preço Filmes para Ráioll X. C!im díversce tama.nho". Deseja empregar bem seu

P.a�istão, ill!orni'�ndo-se da de-] Hercflio Luz, def-ronte Q j Almofada. e trQves••h·�1 da ca,?��a. de 01'. de borrocha -- Ded9�""Q!I e I capi�al a juros eompensadore•
.

-.<D. isao do governo hindu e dizen-IMntriz, em ,�l'oranguá. I capotmho. h191enl�o. �8 borracho. de 8, 10 ou 12 por cento?

d Ih " . ,.

B btd ..
Luva. para Cll'UrqlO.. I Pr ... ·· h'

�:?- e o nosso conllssaT1� :'e-I e 1 ce naClonalSl e &S I CubaI!, c-orr,adt'lls, irrigador••• caneca. graduadoai. compadra., funi(j, _ .o"tue oje me�mo. O

�:glOnal recebeu ontem a visita
I trongeiros. AperitivQs da. I

'.m !erro b!itido. esmaltado. Departamento Imobülárío dt·
.:do major Jones, que lhe entre�'1 Floro Bl"aeiíeiro. FrEl9uezitl .

_

E div.nos ��tro. ,orti��. r

I
C�EDIARIO KNOT, á rua Jo�(

-gou uma earta, apelando para, otirou. I Demonstraçoes e pedlCi.oaJ a o O M A T E C Pmto nO 5 (anexo a red,açaO
"'o govêrno da Judia assumirl Trotar pesaoqlmente.

Sociedade Materiais,! Instrumentos 'réc.niooll -- Cia�tifico", Ltda, de "O Estado"), que tra'"
.

.A. E
.

'1 I Rua. ConaelH�lro Mafra, 54 -- CQlxa P<ntal. 148. b· J1 d • b'
�

esse govelno. "se pedldo fOI ..........................•..... l'elagrcamal: «Somatec7I FLORIANOPOL1S, �"lS�CnRo1,�m com lllaçaoAcoJn(.'-atendido, a fim de saJvar o es-) A primeira Agua de CoI&nia feU,i, 1)-i!J" I ORlO IMOBILI R[ .

tado de colapso administrativo.' no mllndo fel fabricada •• el.... 'I .

A. L. ALVES; firma espé"
,e dependendo do acôrdo do Pa-1 de Colônia pel. FÁbrica •• 1.... A I S� cializada com vários anos de

kistão. I Maria Farina. I
� I pratica no ramo, poderá o.te"

"
.

re:cer-lhe a máxima garantia
I A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL, AVISA P

'I
e efiGiência nos negócios qlli8

TODOS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPREíSA lhes forem confIado!'..
REGULARIZAR SEUS TI'fUiLOS DE ACORDO COM O DE·

I'
,,,,_.

ICRETO-LEI 7.930, AFIM DE
.

SER REEMBOLSADOS' DE I r) l' d IF A GACORDO COM ESTE REGULAMENTO. � r. In o o • •

!
PA.RA MAIORES ESCLARECIMENTOS PEDIJI..fOS o ES i Pereira a

PECIAL J)'AVOR DIRIGIR-SE AO ESCRITóRIO CENTRAI � I
DESTA C44..PITAL, CITO A: RUA FELIPE SCHMIDT. EDIFI I

Adv�gado e Contabilista

;'I�'CIO AlV!.É1LIA NETO. Conlltituição de liociedadss.
.

____________________________ 1·
PIc.olnoill conto.baiíll •• Organiza-

F 'd d
• \ d d gõe. -- Pereceres e serviçOI!

'aça sua carl a e por m- .1l.p1'0SSaW o·se em ar seu

I
correlatos. I

termédio da Ação S. Ca.ta- nome pura deleg'ado da Aç[ão I Rua Gal, Bitt.encourt nO. 1�l2 Irinense, que tem um ,ca(lastro SomaI Catarinem;e no seu quar- f'lOd<!t1f.poli�
,

especial dos que realmente teil'fio, v.s. já estará I!l.zeutlo al-j9 Do.. 17 1-0'(H (ll''-' d:',n\!i. :
1- lll'ecisam de auxilio. go de um l

� "

• ��m.cpe!eimU1Ii *9
I

I
J

�
;�
."

;
.•.�..

:

c'-

".

�.
<
-"'�.!:!.M�1M'S2W! ..•

Di' . (L(lRINlO Ge
GA.LLETTI

AD"OGADO
Crimlil G c:iv ..l

Cotl.tituição d. Sociedade.
NATURALIZAÇÕES
Titulo; Deolaratórios

E.crit. -- Praça IS do No". 2�.
l0. andar.

RG!tld. - �ua TirQchnts8 4'1.
F011E •• 1468

. . . .

si
..

C'ÁD:�
.

'júüsiilriiIio
....

.
Conseguir alfabetizar um patrí

-4110, convencecdo,o a. frequentar
-um curso noturno, €T!1 breve se-
'remos um dos povos mais adían
,tad�s do mundo; Grupo Escolar 8

. Jose ou Escola Induetríal.
"4t _ .

:Selo comemorativo
Entrará em circulação no

sdla 15 deste mês, o selo come
:mol'ativo da semana da aza da
taxa de 40 centavos e l11ai� 10
-centavos de taxa adicional que
"Se destinará ao fim especial de
.atender á instalação e manu

:tellçiio da Caixa Beneficente do
Aviador Civil, sendo obrrgató
rlo o pagamento dessa taxai
;adiciou:::l no fl'2.UQUiamer;to!"dos objetos de correspondêu
-cia, durante a. semana compre
, .endida entre os dias 1 5e si de
.Novembro corrente, no terrí
.tor!o nacional. Todo objeto de
'<Correspondência cuja taxa a

'que está sujeita por igualou
superior a 40 centavos, está
-obrigado a aplicação desse se

:]0· durante a referida semana.
-'O objeto que fôr encontrado
esem ter aplicado o aludido B�

'10, ficará considerado corno

'insuficientemente franquiado.
............... , ..

, -,

�

�

I .

I

VENDE/vIOS ARTIGOS

I PARA A AGRfCUi.TfJ� il : 7
Arados. grades de disco e de dentes. cultivadores arnerlc.. -

nos, tratores especiais para hortas. l\�oinhos de pedra e

de disco para todos 03 fim. e. capacidadea, Máquinag e ve

neno para extinção de formigas. Amplo sortimento de tôo

das as ferramentas para lavoura. Consulte nossos preços!

PARA O TRANSPORTE:

.PARA A INDÚSTRIA:
Tornos paralelos e bancadas.' Mnquinas para diversos fins.

Completo estoque de ferramentas. Motore� Diesel indus

triais, marítimos e grupo! electrogênios, Grande sortimento

de canos, material para instalações sanitár ias, banheiros,

etc., utensüios e material para construções. Fôlhas de serra

para engenho. braçais para aço e metais, circulares .: de

fita. Bons preços para atacado e varejo I I
l

PARA A FAMluA:

/ Artigos úteis e indispensáveis ao equipamento de um lar

/
moderno, como: fogões de todos os tipos, rádios de diver-

SlI"G marcas. filtros. uteneílios para cozinha, geladeiras, má

quinas de costura, ferros de engcãiar e outros. Seção de

fazendas e artigos de confecção, capas para chuva. capo

tes etc.; drogaria. perfumaria e um var iadíssimo estoque
de artigos finos para presentes-tudo a preços conv idativos !

Pneus Gigantes Goodyear de tipos diferentes, es

pecialmente construídos para a natureza de cada'
trabalho. Câmaras de ar, mangueiras para radia

dor, correias para Ventilador e Baterias Goodyear.
,
\

Ferramentas e macacos para-qualquer capacidade.

CARL SH �
�

COM�RCIO E INDÚSTRIA
MATRIZ: Florianópolis. FILIAI:}: Bíumenau • Joaçaba - Joinvi.le - Lages

.)Laguna . São Francisco do Sul - Tubarão

***********************************�*****+*************

ARMADORES - COMERC�ANTES - 5NDUSTRIAIS
Transporte de cargas e passageiros entre 05 portos de Laguna e Ri.). de Janeiro. Fábrica de Pontas "Rita Maria" (PregflS de ferro)

Ferragens <II. Produtos Químicos e Farmacêuticos e TIlLIlGRAMAS I'HOEPCKl'l

AGÊNCIA EM SAN"tOS - :ESCRITÓRIO í.lM SÃO PAULO §; C::'-'IBriSA

Fazendas e

.• 16 artigos
.

-::,.,.-::::.. . ..,: � .

._. ,�.� da mellor

atualidade

COíf.PRE SEU EXEMl'L/,R I
HOJE MESr.IO: I
Custa só Cr$ 3,00 I

...,,;g .. ..J

Máquinas �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I
i

ANÉL IODAICO
Ultima maravilho om jóia & be!azo I

Uma dádiva de duplo valór, com
signo, planêta 9 pedra do mês do
nosc;m�ntc.
Em preta fino, com ouro 18 Kls.
e pedra. .

Também, todo de ouro massiço
e platina.
Registrado a garantido por Lei.

NÃO MANO! DINHEIRO

RemetG:·ltos, com máximo prestêso{
pelo :iarviço d? Reembolso Postal,
pele to�o o Brasil.

rrçl>.M CATÁLOGOS

O:"n�r.iã�c50 Comérclal e Fábr!cH da Jói3S Azler.$

m fhWm FEliÓ, ia - fdO DE JAlmfiO

Quarteirão n. 4 - (ruas: Y'e!i'pc Scllmidt, Pedro Ivo, Sete de Se
tembro e Oonselneiro ':[\<lafra).

,Sra, Sl-e)i,ta Garcia e sr. Sidnei Noceü.
Quarteirão n, 25 - (ruas: Blurnenau, praça. Etelvina Luz, rua Fer

a-oíra Lima e Avenida Mauro Ramos). - Ouarteirão n. 26 - (rua Irmão

.Ioaaui.m, Avenida Mauro Ramcs e rua Itio Grande do Sul)
S'l'ta. Maria. Enriqueta D'Avila.

Snl'a. CECILIA MACEDO SIMOES
Quatro quarteirões compreendidos entre as ruas: Marechal Gui

lherme, Deodoro, TIe. Silveira e Arcípeste paíva,
Sta. ETELVINA MELLO

Dois quarteirões, compreendidos entre as ruas H. Luz, Fernando
Machado, General Bitencourt, B Saldanha Marinho.

Snra. MARIA COSTA SOUZA
Ouarteíão compreendido entre huas Anita Garibaldi. F. Machado,

General Bittencourt e Av. H. Luz.
.

