
Resultados apurados até as 24 horas 'de ontem, em todo o Estado:

R. da Silva - 67.005; -Irinçu Bornhausen - 57.735. Dife.rença pró ftderbal

ftderbal
- 9.270.

e

Os aliados comunistas e udenístas,
frente do povó, a derrota

para iludir' o eleitorado

a esta hora, lamentam à. luz

que
-

procuraram evitar, mancemunando-se secretamente,

cristão 'e não - cair no anátema da

dos numeros
,

a
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13 milhões de cruzeiros de multas eleitorais

Trigo para o Brasil
Buenos AÍI)es, 25 (UniLed) - O

secretário da Industr-ia e Comér

cio informou que foi dada permis

são para exportar para o Brasil,
100.000 toneladas de trigo, de acor

do com 0' convenio assímado entre

os governos dos dois países.
Essa partida de trigo cor-respon

de á quanta no corrorube mês, tendo

começado mos 'Primeiros dias desta

semana os embarques de trigo

para o Brasil,

Jracassaram as negociações
CAIRO, 25 (U. P.) _ Als ruegociJaçõe6f rungIJ-egi:pcias fra

Céi,s,saram e o govêmo do. EgütJo ni10 pode alime:ntar mats a es

perança de .que as duas pamtes cheguem a 'Um aeôI1do _ reve

lou hoje á Re'Utel1s um alto fun!CÍIcmário gipcio ao par das ne-

g.'ociaçõe,s.

.

"Nos,Sioalpêlo ás Naçõ81S Unidas é agoI1a iruevitável, e poderá

a,oontecer nos próximos dias, pOlssiveLmente na ,segJundia-teira

vlndouma" - di,sse InIai,s, acres:CelruDa:ndo: "Não. haverá trnta

àüs el1!t;�e o. �gi'bo e a lngI,aJtef'l.1a".

Interrogado sôbre se, o. Egito apl:es,e:n,taria ás Nações Uni

rias apenas .o p.I'IobIema do SUidão, {m to.dio .o p'roblema das re-

1açõe,s 8Jng,lo-egiipoias, o fiQ,ncion'án'i>o dtss'e: "Denunciaremos

ás Nações Unidas >O tratado de 1936, porque nenhuma das cláu-

Irregularidades sU}aiS é 'compatívell, qiUler co.m a Cal"ta da ONU, qlU'er com as

•

atUlais ci�CUJrustâm,cilas do mundo". E p�OisS!eguiu: "Não aceita",

na cooperativa mos ,a,. .o;?l1paçi1o :t:eLa IngIa;terra 1ruen: nenh'UIl1ia 'OiUt�a naçã,o ..
A

R' 25 (A N) N��"
-

I evacuaçao do EgItO devera se� l1eallzada num p8!flio.do mUlto

10, ' ..

- '�"Wla-be que . .

1, "

a C ,,j ,.. t' d L' W '"
malS curto do que o proposto 'Pela InglJatel1r1a .

0'-'lp�ua' lVla o e!ll�e m�,-"enou

uma dimi:nuição na remessa do

prOlduLo para consumo ,desta capi

tal, cOtntraria,ndo ,a:s ordens do, pre

sidoote ,da l=te[lu:bli,c.a. Acrescenta

se que a Ooopenativa dOiS Produto

res de Leite retem estüques de

manteigia. e vende por preços de

cambio ne'gro.

18 versões
diferentes

Roma, 25 (Ullirted) - No proces

S'Ü ,contra 'Ü'S lassassinos de Mat

teeatti, depôs hoje ü a,IlItigo coman

dante da Ges'Ífllpo falsciSlta, Game

.rigo Dumin i. O acus,ado' desclIeveu

o. cl'ime, mais ,seu depoimento foi

ouvido .com cer,baldesoemfiança pais

desde que fo.i pre"o, Dumilni, deu

nada menos do que 18 vensões di

f.erentes daquele as'sassLna,uo.

Homenagem ao general Mas
carenbas de

- �ó,rais
Rio, 25 (A. N.) - Na Embaixada de Honm, conferida pelo governo

dia França, �'ealizouse, ,O'lltem, a so- f,ral1Jcês �o maneoh'al MasCiarenl1aiS

l-enidade da entrega das condeoora- de MOlrails, iex-coIlljandiante da F.

ções de grande oficial da Legião E. B.

Apuravão final
Já foi concluida a apuração nas seguintes zonas eleitorais:

Aderbal

1�01)1
Araquari .....•........ ,

Biguaçú .

Brusque -:
.

Caçador e Videira .

Cresciúma .

Curitibanos .

Ibirama ;-. ..

Indaíal .
.

Joinvile . .

Orleães .

Rodeio .

São Franelseo . .

Timbó .

•

Urussanga ,
. .. ..

1.191

2.296

2.417

2.668

1.1)94
1.169

1.609

3.217

2.486
,

897
974

1.470

1.587

24.632

3.140

2.720

6.869

6.072

2802

1.602

1.951)

lrineu;

460

1.114

1.460

3.7ó2

1.273

1918

1.571

1.609

5.431

731

1.619

1.468

1.569

929

23.904

Aderbal, de

2.603

2.423

6.354

].3ó5

2.043

1.731

1.472

41.885

Aderba), de

Será o novo ministro
da Justi�a '

S. Paulo, 25 (A. N.) - Segundo

3ipuDamos, a 00llvite do presidente

Dutn, o. sr; Maoedo Soares, após

deixoar o. giovenno brundeinante de

verá ooupar imporrtruntJe cargo,

talv,ez no Mitrüstério da Justiç,a.

Nas praias do Brasil' ha
'Lake ,Success (N. Yürk) 25 (U

P . .) - Um homem a,tivo oOlm uma

lanc.lía e um grupo ou um exérci

to de (lI'i�nç.a,s, anma,das de pás e

baldes na praia, po.derifllm i'laz,er

bom negóci.o garimplando "vario"

- uma daiS ma:téri.a:s primas es

senciai." á lavra da bomba atômica.

illm relaLóTÍ'o do Oom�té Técnico

dia Oomissã.'o de Energia Atômica

da's Nações Unidrus :Eicou demons

trado que o loCa.l ,onde o .�'t(}ria" é

-ancootrrudo mais vulg'31rmente é nas

areias monaziüca,s, espalha,da,s so

bre cenuenals de miLhas de eXiten

s,ão á beira-ana,r.

Srube-Ise que IlIa abundruncia des

sas a:r,eirus na:s lindiiws da Austrália

e principalInente do Brasil, fri

zando-'s·e que a "relativa simpli-

"A nova proposta britânica fará
.

que a Comissão de Contrôle Atô

miei possua, no. campo de política

intemacíonal, a 'mesma autoridade

que o Conselho. de Segurança da

ONU.
-

"Segundo o plano britânico, to

das as nações terão poderes para

proíerír quaisquer decisões contra

os violadores do tratado atômico.

"O "Plano Bathrust", conquanto

não. tenha sido ainda aprovado fo.r

malmente 'pelo Govê,rno da Grã

Bretanha, fo.i elaborado após meti

culosos estudos pela Delegação do

Reino Unido".

Rio, 25 (A. N.) -=- 'I'omando-ss abstenções eleitorais no Estado. I que tanto ansiou o esprrito demo

por base as' abstenções havidas no
/

Concorrerão, assim, aqueles que

I
crátieo do país, posto a Justiça

Esta�o, e,,,tlma-s�e, que�comparec�-. compreendem �al os seus. �everes, Eleitoral promete
ser inflexível na

ram as Ul. nas cerca de 050.000 el81-,1 para a realização das eleições por aplicação da lei.

tores, deixando de votar, per-to de
.

.

240.000 eleitores insccitos. Admi-] .

tíndo-se que um terço desses:N- f·· h de ae Ri
elieHores íaltosos tenha deixado de ao OI c ama o ao 10
votar por motivos .íustos e aceita- t MOSCOU 25 (Umtted) _ O Ih' B d M Os numeros apresentam uma dlíerenea pró

veis restarão 160.000 que não te, I
.

' '.. conlSie., erro uarque e ace-
:;'

-' id d Ilda, da embaixada brasãleíra, desmentíu forrnalrmenba as notí- 728 votos.

rao cumprI? o' seu, eV,er e.ga e i elas de que o embaixador Pimentel Brandão fôra chamado de

CIV11C10 por simples displícencía e I' volta 'ao Rio de Janeí F I nd
'

U ít d P 1
Campos Novos ,

..

má compr-eensão das suas obriga- '. ' .

. erro. a aru.o a 111 _e . ;ess: aque e í'un- Araranguá .... . .. .'.

-

d id dã

.

I cionarto assegurou que o €mbaD{\ador nao ira alem da Suécia,
'

CO�
e �160ruO��s. lt d

. para onde se dínigdu a conselho do médico da embaixada nor-
Florianópolis . ..

ss'es' .

(
, mu "a os fi)1O

mi- te-americana.
Lajes

'

.
.

nimo da lei cem oruzeiros con-

���,;:�o�o;�o��\�:ce;��;::� !IEm cooferênria com o ores Outra ::�::'Ç�njã�'
'

� �'. �

muito, todas as despesas da Ju;:;-l
.

,

" jiP r.. j
T1Jucas .. "..

. sÓ, • ••••

í.íça Eleitoral no. Rio Oramde dOI
RIO; 25 ('A. N.) _. O presrdente Dutra recebeu, em demo- I

Sul, desde a sua mstalação. rada conferêncíe, no Guamabara, ,00S 81':S. Nerêu Ramos e Costa
\,

1
t 49 792

Desoontadas as percentagens

de-I
Neto. :mm ambas as conferências, segundo fomos informados,

. �ottt apurado ....•...

• .'"

vidas aos promotores publicas pela �oi eXlaJminai�a a situação políttca do pais em face dias reeulta-
Os números apresentam uma dlíerença pro

oobramça judicial, cerca de 13 mi- aos, que estao serudo apUiradlos, dais eIeiçõe,s de 19 dia, corrente. ,
7.907 votos.

Ihões de oruzejros deverão ení.rar

para os cofres publicas devido ás Com poderes'para declarar a guerra
Nova York, 25 (U. P.) - A Grã- lo, "O plano atômico britânico. cão do Conselho de Segurança das

Bretanha apresentará um novo pla- vence o Conselho". o referído jor- Nações Unidas.

no de contrôle atômico que dará á nal declara: "O sr. Maurice Bath

Comissão de Energia Nuclear, rust, conselheiro da Delegação

plenos poderes para declarar guer- Britânica, partirá iinediatamente

ra a quaisquer violadores do tra- para Londres a fim de obter apro

tado atômico com ou sem aprova- vação de um novo plano de con

ção do Conselho de Segurança, se· trôle atôfíco que dará, .ás autorida

gundo informa hoje o "New York des incumbidas do desenvolvirnen

T'ímes". to nuclear, plenos poderes para

Num artigo subordinado. ao títu- declarar guerra aos violaélores do

lo, "O sr. Maul'ke Basê tratóldo independente da aprova-

«torlo»
ci.dade do equi,pamento necessário

torna bastante faci! a ex:ploração

ilic�ta". Recentemente houve no

ti,cia de que' vaJsta quantidade de

fl;l'eia monaziJtica Unha s1do r·E}tl-

mela de aIguma.s prai,as do Brasi,l ,

se bem que não houvess'e cornfi.r

mação oficial de tanto.

Nada de Habsburgos
Londres, 25 (Unilted) - Reve'

la-,se que o ,traJtado de paz oom a

Aus'Lria, que 8istá s,e:ndo redigido,

oonterá uma eláusukt que imp,e

dill'á qualquer f'utura tentativa da

restauJação do,s Ha:bsJ:mrgos, man

tendo :a Aiist.r'ia riana' sempre como

Del)ublica.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Nervos DebUi···
tados Provocam
Ija Héura.sthenia

NAO DEIXE QUE o EX
CESSO DE TRABALHO
DEBILITE O SEU OR
GANISMO, PORQUE O
CANSAÇO PHYSICO
E INTELlECTUAl o
lEVARA', FATAlMEN.
TE, A' NEURASTHENIA

\_

II
OS

-

primeiros symptomas da
neurasthenia são geralmente a

insomnia, pesadelos, irritabili
Idade, dôres de cabeça e ner-
I •

A ti
.

i vosrsmo, o sen Ir quaesquer
destas manifestações previna
se contra as suas consequen
cias. Trate-se immediatamen
te, com um remedio de' effeito
positivo e irnmediato. Não
tomê drogas perigosas. Vigonal
é o remedio indicado .

para
qualquer caso de neurasthenia,
Vigonal revigora o organismo,
restituindo ao fraco as forças
-perdidas e a energia-da juven
'tude ãs .pessôas exhauridas,

" �
�

Vi!tOnal
fORTIFICA E DÁ SAÚDE
laborc:torloa ALVIM & FREITAS - S. Paulo

,
f'

Larga ..me...

