
lUO, 10 (A. N.) •. TRATANDO.SE, DO PRAZO DO MANDATO DO PRESIdÉ�' nA REPúBLICA, NA ,ASSEMBLÉIA CONS ...

. TITUINTE, FAI.OU, ENTRE OUTROS, o SENHOR NERÊU RAMOS QUE AFIRMOU: "UMA CONSTITQIÇÃG NÃO' É OBRA

DUM- PARTIDO', E SIM UM TRABAlHO A TO'DO'S COMUM", E ADIANTOU: "PROPUZ UMA TRANSlGÊNCIA-A U,. D. N.

PORQUE ESTAVA CERTO' QUE NEM O' p� s. D., NEM AS FôRÇAS MINGRITARIAS TINHAM nUTRO' INTERÊSSE SINÃO

o DE SERVIR A NAÇÃO'. DESSA MANEIRA CHEGAMGS AG DENGMINADOR COMUM. E QUANDO' SE TRANSIGE EM BEl\'I'

DA PÁTRIA? 'CGM UM AlTO" PENSAMKNTO, ESTAMOS FAZENDO OBRA CONSTRUTIVA".

Rio, 10 (A. N.) - Uma comissão composta pelos senho
res Georgina Avelino, Sousa Costa e Vitorino Freire procurou
o sr. Melo Viana pela segunda vez, para saber a resposta quan

que os gregos exerciam uma
to a retirada da sua candidatura à vice-presidência da Repú

opressão cheia de terror sôbre blica. O presidente da Constituinte ficou de dar uma resposta
os búlgaros, com "metodos deflníoíva hoje. Os círculos potítícos receberam a notícia da
que não estavam Ionge aos do desistência d.o sr. Melo Viana.
"Duce" e (lo "Fuehrer". En- _' '

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

Parfs, 10 (D. P.) - Reina a Impressão, nos círculos diplo- trementes, na Comissão Polí- A t
II

b
· -

[ B Amátícos Iatíno-amerícanos de que, depois da conferência cele- tica para a Hungria, o general S con ri Ulcoes para a '.ii _ •

brada entre os chanceleres James Byrnes -e João Neves da F'on- Bedell Sm,itn, delegado (los Rio, 10 (E.) :--,' O p�esiden:te da Repúblíca assinou decre-
toura, não mais terá lugar em novembro a conferência pan- Estados Unidos, opôs-se à. ees- to-lei, dispondo que os descontos e o recolhimento das cotas
americana do Rio de Janeiro. A ratíticaçâo da �Ata de Chapul- são <toê terl'itóri�s �dida pela devidas á Le"glão Bra-si-leira de Assistência, de acôrdo com O'

!�IYec e da C�r:� das Naçõ�s .Unidas pela Argentina 'veio. faci- 'I.1c!leC�eS�OHlq,uUt sôbre a���!� deereto-Iei/8:252, de 29 de novembro de 1945, estão sujeitos aos
Iítar aos possíbüídades de exLto do esperado .conclave inter- grra. I eilm Bedetl :-�lU9.J.L • I;U€1Snros-Umi:tes de' condições prasos 'e ás mesmas, sanções 'es

americano. Mas, dependendo esta conferência, de certo modo, respeitados *&(Jj1'.l...iiO-S �das mi- tabelecídas para as contTiblli�ões de seguro social (decreto-Ie!
na sessão eL: asse�b1éia geral da Organização das ��lffnU]1j- -�t·ru:Ití!f'g .ras e .�r?pos que � 65, de 14 de dezembro de 1937, e artigo 4° do decreto-l'ei 2.765.
das o provável adiamento de,s'ta e outroj;!- 1<>+/'---

os aSSlln o lcasse deCIdIdo em ne
d 9 d b d' , .

" . .

�
"'--"'5",r-llUe a conferência, COllti- g'ociações diretas entrei a Hun-

e
..

, e n_?vem 1'0 e .1940) ImP?:SItas, estas ult'lmas, pelas ad-

W�ullÜ�tI'!}.<l=;.%<D$'Hlf po.ssível de se r.ealizar amoos do próxi- g'ria e a Tehecoeslovacluia. �mIstraçoeoS dos InstItutos e Carxas de Aposentadorias e Pen·
•

' " s�smo mes. O deleg'atlo da Nova Zeelall-
.

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

Continuam os" «foguetes fantasmas» �il�ã,_B��t.���!.: Sie:��Il�:O(�!� Alllee faz declaraçõespOjaram ao representante! mn-I L'.ondI·es, 10 (U'. P.) _ O cessões e levar em conta os,'Lo�dres, 10 (U. P.) - A EXichange Telegr�Plh informou, (lue. i p'
.

M" b
.•.

d h d !\ .,.' .,.

, ,nmelro llllstro ntallIco interêsses da outra.
num ,Si�aü o ' e < tEmas, que mais dois "foguetes fallt�smas" N� s�ssao ••(lest.a manha, a- inaugurou hoje, nesta Capital,
foram VI'StoS voando, ont1em, na direção sul. Enquanto que um CúJUlSSaO MIlItaI' completou 01 a �onferênci:a sôbre a Palesti- Deverá' re'gressarfoi avistado sôbl'e a Macedonia oriental o outro foi assinala,do estudo tIo tratado de paz com na, em Lancaster House de-
sôbre as cidades de Pharsala e Thessaly.

'

a Itália, apl'ovando o artig'o 32, clarou que não se pode permi- té 20 d
IJ éd·t d C 80 000

que prevê o retorno dos. prisio- tir que continue o atual estado a o corrente
m cr ., o e ,r. $' ,

•
' ,00 para o neiros de g'uerra italianos e de negócios na Pal'estina. Mas Rio, 10 (A. N.) - Após :pro"-'

levantamento 'da bac.·a do S." 'rancl·sco
cláusulas aére1as. Foi resolvido dtsse AtUe, que neuhuma solu- l'Üingada ausência do país, doe·
que os prisioneiros sejamman- ção é possílVel na Palestina vera regressar a esta Capital,

Bahia, 10 (Agência V,itória) - O General Cândido Cal-
dados de volta log'o que possí- enquanto c a-d a comunidade até dia 20 do corrente o Bri-

das, Interventor Federal assinou decreto-lei alterando, sem
velo I não. estiver pronta a fazer con-I gllid-eÍ'1'o Eduardo GO!l1�s.

aumento de d,espesa, o ol'ça,mento do Estado para o corrente
€xerdcio e rubri;ndo, á Secretal�ia de Agl,kultura, o crédito de
Cr$ 80.000,00 para -pros,seguim�nto_,do levantamento da bacia
do S. Francisco, que está sendo. feito 'em coo!peração com o

Conselho Naoional de Geografia:

o Brasil se absleD1 de apresenlar à
II�Iia qualquer pedido de reparações
Parzs, 10 (U. P.) - Expres- legado Carlos Cirilo 'Junior dis- danos 'de guerra, serão sufici-

O sl!ndo formal111:ente o pon�o t!:e se; entes para cobritr a parte que
vzsta �:do. Brastl na p'omz�sao «Acabe ao Brasil pelos prejJiZOs,
Economwa para a Italza, sobre Delegação do Bra_sil ,�e sofridos na guerra. Tendo em
o assunto das repanjções, '0 de- abstem de ap!esentar a ltá!za vista lent1'etaroto ,a ,eventuali-qualquer pedtdo de reparaçoeS

'

"

.

a serem' pagas segundo as mo-
dade ,de que o� ref��do8' bens.

dalidades previsfas pelo Trata-
venham a ser msufz.czentes pa

do que vénham
.