ISnra. AGNESE FARACO
Quarteirão das ruas Felipe Schmidt, Geronimo Coelho, TLe. Sil

vcira e Alvaro de Carvalho.
8R. MANOEL FEIJó

Av. Mauro Ramos - rua Silveira de Sousa - rua Campos No
'Vos - rua Lages.

STA· CARMEN BARBOSA ,

Ruas: Visconde de Ouro Preto - Anita Garibaldi - Fernando
Machado e Av. Hercílio Luz.

SRTA. EDY LUZ E SR. CAMPOLINO ALVES
Ruas: Deodoro - TIe. Silveira. - Vidal Ramos - Jepõnírno Coelho. I

,
SR, LEODEGARlO BONSON

Ruas: F,elipe Sohmidt - Largo Fagundes - Tte. Silveira - Alvaro
de Carvalho.

J-_._
.....

<

F GAREIIOS
A ÓLEO DIESEL OU A QUEROSENE

FABRICAÇÃO AMERICANA
ESMALTADOS A FOGO

2 BÔCAS - Cr$ 500,00

DeSC(mt�li o!.õpeciQ;' para t'evendedores

5/11
300 RUA MU,lER - TRAV. R. OfUENfE
TEL. 3·5351 - BRÁS - S. PAULOf

J

�As-íer6ide--·&--Cia. <-�Ltda:-
, ,RUA TRAJANO, 33 - (sobrado)

.
O ESCRITóRIO ASTERóIDE & Cia. Ltda., Intermedíár io da .

Empreza Comercial R. Grossenbacker S. A., com escrítõrío no Rio
de Janeúro,. encarrega-se de compras de quaisquer artigos naquela

i praç.a - CImento, ferro, canos galvanizados, !pneus ete.

a mais moderna creação em

refrigerante é o
,,_

-

..�

�J

-

'11.\!11t�
._-_._----�-----------------_.,

"

•

Delegados da nção SI Calarinense
A Ação Socia,l Catarincnse, 1);'\)'a boa. execução de seu plano de

assistência '310 verdadeiro J]('.tT"! :(:lu. precisa em cada quarteirão de
nossa cidade, de um ou uma l't:[i:'esenLan{'e, no mínimo, p{jdrenrlo cada
�u3lrteirão ter até cinco representantes,

.

Desejando o prezado leítor ou Icitora oolaborar em tão grandiosa jobra, dê hoje mesmo a sua adesão {lO::' intermédio deste jornal ou da
Rádio Guarujá.

.

Pessoas que já se Inscreveram:
Quarteirão n. 18 - (ruas: Almirante Alvim, Ci-ispim Mira, Av,

�auro Ramos e Perraira Lima).
-81's. Bento Aguido Vieira e Heitor Faria.

,

"

-�
'.

',o

.�.

r' ,

�

i
'

.'

-;!l
t('

-:� �

��

j�
,5-

,

r-:';', (
f:

./

KNOT
.

.

Em garrafas grande
[xperimentomo. r �elicioso

..

VItima lVovidade G·illette

A sua disposição, agora, no elegante
Estojo "Diplomata", o novo aparelho
de barbear Gillette TECH, já famoso

pelos quatro extraordinários aperfei
çoamentos que apresenta!
Primorosamente confeccionado em

matéria plástica, nas côres marIim

vermelho e marfim-azul, "Diplomata"
contém o novo Gillette TECH e um

pacote de 5 lâminas Gillette Azul.

É o ideal para uso próprio ou para um

presente distinto a um amigo de gôsto.
A venda nas boas casas do ramo.

�
;�5:7(

SEGURANÇAI Frisos SUAV!l)AOel Barra-
antl-deslisantes (1) - distensora (2) e Su··

maior proteção do porte especlal (3) •
)

rosto, contra cortes, barbear mais suave.·

;,
I.-,l\'1!?t�

��Y0
:Gt)):S ,

fCO!"\OMfA:, eonrôr
to e sausração - eis"

o que lhe proporcio
na,GiIletie TECH.

P',AI'I!)EZ! Aberturas

amplas para escoa

mento da espuma (4) -

limpeza fácil e rápida.

------------------------�

I

I
I
i
I
i

J

--- maíer- eccne

mia, prertra ali Iâ

minas Gl!lettc Azul,

que se adaptam, rt

gorosamente, ao no

vo Gll!�lte TECa.

-

1ater. Amer!c.�
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DOMINGO .. DIA li; • FRENTE AO ASIlIO DE ORFÃS, A GRANDIOSA FESTA "S INOS DE NATAL" EM BENEFICIO DO
NATAL DOS POBRES. BARRAQUINHAS .. PRENDAS .. MúSICA .. NUMEROSAS ATRAÇÕES... OS SINOS DE NATAL CHA

MANDO O POVO PARA DAR AlEGRIA AOS NECESSITADOS!

-LIRA TENIS CI.UBE .. DIA 15 .. NOT.ÁVEL ACONTECIMENTO NO MUNDO SOCIAL DE FLORIANóPOUS w "BAILE DAS
AfASCARAS" .. CARNAVAL ElVI NOVEMBRO .. PROMOVIDO PELO GRÊMIO lIRA _ SERPENTINA .. CONFÉTI .. LANÇA�
PERFUME .. MESA� A VENDA CR$ 50,00 SABADO DIA 8 NO URA T. CLUBE COM DffiEITO A 4 MASCARAS .. 2a FEIRA

-

EM DIANTE MESAS NA RELOJOARIA MORITZ .. MASCARAS COLOCADAS À PORTA.
------------------------------------------------------------------------------------------�----------------------------

"NAO PERMITA DEUS QUE POR
I NEGLIGENOIA NOSSA STALIN

I 'JlOMif<: O LUGAR ,oE HITLER"
S. H. I. - Informam de Utrecht,

I que as táticas e conceitos cornunis-

,. tas foram objeto de serias denun
cias feitas pelo poderosos Pnrtído

I Católico Popular. Na, sua primei-

I
ra reunião de apas-guerra, nos
ultimas dias de outubro, pp., na

I quela cidade, os membros do Par
I tido adotaram a resolução de con
I denar o 'comunismo, acusando de
f'or como finalidade causar D cola
pso, da atuai comunidade e suplan
ta-Ia por um super-Estado comu
nísta. O Si'. J. W . Andriessen, Pre
sídente do Paa-tído. declarou num
discurso, no qual insistiu para que
os cal olicos

-

resistissem :1S al.ivída
des comunistas: "A Europa já te
ve um Hitler como Fuehrer : Não.
permita nem; que por negtigêncía
nossa Stalin o substitua nesso lu
gar". O Partido e 'o mais forte da
}J olanda uma vez que os catolicos,
qUA reprcsen tam cerca de 37% de

}1011ulação,,)'otam .todos no Partido.
Nas elei('õ'es do ano passado, para
a Camara Baixa os votos do Partido
Catolíco foram de 1.500.000 apro
ximadamente um terço de todos os
votos.

S. H. L Informam de Haia
que a Suiça aceitou o convite
feito pela União Alfandegaria
Benelux (Belgicá, Holanda e

Luxamburgo) para fazer par
te do grupo de estudo compos
to de 13 países, a reunir-se em
Bruxelas de 10 a 15 do cor

rente, a fim de examinar as
. possibilidades da formação de
uma União Alfandegaria Eu
ropeia. A Noruega e a Suecia
anunciaram sua intenção d�
enviar observadores. Ainda não
foram recebidas comunicações
nesse sentido dos paises da
Europa Central e Oriental. Es
pera-se que o grupo redija um
relatorto sobre a possibilidade
da formação breVe de uma
União Alfandegaria e de di
versas uniões alfandegarias re

gionais, nos moldes da Benelux
A Holanda será representada
pelo Sr. D. r. Spierenburg. Do
mínísterín de Negocias Econo
micos, e pelo Dr. A. M. Hírs
chfeld. Conselheiro Economí
co do Governo holandês, que
dev:erá chegar dos Estadi(sUnídos a tempo de participar

O trabalho isolado é disparo, da reunião.
-

sivo; a ação ordenada e con·
------------

-----------

junta é plenamente eficaz.
A Acão Social Catarinense

destinâ-se a coordenar esfor
ços em prol do.s desprotegidos
da 801'00..

Continua aberta a snbscrí
ção pró casa do necessitado, de
acôrdo com a feliz idéa de
um "Voluntário", trazido ás

I nossas colunas .

. 1 Destil:a�s,e a mesma a fazer

I ' os nessarios reparos em casas

I
j
de indigentes afim de que fi
quem abrigados das íntempe
ries.

Contribuições recebidas:
- Um anônimo Cr$ 10,00
- Um anônimo Çr$ 5,00
- Uma firma de móveis �

�__---------------------------------------------------------------------.taboas.

Cia. Catarinense. de Transportes Aéreos
I N I C I _f-� Ix- f\'

Ltda,

1
1
I
I
t

DENTR() DE POUCOS

Viagens rápidas entre Florianópolis - Laguna -- Tubarão - Ara-
ranguá.

Flor-ianópolis, Itajai, Blumenau Joiuvillo, e S. Francisco
Plor ianopoiis - Blumenau - Ma{t'a - Oonoínhas -- J:>. União,
Florianópolis - Lajes.

.
Ganhe- TEM P O e D CH H ETa 0, viajl1ndo com

RAPIDEZ.CONF()RTO-SFGU RANCA
..

pelos aY�ões da ue i LnI
,

-
. I

VACL�ADOS os snnrres

IP I'II!d S
ri

I O tllil O
I

HOL�:Et�:X��:;:::O E pr I 8 Dela emocra IC I
S H I - Informam de r-raiai Para conhecimento dos nossos Correligionários, comunicamos que, I. .

�.
-

.
. o P. S. D., transferiu sua séde para o 20 anelar do prédio Tamoyo, n. 42, I

.que estao sendo vaclllados. oS[à rua Felipe Scti:midt, onde poderão ser atendidos nos expedientes das f
"Suditos holandesses no Ca.iro 9 às 12 e 14 às 17 horas, diáriamente. I

.e em Alex.andria, tendo sido
remetidas vacinas antí-colera ------------------

dos Estãdos, Unidos por inter;' 1
media da Philíps do Oriente, !
subsídíarta da Fabrica Philips I,da Holanda. Apos haver rece

bido um, telegrama dos seus i
representantes no Oriente Mé

.dio, a administração da Fabri-
ca telegrafou á sua sucursal
de Nova York, no sentido de
enviar as vacinas para Cairo
.por via aérea. Os suprimentos
tiveram de ser comprados fo
ra de Nova York, porque os

fabricantes da cidade já ha-
. viam esgotado seus estoques.

