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Para
.

derreter O' gelo dos Bndes Cei. Lopes Vi�ira
SÃO FRANCISCO DA iGALIFóRNIA. 30 cu. P.) - Encontra-se aqui

o engenheiro chileno Echeveria, incumbido de .estudar um possível
emprego pacífico idas bombas atômicas. Estas seriam lançadas sôbre
as massas de gelo ;e neve nos Andes, servindo para derretê-la e f'o rne
cer assim água 'ao 'Chile durante O· período das secas.

A .aviação chilena recentemente· fez uma experiêneía desse gênero
-com bombas comuns, mas sem resultados.

Casas
•

para ·operarlos
RIO, 30 (A, N.) - O Serviço Social da Indústria contratou. ontem,

a construção .imediata Iduma fábrica de unatérias "Duramold" destinada
a confecção de dez mil casas fabricadas, tíno "vivenda popular", com

compromisso de construir mil e duzentas por ano. Documenta-se desse

modo o propósito do govêrno do General Dutra. na resolução defini-Itiva do angustioso 'problema da habitação do operário o contrato fir
mado prevê a conclusão das primeiras cinco mil casas até o próximo
ano.

41arme em Palacio

Loodres, 30 (U, p,) - DR:! desa-

m •

t·
condo g-rave registrou-se, ontem,

moergl8 a oIDlca IdurllJDJte ,a-Isessã,o dos delegados
Washi.I1g'Lon, 30 (U. P.) - O Se-

I
sp'eciai,s da AIEmlaJI1ha, sôbr·e it pro- São Paulo, 30 (A. N.) - ,Com

nador Wanren Aus:ti:n, r8jpr·elS'en-
I posta soviétilca para se incluir a deSltino a Poços de Caldas, pOT via

t8J'l1te dns EE. Unidos no lC'o'l1lselhp Albania COOllO UJIrl d.o.s países a as-, 3iérea, prussou onLem por esta ca

de Segura11ça das NaçõElJs Unidas, siSltirem a fubura COIIlferêneia de pital ü senadoiI' Mello Viana, que
preconisou hoje a C0'l101usão dum Paz ,sôhre o ,úr.rut8Jdo alemâo. O pla- ali fará uma eiS'tacão de- repouso.
3JCôrd,o de liwgo aiJ,cIaJI1Ce na pró- no sov,i,éti,cn pTorpunha que a Alba
xima reumao, Dom relação ás ni,a fOlsse inc\luida e,nLTe llJS potên
questões de energià l3Itômi,ca 'e do cias laJli3Jdas memores, CÜ'nvidladas á
desarmamento univ'ersa:l:· Conferência da Pa,z.

Negado o recurso trabalhista
t

SÃO PAULO, 30 (A. N,) - Decídsndc sôbre o recurso do Pa-rtido

Trabalhista Brasideiro no caso da .3ipUI'açào das cédrslas "para gover

nador dIe São PaiU,lo",· 'assunto de. graride írnteresse público, dado que de

!-Ui3. decisão dependerda o resultado fimal do pleito em todo o E�tatdl() 0&

juizes do Tr-ibunal Regíonaâ Eleítorel, por votação unandme, negar-am

provimento ao recurso, e confirmaram a decisão recoreída.

Veterinarios Brasileiros 0'0' 'Mexico
Rio, 30 (A. N.) - Partiram para "imo loco", das vaoimas. utílizando

o México, via Miami, os médicos
v.eteri:nláirios Silvio Torres e José

,No'J"herto de Macedo, Os quais, de

signados pelo ministro da Agracul
tum, at·endendo á solicitação do

govêrmo Id�(jIuele pais vão colaborar
na debatação d·o já famoso SiUJI'il:o de

febre aíetosa verificado nos reha
nhos bovinos e sôbr.e cuja or-igem
se apurou nenhuma relação com a

existência de zehús brasileiros na

ilha do Sacrifício. O dr. Silvio Tor

res, especialmente oh amado do

I
Rio Grande do Sul, omde se €Incon

trava, é uma autoridade mterna

oionalmemte conhecida por seus es

tudos sôbre a moléstia.
Deve-se ás suas pesquisas o aper

feiçoamento da vacina de Walde
mann contra a alftosa, cuja concen

tração obteve melhoramento a fil

tragem. Caber-Ihe-á a prepa-ração,

Damasco, 30 (U. P.) - O GOIVcr
'no sirio resolveu submeter : á �re
cíação da "ol!1g.anização ínternacio
mal cornpetênte" sua disputa com

a Túrqana sôbre Alexendria.. aIO que
o Prísneiro Ministro da Símia reve-

10lU ao, Encanregado dos Negócios
da Grã-Bretenba nesta capital.
Ao que se pr,eS'UIlli€ aqui, o Prt

nueíro Ministro se refere á Orgam
zação das Nações Unidas.

Filme sobre a bom- Ao mesmo tempo, a Síria' exigirá
a inclusão de Cilícia em seu terr'itó-,

RelaJSis>tumiu, ante - ontem, suas ba atomica rto. sob alegação de que nessa re-

Desv,-O de notas funções de .prelfeiLo municipal de gliã'O vltvem atualmente um milhão
F'lor ianópol is, o CeI. Lopes Vieira, Hollywood, 30 (U. P.) - Altos .

'

Londres, 30 (U. P.) - Pelotões b
-

d I J. r ii; d I funcionários e membros do C01'PO
de sjrios que são "enganados e ex ...

de polícia britânica e audoridades anilariaS I que
e as, s·e J.avl,la a. as llJ 'o curan-

'd
. plorados" sob domdnio turco.\I le O perfodo ej.eIILora.l, em vinl.ude iplomáiico serão os primeiros a

civis deram rigm-osas buscas no París 30 (U P) ....áríos sa
. '

ti
,.

-

f 'l I li t O Govêrno sírto não reconheceu
. • ' .. •. -

de sua caudrdatura a deputado e.s- (ViSIS li' ao rnovú_ � 'Jne la l' e TO
Palácio de Buckimgllam l'esi;lêncilà cf,ll'cioLes 1ira'I1o('ises ac'�aun_�'&e en-

tadual. sàbl'e a bomba atômica. A ftx'ibi- nlUlllca! a inclulsãü de Cilkia na Túr-

�o rei. ontem á. >Doit-e, após ter {)
I
volvidols numa orga,Dlzaçao s,ecre-

0·1 t., 'l"I I b "Ih ção especwl se1'á feita em IVas- qnia, segUindo 3.1Cen,tuolll o Primeiro

Q. G, da políeia r.ecebi>do UJIrl te-· La que vem desvi,wndo gr·aJude
Im:; 11_ CCI que, pie o. I I

a.l:-I" t 'd' d' f';ta' M1ilnlistJro, que ex;p]i,c()IU que o po::to
, ' , !. , . te res·ultado d·as lll'naS, pOide verI- ung on, e so epms tSSO a •

lefonema que dIZia: RevIS!teo:n o qU3JntJdade de noLa,s ha,ncanas es-, f'. d
'

t·d será ap1'esntada ao ptíbl'ico, si- da A1exarudri afioi tmnSlferido para
, '

'I'
' leal'.o rup.reco em que e l' 'o pe- T" 193 bpalamo Real, Acaba de ser COoloca- tmnge.lras da Fr3in<;:,a para a �U1-

I ·11 é f' "t ' rnultaneamente em várias capitais a llrqma em 9, rupós um bJe is-
. I d"

, ,

f
' . o pOlVO 1'1 o, 01 mUI o cumprl- ,

d L' d N
-

tia la um bomba que exp () I['a '»a- ,ça, ,s'8gJundo I,n Ol�ma urna agencIa t d ' t .. .p f ·It' do m:undo, cIto a ll@a I I�S' açoes.
1-. d ' N d 't f' �"·é· é' d 'd"

men,allO ao re:OIlmar ,1 re·elUlU A t
_. .

t t tr d'""a, o'. a Ia -de sUSlPelj, O' 01 wc' eurOiP la e Ta: ·10 e Imprensa, em
de· 'L I dI" t

eIIlsao', eXI,si eu e eIIl' e OiS' OIS
. a �apj a ml' ,e a Slua acmlln�s' 11a-

R.-
,.,

agora deslcohent.o. des'Paoho pro>C>Eldente de Grenoble. -

t t' II t
.

egresso o ministro paI,ses, como .resiUiLtad,o dessa t'ran,s-
.

,

.

, ,ÇeVO 8JnJ o.s mel I lOr8Jmeill OiS vem
, Aos a'L]t.cxl'ldades descobnram hOJe, 'd !VI'

, ' ferênrua, nUlnúa dJin1Í:nuill.. Cilícia é

Lufa furiosa numa CllJsa (I,e c3Jl'idade, admini�_lpr�go����:��, °en�ia l:;C����ente da VI·a�a-o iUma á['ea fron,tleir1ça mal defilIl,ida
. , trada pO'l' p.llJdres f11ano8lsEls, as , '

. y nas vizinhanças de' Alexandrcla •

. Par�s� 30 (U_ P.) - Se,g'undo

m-I margen,s do Jago de Genebra, mais
homem publ,l>Co, os iS·e'llS cumpri- Cnrumba, 30 (A. N,) - O Senhor JlUas!e t'Odo eSlSe território se eIIlCOIIl-

fOI�maçao e de�pa.chos recebIdos
de 2500 barl1as de ouro ,e outros

mantos. Clóvi's PesLa:n>a, minils·!Jro da Via- tra na TúrqlU'Ía.
hOJe n�st.a C3J�1tllJl, re3Joem'de.u-se

,. va:lore.s. Ao que se i,nfo:rma ai,nda

"ertl" li'cados . de
ção, regresS'8Jrá, hoje, de 'sua via-

a batal,ha e.nJt� e as forçllJs fnarnce-, os principai,s elos de vaslta orga- V ge:m a Porto ESlPeraJlllça, elll COm- ,
sas e md:o-,clunesllJs nas ruais de: ni.zarão achalill-Ise nUiS c,idades de p:anhia elo oorooel Lima Fi.g-ueire, A _ procura da
HllJlloi. 'l1rapas fI'anceS>3IS cerca- I

L
•

pagamen,tos do, di.retor da Estr8AdJa d'e Ferro
I t t f

. ti. yon e Lausa,nlne.
caverna' :ram COlll1iP e llJmen e as orçlas Vle

-, Rio, 30 (A. N.) _ Ao 8'eu colega Noroéste, O titular da viação so-
.

namesas na ElSltr:ada de Bamy,e a brevo'aI'a' por tndo 'o'ec:ho e"'"das R'El1ações Exter.io-res o mini.s-' I .

u Ui
.

." Jerusalém, 30 (U. P,) - Tropas,
vinte milhas a sUldoés-t.e de Htlil1oi,

P 0- uro da F1az�nda comunâ,oem que sô- con,sILT,ução, desde aquella cidade britânicas estão percúrrendo oS

arpós violento alta,que que apanhou romoç es bre .a emilssãod de oerti.fi'cadüs de até COI'Ulmbá, da no'Va f'enrüV'ia arredores desta capital, á procura
O inimigo, de surpresia. De lloinkiml

E"
-, B"asl'l B"'lívI'a O -regresso do sr

O e C "0 pa;gllJmento d8JS Fôrça,s AoI'm:a�as L' -". ,: .' , da Carava�a. na qual esteve detido
,infonmalm fl;Í.IlJda que ·eslt,á .s-endo n X r I. OlóvI's Pe°.j.ana· e"ta' marClado para .

nODte-amerilcamus, já foram toma- I "L '" . , irgumstas .Q major britânico Co1-
aquela ciJdllJde palco de f>urioS'a luta. Rio, 30 (A. N,) - O Pl'esidellte das providéooia's a I'esjpeoto da amanhã, em avião oa carr,eira. lins. Este continua no hospital, re-

R
da República llJSls�nou deC1;eLos pro- 001Illuni,cação da Embaixada dos convalescendo dos efeitos do Clo-

igorosH busca movendo :a posto de g,enera:l de ElstllJd-os Unwols, de que não srão Caçada humana roform.i:o e dos golpes que sofreI!

J'erusa.lém, 30 (U. P.) _ T'mpas ,bri.gada, OIS corcmets FloroÍamo de homoJ.ogad.os pelo güvênno arrneri- nas �ãos dos extnemist�s judeus.
briLâ'lllj.c;as derarrn hoje rigorosa

Lima Brayner e Agnaldo Caiado
ca;no, os arp.re:sent3Jdos por pessna Lo11Jdms, 30 (U. P.) - A polícia

lmsea 'na res�d,ência de l'llJbino Fish-,
de CaSlt_T_'O_.____________ ou i'llisULui,ção nào e'X!preS'samente lmrligara e destllJcamentOls do exér-

'd ' "

d aut"rl'za,da,. cH.o sÜ'V'1éti:C!0 .realizaram espet.a-
ma,n, prElSII ElnLe e,m eXemICI'O a

G d· d
v'

Agência Judailca _ .segldndo se in-: rave . esa"or O culllJI' .caç;llJda humarrJla na no.ite de
\J '_____ ontem, ,ef8ltu8J'l1do a p.ri,são de mais

fOil'ma aqui.