'd' ôb
ra resgatar a parczal respon-

, ,a mcz zr s :e.sabilidade italiana, ,a delegação
a economia interna da Itália. brasileira, se reserva o direito:
Considera"ademais, que os bem de rehaver'.o saldo por meio de
italianos 'exis�entes no !3rasil negociações diretas com o go
e desti!Zados ás reparações por verno italjano".
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'Bra'sil, Estados Unidos e Inglaterra
,

lançam uma ofensiva ge'ral
Paris, 10 (U. P.) - A Grã- tentes em território braslleíro, tornava marcante pelo fato de

Bretanha, os Estados Unidos e Os Estaãos Unldos, a IngIater- ter sido a Bulgaría um país co

o Brasil abriram a, sétima se- ra, 'o Brasil e os países do Im-' helIg'er-allte do Eixo, e era. tão
mana da conferência da pnz pérío Hrítâuíeo ralaram no ríd leula como se a Grecia, por
com uma ofensiva. geral em mesmo sentído nas diversas! exemplo, .exígísse 'I'rfeste (los
tôdas as comissões. comissões. () delegado ela Afri- italianos 011 dos Iugoslavos,
A Rússia roi acusada, na co- ea do Sul, sr, ,J. R,. Jordan,

misão balcaníca, de oferecer ahriu os debates sõbre as dís
à 'Bulgarfa o terrftõrto, grego, eussões bulgaro-gregus, para
premiando, assím, a agressão criticar o apôío da União So
hulguría, O Brasil, na eomís- víétíca ao que ele chamou de
são Bconômíea para. a Itália, "audaciosas" r e i v in rl i c a
declarou que fará o reeebímen- ções ,territo)'iais da Buígaría
to das reparações contra a Há- contra a Hrecia. Assinalou
lia com os bens italianos exís- Jordan que essa audaeía se

o SI' • .A. G. Rondar, delega
{lo da Byelo-Russia, declarou

que as tlropas russas liberta
ram a 'I'racía em 1778, mas

"as íntrígas" britânicas jjze
ram com que ela, íníeíalmente,
fôsse entregue aos turcos e,
mais tarde, à Grecia. Declarou

Pos,sível ,o adiamento' da Conferência
do Rio de Janeiro

3.. ,

Aviões gregos, Jeriabl violado
território albanês

Londres, 10 (U. P.) ___:. A rádio de Mos'cou anunciou esta
madrugada que mais dois casos de viQiacão do territór�o alba
nes pIOr a,v,iões gregos tinhllim sido anunclad:o's oficialmente pe-
la Albania.

,

'

Se'rão tabelados
os cinemas·
Rio, 10 (E.) - Informa-se

que a Comissão Municipal de
Preços tabelará os oinemas
daqui.

o C. S. Nacio,D,al e suas

atribuições
Rio, 10 (E.) - O preside:n1Je- da Re'públi<:a assinou decre

to-Ie.i, .dispondo que' o Conselho de Segurrunça Nacional, sob a

presldenCla do chef.e da Nação e oonstituido pelos ministros de
Estado, chefes dos estados,.maLofle<s do Exército, da Armada e
da Aero'lláutka tem como .finalida,de o estudo das quéstões re
lativas à segurança nacional. Além dos membros mé.nciona
dos acima poderão ser cOlnvocados os altos comandos militares
� outras altas autoridades administrativas.

Conferenciou
com RyrDes '

París, 10 (U. P.) - O chefe
da d€,legação brasileira à' Goo
ferê1;lCJia da Paz, João Neves
da Fontoura, conferenciou, ho
je, às dez horas, com Byrnes.

I ,

ft Conferência de París
Lake Success, 10 CU. P.) -

,O secretário da ONU, Trygve
Lie,' revelou ter recebido tele

grama de Molotov asseguran
do qu-e a Conferência de Pa
rís 'estará concluída a 23 de 01U

tubro, data pedida, pelos minis
tros do Exterior para a reali

zação da reunião de ' Assem
bléia Geral da ·ONU. -

der, declarou que consultarta a

chancelaria em Londres, antes
de dar a sua conformidade com

o pedido. O presidente da As
sembléia, sr. Sraak, já trans

mitiu a solicitação ao sr. Lie,
secretário geral da Organiza
ção das Nações Unidas, Srpaak
foi informado pelo sr. James.
Byrnes, delegado d.os Estados
Unidos, de que, muito embora
o seu país esteja contra o adia
mento, não :podia deixar de
atender ao pedido das quatro
referidas nações.

* * *

{mINA, FRANÇA, RúSSIA E

BÉLGICA, OS REQUERENTES

París, 10 (U� P.) - Um por
ta-voz da delegação britânica
declarou que a Inglaterra con- Plr. S I d tácordou C0111 a solícítação que IRIO a ga o es
lhe foi feita pela �élgiea, Ch�-I em at,·v,·dade

'

na, França e RUSSla, no senti- .

do ele que a Assembléia das Rio, 10 (A. N.) - Está sen

Nações Unidas fosse adiada de do esperado hoje no Rio G sr,

23 do corrente para 23 de ou- Plínio Salgado, que vem se ea

tubro vindouro. Na última ses- tender com os amigos a respei
são do Conselho de Ministros

I
to da organização das chapas

das' Relações Exteriores, o de- pata as' próximas eleições es

le1?ado britânico, sír Alexan- taduais.
'

o l\1eJo
de sua

sr., Viana teria desistido
candidatura

Estão sendo realizados
os últimos esforços

Buenos Aires, 10 (U. P.) ...:_ Estão 81endn rerulizados es.for;..
ços à última hora para coroar de êXiito o.S r,esulitados das con

versações .comercias anglo-argentinas que, a& que se soube-,
até às últimas horas de ontem oferecia poocas esperanças.

>

)
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.

A'os.' nossos
Dec�etos de 3 de setembro de 1946 .

,_ Ane .,
O INTERVENTOR FF:DERAL RESOLVli. �

, n.es
Promouer, por merecimento: L I d· �.

De acôrdo ""m o art. 5[, do decreto-lei n.
e amo to' o

.

ula 'esta coluna
572, de 28 de outubro de 194[:

-

até o fim
'

':;-osé Lourenço de Góss Waltrick, do cargo -- Pedimo. avisar por tel.gra-
da classe F da carreira, extinta, de Fiscal d dI',

• ma. quan o o jorna não chegar
Obras e Serviços Públicos, do Quad�o únic. no me.mo dia.
do Estado, ao cargo da classe G dessa carreira,

�ago em virtude da promoção de José Marques
Trilha. .

José Marques Tr-ilha, do cargo da classe G
da carreira, extinta, de Fiscal de Obras e Ser
viços Públicos, do Quadro Único do Estado,
ao cargo da classe II dessa carreira, vago e-n seus negócios em São
virtude da exoneração de Alípio Francisco de 1

Você sabe que de tempos em
Castro.