.4 ••••••••••••••••••••••••••
,-�-,-.",.._"'...........,..----- l'ransp') .;; t6� regulares de C�l'galõ do pôr-to de

SÃO FRl\NVISVO DO SUL para NOV! 'OHM
l
! . RBTIRARAM SUAS GANDJ·

1 DATURAS
J. Tôdu •• bebidu, ineloai'i3 g
I iebricadas em outro. Estallot.
tretiraram .nu candidaturu.

J
'm'!I reinar nos larea eatllri·
l�nseJll, - em TiI.�t. c!- eerttui
'II.� vitória do aperltlyo' ENOT.

Informagee. com os Agente!l
Florian6polis - Carlos HoepckeS/A -01- Telefone 1.21"2 ( End. tdeg�
São Francisco do'Sul- Carlos Hoepcke S/A - CI- Tele1one- 6 MOOREMAC�--f'

Funcionário pühlleo ,_

Lembra-te - descontando déz
centavos {liários de teu venci
mento, salário ou remunera
ção poderás deixar para tua
faimilia, um peeulío até Cr$
30.000,00.
Insereve-ta na Associação

ne_��ente.

Pró casa do se ..

cflssitado

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cadastro
,

'

P�·d!tmoa ao. ilOôlliOO dUltimo. leitor.. o� de �D.c1Mr •
�1,:".m 1ol.'b4ix.o 0 .N.mew-io • n� Rodaçio af_ ..� I
!t(.i;,;.�io 1N.iJ!:M, (! nOO64) �VQ (&�o�

I�l*,t"'� ,-, e- •• � •• , , , ••••••••••• , •• � ••••••• "'" •••••••••••••••••••••••••••

�-;� ..� • .,.., � ., • ., • � .. .a .. II. �. Civil *';!, 1M • .fI .. _ III. $. D .. BUG. ••• �. 1) b

�� � Pai' .(D'�) _ ..... Cf .....
,
..... "e •• ;.�"� ••••••••• IiI •• D •••••• <O •••• ���

.

... + "')". to It " • " ,.. •• ?o •• _ " � � It ., " CI • " 'jO ., li e OI 11' � .. '" " <11 .. '" •••• ti It " ••• li .;: ••• ,. ...

comparações que desejar,todas as

Escreva CO!TI o modelo CJlEST

"Ti iumph" Deluxe e vef�l-rk�tU� corno

S� adRD'��l à S�:8 mão, C01TID o seu

equilíbrio é perfeito, tomo suave,

rápida e silenciosamente ela desliza

pelo papel.
Observe sua beleza de jóia, a par

de uma vigorosa construção. Faça

com outr S cinetar c, 8 DÓS coro

parar -�-. detalhe p(_�r detalhe -- ad

quira uma SRE:AFJ�'��fl ! A sua posse

o encherá de orgulho. A lapiseira
"Fineline'', de ponta de manga, que

reduz as quebras da, grafites, é ven

dida também ísol adamente.
Aar�riml0�. t�m. a c1f)Jl� tlfI iIlôtlcfu dt �_""

�;;:!'�.JdOB «> oan-ü, do ip6U"OAtIQ ou i4� e:idRu.

I
I Filial de Perto A10g:"f.' e rc::;t -, de CC·,!."l_S-:-it··S: }'tU\ CiOS Andradas, 894 - Porto Alegre

I .- ... -_ .. -- - _. �_--- --.- -- .... - .. �-- . -_.... -- -- - .. . ...

II! �1.illisterlo do 'frab" I{C(}mérCiO &.
'{§ _�IJ'.,,!Pi � _fÃ'"
UUUJSlr>la e �JOU1P:rCH)! (ONVO{A.,f'lV

Ficam convidados os ficioni�tcls dC3ta Sociedade que $e
. t 6lt• DELEGACIA REGIONAL DO

\ interessam pelo aumento de Capital, afim
.

de tomare�'l
TR}\J3ALHO

Iparte
na assembléia geral extraordmária. a reallzar-�e no dIa

Ecliüll 11. 23 ,17 de nove�bro de 1947, na .séd�. social desta SOCiedade, à

Ins:l'ucücs aos Empl'egados rua. João PlOto D.O 9 para o dno f1m.
De Ol'de.rn do senhor DelegadOI Florianópolis, 6 de novembro de -1947.

Regional rIo Trabalho, nest.e Esta- CELSO RAMOS
do e de conformidade com o

diS-, _."......'
postC) no artigo !!33, letr,a "a" dn � ..lfliIImiil!_!ll!3I,._iiI!lil!l!iIilillmil!'i!'!i�mIii!@illllH_MIi!!i!!iIilIflllii!l!leillliMl&fillilJ!!-�a:
Consolidacão das Leis db Trabalho k1!.

iIMIa._· !7iIu""O �Om'l\"lI!:!iiI aprovada "pelo Decre. to-lei n. 5.452 PEST]J] :�.'i. I· jTI· .·N!;,'.. i'�,
rtl'a. iS l!1UL ,'lUlA! de 10 de maio elo 19,1.3, que €stabe- _, ...} .f..�

'd." .. ·. ·_.. �··__ .. -- �R.1t61��l:J!�aca�f::�:lNl... iii ! léee as condicões elo tl'alJulllo dos· .

A .�.

II'. li, 3. CAVALCANn Telefone: 1.4Oõ ! rne.:nores ele 14 a 18 anos, faço pú- V A C I NAS
�oo ucll!slvl!Jll�"1te de Cl"lAn� t'��. 11M 10 lI! 12 .e d&s 14 lilllE hllco que, de 10 de novembro d 3C

�m\ ����! :.���.�_�� � _� F��:���;:���::u. �_.�, ! ��8�:J���r�ã�eO����ld��\ o:n��r ...c R 1ST A L
D OV I O L E T A

FAR"�AC!'fi, �SPs:'".·_ �.A· �_'.� rr:. ..,Ut.:.;. 1'" esta Delegacia Regional do Tl'a-

LABO R A TO R' iO "H E () TAP EI-'.

'
.

!�T· >J � � � "....., ii U . p� � �t

I
balho, uma re-lação, em duas vias I ,,1\ 'n

�o

de todos os en1pregados m'enore8
ti;) )7�rm�.oe�-atl�o ]fILO LAUS em s81'viço no e,siabelccimento e dos

Jioje � IW1&!l.M\ :lilfri .. au ;;!l'4;ferisro que tenham e.ido clisrpensarl'Üs no de-

n:f�K�S !tiM:l.I)'Mliill <fi �tlt.l�t.ll'M _ BG:m:��pá�lo __ !"�{'ft.1" correr do ano de 1947, a qual dove

f . '.. .>J •• obeclecol' ao modelo aprovado por
�U' ..� .- J..,rtitiit" ",fi ..nr1!'JiWl'!L '·1 lUJ'111'�'él-l'0

� __.
es.e .n'.�" .

.�
...

�ar���iU. �nt4> t!>ur.tlrd.I1te!A li.® A'\H;éÍtÕ!1&\.� .l1idjl�1iIk -

� � relação levará 1;a pl'imeh:a via
�

-'··;�iJR�'�..M-Ol'rO�0IST Á--II���ti�..��) (�::: :������?h[l: fe�l;��it�11'1\1\ l�:u<V UL, . ji,. . fi. tl mcIllsrvo taxa de saude. -.

. I�.·.

I 0.8 qu� delXarel11 de cumprll'

I·
.

e I a.quele dis'positivo leg'ul serão pu- ','�'''f'E·�.'' ,-{..:lo P"O'."h1 S"""''''''l''r'''' r!P,.,- At'�Arno'Vl""','!;< ! nidos com a multa ele 01'$ 200,00
.0;;;11(;1; 'I ·'-:f.V ,�'" ., , •• -

..

"" ......... ,.... u -' ,v'" • ""._ 1 (duzenLos Cl'uzeÍl'os), a,pUeadaf j.
.

EnainaQlti'! 8 di.rigir .mtomóve�1I i tanta,s vez.es quantos forem os me-: �lIlLZZlIfIlIII.U!llll!llll:lollil!lill!lIll7!fôr7zi!!tim'iIDIii_lBmakrll!lillt.lliIil!l!l!IIm-<l�i!li1ilIIl1lllll!1IlIII'1I!i+!!IWIl!ll!;l.,i'lII....EiI1fIjIMN!m.. IIIlIRl!l!�Si\iI'l__A4l1!l1i1111_>
Amador e Profj�sional \ TIores empreg-ados..

'

I De.lega.cia Regjonal do Trabalho I ITeoria e prática -. conhecimento elo motúT. I. ém Florianópolis, 3 de novembro· � r� n!F'.O�...Atendem-se chama:loi par. reparos de urgêac1a. ! de 1947. ! U �1ií. T -."";tiI

A t E I "47 77 J RU;_,bens Pír:to yila� - Chefe da' Próprios para jardins ou áreas,U O.. sec a 1.. .. \ Secçao de Flscallzaçao. • fi d a1 s
GARAGE UNIAO-PRACA GAL. OSÓRIO. 40. j Visto: - Raul Fernira Caldas an a os em s a e l}açosa.

t - Delegado l1egional do Trabalho
Valorize o seu dinheiro, ius I .. - . - . . .. . .

cl'e-.;rendo-se 110 quadro socia. i Quer estudar á n.oite� Adqui-l
dos componentes do Colégi( l'a llma ação do "Colégio Batr.! ótimo ltresente de Natal. - Fábrica Reinisclt - Rua.
Ban·ig'a-Venle. rig'8.-Vm'de", .João Pint-o na 44 - Fone 1.134

DR, 1'I1ARIO WE:\'D.!iAtr8EN

Clíníca médica de adultos
e crianças

Consult6rio - Trajano, 29,
Tele:' M. 769

Oonsulta d4�S ,�•.�.�. t; �a8Resídêncí c_·_
FejjIY� �chnlidt U4 38

Tel. 812

i�i'--põLYDORÕ-S�TiiIAlli�
�:ã'i-iIl(; ® nospital dll (Jmaa"'�

<.I" Flor!anópúlill
�.,i.lrrent", da Materl1ldaó ..

�:;';f,l1(JA l\[iIDICA - D!5'�

1i!.lt:v,3 DA GEBTAÇAO Í'J DO

PARTO

i}1<t!llllm<!nte do coração
fP�;;,.n9.a� da tirold3 e dema1*

glAnilulas lllternas

l'J'!1!Jf.',�RAPIA· -- ELEC'l1ItOCAJ&.