Senador Melo VI-aoa
de 490 elemel1ltos suspeiül:s, ent.re

os qUlai,s cont3Jm-s·e llJssllJSlsilllOS, la
drões e membras de troprus de ,as

saltos 311emã,es, segundo int'oI"ITlou
o rádio de Pr8JglllJ.

Não admitirão
presãoDesastre de Wía,shíill�OITh, 30 (U. P,) - O re-

.
.

� I pres·enttalnte
dJos Estados Unidos no

caminhão COInlseIhJo de Segura,n.ça e CDmissão

P I·
de ill'e<rgia Art:ÔiInica, W3Irrên Anstin,

ro ftar a,m,e·ntar.·sm·
.

o Atenas,30 (U. P,) - Um s'Olda- dec>l·arou die.pois' de confell'elI1ciar

..., do britânico foI morto e oi,to fica- com. Truman, que os Estados Uni-

!POR.TO ALEGRE, 30 (,A,. N.) - COIll>trlrrma em. foco 'li questão de ram reriJdos, sendo tJrêf glraVeille.n.- d.os não ad:m:ÍJtiralll1. qualqJU.er prcs-

a.doção de' &is,tema parlamen:tar gl3Judho. renho a impr.anSia l'ÜOOII p>roou- te, qUlatilldo se deu u�. atcidente de são paIM. proibiçã'o do fáhrico de
;ra!do, OIUvir vári'as op'itnIÍÕles a relSlPei,to do Ia:s1S,UllltO. 1nc1usliVle pa'rlamcn- carnüIlIhão, pemto, da c�lade de Ser�. homibas atômicas ou destrUlição das

tares, OOilllStallldo-s,e havler llill3J glDlIDIde QOl'rellite f'W'Üll'á'V'el á ad.oção da .res 'na Mace:d611la or]ootal, - fO'1 i'á exisil:en,tes �>t€lS de ser es>tabe
!'cf,e>rilda modia�lÍidad.e-,dle gOlVê,miO. COlnlslÍ.d!e.r:a-Sie COOllO lançado o mo- o que adiflinLou um '�·espac;ho aqui lecWo um siSitema eficient� di€ se-

,'imelIlto pró par!.amelu,llarismo. recebido. I giUlralIlça. co!.ot!iva.

"vi l"US" locais,
Via costa do Pacífico, seguiram

já tres técnicos argentinos d'issi,g
nados pelo govênno de Buenos' Ai
iI1€lS para .'atender pedido dos Esta
dos UlniÍdQlS no México, no mesmo

sentido. São os especialistas drs.
Roberto �c()ib.aJr, OOe.f;, Santos P.
Calvo .e Bafael Blanco.

4 Síria reclama

I

Brinquedo fatal
Washilngton, 30 (A. N.) - ,Infor-

m:am 'de Lo�anport. no Estad,.), da

Indiana, que dois menino� de dez

anos, foram os responsáveis pelo
descarrilamento do rápido da es

trada de ferro da Penis;vlvanria. no'

qual houve quatro mortos e trinta
e seis feridos. Os dois encontraram
um rolo de arame num galpão e

resolveram coloca-lo sôbre os tri
lhos, para ver o que acontecia.

Reparações
de guerra
Sydney, 30 (U. P.) - As r8jpara

ções da Alematnha ,e da Austrá]j:a"
já estão se·IJJdJo oumpridas. Maqui
n.aria's e ferratmenta's, cOIIlSiti.tuindo:
p,aDte dats 1nd>enizacões ,aLemãs co

meçaTarrn a ohega.r á Auskália"
llJlmnciou hoje o primeiro ministrÜi
aUSllll'a:liano, Joséh Chiefl.e.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,Cádastro 'Sócial do «O Estado»

Por Héléne HUMBERT

I
de rosa pálido. O corpete tem for-
ma de colete-soutien e está seguroEmprego ou üargq ; �...........

Copyright do SERVIÇO FRAN� pou- urna alça só. Desce o corpete
DE INFORMAçÃO até os quadr-is e a, saia. terri movi-

Uma blusínha de nada, moldando menta de drapeado fechado de la-Observ:' ,. busto dJe�g3ldo; saía innensa que vôa, do por IUlns folhes franzidos em

• . • • . . . . • • • . • . . . . • . . • . . • . . • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • • • • . • • • • • • • • • • • • ••• • •• . leve, 310 ritmo da dança ..e só s'e

I '

__ 'llI(]lÜe,ta no último acorde, bem
Agradeceríamos, também, a �Ieza de noticias de nascímentoe, comportada. .. eis o vestado do pr.i-

casamentos e outras, de parentes .. de pessoas amigas. 'ane.iiro baile que desde sempre faz
somhar as moças,

A�g'ull1Jas desejam-ma branca e

pura, outras côr de rosa, chei'a de
ternura ou aZlll e seautimental ; ou

tiras ainda sonham-ma preta e

doidamente romântica. De tudo. De

POl'OIS'a, rica, oom pUg'ule-ruglu,e ou

,s.ulCinciosla. .. Pudicamente fechad a
ao redor do P(;g;OOÇIO, com aquele ar

cândido Ide colegial, modestamente
Idielco,tada em fiorma de coração, ou

em ponta, descobrímdo oom timida
faceir'ice ombros grageds.

O vestído do prãrne iro baíde de

hoje, é, corno ontem, o vestido

prestigioso que, faz da crãança, da

aauígnimha, lllllJ3I umJIll!er desconhe
�i.da 'e perigosa, vestido gele enche
os olros de esperança e cxpectati
Via, e mais tarde-faz renascer Iem

branças,
A moça, de tecidos, cores e for

m�s diversas. Todas as grandes ca

sas de costur-a fazem vestidos "pa
ra moçat' e a,lglllllllas, 00'1110 Ca/r'Vien,
sle esp:edalizam, nlÍsto. Não deV'(;m

pen:sar CD:nt'lIdo, que OIS ve,s,tidos

I
''ipal�a moça" dife:r>em muito dos
Vlestidos ",para Jnulher nOiVa". As
V1ezes só rem alças a mais, porque
,só agoina acahou a hesitação no des-

,

,oohrir os om!bnos das "çleb'lltan-
''Í!es''.
welHe Mailligiu,hll criou um vesitido

que pode'ria s,ervir de veS'tidro de
-------------------------- :primei.ro baile. si tives.g'e a,lçals. É

A.. r")'Vo,-,GA'DOS' I, de taf,etá; bllsto e qllad'r1s ap.erta
_, Idos po,r U!ffi mov i:Ú!'eJl1t1o de franzido.

A s,ai,a é muirto podada ,e fi·cu presa
,ao OOJ:1l0 pOlr dois balbado,s de tu
],e bopda/do. E' y;est�do de j:út'o an-

I
I

Pedimos' aos nossos distintos leítores, o obséquio de preencher o

eompon abaixo e remete-lo á nossa Redação' afim de corapletarmos
quanto1antes, o nosso IIl0VU Cadastro Sociaã.

Nome ...........................................................................

Sexo .'............. Est. Civil •..••••....•.• D, Nasc, • .•.•••••••••

,I

III
(11111

I.II�Iilll1'1'

Pais ••••••••••••••••••••• ' ••••••••••••••••••••••••••••••• e ••• e e

ele
e e e I

Esposo (a)

Cargo do' Pai (lIDã�) •••••••••••
'

••••••

'

••••••••••••••••••••••••••••••••

) Henrique Stcdíeck
ADVOGADO

Rua . Felipe Schmidt 21, sobrado

(Altos da (CASA PARAISO) .... Ftcrtanôpolis

Resolvido, enfim, seu problema financeiro!
Adquira TUDO de que neoe.sliar,

4e U.A SÓ VEZ,
pagall40 PA:B,CELADADlElVlTE,

·Oo_IU VANTAGENS da compra. à,\'ri.ta,
••rvindo-se do

,

CREDIARIO KNOT5IST,EMA
....5
........0.

llóvels
Rádle.
Geladeira.
Bicicletas
J61a.

Lhros
Chapé..s
InltalaçõeS .Iitrlcas 1tit6rIee
Artl... pal'll , t••
Pel"
CeSllCOI
Quaisquer anil"

INOOSTRIA, COMáK:1O E SEGUROS KNOT S. A.

r....... , lhe • I. iI e .. tA AI n ...

Ó. K • .nee

Dr. 'OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. ]. ]. DE SOUSA. CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe! Schmidt se - Sala 5
Edifício Cruzeiro Florian6polia.

CURSO DE MOTORISTA
e

Serviço de Pronto Soco'rro de Automóveis
Ensina-se a dirigir automóveis
Amador e Profissional

Teoria e prãtica - conhecimento do motor.
Atendem� se chamados para· reparos de urgência.

Auto-Escola 1-47 ..77
GAKAGE UNIAO - PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40.

,
,

Rua

'.

�VIDA

FIMIN

círculo.

PERGUNTAS E RESPOSTAS
- O Qlue fazer- contra. as picadas

de ínsectos ?
- Se foi um mosquito que vos

picou, apdicaí uma gota de arnon ia
CD OiU die tinrúura de iodo. Oaso te
nha sido urna vespa, extrai o fcr
rão, se estiver .aínda na ferida. La
vai. com água de sol avinagrada e

aplicai pequenas calaplasraas de
m1010 de pão ou de batata cozida.
Contra as picadas de formigas:

água de Colônia ou aanoniaco.
*

tude, brocado, cetim, veludo.

'AgAllcla.'. Repre.entações em

,0.1'0)
Matria: Florian6poU.
Qua João Pilll.tOi n. "
Caixa Po.tal • 31
FUiel: ClI'e.ciúina

Rua Floriano Peixoto. ./n
(Edli. Próprio).,

Telegrama.: ·PRIMOS·
Aoent". '110. principal.
Q\unlotDlae de �.t"tlo

ARTE CULINÁRIA

SALADA DE BATATAS
CERVEJA

Descascar e contar- em fatias re-

dnndas numa .saladeira,
baíail'aiS cozidas em água.
to estão quermes, juntar 3
lheres de cer-veja.
Polvilhar com salsa, ceboldnhas,

estragão, Adubar mais do que para
uma salada CO<l1lJU;J1], junfando um

P'OU!CO de mostarda. Substírnjr 'o

azeite por um pouco de óleo, de pa
rafina. .�unta'r bateprlahas VeT'tlle

llhas cortadas ,em f,alti'alS 1111lÚiÚQ filn,as.
(Re,eeita s'e;gllndo A. BROSSARD,

algumas
Enquan
ou 4 co-
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F;sporles

co.g'uomin.ado: "Le PéI'le AUgJwt'e"). FARMACIAS DE PLANTÃO
MES DE JANÉIRO

10 -, quarta-f,eira - Flarmáoie
Esperança - Rua Oonselheiro Ma
fra.

4 - sábado - Favmácia Nrelso:lIl1'
- Rua Fehpe Schmidt.

5 - dolningo - Farmáci'a Nel
$on - Rua Fleüpe Schmidt.

11 - sábado - Farmácia Mo
derna' - Praça 15 de NOVlembrOi"

12 - domingo - Farmácia Mo
derna '-- Praça i" de Novembro..

18 -- sábado - Farmácia StO>r
AntônÍoo - Rua João Pil111to.

19 - doming'o - Farmácia Stc:.!
Antônio - Rua João Pilnto.

25 - sábado - Farrráci� Gata
rine,nse - Rua Trajano.

26 - domingo - Fal'má'cia Ca-,
tarinense - Rua Toojano.

O serviço 1I0rturllo 'slerá efetuadot
pela Farmácia Swnto Antônio sita
á rua João Pi01Jto.

tigo, porém com toque. da
moda.
LuCÍen Lel'Ol1ig mos.tra v,esil:idJo de

filó ,côr de I"ÜlSa, CUPDO na fir'ente e

cOIlllPI1Wo atrás; o corp:e,te é de ve

�UJdo côr de I'IOS'3o, bem ju<stú.
J'Cl31I1Ue Lunvi!ll escOlvheu o veludo

ve-�dJe es'()ur,o pail',a cQufeüci.on-alI' um
vestido pam m'oitte. Omhro"" nús,
bulS<OO ooano 'nlllàl1'ilis conchas de
fra'llIzidos, movlÍlnento de drapieado '''-MA--ru--.-n-O--jL-'--ClA---lail:ell�al, presü por duas rO:SlaS, li- � ..
g;eirameln te a(p'Clrtado na altulICa do
joelho, ,eslÍ!e y;estklio tem o "chie"
da eSltação.
Bruyére tralb3llhOlU num Ia'V1raqo

ve�de e p�eDo. pa�a oferecer ves:ti
do, de nnj,te euJü decote enfeitou
com passamall1!l.r�a. COT'pO, tl'iallSpaS
saldo, .11a1 .<FJal paletó, mas com uma

oamneiJna IMooal de 4 bo.tõles.
I

A rr.et�t� do veSltido é lisa, á ruda
da saia � ohtid'a par f1ranzi,dos ' do
la/do da '�llItu:I'la. O ves,tido tem que
ser U!s,ado' CDlm slaia de baixo . que
lhle dê 001 oàispeoto de crinn!ina.