Pau o, confiQn<�o-os a tempos poderá renovar .seu .

SOPA DE AGR!IÃO
Manoel Faustino Ventura, do cargo da classe MARIO SCHAE'FER rosto corno a faz com uma gO-)' Cozinhar durante uma hora,

G da carreira, extinta, de Artífice, do' Quadro 1
único do Estado, ao cargo da classe H dessa Repres�ntante

a ou com um par de seda? Pa- em 2 Iítros de álgi'ta fervendo

carreira, vago em' virtude da exoneração de
ra isso basta usar as máscaras meio litro de batatas e J.oi� Os originais, mesmo não

Manoel Noronha,

I
Caixa Posta.l, 5756 de beleza. alhos-pôrros .: Juntar a .metade

publicados, não serão

Decretos de 6 de setembro de 1946 ...

I A d ít itl d d 'Ih'
de.volvidos.

O 'INTERVENTOR FEDERAL 'RESOLVI<;
. End. Tel.: Maí.iely

.

_

pesae � mm o cri j;C� :;t'S,
, e. um .m?· o de agríão que se A direção não' se respon-

Conceder exoneraçiio :
sao verdadeiramente prodigto- deixa COZInhar por espaço de sabiliza pelos conceitos'

A Max Baier, do .cargo rle Promotor púl,li. --_---: sas estas máscaras e emplas- dez minutos. emitidos nos artigos

co, padrão J, do Quadro único do Estado, <ia U &'-"U &1\0' .. elA. t.ros usad.os desde O tempo das Passar tudo na peneira e fer _

I.
__----a-s-si-n-a-d-o-s-.:-----

comarca de Campos Novos. (f� • t d
-

A José Cella, do cargo de Juiz. de Paz do
Impera :nz:s romanas.

_
ve� , e novo por mais alguns ••••••••••••••••••••••••••• -

distrito da sede do município e comarca de A�ADoiG. e R.pr...n�9õe. em. A, prllnel'ra preeauçao a to- minutos. (Receita do DT. Mon- NOSSAS SECÇOES
Concórdia.

q.fQJ mar é fazer uma rigorosa lím- teuuis): Direção de:

Portarias de 5 de setembro de 1946
f'..o·tri:a: flOl'ion6polf. da rnásc 1 1 CONCHAS

' BARREIROS FILHO

O INTERVENTOR F'EDERAJ. RESOLVE
Rua João PiatOI 11. II' pesa a mascara, seja e a -qua .. .:.

' DE LEGUMES Notas Polirisas

Designar:
Cobra Poet�l, 37 _ expôr O rostó, por uns dez mi- Tomar quantidade íguaís de Notas Locais

Olivério .tosé de Carvalho Costa, 10 Teneu- / FilieI: Cruciúma nutos, sôbre uma bacia de agua talharim e de tomate, um bom Artigos de Redação

te da Fôrça Policial do Estado, para exercer �uo Fle>l'iano Peixoto, ./a fervendo,. o que limpa profun- punhado de feijões brancos e
Página Literária

a função de Delegado de Policia do município (Edl1. PI'Ól)r1t1). SIDNEI NOCETI

de jaguaruna.
: T.legramaa: ·PRIMUS· damente OS poros obstruidos. A vermelhos para cada libra de Crônica da Semana

Pedro Francisco Crispirri para exercer a fun- AoeDt•• ·

'110. pl'll1olpal. seguir,..depois' 'de passar agua talharírq e de tomate empreoa- Economia e Finanças

cão de Sub-delegado de Polícia do distrito de Iftl,ln1otDta. do Eetudo Iria no rosto, escolha a masca- da. Deitar em água feJ:'vendobos .
Vida Bancária

Vida] Ramos, no município de Brusque,
. f

.. -

C é
Notas Científicas

Alberto Luiz Maestri para exercer a fun-
ra �ue mais l�e convem: , boa' -elJoe,s. OZI �los em água quen- Notas Rurais

çâo de Sub-delegado de Polícia do distrito de

Labonto' rl·o
farinha de trigo, emplastros te ate que fiquem tenros. 'Estatística

Botuverâ, no município de Brusque. (4103) de pão molhado, polpa de fru- Lavar os tomates, cortá-Ios Nem 'Todos Sabem

Luiz Tachini para exercer a função de lO t 1 em PdIA. DA·MASCENO

Suplente do Sub-delegado de Policia do distr-i-
as o� egum.es �como cenoura e aços, .evar ao, fogo com ·Govêrno do Estado

to de Botuverá, no município de Brusque,
e pepIno, ou então OVOS: a ela- cebola, IOUI1o e .caldo de Iímão. . Notas da Prefeitura

Tranquilo Tomio para exercer a função de Radio-:-T(cnico-Elecf:ron ra, '� gema, simples ou m'el. .. P'assá-.Ios na peneilra. Cozer os
Vida Escolar

20 Suplente do Sub-(�Iegado de PCo' Fundadõ em- 1935 Nao,se devlir aJbusar; porém, talharins durante 10 minutos
Religião

trito de Botuverá, 110 município de Brusque Môntagem de !'Ódio., . A· :"p!i- d ,-rlf:h d'
, Jurisprudência

Júlio Bizarri para exercer a função de l0 ficadore.-Tran.ali••o -.'
O ��J:_ee8.·'. \e :rll!áI�Cal:a�). nlas eu;: agua fervendo· Misturar o Vida Militar

Suplente do Sub.delegado de p';lícia do distrito Material importadt> direta' ap.e�' ap!f'c'a-las IJ,OS dias em molho. de tomate, os talharins Notic;ário do Exterior.

de Vida I Ramos, no município de Brusque mente do. U. 3. A. que se .;d'esej"'" "����r. ,O,ela':. e,o feijão. Encher algumas con-
Noticiário do País

Tranquilo. Dognini para exercer a função de Proprietário. Um d:ta de baIle, um g.rall.uc ----..""'0'1 3. mistura E l'

.

Artigos de Redação

20 Suplente do Sub.delegado de Polícia do dis. Otom:lf G.Rorg'es Bo"hm J'antar OU sim:pl-esmente no dia por:c.Ima QOl-lnni:ts"l:I.é u.��_.r:'-.ar A. A. VASCONCELOS

t 'to d V'd I R
.

. ..

d B
.. - d

- Pplos Municípios -

q�e.
e ,a amos, no m�mc"PIO e

rUS'1
E�.ctie _ Tecnico _ Profi..iof\o) de um primeiro encontro... e elxar ,corar em fôrno brando. �;,eursos - '---":�"'_;.

Dispensar: formad� .1\0 Europa É f.ácil fazer uma máscara CREME DE BANANAS Artigos de Redação

, Fernando Dorner da função de Sub.delegar!,
FlorianÓpoli. de farinha. Esta reJ'uvenesc-e a Esmagar albO'umas bananas D. F. AQUINO

P
�U(l roão P.into n. 29 .. Sob.