.;r�;l:>a\l!JUi'U - ME'J1ABOLISMO
BABAL

��W<$! di.6.rlament6 dali 13 Ui
18 horas

!>.l(ta�" Mamados !li. qUl\l<!!Uei.'
i!Jg....... I,;;)_(llUll1ve durante a noite.

l\':',:;.�illU1.TCru:O; Rua VItor Meire-

100, 13. Pon!! 70lt

D�OlA: A'fenida Tl'om-

powskl, 112. Pene 7M

�i. SAVAS LJU:mOA
...._

� ·m�dTIlit"Bl<;. d� 1Yit'!4J<D
� �-;l�. Narl.s - (}lIU�»�
i'RIQri"ao ,fI! hlnt�. d,1t

oontato
Roinioiou IJU1i ciinicQ

, Consultoria: Felipe @ch�(1 idt 8
r DUIi !O à!l l.Z hs. e dos
J 14 às i8 hQrwJ
i TELEFONE 1413
,

i'�--

I mi. ROU)ÁO CONSON�
� �.k'"m-SiA GlilRAL - .IHli'L\ !J�
:' !:;�>�!A ,,_ YOL�ST!M lr.:i!i �
� ., •• MKORAB --o PAR'l'OO .• _

,r ' %i�MG �lI. Faouldnde di!> Mito·
Ê iBéG'lrul da Un11"er®ld!1.dê d<!l 1:11'.>
i 'F,t,�li", onde foI asaístente pc.:" 'i;&'
,;,'lli'<i mos do Serviço Clrilrlf'.oo "
I· if'l'of. Alípio CorTela Nêto
t �lIG·s.i.., do estômago li: 'Vlilill i!>,.
1 "�, mWetlncs deló:flàdo e (fr'Oil..�
t

.

Sj.f'ZY1d.�� :r�, próstata, ����
! '-.��I o'Wm::Js e tromp.ú!J. 'ly�
r, .tih,. �ro<'__ele. vllru.ell It h<mi!«
i (_'ONSULTA8:
i �ji 3 u II horas, � Rua v�l�
� �dt. 21 (t:1tO!! da C:'.fi� i'$"
! r.ullo) • Te!. 1.5i)ê.

�l �NClA: .. Eu:. Estev$!l Sl<·
�or. 179; 'rel. ii 764

1 Di-�W1m'i �iAVIU"�
! <"'�{<� - vilÔt Ur1n�..rj"-,, -

� P",l1� dOI! mt�inl)"L l.'��) tl
, $� - He.-narrolu;'is. Tr"tlI�'."R
; to � oolit� alllêbí.all.$-.
� ��(};t$!'.t1pm'<- uJ:?rs. vam�.�O�

�.wmltll: Vitor lcklr"lell, 2a,
, ).'j;w\��i! iii1lrl:unom.tG_ à.!S 11,�G D.
i � l tlU'dlt, da!! H'r ha. tn.:! ·:it.".t-
� Ru14: VJ.d.Ql Rllm(ll.�. � •

i
,."_",, �"'"��_�:__� _

l �I. UNS NEVES
llolé.Gtia.s dê senhora

cw.ZIU1t6.;'1O -- Ru..'! João Pinto JL '1
- \!,,ob1"!ldo -- 'r�lef{me 1.46.1

�j&llclôl - Rua Sete de Setembir'J
- (l!i!!rlflclo 1. A. P. da Eati1l'al)

'l'cl'!'!fOnfl :!li. 8\'t4

Aproxlmewse maiS. de sevtIJ

amigos e parentes envm.nde.
·Ihes um nú.mero da revista O
:VALE DO ITAJA1, edição dfioo

8U,: !U'FER'S '''.r�nU;,\lI'H'' CllEST DELUXE:

Cr$ S25,OJ

Lap·lce1 ta; c-s 18 ',W

Jogo ;-... _ . _ Cr$ 71.5,10

A Pena SHE.A.l:i'E'ER. C�líJl'"

d1-ica, corn P�)'pt(l. de iridio
e pLatina na 'ianhtl:ra Te'Jn

rnaioT ql.wnUdade de ClFO

de 14 1,,_ qu e quol que";- ou
t1'a pena. SI-IJo:;.1Fli'ER é

a tnelh.or co neta qW1 o

seu dinheiro pode ado

quit·ir.tlEAFFE
Representantes exclusivos no Brasil: M. AGOSTlNI &. CIA. LH'A.

8/4

Presidente,

PEDIDOS A

Associação Pilulista de Criadous de Eovinos
Rua Senador Feijó, 30

SÃO PAUI.·O
DISTRIBUIDORES:

D I A L
JaboUcabal - Estado de São Paulo

crianças
podentlo, 'tsmbém,

PREÇO: CR$ 300,00

I ,
:tmet

fdhric@a; A Caiu '"A CAPITAL- uhama a alteDgl'lo< ,do"
vhllito antes d. Gf.tua�m *UCUll eompli'c!I!i; Â'.�ATR.IZc�em

P",briaante e diSi'l:ribuic'Of'as dtttl afQmadas. con
f�çõGIl�"DISTINTt;," e IUVET. POII.ue um .gl'an.
d. lIortimento; de cO!1JemirQI.� 1I'1.oado.� tirlu
.bons _ baratol!,' algod5�s. �mof'inll .' 'a1riamento8
para alfcdatea. que' 1"OCeb9 dir.tam�nb da.

'Snrlll�. Comol'c1aatao do !:nte:rlol' no
'

.."tido d. lho faz* rem 'unG

Flerlaft6pol!.� FILIAIS em· Bhnnenau .�Laj$2I. ".;. ..,�t\�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Calarinense
America e Ipiranga, os candidatas

Em homenagem ao sr � Governador
ó imporiante certame nautico.

------------------------�---------------
I Na .manhã de hoje, com Iní-] f�e':ão hoje na baia sul, cada

cio ás 8 Ihoras, será <U'sputado,! qual com a esperança de con

enfim, o Campeonato Catali. quístar o ríco titu:lo de eam

neuse de Remo; que terá por peão bnrrfgn-verde,
local a baía sul. Em reconhe.cimento pelos
Essa 'mais notável realização Inealeulévefs serviços que o

da Federação Catarlnense de benquisto esportista g'ovm-U:a,
Desportos está fadada a alean- dor Á{lerbal R. da Silva vem

çar enorme êxito, devendol prestando ao remo catarinense,
_",' consrítuír um espetáculo mag'-/

a :F. C. D. resolveu, entre. aplau-
níüeo sob todos OS nspéctos, sos gerais, dedleae ao grande

PDla lãderança
Reina interêsse desusado nos estadista o certame máximo do

6
-

.

I "

clreulos náuticos do Es.tado! remo catartnense que hoíe se

pela realízação do certame realiza.
.

A
'

t
· d' C

"mníor do remo eatartnense, Ninguém deve abster-se de

e
'.

Valf os pnn ell·OS o . ampeo- AsS(istiremos a disputa de 111'eSen(,iar os prélíos nâutícos

· ,

d
' · t h

oito sensaeíonaís páreos, por(desta manhã. Bíaehuelínos,

PrimeIra ivlsâe, enfrentam-se 11 0''1 e, guarníções categorizadas, com. martinelinos, tpíraaguístas e

excelente preparo técnico 61 amerãeaaos saberão oferecer

iniciando a terceírc tu�*n·f'.-In"3uguta-se,' hoje o
físico, pertencentes aos destaca aos afe!iç.oados do esporte náu-

'" li Ui 'I ti - 'ti dos clubes 1\Iartinelli, Riaehue.• l tíeo um espetáculo belo, sensa-

C � I f J I d F b I lo, de�lta eapttal, e Ipiranga e � clonal e renhido, como nunca

alnpeOnalO n rlJnto- uvenil e .. ute U Amértca, da progressista eída-, ioi visto em Santa Catar}n!l.
... Hoje .se.rá iniciado o tercei- Avaianos e paulainos por certo 'I'lân (ou HercUio), Bráuho

de de Blumenau. Quatro Jegi'ti-, Em outro local desta pagma

d t d C I mas expressões do esporte náu-, publicamos o programa das
-ifO e eCIsIvo. urno o ampeo.� saberão corresponder, brindan- (ou Ari) e Saulo Paula Ramos: I

:::na!o �mad�r�s�a de F�tebol .da' do o público esportivo com um) Tatú, Naldi e Chinês; Mínela,
tíeo de Santa Oatarína rennír-] regatas.

_PrImeIra DIVIsa0. Estao desig- "match" cem-par-cento ernpol- Chocolate e Ivan; Lázaro, Ca-

,"nados:para defrontarem-se 10- gante.. 'I rtoní, Mandico, Fornerolli e

.-.;go �lS no tapete. verde da rua; Salvo modificações de últi- Abelardo.
.

_Bocan�va (JS conjuntos repre-: ma hora. os dois clubes deverão I
.
Foi escolhido para dirigir o

�3Emtatlvos do Avaí e do Paula j_ogar com �s conjuntos forma: I jogo o sr, Newton Monguílhot.
:.Ran�os. . .

CiOS da seguinte maneira: AVal! Como aperitivo teremos ás

_�

Nao se trat� de �<ma peleJ�l_ Adolfin�lO,. F'at�co e Tuyi-114,15 horas o início do primei
.como qualquer out�a; O cou j nho ; Damíaní, LUIZ (ou Brau-

1'0, Campeonato
Infanto Juve

:::fronto de hoje reunira no .gl'�-llio) e Boos; Feltplnho, Nízeta, II il de Futebol, no qual se ba-

mado. d�a.s grandes �q.Ulpes, 1 terão as equipes dos mesmos
I

-constítuídas por ettcíentes I
-------------

clubes, sob a direção do Juiz J'

l"lContr�ladores. da "redonda",! eLUB.g J\TT11ii'l'ICO X Fernandes dos Santos. O jOgJ
-os mais perfeitos que se

conhe-,
I�IG{;EIRENSE entre os conjuntos ela Prírneíra

,-c�m na metrópole do Estado. O certame antadorísta dai Divisão será iniciado ás 15,·15
. .Aíndamais, o Jogo marcado pa- primeira divisão prosseguirá horas

. .l'a esta tarde deeiçlirá a lide- amanhã, com u -'l'ealizacão elo
o

_

-.-rança da �abela, �om a qu�l o segundo' jogo do terceiro tUl'- t
t}

y�.A.1l:!��ONA,;J'O_ ,!NFANTO
:seu possmdor tera quase llvre no, A partida da domingueim ,,(,; "-E�IL Dl.. F,UfEBOL
·n caminho para a conquista do, será <entre Clube Atlético e Fi- Amanhã i"erâ iniciado o P'l'i-.
-,titulo de ca.mpeão citadino, gueil'ense, respectivamente vi- meiro Campeonato Iufanfo .Tu

,:.:pais sabe-se que em seus se- ce-lideI' E' terceiro colocado na venil de Futebol da cidade,

:-guíntes compromissos se apre- tabela de clas�ifica�ão, com promovido pela Federação Ca-

<sentará �om fr�nco favorito. apenas um ponto de diferença. ta dnes.e de Desportos, ,co.m OI
É-1l0S lmposslvel apontar o; Ambos não tem sido be111 su- concurso dos clubes Bocamva,

pro�ável. vencedo�' do em?ate I cedidos este ano. Espera,m os �..__vaí, Paula Ramos e Figuei
'.da sa.batllla de hOJe. Panlalllos, seus torcedoJ'es uma ampla 1 ense,

,e a�lrEas estã? em �d.ênticas Il'eabilitação, que os

C,l'ellenCieml Todo� os Y1'élios do

cel'ta-I,;eondlçoes técUlcas, fISIcas e a enfl'entare os ponteiros -da me serao realIzados como pre

�'f!0njuntivas. Por duas vezes O· tabela, com disposiç8"0 e cOl'a-,liminares dos jogos do 30 tur

Avai conseguiu derrotar o seu O"em suficientes para abatê-los no do campeonato de Amado-

.:.antagonista, por escores aper- �as pugnas que se seguirão. Os J'es da la DiviSã?, ,

'i:ados, perdendo, entretanto, 4 tricolores e os alvi-negros ja- A tabela dos Jogos esta as-

-valiosos pontos nos empates. mais conseo'uirão o cetro de sim organizada: .