. Mi�;ggy }Íl<ol1iff ap'resClnto'll deHcio
s'Ü ve�tildo para. no1te em cetim côr

úlüma

-

•• e • e • e •••••••• e ....... e, ••••••

V.ENDE�SE
ü barco TArRZAN para passe'io

com 7 mts. de oomprimento por- 2
de l,rur,guI1a e 7,50 de mashro.

VClr e tr,attar á 'rua joã,@ Pinto 5.
Sobrrudo.

i

\

TELEFONF;S MAIS NF;CESSITAOOS'
Bombeiros '.. 1J1J
Polícia ;...... -lOJa'
Delegacia O. P. Social .•.••..•..•. 1573:,
Maternidade '" _ ' . , , , . . . . . . . . • . •• 1159
Hospital Nerêu Ramoa ,"1I
Santa Casa 103'\'
Casa de Saúde, S. SebaBti�o ..•••• 11'5.80
Assistência MuniCipal ...•.•,...... 166.
Hospital Militar 11&7
14- B. C. 15JI»,
Base, AGJ;ça 716
7" B.-I. A. C. . "............ 159'"
Capitania dos Porto. "............. 1581<
16& C. R. 1601"
Jl'ô.ça Policial 120J
Penitenciária 1511'''
"O Estado" .. 102�'�
..A Gazeta" 1651-
"Diário da Tarde" '....... 157'
L. B. A 164'
Emp� F_ári. Ortlc., ..-'" •••• 1... ·
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Grito de Carnaval.
carnavalesca ..

l6, matinée Iníantíl. Venda de mesas

na séde do Clube a Cr $

Dia 2, domingo,
Dias 15, t 7 e t 8,

partir do dia 9'
,

,
,

as

Dia
íevereíre,
8, seírée

/

IRA ,TENIS CLUBE Dia 1" de
atinée infantil carnavalesca. "

carnavalescos. Dfa
15 horas,

Violento conflito
Rio, 30 (A. N.) .!._ Ocora-eu ontem

á noite, na. ilha ,do GOV'el'UaidOT vio
lento conflito entre doze fueileiros
navads ,e qUtaltro civis. tendo aqueles'

FAZEM ANOS, HOJE: dle!PrredaJdJó um automóvel de pro

_ o sr, Lourival Bastos, concei- priedade da agência dos Cora-eíos,
,tua'do ,comenciarute nesta praça, Faltam maiores detalhes, sabendo-

_ o sr. Percival F'lores, nosso se ainda que ha um civil gravemen

coléga de imprensa e competente 'te ferido.

Junci'Ülnário do Depar-tamento de --------------

;Elducacão.
:.__ a exma sra. Noemia Gou1art.

Demetrío
'

Gar-01'ali s,
em Blume-.

_ a sta. So,llang,e Prolest, resi

.dente em Palhoça.
_ a exma. sra. d. Clotilde Pra-

tes F3JI'raco, esposa do -sr, João

F1araco.
,

_ o menino Amauei, filho do sr.
. \

Manoel Marinho Ferreira. ,Parí-s, 30 (D. P.) - O sr. Geor-
- a menina Esmeralda Maria

ges Rastel, amí.jgn prefeito e se-
eQhedild. , cretár ío ger-al das Corceios ,e Te-

- o sr. Ernani 'I'olerstino de

I' legrafos franceses foi nomeado pa
Souza, e-sLim3ldo comerciér io.

_ o sr, Vanderla.n Antônio ele
ra um al-to cargo no mmístéiio de

• ����@�.' I
'Silva, 'benqui,sto Iuncionánio

. pu-

'blico BIS'tadoual.
MLSSA

- Viuva, filhos e netos de Lélis \

Olípio de Assunção, convidem a

-seus parentes e conhecidos para a

missa do 70 dia que mandou :r�zar I'na matriz de N. Sra. de Fátima,
-no Estreito, sáJbado. próxjmo, ás
'7 horas.

JAIMIRA ALVES
Enconíra-se nesta redação uma

canta destinada á sta. Jairnira AI

-ves F: Sç,hmidt 139, e- endelleoada
á nossa caixa postal.

FALECIMENTO:

de real vall/or.
A família do eXltinrto enviamolS

"os no,ssos se-rutidos pesames.

«Democrata Clube»
De ordem do sr. Preaidente con

"vido oa ns Soeios e Exmall. Famí
lias para a soirée dansante que
'u realizará àll 21 hera. de lo. de
·'Fevereiro. proximo.

Na secretaria da .ociedade
acham-lIe à venda a. mê.a. ao

preço de Cr$ 10,00. Terão direito
,ô, ingre...o o••onhore. .oeio. que
·cQprese1"taram à entrada o talão
.correspondante ao mÊi. 'de Janeiro.

Será vedada a entrada à pelsoall
<lIstranha. à sociedade que não
,-apresentem cartão de ingreaao

I:fornecido pela Secretaria.
Florianópoli... Janeiro de 1947

LUIZ MARTINELLI
I' Secretário

.SERViÇO···O·É·,···········
METEOROLOGIA

Pr�vi6ao do
, temp9.!,,' até 14 hora.

,..uo dlO 31. na Copita� ,

Tempo: inlltcive!. com chuva.a
·e trovoadas.

'

Temperatura: estável
Ventos: rondarão para sul. com

:.ral adas frescas.
Tempe�tura. extrema. de ontem:

<máxima, 31.6; mínima, 235

-TOME ,APERITtVÕ-
K N. () T

� .

AUTOMÁTICO IMPERMEAVEL

ANTI-MAGNÉTICO I N O X I D Á V E L

ANTI-CHOQUES L U M I NOS O
II

PREÇO NO VAREJO pARA TODO O BRASIL (j8D.OO CRUZEIROS
-------------------------------------------------------------

KEPI
Foi-nos entregue um

branco, de Marinha,
está a disposição do
timo dono ,

Para um alto cargo

ELE ACOMPANHA SÓIINHO
A MARCHA DO TEMPO

O tempo corre e Fortlssimo ossi

nala, com rigorosa Precisão, CJ

sua marcha. Nõo lhe dá traba

lho, porque dá corda a si mes

mo e.. se protege sózinho, pois é

Autómático, anti-magnético e a pro

vo de choques. Fortíssimo lhe ole

reçe, a qualquer hora. a hora certa.

RElOGIO SUlCO COM 11 RUBIS

Potroleo sintetico 11--- SNR-S��- .j
. PE?HLA, Illmoís -- (SIR) -- �s 1 "SSINN 4TI18clemrtís'tas do Departamento ue

I a II Jj

,I.·
inicierâo den tno Id,e alguns dias o Reclamem imediata-
Agr ioultuna dos Esrt,ado·s Unidos mente quàlquer írra-
estudo da produção de combustí- gUlaridade na entrega
veis l íqnidos simaéticos a patir ae seus jornaes.
dos resídoos agrícolas.

..........._

Serão aproveitados resíduos agrf- .,. '. •• _. •• •... .•.. . ......•

colas em quantidades suficientes

para produzir' maternal de fer

mentação meoessár-io à produção
de 500 galões diários de alco.ol. ' A

mstaiklção in!ct,us1Jrj.al c:nd,e se pro
cessarão as operações f,az� parte {lõ
pr-ograma de pesquisas antorizado

pelo Congresso em 1944, desténado
a supervisionar a consbrução de íns

falações i ndatstr ieis demonstratívas

para produção <d,e ccmhuetiveis
Iíquídos de fontes não petro
Hferas.

Em>t1'e es1as fontes'
.

de CiOIll1ibus

tiv,eu's COll1ta[]J�se o oarvào, o
\ gás

il:lJturral gorrdruI1as e produtos agrí
colas que podle<!Th fOI1nece<r, em caso

de neces'Slidaldle, reservas de pe
tróleo.

ENPRES4 «CONSTRUTORA UNIVERS 4L»
AVISO

Kepi
que
legi-

..

vem

Camisas, Gravatas, Pijames,
Meia. dai melhores, pelos me

Dores preçol .16 Da CASA MIS
CELANEA - RuaC. Mafra. fi

Gigantesco' foguete
,.

White SaIIlds, Novo México (SIH)
__ Um giganltesco fioguete V-2, ar

remessado dia base de prÜlvaos for-

f ças aI1D1Jald1as norrtJe-am�ricanas nes

ta c.idlade" altiTIlgiu a uma ailil:ura
J' até então . nll!nca alcalnçada por'

\ qlll'alq.uer out!I'o obd'etJo prodUzido
(pelo hom,em, vilaj.aJndo a uma ve-

],ocidade que lhe ter,j'a pelI'mi;tid()
ci-rcullld'ar o glO1bo no equador em

menos d'e oito hocas.
AinlUll1oiaI'iam recentemente os ci

€'l1Itisws que o; foguete, que foi,

disparndo no deserrto do. NO'V'o Mé

xico, alJca:nçOlU a llI/l11ia altitud\e ,de

114 milhas, ,e' a'tiln,giru a eS!pam1osa
v,elocidade' de 5.450 pés pnr segull1-

do, ou sej,a, 3.716 mil'has por ho-'
'r.a, a maior velocildlade já 're;gis,tra
da'. 'A e:x,periência roi descrita co'

mo "a mais penf,eita" de todas. ja
I'Ieali�adlas com fom,tetesV-2 até

agorra. .

Depois de al:cançar uma altitude

de 120.000 pés, o prod,etil idJeado
.

pelos a!llemães, que pesa 28.462 li
bras eXip�dlj,l1 esJtilhaços de metal
-- «meteoros . 3JIltilljlC:iais" -- C01ll

intel'vados de 10 s'eg1UInd,g.s.. 'os ci
êntistas aoailiemJtJar,am esperall1'ças, de
<FUJe esrtJes peq;ruenos pedlações de

meltal, p'oSlSivelmelllte s'oltos fÓl'a
d� grawidlade da terra, Qlbrirão .os

.s,egr�dQs dai viageln,s inte.tjpllane
tári'as, mas, .os porrmemo'l'les a este

I'espeilt-o não puderam Sier obtidos,
Imreà! ata�l en.1>e.

.

De acôrdo com o decreto 'lei ri", 7930, o reembols�
5erá dado agora em Florianópolis.

o Carnaval
Lança Perfume - Confeti e Serpentina

CASA «O PARAISO»

Elelro

na

Rua Felipe Schmidt 21. - F'to r ío n ô

p o l i a

Técnica
Instalando-se à rua Trajano. n , 25, tem o prazer de comunicar

ao distinto povo que p osau e técnicos habilitàdos a executar quaili
quer aerviços de eletricidade em geral, corno aej a rn; enrolamentos de
'motoras. dínamos. transformadore., consertos de rádios ou quaisquer
outros aparelhes eJ'étricos e instalações de. luz e força, possuindo
tombem uma secçã'o d3 venda de eatabiliztldores de fabricação pró-
pzia 6 rádios dos melhores matca..

'

Visitem-na sem compromisso.

WaSrhing]tOin, (oS.!. H.) -- O pre

I s1dem-te Trullllaln 3IPre1s'eulÍIOill' 310 Se
---------------- .

do pam l'e.tifi.aação um re,f'er,endo

I destinado -a aJll1IPHalr' por, mlalÍs um

ano, com ilnolcio em 1 de oulttmo de

í 1946, o O(my;ên�o' Caf,eeÍlro Lnter

I Americano aJs<s'Í'nadJo em Wasft1li.'l1gto1n
; em novemib,ro Ide 1940 e apoi.a/do por

! 15 naçõ�s americanras.

I Ü I'iet1el'e'l1do' oonserraa a eSll:irutura

ge.r,ál do oo.n.vênLo mas suspende as·

dáou�mlas r,elativas - ás' ootas, com

eXiceçã,o dle que, s'oh cJ()l1,dições de

emJergência, esosels a.rtigos devem

,elp:war em vd'@Or se forem apToOv'OOüS
por 95 PDr cemlÍ'o do tot3ol de votos

da JlU1l1Ita Ln1er-AmedQaJllu do Ca

fé, que adminis.tra o ref'e;rido acôr
do.
O COInrvênio, que de'Via eXiPirar

em 1 de OQrtulm-O de 1943, foi pro
l()1n�ado aimalmente, se mmod!irfica

ções, por aJpir:ovação ooâJn,ime dos I

pa'Íses siglnatários'.
O a'rtigo teI1ceil'0 do re.fereil;do

,€Istaibetece QllIe. ta' J,l]ilIta.,.Almericana
do Café dev,erá ooall,Ple,ta,r até 31
de maJI'90 de 1947 uma an'álise da

silf,ooção ml1ll1ldli'al oafe�ilra e dev-errá
fareI' rooomen-daçõe.s aos vários go
vêrnmlS que possam esta,r inte·ressa
dos num no,v,o acôrd.o que vise o

'd'esell1lVolvime.nto de "sóli.dia,s oOi!1�

dições de pr�spe<ri,dade 11.1) comércio
in1teJ:'lnraciom\.l de café".