.

de oHeia do distrito de Vidal Ramos, 'no m',· pele e fecha os poros deisde que bem maduras. Cortar pêras
Fatos PoliciaIS

nicípio de Brusque. "'-"!""'!'!""!'!'!'!!'!'!'IIJ!II-���"","---- b
.Vida Social

Júlio Bizarri da função de 20 Suplente do DOENÇAS :NERV<)�Ab a ela se inisture uma clara de em duras, em pequenOls peda- Vida Feminina.

Sub.delegado de Polícia do distrito de Vidal Com os progressos da medieiaa ovo bat1da. Para :remove-la, ços. Pôr a g1elar um creme pa- Magazine

Rámos, no município de Brus(jce. hoje, as, doençae nervosas, quando use-se agua quente e um peda- ra llecheio, sem aroma e pouco PEDRO PAULO MACHADO

José Fachiiü da função de 10 Suplente do tratadas em -tempo, são maleR per. - a d S· t·
Esportes

Sub.delegado de Polícia do distrito de Botuve. feitamente remediáveis. O o!urandei. ço de a1godao. çucaJra o. erVlr em po lnhos •••••••..••••••• � •••••••••••

rã, no m';nicípio de Brusque. l'ismo, fruto da ign.orância, só pode Todas as frutas dão á. pele, ,essa mistura, co,berta com FARMACIÁS DE pl.iANTA&
Anselmo Maeski da função de 20 Suplen,,, prejudicar os indivíduos afetados d. viço e saúde. Para expréme-las uma boa ,camada de açucal' I J\fês de setembro ,

do Sub.delegado de Polícia do distrito de Ro. tais enferfuidades. O Serviço Na. sôbre nossos rostos. pO'dem-"'e 'cristalizado posta á última Estarão de plar\tão, duran!e. o mês de

tuverá, -no município de Busque. cional de DOel1ças mentais dispõe '
," , ..,

, setembro as segumtes fa,rmaClas: .

de um Ambulato'rl'o, qU,e atende -ra- usar laranJ'as limões suco de hora.

"
7 (sãba'(}o à tarde) - Farmácia Rau-.

..
".

O
. . liveira - R'1la Trajan,o.

tuit•.mente os doentes aenOS08 .Ro eenouras, ou qualquer ftruta ou ·creI?e pode ser sUbStItUI- 8 -:- Dom�l'Lgo -, Fal'n�ácia Santo'

digen.es, na Rua Deodoro 22. cf.. "l,egnme QuaLquer deLes serve do pOa:' VInho b:ranco . I Agostmho - Rua Conselhelro M�fra.

b 11 Iboru. diàriam.flDtL
,... '.'

. . I 14 (sábado à tarde) --' Farmác:a Es-'

A clara de ovo é ótimo paTa I
peranç-a - R;ua ,conselheh'? ,Mafra.

I,
1'5 - Domingo - Farmacla Esperan-

ESCRITó'RI"" IMOBILIÁRI.O
I· a:S pele:s gordurosas. Para as

. ça - Rua Conselheiro Mafra.

_" 1 ','
•

Ih
. 21 sábado à tarde) - Farmácia Nel-

A. L. ALVES pe es secas e .me, or a gema, son - Rua Felipe Schmidt. .

OU então o ovo int'e1ro Pode-
22 - _Domingo.-' Farmácia Nelson. -

. . Rua FelJ'pe Schlmdt.

, se junta, um 'pouco de óleo e 28 {sábado à tarde) - Farmácia MQ-

.. , ,

. �
derna - P,raça 15 de Novembro.

: deIXa-lo 45 mInutos sobre a pe- 29 - Domingo - Farmácia Moderna·

1 L· , 'b' t
- Praca 15 de·NoV·eTII!bro.

e. ,aVal' em agua, em quen e O sei'viço nótur.no será .efetuad1 pel�

e emmrguem em água bem I
lfarmácia :Santo Antônio sita à rua JoãO'

.

f
.

Pinto. I

•

rIa. • •...•.•.....•••.••.•••••••. v
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PEQUENO CONSELHO
Dê sempre importância à

um arr.anhão ou corte, por me
nares que sejam. Lave: imedia
tammte com árgua ,e sabão ou

álgua oxigenada, d�pois passe
meI'CUlri{)..rcromo. .

' I

8ov'êrbO do Estado

I

• ·Óleo "
Elélrico�L
Famoso'linimento, desde
1855, para dôres reumáti

cas, nevrálgicas, torcedu

ras, inflamações, ciática etc.

.. Ólea Elétrico·
do Dr.. Cb!U'fes de Gra'b

o vagão tom'boD
com os elefantes
Reding, I '(U. P.) Um

enorme vlVgão que conduzia
,treze elelfan,tes e um 'ca,valo
dum eirco, virou quando e!l'a

levado para um deSlVio. A tÚlr
ma de .salv-amento trabalhou
durl;l.nte cêr,ca .de duas horas,
para tirar os animais. Êstes,
relizlllente, mantivelI'am-se cal
mos B foram saindo com a

maior naturalidade. Também
illenlhum dos an-imais sofreu
qua�quer f.�iime:nto; às víti
.mas foram dois empregados do I
pirco.

AUMENTE

Rua Deodor::., n. 35 - FDoli•.

E,ncarrega�se cie: compra, venda, hi

poteca, legaliz,�ão, �..va'liação .. admi.

nistração de imóveis.
O��ani2a, também, papéis para com

I pra de propriedades pel08 Ip"titutoo
de Previdência e MOntepio Estadual,

,
-

l

COMERCIANTE: ,Dâ um li
vro à Biblioteca do Centro Aca
démico XI d'e Fev'e.reiro. Con
tribuirás, assim, para a 'ÍGrma
ção cultural dos 'catarinenses
de amanhã', ou

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

''''' Q�AS E RECLAMAÇIÔES
.

PREZADO LEITOR: S� o-Que the
jpteressa \ é, realmente, uma ptov.idén·cia
para ,endireitar o Que estiver errado ou

para que alquma falta não .e' repita;'�
�

NãO O escânlialo que a sua reclama�o
.

ou queixa poderá vir a eaU\SlIT, epcami.
nhe·a· á �EÇ':;ÃO RECLAMAÇ()ES.
.de O ESTADO, que o �aso será levad.o
sem. demora ao conhecimento de que.
de direito, recebendll v.•. uma informa

ç� do resultadQ, embora em alguns ca'

sos não sejam publlcado. nem a recla·
mação nem a providência tomada. I

.a,:•. 1 --------------
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r
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ASSINATURAS
Na Capital'

Anó ,... Çr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Mês .'........... c-s
Número avulso.. Cr$
Ano ,., Cr$
Semestre c-s
Trimestre Cr$
Número' avulso.. Cr$

80,oó
45,00
25;00
9,00
0,501

90,00
50,00
30,00
0,50

Anúncios mediante contrato

i .

•
, ,,,.

.-'�

IMbl J jítf4diJnrntr • I

TELEFONES MAIS NECESSITADOS
Bombeiros 'f3U
l'olícia 10lP

Delegacia O. P. Social 1578>
:Màternidade ..... :............... 115lf·

Hospital Nerêu Ramo! 831>
Santa Casa . . . . . . . 103"
-Casa de Saúde, S. Sebastiã() .,.... 11'56'
Assistência Municipal -. 166'"

Hospital Militar , 11�1
14- B. C. .••.•.........•..••••• 15.19
Base Aérea .. . . • 7-81'
,. B. I.. A. C "............. 159':

Capitania dos Porto. . . . . . . . . . . . . . . 13811
16" C. R. 160&1

Fôrça Policial 1203'

.
Penitenciária ,................... 1518

, "O Estado" 102�
"A Gueta" :656
YDiário da Tarde" ; '157!!
L. B. A..............•........ 164.