Deixa-me grilar!

Combate a tosse, a

bronquite e os resfria

dos. João O Xarope S.
éeficaz'no tratramento
das afecções gripais e.

das vias respiratórias.
,

O Xarope São João
solta o catarro' e faz,

expectorar fàcilmente.

REPRESENTANTES LOCAIS I
(EM TODAS AS CIDADES DO BRASIL)

A EMPREZA EDIFICADORA BRASIL, precisa de representantes cm todas 8S cidades

do paiz Otim ,s condições. Plano muito ace tt e ve l. Peçam mforrr» ções sem compromisso
à Rua São Bento, 260, - 10 and�r. São Paulo ._ Capital. D.:: ambos 03 sexc s.

-------------------------------------------------------------------�------------------

Um( I�ão na
estratosle.ra

Um legitimo rei do. flore.tols
africanos loi passageiro de um

«clipperD cargueiro da Pan Ame
rican Wc.rld AirwoYi, que loiu de
Miami com de.tino ao Rio de
Janeiro. Sendo. eminentemente, um
animal de circo, pois de�tinava-liIe
a represen\ações desse genero, na

Gidade Maravilhosa, o leão jamais
supoz, se é qm3 os lsõelil lupõem
alguma coisa erguer-se tão alto
nela suas proezal que chegasse a

voar na eltrotoilfera Supondo ou

não, viajoU: �onfortavelmente, E

aqui o vernos, quando respondia,
cavalheirescamente, i.to é. leoni
namente, a um aceno e três asso'

vias da Juncionária do' aeroporto
da PAA. na cidade fie Miami

'PARA RECEBER AMO·STRA GRÁTIS
ESCREVA O SEU ENDEREÇO AO

UBORAT�RIO OOlft S. II.
CAIXA POSTAL, 36

SLUMENAU _ SANTA CATARINA

Uma nova coleção literaria
, coleção que acaba de, se inaugu-

. rar, pressentimos que vai nos tra-
(Copyright do Serviço Francês de d ......J &

zer outras surpresas e erruoar um

Informação) certo número de preconceitos, que I
. ar-rastamos- conosco desde' a -esco-

Conta-se que um dia o grande
la e defonmarn a nossa visão das

ator fl'rancês, Mounet-Suãv, repre-
obras clássicas. O "Avare" de Dul

sentou uma noite, magnificamente,
lliln constitui o segundo volume da

uma tragédia de Cornejlle. Como
Ih _,_, d coleção, mas 'é obra mais técnica,

se e perguntasse o segr,t:'U'O e . . .

. '. a de um profissional que explica
seu trahallho, procurou explicar cO-I _ _,

__

.

t t b
as razoes de sua encenaçao e nao

mo In erpee ar a peça que aca ava, ,_

d h-I nos trás grandes revelações a res-
e representar ... o ornem nao.

d M I" Ma
t d· d d 1 t

.

di peito do texto e r o lere. s, que
eu en lia .na a . aque a rage la. ., _

. . _

.,nos
ponera dar amanha, por exem-

Mas a intuição, o fogo sagrado, o
I

.

T t f I d d "E' 1A • • • p o, um . ,ouve a la,u 'o a s'co e
gemo que lhe eram proprros, su-

d F ". I d f
..

1"
pr-iram a Ialta de cultura Iiterár ia. be8 emmubes , ClIIJO .

'31 10 eerrco ao

. - -. e,m 80 . e fleve ar-nos.
Os atores de hoje sao bem dif'e-}

P 'd' d' t 1-.'

.

ensernos C'OilTI sau a e amoem
rentes e se houvesse alguma eensu-

I d
'

naqueles que morreram, evan o
ra a fazer-lhes, seria talvez a opos-

para o tumulo o segredo de suas
ta que lhes conviria: são por de-

representações prestigiosas, e quemais inteldgentes e pretendem in-
nos podeniam ter explicado as suas

terpôr entre o texto e o público sua
interpretações de profissionais,propr ia interpretação e suas con-
derrubando muito conceltto dos

cepções 8'stétic.a,s.·Esta circunstán-
"homens rue gabinete".cia, péssima para o trabalho no

palco, 'se torna qtralidarie num li

vro, e as Iívrarâas francesas publi
cam uma nova coleção, muito ori

ginal, . "Mises en scéue ", que inte
ressará muítos os leitores aman-

Por Roger Bastide

tes da li teratin-a clássica.

Dr. CLARNO
GALLETTI

G.

o autor, sr. Pienre-Airné . Tou
ehard, teve a idéia feliz de pedir
aos "metteurs en scéne ". e aos ato
res, a sua maneir-a de entender os

textos, De fato, uma comédia, tal
como uma tragédia" não são feitas
para serem lidas pelo amador de
a'rtte no silêncio do seu gabinete de

trabalho, mas para serem ditas,
re.presentadas, vi'V.j,das de acôrdo
com uni ritmo �oletivo. O modo r:lie
se interpretar um 'texto e repre

sentá-lo, é dece.rto ut1:il ao come

ditante ;mas abre também luzes' sô
bre a obra. "I;emos a prova disso
em "Plhledre", de RatCine, vista
artravés de Jean, Louis Barrault.

VelJ11lols "Fedra" através de 'nos
sas lembranças n1Í.1ológkas ou nos

s,o conhe.cill11Cinto da v1d'a de Racine.
O que nos chama a at'enção é a

,"oll'ta d'O a,UJtor
.

ao jansCinismo e

que'remo.SI, a toda força, encontrar

sinais dess'a voLta na peça. Ou nos

deixamos então emlbalar Pela mú
si,ca do vers>o- de Racine, onde paira
a poesia da Grécia heróica e bá,rna
m. D.e toda malneira, nossa a:tenç.ão
se 'COIl1centra s'e,mpil'e em. "Fed:ra" e

a personagem de Hipólito cai na

SIOmhm. Após Taine, olhamos pa
ra Hip61lito oomo para um s1mpl,es
cOll:tesào do ,séoulo de Luiz XlV,' que
diz bobagens para sua amante e

que já nada tem da gJI'laça selvagem
da penSOl�,a,gem � Euríp,j.des.
No entanto, o ator que interpre-

ta '''Fledlra'' tem uma oUJtra

pers-Ipeoti'va da peça, porque ele parte
da ação e aborda apenas a psico-
logia d'Os heróis' em relação oom a _

r'epr'esen:llação, ou em função doO

pÚ'blLco. Não será este a melhor
maneira de juLgar uma peça, visto

que foi escrita, de fato, para ser

.fle.pres'entada! Deste ponto de vis

ta, a peroonagem de Hip6lirto é um
.

simples comparS'a e Jean Louis
Barraulit soube ex,1]mar OlUtra vez

toda sua grandeza tI1á:gioa. É filho
maldito e r'e,vo,ltado, é o filho con

denado, é .o drama da tennu['a vo

tada á murrte que nos esquecemo,s
com Idemas1ada Pacilidade e da

qual Jean Lmüs Barraulit nOfr faz

captar toda a i1l11lPGr,tancia dramáti
ca. Ora, sómelJ1te um ator podia fa
zer ,esta desl00berta pOTque via

"Fedr'a" não como urrn pti'ofessor,
mas como um cOTI1iedliante.

I·
Isrto ,nã'o é mais do que um exem

plo, sendo "Mis'es en S'cénes" uma

DIPLOME-SE 6U4RD4-LIVROS EM
SUA CASA

Curso feito em 12 mezes por correspondencia.

Mensalidade 20,00 mensal. Peça informações· sem

compromisso à Caixa Postal, 3717, São Paulo.
. \

Precisamos tambem de agentes.

ESCRITóRIO JURlDIeO COMEBeIAL
(Com uni Departamento lmobiliirio)

vendas de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco

, A.DVOGADO
Rua I....rei Rogério, 54 - Fone 64 - Caixa Postal U

Ell>clereço telegrifico: "Elibranco" - Laje(; - Bta Catarlo

BANCO DE eRÉDITO POPULAR E AGRíCOLA DE SANTA

B»'�I{ '! CATARINA
O BanelO de. �rédit(l Popular e Agrícola de Santa Catarina avis8

aos s.nr. ac4>ntstas, que. pagará, em sua séde, á rua Trajano, número
16, a começa�do dia 24 do corrente, GS dividendos relativos ao ano (l.e
1946.

, Florianópolis, 20 de 'Janeiro de 1947.
,�j Banco de C�édito P. e A. doe Santa Catarina.

Lourival Almeida - Diretor.

ADVOGADO
Crime e cível

Constituição de Sociedade.
NATURALIZAÇÕES •

Títulol Deolaratórios

Elcrit. -- Praça 15 de Nov. 23.
lo, emdcrr ,

•

Relid. -- Rua Tiradentes 47.
FÓNE -. 1468 \

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

Fabulosa jazida
de ouro

POI"Lh, AUSllmáJlia, (U. P.)
DuaiS mulhel'elS eSltão incluidws en

tre o,s onze membros do Sindi,cat.o

que div1dirá mutua:melnte os lucros

duma ri,quissima jazida ele ouro

encOiuLrwda .em MonnLain View em

Daydawri, ,na Aus.trália Ocidental

A noücia do achado foi divulga-
da em ,novembro do 'ano pas'sado,
mas a eX!ploração do ouro elm sua

fas'e inicial foi completada ag'ora,

O Lotai dos'l�endimentols da>s minas

é de 101.296 li!bras australianas.

laboratório
Radio-Tecnico-Elect:ron

Fundado em 1935
MontQgem -:le rádioa, Ampli

ficadorel-Tran.mis'Cill'es
MQteriQl irnportod.. direta

mente do. U. 3. A.

Proprietário
Otom;>jr Georges Dohm
Elecb e - Tecnico - ProfilsioJ\o)

formado .nQ Europa
Florian6poHI

, �U(1 João Pinto n. 29 .• Sob,

DOENÇAS N'ERV�SAb

Com ps progressos da medicbl.a
hoje, as doenÇ'll8 nervos�s, quanll,
tratadas em tempo, são mal� per.
feitamente remediáveis. O eurlando••
dsmo, fruto da ignorância, só poli,
prejudicar os indivíduos afetados cI,
tais enferfuidades. O Ser.viço Na.,
cioEal de Doenças mentais dispi.
de um Ambulatório, que atende I'ra
tuitamente os doentes BerVOS08 1••
rligentes. na Rua Deodoro U, lIu e
i!t 11 ohoru. cHàriallllenil).

.

Rua Felipe de Oliveira, 21 -

8" andar:
Te!. 2-9873- - Sio Paulo
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Notas Rurais
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A. DAMASCENO
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Notas da Prefeitura
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Jurisprudência
Vida Militar
Notici'ário do Exterior
Noticiário do País

Artigos de Redação
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PEDRO PAULO MA�H�DO

�8Portes
FARMACIAS DE PLANTÃO

MES DE JANEIRO
10 - quarta-feira - Parmáeio

Esperança - Rua Conselheiro Ma_:
fra.

4 - sábado -, Farmácia NeJsollt>
- Rua Felipe Schmidt.

5 .- domilJ1go - Farmácia Nel-
san - Rua F1e'li.pe Sohmidt.

11 - sábwdJo - F,armãcia Mo
derna _ Praça 15 de Nov,embro..

12 - domingo - Farmácia Mo
derna _ Praça hi de Novembr&
'18 - sábado _ Farunáoia St°.,..

Arrtônio - Rua João PiiIl1to.
19 - doming'O - Farmácia Sto;.

Antônio - Rma João Pit:M.o.
25 - sábado - Farmácia Cata

rineI1Jse - Rua Trajano.
26 - domingo' - F.aI'mllcia (}a_.

tarine,I1Jse _ Rua 'IlMjano. ,

O serviço I1Jorturno slerá efetuade>
pela Farmácia Santo Antônio sitb
á rua João pio:Jrto:

TELEFONES MAIS NECESSITADOS
Bombeiros '.... 13U
Polícia ..............•...•••.••• • 10$11
Delegacia O. P. Social............ 15711
Matern;dade ..................••• 115"
Hospital Nerêu Ramo." .11<
Santa Casa 10l�
Casa de Saúde S. Seba"ti�o .••••• US!'
Assistência Municipal ......••.• ,. 166'"
Hospital Militar 1l�'
14. B. C. 153.,
Base Aérea 1••
7' B: L-A. C ".. 159l.1'
Capitania dos Porto. "............. 13U
16' C. R. 160'"
Fôrça Policial 120J
Penitenciária •....• • .. • • • • • .. .. .. 1511>
"O Estado" 10221
•A Gazeta" "............ 165.
MDiário' da Tarde" 151!1
T 8, A. .... ..•••••••••••• 1641

EInl>. F�erá.ri. OrtlilÍ ,......'. • ••• 1_
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�LIRA -rEiNIS CLUBE�Dia 26, domingo, soirée com inicio às 19 heras, Dia ·1· de

Dia.;'2, domingo, matinée infantil carnavalesca, com

horas. Dia. 8, soirée carnavalesca.