B R I TO
o aliaiate indioado
Tiradentes. i

Repercurt.iu dolorosamente o Ia

"lecímento, ontem ocorr-ido no Hos-'

A'pi,tal de Caridade, do sr. Geraldino
'

·OLo de Azevedo, acatado comer

,ci3!TIlte em Biguaçú. Espírito com

batívo, Iucido e inteligente dedi
oára toda sua vida ao comércio e

'ao lar. Honesto, exemplar che.fe

,de fwmília, gra:ngeava a. ,estima de

,·q.uamrlos o cOlIllheciam.
"O Püeta da r,oca" como. alguem

,o delnonünou, nas hor3!s vagas, e,s

,cr,avia seus ,SÜlnetos, os mai,s inte

re,ss3Jrubes e sentimentais, além de

cClllllos ,e até L.rabalh();s dramártiüol3

uando alguém, tat_ O ...

Ih.,ro da illlStraQllO ....runs, of�
(h•• em Imlll.vel gesto, llIl) cAJiee do
excelente a.peritivo KNOT. l.em....
ee V. Sia. de acrescentar. ao &g1'IIo(I&
_. a gentiJeza:ESTEE 7#.11-
BFl1 O I1EU APERITIVO

PREDILETO! '

ljIj S�(� I,'
I {II'! Iiflo{)(/ro DA KI10rUII1lJ..(0!! r Sf(iQRO$
I ITAdAI ..

CODvenio cafeeiro
•

CUTIS
CANSADA

.

�s S��d�sl��
gas na testa e no

redor dos dhos.
as sardas, man

chas. cravos e es-

pinhas, são traiçoeiros inimigos da

beleza da mulher. Quando surgem

estas imperfeições. lançando nu

vens sobre a sua felicidade. con
fie nas virtudes do Creme Rugol.

-

R�gol corrige rapidamente as cau

sas do envelhecimento prematuro
da cutis. Este famoso creme em

belezador. usado todas as noites

em suaves massagens no rosto,

pescoço, e todos os dias ,como'
base do "maquil1age", 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

Rugai a sua cutis poderá ficar ma
cia, limpa e acetinada. <lumentan
do os seus encantos e protegendo
a sua felicidade. A felicidade
de amar ... e ser amada.

CREME

RUGOL
Alvim & Freitos. ltdo.'C.P.1379,S. Poulo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OESTADO-$exta telri!. 31 de ·Jan.iro de "414

I QUER VESTlR·SE (OM CONfORTO E ElEtiAHCIA?
PROCURE A

Alfaiataria/ Mello
Rua Felippe Schmidt 22 - Sobrado

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras - Hcmeopátías - Perfu
marias - Artigos de borracha.

Garante-se a exata observância no receituário médico.

DE PION E IR O
A SERViÇO DE V.S.

-_

FILIA. t. VA ttIG: Prrrco 15 de Nov=rnb o
EDIFICI:> LA PORTA Telefone 1325

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

Curso Antonieta de Barros
REABERTURA DAS AULAS 10. de Março

Matricula das 10 às i,2 horas
Dias 22, 24 e 25 alunoll que já frequentaram o Curso;

26 e 27 •• aluno. novoa dos 20, 30 e 40 anOIl.

28 •• alunos novos do primeiro ano.

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

I1f1t11··· pacotes de./tÂNIIIAÓ
e fREC() proporcilmalmente·N[/{(/l

Para maior conveniência do consumidor

e do comércio, os pacotes das lâminas

Gillette Dourada passam, agora, a conter

4 lâminas, ao invés de 5.

Adotando essa medida, a Cia. Gillette torna
público que o preço do novo pacote de 4

lâminas foi proporcionalmente reduzido.

Assim, cada lâmina Gillette Dourada con

tinua,a ser vendida. ao mesmo preço de

antes, sem qualquer majoração.

Gil1ette

OUforJa
A·FLEXIVEL(/L11l .

--------�

Prefira os pccores de 4 .

.

As lâminas avulsas não

têm o seu fio' suficien�e
mente protegido.

INTER.AMERICANA

Dr. CLARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crixne e cível

Constituição de Sociedade.
NATURALIZAÇÔES
Título. Deolaratórios

Escrit. "- Praça 15 de Nov. 23.
.10• andar.

Re.id. -" Rua Tiradentes 47. I
FONE •• 1468 I

I i

I
I

VENDE-SE
o predio nO. 5 da rua

Tiradentes..
Tratar com Domingos
Valente, rua Alvaro de

Corvalha 64.

Reconstru'(;ões
_" .

de cosas, muros, telhado.s,
etc. Trotar com Jorga de
Paulo, na firma BU8ch

& Cio.

Transportes regulares de cargas da -pôrto de

s10 FRANCISCO DO SUL, para NOV! fORK
Informações com os Agent�s,

Florianópolis - Carlos Hoepcke S/A - CI- Telefone 1.212 ( End .. te'eg
São Francisco do Sul- Carlos Hoepcke S/A - CI- Telelone 6 MOOREMACK

Deseja obter

emprego?
Procure errtâo a nossa Gerea

cía e preencha a nossa �ficha cl.

informações úteis", dando tbd ..
ll's indic.:acões possíveis, que &ell'..

mos prazer em recomendâ-lo (a)
aos Jnteressados na aquísição <t,
�ons ft.;ncii)náfio!ó! (&II).

.

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

No l', -
'

"'ARA RECEBER AMO'STRA GRÁTIS
ESCREVA O SEU ENDEREÇO AO

'IlABORUÓRIO OOIM S. I.
CAIXA POSTAL, 36

SI-UMENAU • SANTA CATARINA

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

COMERCIANTE: Dá um li
vro à Biblioteca do Centro Aca
démico XI de Fevereiro. Con

tribuirás, assim, para a forma

ção cultural dos catarínensea
'de amanhã I

("Campanha pró-livro" do
C. A. XI de Fevereiro).

,

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAlAI

"Quem extraviar ou inutilizar o

certificado de' alistamento -pagarâ
multa de 10 a 50 cruzeiros, outros
sim incorrerá em multa de 20 a 100
cruzeíros aquele que extraviar ou

inutilizar o Certificado de Reser..
vista".
(Att. 129 da Lei do Serviço Mili

tar).

1
Reclamem

imediata-,mente qualquer irre-

gularidade na entrega .'

de seus iorneee.

I. B. tt e Estatisticl
EDITAL

No exato cumpr-imento da legis
ção vigente, faço público, [para ge

ral, e prtncipalmeote para ciência
dos estahelecimentos industriais
existentes neste Município, que se

enceroa, a 30 de abril próximo, o

pl'3Z0 de inscrição no Registro In
dustrial de 1947.
Em face do exposto, ficam cou

vidados os responsáveis por em

prêsas ou furxnas industriais (usi
nas, fábr'icas, moinhos, engenhos,
etc.), ou oficinas Id'e consêrtos, a

comparecerem nesta Inspetoria, á

rua Padre Miguelãnho, na 15, (altoss
do Cine Roxy) onde serão atendi
dos drár-iarnente, das 9 ás 12 e das
14 ás 17 horas, afim de efetuarem
e inscrição do S€lU es:tabelecilmen
to.
Ao fabricamte que não atender•

den,tIl:o do prazo acima fixado, á

presente convocação, será aplicada
multa arãável entre Cr$ 200,00 e

Cr$ 20.0úO,oo, tal como estipula o

artigo 7 do Decreto-lei 4.081, de 3
de fevereiro de 1942.
E para que chegue ao conheci

mento dos imte ressados, faço Oi

presente edital, que será publicado
no "Diário Oficial do Estado".

, Florianópolís, 25 de janeiro de:
1947.

Araldo Caldeirá
INSPETOR REGIONAL

RETIRARAM SUAS CANDI- '1DATURAS

T�das _as bebidas, inclusrve a!l
fahricadas em outros Estados.

I
re-tiraram suas candidaturas,
paca . reinar: nos. lares catar�-;
Il1enses, r: em VIsta da certíssi
ma vitória do aperitivo KNOT.
�------------

SNRS.
ASSINANTES

o Sabão

�fVIRCiEM ESPECIAl·IDADE"
(', A

.

WETZEL I:ND·USTRIAL-JOIN_�,ILL�.(Mafcl!
TORNA

.

A ROUPA BRANQUISRIMA

. S��Ã��:RCfAt
ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'-0 ESCRITOR EDOUARD HERRTOT

PARIS - (S. F. L) - Agora que
-a Academia F.r·llinoelsa concedeu I!

'Herr iot a cadeira de Ootave Aubry,
que foi também a do Conde de Mun,
Jules Simon, do Cardeal Baudrí-

.üaot e de Charles de IRémus'llit, é in-

teressarrte evocar a obra do escri

tor.

Quer se trate de ressuscstar, com
singujar penetração 'e uma tel'mnra

-nã.o dissimulada, o. posto e o. espí
rito. de "Madame Reoarnier ", e de

situar .a seu lado Mane de SLarl,
·Ohateaubria'nd, Benjamim Cons-

'tant, Balzac, Ballanche ou Lamen-

nais; ou de extrair tbril.ha[ljtes en-

.smamendos dais viagens, em suas

'''Impressões da America" ou de

·,-definir a "Nova Hussia", andar atra
ves da "Selv,a da No.rmanclia", estu-
.dar em "Ph ilou o. Judeu" a Esco-

La judaica da AJ.exandTa, de reis ta- Rádio Difusora
'belecer um "Resumo da hiSltória
-da letras francesasv de [Lanar á de Laguna�lvi.da ,de Bee,e:t,ho.ven" ou de ínves- '.

, SIMBO- J VENDA. , COMPRA'ligar "Uma obra inedita de Mrne Todo o Sul Catarinense escuta
MOEDAS LOS LIVRE LIVRE

.'{jie ,stael", IS'empTwa,chamo.s a mes- diariamente a Rádio Difusora
ma inteligência, a mesma erudiçân de Laguna.

Libra I �T
<8 o. mesmo f'ervor.' 970 Klcs. (ondas médias). �08!��0 �$scS

A ímpootánoia do. homem p'o1iti� Hor ários de irradiações: - Das
I d' Peso Boliviano BJv

'.co BC Í.I)<SO.U em pal'te. a o eseI'l- ;1-.,10 às 14 e 17 às 22 horas.
to

• Peso Chileno 'P$ch
r. Representante em Florian6polis� SA eleição da A6ilfle.inia a1'l'an-" D. F. DE AQUINO

Coroa ueca
. 6w.Kr.

'-ca-o. para o. primeiro. plano.. Ren. <'io Jorn,..) «O ESTADO« Franco Suiço Sw.Fr.
_____________________"'-- ·Peso papel Argentino M$N

Peso ouro uruguaio O$u
Coroa Dinamarquesa Da'n Kr
Peseta Pts
Franco Francês Fr.fr.
Marco Vm/3
Florim FIs
Franco Belga Blg 0,4271

Taxas fornecidas pela agência do Banco
sem confirmação

Notícias 'da'
·frança

JEAN PAUL SARTRE E OS
NORTE�MERICANOS .

Pari·s (S. F. I.) - O sr. Fréderíc

,Dupont, .numa cai-ta dirigida ao.

l'l'efeito da Policia" pergunta 1)01'

.que se perrnituiu ,a representação
..em Pari:s de "A megera r·e,;,peila
vel" de Jean Paul Sal1tre, o chefe

"do ExiS'Lenc,ialismo..
·

O sr. Dupoau receíava que se

'pudesse ver aia peca uma crií.íca

'.aos nOI,Le·.Jamericanos.
"P,oderá objetar-se - ,e;q!ica o

sr. Dupo.nt - que os amer-icanos
· .não deram ao oaso grande impor
tância, mas isso n�o quer dizer que

o Con.selho Mun icipal de Paris não

estivesse obrigado a lavrar ::ieu

_pro.tesLo..
"

O repr'esentanLe do Prefe í

lo 'da""

_Folici,a justiricou-se nos seguintes
termos numa reunião do. refciído

·Collls'elho.
nA obra de. Sal'tre não, contem

nenhuma alusão indecente. Talvez

o .titulo seja criticavel, mas; nesse

<caso, dever-ia proibir-se o. .titulo da

maior parte de nossas revistas ele

,llTlllnde espetácolos. A obra de Sar

tre é um ataque ao racismo, e não

mais violento cio. que o que se cou

tam e muitas outras obras de au

tores nonte-amer icanos represen

tadas mos Estados Unidos com gran
de sucesso. P-or outra 'P'al��e, E's·la

-obra em nada diminui o. .prestigio
do autor na America do. Nor-te. Além

disso, não. ihouve a menor inberven

ção da Embaixada Norte-americana,
,e esta não veria decerto com >agra

do uma decísão que poder.ia ser

.. :altDiblüda a uma "demarche sua".