Emp. Funerária Ortiga tll:.!1

AY�AM t;r� a,oo
Com essa infima ,quantia Voe'

está auxiliando o
.

seu . pr6::dmo.
C.ntribua para a Caixa de EsmoI.
MBJ Indieente.e •• FlorlanÓJllou..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLU'BE 12 DE AGOTO.--Dia 21 soírée .elegante e concerto do novo rouxinol
:íbrasileiro, senhorita Nazira Mansur. Este festival é dedicado pelo Clube Doze aos

asso.ciados dos Grêmio.s Americano., Marabá, Icaraí, Boa Vizinhança e Estudantil•

_A.NIVEnSÁRIOS,

I
Meuilno Newton Catolicismo

,

G 'Ih Steí ti
Assinala a data de hoje o O SANTO De DIA

UI erme emme z

I
aniversário natalício do íntelt- 11 DE SETEMBRO

Dia 28 de agôsto próximo gentemenino Newton, diléto Beatos Marcos Crisino e C07n-

:passado, completou 92 anos de filho do sr. Manoel Cunha, rá- panheiros, Mártires
idade o sr. Guilherme Steinme- dia telegraêísta da nossa Ma.- Marcos filho de uma nobre

.tz, residente em Palhoça, on- rinha Mercante, familia de Croácia, nasceu em

.de exerce a nobre proflsssão

I
x x x 1588. Tendo concluído o curse

. -de Lavrador. - Guilherme' Movimento de passageiros de teológico e!ll Roma, foi en
,Ste,inme,tz, nasceu em Frank- da Panair do Brasil SIA no ae- carregado de importantes fun
tort sobre o Meno em 1854 e, roporto de Florianópolis: ções, pelo célebre cardeal hun-
foí em suá mocidade, um dos Dia 9: Procedentes, do Rio garo Pasmány que nomeou

.furidadores da Cruz Vermelha de Janeiro: Laercio Cunha e cônego ao distinto sacerdote
da sua terra, tendo-lhe sido Silva, Vamiré de Oliveira, Má- Depois da morte do Imperado:

• conferída por esse motivo a in- rio Henrique Nacinovic e Pau- Matias aproveitou Betlen Ga
.sígnía que vemos na otografia lo César Martíns : procedentes bor a contusão politica, ten
acima. O sr. Guilherme que de São Paulo: João Formiga. tando ganhar o trono da Hun
.desde sua chegada ao Brasil, Dia 10: Com destino à São gria. Para este fito mandou
tem dedicado sua atividade á Paulo: Frei Orlando Diniz, Fcakoczy apoderar-se de Cas
.Agríoultura, deu á nossa Pátria Zeffenlno Matteoni e James sóvia. Entre as condições da
.8 filhos, dos quais descendem Frederick Cordell ; com desti- rendição daquela praça acha
,27 netos e 58 bisnetos. no ao Rio de Janeiro: Walmir va-se uma cláusula que ga-

Ao tarmos seu aníversá- Bosco; procedente de Pôrto rantia aos católicos da cidade
rio, embora com algum atra- Alegre: T u p P y . 'Mendonça vida e liberdade. Mas este' de-
Zoo, fazemo-lo, entretanto, com Issler. terminação foi desrespeitada
.a

:

maior satísração, enviando- x x x quando se soube da presença
Ihe e a todos os membros de FALECIMENTO de Marcos que estav:a de visita

:'Su� ?,u�erosa familia nossas
J1f7\S

-

MARQUES BRANDÃC
a case dos dois jesuítas Este

felícttaçõs, com votos de que y _E. vão Pongracz e Melchior Gro
possamos regtstar, ainda, por .'YÜlma de um colapso car- decz. Na noite de seis para se-

. 'muitos anos, a passagem de .díaco faleceu, _ontem, as 19 ho- te de setembro de 1619, pene-
.sua grande data ras, O sr. Jose Marques Bran- trou um grupo de soldados na

•

.

dão, funcíonárío da Fiscaliza- residência dos pabres. Estes E
HELIO BEnRETA ção dos Portos e pae dos senho-

seu hóspede foram p1'eSOS e

Regista a data que hoje res Oscar Brandão, funcioná- horrendamente mal t r a t a
'�ra:nscQlrre o aníversár-ío na-

Brandão, Inspetor da The Te- dos peles solidados calvinistas
'taHcio do sr. Helio Berreta. xas Motor Oil Company e Fe- Afinal mataram eles os três

'" rio da Casa Hoepcke, Ruy sacerdotes e lançaram seus
Rio, 10 (E.) - O presidente

MAnIA SULAJUITA lix Marques Brandão Sobri- l' �-'I da República, em ato de 0\11-

. " . nho, alto funcionário da The corpos num ugar imunao. tem,' extinguiu '3;:!..ClúIUÍssão de
Festeja, hoje, mais uma.pri- Sydney Ross Company, em Cu- Planejamento Econômico cria-

mavera a graciosa senhorinha tiba. da pelo decreto lei-6.476-, "'de 6
'Marta Sulamita, fino ornamen- A infausta notícia correu cé- de maio de_j_.9.44. ODEON

t? da nossa soci�dade e díléta lebre pela cidade," onde o ve- 'l!IlDlnu I
-

- A's 7 lf2 horas
fIlha do sr. Eurico Soares de nerando ancião desfrutava d€ ' IVelnbum )·udeu Sesão das moças
Ollveíra, com�e,te1!;�J�mti�1�: -'-tY'Sêpülfamento d€ seu cor- � estará p t Lon:ilHorne a estrela de ébano

Srta. OIg'a Lehjnkulf �? dar-se-á ho�e, r;t0, cem!té-,
-

�
resen e loway

I
eR��!n��da �!u�:;;;

A data que hoje transcorre
no 'da Ita?o:ob�, saindo o fere-

. R:':FLEXÕ�8 .

Londres, 10 (U. P) - Anun- outros _ em:
.assinala o aníversárír, natalí- t.I'O de resídêncía de sua famí- A ftnalidada fundamental c�a-se que ne,nhum Ju?eu. esta- TEMPESTADE DE RITMOS
cio da zentil s horít 01 Iía, na Chácara do Espanha ás do homem nos verdad-íros en- ra presente a conferência sô- No programa:'

I:> en ori a ga 17 h
".

de'
-

'1 b P I
cw...

_Lehtmkl111 filha do sr. Fredold- /I' oras., . smost o r:sto, nao c�dmo e e-, re a a estina, qlUe hoje, se 10) Oineland' Jornal-
no Le,hmkull. -� famllIa enlutada ap:resen:' men o, .pass�vo, que cm e ape- inaugura nesta Caiplilal. Nac.