.ANIVEBSArRI0S: - o sr. Jeão Crísostomo
PREF. THEODOLINDO Paiva, funcionárdo aposentado

.

PEREIRA e provedor da Irmandade da
Decorre'u, ontem, o eniver- N. S; do Parto .

.sário natalício do sr. "Theo- - ai exma. sra. Zulrna Sou;
,do/indo Pereira, dinâmico za, espôsa do sr. Osnildo SOv

prefeito do progressista rn u- sa.

nicípio de Timbó e que atual, - a sra. Dilz,e Livramento
mente se encontra em gozo Decker, espôsa dto sr. Teodoro
<de licença.

.
Decker, representante comer-

Praz8irosamente nos asso' cial.
.damos ás muitas manife - Tte. Benhour de Castro
tações de �preço que 1he Romariz
.Ioram tributadas naquele J,�a, data de ôntern viu trans
.enee jo , embore tardiamente. Co.l11'e1' seu aniversámo natalt-

JJ)sé Gil cio o 2° Tenente Benhour de

A efeméride de hoje, assãna- Castro Romariz, Oficial do

.la o amivel1sário do sr. José Exército,
.

servindo no 14° B.

.Gil, gerente do Banco do Bra- C., sediado nesta Capital.
O aníversaa-iante é oriundc.síl nesta eapítal. ,

F'lig;ura de relêvo nos nossos
de família militar, sendo fd:ho,

'meios e bancarios, o disrt�nto elo. Sr. Coronel Jerônemo Fer

:aniV1errlsariante goza de largo reira Romariz, que há bem FREÇO NO VAREJO PARA TODO O BR<\SIl.. 981.00 CRUZEIROS

'���s!� �::':�ei�:d::�=I�����e:: ':::::O:Ot:.":: ITl[bl' (Il t:'t,
,No Rio o· sr Adernar de Barros:���:;ã�� seu es·piI1ito e '0 seu

cor:çãO e pei� �ua tcenJ�r�d21 ! �ai] !�\ I,J I RiO,. 25· (A. N.). _ C�egad:, hoje, seja av.ist�r.-se com o �residente-Profiseiorual competente e C11 ura p;� IISSlOna
'.

a 13>
•

O�,
_.,_ !1 __ _

e ouvido pelos jornalistas, o sr. Dutra, a fim de lhe expor os seus

.daddcado, foi sempre brilhante ao seu espírito esportrvo, fl?l o Adernar de Barros disse que não planos.
atuação naquele impor- Tenerute Romarlz rmatíssimo

I
Catolicismo tinha mais dúvidas quanto á sua.a sua

f Ii itdI'
,

ta'l1t,e es.tJabelecimelLto de cré- e l?I a 10 pe os seus mume�o.s C SANTO 1)Q DIA vitória em S. Paulo, COM O MINISTRO DA JUSTIÇA
-díto, valendo-lhe isto a sua amigos e camaradas do EXe1'

26 de Janeiro Pretendente fazer no Estado um Rio,25 (A. N.) - O sr. Adernar

.elevação ao cargo" que hoje C.Ito, que o tem em grande ps-
S. POLICARPO, BISPO E govêrno

.

de coligação, incluindo, de Barros conferenciou, demorada-
.qcupa e que tanDO. enobrece I tlmra; .

"O E d"
,MÁRTIR também o Partido Comunista. De, mente com o ministro da Justiça.

.eoun .seu caráter, Nos, OIS de
.

sita o , que. Polioaopo era díecípulo de ----------------------------
os do "O Es.trudo" se 3JSlSO- o temos c-omo arrugo, �plresen

-I
São João Evamgelista, Da "boca IO C 1 velll a' 18 1.-cíam ás muitas mantrestações tamos, embo:ra ta�dlrar�e�t�� dêste amiglo intimo de Jesús arnava •••

-de aprêço que hoje receberá e as �oslsa,s mais efusivas
�

e rei
recebeu o conhecimento dia ví-I Lança Pel'fume _ Confeti e Serpentina na

.lheapresenta votos de perenes taçoes. da e da doutriaua do Salvador.
CASA «O PARAISQ».:feHl&idiades rpes'Solais." Tanto dtstíngoíu-se PolicarpoSra. Diná M. Gevaerd

Fazem anos, hoje: Transcorreu, dia 24, o aní- pela santídade de. seus , costu-
mes, que o mesmo São João

-, a exma. sra. Snraide Ne- versário nataltcio da exma.

Ge- ordenou-o sacerdote,. confe-'ves. sra. d. Diná Mendonça rímdo-lhe depois a sagração
- o sr. Newton Garcêz J1'. vaerd, ·e,stimruda diretora do
_ o Sir. 'I'hnóteo Alves. E 1 Sil

.

d S episcopal 'Prura que ocupassa o
Grupo sco ar 1 verra e ou-

sólio de Srnirma. Durante o
- o ·s.r. Oscar Francisco que por

.... ;; anspíciosa daex c;v za, I,. ""'o '':> I"
-

reinado de Amtônío Pio toí pa-'Schmidt, ooncentuado comer- ta fOI' muito homenageada pe-, . 'ou"
r,3, ROlma afim de pedir ao Pa-

cíante mo rmmdcípío de S. J0- lo seus querI' ""OIS aluno·s e pe-. IS ''UJ I'

pa Aniceto a slOluç-ão de algu--(sé. las suas inúmeras rumizades.
_ o me.nino Rolb'erto Vieira mas ql1lelsltões conce,rnentes· a crítica foi motivada pelo discurso em Berlim, Ide Schum'acher,

"da Rosa, filho dlo sr. OsnÍ Viei- IJASAIUENTO
dlÜ'utr,ina e a

_ disrCipli.�la. da que acentuou: "Não há problema g'ermânico, mas ap�nas pro-
':00 dia Rosa, inspetor da The Na cidade de Biguaçú reali. Igrej·a. Teve entruo ocas'lruo de I blema europeu". '

T C S A· I
recon.du2Jir à Igre.ja .muitasl Por sua vez, o órgão "L'Aube·" do llIRP, comentando o•

ex-as 'o. . . lizou-se, ontem, o enla.ce ma·
I t d

EII'ana ·pelss.o.�s que, pe IruS. l'D 'fIg.as el mesmo discurso, frisa: "A idéia maluca de nm,a herança detrimemdal da ,srta. Zoé .Mna- -

De ....tre ° s"'.r.rI·"·o. fe]JI'z de 1 f f'Ih d
Marmao e Vialentmo, tInham, Guilherme II e de Hitler está novamente tomando conta do.uJ '-" '':> ral pro ·e,SSlora e 1 a o sr"d h

'

C rt d' A •

•

. , ,

t ',A •

A 1" 1 . A _

cal o nra .e.reSla. ,I:' o la, I povo germanlco".�,se\lrs paIS, e avo.s, V'era 'rlaJLS- E�u�en,lO ma.a co:n o sr. n
encomtrnndo-se Po.}ica.rpo illl�s- "'-

'OOITeT amrunhã; i!1'e:u primeiro. torrno. COl'd'ova, fIlh�o do �r. perra,damente com Mardão,
,

. '

.31Il!Íve.l'IsrurlO ;n;a;talíoio, a inte- Ra'';lIllfll'Ü' Gordo.via, mdU'sltnal1 prelrgunto:urlhe êste: "Tu nos mNPRIiSA <"0NSTRUTODA UNIVER� li L»,r�s.ante ,gal;r0tinhia EU,anla, �i� reSIdente em RIO do Sul
. conh.eces?" AJo que respondeu}lj Ij ( U . � B-B'

,lhmha quend� do sr o.SiCa� Da-
.

Pairranif'amam o ato,. nlQ re11-
PoHca.rtpo: "Reoonheço em ti A V I S O::mascellio da SIIV1a, oome.rCI3Jnte I poso pOlI' 'J)3iI1te da lLQ.lva, o sr. .' A 't do diabo"

'Bm Tijucas, e de .sua exma. es- ',;:m,gê�-io Amaral e srta. Ligi? 0p P1·rlrmogenfI'.OmaI�s 't·a'r:d·e· ""on-
,

A
, S'l' . () I,ca:r:pO .oI ' . v

posa d. �lda Jon3Js da :1 V1�. lteal; por p.arte do n'Ü'lvo" ° sr.
d:enado à nogue:LI"Ia pOT S/er cris-

..
�. Ehana e seU/s que:m?os Ol.avo ScheI�t. e Slrta. He,len� tfuo. Quer .a llenda que ° fogo

"p�Ismho;s, as n.o,ss-as fellClta- Pe:-els; no CIV'Il.' por paTte da não o temJha pr,ej:udicado e que
çoes. lliOIva, ° sr. A'lflton :l\.malrral e

por calUsa di,SIDO, 'Ulill dos ve,rdu-
Dr. Peluso Ribeiro a srta. LorreIlia SChldt, e por �os manou-o com a esrp·a.da.Faz anOls amanhã ° dr. Pelu- parte dlo noivo, o sr. Egídio'

.

';00 Ribeiro advogado e fUI1iClÍo- Amorim e exma. sra. Alaide 27 DE JANEIRO
'n'ári-o do L A. P. r. Sard'á Amorim. S. João Crisótorno, B.ispo e Doutor

-CoI1ação 'bon'ílslsÍ:mo e bela AÜls' nubentes os nossols pa- da Igl'eja
lIlite,Ilg'Êmcia, O d:Lstill!to aniver- b 344, no seio de uma ramilia dis:"

ra ens.
'sariante sle'rã lIllUÍi,to CUJIDlpri- Nasceu J.oão em Antioquia, em

'melLtado Pélo g.rruml'e número NASCIMENTO: linlissiÍna. Desde cedo dedicoU'Ise
>-de seus amigJos. FLÁVIO TAVARES ROTHFUCHS aos estlld,OlS sob a direçã,o d()s mais

Pelo noscimento de um rohu.to oomp'etentre:s mesll'e.s.·Movido pelo
filhinho. que .erei 'bati.odo com o ·eXlempl0 de um amigo e oo,J.e.ga de
nome FlávíGl, eetcí de parabens o estudos, renunciou ás glóriÍas mUTI
lar do no.so diatinte patricio, dr.

dalna,s para 0lüdar unic·amente da
Lothario Poulo Rothfuch., fun
ciC'nário do Ministério da fazenda salva.çã·o de srna alma. Retirou-se
e de sua exma. e,paga. da MariQ" para um lugar deserlo ,onde passou
de .Lourdes Tavares Rothfuchs. UilIS anOls em exercidos de pi·edade

e no eis/tudo daiS Sagradrus Escritu

NIIS. A fralca saudJe forçou-o a mu

dar de vieLa. Voltou pa·ra Antio

quia onde f,ob O1ldenado sllicendo1.e.
Já ali torrno'U ....se oélebre por seus

S8lrmões. Após a morte de Neotá

rio, P'atriar,c,a de Oeffi.stantinopla,
dirigiu�Sle o imperador Aroárdi·o ao

Papa oom o pedido de este nOo

mear .a João Cri-sótOlmo para a sé

Yac::l-TIta da capital orienta.l. O es-

Grito de Carnaval.
inicio às 15

Vida �ocial

'Menino Jau
T1ran<SiooI1re, a.IllJaJnhã, a data

nataUcia do inteli:ger..te jau,
�al:uno do 'Cólegio Oatari,nense
'e filho do sr. 'Hermes Guede,s
-da F'onlsreea, diretor da Biblio
·teca PúoHca do Estailio

Fazem anos, amanhã:
- 'a exma. sra. Joa.na Vi-ei

'Ta.
SERViÇO DE

METEOROLOGIA
- a srta. 'Noe-mia Gwedes.
- a srta. Zl.1léida SOaTIes.
- a menina 'Norma Ribas

'Camargo.
- o 'jovem Ruy Marq'uers..
- o sr. dr. Arios.to Pinto.
- �a :.stt'ba. Ada. C:oelbo,.

Previsão do . tempo, ;até 14 hora.
do dio 26 na Capital:
Tempo: em geral in.tóve!.
Temperatura: e.tável.
Ventos: de lueste a nordéate,

frescos.
TElmpel'otura. e:rire�a. de ontem:

máxima, 23,7; miníma, 174.

-

Rua Felipe Schmidt 21. - Florianópolis.