�que colhel_l frente ao. Co�egial,! compeão d: cidade, visto a
I Dia 15 - Avaí x Paula Ra-

"'Caravana do Ar e FIgueIrense, enorme diferença de pontos 'mos.

�2!, enquanto o Paula RamoS\ que os separaram dos dois li- D.ia. 16 - Bocaiuva x Fi-I

:1'01 derrotado pelo Caravana deres: 9 e 10 pontos respeoti- gU81l'enSe

'rl<l Ar e Avaí, sendo qUe no pri-I vamente, pois o pÍ'imeil'o já Dia 22 - Avaí x Bocaiuva.

"IDeiro t�nlO saiu vitori�so ... 1 perdeu 13 pontos e o segundo .Dia.25 --- Paula Ramos x

;nos saloes da Ii"'. C. D., hVl'an-114. Flgemrense.
:;:do-se aSEim, da perda de dois Entretanto existe perfeittia Dia 29 - Paula Ramos x

,_]),ontos que lhe foram devolvi- igualdade de forças entre oS Bacaiuva.

;,dos, ficando o jogo 'Sem efeito, conjuntos do Clt;be Atlético e Dia 30 - Figueirense x

,..até (,lue a C. B. D. ,responda ao do Figueirense, pelo que se Avaí.

{ -recurso?o clube alvi-celeste. espera uma partida' equilibra- i ----TE-U-'S-P-.-L-H-O-S----PonteIros da tabela com 4 da e sensac�onal de dificil pl'Og-1
;pontos perdidos, Avaí e Paula nóstico. I .pl&adiric te. ledO,

. I-tal�OS decidirão ho�e a. supre- Os quadros proVaVelm€nte{! qundo ,ouberem q.e coi...
:má,ela do foot-ball Cltadmo. O �erão estes: Atlético - Currú, bor: li

" ReataLeledm.a..

:Avaí irá 'á luta certo de que Brito e Ivani' Flávio, Mirinho
a e pro

p

';vencerá o seu leal adversário e Ari GU; C�peta, Medinho,l to da Saua tio war••

:Jlara confirmar o seu titulo de Gentil, Niltinho e Irassú. Fi-I._�_-.r.t'V'P'

dnvicto na atual temporada ofi� gueirense: Ari, Botelbo e Mar-I Seja um élo a mais na ca·

"cial . .José Ribeiro, o esforçado co; Monguilhot Jair e Dia- deira que ha de unir eSfOl'�i{H!
"entraineur" do Paula Ramos, mantino; Hamílton, Nicolau'l em favor .los que sofrem.

,;acredita que seus pupilos leva- Augusto, Acioli e Calico. Você não pode, ,sem Pl'tlvio
�rão de vencida a peleja, Mos- Servirá como juiz o sr. AldO] exame, conhecer os verdttdei.

,,:{ra.-se optimista o preparador �klrmtndes.
•

1'0.8 nece�Uados entre os que

.tdo grêmio da estrela solitária, Como partida preliminãr de- lhe e'stendem a mão.

-tirando conclusões do último frontar-se-ão, em prossegui-!
-.-----

�compromisso, quando seus mento o certame infallto-juve-l,.obedientes pupilos "liquida- nil, os conjuntos do Figueiren
.:ram" o migueirense pela elás- se e do Bocaiuva, que terá cO-I

" ;t�ca contagem de. � x 1, acol1�e- mo árbitro o sr. Norberto RO-I
. ',;elmento eSse VerIfICadO dom1l1- dlrigues.
,:go último. Horários: .rogO principal

Um espetâ-culo,_como o de ho- 15,45 hor2.s e preliminar
je , ..ni!!guém :deverá perder 14,15 horas.

lIoje disputa do Campeonato
lRiachueio, . Martinelli,
elHJ10igamtes pareos.

•

Direção de PEDRO PAULO MACHADO
�=--"",-..""••""._="=.......------,---

luta
Ramos
danato

Empregue bem o seu dinhei
ro, comprando ações do "Colé
gio Dnrdga-Verlle".

de Remo
ao cetro maxiolou Oito
ftdernal R. da Silva

-

CAMPEONATO CiiTARINENSE DE RE1\-fO

-.::-
Programa

PIUl\!IEIRO PAr-mo - 8 HORAS
1011-'s a 4 'remos - Prlnclníantes - 1.000 metros

'TAÇA "PARÂ.. TODOS"
M(\(lalhas de prata e bronze

Concorrentes: Ipíranga, AmélFica, Riachuelo e Ml),rl�nelli.
SEGUNDO PAREO - 8,20 HORAS

Out-s-lggers a 4 remos - Classe aberta - 2.000 metros
CAMPEONATO CATARINENSE DO REMO

'J'AÇA "GOVf�RNO DO ES'J'ADO"

:\ledalhai" rlo ouro aos vencedores e Medalha I� Diploma ao Clube

, a que pel'ten(�.el' a guarnição
COllcone:ntes: IpirBiug'a, América, RiaehuelQ e llIartinelli.

TERCEIRO PAREO -- 8,40 HORAS

Out�)'iggel's a 4 remos - Júniol's - l.OOO metros

�TAÇA "MAXIlHO MAltTINEI1L!"
Medalhas <le prata e bronze

Cml,torrentes: llfartineHi, R.inchuel0 e II)l1'anga.

QUARTO PÁREO - 9 HORAS
('anões - Novíssimo� - l,OGO metros

TACA "CONli'EITARIA CHIQUINHO"
'.

,[\'IedaJha de prata
Coneo.l'rellteS: Riachuelo e JUartinelli.

L'

QUINTO PAR.EO - 9,20 HORAS

Ollt-riggel's a 4 rl"mos -"Novíssimos _- l.OOO metros

TA(:A uFOR.D"
Medalhas de prata e bl'Onz,e

Conconentes: Jtlal't.inelli, RiachllClo ·e I!)lranga•

SEXTO PÁREO -- 9,-l0 HORAS
loles a 2 l'emos - Classe aberta - l.OOO metros

TAOA "EUGENINHO i\[üLI,ER"
-

.
MedaUlas dE:' pl'al�1 e bronze

COUeQI'l'entes; América, R.indluelo e Mnrtinelli.

, S11:;TLMO PÁREO - 10,00 HORAS
Jole a 4 :remós - Novíssimos - 1.000 metroi!l

'J'AÇA "REMINGTON"
Med;:llhas de prata ,e bronze

Concorre:ntes: Ipirlllng'u, América, Rill,chue]o e llfa-rtinelU.

OITAVO PAREO - 10,20 HORAiS
Out-l'iggcrs a 4 remos - Classe aberta - 2,000 m�tros

HONRA FEDEILt\.ÇÁO CATARINENSE DE DESPORTOS
BRONZE "HOEPClíE"

Medalhas de prata c- bronze e uma de pmia ao Clube a qUI:

pe(l'tellCe!l' a gt�al"llição ven4edora
f'oneorre:ntes: II�il'OOlga, América, Rfaclmelo � Martinel:ij

,

,

DIREÇAO GERAL
Antônio Joaquim de Brito Pereira

JUIZ DE SAíDA
l\ciole Vasconcelos
JUíZES DE RAIA
U",'lfael Ljnhal'(,�
Robe110 MOl'itz

Guilherme Schurmaun

:Edgar Schnl'idcr
JUíZES DE CHIWADA

Alípio de Castro
Alberto l\ni.fl<'r

Hermann \ViHel-dlug
Vitorino Braga

CRONOMETRIS'l'A
..I.roldo l�essi

"

. "
- ;)

: '�'\i-;+{
,

:'\':'rvl
.'�: ���!p! f

",.
·

..�.:t���:��·�
.... ::.:. '-; '.;:.

," I ..
. ,

Cl�UBES PAHTIOIPAN'l'l';S
CLUBE NÁUTICO RIACHUELO

(Camisa. azul)
eLUBE NÁ1)TICO FRANCISCO MARTiNELLI

(Camisa vel'melha)
CLUBE NÁUTICO AMERICA

(Camisa preta)
S. E. R. IPIRANGA
{Camisa branca) ,; 1> .

,'":\"'7

r .

•
.... �_., I

.... ·r,"H

',�!':,"'"

L+OL•••::1:r:.
. :

.
�,:, .. 1.:.'.
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ESTADO-!ãbado �5 de Novembro de 1M7

#MM.