O sr. Jean Marin, ri8ipr'8iS'e,l1iLa/nLe
.do Prefei to, terminou fr-ísamdo a

gr-atidão da França pelos norte-
· americanos que participaram na

Libertação, gratidão que não pods
.ser afetada por tão futil causa.

Fui votada por unanimidade mo.cão,
consagrando o amor a Iiberdade de

de opinião e' a livre America do

Norte.
.................................

'�'.'.

'.;;:'
..

Ninguém vê as altas temperaturas, as velocidades fantásti

cas, os esforços pesadíssimos a que se submetem :::8 j:3_�tes

vitais das máquinas modernas, Sabe-se, porém, que um

factor único se levanta entre Eficiência e Dectruição s o

lubrificante.

Da mesma forma que, olhando o motor, imaginamos o

óleo a cumprir sua tarefa hercúlea, um recipiente que

ostente o nome e o emblema SHELL nos dá a certeza

de conter um lubrificante no qual podemos confiar

'incondicionalmente.

Fabricando os melhores lubrificantes, é natural, que

SHELL disponha também de imensa experiência quan

to ao uso dos produtos e às exigências do incessante

aperfeiçoamento das máquinas.
Sem o menor compromisso para V. S., nosso De;.
partamento de Serviços Técnicos atenderá prazei
rosamente às suas consultas, estudando e resol

vendo o seu problema.

)
I
,;

I
i
l

.,

S H E LL LIDERANÇA EM LU8RIFICACÃO
SHEL�-MEX BRAZIL J__IMIT'ED

Sld, 829

..

C â m bi O

175,441618,72
-

0,761

10,44570,6039
,
5,2109
4.3738
4,5967
10,6062
3,9008
1,7146
0,1574 0,1556

74,555
18;50
,0,752
"0,4361
0,5968
5.1'496
4,3224
4,5('94
10,2778
3,856

0,4221
do Brasil,'

NA-O É NOÇIVO AOS A�IMAIS DOMESTICOS
_��,e._��r,.�...��

RHOT I
. APENAS Cr� 8.'"

Com essa infim. quantIa VoeC
está. auxiliando o seu próximo.

fiPfl:ftlTIIUIA I CDntribna para II Caixa dÍb &moU.
i"\ "" Hi II WV ".... 11l.i1i�t"l:••e.Q 4.. .t�1�rt.&�:61f'iií:bl.

•

I

i,
II
.\
t ,

'I

i ,

I

i
I

}

•

Laboratório
Râdío-Tecnice-Electron

Fundado em 1935
Montagem de I'ádio.. Anlpli-

I
ficadOrQ-Tl'Gn.mi.'G>ret!

Matel'ial impol'tadD, dil'eta
mente do. U ..S. A.
Proprietário

Otom;)r Georges Bõhm

I
Elecb e - Teenico - Profill.ionaJ

formado na Europa
Flol'ian6poli.

�ua João Pinto n. 29 .- Sob.

DOENÇAS.NERV<)SAb
Com 08 progressos .da medic....

hoje, as doenÇ'118 nervosa8, quan••
tratadas em tempo, são male.ol ,...�
feitamente remediáveis. O eur�nd"
�ismo, fruto da ignorâneia, só po••
prejudicar 08 indivíduos.afetados q
tais enferlrtidades. O Ser,vi!;o Na. .

donal de Doenças mentais dispi.
de 11M Ambulatório, que atende �r...
tnhamente "'I do{'ntes nervosos 1114
<lill:ent_. nll RUI!! lJl'od,,�o "�1, ".6 �
.. � l. 0,'\1>\:'.... dl(.t,.l·l..�CI�"'h

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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\ AGASALHO DE .PELE DE OVELHA

I Londres, (B. N. S.) - ;Vão desen.,
volver-se na Escócia \'1'lOO H(}Va'

i indústr ia para. a. Grâ-Bretenha: a

I' da confecção de agasalhos feitos !.h

-peles de ovelhas. As peles serão

r submetidas a um novo processo
! químico, por meio do qual a lã ás-

pera ,e desigual se converte em um

pêlo suave e brijhanêe, impedilIlda
ao mesmo tempo que caia ou que
se embolote. Assegura-se que as

O Campe t B' .

IS' l'uiciado amanha- 311 Cam- peles assim tratadas em nada dife-
.

ona O rasl- era .UI. o rem das de castor mais fino.

de Basquetebol peonato Brasíleíro de, Vela an�! t�:laH;�o.��� �;���:a��seOV:l��:
procedentes da Afraca do Sul e da

S
-'

P
ruo, ) O (K) - Sábado íníoíar., vidual de sbanpie de doze metros Austráâia e espera-se que a '. nova

ao aalaEspírito Santo e Paraná' não i se-à no Rio de Jall1ei,ro, Ü' 3.° Carn- quadrados: Campeonato de Snipe indústria de Tweedside alcance um

t...
.!

eh
'

I
peonato Brasileiro de \itela, I10 qual e Campeoneito Guanabara. .

desenvohvimenmo considerável, por-

Par IClp-arao -_ e"aram os eatanaeases tomarão parte os veleiros repre-
DEL DEBIO .NO CORINTIANS

! que a água .dessa região á par-ticu-
• y U

,
SenUaJ.1JLeS das encidades especiali- .

I .
Iarrnente adeuquada ao processo de-

S ',. adas do Rio Gramde do Su,lS"n'� São Paulo 30 (E) O técnico
ão Paulo 30 - (Vi:a aérea) - ,lVhckey. DIante da boa vontade com .' _ .

.

' «L<:t' '.
•

-

tcatarnento das peles.
Enoontra-se .s�rilal�_11IeJl'te counpro-" que se acham possuidos os clubes, \ Catanina, Sao Pa�llo, Rro eLe Jlamel-. Arma'I1do, Del D,eblO, ao que apum= I
,mEltIlda a raa.JJrz,a,ça'o, do Campeo- é bem provavel que os car-iocas de- Iro,

Ml'IlI3!s e Bahia. l�OS, sera COlI1m atado pela dlrm�o -.... . .

I1J".to Brasileir-o 'de' Bola a Cesto I d
-

t ,I , , , , , , , . " na.ou pelo Depal'tame!I1to Prnf'ie-
w' " I. o 'v 'o " ",en 'eTao es e aJI10 o seu título de ", ., . .

marcado pana Iter inicio em Belo I
campeões.

O PROGRAMA �O CAMPEO�ATO síonal do CO>DntIlans, sem haver In-

Horizorste no próximo mês. I Belo Horizonte, 30 (K) _ Ohe-
As iProvas d�e que se compoe o terferencia do conselho delíber'ati-

A Federação Paulista de Baila ao gou ontem a esta oap ítal a dele-
oamueonato sao quatro, a saber: vo, pois es'se orgão, na reimíão de .

Cesto dístrfbuéu ante-omtem um' gação de basquetebal de Sarrta Ca- 03!mpepnato de Equipes de sharpie sexba-feica ultima, não tratou do

cormmioado .cxhcilall lPIaI'ltilc�p.ando tarina, que concorrer-i-á ao certa-
de 12 mls. qds.: Oampeonato indi- assunto. Ique, por motivos de ordem econo- me maêional.

mica, mão poderá di:SIPl�bar o tor- I ianeo nacíonal, rupe8,ar de 'Lodos os APROVADA EXICELE:\TTE SUGES- A repartl"�. a-o e oesforços ·a'espenclii>dos ,e do apoio do ,TÃO DO VASCO "
sr, Silvio de Magalhães Pad'ilha, di- MONTEVIDÉU, 30 (Vila aérea) f

- .

retor do Depantamento de FJspo.rtes
- O IProf,essor Castro Filho., chefe UnCIOnarlO

do Es,úaldlo. 'da. delegação do Vasco da Gama �s repaetíções púpl lcas exls-]
.. .,., ,. .. ..

apresentará aos promotores do tem para servdr o público. E

Rio, 30 (E.) _ O ElSiPi-rifto SanLo Torneio do Atlamtico uma suges- RITZ - HOje ás 7,30 horas nada de extraordinário Irá

<e o Paraná desilSLiram de 'PaJl'tici- tão ,ql1ie" pela sua or ig inalidade Alexander Kll0X, Marsha Hunt, qtUlap.dlo, índo a uma delas, so-

par do próximo Campeoneto Bra- e deli<cadeza, há de clalae profunda- Hemy Travers e DomLhy Morris. ll'lJOS solii.cÍlt!ad:os e cavlalhekes

si,l'eiDo de Bola ao Ce:sto, a se'r dis- mente e cel�lrum8lnLe sel'� 3ic,8J.1La. XINGUEl\l ES'CAPAHÁ AO crumefilte aiterud:iJdos pe10.s res-,·pubruào em Belo Ho,r.iz011Le, po:r" rDralta�se de wnfelc<ciona.r o tro- CASTIGO peotiViQS f,uJlldOlllárilOs'.

questão de o.l1derrn fi,TIlalnD�i'ra. Tam- féu 'do Torneio do ALIanlico que Censura-: Até 14 anos. Acontece, porém, que, se!
bem a Flelde.nação Ml8ltropo.litana ,serna uma min,iaLura. do célebre No prog-rélJma: NDtíc,i.as da se- pOlr qualquer circunta'ruc'ia,
de BOlla ao Gesto aiinda não' russ,en- monumento "La Cm'reLa" existen- mana 46 x 46 - DFB; NOltiüiário um servúdor dio mS'Dado, cOlm ou:

tO'\I dilfi.ni\tivrumenúe a sua pal�tici- te nUIn dos mais belOIS parques da Universal - Jor·nal. selm razão, Se mostra menÜ's:
p.açào, i.gualm�llILe por moltivQls de Clidalde, JUI1to ao Es�á;di,o CmJJtená- Preoos: 3,60 - 2,40.. atelhciolso para oom OIS intetres-I
ordem ecolIlmni-cia. L'iü.

. . . . .. .. .. ..,... IsaJdos" Ü' f,aito é logo a-C'ell:iba-IEm dias desla semana a idéia RO Y
. ..

d 1 d
, ' ' ' ,,'

X - Hoje ás 7,30 honas mente cntIca 0, envo ven, 0- i
Belmn 30 (A, N.) - O sele.ciona- devená ser alpresentad:a e s'erá cer- Lee rDl'acy, Guy Ki.bbes, Gloria s-e, ás vezes, todÜls 0;8 demais

do pa.na,8lIlse de bQl�a ao. c,esto só tamente, ac,el,La, lm'IJIando lllllda

I Dickson,
V.itor J·ory e atto ICrug'e,r. fun.1JC.i0!lárioiS, e a ,próprria re-,'ao dia 21 de f.ev;eredro próximo s,e- maIs estrellos OIS laços que pren- O PODER DA IMPRENSA palIltIça-o.

guil'á pa,ra Belo H.o,rizoote, Ia fim I r1<:111 'brasileiros .e uruguai'os. Foi, Censura: Até 14. anos.
.

Pelo COlrutrário, s.e indo a·

de pa'l1ti,cipar do Oampeonalo Bra- I nao r,esLa dUVl'da uma bela e dell- No pl'ograma: :\T-o1 ícias da se- oUltl'a, nota:mos que- 'bodIOIS, t3Jn-l,
siJ.ei\r� que 3i}i. se realilzal'�., _ I ca,da

i,dléia dos dil'i,gel]'];úe·s vruscai- mana 4.6 x 3'[ - DFB. to ° p,y'eto co'mo O bra.l1iCO" oI
0.5 Jogadores paranensels VlaJarao nos. Preço: - Cr$ 2,4.0. plob.re conlO o rico, são equitar-I

por vi'a ruer.�a IruM o Rio de

Janei-j' l\I.ONTI�'IDÉO,
30 (Via aérea)

. . . . .. " ,... .. tivamente tratados, com uma i

ro e dali, pO!I' via aer,ea, aLé a ca- --:- A moçaa a,pl'esenILa,da pe,lo prof. RITZ ROXY - Domi'I1go: -delicadeza S'ensÍibilizador1a, o

pi,lal miI1eira. ,

CasLl10 F!,lho para que OIS trofeus A RA,[NHA DO NILO fato üoa POlI" isto mesmo. Nin-
])m c()IT)Is.equEllicia dessEis contra-. a serem ellltr,eguCls aOls y1enc-edo-res '

gmem o deSlua;oa cOlmo �'11iere-
tempos, a direção dos espolnLes ló-l do t'Türl1eio" s.ejam a repro'dução . ... .... cedroJ' de elo,giorS. Vij�caLs s'OlilciltolU o adi3!mento do selu! do mml'ume,nlo a "La Carreta" co- F n" 'd '. ���� �.�."ta>�,�

,

i oram el:lluaiS rus �consl el'la- .íiD.�V.ag,�
jogo ,com.o se'l,ecionado de Santa· mo -uma Jtho�eTb�g�n�r ao fUruguai çõe,s qlUe ouvimolS de Ulm dis- 1iiaI9,
Catarina Ipara o dia 4 de fe'Vlerei-,eaOelscu\i�r >Ü'sete mI, olalpro- It�l1to cidrudãJo, 'a-o nos rela-tar FCH1T!FICA I'S DÁ SAÚ'liH!
1'0. I "a�,a_una'lll.mamCl� e. .

aomo fora serviJdo na DiretJoria' Lcboratorios ALVIM & FREITAS • S. Paul..