UM NOVO HITLER
.... PARiS, 25 (U. P.) - Novo Hitler e sucessor espiritual de
Goebbels e Goeríng - eis como ,"L'Humanité", órgão ofic;ial
do Partido Comunista francês qualifioo Kurt Shumaeher, pre
'8idente do Partido Socjal Democrático da Alemallllta. Essa

De Qcôtdo cóm o decreto lei n°. 7931, o reembolso
será dado agord· em Florian6polis.

1Festa de N. Senhora
dos' Navegantes

Têm--.s·e rea.lizado Coom gmnde
aflllencia de fiéis lIiS no-venas em

lrOllVo.r a N. Senhora dos NaV1e-

FRACOS e

ANÊMICOS
TOMEM

Uin�o ereosota�D
"SILVEIRA"

Grand. Tanlco glantes, na Igr·ej,a de São Sebwstião,
corú inicio ás 19,30 h.oras, abri

wlhi,do que já uma v.ei recusara lha,nta,das pelo coro do Asilo de
a di,gnidade epi,slcopa:l, teve que Orfã� .S ... ,Fl'8.1lJÚSCD- de Paula.
ceder. desLa v·ez. Logo começou a Sã-o ModoI1illOos na ;noite de 26 o

preg'ar oontra oos multipl,Os abusos senho,r d1r. Joã-o Ricardo Mayr e a

reinantes em Cons'Lantinopla. A s·enhiOll'a dona Juli·eta Vaz; na noi
vaidos'a imper31úriz .Eudóxia Sle,n� ,te de 17, .Q senhor joooa:lilSta Pe
Liu-se atingi-d'a na própria pessoa ''tral'oha Callado e a sra. dona Elsa
pelas ()ensur-ars mais que jusltiJi- da Silva Gomidre e na de 28 o sr.

oadas' do santro antis'ti.be. Intrigas d,r. Oswaldo Rodrigues Cabral e

alcanç,al'am s'eu desterro. M31s o sra. dona 'Amci Rupp Bulcão Via
povo ameaçava oom uma rovol.La. na.

CL'isóbomo é 're·conduzido á sua sé. No. dia 2 de fevereiN) entrante,
A paz, porém, não dur-ou muito após a missa sülene, ás 8 h-o,ras,
tempo. O pals-LOor das alunas eui- realizar�s8<-á impontmte e festiva
dava mailS dos interetsses de SUll procilSlsã:o mflJri-tima co ma pa['tici
gIlei do que os dele próprIo. Em pação d'e numerosas lanchas e em

()onsequencia diJSso, füI desterradú barcações or:namen.tadas.
pela segu�da vez. Doenças e &0- ----- .. _ .. - ---

frimento,s causaram a sua morte. Tomo KNOTno dia II ele seLernbrú de 407. �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO-Domingo 26 ele Janeiro Ue u,..7

CONCURSO
Importante organí.ação come ,'cial de ITAÍAl, comunica aos in

'tereasados que fará realizar um concuuo para admissão de funcioná
rios, na. seguinte. ba.es:

a -- local que Ber ci exercida a função: -- Escrit6rioll comerciai.
da Empresa em ITAJAI,

b -- .exo: -- mciaculino.
c -- prova. poro, concurso:
1 -- correapondencia comercial,
2 -- datilografia,
3 -- noçõe. de contabilidade,
d -- ,Encerramento 'das inlcriçõet: -- dia 30 de ,janeiro do cor

rente.
e -- dia que .erá lfalizoco o concurse : -- 4-2-947, á. 15 horoa.
f -- Ordenado: -� Será na base do capacidade apresentada no

concurso.
r

"

,

Importante: -- As in.criçõea p:lderão SEr feitoI diariamente, das
8 ál 12 e dai 14 ás 17 horas, ne.ia Redoção.

�ádio Difusora]
�� de Laguna
Todo o Sul Catsnnense escuta
diariamente a Rádio Difusora

de Laguna.
'970 Klcs. ,(ond�s médias).

Horários de irradiações: - Das
f't.,.10 às 14 e 17 às 22 horas.
Representante em Flcrianôpoliar

D. F., DE AQUINO
Red. do Jornal «O ESTADOc(

O'tima residênCia
Vende-se, no bairro de

Coqueiros.
Negócio urgente,' com o

proprietário GUALTER
TIBAU, na Pcdhocânhn.

Recnnstrucões
...

de cosas, muros; telhados,
etc. Trotar com Jorga de
� Pau-lo, no firma Busch

& Cio.'
· .

B R II T O,
O alfaiate indictldo
Tjr�d6ntes 7

· .

VENDE-SE
o predio na. 5 da rua

Tiraden teso
Tratar com Domingos
Valente, rua Alvaro de

Carvalho,64.
· '

.

Vendem-se
Uma sala de
uma mesa de

pequena de
cadeiras.
Ver e tratar na

RioBranc i nv 1 )1.

jantar completa
copa, uma mes'
c osinha com a

Avenida

,Dr. ARAUJO
OLHOS - OUVIDOS -

NARIS - GARGANTA
Reiniciou sua clínica.
I

Precisa-se
Organização 'de vendas e

>serviços em Santa Catari�
na, precisa de VIAJANTE
Escrever �o próprio punho
para a Caixa Postal na 117,
:ITAJAI - Santa Catarina
- dando referencias.

.

• o •••••
'

•.::._:e:-.:-.:.:::it"3l1

:Peças e Acessórios
PARA caminhões e, auto-

"m6veis Ford e Chevrolet ,

'acabam de receber Oliveira
& Filho, Ltda. Rua Deodo
ro, no. 14. Florian6polis.
· .

Esta a venda
ótima resirencia à rua

Irmão Jomquim n. 9.
(Avenida �a Porta)

Ver e tra-tar na mesma dia·
riamente, depois das 10

horas.

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAI

ano. �.

BOA OCASIÃO
PARA RENQVAR
SEU ESTOQUE!
A Distribuidora Comercial apresenta
o mais amplo sortimento para reven-

�
declares, a preços

� convidativos, salien-

��I�I
\ tando-se em suas

I�\\..�, ,A.� OFERTAS ESPE-

\.)� 1\ CIAIS de atacapo os

.Ps
�g";n'" "'''gn"

CANETAS TlNTEI,RO

/.tOUÇA gE MATERIA
'

PLASTlCA

ISQUEIROS, CACHIMBOS �
MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS \\

PENTES [TRAVESSAS

�BOLAS DE PING·PONG
ÓCULOS

,

CHAVEIROS, CORRENTES E
1W3\..CHATHAINES ...,.V'

ADORNOS DE MARCASSITA � 0-
E FILIGRANA '.t�

ANÉIS, BRINCOS E
.
PULSEIRAS

,

COLARES, ESTOJOS DE PD
MEDALHAS, RELÓGIOS

ESMALTE PARA UNHAS,
BATON, ROUGE

SAPATOS PARA SENHORAS
FAROLETES COM PILtlAS
ARTIGOS DE BORRACHA

PARA FARMÁCIAS
BIJOUTERIA EM GERAL

(J
�
�

\
r

Variadíssimo estoque de, mer
c�dorias de importação C�direta e exclusiva. _�

PREÇOS

.

j(�\ESPECIAIS PARA;J

��(JREVENDEDORES PJ\1
Consulte sem j/ �compromisso a

'

Distribuidora
Comercial

R. Conselheiro Furtado,742
C. Postal 206-A - Tel. 6·3376

5, Paulo
•

REPRESENTANTES
ARMANDO MICELI

Pr, Rui Barbosa, 23 _6,0 and. 9/61
SANTOS - S, Paulo - Telef, 8805

ASTROGILDO DA COSTA
FERREIRA

Rua 15 de Novembro,387
CURITIBA - Est, Paraná - C, P. 598

ERNESTO MANCUSO
Rua Lopes Gonçalves, 234

PÔRTO ALEGRE-Est, R. Gr.SuI
Caixa Postal 429

KUENZER 8. CIA.
Rua Deodoro. 31 - C, Postal,286

FLORIANÓPOLIS
Est, Sta. Catarina

BARROS a CIA.
Rua Saldanha da Gama, 21
SALVADOR -' Est. Baía

YVES W. a COSTA
R. da Moeda, 79 - C, Postal,682
RECIFE - Est. de Pernambuco

SOCIEDADE BRASILEIRA DE
REPRESENTAÇÕES LTDA.

R. S, Paulo, 342 a 348 - C, p, 577
FORTALEZA - Est. do Ceará

OSCAR ZWICKER S.A.
Indústria e Comércio

Trombudo Alto -Rio do Sul Aoêllciaa. R�=mtaç�.. om
Santa Catarina -- Brasil �C::ij�:l�(!����li=

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA CCÚlIa POltal, 37
FUicl: CruciúmoConvoco de acôrdo com os nossos effiJa1mtOls sociais os RI.1Q Floriano P.izoto, ./11

Snrs, - ,a,ciOillJisoo,s para a asernbléía geral ordinária, a reali- (&11t, Próprltl).
zar-se no dia 16 de fevereiro próximo, ás 9 horas, nos eserító- T.legramoa: ·PRlMUS·
rios da séde social ieim 'I'rornbudo ALto, pam deliberarem sôbre AQ.nt.. -0.08 principal.

munJot'Ow do E.tó<io
a seguinte ordem do dila: ,

_

'10 - Leitura, diseusão te votação para aprovação do re

latórlo da Díretorda, balanço geral, conta de lucros
e perdas, e parecer dia Conselho Fdscal, rererentes
ao exercício de 1946.

2° - Eleição da Djretoría e mebros do Conselho ,FiSICal.
30 - AJSSUrutOlS de ínterêsse social.
Trombudo Alto 16 de janeiro de, 1947.,.

Diretor Presidente - Oscar Zwicker

,S!V,RS.
ASSINNATES
Reclamem imediata

mente qualquer irre
gUlaridade na entrega
de seus jornaes.

RETIRARAM SUAS GANDI

. DATURAS
Tôdas as bebidas, inclUSIve a!l

!abricadas em outros Estado,s.
retiraram suas candidatura li,
vara \'einar nos lares catari-

r lIense", _ em vista na cp.rtls!li
ma vitória do aperitivo' KNOT"

Mt\Rfl\fILH"OSJ\S
*

o Inaior estóque
O mais lindo
sortimento

A msror organiza,..
ção de vendas pelo
leelnbolso postal.
Compre seu torle pelo mes

mo pre(:o do alatado pa.u
lislll. fn\'iamos amuslras.

,

. *

REl:'m:SEl\iTANTES: Aceitamos

ativos e experientes de ambos

'JS sexos. Exigimos idoneidade.

OSCAR ZWICKER S. B.
Indústria e Comércio

Trombudo Alto-Rio do Sul )

Sante f,atarina-'Brasil,

Baile Carnavalesco
VIVA "194-Z"

Tende uma comissão organizado
um grande baile carnavalesco, e ser

realizado no p-róximo dia 26, com

início ás 21 horas, €im Coqueiros.
Convida á mocidade, á assistir a

este "gr ito do Carnaval de 1947."
que será abrilhantado por uma

formidável orquestra.
O grito carnavalesco será realí

zado numa casa de familia; tendo
esta, uma ótima sala, própria á.
dansas ..
Coqueiros, 24 de Jan-eiro de 1947.

A Comissão

AVISO·
Acham-se á disposição dos SnI1s. - acíonisras, �:01S escri

tórios da, séde social, em 'I'rombudo Alto, os documentos a que
se retere o art. 99, letras a, b, e c, do Decreto-leí n. 2.627, de
::�6 de setembro de 1940.

Trombudo Alto 16 de janeiro de 1947.
Diretor Presidente - Oscar Zwicker

Diretor Gerente - Otto Prochnow Sobrinho
-----------'-�-- -- _.,,_ .-

o SEU ODGANt,SMO
PRECISA DE U,.,.A

ltMPEZA GERAL

"

ESCRITÕfUO JURlDICO COMERCIAL
A.l'Junto. :'lurídicos .- C"'n'lerciaia -- Rurais e ,TnfQrl""'ativ?

Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina

COElllulte �BQ Organização ontes de •• decidir pela com

'Ora ou venda de imovei.'1. pinhaio ou qual<:Juer
-

empra&(1. na.te estado
Diretor: _. DR. ELISIARIQ DE CAMARGO BRANCO

ADVOGADO
Rua Frei Rogéric, M -' Caixa Postal 54 - Fone 54

•

o mELHOR DOS mELHORES,

COMO liMA DAS CONHlI8Ulcões or G""<;'DA DO"lASOAATORIO 00'."
o PRf.CO(tlf�Tf ' ,.,Otl ao..".