-
, la

• tada, apresentamos condolên- nas d€ teorIas e frases, n�s

Dr. LINS NRV,ES- 20) U
-- .

eias. como fator vivo de progreSso e
- ma�p01va em sonhos

Sra.. Josefina Nappi Desenho OO'lorido
-;;;;;;;;;;;;';;---;;;;;;;.;;;;; elevação môral, 'que tudo faça,. .

- "

.

Aniversaria-se, na efeméride :!" Av 1 t Breços'

I
na medida dos seus recursos" lsa 8 - seus c len es que

-

.

"de hoje, a ex:ma. sra. Josefina

SNRS. '

' pára ajudar os retardatários � mudou seu consultório para a Sras. e sritas Cr$ 1,20
_Nappi espôsa do- sr. FranCl'sco 'r J

-

P' t 7 ( b d) Estndante-s 2 00se tramsformarem também em
U8 Qao 10 o n°. 90 ra o ..� . . . . . . . . . ,

Napn.i, conüelÍ1:ruado comerc'l'a'n- Cavalhel'ros 3 00
':te e1o'industrial nesta cidade. 4SSINANT1S conciências fechadas ás nor- Fest.·'··8 recepça-o Geral·········· ','

•
n mas indignas da espécie hu- "

. . . . . . . . . . . . . . 1,00
Reclamem imediata- ma!lla.

'

.

C d I'
. Censura: - Até 14 anos.

,Sra.. Altair Barbosa llIarcal ao ar ea� mellte qualquer irre-

I
O verdadeiro espírita, aquele .

'.' .........................•

Registamos, com prazer, na IMPERIAL
".efeméride de hOJ'e, o transcur-,

guJaridade ,a entrega que da doutrina codificado por 'Rio, 10 (A. N.) - O mundo A' 7' 1/ hde seus jornàes. Allan Kardec, possue exáta com católico carÍ'ooa fara' h-
s I:> oras

,'SO do aniversár.io natalíoio da '. _

amam. a Carmen Miran.da _ Dennis
"exma. sra. Altair Barbosa Mar-

preensão, distingue-se pelo seu fesÍlya recepçao ao cardeal O'K f-V" Bl' '

'çal, es'pôsa do sr. Je>ão Márça"1, S d
grande amôr ao trabalho; pe- Cerejeira, espe;rado aqui pela perryee Ce IVIan aynte d-e aprova O 9 pro lo seu elevado sentimento de manhã vindo de São Paulo

amo -_ e apresen an o
�-a1to fU!llcionário do Tesouro

-

l"d' d�� h .' "
, a nova sensaçoo' Martha Ste-

,·do Estado. •

t
-

ed
so l' ane wue umana, pelo vIa aerea. t'

• )e O, serao COOSI e.. seu fratern-o-es,pirito de ·tole- war - em;

rã
.

O
•

qu I·
- SONHOS, DE ESTRELA

Srta. Nair' ,Vieira de SOllsa r d ·d
uma. rei er coa Izao N8 os servI ores Sã onde existe a pretenção O pr{)gT.ama:

Assinala a data de hoje mais .de imfali.bilídade e o absurdo Atenas, 10 (U. P.) - Cir- 10) - A Marcha da Vida _

'U!ma festiva primavera a gen- pU"bll·c I
Clll b

.

f ad 1 Nac C08 do previlé2"io de opinar, as di-, os .em liTh_,Orm .os reve alll1
o' oop.

.. .til senhorita Nair. Vieira de �

I d -d 2 ) A
�

ve.rgências sôbre. .pontos de que .a me usao ,.e_ll eres �os
,

- CIenclla PopuJar _:.8ousa, grllicioso ornamento da ' Bahia, 10 (Agência VitóTia) VIsta, provocam Illlmizades e parhdos de oposlçao no gover- Short CoI.
'no�sa sO-cied-ad;. - O Interventor Cândido Cal- malquerenças. no ampliado e fortalecido é

uml
3°) - Fax Airplan 'News _

da.s enviou ao Conselho Mmi- Não pode ser olhado com
dos desejos do rei Jorg'e II, e 28x66 - Atualidades.-

, Srta. UMa Conceição nistrativo do Estado, UJ;n ipro- respeito que mnão se evidencia parece Clerto que será realiza- Preços: - 3,60, _ 2,40.
Deflui, hoje, o aniversário jeto de decreto-Iej cons.ideran- um cumpridir do que acon-

da. CensUlra: _ Ate 14 anos.
"natalício da pr:endada senhori- do ,servido,res públicos, os em- salha.
·tJ� Ulda Cbnceição, diléta fi- pregados nos serviço-s indus-
":lha do sr. João Aquino Con- triais .'do Estado. .

..

Social Iia.,! r� fitl�
----------------�--.--------------------------

Vida

"ceição.

A superioridade não' provêm .

gi![ti�t::!�:��ioml�!f;� I Est�b�i��""'t""�""'�"'''''''"G''''''M�1Características do verdadei-�, ,

1'0 profitenté do Espiritismo: i B,
'

t· -

d I- .Atitudes sempre corretas, � revemen ,e, lnauguraçao a uma

pal�vras seu:pre limpa, reali- � b t .

zaçoes sempre honestas, lPen- � em mon ada papelaria. .,

samentos radiadores 'sempre � �
do bem, do belo e do útil.\ � RUA TIRADENTE, 10 FLORIANOPOLl5 �

OSCAR- F. CARNEIRO \l, ' , �
. �V//'//'//H/B/l//I//UV/d//I//'//I7/U'//A.. 'f//1//1//,#)f/Af'��."yM"�,.{"I'#�'�AV'iIIIíHL»'.M".tIlW.M'b7"//P/;;t j

.' VENDE-SEJo�é l'e�ta
Faz anos; hoje, o sr. José

"Testa, -conCileituado Guarda-
Llvros. I

I *

'Cêlid '"Gev�erd
• I

Transcorre) ,hoje, o aniver�
sano naJtálícib do estimado
jovem �CéHo \Ge.vaerd.

Um loccmõ"el d. 75 H.P efeti�
vo", marca «Wolf" em estado novo
O mesmo tem uma caldeira s'obre-
.alente, "

Trata.l' na rua Vitor Meirele., 31.

LEIAM A JUt\1STA
O VALE DO ITAlAI

-

o ESTADO encon ..

'Ira-se à 'venda na
banca de jornais

«Beck»
"

SOCIEDADE nÁDIO
nUJÁ vrDA.

,,- RITZ,
",nes- ROXY

Resenha das programações pa
ra o dia 11 de setembro de 1946

9,00 - Bom dia para você.

9,30 - Noticiárdo Guarujá.
'10,00 - Nelson Gonçalves.
10,15 - George Brass .

10,30 - Lira Pan Americana.
RITZ - Hoje ás 7 lf2 horas

11,00 - Bazar .de músicas.
.

Ultima exibição
12,00 -,- Oíereoímentos musi- Jeannete MaeDonald _ Nelson
cais. E:ddy - em:
14 - INTERVALO. R OSEMARI E
18,00 - Pensamento social Censura: - Até 14 anos .

católico. No programa: ....:_ Cíne Jor-
18,15 - Alma Portenha. nal Brasileiro _ DFB.
18,30 - André Kostelanetz e RKO Pathé n. 43 _ Jornal.

s /orq. de Concertos. Preços: _ 5,00 _ 3,00.
18,45 - Momento esportivo.