_ •••••••• __ •••••••••••••• _ •• r 10 CAMPEONATO BRASILEIRO DE de C.o�tabmda;de da PrefeitlUra
I

Ri'o, 30 -'- A Fle,de-ração MeLr0fI;l0- � M0110CH:'LISMO MUlllCl'p:al Ilitana, está na eminencila de não! Rio,' 30 (E) _ No proximo do:" ODEON - HOje ás 7,30 horas. �IO'srtma�a"\'Se eruaatll.tadlo. M�T���;'" E����i��Á����"'�
partilc�pi.a,r. do Campeolll1ato Hlrasi-

mi'ngo, na pislia- de LllJLerlagols, se-
- Se,ssão Chio - Todos OIS fW1JciO'nara'S as I óleo

leiro, ,em vi'rtllldle da flalta de alPoi:o rá r.ealizado o I CampelOnruto Bra:" CHINA INQqNQUISr.rAVEL U1aLs se dirigira, aaMvam:m-l;l.o I
pois que a enü<dlade sozinha não sHei:ro d'C MO. tociolismo, tmnsfe,ri- Com: Anna May Wo.ng e Hwrold pela ?re.s-t<eza .dia;s infQrmações, I ' ,Londres, (B. ,N. S.) -: O.�olÍ1or a'

poderá cu"tear -a ildla de uma em- do de domingo ultimo, de,vido ao I
Huster. pelo Interesse e.m dar-lhe piron

oleo AEC, de tIpo e,stalclOnarw, que

baixruda à Minlas, mau tempo rei,nan.Le em São Pau- No programa: 1) -:- Sele�ões' tJamnrte qua1que,r esclarreci-' talnt-o merecelu 3ipreferên,cia d,o pú-

.SalbedoT dia dificill situação em lo.' . CinemllitográfdClRs - Nac. Co.oip. mento e peLa cordial bôa VOll-1 b:lIiloo n:ols últimos UlnlOS 3�, alUmentoll
Q1ue s.e 8iIlc�ntrlá: a l'epI'lesentante 2) - A Vo,z do Mu,ndo - Atua- tade em vê-lo plenamente sa-

d,e mmtol a sua repul131çao, durante

do basket-brul,1 ,c,arioca, OIS seus fi- IV CONGRESSO BRASILElRiO DE li-dades. Usfeito. os amos de �uerra, a,o ser empiI"ega.-

liUidQS i.n�cia.nam· um movimeni-o VELA E MOTOR Prec·o.s: Cr$ 3,60 - 2,40 e 2,00. Isto COD!cliUilU demonstl'a a
do em tarefas diferentes, cru·e exi-

no s'81Il1tido das cestobiOli.sLa'S vi,aja- Rio, 30 (E) - No pr.oodmo dia 2 "Lmp. ,14 flilOSo".. ex<!elente organiZ'ação dos ser- gian'i aJrtü §r'au de exaJtidão.

rem por conta dos seus respecti- de f.ev,ereiDo, no auditorio da A.
.... .... .... .. .... .... v;i'ços e a nobre compreensão O m�n,jstério dos Aha,stecimentos

vos olubes. O Bo,taf.ogo foi o pri- B. L será i:nstalllldo ISOilellemente o IMPERIAL - Hoj.e ás 7,30 qlUe todos tem de suas res'pon-
recolllhecelu, púlblilcamClnte, a I>Ua.

m(!j.r-o ,olube a cOIllICTeJtiZJar ,essa" IV Congrels,so Br3i,üleÍ<ro dle Vela e - Ultima, EXj�bi,ção - sabilidades,' na;quela s'ecçi1o da utilidad,e, oonltmtamdo gmm/dle nú-

idéia, c-ompromef,e<I1da-,se a CUSltOOlr Motor, com a pres:8Jnça do's

delCga-j CORAÇõES ENAMORADOS Prefeitura J\'1l1'llilCi'PaL me�o .de geradores ?e 50 KW, Íl�
a vÍlajem por via a,él'!ea dOIS seus' dos dOIS Estrudos par<ti-cipalnte.s da Com :�" J-ealI1fiie Crain, Da[lna AIil- Trazendo- a público o eJoO'io mal'ÜJ"la· poar:a 3-,Indla.· O moll:or ,e
amadDr,es, Ev-ara, Guil�hc>rme e prova. drews, Dick Haymes e Vivian q\ue, aciderutJalmente nos foi de 100- H. P.! oom uma vel�ddade

Dili-mas no' ll:Ocl·as esporll'vas do pal'slBbol�l,a:n��'oN���m. ac,o"opp,o.r causa de.
uma ,��;��o�e���;: !lt��Ul!��: �:i::���d� �,�����o::��h::B:es :::

wv tuito senão registrar um fato Hlar:dy Spilcer flelXlvh bgado a um

Rio 30 _ O Vasco da Gama

aca-I
Sãü Paulo, 30 - Depois do jogo Preços: Cr$ 4,00 � 3.,00. honroso para. a admmi.stmção I l�ltUIml�.do.r de 50 KW da Gooeral

, "I 14 " EI h.. C
ba de ceder' {} oentro--avamJte J'oão de domimgo p,róximo, ccm!tra o C. mp. a-noo . dlo M'Ull1iCÍ>pio e coml,giratUiJaT-nos ecl.n'o -a.

Pi,nto ao' Palmei.rllls, dIuil'an:te a rea- A. Pinci'cabaIlo, da cid3Jde de Pi- . . .. .... ..... .. ........• pela SlUia elSipecia:l si-g,nifi'Clação •.•............................•

lizaçã.o do TOIl',neio do .A!tlâJnti-c.o, racicmba". o COl1intians oOlIliCedera DOMINGO: no seio. da opinião púbUoa, ou-
ora em ourso. fériJa,s aos seus profislsi.olliais.

L,
O NINHQ DA ,sERPENTE de a eOlrudluJtJa dJo. fluncioifiário

. . . .. .... .... .... .... . .. ""

I p':':blioo. nas h,nr"as de ex.pedl·en-
. .. . .. .. . .. .. .. . . .. . .. . .. .. . .. .. . ..

Rio, 30 _ O IX CaifipeOllla.to Rio, 30 -' A. C. B. D. ac,aba de t'e é s�p:re, reahrida como re-

BrasHerro JUVEmil de Natação será recebClI' um comunic;élJdo infor- flexo do i,nteresSe governa·-

OO8JJi.zado no próxim'Ü dia 9, _na mando que a C{)nfedClI'ação Pan- mental peloo imteresses d.o
'piscilllla do. C. R. Gruaruaba:rá, oom a .A!meric'ana de Cioli<smo r,ea.!izará Pl9vo.

'Par.tici�paçã�'e nadadores minei- I
um tomneio ,em Santiago do Chile, --------------

11'0S, caTiocas e gauchas, nOls dias, 18, 20, 26 <C 27 de �bril
• _ '......... • _ . _ .... , . . •• ..... vindouro o Brasi.l deverá pa:rtici�
:Rio, 30 - Já foram .ini.ciados os piaT do cel1twme.

prepaTatiNos p'rura '() próximo Sul": .

Americano de Nrutaçã,o, ,saJ1tOls \ e Rio, 30 - O Vasoo propôs a ven

Wa.ter Polo a se realizar em' mar- d:a do ."p.aslse" do dianteÍiro: Jair

'ço, em Buenos Aires. por 600 mil ClI'UZe iws,·

Direção de PEDRO PAULO MACHAOO

Ameaçado
Ieíro

Envie ao seu amigo distantf
um número da revista O VA
LE DO ITAJAí, . edição dedi
cada a Florianópolis, e 8!<shQ

estará contribuindo pa:ra
maior difusão cultural

de nossa terra
.."

/ -

Nervos Debili-
tados Provôeam
Neurasthenia

NAO DEIXE QUE G EX
CESSO DE TRABALHO
DEBILITE o SEU .OR
GANISMO, PORQUE o
CANSAÇO PHYSICO
E INTElLECTUAl O.'
LEVARA', FAUlI'11Efi.
TE, A' NEURASTHENiA

Os pr'imeiros symptomas da
neurasthenia são geralmente a

insomnia, pesadelos, irritabili
dade,

.

dôres de cabeça e ner

vosismo. Ao sentir quaesquer
destas manifestações prev-ina
se contra as suas conseq).len·
das. Trate-se immedia,támen
te, com um remedio 'de effeito

positivo e immediato. Não,
tomê drogas perigosas. Vigonal
4 o remedio indicado para
c,Lual.quer caso d.� neurastherfia.
"ligonal revigora o organismo.
rt::stltuindo ao fraco as for!;ns.
perdidas e � energia da ju\'(�n
tude ás .pessôas exhauridas.

,

"

É�/DOENCA
�-.....--.n'TTTO PERIGOSA.

PARA A FAMÍl.IA
E PARA A RAÇA
-

AUXILIE A. COM-
BATEL·A COM O

mElTllll: [lIffll � liil
• ••••••••••• _ •••••••••••••••• � • o ...

LEIAM A REVISTA
Q VAlE DO ITAIAI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. SAVAS LACERDA
t:lDZúC& médico-cirúrgica de'Olhal
_ Ouvidos. Nariz· - Garganta.

Prelcrição de lentes de
oontoto

1I01J8ULTóRIO - Felipe Schml
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

II4NJ}DtlNCIA - Conselheiro Ih
fra, 77.

TJ!lLEFOl\lES 1-418 e ·1204

'Ausente

DR. ARMANDO VAURIO
DE ASSIS

PDII Serviços de Clln!ca InfanUJ ela
ÂlIjilstêncla MuniclpaJ e de

Caridade
a4NJCA MBDICA DE, CRIANÇÜ

ADULTOS
OON8(TLTóRIO: Rua N1lDCIlII ....
....... '1 (lildlffclo S. �r8Dcla.co).
Consultas das 2 às 6 h0nj8

IU!lSIDlllNCIA: Rúa �aréchaJ Guio
lherme, 5 Fone 788

DR. ROLDÃO CONSONI
maURGIA GERAL - ALTA CIo .

.URGIA - MOLtl:STIAS DIl ...
. •... NHORAS -o PARTOS ...
JI'ormado pela Faculdade de Medl

e1nna 'da Universidade de SAo
�u1o, onde foi assistente por ya.
lSóI anos do Serviço Cirúrgico do

Prof. AUplo Correia Neto
CIrurgia do estômago e vias tIl-
1Iare§; intestinos delgado e grouo.
tiróide, rins, próstata, bexiga,

atero, ovãrtos e tromnas. Var1co.
eeJe, hidrocele, varizes e herna

CONSULTAS:
dali 2 às 5 horas, à Rua re1pe
Ichm1dt, 21 (altos da Casa PI.

ralso). Te!. 1.598.
..sIDtl:NCIA: Rua Esteves Ja.

nlor. 179; Te!. M 7a.

DR. POLYDORO S. �THIAGO
lIédico do Hospital de Caridade ...

Florianópolis
Assistente da Maternidade :

CLtNICA MÉDICA EM GERAL
Doenças dos órgãos internos, c.�

mente do coração.
J?LEG.TROCARVIOGR.A.PI.A.

Doenças do: sangue e doe nervo•.
Doenças "de senhoras - Parto•.

amlultas diàriamente das 15 lo 1.
horas. .

�de chamados a qualquer hora,
". inclusive durante a noite.

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meir...
les, 18.· Fone 702

US1Dt;:NCIA: Avenida -TTompo...Irl.
62. Pone 766

D�..MARIO WENDHAUSEII
DwettJ1' do Hospital "Nerê .. Ramos�
ntNICA M�DICA DE ADULTOS

. E CRIANÇAS .