Vende-se U�de pr;�;�e-
plantcçêio em

TijuqU:fnhas. Municípia de Biguaçú
com um milhão e quinhentos mil
metros 2' de terras. com um arma

:z:em de 2 andares com 12 metros
de frente por 20 de fundcs. on4e
está montada uma rndqu ino To
nani para Beneficiamento de 60
sacos de arroz diári ,. 'acionada
por um motor DIESEL de 20 HP
e mais 1 Batedeira, Trator For
de.oIl, plantadeiras. arado de di.
co. grades, ventilador e maia fer
ramenta. agricolas.
Para tratar com Irmão. Glavam

a Rua João Pinto n. 6.

NA-O É NOCIVO AOS ANIMAIS DO
__ 'ti ,_

MACHADO a elA

Iher ro da Uu.str�a.o a-cima, otcr�;ceJ"o'

lhe. em lLIDáv€! gesto. um' cà.lice do

0:o:celente a.peril:ivo KNOT. lell1bt'�

se V. Sia.. de acrescentar. ao agT"\l.de-
oe' .. gentileza:ESTEE rAl'1-
�F"" O NEY APEi?JTiVO

í'i'IED/!.ET(J!

I 1--MK_,.,"'-."'"�'"
'. ii TA• .J"U _

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CONTA CORRENTE POPUi..AR

IJurOIl 51/2 a. a,' - Limite Cr$ 30.000,00,

_Movimentação �om cheques

Banco do Distrito Federal S. A.

Rua

CAPITAL: CR$ 60.QOOJ)OO,oc
RESERVAS: CR$ 15,OOO,o,oo�oo

Trajano, 23 • Florlanõpolls
I

Empregado de Escrltôrto
Precilla-se de bom elemento pc;ara e.critório grande, Enencial

,."ter experiência e bom conhecimento de-elicrituração. ,Lugar de futuro

'3)tI'N moço de in.trução. Ordenado inicial CR$ 700.00. Cart.a' de punho
,<com detalheI experiência. idade, e.tado civil. etc, para a ,Caixa
.Poltal 23 .;, Florianópoli.i.

------------�--�----��=---����=-�----------------

CURS'O DE MOTORISTA
e

:..Serv ço de Pronto Socorro, de Autornóve is
Ensina-se a dirigir automóveis

Amador e Profrssronal
'Teoria e prática - conhecimento do motor.

,<'Atendem se chamados para rep aro s de urg ência.

Auto-E�cGla '-47.77
'GAkAGE UNIAO - PRAÇA GAL, OSÓRIO, 40.

sé fie em

HoróscopoS. ; •

" ...
•

�
i: ==--
�
I;
/'

I' _--

-
-
-
-
-

-
-
-

Nãó

>

estados de desnutrição,Agradável
ao paladar, Vinol é tomado às
refeições, e serve tanto para
adultos como para crianças. Os
c onvalescentes de doenças ou

.operações encontram em Vinol
um pode roso estimulante. Na sua

compo-tção acham-se as vitami
nas A e B, bem como os princí
pios do oíéo de fígado de baca

lhau, o citrato de ferro amoniacal,
peptonas de ferro e outros ingre
dientes científicos de ,eficiente

ação revigoradora das defesas
naturais do lorganismo, Tenha
sempre em casa um vidro de
Vinoi. Vinol encontra-se em tôdas
as farmãcias e drogarias. VinoI

,

é a saúde do sangue I

I,

}'1n tocante à saúde, não nos de·
vemos basear senão em um

seguro diagnóstico, O sangue
pobre pode determinar certo de

seq'uilíbrio nas defesas orgânicas,
o que poderá dar causa à anemia,
ao ,esgotamento, emagrecimento
etc. E', então, quando se faz ne

cessário o uso de um tônico vi

taminoso de ação restauradora.
Cuide, portanto, de enriquecer
seu sangue, tornando Vinol. Vinol
reforça as defesas orgânicas,'
multiplica as hemoglobinas, equi
libra o sistema nervoso, aumenta
o apetite, eliminandO a depres
são, o nervosismo, a debilidade,
a lassidão, a palidez etc. Prepa
rado científico de grande valor

terapêutico, Vinol '-.," f / /
encerra indicação.......... / /
em tôdas as mani- -- //
festações detícítá- - /

rias do organismo,
-

como a anemia,
li neurastenia, o

emagrecimento e

o,

I;
,

!'.

)-\ 1)VOGADQ'3 I
Dr. OSVALDO BULCAO ViANNA
Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipel Schmidt � - Sala 5
Edifício Cruzeiro - Florian6 polis.

'i
1 �
"

;,

-

'DECLARAÇAO
�&THEODORO FERRARI, estabelecido nesta ci:d!ade. à rU'a Fe11p-e
:Schmidt n. la com a «CONFEITARIA CHIQUINHO), tem a hO'nra
-dá comunicar ao comércio em geral e aos seus freguese. em parti
cular. qU!l nelta dOlta. organizou nova firma c;:blMoercial, sob den c
:zninaçQo lIoúal de Theodoro Ferrari & Cio. Ltda

A nova organização assumiu o Ativo e P_Iivo do extinta e

�ontinuará no firme propúliito de bem servir a sua distinta f'tegue
_

.zia, afim da melhor honrar o seu já c'onceituadÚ' nome de Confeitaria
,

Chiquinho,
'

'Florianópolill. 16 de Janeiro de 1947.
,

THEODORO FERRARI
De Acôrdo: THEODORO FERRARI & CIA. LTDA.

Otávio Ferrari -. Gerenta

QU�R VESTIR-SE COM CONFORTO E ELEGANCIA 1
PROCURE

. Alfaiataria
A

MelloI

!
v

NAO EXISTE
•

mais fá€:il de preparar
fácil de aplicar

o Conlelho Regionah de Contabilidade de Santa Catarina.
comunica a todo. Oli .interelilado. que se acha funcionando, .,1'0-

Mili- i visoriamente, na léde da As.ociação Profi..ianal dos Contabil�a.
de Florian6poli., à )('ua Trajano n 33, lobrado, lIala.5

Comunica, ainda, que toda a correllpond�ncia deve' ser enca

minhada para a Caixa POlltal n 76 li que o lieu endereço telegráfico.
regiltrado.é - REGICONTABIL,

Florian6poli., 7 de janeiro

Tenha sempre em casa uma garrafinha de

.'

mais
. ,..

mais economlca •••

PLASTI-COR é a nova tinta plás
tico-flexível, tão vantajosa
quanto qualquer tinta ã óleo,
porém muito mais econômi
ca e simples de preparar!
PIASn�COR em pó não necessi
ta de dissolventes, custosos,
pois é preparada com água.

PLASTI-COR- adere a qualquer
superfície, tornando o ,mate
rial que cobre resistente, la
vável, durável e ímpermeá
vel. Para pinturas externas
e internas, sôbre : cimento.
ferro, ladrilhos, vidro, rebo
que, gêsso, tijolos, madeiras.

Sacas eJ�clall
d. 10 • 15 q.1IN.

fabricantes:
CAPSA da BRASIL S. A. - Cio. AmericC!na de Plásticos
Rua Xavier de Toledo, 140 - Tel. 4-2638 - SAO PAULO

Peça 91'6tl41 o ,.",.,....
,on/. folh.to co", 14
amostra, d. cô.....
;ndruçõ.,.

Combina...
demons"'o�ae. para os

ln. pintor••

Representante para o Estado de
Santa Catarina

. 2
N Lope. Vianna .- Rua Felipe Schmtdt,
,.' 'Endereço' Te.legráfico «VJANN!'.)

Em tôdos as casas do ramo

Na�iollal

"Quem extraviar' ou 'inutilizar o

certificado de alistamento pagará
multa de 10 a 50 cruzeiros, outros
sim incorrerá em multa de 20 a 110
cruzeiros aquele que extraviar ou

inutilizar o Certificado d.e Reser-

de Cont.abilidade
Catarina

Conselho, Regional
Estado de Santa

vista".

Comunicado 2

,(Art. 129 da Lei do Serviço
tar).

'

Dr,_ 8. 6. S,

Laborat6rio
Clinico

RUA JOÃO PINTO, 25
fone: 1448'

Em frente ao Teaouro
do Elltado

Florianópolis
Medina FarOl. Narbal AlfO de Souza
rarm. L. da Costa AvUa

de 1947.
LINDOLFO A. G, PEREIRA

Pruidente

o PRECEITO DO DIA-
COMO EVITAR O ENGASGO
Comer devagar é um dOI pre

ceitos da boa alimentação� Quan
do se ingerem aprellliadamente ali
mentai lólido. ou liquidos, potfe
alguma partícula penetrar na la
ringe, sabrevindo a lIufocação, a

que.e chama vulgarmen�e «en

ga.goll•
Livre-se do engasgo. comendo

:: e bebendo devagar. -. SNES,

Exame de sangue. Exame para verificação
de cancer, Exame de urina, Exame para

verificação do gravidez, Exame" <ie escarro,

Exame para. verificaçã.o de doenç".ls do
-

�e,le. boca e cabelos, Exame de fézes,
Exame de secreções.

�utovaccinas e t.ransfu�ão de songues,
l:,;xame qu�mico de fal'inhas, bebida.

café. águo's, etc.I----------------._--..I�------..--

É UMA. DOENÇA.
MUITO PERIG,OSA.,
PAR.A A. FAMILIA.
E PARA A. RA.ÇA.

,

-

A.UXILIE A. COM
BATEL-A. COM O

rm:mllltlUtl!am� nrfRITIVO «IHOl»
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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é mantida pela pressão do vento,
dia, lado deste, mas pelo desenho do
mastro e da. vela. A vela gosa mais
uma vamtagem : uma pequena vela

snpllementar, colocada á frenrte do

"rdg". A produção dessa 'vela está
se tazendo nos tamanhos de 24, 30,
36,. 42 e 48 pés, enquanto o mastro RITZ

girat_ório esta. se,ru�o construid? em

1414 6% e 8% -

secçoes de seis pes para servir a Sessões Elegantes
Lodos os tamanhos.

'

10) - Noticias da Semana
46x47 - DFB.

Louis enfrentará
Godoy dia 5
Los Angeles, 25 (U. P.) - O

campeão mundial de' box, Jo�

Louis, está ,de, rnalas pnonbas par",

seguir com destino ao México, onde

J A tá·o dia.,5 vindouro, cruzará luvas com

orge DaS Cf o pugilrsta chileno, Arturo Godoy As

Katlll·pl·,S .

na pnimeira etapa Ida sua excur-
�s

U são pela América Labina. Falando
Entre os conscritos da classe de ii imprensa sobre sua próxima As

1925, licenciados do serviço ativo luta em def'e,sa de seu üttüo a ,s,er
do E:x:ércilJb, por l'leCllusão de tem- r,ealizada em junho, Louis declarou
pü, elnCOln,tlla-lSe o j,ovem Jorge que preferia como adversário o

Anaslácio K::ubctpis, figura d:esta- campeão briLanico Bl"llc,e Wood-
caela ele nossols gTa.l11Iaelols, como cock, 'Üuja p,el'eja poderá rende,r
el'emen1:o de r,ealce ,no i't:lJLelbol ca- milhões ele dólares.
lal'inense. B�'rels, 25 (U. -P.) - 40.000

KaiilCipi,s, como é, popularmente OPCI'ál'ios pl�ronistas, fil,i,aJdos a ODEON

C()[lhe.cirdoo, servia no illO B. C., com sindicatos, desfilaram na noiLe 2, 41,4, 6% ,e 8%,
o posLo de Gabo, tendo sielo p1'o- passruda na pra(}a Mayo, ,enquanto Sessões Elegantes
movid'o púa a Rese,rva, no alto do o prrsidel1't:e PeIlon ,e a deleg,ação

I
1°) - PIÜl' causa de uma Bol'a

licPl1üi,amento, ai() posto dr' 3° Sar- operúria nor,le-americana, que ora
- (Jogo Corintians x S.

g.müo., vi'sri.La este paí,s, discursavam elu- Paulo).
Moço ele fina educação foi sem- ma sac3Jda do ,paláci'o do governo. 2°) - F,ox Ail'plan New>s 29x2

pre urm elemento, esti,mado poe seus Termilnada a cm'imonia, gTUpOIS de - Alualidade,s.

l'naLa,ram ç,om a consid8'l'ação que operários desfilaram pelas 'I'''uas e 3°) - Da,na Andrews - Joanne

se fez merec'edor 'pe,las suas ele- apedr,ejaram a redação do jornal Grain - Dick Haymels
vadals quaHcfirudes de call'áLer. "La Prensa". Vivialll' Blayne - E'IIIl:

Kalrci'pis conlinuará ilnlegu:'a'ndo .o AlguILs elementos pe;ro,ni,slas CORAÇõES ENAMORADO;S

e,sqlladrã:o do Clube ALl-éLi,c!o Oata- mais exaHa,dÜ's exprimirl3Jm a in- (State Fair)
I'i.nense, onde se firmou como óti- tenção de incendiar o p,rédio onde Te(mic,o.l-or

mo za,g'ueiro. fu,noiona .o ':!iamoso jmmal sul-1ame- Censura: - LIVRE � Cri3,nças
Pelo seu lioencilamenLo e po.r ricano, mas no momeIlto c'ritico, maiores de 5 anos poderão entra.t'"

sua prOlilloção Ka,Lcipis [em s'ido a pol,ilcia desimp,eeliu as ruas, afas- nas s-e.ssões de 2 e 414 horas.

muibo r'eli<c,i,tardo" e nó,s, os ele "O lando o pov'o daiS proximidades do Atenção: - Suspelllsas todals as

E's lado ", juntamols as nOSrsas. edifici'Ü e ruas vizinhas.. entradas· de fayor,
permanentes, exoepto
Irnrpren:s,a e autorida
des. Estudantes sem

caderneta não terão
abatimento.