Doze de Agosio-Progra:ma para o mês de novembros
Domingueira (de 1 às 21 horas)" Dia 29, sábado, soírêe. (Apuração para

eleição da R8inha dos Estudantes) ..
ee::::""_""====s""""'""""=�"=,=""",,,�_'="""""""""""""="'"""==:::::P=�_===""""=""",",e"";"'==_"".__""_",,_,,,,_= �!' ..... �_ .• . __ .. !"!"'?:'...'"_ ,.........==_'"".. "''''''_'''''_''''._.'''''._�-_..-... _-.. --;-._�-_'_-_-._-.-..._�-.. --��

Vende-se I
Un:pl nutlQ para sal'L\ dê jtmtar./

em ,1I�i!o antigo e alguma" camas I
de .h1teiro. I
Tl'ator à Allenida Mauro Ra·1

moa.64.
"���"'&&JS'JC CiI&iiJWIt

��;�.' sve« fl.' ��h; 9; 1
:€:':l">.Hi 'iJ�� lP��l.Ih'" I
! tados Provocam I
!5Ü tilc[J.fasthenia

NÃO DEIXE Que: n f.}:
CESSO Dk: TRABAlHO
DEBILITE o SEU '011-
�ANiSMO, PORGUE o
CANSflÇO PHYSICO
E INTHLCCTUAt o
LEVARA', FATALMEN.
TE, �'imJRASTHENIA

Clube
Dia 16,

Sinal de velhi<e
1\ Loçao Brilhante faz vol.

tor Q cô" natural primitiv�
(caltanha, Ieure , doirada ou

nagra) GIm pOUIO tempo, Não
, tintura. Nãomancha e não
suja. O .�u u ..o ú limpo,
icci! e agradável. -

A Loção Brilhante extingue
a. caspall. o prui.'ido. a Hhot'
rh&a e tôdas cu afêcçõell pa
raDitários do cabelo, a'1I1m
COJ:pO combata a calvicie, 1'6-

-vH(i!i:llondo ai raizes capila
res. Foi aprovada pelo Depj:1r
tomento Nacional d. Saúde
Públlee ,

-��?�
_........_.S................",IW, " .. " I
tondenad() a 'IlO anos

Praga, 13 (U. P.) - Stefall!
rI''iso, ex-primeiro ministro daí
Eslovaquia, roí condenado 110-1
de a 30 anos de prisão pela cor- I'te nacíonal de Bratislava.
Stefan é sobrínho de Tiso, I

�UB 'exerceu o cargo de primei
ro ministro da Eslovaquia du
rante a ocupação alemã, e que
havia sido submetido a julga
mento juntamente com vários
membros do seu gabinete, sob
a acusação de" colaboração
com o inimigo".

i .os . primeiros symptomas da

l meurasthenia são geralmente a

r insQmnia, pesadelos, irritabili
idade. dôres de cabeça: e ner

! vosisrno. Ao sentir quaesquer
i destas manifestações previna
l se contra as suas eonsequen
I cias, 'trate-se immediatarnen

l'te, �m um r;medi� de' effeito
t;P0SltlVO e rmmediato. Não
! !tomê drogas perigosas. Vigon�I
í� o remedio indicado para
! -qualquer caso de neurasthenia,
Vigonal revigora o organismo.
restituindo ao fraco as forças
perdida� e a energia da juven
\tude ás .pessôaa exhauridas.

�

Em todos os sentidos o serviço
excede suas expectativas!

..

ouç�
MOMENTOS MUS\CAIS fORD

.

�S 21 :30 HORAS

Ródio Nocional,
ÀS 3AS. FEIRAS: (980 kcs) e

aos longos
em on

m _ 9720 k,cs)
curtos (30,86 '

.

_
• fEIRAS: Ródio TUPI: e,m

A5 4AS.
(1040 kcs) e RadIo

ondas' longoS
.

mondes lon-
Difusora S. PavIo, e

(49 20 m

) curtas ."

90S (960 kcs 2; 50 m .11.765 kcs)
_ 6.095 kcs e '

MEHCURY é possa especialidade. E nosso

desejo é ajudá-lo a obter o máximo do seu Mcrcury, em durabi

lidade e desempenho. Para isto, mantemos um Departamento de

Serviço a cargo de técnicos Mercury e empregamos peças legítimas
Mercury, que se ajustam com precisão e duram muito mais.

Lembre-se sempre: ninguém conhece o seu Mercury melhor que
o seu revendedor. Nós lhe prestamos um serviço melhor em todos

os sentidos, poupando-lhe tempo e dinheiro. Faça-nos uma visi
ta periódica para' um exame do seu Mercury. Nossos métodos

são aprovados pela fábrica, .. e o senhor aprovará 08 resultados!

.'

,I _

REVENDHDORE� NESTA CAPITA r�,

TUFFI� A�fIN & IR�fÃO
R u a D u a r t e IS h u t e I, 1 t

, \ .
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(} �TADO Sébado 15 de Nov.mbro d. 1'047
----------------------�---------------------------------------------

11

Representante-Vendedor

I
r

Org'imi:�çã(J de vendas de produtos R,m(,l'icaü� e ing'le&cs procura
pessoa Ihabll1Lada para ocupar o lugar cf'C! represe,nl ante-vendedor em
-sua Ff lial de Pôrto-Alegro, sendo necessátío que conheça os r::Wl1JS de
acessórios e peças para automóveis, bicicletas e acessórios, e si pcssi-

. vel, também dB utensíl ios e material elétrico.
Exige-se conhecimento do idioma inglês, boa educação, apresenta

-ção .e r,éspollsabilidacle comprovada, pois trata-se de cargo de confiança,
il·H'a o qual devem candidatar-se sórncnte pl'S'''O�L� idôneas e que preen- I-cham as qualidades solicií adas.

Cartas para ",P6RT'Ü�-,�LEGH.E" neste jornal, dando referências,
·ilreLensõc,; e informações pessoais.

(aixa de Esmolas
gentes de

aos Ind j
Florianópolis

AR8K'vrBLÉIA GERAL
De ordem do &1'. Presidente em e�C[·ClC.lO convoco 1)'; 81'S. ;;OCIO�

.eontribuíntes para cornpat-ecerem á sessão ele Assernhléia Geral a se
l'.ealizar no .dja 17 do corrente mês, ás 14j{J horas, séde social á Avenida
'Hercílio Luz, nO. 20 - Edif'icío do Alhe cgue Noturno, - para S" resol
ver: sobre a filiação desta Sociedade :i Ação Soeial Cataríncnsc.

Decorridos quinze muutos da hora mareada e não tendo cornnare
.eído numero suficiente rie sócios para qUI) a Assembléta !HjS8a S61: 1'13:\·
Iizada, fica, desde já, feita fi 2a. convocação

<,

para as quinze JWl'US (!

quarenta o cinco minutos e, passados quinze mnutos desta 'últlnm tio
-ra, considerar-se-á reita a sa convocação e a sessão será efetuada
.cOJIl qualquer que seja o numero de sõcios presentes.

Flol'ianópolis, 12 de Novembro ele 19�7, Heitor Bln1/1., 1° Secretário.,
•.. t.

•
.___.__'-'..-,.,_.w • �--·,._. _

c ç
-

ao
..

o m u n j c

)
Comuní,�t) ao Cotnérclo e inte>."&Slladce em qual qUi]! até dia 20 I,de Dezembro d, corrente ano, o EMPRES .... GF:RAb DE TR!\N;POR

TES, fará transportes diorios porCl í'tojc�, G<:>rp::>.,' e Bhll'I' CU1ClU • I) com \12 li 3 'IIioqenll l1.8Mal1aÍ'!; de Florianópclie ('). JcinviU" a viCe-ITen30. .

Guilherme Gonçelves d'Avila 1'1'Rua .AívQl'a de Cc .....orhc , 2
Telefone, 1.6'77 -- End, 'l'elgr. «D!\VILfi.».

1"

)'

De acordo com os imperofivos da

razão, do ciência e do bom senso:

��." 1; Regras abundantes, pro
longados, repetidas, hemorrcçics
e suas cousequênclos.

suspensas, deminuidas

VAllMART

I
PROCURE A I

Alfaiataria ello II
J Rua F'elippe Schmidt 48 II_,----------_...".._) .

�rINTURARIl\ CRUZEIRO

VESTIR-SE (OM (ONFORTO E HEG.ANCIA 1

I)liradentes 44

LAVA e TINGE ROUPAS
Reform(j chape-o!5

Profissional' competente .... Serviço H,pido e gariin tido.

'-
•

Os ínseticidas não são maisjlconsíderados simplesmente um,
'rneío de evitar os inconvenien-i
:tes e íncõmcdos causados pelos'
[ínsetos. São, agora, consídera-'
idos, pelas autoridades médícas,l
.de grande valar pela sua clicá-I :'\:;::)::::::::::::':('{,;eia na prevenção das molésti.as.! ,;.

lOS inseticidas modernos des-/' //:,{/}??::'ltroem as môscas, mosquitos, pioIlhGos e outros Insetos transmís-]
,:::;:::::::.:::::::.;::::::.

fsores de moléstias perigosas. i
;I_:'ois .nseücídas ocupam lugar'
:Q0, destaque na l;lta' contra os'
�jl,:;eéO:3: o' nDT e o Píretro , O'
;Dj)'i' é completamente diferente'
lidoS OUtros inseticidas. Uma 50-

tução de DDT' a 5 % é Ide nl parai
!ef2ito duradouro. porque suai
l"r,àu mortífera dura longo telll-I
ipO após sua aplícaçâo . Quando
!pulv'€l'i:zado sôbre o teto, as pa-

I�;de.s, po!'�s, � ,,�,ut.ras super!í�cies, o DDJ. CO"bvL lia seu pouer:
[mortal durante semanas, e até]
meses, .Uma vez pulverizado, oi
liquide evapora-se, deixando)
uma película de DDT sóbre a'
superfície. Ao "tocarem nessalsuperfície, os insetos ficam gra-]
dativamente parallzados e aca-Ibam morrendo. DDT não é dé,
ação rápida nem possui nenhu-,
ma qualidade fulminante, I'I Ao contrário do DDT, o hre-

ltro produz a m��'te ín�t�ntáneados insetos. N'emante renz com

[bínação de compostos slntétícos
[e píretro. são agora prcduzídos
inseticidas muito superiores às
pulverizações de piretro de an

tes da guerra. Ao serem atingi-
Jdos pelo jato de piretro, os in
setos ficam paralízados, imedia
tamente, caem ao solo e morrem
em seguida. Uma pulverização
de píretro livra uma habitação,
!em pouco tempo, de todos OS!.
Ímsetos nocivos, Os e n t.om o l o-]
igistas recomendam o uso de uma!
[pulverízaçâo de píretro, de ação/lfulminante, e uma pulverízação]
Ide 5 % de DDT, com seu poder . d .

.

tif d 1 ti
- Pulverlxodo nos paredes, tetos etc., enca

Imor T ero e Longa uraçao, . .

(para livrar o lar, inteiramente, uma camada morllfera para 0$ m,etos,

idos insetos perigosas,

PUlV8õizaclo no ambién!e,
. Mala instantâneamente,

•

,'-"Of.. ! "O.�)N!(Ii'J}" fM 3 rll'as VlF!:·

Nt;;N'fES, Pj;{)l\'TA PARii ��i{ APiJCAIM:

IGOll-c.l1quid,()
de �a�:�:';'gel'n ráp\üu)
ns.J;; CÔf(:::: preto,
roxo � verde �Hva.

Evite, em suas construções, a ferrugem

dos metais, o ai)oórecimento de madeira

e' a c�rrosãc) das obras em cimento e

c4Increto. Proteja sua obl'a cem Igol, Re

sistindo tM; agressões químicas e atmes

fé-rics.s, Igol é exeelente para pinturas ue

postes, fundações eRll água dôce ou sal

gada, pontes, viadutes, cêl'cas, instalações
de ioguas e esgotos, u.sinas hidráulicas,

estábulos, silos, .n€. igol p@de ser apH

ca�a com pincel (lU plst01a.