Consultório: R. Visconde de Ouro
Preto, 2 - esq; da Praça 15 de No
!retabro laltos d·a • Belo Horizonte")

Te!. 1545

CoIJanltas: das 4 ás 6 hora•.
Ileaidência: R. Felipe Schmidt, JI

- Fone manual 812

DR. NEWTON O'AVILA
Qperaç6es - vias Ur!nãrias _

. Doenças dos intestinos, réto ti
anua - Hemorroidas. Tratamen-

to da collte ameblana.
ris!0k!"rapla - Infra vermelho,
Consulta: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às Íl,30 111
•• l tarde, das 16 hs. em diante

Resld:· Vldal Ramos, 66.
Fonll> 1067

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

- DOS OLHOS _

CUno de AperfeJ.çoamento e Lon
ga Prtitlca no Rio· de Janeiro

Con.ulto. diariamente deli
10 õ. 12 e do. 15,30.

em deQnte
CONSULTóRIO,

Rua Jo:1o Pinto n. 7, sobrado -

J'one: 1.461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho • .58

DR; A. SANTAELLA
(DIplomado pela Faculdade Na.
eIonal de Medicina da Unlversl410
t. do Brasil). Médico PQr concur
10 do Serviço Nacional de Doen .

... Mentais. Ex Interno da SanUl
ea.. d,e Misericórdia, e Hospital
Palquátrl!co do Rio na Capital Io ..

deral
OLtNICA Mtl:DWA - DOENÇA"

NERVOSM •

- Consultófrlo: Edlf1clo ·Am6tia
, NETO

- Rua Felipe Schmldt. Consultu·
· Das 15 tis 18 horas -

.

IlUIdêncla: Rua Alvaro de Cam
lho na 18 - Florianópolla.

----

DR. BIASE FARACO
Médlco·chefe do Serviço de SifHl�

do Centr-o de Saúde

DOENÇAS DE SIENHORAS -

�fFIiLIS AFEOÇõES DA
PlELE - RAIOS IINFRA-VER
MEIMOS E ULTRAS-VIOLETAS
Cons.: R. Felipe Schmtdt, 46 _

Das 4 às 6 horas.
Res.. : R. D. JaoiJme Câmara, 46

FONE 1648

DR. LINS NEVES
Moléstias de senhora

Consult6rio - Rua João Pinto n. 7
- Sobrado - Telefone 1.46"1

Residência - Rua Sete de Setembro
T- (Edifício L A. P. da Estiva)

.

T·elefone M. 834
1'----

DR. M. S. CAVALCANTI
Clfnlca exclusivamênte de crianças

Rua Sal\:lanha MaTinho, 16
Telefone M. 732

DR. PAULO FONTES
Clinico e operador

Consult6rio: Rua Vitor Melireles, 26
. Telefone: 1.405
Consultas das 1.0 às 12 e das 14 às 18

Residência: Rua Blumenau, 22
Telefone: 1.623

AUTOMOBILISTAS I
Afenç&o

Pal'a O seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA EN.LD.
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94

COMPANHIA -ALIANÇA DA· BAlA-
,........ .. 1171 - "II.: • A I A
IlfCElmIO'4 • T:aA.Jf8POBT1!:8

Cifras do ,Balanco de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidade.
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606;30
5"978;401.755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

•

•
I

SiaistrOIl pagos nOb últimos I\) .anol

Responsabilida1ell •

98.687.816,30
76_736,40! .306,20

_ � .

4perfeieoame-nto
e�laU8lico
Dando cumprimento- 8 seu· es

plênuido programa de seleção o

aperfeiçoamernto do tuncíonahsmo
esrta:tÍJstic'o do Estaíd», o Departa-
'menrto Estadual de Estatística aca

ba ,de abrir aos dlnsrcrições para ma

trí,oula no Curso de Aperfeiçoa
mento "M. A.�Tei:x,eira de Freitas ",
sérêe ,dle Estaefstícos. Esse curso

realizará estudo aprofundado de

Matemática, H;ltaotísibioa, Economia
e SOCÍÜll'ogJa, dísoípêínas que serão
mdnástnadas por técnicos especia
lizados, escolbidos deritre ios me

.lhores '11:0 Estado, 6 estudo mate

mátíco alcançará o conhecímonto
aprofundado da trigonometria re

llilímea � esféuica, de derivação, in
tegnação, seriação, e determinan
teso O progcama de Estatística ;n
clnírá o estudo das correlações,
cálculo de probabikidades, ilnrtlcr

polações, aJuSltallllentos e análises
demográficas. As f'ÜI'!]TI1as, vadores,
normas e f,attores socrais constítuí.,
rão obú1elto de demor-ado estudo, em

Sociologia. O estudo da ciência
econônríca iniOLl1Ii:rá .a economía cir

cuâatória, a repartétirva, apeeciação
dias prâlniCÍpra,ilS equações monetárras,
processos de aapHalrJrdaldle e preci
pitação, {"Mm das apreciações da
relação do Estadia, com n atividade

Empreze de

Ct-IE
/

navegilção
EM

,

-----�

I
I

E·
t:.

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxíma rapidez e garantia para tI anspor te de suas mercadorias.

Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

m

7>

Balanças para oficmas - Para brílhantes - Laminadores
Tornos para relojoeiros - Banhos para dourar e pra

tear - Cordas, vidros para relógios, etc,
Preços e prospectos com a

C 1\ SAM A SE T T '

Rua Seminár-io, 131 - 135 - São Paulo.

FORNITURAS
OURIVEIS

eoonôan ica.
•

Nesse curso, que representa um

magndfdco estôrço do órgão estatís .

tíco dia ESILa,(lo no sendido de levar
ao máxicuo o gr-áu de especiaâizaçãn
de seu corpo f11llndàll11al, sã:o obriga
tóriameaise matr-iculados todos os

EstaltúsÜClOS do QUladlrro Onico do
BSltaldlo. Porsorão metríeular-sa os

diplomados pela série de BSlta,tísti
cns-Aoxilíae-es dêsse mesmo Curso
e, em não havendo sito atimgjdo o

número máximo de .maJbr-Ícll'l.as (30),
permídir-se-á a mscrição de allUln,os
oU'VÍ1ll1les que pOls'suam, no minimo,
o dirpllloma Id/e Curso Ci·e.ntifi-co dos

I Colégios
o.filcia�s. A l1lia:tríclUl:a po

dlelI1á ser e.f,ClÚuada no/ Depat'ramento
Es1adJu,al de Ihl'altistilca e enc·errar

s'e-á a 15 d:e fevel1eiro próxrimo, ini-
cilamdo-se ais lau,�a,s .a 18 do meSmo
mês.
Com a realizalçãD dess'e novo

CUTSO dem01l11srtra, aiillldia uma vez, o

D. E. E. de Sa:nt'a Catarina, seir 10

ór:gão, dios integradlos na esf'Orla, ad
mi,nN'ratilVia 'estadurul, ·qru,e ma,is sle

plreocupa co ma seIeç!ão e ape,rfei
çoaUleulto téonioo· de s'eu cOripO de

s'erVIÍ,dores, .o, que lhe garamlbe um

conjunt.o fUI1oCÍOlllla/1 cOlmo püúcos há
'em OIl1Jf:l"QS órgãos públ-1cos no

Brasil.

I Visite, sem compromissos

LIVRARIA ROSA
Rua Déodoro. 33

Florianópoli!.'
Livros novos e usado!,
em divers08 idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil
ou no estrangeiro.

Novidades todas
semanas ·'1

UTENSILlOS PARA
RELOJOEIROS

.

LIRA TENaS CLUBE
REGULAMENTO PARA O CARNAVAL DE 1947

O Liil'a rua.rã baj]Jes C'aiJ.'!.IlJaV'a1es,c,os nos dias 15, 17 e 18 de f.eV'elre1Íro,
e uma matin-ee infallltil dila, 16, domill1lgO.
,

As mes·as sle�'ão vCl�,dlild'as a parti,r do dia 9 de feVletreirro, IruOJ1lJi\n'go,
as 15 hior·as, nla sede SIO'C'laJ, a ·razao de Cr$ 50,0'0 cadia uma., doa/nodo direito
a013. 3 b-aH1es e á matilnée infoa.lnltiiL. Para a aquislirção Idlas mes'as terá o sócio
de aip'I"CiSentalr "O balão dle quLtaçãlO rel,a-tivo ao mês de fev:Clreiro. Não
s-er:á pemnllitidla a entlraJda die pessôas estrail1ihas a.o qlI.l.raldro social s·em o
cO!l11peltelll/te con'Vite-JlII6<11J"C!SlSlo.

'

Tome KNOT

, ... REJUVENESCA
. ,

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR: Se o que \bt

iDteressa é, realmente. uma providencia
.

para �nJireitar o que estiver errado \lU

para que al,!uma falta tY.io se repita: t·

NAO o escândalo que a sua reclama�.Ao
ou queixa poderá vir a causar, encaml

nhe-a á S:t<;C�AO RECLAMAÇOIl:!:i.
de O ESTADO, que o �"'so será le..ado

Aproxime-se mais de seus
sem demora ao conhecimento de que..

de .direito, recebendo fi. 8. uma informa·

amigos é pareutes . enviando- ç� do resultado, embora em algun. a.
-lhes um número da revista 80S nAo sejam publ!cados nem a recla

VALE DO ITAJAí, edição de- ,.
maçáo nem a providência tomada.

dicada a Florianópolis

o sangue!

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaqui� Barreto d� Araujo
e José Abreu.

COIiIO violA DAS COHf�U3UICÕE S OE-GI!"IlIIA DO�LA80gAl011l0 001••
o "REtO Of!>TP ".... ·, ......ov .ao�

Os sintomas de es
gotamento e debl
bilidade que você
vem notando, e·
que o fazem pare
cer dez anos mais
velho, derivam,

provavelmente, da pobreza do seu
sangue. Não se deixe levar, portanto,
pela depressão I Basta cuidar da saú
de e vitalidade do sangue, tomando.
Vinol, e a disposição, a alegria de
viver e a resistência natural do or

&anismo voltarão outra vez. Vinol
enriquece o sangue de glóbulos ver
melhos. E' uma verdadeira "tonte"
de vitalidad!! J Em sua composição
se encontram, perfeitamente equili
brados, ferro, cálcio, tósforo, vita
mmas e outros componentes de q�e·
seu sangue pode necessitllr. Com o
uso regular de

.
Vinol, às refeIções,

e em q1!alquer epoca do ano, depres.
sa voce se. sentirá rejuveni:Scido I
Vinol. é a saúde do sangue I C'ómece,
hOje mesmo, a tomar Vinol.

.

.

\'tiíol

o alfaiate indicado
Tirad60tes 7

I "A· OAS-I.,.·A'%.riatriilll
Fabricante e distribuidores das afamadas con-

�

..
.

.,. (.". .'
\

.

i

.

..

LILI fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran.

"..
de sortimento de casemirast riscados, brin.

I bon•• ·�barato., algodões, ·morina e avic;am.nto.
"

.

pal'a. alfaiate.. que recebe diretamenta" da.

I melhore. fábrica., A Caso ·A CAPITAL- chama a cteng50 do. Snr.? Com�rclaDt•• do i�tel'�;�r no sentido de. lhe. fazerem�uma
, vi.ita ·ante. de efetuorem .ua. comprall. MATRIZ em Florlan6pohl. - ,rILIAIS ·em.t!Blumenau e LaJes •

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

I:
I
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A oposição assestou baterias conlra a indição' do dr. Nereu' Ramos
para presidir o novl partido naci&llal.

E explica-se: Nerêu Ramos Ião comanda derrotas .•.

I
.

.

•
.

IPOAd!!"I�,�!a,ri:'�;'l folilica socIal dO preSíden!�o F��ra
A� fases da lua e as fases das .

apurações eleitorais despertam
esses latidos agoirentos!
A Colônia Santa Tereza, em

2 de dezembro, os' srs da U.
D. N., e .mui especialmente .

o

derrotado dr. Wanderley Ju
nior, não tioerasti coragem de
ir. Foram desta vez,le com is
so provaram que aquela, sec

ção' estava aberta a todos os

partidos, o' que neçaram. ern

1945/ Foram e perderam. ira
gorosamente. ' Os 14 udenistas
doentes que sufragaram' a cha

pa udenista não tiveram cora

gem de votar no candidato
'crônico a senador, sr. Adolfo
Konder, E dai os uivos! E daí

esses latidos de acorrentados

pela derrota! Querem a expli
cação do corte que sofreu o

sr. Adolfo Konder? É facil!

Muito já se prometeu ao 'povo brasileiro, pr-incipalmente aos t raba.;
lhadores. Mas muito pouco se fez de realmente Iú:il � satisfatório.

Embora tenhamos um conjunto notável de 'leis que favorecem o in�,

FlorlanópoUa, 3l de .lane'iro de 1947

dividúo nas suas relações econômicas com .a sociedade, nos encontra;
mos' bastante longe de :um ambiente de .equídade. Coeuinuamos a ser

(Especial. para "O ESTADO")

um povo �mensamente' pobre dentro de um país .imensamente rico. E,
este estado de cousas perdurará, enquanto I):·ão lhe compreendermm.
toda a ig'ra.ve ameaça de sua significação e não o tomamos como ponto,
de partida para um encontro com a harmonia nacional.