AO CONTRÁRIO DO QUE NOTICUl\'IOS, NÃO SERÁ REINICIADO HOJE O CAMPEONATO DE AMADORES DA
CIDADE. EM REUNIÃO PRÓXIl\'IA OS MENTORES DA F. C. D. DISCUTIRÃO A DA'fA PARA O REINíCIO DAS

ATIVIDADES PEBOLíSTICAS.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Ultimas notícias esportívas do país Um
Rio, 25 � Informa um vespertino fensor do Oomeroial, .de -São Pau

que o 'centro-avante Isaias, atual- lo, faná urna experiência. no Fla
mente vinculado ao Vasco da Gama, mengo.
deixará o futebol, atendendo a um Rio, 25 - O Botaf'ogo concordou
conselho médico, Acrescenta o [or- em ceder o "passe" de Franqu+to,
nal que é possível que Isaías volte ao Nacional, 'de Montevidéo, �eJa
a jogar denrtro de algum tempo. quantáa de 25.000 cruzeiros.

Rio, 25 - Segundo uma informa- Rio, 25 - O Fhimimense comuni-
ção de Moneevidéo, o Penarol está cou que deseja renovar o contrato

interessado na aquisição Ido meia de seu dianteiro Pedro Amorim.
esquerda Jadr, do Vasco da Gama, Rio, 25 - Telegrama recebido �
que até agora mão renovou seu Copenhaque íntorma, que foi bati-
contrato. ,da o .recond mundial de natação,
Rio, 25 � Em fevereiro vindouro do r-evesamento 3 x lzO, nessa ca

'Será disputado em Miar Del Prata, o pital, no decurso de uma prova na

Campeonato SUlI Americano de Te- cional, pelas :!IadaldoDas Harup, Si
riís de Mesa. O Brasil concorrerá. bensene e Nathanse, com o tempo
Rio, 25 - Informa-se que o Flu- de 3'26"6-10.

tnirrense e Botafogo estão interes- Rio, 25 � Tendo segundo para

sados na vinda ao BI1aLSil do San I Belo Horizonte com o pomposo ti

Lonenzc de Almagro, campeão ar-I tulo de campeão do Brasil, em Ia

gentino, para disputar uma série de ce da sua -ti,tória sôllme o Fluminen
jogos. Os entendimentos já foram se, o São Paulo, da capital do mes

Iniciados.
'

mo nome, não foi feliz" pois per-
São Paulo, 25 - Realizou-se, ho- deu para o Atlético Mineiro, e ago

[e, na psta Ide Interlagos, o 1° Cam- ra, corri [usbiça, OIS adeptos dos clu

peanato Brrasle.ro de Moto'ciclismo, bes daIS aJ,tJerosas apontam o At.lé
sob -o iJ;>,artI'Ocini.o da C. B. D. ti,có ,como s,nper-caJIDpeão dos caml

Rda, 25 _ A C. B. D. l1ecebeu co": peões d'O Brasil.

tniUJnicaçã-o do pres1dente d'a Confe- ;Sã.o Pa,ulo, 25 � Rumo a Be10 Ho

dJeJ:'a,ção Sul Amer�can;a de Futebol

I
rizoll1te, onde i�'á. participar do

Cfll!e fOiÍ fundada no dia 22 de de- Campeonato BnasL]elro de BaJs,que-
2'embro a Confedenação Pan-Aime- tebol, seguifiá s'egundla-feira, via

ricana Ide. Fuil:ebol, cujo primeiro 11 aére,�, a de,llegaçã:o ?aUC�1'a, sob a·

cam,peürnato seDá d1s.putadlQ no ohefRa do sr. dr. NeI Bnto.
Ch:iJ],e. Rio, 25 - A C. B, D. foi inf'Orma-

Rio, 2.5 - A A1ssociaçã'O Uruguaia, da que a Confedemcion Atlética
de Fur!:erboI o,f.iciou á C. B. D. comu- ! de.I Uru.guai conoordolll em sugerir
niÍlcando que aceita Ias datas de 29 ilns'[i;[uições fHia.das o llJdiamento,
de marco e 2 de abril parra a dislIlUta: p3Jra fins de maio ou prÍillcipios de

dos jogos dia "GO(pa Rio' Branco", i junho, doO c,mnpreo,uato SulameTica
no. Bm'sJJ. O 1° jogo terá lugar em

I
no, de A1tlelti,smo, a r.eaJlizar-lSe nesta

São Paru1o, no 1!!stadio Pacaembú e
I
ca[>itaJ., al'e.ga'llIdo que na data, G'l1te

'() SeigulI1!do n,o Rio, no Campo de São rionrnen1Je eSitbelec1dt é ctemasüIlclra
Januánio. I mente elie.vaclia a tenllPeratura da-

Ria, 25 - Zé MaTda, an.tigo de- qui

OOVO' tipo de vela par·a 'navegar
,

contra o' venlo ' '",
Na Exposição "A Grã Bretanha

pode fazê-Io " toí exposto um novo

tipo -de vela para barcos de corri
da que atraem a atenção de grande
número de visitantes, pois permite
ao barco velejar contra o vento,
tornando possível que toda uma

secção de Velame seja colocada no

mastro do iartle e mantida rigida
mente na ClII"VaUra desejada, s,eJa ii

bombordo ou estibordo.
Um mastro giratório de 1i.ga leve,

leva para o a,lto a vela em forma
d'e Y, feita de rnaténia plástica la

mimada, de alta pressão. A forma ela

vela, de grande efioiência, se pare
ce com a asa de um Spitfire, sendo
capaz de levar o 'barco diretamente
contra o vento, pois sua forma não

Noticiário' 'I�cal para domingo
- VerzoJa e SalnfoI1d, ambos, per-I ção de e.sportes da nossa oonfrade

tenoentes' ao Cara,vana do Ar, são
I
"A, GaZieta".
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co'noul1s'os: para a temporada ofi- . F. C. V
cial do all'O- em curso. � Eis a relação elos »elej.adores d

.

M d F d -Roma, 25 (U. P.) - O p.rincipal
- b ex,c,elenLe conjunto do Olim- que o represenrtarão a vela cata- 8 ,. a' azen a problema com que se defrronta o

pia0, dú ESIt-re1t10, vÍlce-campeão r:ill1Je,n.:se no próxfmo certame nacio- Recebemos ,e agr<lJelrec,emos a se-, sr. De Gasperi, na f'o,rmaçã'Ü do no-

amadorista da 2a DivilSão, se,�ndo nal: TimoflJeü-ois: A1demar NllInes' Pi- guinte comunicaçã,o: vo güverno i!Lalia.no, parece 'ser o

aa:>lllramos, iná pantirOipar do certa- res, Rafael Lirnhal'e!s F iJ,ho. AI1lloldo FIOl'ia:nÓ'polis, 22 de jancÍl'o d,e posto a dar ao SI'. Palmino - To
me dia la Divisâio, segundo' apura- Srabilno e Jo,ão E. Moritz; proeiros: 1947. .gliati. Este deverá SerI' bastante
mos, irrá participar do ce,rtaJIlle da Alm�'r Baixõ, Hezio Srtlveim, Stmvos Exmo. se. Redator do "O Estado." imporLrunte para s3JLisfaz,er ao cheí'e
ta DiV'is.ão no corrente allo. KOIlteials, Ladirslaru Gl'ams e Haroldo NESTA 'comunis'ua; mas por O'utro IllJdo
- Luiz, que há longo tempo vem BaII'bato. C�lmpl'o o g-raLo dev'er de comu.. não p<O'derá compreemJ(j,er funções

defoo)dlendo. lliS' oores dI{) Parula Ra- EiS/se leiS(ponte nã.o é de briga, mas é nicar a v. excia. que, em selssã-o poli�j,cals .ou mili,uarels, que os de
mos, dedar:ou á TIlOS'Sia reportagem de a'l11aJil€llar. (Dild!i). de A9s,erm-bléia Geral ÜlIdinária, mais plaI'tirdos não que,rem c'Ünce

.que abandonou defi.niltivamiernte ,a ENT,REGA DE SIMiBOLo,S AOS hoje l'ealiza;cla foi eleita e smpo,s- ruer ans 00munilstas.
prática do fUlt�boli. "ASES" DO BASQUETrEBOL sada a di!l'etoria que dev'erá reger -�,'"------------------
_ lrude[>endente x Figued.rra é o os des'Linos desta Soei,edade du- Camisas, Gravatas, Pij.amel,.CAT:AJRINEN8E M' d lh 1jogo que hoje sel'á reali.zado em rante ,o a.no social de 191.7-'1949, a elSI a. me orei, pc OI me

Ama.nhã á noiLe Iserá realizada 6 CASA M'ISCamibiréI:a. qual sstá assim constituida: nores preçol I na
.

em Joillvi].e a soleni(laldle ,de pro8- CELANEA R C M f 6Pl'esj,cJoote: - Narbal Silva.
,.

..... UQ. ara.
seDl�açàJo, ao pUlblioo, doS! eom,po- • ... . _= ...... ,. . _ .._

nentes ela ,s'e,leçã,o catta'riÍlens:e de Vice-dito: - Alvaro Tolentino de

4
·

h d a·bas'quetebol e enltrega aos mesmos' Sousa Junior. CamJO O O 10' ,
dos simbolos

'

of.ertados pelo dr. 1° f::,ecretário: - Halo Paladino., Hollywood, 25 (U. P.) - O �s-I
kdlerbal RlaIl)os ela Sillva. 2° dilo: - Ito SchmidL. C/dtor 'e a:Lor dormini,oano, Ro,la:nd

1° Tesourej,ro: - Celso Cape.la. Barrera, f'oi C/oTlJtrrutllJd;o 'pa,ra fi-
2° dito: _:_ F,rancis00 Furta�o. gurar .na parte ;bI'iêl!S'ileira de "A

COMISS.:W FISCAL. Caminho do Rio", fita que está
Antônio P'ecll'o Pereira. sendo objeto du.ma .grande pro-
José do' LivramentO' AbrEru. pagllJuda. Bob Hope e Bing Cros'by

(,el,eito). serão os priu.cipai,s astros dess'e
EucILdes Viei'!'a Mafra. filme.

- Barrilga-Vie,I'de e Pindo'r�mm
I"ealli�arão hoje UrII1 confronto amis

�os'o mo graunaldio do Albrigo de Me�

TOME APERITIVO

·K N (),T

nores.
- Está mlarcadlo par,a ama.nlhã o

embarque d.a delegação cail:ardmense

que C'Om[>eHrá 'TIO Campeonato Bra
SIÍ,leiro ,de Artletismo, que ser rea

lizadlo em Belo Horizonte a partirr
do dia, 1°' de

f.evre\;'ro
próx,imo.

- Esp:eciarlment oon'Vidado pelo
s,r. Pres!ild�nte dia ederação AtIé
tioca Catarinense, aoompllJnharâ a

mnbaix'ada oatarinel1Sie ao oerrtame
naCiÍo,n'al de bo:lla ao ceslro, o nosso

colega de imprensa, jornalistla Hé

ld-o Mill'ton Pe,reira, diretor da sec-

A solerrlÍ!darct:e terá a pTf�sença d·o�
l�eprEiSenltantes dos �r·s. dr.�. Inter
ventm� Udo Deeke p kderba;l R.

rJa Silva.

O VALE 1)0 ITAJAí
Procurem na Agência

Progresso.
LIVRARIA 43, LIVRARIA

ROSA •

Aprüveito o ensejo para apre
sentar a v. excia. os meu.s protes
tos da mais alta estima e dig,tinta

consideração.
!talo Paladino - 1 ° SeoretáriQ.

RITZ - As 2 horas
Matinee Chie

1°) - Cine Jornal Informativo
- DFB.

2°) - Estrelas
ShOl'L.