. . .. .. .. . . .. . .. . . . .. . . .. .. . . . .. .. .. .... � ..

19,00 - Ritmos de Tio Sam. ROXY' _ Hoje ás '7112 horas
19,30 - Dep, Nacional de In- Richad Dix _ Preston Foster
formações. _ Léo Carrído - Frances Gif,
20,00 - Milton Moreira (Stu- ford _ em:
dia. BARRÁGEM DE FOGO
20,30 - Musicas variadas em C
gravações.

ensura: - Até 14 anos. (
21,00 '_ Orlando Silva.

No programa: - Cine Jor-

21,30 _ trltímas mel ódí as.
nal Brasileiro - D. F. B.

22,00 _ ENCERRAMENTO. Preço: - 2,40.
... ! ..

RITZ - Amanhã ás 5 e 7 1Jz
horas

O Gordo e o MaJgro - em:

OS COSINHEIROS DO REI

TOME APERITIVO

KN(')T
.

Extinta a C.P.E.

)
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A. TELEVIS4,O NA B. B. C. :- Winifred Shotter sele
ciotiede entre 119 candidatas para ser anunciante dos
programas que [orem transmitidos pela televisão
presta-se ao test 110 estudio de televisão no «Alexeri-

der Palece», - (British News Service).
:------

i
, .

Rua

8' .criau_ças raptadas em '24 horas
BOGOTA (U. P.) - Desapareceram misteriosamente

�m. plena rua desta capital oito crianças, de 7 a 12 anos, nas
trltímas 24 horas.

.

Na manhã de hoje, um desconhecido atacou num dos

l.)�irros resídencíaís uma senhora que levava o fílthínho de
seis �os pela mâ;�, partindo em seguida num automóvel.
Acredita-se que seja estrangeiro.

.

A pohc�a oercou uma casa do quarteirão de Saln' Diego no

ceptro qa '�Idade, ond� teni:a sido visto penetrar u;n; individuo
de aparenoia estranha, conduzindo' muitas crianças.
-- -- --�. -- - _-_ - --- - -

CONTA CORRENTE POPU�AR
Juros 51/2 8.:iI. _. Limite c.s 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal 8. ��
CAPITAL: CR$ 6Q.ôOOlOOO,OC
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Trajano, 23 • 'FlorlanÕpolis

A. �SILVEIRA
Comissários de Madeiras

Presta aos seus representados informações criteriosas sôbre
a' situação do mercado.'

I
ENDEREÇOS:

Matriz - São Paulo - Rua Guapor ê, 144 -- Fone 4-5866.
Caixa Postal 5.7Q6. - Telegráfico Abesil.

. Filial: -/ S�ntos - Rua José Ricardo. 43. - Fone 3.526.
Caixa Postar 749. - Telegráfico: Abesil.

r-------------------------------------------------

�L\._.l)V(_)G��DUS
Dr. OSVALDO BULCAO VIA.NNA-

\ .

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

I
ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt se -

Edifíêio Cruzeiro - Florian6po!is.

'--�����CASA MISCELANEA distn U
buidcra dos Rádios R. C. A l�edalha
Victor. Válvulas e Discos.
RQa Conselheiro Mafra' perdida

.

FGi p�rdida uma' medalha reli
Irl�.�. dl� 3· do �orr'-nte. em local
prexrrno a porta do Cine Odeon ,

Trato-.e de um objeto um tanto
Ir0.to pelo uao e muito e.timado
pela d�na. Q�6m o entregar n41.t·Q
Redaçao. .era ·genero••mente re-

Jorge Cherem e Senhora
Têm a .atiafação de partici.
par a V. S. e Exma. família
o noivad-o de .ua filh�
ORIANA com o .... Jorge

Ch....�hr.i:n�o.

Melím Cherem e Senhora
Têm a aati.fação de partici.
par a V. S, ti Exma.· família
o noivado de 'seu filho'
JORGE. com a senhorita

Oriana Ch.rem.

que Maomé, o fundador
Ido Islamismo, jamais apren
deu a ler nem escrever; e que
os seus ensinamentos foram
baseados unicamente em sua

larga experiência, observacões
>8 viagens.

.'

viagens.
2. " que os canários, assim

como os papagaios, são aves

imitativas; e que é por essa ra

zão que se costuma pôr os filho
tes de canários junto com bons

"mestres", afim de quê apren
dam a cantar com perfeição.
3. .. que é tão forte o senti

mento relígioso nos Estados
'Unídos que alí, em 'alguns es

tados, é proibida a representa
ção, nos domingos, de filmes

que tragam a palavra "diabo"
no título,

4. .. que há mííhares de
anos antes de Cristo a coroa já
era- no Egito o símbolo clássico
da realeza, como mais tarde o

foi na Grécia e em Roma; e

-que Menés, o fundador da pri
rneíra dinastia egípcia, já usa

va coroa.

5. .. que Leonardo da Vinci,
o célebre pintar florentino, bri
lhou também como músico,
tendo executado com maes

'iria canções e aJcompanhamen-'
tos instrumentais, como ínven
.tando um novo tipo de alaúde
e introduzindo melhoramentos
;no encaixe das cravelhas da
'vícla.

S. .. que o grilo nasceu pelo
_ :menos dez milhões de anos an

tes de ser criado o homem; e

que êle e a cigarra são os ínsé
·tos mais antígosde que se en

centram restos fósseis nos an

tiquíssimos terrenos devônicos

.preeursores da éra das Imensas
florestas carooníteras-
7. .. que, em Buenos Aires,

-capítal da Republica Argenti
na, os condutores de ônibus e

'bondes não param os seus veí- ;...--A--.-.�I---T--'c-�'-r---------culos senão para as mulheres. U
.

8 ... que o ouvido é mais en- I

fraquecído e afetado por vi- Serviço de mensageria.

brações transmitidas através Raprdez e efíciêncva.

• da estrutura óssea do corpo do Salão Record - Praça 15

-que pelos ruídos trazidos a êle FONE: 16· 96

pelo ar.
---

9. " que, devido ao fenôme- das plantas que' crescem á su-

.no da fotosíntese.ja p�talidade perfícíe da .terra produzem, ca
da ano, pelo menos 2.000 me

tros cubícos de açucar.
10. " que os relógios que

marcam as horas por meio
da sombra' neles

. produzida
.pelo sol já. eram conheci
dos pelos antigos romanos;
e que c prírneíro homem

que Iabríeou um relógio mecà
nico foi Pedro Heínreín, que o

tornou conhecido na Alema-
nha em 1508.

11 . .. que a primeira cidade
do mundo' a ter ilumiinação pú
blíca foi Paris, em 1524; e que,
então, nas principais ruas .da
quela capital, colocavam- gru
pos de iluminação cujos ho
mens cuidavam para que nun

ca faltassem aos Iampeões óleo
e mecha.