Tudo quanto nêsse sentido se tem feito até 'hoje, embora o alto
valor Intrlnsico das IIrovidências, não, passa de IIIma política dispersiva.
sem a mecessâria unidade para resolver em definitivo o problema soeíal,
cuja gravidade antes tem aumentado do .que dimínuído. "

j

Da situação se tem ,aproveitado .os exploradores da simplfcidade. �proletária, para arrastar '0. trabalhador ao seio de suas ambições, com" ,

promessas de muitas vantagens 'pessoais; mas, na 'verdade, coro o fim'

MINHA 'CRONICA

1"

E não se trata de uma nobre e vã promessa.
Com a sua .nítída visão das cousas e' com a firmesa de um grande-

O "Carlos Hoepck", sequm- estadista, o Chefe !da Nação vai .da palavra á ação.
Ap'enas anunciado, por exemplo, o projeto governamental pela ur-,do o "Diário" seria, afastado

de Santa Catarina para que a ge/llte solução do .problema da habitação, eis que o telégrafo nos infor-

sua tripulação não votasse no .ma já ter sido assinado o contrato 'para construção em ,lolll,ga cseala de'

sr. Irineu Bornhausen! A tri- casas populares, devendo ser rapidamente concluida a parte destinada-

tnuação votou em ltajaí! E a a este ano, de residências para operários.
U, D, N. imqnumou. a »otação Outras medidas está tomando o presidente Dutra de igual impor-

que pomos na resolução dos .nossos.
dessa tripulação ... 'que ia vo- tância 'e {com igual decisão, todas elas .destinadas a :minorar.:::. crise e 3:

Vive afobado, num corre-corre permanente, não sóbe e 'desce, sem
iar no sr, Bornhausenl l l proporclonar .mais bem-estar e roais conforto ao .pobre.

tréguas e todo .azáfama _: pode se afirmar - tem. obrtgatõrtamente, Serão elas os' alicerces para que a !pobresa se liberte, das, prívações- ,É mais uma perfidiif ude-
dois têrços de serviço ao próximo e, depois de servf-Io, não 'tem nem nista que fica de sabor á 1110S- e economicamente se estruture. Para 'que sejamos (uro IpOVO rico dentro-

tempo de ouvir QS ,seus agradecimentos, porque Q momento seguinte tra. E daí a raiva contra a de um país rico.
está destinado para outro amigo. Càmpanhia que forneceu, ve- Merece-us os nossos .aplausos tão sábia política social. Ela recon-,

Levou a. vida assiro e as ãngratldões não .) curaram ,do VIC10 de d quistará para o govêrm.o, a confiança do povo, a confiança das massas'zes sem conta, passagens e .-

servtr o próximo. Os falsos não c fizeram descrer da amizade.
çraça , aps çritadores de hoje; trabalhadoras, a confiança de todos os bons .brasileiros, tão índispen- ..

É esportivamerae cooperante. :Serve o amigo 2 enco1ntra prazer e
aos serâficos aliados dos. co- sável á .segurança e la tranquilidade da Nação; para que não nos divor-

recompensa na própria ação. munistas . . . I
ciemos do Ipassa«o e nos mantenhamos fiéis ás nossas tradições demo--

Conheço de longo tempo o JUCA DO :LOIDE Q o considero digno, Podem ladrar! •
c ráticas contra os assaltos totalitários .da esquerda le da direita.

por ,muitos titulo� de figurar �a g�eria dQs tipos inesquecivciL Quem �����\��������������������������������-������--���

_::::z:,c::;o!��n:!OeP:i��u�;:::�o�ert:que lhe deve ao menos' uma

Sanla Ca,t,arl"na em 2- lugarIFdeosstaNadvee���teensboril-Fico, ás vezes, admirado de como se desdobra sua exuberante ati-

i'J U II...-idade para c tantos "servir.
A!P'T'(�laHllmdJo, o relatório das atividades do lin,slhtlQto Nacional do Serão mordomos nas próximas'Si alguém lhe fala que seu telefone 'está mudo êle não descansa até'
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•
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Ldvro mo ano de 1945, o Mlilll·1silil'O dia uoaçao congra 111011-l51e com o

novenas: dia 31 de Janeiro, sr.."'aber consertado o aparelho, si outro se queIxa a ma IstrI uI,çaoo· I
,_. , .

dir,eto.r des's'e órgãoO, o leslClfitor AIugitltSto Mayier, pel1Q.S mcllioes nlllmencos ESlleridião Amim e srita. ZuleiG,�'
leite, êle anda, corre, providencia até vêr satisfeito :0 q�eixoso, siouho, 'f'" Ide aliOlV'OiS re:gii.sllrolS de blibíJJi.oteaas, ·em qlUe se v,en liCO'l1 UJIIl apl'ôCilaVe S03Jres; dia 10 de Fe'Vereiro, o sr.•lhe conta das dificul.dades para conseguir um enéanador, êle se põe em . _

at1][l]lelnto. S. Paulo, ell1tre os es.tados que marroS, coml0o,rrer;1m para esse au� dese,mb. José Fe,Dreilra Bastos e
campo até conseguir Q operáriO;

. mell1l1:o de bihli<Oiteoas públicas, p3/ctic.-ulalf,es. e es'Cobres. colntinllla. ocu- sns. d. LauTla' CalIado ,Caldeilna.
Não há problema que seja exposto, jmesmo 'ocasIOnalmel11te, que t d d S •

ÍJfllIldo.. o plfmneino l'l1gl3!r. v'ÍlIltdlo J,0'gi0 apús OI p.equeno es a o le 3T1<a Dia a dia, aumenta a espectat\-·êle não faça tudô para .resolvê-)o. E o" mais interessante é que essa ' .

Galt�'l1ilna, o q;ue bem oolndiz com 00 noibá'VleJ. pmgr'essü daIS suas atIvl- va dIa população cató]i,ca de Filo--
transbordante bôa 'vontade paI'ece até miraculosa. lApla,ina dificuldades, . ,.

A(]adJels' erd'llcadolIlais" pl'iniCip3!1Ine'nte ,no l'31mo do elllsinio, pnmano, s rianópolils em iôrno da Isilllguli3l�
vence obstáculos' e pa;a todo o mal' enc�mtra o reméd,io. '

I l
doações ,feitas pelo Imlslbitu10, ati:ngIkam no alho refeT1do, a aip'reda.ve proDi,ssão marítima de NOIS,sJa 8e-':

É um ltipo 'extravagante, sui-gênerlÍs, gritão, ,cheio de ditos pi-
cifra dle 125.0000 v:olmmes, em todo o terrJitólI.'io brasileiro. Ao CJolIlt'rário, nhora 'dos Navega,ntes na manhã,

cantes, gesticulador, sem. preconceitos 'e rapapés mas uma alma limpa de S. Pl3/Uilo e S!aillta Catar:iJm�, ,em a,1glllIÍ.g, estado,r nordeSII:iLnos hoOu'Ve uma

I do próximo domi,ngo dia 2 de Ee- ..

e bôa.' Creio que tem amigos por onde !quer que ,passe, porqp.e todos' \b"
'. . ,.- t�p['eciáV1e:l queda :no. negis,wo

.

de ,movaIS bi 'l.wteÜaJS,. pnnClpaJllíl!e1Il e, na velrei'l'oo, noLrun:do-se extrao,ndtillláriO,'.'lhe perdôam, as fraquezas pelo muito que vale sua bondade, sua cordia-
Baía, em Pe'nn311nhUJoo e na Par:aiba, ilnLerês's'e, d(]s peSlcadores, despor--

)idade, seu espírito fraternal.

I tistals dos -Clubes néÍJutioco,s e de"

m '[rl·m� 'Di
" ·

I- OI-O O" �fr:�:i::�E:::,�E:I:s:���E
fi,le, contribuinido, 3'ssim, para,'

que ,s·e reaJi,z'e em éÍJ�uas de nO-SS3;l
, baía N.oDte a ma!Í,or par,ada náuÜ.. ·

co- religlÍOIs.a, de todois os tempos.

Não há quem não tenha topado na vida com : afguém" que, por
quaisquer títulos,' .deíxe na memória o traço inapagável de sua perso-,
nalídade. A revista "Seleções", com sua seeção !permanente, (Meu tipo
inesquecível", é ruma prova do que afirmo e ofereoé um farto material
para �tudo da psicologia humana. Por ser muito 'bom ou muito máu,
avarento 'ou perdulário, silencioso ou 'loquaz, ateu ou místico, tímido
ou audaz, franco ou retraido, ou ainda por outras razões, .uma procissão
de tiROS têm desfilado ante os olhos tdo ãeítor,

.

É inegável 'que há Indivíduos que apresentam tão marcantes os

traços que 'Os dístbnguem dos demais que fôrça é -tornareht-se inesque
cíveis para quem teve qualquer trato com .êles, ÁS, 'vezes, é tão exube
rante e notória essa marca ,caraoteristica que os .indiv'iduos se tornam

iwpulares, isto é, todo o mundo" eonhece e ninguém lOS esquece.

Assim, o JUCA DO LOIDE. J!I um tipo popular na cidade. Não há
quem não o conheça, não' há quem não lhe fale, não há quem não o

saúde afetuos'am,ente. E isso por que?
O traço marcamae do' JUCA é uma transbordante vontade devservir

único de escravizar as massas.
•

A delicadesa dessa encruzilhada parece ter sido apreendida comr

rara clarividência pelo presidente Dutra, segundo se deprenda do gran-
de plano de ,s"uas zealtzações 111,0 interesse exclusivo das classes menos:

favorecidas da sorte.

o próximo. Ele, sózinho, vale por toda uma conferência sôbre
ratívismo, :ele põe na solução dos Iprohlem:as alheios o mesmo

coope-,
ardor,

:I!II
1\ A Confeitaria Chiquinho, pontõ chie da nossa Capital,londe está a cuidado do facultativo Dr. Augusto de paUla.,loi ontem á noite, às 21,40 horás, teatro de uma lamen- Momentos depois� nossa reportagem teve a oportl.!--

tavel cena, de sangue. nidade de naquele estab81ecimento onde se achavam auto-
Adir Catarinense da Silva, solteiro, residente nesta ridades polldais e o médico legista da polícia Sr. Dr. Per·

Capital a rua Nunes Machado, por motivos que a nossa nàndo Emílio Wendhausen, assistir ao competente exame

Ireportagem oportunamente esclarecerá, sacou de um revol- da vitima.
.

ver dando tres tiros, conseguindo no terceiro, acertar o O exame constatou ut:nlil fetida por pro;et�r de a,rma
20. sargento Laurentino Machado, que serve presentemente de fogo, cu;o orificio de entrada se achava localizado ,na ;..._���������=�=="

.

.

na nossa Base' Aérea, natural do Estado do R;o Grande do região axilar direita, indo alo;ar-se na base do hemitorax
Sul, casado e residen'te nesta Capital à Avenida. Mauro esquerdo, deixando o paciente em esta'do de choque.
Ramos. Q criminoso evadiu-se,1 estando o serviço de investi-

.

Tomadas as providencias jmediatas pela polícia, foi a gações ao seu encalço.
vitima internada em estado grave nO,Hospital de Caridade,

Aceitamos agentes
correspondentes

interior.

e
no .�

"

i
,

,

Os interessados devem
apresentar referencias.
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União B. B. Operaria
Pros'seguindo em seu progDamal

aI'!tÍ-sHco, a União B. R. Qperári'a,..
sob a incans!Í!vel e beneméri'ta ad-
m1niístração do sr. Deodór.o Ontiga,.
realizou esplêndidOS fe.siiv,ais na.

P'eniltencj,ário do Estado e of,e.reci-,
dos aos deterufns. Desta vez foi le
vada ,aqlue�e élSúaJbe],ecimemto peni
tendário o COI'!PO oênilco infantil'
dia, União Operária sendo, que sua

wvuação agrwcJ.,ou imenso, rnere-'

cmdo os co:mlI}(Jlnentels, Itpdos e a.T

tí:s,tilco,s presetI1tes dos detenif;os.
No:ssos louvor.els á nobl'e, e u�il

ini'cilatiVl3i
-

do 8'r. Deodoro- Ortiga e"

da União Operária.

Contra a crise
alimentar
HllImbUll'lgo, 30 (U, P.) - Operá

lli.os alemã'es, em ,três mi'Iliws de
canvão na 'bacia, d� Rmrh, pa:raJi
zamm {) tnahwllho du�te duas ho
ms, hoje, ,wmo prote,sio pela cri
s,e aliJInerutar na A.lemanha -

'"

&e

g.undo uma i,nfo.nmação do serviço
,notÍlcioso brj,tâJnico.

"

I': I Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