3°) - Aamon Armengood
Suzana Guisar - em:

j\'OITES DE FARRA

a Cavalo

Censura: - LIVRE.
*Pl'eço: Cr$ 2,4Q.

ROXY - As 2 hora�)
1°) -:- Gine Jornal In�ormaLiYQ

- DFB.
2°) - Enol Flynn - Olivia de

Havilland � em:

A CARGA DA BRIGADA LIGEIRA.
3°) - Continuação do seriado :

A BARCA MISTERIOSA
Censura: - A1té 14 anos.

Preços : -Cr$, 3,00 - 2,40.
SIMULT'ANEAMENTE

7�
ROXY

2°) - Metro Jornal - Atualida
des.

3°) - Edward Robinson - Joan
Benmebte - Dan Duryéa
- e.m:

ALMAS PERVERSAS
Censura: -

..Mé 10

Preços:
Ritz :

4% e 81Ji horas Cr$ 5,00 3,00
6% horas c-s 5,00
Roxy:

7 % horas Cr$

anos.

.'

él,6(J

4,00

IMPERIAL
7%

Preços:
Odeon:

As 2, 41,4 e 8%
ho.l'as Cr$ 5,'00 3,00 2,001

As 6% horas .. Cr$ 5,00
Lmpel'ial:

As 7% horas .. Cr$
IMPERIAL
As 2' horas

Matinée do barulho
PRlOGRAMA MONSTRO
Qua.ntidade e qualidade

10) - A Pr>aia que Remoçou
� Nac. Cooperaüva.

20) - Oapriehos da F.ol1tuna
Planada Musical ,em tecT
nicolor.

30) - Dorothy L'3Jmour - Gil

Lamb - Barry Sullivan
- Eddi-e Brack - Olga
San Juan - em:

A FAVORlTA DOS DEUSES
40) - Stan Laurel (O Magro)

Oliver Hardy (O Gorrlo)
� A dupla n. 1 do riso.
na comédia n. 1:

ABOMBA
Ralph Byrd ,no.s .1° e 2°

episódios da série:
DlCl( TRACY, DETETrVE

Pre,ços: Cr$ 3.00 - 2.40,.
Censura: - Alé 10 anos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TI
CANSADA

e sem viço
As' pérfidas ru

gas na testa e ao
redor dos olhos,
as sardas, man

chas, cravos e es

pinhas,são traiçoo;:iros inimigos da

beleza da mulher. Quando surgem
estas imperfeições, lançando nu

vens sobre a sua felicidade, con
fie nas virtudes do Creme Rugol.
Rugol corrige rapidamente as cau-

., sas do envelhecimento prematuro.
da cut is. Este famoso creme em

belezador, usado todas as noites

em suaves massagens no rosto,

pescoço, e todos os dias como

base do "maquillage", remove as

impurezas que se acumulam nos

poros, fortalece os tecidos, dá vi

gor e mocidade à pele. Com ape

nas uma semana de uso do Creme

Rugol a sua cutis poderá ficar ma

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

CREME

RUGOL
Alvim & Fraitas, ltda.-C.P.1379-S. Paula

f· ••• '

Cabelos Brancos �

.

Sinal de velhice
A Loção Brilhante f�z vol

tar a côr natural primitiv.1
(castanha, loura, doirada ou

negra) em pouso tempo Não
é tintura Não mancha e não
suja. O seu UdO é l i rr po,
facif e agradável.
A Loção Brilhante extingue

as caspas. o prurido, a sebor
rhéa e tôdas as afecções pa
ra.itárias do cabelo. oasírn
como combate a calvicie, re-'
vitalizando as raizes capila
res, Foi aprovada pelo Depar
tamento Nacional de Saúde
Pública.

VENDE-SE
O barco TARZAN para passeio

com 7 mts. de comprimento por 2
de largura e 7,50" de mastro,
Ver e tr,wtar á rua Joãe Pinto 5.

Sobrado.

QUEIXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR: Se o que '.b�

interessa é, realmente, uma providência
"arã endireitar O Que estiver errado ou

para que alguma falta não se repita; e

. NAO o escândalo que a sua reclamação
ou queixa poderá vir a eausar, encami
nbe-a á SEC';;AO RECLAMAÇO ES,
de O ESTADO, que o �""so será levado
sem demora ao conhecimento de Que..

de direito, recebendo v. s, uma informa

ç� do resultado, embora em alguna ca-

808 não sejam publicadca nem a recla

mação nem a providência tomada.

'Notícias da
Holanda
FORMADO O PRIMEIRO GABINE
TE DO NOVO ESTADO DA ASIA

ORIENTAL
S. H. L - Segundo despacho de

Batavia, o Sr. N D. Malewa, TI'a sex
ta-feira logrou formar um gabinete
pana o novo estado da Asia Orien
tal. O novo gabinete, cujo chefe e

ministro da Economia é o sr. Ma

lewa, ser-á instalado em brilhante
cérimonia a ser realizada na se

gunda-feira, quando os min istros

prestarão juramento diante do no

vo estado. 81'. T. R; SoekawaU '

o

Dr. van Mook, e de outros altos fun
cionámos. O sr. Malewa, que conta
atualmente 39 a.nos .. declarou que o

novo gabinete será chaml3l& de

"construçã nacional".

POSSIBILIDADES DE OPERA
ÇõES MILITARES DE ENVER

GADURA NA INDONÉSIA
S. H. L - Segundo despacho de

Haia, deixando transparcer mm con-
'

tínuo interêsse relativamente á si

tuação nas, Imdias Holandesas, os

membros do Parlamento fizersm na

sexta ,eira várias interpelações ao

Imjnistro da Maa-inha sôbre 00 um

equipamento adicional havia sido I.

destinado ás forças navais holande-
I

sas nas Índias, "na hipótese de se I

tornarem necessáeias operações mi-Ilitares de grande envergadura".

AMEAÇA DE NOVA GREVE NO
PORTO DE ROTTERDAM

S. H. L - Segundo despacho de

Haia, os negociadores do govêrno
advertiram na sexta-feira os lide
res da Fed-eração dos Sindicarias
contra a realização de uma greve
de protesto, com a duração de 24

horas, no pOTtO de Rotlerdam, no

dia de sráJba,do, assinalando que os

contratos, existentes prevem a rea-

1ização de consoltas prévias, em

torno das disputas. A Federação,
que no ano passado foi responsável
pela desastrosa greve portuária que
durante 3 meses acarretou uma vir-

• Lual ,pa�'alização das atividades dos

portos de Amsterdam e Rotterdam,
ordenon aos fi liados que ahando
nassem o trablho á meia-noite, co

mo, simal Idle descontentamento pela
forma com que as negociações em

torno dos salários estão sendo con

duzidas.

O SR. ADRIAN GIPS FOI CONDE
CORADO COM A ORDEM DE

GUILHERMINA
S. H. 1. - Segundo despacho de

Nova York, o Sr. Adriaam Gips,
membro da junta de diretores doa.
Holland-Améríca Line foi condeco
rado com a Ordem de GU'ilh�rmina
por serviços de guerra, prestados
corno presidente do Comité Holan
dês de Navegção. O Sr. A. Gips já
hvia sio criado comandante da Or
dem de Oranje-Nassau no dia 8 de

Janeiro, ceremonia na qual o go
vênno holandês se fez representar
pelo Sr. J. F. van Hongel, repre
sentante em Nova York do Minis
térdo do Trafego, da Holanda.

lNTERNAiCIONAL F. C.
Convocação

Realíear-se-á domingo di,a 26 do
corr-ente ás 15 hON1IS da tarde na

séde do. 1. F. C. sito á rua General
Bil�!Je[loCOullt nO 43, a eleição para
nova diretor-ia que regerá os desti
nos do dume durante 'o perí-odo de
1947 e 1948. Para a mesma, ficam
convocados os sócios e jogflldores
desta agremíação.'
Fllor ianópolis, 18 de jarueilI'o de

1947,
.....

Jorge Miguel, 8-e-cr-eLári'o.

-COMERCIANTE: Dá um li
vro à Biblioteca do Centro. Aca
démico Xl de Fevereiro, Con
tribuirás, assim, para a forma

ção cultural .dos catarinenses
de amanhã I

("Campanha pró-livro" do
C, 1\, XI de Fevereiro),

7

QUANDO sentir qualque"'rrita
tação na pele, lembre-se de que
fazer a barba com navalhas que
servem a todo o mundo ::ê uma i'm
prudência imperdoável. Se comete

êsse êrro, não reincida', Mesmo

que a sua barba seja dura e a

pele muito sensível, use a Gillette,
para ficar imune às contaminações.
O novo e aperfeiçoado aparelbo
Gillette Tech deve estar sempre a

seu serviço no lar. Use-o com as

lâminas Gillette Azul, legítimàs, e

terá cortado, pela raiz, todos os

riscos de contágio,

_ Use esta medicação. •. Mas se deseia evitar a perigo
deda.s infecções da pele, passe a barbear-se em casa.

_ Que tal � Pois foi muito fácil! Poss .. 1 a usar diária
mente Gil/efte e pronto: cortei o mal pela raiz I

GARANTIA POSITIVA: Compre um pacote
de dez lâminas e use duas. Se. não ficar sa

tisfeito. devolva as oit0 e ser6 reembolsado.

'Gillette
Caixa Postal 1797 - Rio de Janeiro

Jnter-A.D'1erlr... ,G 14S

Bôdas de 'Prata. SNRS.
ASSINANTESConvite
Reclamem imediata

mente qtd.alquer irre
gularidade na entrega
de seus iornaes.

IVAN, GILDA MARIA, LAURO LUIZ, ANA RITA,
fAlIRa E JAYMe, têm o prazer de convidar ás pessôas
de suas relações, para assistirem a missa em ação de gra
ças que farão celebrar dia 26, domingo, ás 8 horas, no

altar-mór da Catedral Metropolitana, por ocasião das bôdas
de prata de seus pais e sôgros JAYME E EDITH LINHARES.

I Visite, sem compromissos

I LI!�����:���A
Livros novos e usados,
em diversos idiomas,

A Pomada Man, Zan lhe dará o alivio desejado,
combatendo as dôree e 011 pruridos, desconges
tionando as dilatações. Gl'aças ás substancias
de real efeito antiséptico-bactericida que entram
em sua f6cmula, a Pomada Man Zan previne aa

infecções e o aparecimento de outros males ain
da mais graves, decorrentes das hemorroides.
A venda em todas as Farmacias em bianagaa
com cáDula especial para facilitar a aplicação.

(U.. prodwi6 De Wi#)

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil

. ou no estrangeiro,

a. JNovidades todas
semanas

Curso de Barros Envie ao seu amigo dístante
um número da revista O VA
LE DO ITAJ-AÍ, edição .dedi
cada a Florianópolis, e assim

estará contribuindo para
maior difusão cultural

de nossa terra

Antonieta
REABERTURA DAS AULAS 10. de Março

Matricula das 10 às i 2 horas
Dias 22, 24 e 25 alunos que já !requentaram o Curae ,

26 e 27 •• aluno. novos dos 2°, 30 e 40' anos.
28 •• alunos novos do primeiro ano.

\
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Terminada a apuração, com a vitória pessedista no municipio de Florianópolis,
verificou-se que,' descontados os sufrágios comunistas, dados integralmente ao sr�

Irineu Bornhausen, o r .S,O. manteve a votação de 2 de dezembro doe 1945�
Florianópolis: Aderbal-6.869; Irineu-6.354.· ,Diferença pró Aderbal: 515•

Quando a imprensa pessedísta, com A NOTICIA em

i primeiro lugar, denunciou ao povo bar1iga-v«:rde o aeõr
do eseouso entre os correligionários do sr, Bornhausen e

os do sr, Luiz Carlos Prestes, os srs, Adolfo Konder e Pau-
--lo Fontes, respectivamente presidente e secretário da U.
D. N. lançaram nota aos jornais !procurando desmentir o

"casamento" que haviam apadrinho. Essa nota tem a da
ta de 8 de janeiro e nela os udenlstas fazenf- público, "pa
ra desfazer as intrigas (sua) espalhadas pelo P. S. D., que
a U. D. N. não celebrou aliança, nem mantém compromis
so com qualquer outro partido•••"

O telegrama de agradecimento do -sr. Bornhausen ao

sr, Luiz Carlos Prestes velo desmentir os chefes oposicio
nistas, já confundidos pela eolneldêncla dos números, no

resultado do pleito,
O telegrama, OS números e a ausência de qualquer

restrição aos moscovitas, por parte do sr, Bornhausen,
mostram que, em matérla de argumentos, a U. D. N. tem

contra a sua 'traição à Democracia e á Religião 'Uma arma

ôe pS.S�Ô. será reoruanizado'
Rio, 25 '(A. N.) - A idéia de cíonal, que resultará da fusão de

11 dOd .1reestruturação do Partido Social várias :coill'ent�s. O sr. Nerê� �a- preen I OS mi
Democrático, surgida, há quatro mos, vice-presidente da República,

tmeses, está sendo o objeto da co- c?ntiuua e� foco prura. a pr,esidên- COpace es
'

gitação do partido majoritário, so- cia do partido, que tena alem de Bombaim, 25 (U. P.) - Inror
bretudo agora frente ás derrotas HU1 díretórío nacional, nomes como mam de Labores que Lodo o co

que vem sofrendo em vários Esta- os dos srs. Novais Filho, Atílío Vi- rnércío muçulmano está f'eohado,
dos ela Federação. Cogita-se da for- vacqua e muitos outros atuais che- em eonsequencia da ação policial
mação de U!lTI grande partido na- fe� das dísidêncías nos Estados. contra a chamada "guarda uacronal
- muçulmana". Cincoenta e urrn mem

bros dessa organização ilegal fo
ram 'detidos, e. informa-se que só
na sede central em Lwhore.s as

autoridades apreenderam mais de
mil capacetes de aço.