I
IGtH !. C -li«<>;·;b
tl(;: scoo,g?':!!l l��t�,
lU! côr pre:ta.

IGOl 7. - Emulsão
. asi�lUc"'- '!)h1'2 pro
teç?i.o d�, ,upe"tficiêS
úooidas..ri'a e<'I>;_pr;;,b.

p, NÁliSf:
CERTIFICAiXi OI'ICL4.L N," 53.0.�O

d.o 117stituto <1" pesqdsas TecnollÍl

gicas do E'sh,do Qe �. Ptm'o. IGOL
1-)<'. Resut ta,,; o: Ap "a u'Usente,

:l'elllp@ (l.e �CCf!.gem inje1ior a 24

heras 8llfJ 1"0:1.116, 3 «�Af!Qst) "" 1946,SI ltda.
V'endas d....s produtos Sika em FloriaJIÓpolI.:

TOM T. WiLm

FLORIANÚPOLIS: Rua Joillville!Avenida Rio Branco· Caixa Postai, 115·

_-
�,.._._----------------�

:m
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OS DEPUTADOS DA U. D. N., ,QUE FAZEM PARTE DA COMISS10 DE FINANÇAS, MANIFESTARÁl)f·SE CONTRA A CON�"
CESSÃO DO CRÉDITO NECESSÁRIO AO P-AGlllENTO DOS PROFESSORES EXTRA.NUMERÁRIOS, SOB A ALEGAÇÃO DE�
QUE Ê S SES DEVERÃO SER DISPENSIDOS' EM NOVEMBRO! SERÁ ÊSSE O ABONO QUE A U. D. N. VAI OFERECER,.

AOS PROFESSORES', EXTRA·NUMERÁRIOS ?

MYRlAiM DE l\lAGDALA
Nilo vês o mundo à tua espcru.? Afogado nesta onda dr. materialis

mo, que tudo vai destr-uindo, êlc te pede salvação, É; teu dever rccons-
trui-Io l .

Não sentes a mtranqu ilidade rlolornsa do presente, fi Ierrfvel in
quietude do futuro? Sim, tu o sentes porque ria envolve tudo e todos;
e no entanto procuras sncegar o teu espírito na negação de teus valo
res morais ... tentas calar a voz de tua cnnciência cr-istã, entregando
te a esta indif'err-nça religiosa, ún.cn responsável pe'la situação angus
tíante de nossa pátria: crrncion! e de que, possues aquela fôrça que cons

trói, que soerga, que ele \ n. ! u a or-ientas em sentidvcontrário, em vez

de transformá-Ia no cana) -narnvf llroso que nos fala Maeitaín, de que
emana n água milagrosa qu« reeducará a juventude. Porque é impor
tanto anotar que o ponto cnpital do único programa capaz dc salvar
à humanidade: recr-istianizar o mundo, - é a reeducação da mocidado
pela mocidade crrstã l

'

,

Hei que a mocidade foi eugunaua: educaram-na para um mundo
+n-eal, transmií indo-Ihe um conceito utópico de Iiherdade , .'. idéias Newton ria Luz :Vlacuco - nornel
confusas e errôneas da Verdade, colocando-a onde ela não poderia es- qu-e, pr-las SIWS quaiidades de ca- Bl'lLO HOfl.lZONl'E, H (U, P,) -- :\oLei,IS procedentes dI' Uruca .. ,

tal', a menos que de lxassc de ryjqit' ... e mui habilmente sugeríram ráter, de cquilibrio, 'de eficiência Dia inf'oruium que o padre Antônio abençoará os fieis que acompanha-:
flue se ela adotasse uma nova Pfoí'Cf:)çiio de vida, diametralmente OpOS- construtora, se projetou entre o rem a prorissâo de Nossa ::il'nhol'i1 das C�ra,)i1�, U realizar-se no dia 27'
ta àquela que ensina a Igreja, "-!';I'ia defendendo seus direitos, im- f'uuc icmn l ismo 'l)úbli-co - integra do corrente. () :-acprantr c�Lal'(t preseute em TJrucaili,a, naquçle dia,
plantando o reinado ria maU'l'ja �i:hl'e o espírito, isto é, destruindo a a chapa ue cê\nrlida,tos �à Câmara ma" só recomeçará suas ai ividades a t! de dezembro.
idéia de Deus, única capaz de :ief.ender a mocidade contra si mesma, Municipal, pelo Parl ido ;::lo c ial De- '---.----.----'--

de alimentar este desejo insaci.ivel dB [eli,t:.i{lade, de amor, que a ju- rnu_t_}l'átil:(J. , . E d'a t' dventude arrie por conquistar!

I
Em '19J9, rlepois de sllDmeLel'-lsc COS propoS.a, e

E assim traír-am a mocidade, que f'er ida 110S seus mais lagft irnos a �oncurs(), 0111 que _obteve _co 0-

s-ntimentos, tomou esta atitude de indif'et-ença, triste reflexo da justa caruo entre os prrmerros, iOI no- \VASIHNUTON, H (U. P,) -- Despertou grande interósse nos.

revolta que lhe vai n'alma.
'.

[rneudo escríturürto do Tesouro elo meios oficiais r no Cougrr-sso, a proposta do general Do Ganlle, para ..

.

Porém, tu és valorosa e de+estas a mediocridade, porque és cristã;' Estudo, Exerc�u, mais tarde, di- uma aliança H:1g1o-fr�mc()-amerj('ana. a fim (Ir impedir a oxpansão do."

não podes continuar por mais tempo nesta inação; não pedes cruzar : \':eI�sas tO,�)ISSOeS, naquela repar- comun ismo.

(JS braços neste momento em que todos esperam alguma cousa de ti; l tição e 10m delp.. en�re_ as quais Contudo, as primeiras rl�,lçÕes rio púhiico, mostram que divergem.,
tua atitude deve ser confiante: não fosle derrotada. não 1'08l,) vencida I, de coletor em Podo União e Joa- muito as opiniões .sóbre a conveniênr-ia de tal passo,

i:)e reconheces que foste enganada. também reconheces que o am- çaba,. a .de delegado seecíollal do

bieníe cataRL1'Ó'fico do nosso século nilu destruiu ele lodo a llIa fé; por ServIço de Rp'ceJ?se�mento, e, a de "enadnr l1r?n. fi''" � IH\ f O ESTADO �

'11m poder sobrenatural ela sobrr.vi\'eu a r;;La luta tremenda entre a membro da \ (\omlssa? de re�Jus�a- " II r u - \J \1 \lU .\, ,

ve,!"dade e o erro, nesta cOllfusão de idéia:; e ideologias, as mais abs,ur- me�lto de venelmenL().6 do iunclO fi II ttOdas possíveis. Embora fria, embora quasi amorLecida, esta fé renaseerá nahsmD�, �m 1937.
, uH (} I I Em virtude de �er feriado-

prlo ideal que deve animar teus dias, dias folizes ela mocidade, que não Ao derxily, o Sen )';0 de Hecen- ,o dia de hoie, "O Estado!'"
S,f\ repotpm nunca mais.,. deves ser idealista, , . idealif:mo sadío, 110- seamento, 101 honrado pela C011- Está nesta Capital. de�de .' não cltculará 8111.élnhã.
)Jrc, pUtO q11e tudo trnl1sfol'ma, que lL1do verifica; 'ideal de vida cristã fiança elo Illtrl'venLor _Nerêu Ra-

pl'ot'uIHlamellte vivida. ]i) assim nesta lula para atingir a pel'feição do mos, com SU�l, Jlomeaça? ,pal',a o °tellrtreamr'e"on, °srs.soSenilaUa�otrreFcraonn= ,SJ"Q,. gn, le,ufl_ ndfi, ln. dnideal sorrh(l;do, lula que dura mna pxistência toda, srntirás a alo_gria (le cargo de PreJelto Mnl1lc,'pal clr!, [whUg .. ,,�U _u dUIiP
�,'�, ".)nl' Vl'\rpr', JoaçalJa, onde se destacou ele so Cl'�CO G6}}O(.'tt' da b"nc�da,,"1<· _

� u" q u Viena,14íU.P,)'-"Asri�
Mocidade, "ôê fiel a ti mesma": não bmques nos prazeres da vida, bejo no dcsemlJ('nho ct,e�sa, comis- d PSD O d' t' t

\
-

b d '" e , .. IS ln o par- {,�,',llnza,s "a ,'"lls't'rl'a esta-o s,endo
apenFl.B a pl'ópl'ia v"Ja; de&pida de seu verdadeiro sentido; mas, que sao, recl:' el1 o o lHUl1lClplO eom ,� li."-

est.es prazeres, estes '.'ncantos sejam pal'tes do c-aminho a LI'ilhar 11ara uma ronda de Gr$ .50?,O�0,00 e o lamentar, ao que sabemos, transportadas para leste' ué;;'
a pos�ú definitiva e toLal da wrdad·eil'a felicidarle, enl1'egando ao SPU sll'ostItnto, élI' viaJará 11o;e paea Laguna,

I
maneira muito unilateral, sem

E não esqueças nllnea a,quela adverL(�ncja s{tbia e profunda do 19, d� 2wv-embro dc.:9i5, com uma onde· fará curta estada, qualquer compensasão e sem
gt'ande Paul Glaudel: "A moeida,rle, não foi feita para o prazer, mas' prrvlsa,o cl? Cr$ 1.0;)?,OOO�?, ,.Em seguindo depois para Tifu- I,r que a AustrJ'a I)oSSa res2:f,I-t"".
p,lra o heroismo"_ Atualmente, t em-se a impressão que estas palavras 21 ,ele ,lanell:O de, 1(H6, no (.overno

1
v �- -�

admir[\\'eis estão sendo interpretadas negativamente", LUlZ GallottJ, tUI ehamado, cm cas, sua terra nata.

'lIas
,.