Florlan6 polll, - 26 de Janeiro de 1947-
---------�-------------�------------

o ARGUMENTO

Defendendo Peron
gentina entre a ditadura e a demo
cracia, tal 'como o branco é dífe
rente do preto e a liberdade é dí
ferente da opressão".
A carta de Ortiz acrescenta que

"as acusações do "Washington
Post" contra o meu país são into
lerantes".

Washington,25 (U. P.) - O jor
nal "'Washington Post" pulica hoje
uma carta do 'secretáeío da embai

xada argentina Júlio Ortíz, em

resposta a um edital do citado ór

gão em 16 de janeiro passado,
no qual criticava o ministro do
Exterior, Bramuglía, por seu

ataque contra o ex-secretário Byr
nes .

por causa do discurso dêste
último em Cleveland,
Ortiz diz: "A direção dêste jor

nal se Il'efere ás vezes ao govêrno
ditatorial da Argentina.

'

Assim,
8into-me obrigado a fazer os se

guintes comentários a respeito: em
primeiro lugar, não compreendo o

emprego do têrmo "govêrno dita
torial". Nem a direção dêste jornal
nem ninguém pode ignorar que
Peron foi eleito preSiÍdenta da Ar.
gentiua em eleições absoluÍc'lmen
te livres, pela vontade 'popular.
Como ,esta é a verdade, não vejo
como êste jornal pode se referir ao
govêrno' argentino como "ditato
rial", ignorando o regime n.osso

que é -a democracia: ignorando
,alvez a difelI'ença existente na Ar-

Mais de 100 trens
paralizados
Fnamkf.ort; 25 (U. P.) - Ma,is

de 100 trens de palssageiros da
rede f,errovi'ária de Murli:ch, fioa-
1'50. pamali>zados a pantir de segun

da-f,eira, dev�do a novas restri�iies
no f,ornecimento de carvão para 'a�
feI"I"ovials alemãs. Informl cJ Ser
viço Noticioso A,J.i,ado..

Três bombas explo�
diram em Roma
Roma, 25 (U. P.) - 1'rês bom

baiS !'lXipLadiram ontem de noite, no
centro da ,capital. Lmedtwt3imente,
a,pós ws .eX'j}losões, .as ruas cilrcun
vi,sinh>as füraJm inlJlndadas d'e pan
fLetos nos quais se exigi,a dos ita
lia.nos uma "rápida. ação. te'rrorisia
cüIlllra OIS oQffiUJIlis'Las". Os pamfle
too ,eSltão assinados pera "Ação Re-

Vobranva da' multa'
eleitoral

Rio, 25 (A. N.) - o Procurador
Gefail do Tribunal Superior Elei
toral, dcmtnr 'l'emiSltücl€3 Cavai
oaITllti, Irespondendo como slwá co

brada a muLta aplicadJa aos elei
tores faliflosüs, disse que a co

bmnça dia muJLta é pr,008ssada pe
ramte >OiS juizes aleitorai,s', onde os

eLeiltor'81S fa'UQSüs podarão jus ti
fioar S'8IU não compareci.ni'ento ás

UI'lnas, afim de I'3e eximirám do �
-'"Q

pagarrneruto da multa.
-

A, d�cisão:1 o'

ap.Iicar á muLta, deve ter sua

concessão p'erlÍ.nte o juiz da fazenda
pubIioa por \meilO dü prüCeiSlSo exe

cutj,vo tal �'omo oCiorr,e em rela-

çã,o ás fallas cOoillE"tidas pelos ju
rados COJilVOCJWdOiS para o serviço
do Juri.

volucj.OI1'áJria F1ll!Slcilsta."

.

Uma vela a D.eus e
.. �u,�a ... �� e::;.Sô!Adernar de Barros, desafiando a eonoiencra erlstã do Porto Alegre 25 (A. N.) - Em,

povo paulista, a.lio.u-se. ao comunismo. Fê-I?, entret�nto, Camaquarn, ne:te Estado, a aPU1'a-
abertamente, publíeamente, para, que o eleítnrado tíves- ção da 19a mesa foi anulado um'
se tempo de tomar atitudes e não ir ás urnas iludido, e voto dado ao sr. Alberto Pasoua-:
em desacordo com suas convicções religiosas. Se, apesar lini, por conter um bilhete com OS"
da solene advertência do episcopado bandeirante não lhe dizeres seguinte: "Para salvar o

faltou o apõío de católicos de "nome", a culpa é da in- Brasil, só Deus e Getulio Vargas.'"
diferença espiritual dos nossos tempos e não dele.

Diametralmente oposta foi a atitude do sr, Iríneu
Bornhausen em nosso Estado.

lIal orientado por bisonhos conselheiros, estudou
um golpe que lhe poderá ter parecido de grande astucia
mas que não passou de um monstruoso êrro político:
acendeu uma vela a Deus e outsa ao diabo (sem alusão
á trombeta do tinhoso ... )

Consequência: derrota e desmoralização.'
Houvesse sofrenado os apetites ;de mando de seus

aulíeos, que queriam o poder à tôda a fôrça, não para o

povo mas para eles; houvesse .mantído maior fidelidade
á Democracia, regeítando sobranceiramente qualquer
contato com o totalitarismo vermelho, e tão ruinoso não
Ihe seria o tremendo fracasso eleitoral. '

De qualquer forma derrotado, sobrar-lhe-ia a altí
vez da conduta leal frente ao eleitorado e frente ao ad
versário. Em vez disso, o descrédito político, a censura
altíva dos próprios eorrellgfonárfos, senão o desengano
da maíoría deles; quanto á sinceridade dos objetivos da
U. D. N.

Com' quatro e meio centenários;
.

de vida; não conseguiu, nosso pais,.
até o presente, garantir sua indo-

pendência nas coisas da ciência e,

da cultura. Após a prolongada sub
missão à 'metrópole portuguesav a

influência ·decisiva .do espirito
francês, e, logo de seguida, o pre--

'

domínio quase absoluto das Idéias;
das teórias, da cultura n.orte-ame-·
ricana. De imitação em imétação;
produzindo 'paródias, pOr vêzes.
grotescas, dos originais, temos nóS'
aceito, incondicionalmente, Qual
quer conjunto de normas e padrões;
que nos outorgue a 'nação que, pe.
la fôrça de sua cultura, predomine,

_ no momento, no ambiente mundial..
Há quem afirme ser ainda cedo pa-

,

ra fixarmos nosso tipo cultural",
como estabelecido não temos ainda
o racial, pois que, como Estado in-

-------

•

.dependente, está o Brasil ainda na

juventude, com apenas cento e·

poucos anos de idade. Outros, no

entanto, nos levam 2 comparação
com a .vizinha .república norte

americana, que é também bastante

recente, e dêsse confronto desvan

Franckfurt, 25 (United) - E' tosas conclusões resultam para:
enorme ((. mortalidade infantil na nosso pais.
Alemanha. Informanies autoriza-

Quem muito se está rindo do caso são Os comunistas.
Foi rnaís um golpe que eles conseguiram desfechar

contra a Democraeía, felizmente aparado em tempo pe
Ia conciência lúcida do eleitorado pessedístas,

*

Alarmante mortali
dade infantil

*
dds rindicam que nascem mortas- Há entre nós, ainda. p aceruua-
500/0 das crianças alemãs. Se a si- díssima, a admiração 'pela cultura,

tuação atual não se alterar, dentro i ao tipo dos sábios do Século XVIII,
de 50 anos a população germanica homens dos sete instru�e!'-tos: que'

, ., I estudavam desde a qUImrca a as-
sera reduziâa a metade. Por outra tronomia da literatura à mecânica.
parle wna terça parte das cr'ian-I Quando � ciência se.

.

subdivide;
ças morrem antes de completar um multiplica e,.minudencía, quando
ano. ,

cada setor mmtmo do con�eclmen-
to já requer estudo exaustivo, be

meditino e prolongado para seu c�-
nhecimento razoávelmente perfer
to, é paradoxal o se admitirr ainda; �
a possibilidade do eonhecímeuto :

generalizado e completo, que, �e.
propõem a abranger, com um UnI-

co cérebro humano, a mfinda vas
Rio, 25 (A. N.) - O ministro

tidão da ciência e do saber. No en--

José Lmhares, ouvido. sobre o tanto, admira-se mais, ainda, o que:
processa. referente ao sr, Adernar sabe pouco" de mu.ita coisa, do q�e
de Barros, declarou que duran tr

I
o que conhece muito de pouca co�-_

O tempo em que. foi presidente da saR·, -

n pça�o sem d'u'vida
. _ \ . a nessa co ce -" 0-·

H,epubhe�, nao. teve car;hemmento o êrro Que é -"'Ssencialmente coOn::-
dé,sse prüoe,ss'Ü. Não sabe o que· ele trário à evolução "ao progress?, ..
com.tém, por iSls'Ü não pode infor- nos dias atuais .-. é o� da desvalorI-

mar s'e o mesmo poderá vi�' a in,- zação da especIB;hzaçao. No �ntan-
.

-

to, cumpre consIderar que 80 eh
flUlr na posse do sr. Ademar de pode garantir realmente a màrcha'�
Barros. avante de um Estado, já no campE)·

da eco1nomia, já no das artes, já no'

das ciências, como em qualquer"
setor .outro onde o conhecimentO"
humano houver por bem penetrar.
No Brasil, principalmente, urge"
afirmar a nec,essidade d'O - conheci
men.to especializado, da distribuí-·

MO'Dltreal, 25 (Uniled) - Foi de- ção do conIleClÍmento como do tra-

volvido o fiLme .de estudos sobre o balho, da formação de técnicos, ,!e'
especialistas, de homens que se b--
mHem a conhecer apenas um setÔr
limitado do saber humano, mas co

nhecê-lo 'bem, perfeitamente bem.
Não devemos admitir, mais a men
talidade do sabe-tudo. de cO[llhecÍ
mento enciclopédico e não sedi
mentado.
Q.uando o país puder dispô r d!.1!'

indivíduos realmente capazes I!"

c6mpetentes no ramo de sua espe

eia'lização, terá dado jã um passO"
�ohremodo imnortante '!!O se"tidO-'
d� """ definitiva independênci3!"
cultural.

'Não' pegou" ....

Em �é4pe1'as do pleito de

19 o "Diário", naturalmente

influenciado Ip01' algum pro
cer comunista, entendeu ele
tecer grossa intriga sobre su

posta ameaça ao Reemo. Vi

gário ele Santo Amaro. ·Nós, de

imediato, desmentimos a in
sidia ve1'melha-1I,denista. O

órgão que hoje eleve servir á

U. 15. N. 'e ao P. C. R., no en

tanto, voltou a nos contrariar.
Q1te a manob1'a e1'a eleitoral,
f'i,eou evidenciado. Queriam os

moscovitas e os bornhause
nistas ludibriar o eleitoraào
de Santo .4maro, para lhe cap
t'm' os votos.

Mas o povo daquele futuro
so distrito palhocense 1'esolveu

apurar os fatos, para não se

deixar iludir, como a 2 de de
zemb1'0 de 1945.
E a resposta veio fulmi

nante. .. dentro das urnas ,-

Nada sabe sobre
o processo

Roubo do filme
sobre. q cancer I

calncer, uniDO nn gênerü, roubad'Ü

terça-Jeim da uniV1�I'Isid'alde. Um
cidadão, <comprou o fi�me, junta
menLe com urrn poojmo,r, por 50

dólalr,e,s, sem sa.ber do que se tra
tava. E quando des'C<obriu a rea

lidade, wpressou-se em entregar o

pre.cioso doeumento.

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAl

/

(CHING)
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