- declarou Karl Gnther.
Porém, si Deus quizél' a moeielade ele nossa terra, mocidad� cristã vista, �Je, soliciLal:ão de diversos Os nossos votos de boas- _m.inistro do :IDx:terior da Atis--

,.), eafóli.cD, vai despertando aos poueos para a luLa, para ,a vitória do mU111ClpIOS, a prestaE, mau; ,um8 vindas, f tna.
U-l'isl.ianislllo sôbre o mundo pagünÍ?;ado de hoje, para que êsLe mundo vez, a sua colabnraçno, como Pre-

E I N·-------I--
.. ·

I Negando que o plano Ma�-
reconheça o seu heroismo e, deixe ele flxclamar: MOCIDA.DE, O:\1DE feito do me�mo Município. No rle-

I]iiSTÁ TEU VALOR? sempenho dessa L\ornissãl) de 1'1'0- SCO a orn18 ha'!} tivesse qualquer condição:-
• feito Mnnieipal, foraw inumerá-

D P d II I politiQa, Grul�er declarou qUtV

",·retofl·O ftc�dem' iCO XI de' fevere' iro ,�e��ei��, l;mpr,e"nclimenlo� leyado:s
e ro os Estados Unidos jamais ti-

U R UDe O N Iv .ITE' . I, ca��ot.o��a��:'�o��1) e��r��i�elt Si�l� :el'á inaugurada; a 19 do cor-l �i�:n�n��;��serà�o A���rian��.
O Direlório Acadêmico "XI de Fevereiro" ela Faculdade de Dir.eito destacado para desempenhar a ('0-, r.ente, em Blumenau, a Escola, sim oferecido todas as oportu-'

de Santa Catarina apela para a clas3e estl1'dantil de :Florianó,polis no missão de chefe cio cXDocJj.ellte de Norm�l Pedro II. nidades para obter dois artigos.
IsenLido ele emp' re.star seus mais inteiro apôio à Camipanha do Nat.al dos Departamento' ele Es{ra-das de Ro- O t t

.

1
•

'lO 1 d
" .

dag'em, elo onde, atendellLlo ao cha' a o tll'ia ugar as loras e pnm.elra necessIdade: vi� ,

,pobres deste ano, organizada pela Juventude F·eminina Católica, e con- t
•

d
�

P d
vi,da lodos os estuda.ntes para. a quermesse de "Sinos de NaLal" que será 111ado elo Gm'êrllo ela Tjnião. nas- e con ara com a presença o vel�S e carvao. or outro Ia 0,

.efoLuada nos dias 16, 17 () 18 do cou·ente n" Praça Getúlio Vargas, d{�- �OH ao Ji['igü', como Presidente, a sr. Gov,ernador do Estado. a Austria 'não poderia viver

frontü ao Asilo de órfãos. Caixa Eeonômica Federal de. San- Para esse acontecimento, de nem cinco dias com os vive.res;
Hélio Sacilotti de Ol'iveim - 10 SocI'etário. la Catarina. Sua administração se extraordinário relevo na' vida oferecidos pelo oriente euro-'impõe como exemplar, quer pele

desenvolvimento elado a essa )10- cultural do prospero mUlllCl- peno Gruber falou, respondendo'

I pular instituição ele crédito, quer pio de Blumenau, reina grande ás acusações feitas a sua poli-'
pel;+ maneira Cl'itel'iosa com C111{ alegria e entusiasmo no seio do tica pelO deputado comunista
lhf\ vem c!i�lribuindo os recursos

povo, tendo sido elab01'ado

€8-,
Ernst Fischer, durante uma,1

exercer fu.nção da _qual sej!l demis- �A I a,��nd�nLlo _ pC��l�Ilt?S" �l:OCl:l'[\;l pecia! program::t de soIenida- discussão dos orçamentos aus-'
sivel ad llutum, nao está ImpedIdo

\ .... \:1 �e
•

,e
,

OiL1 0.("\)8,, � llJailCPJra,:, des. tI'l'acos,
para servir como Presidente de

,

� elen,ell;t o de dest�que no�

mesa re0E'ptora ou mesário; melOS ,cat,ól,!COs :le�!a C�Plt�� como
._ ___

7 _ por motivo' iusUficado n!omln? atIvo cl,l Congr egaçao Ma-

consignado em ata o eleitor não nana ::-.lassa Senhora cio Desterro,

O�D d I 1 dpossuidor de resS�lv,a, parle votal' ��dé, desdeo�lt.�lbro de "19,3<;>, exc,l'-, 'ogm.a a lllO,C'I '\t a a·
em separado, tim outl'a seceão do c� a sua atlYJd,l(ie de caLollco PIa-

,

,.. ,' ...1. :.
mesmo município;

•

LlCant,e ..., " , O"
'

� •
,

OID,ADE DO VAT'ICANO, H (U. P.) - A nolieia .publicada no ex,,,,,
8 - o eleitor inscrito P!l1 zona

.POl \H;_lJOS ano�, �lleflne,ldo sBll teria]', seg'ul)clO' a qual ,o Papa df'filljl'� r) r]og-ma sôbl'e a ass'l1lwiio de'
pode s,er nomeado fiscal poranle

"elho avo Cf'\l. Leonel �uz, encane- Nossa Senhora, em 1948, foi desmenlida. SalÍenta-se que o Papa ue ....

mesa )'ocepto1'a de outra zona, des- g?U-Sf\ da n�!.}re, I111ssao "d,e Pre- seja.ria rm primeiro .lugar conhr:cer a opinião do episcopado católico'
de que ambas estejam situadas no slclent�, �a 1 abrIca da ua,p:la ,de de todo o· mundo, e. que isso ainda lüío fOi feito. O dogma s·erá p.rova
mesmo município; �o_quel�?�; loca: onde le��, "ab!�OJvrlment,e, proelamado em, 1950, ano sanlo em quo se Qspera que mi-

9 - L) delegado de pari ido pe- eOlldl1zJ���O P�l�llt� 1

a ,I L;;p�,ctI,v� lhõos de católicos vis!t�m Ro-ma.
,. ,

rante a Zona pode en! ruI' do 1'e- p,opulaçau, nos .0 ,L10.� ,1ue j,t 1 e É CI'f'nça dos calohcos que quandü a VIrgem MarIa morreu. () sel;!' {
cinll) da. mesa reooptora e nele

sJde. corpo foi preservado da decomposi('i'ío e P011(10 depois, a.scenaeu ao céu'
pcrrnanceer, mesmo que alí já sr Ess�� da�os, _�om? dem�nstrass(�m e se junloll à sua alma. Essa crença. não ·ó, contudo, al'tigo de fé, mm;>
encontre fiscal d 1 ll1esmr) l'artido o, acerlo' d,t e::;uOl!l1;), do I , S. D., 1Il-

o Papa pod-e.,'ia dflfini-la eomo tal.l '.', , , dwam, em New!.on Macuco, umaca-' ,

pacidade realiza,dOl'a, e vigilant.E' _�_�_>
'

,

'ans intf>rr.sRes 11üpulGl'es e ao :pro
gTf'SSO de FloriallÓ<J)olis, Homeh1 de
bem, na justa a0epção do tt�l'mo
progressista e ativo, saberá, no le
g'islativo municipal, rorresponder 8
confiança de sua terra o de seu par
tido.

I
Mocidade, onde está' o teu valor 1

,�---------------------------------------------

'lo,lan.ÕíPolis� 15 de Novembro de 1947
-------�----,-,--, ------------------

Tribunal Regional Eleitoral
RESOLUÇõES DO T. R. E, RELA
'l'lVAS AO PIJIDITO DO DIA 23

DO COThREN'l'E
o Tribunal Regional Eleitoral;

em sua sessão de, 13 do corrente
apreciandO consultas de juizes ,elei
torai's e de deleg'ado de Partido, to
mou as seguintes resoluçõés:

1 - que não há incompatiobilicia
rl('s entre as funç'ões de mesáeiD$ e

as (le escrutinadores;
2 - que os delegados prJ'llJa'nen

tllS dos partidos polítk-os perante
os Juizes não nec.c8sitam de cre
denciaI expressa para fl1HP,ionarem
pf)J'anle as JunCa Eleilül'aii';

3 - que ex-memhro do extinto
Partido Comunista do El'asi! não
está impedido ele servir como pr,e
siclente de mesa receptora de votos
ou mesúrio;

4 ,- que membros de di.reiori-os CIll'euelO IlnlMAI1U""O-(jistJ,'iLais e sub-dist.ritais d·e pal'ti- :ul, _UU.a ti\'
dos políticos legalmente constiiui >

d J(ias, mesmo que o diretoria não es- e ellu�teja regisLl'ado, não deycm seI' no-
&l iJ

meados mesários;
5 - que no· impedimento do Pro- A Diretoria tem o pra,zer de

molar Públi-co, o Presidente da comunicar que a exposicão ('s
,Junta Eleitoral' pôde nomear Pro- colar acha-se aberta nôs dias
motor a.cJ-'hoc;

Ili __ que o fl,lllcionário público �4, 15 e 16 do corren,te, �as 9
que gOZE' de estabilidade, mas que 'ás 12 horas e das 14 as ; fj 1::,0-
esteja afaslado de seu carg'o para ras,

'

Os nossos)
candidatos

TOME APERITIVO

KN

SINOS DE N�L\TAL
(�RANIHOSA QUERJUESSE EU PROL DA REALIZAÇ_<io.,

DO, �ATjUJ DAS FA�!ÍLIAS POBRES DE NOSSA eIDADE�,
1\ SER EFE'l'UJ\DA NOS DIAS 16, 17 E 18, NA' PRAÇA 'OEw.
r:I'ÚLIO VARGAS; D_EFRONTE AO ASIIJO DE OllF.\OS.

APELA'l\IOS PARA A BOA VONTADE DE TODOS NO"·
SENTIDO DI� NOS AUXILIAR CO)I O SEU BONDOSO COM-,
PARECJl\IENTO :E A SUA CONTRIBUIÇÃO GENEROSA EM�
PUENDAS OU EllI DINHEIRO PARA QUE, Elli 1947 OS\
"�INOS DE NATAV' REPIQUEM FESTIVOS PAn.Jt 'ronos,
'E i TODOS JJEVEl\i A SUA MENSAGEM DE }<'EIJWIUAllE,,"_

Explodiu uma �omba em Jerusalem�
.JERTJSALI:�;\f, H (U. P,) - Urna bomba explodiu esta noite 11UIJl"

café de .TI·l'usalem, Not.icias nãu oficiais dizem que houve pelo merros s

quai CI) mortos I� dez í'er-idns. Mais [<11'<.1(' se informou que li número de
mortos W� C"I()VOll a seLe ê!,t.l'e soldados britânicos, Foram ainda morto::<,
dois c ivis inglêses.
------------------------------------------------------

o P. Antonio em Urucania

De Gaulle

F ECH N o
i\' perspectiva de uma conLra-mare,lia, com a !)brig-açã(� ,

de votarcm a favor do projeto Ivo d'A,quino, está alarmando,
os r]rputados uelenistas,

A grande parte' que Já firmara a decisão de "otar a Ia-·
VOl' dos comunistas, está abanclonnndo o HiQ de .Janeiro.

.A fug'a é a salvação! E a sal'vR(:ão é o fim da ete1'nG vigi- r

lôncia!
nC'(!nirscaL

GUILHER!\1E TAL
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