'

-

,
12... que, rica ou pobre, a

espôsa j�ponesa é, de qual-I
quer moêlO-,---Ullla escrava: é

quem primeiro se levanta, pela
.manhã, e quem por' úl�imo ..

se

recolhe, à noite; ,e que, no Ja-
.

pâJo, quando o marido, entreti
do em alguma reunião alegre,
'yolta tarde da noite para casa: I
a es:pôsa é obrigada a esperá-lo I'.acordada, para o. receber sor

,rindo e de joelhos.

Itopema 1-9-46 Fpo!is,. 1-9-46

Exame de
.

sangue. Exame para verificação
de C:ancer. Exame de urina. Exame para

verificaçõo do gravidez, Exame. �e e.ca.rro,
Ex.me para verificaçõo de doenca. da

pele. b�ca e cabelos. Exame de fés•• ,
Exame de secreções.

Jlutovacéina&l e transf.u!Jijo de sangues.
Lxame quimico de fal'inhas. bebida.

café. água._, etc.

Dr. 8, 6 S Mecttna
Varm. L.

I

Justiva Trabalhista
PROCESSOS EllI PAUTA PA

RA JULGAllIENTO
- i.:11CL-�_�.S.etembro
PROCESSO N. tUJ"':""'1l7/46
REOLAMANTE: João Pirei]!

Machado.
RECLAMADO: Distribuido

ra de Drogas e Produtos Quí
micos Ltda.
OBJETO: Avíso-prévío.
Dia 12, ás 14 horas :

PROC'ESSO N. JCJ-118j46
RECLAMANTE: Juracy Ze

ferina da -Silva.
"RECLAMADA: Frubrica de

Rendas e Bordados Hoepcke
S. A.
OBJETO: Aviso-prévio.
Dia 13, ás 14' ho-ras:
PROCESSO N. JCJ-119j46
RECLAMANTE: Hercflio de

Sousa Júnior .

REOLAMADO: Pedro João
Heinsen.
OBJETO: Salári'os e Aviso

. __ prévio.

Laboratório
Clínico

RUA. JOÃO PINTO, 2S
Fone: 1448

Em frente ao T"oQro
. do Eetado

Ror-lan6polís
Faf.J.. Narbat ÂJna CU, Souza

da CoIta Avüa

Sala 5

Dr. (LARNO G ..

GALLETTI
ADVOGADO

Crim. • cív.l
Con.tituição d. Soci.dade.

NATURALIZAçõES
Títu-10ll Declaratórios.

'1'
Eacrit.,-- Praça 15 à. Nov. 23 •

lo. andar. I

R••Id, -- �ua Ti-rad.nte. 47. IFO�E •• 1468
.

Deseja obter

e�!!��l!'! !.. Ge�••
da e preencha a nossa' "ficha ••
informações úteis", d"MO Cô4..
as indicações possh:eie, qa�Mr__

.

mos prazer em reeômendá-'lo (..,
MS Inta,essados .na aq.isiçio 4.
bou .cionário8 (..). .

.\.

B R IT O
O alfaiate ' ID�jCido
1'"adeut.S 7

VENDE-SE
Um barco 8 vela. çlsnta

argentina para recreio , ""com
.

lotação para 2 .peSSOE<s. �
Trfl tar nesta Redação.'

I, OS SOfREDOR·IS
ADro. L. GALHARDO. ex-m&clica:
do Centro Eepírita Luz. CaridGà
e Amor. comunica --a mudança
do .eu conault6rio para a rua do
Senado, 317, 2.0 andar, Rio da.

Janeiro. '

(CONSULT1S --C!$ 20.00.)

...

I

,.

.
"

..

,
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Q eS'·.Do-Quarta-felra, 11 de Selembro de '.41; 5'\

TENI8 «LUBE� Dia 21. �radiciooal Baile da Primavera. Eleição da
� Princesas e recep�ao às Debutantes de 1946.

Há, antes de mais nada, falta de CRÉDITO AGRíCOLA Tenha
tr-ansportas. Duas das quatro estra- Outro empecilho muito sério à
-das de ferro catadneneses _' São produção catarinense é a falta de
'Paulo _ Rio Grande e Rede Viação crédito agrícola. A Carteira Agríco
Paraná, _:_ Santa Catarina _ vivem la do Banco do Brasil deixa muito
abarrotadas de madeira e mate. a .deselar, não satisf'azendo . inteira- "'.._""-- _"""_ -"""""._"" "'""_",. ..-,..,.."',..."' --"'.17

,.

"' _".."' "" "' "', ""._ ,.

"' "..., "' ".__..

-Quase que não podem transportar mente, enquanto não modificar
-outra coisa. Escassas de material seus processos de operação. A Cai-
r-odante, não atendem, mesmo, com xa de Crédito Cooperativo, melho

.

presteza, o transporte dêsses :

pro- raria de muito a situação dos agri
-dutos. A pequena Estrada de Fer- cultores, se instalasse uma agência
ro de Santa Catarina, com pouco em Florianópolis.
'mais de 100 quilometros, não termi- X
na em porto marítimo. No Sul, a COOPERATIVA FROTíCOLA
"Tereza Cristina, serve a região Santa Catarina, com tranporte,
carbonifera. Não chega para o crédito agrícola e máquinas agrí- surnidores do país. Para isto.vpo-

.

de todos os outros prohlemas hra
-carvão. colas poderia produzir 'trigo e f'ru- rém, faz-se mistér dotar as estradas sileiros, As, causas dá crise atual

Há estradas de rodagem. Uma ta européia para meio . Brasil. O -de, ferro com vagens especiais e são por dernias conhecidas. A

SOlu-1rede bem razoável. Escasseiam os Mbnistér io mantem uma Estação dar às frutas -priorídade na círcu- ção Inã.o é impossível, se houver
'caminhões. E o tráfico rodoviário é Experimental de Vltí-vinicultuta e Iação . O financiamento índíspensá- vontade firme de vencer e nela se

muito mais caro que o ferroviário. Frutas e Climas, Temperado no vel se faria por intermédio da Cai- concentrarem os nossos recursos

MeLh'Orar. as estradas de ferro município de Videira, estação que xa de Crédito Cooperativo. que são bem maiores do que muita ,_------- _

-catartnenses, dar ao Estado cami- tem .sido importante fator de pro- * gente acredita. O momento porém ,é'
nhões, são condições essençiais a gresso agrícola, fornecendo enxêr- CONCLUSõES de resoluções definitivas. Mesmo,
"um grande aumento de produçâo. tos, ensinamentos e cuidado do es- '0 Brasil atravessa uma crise de -na crise atual, é necessário dar aos

* tado sanitário dos pomares. O seu produção que pertuba e prejudica Ministérios da Agricultura e da:
SILOS E ARMAZENS efeito seria muito maior se criasse todo o seu organismo; -

Resolvido Viação as verbas grandes de . que
Os operosos �gricultores do pla- uma rede de cooperativas frutícolas, êste problema, as filas se acabarão, precisam para solucionar a nossa

'nalto perdem trigo desde que au- destinadas a exportar frutas euro- os cofres públicos contarão com crise de produção. (Da Revista Vi
imentem .um .pouco a produção, O peias para os grandes centros con- elementos suficientes para coi-dar tóría, de S. Paulo).

LIRA

Notas rurais
.SANTA CATARINA, G RAND E

PR1O.DUTOR AGRíCOLA

,EM DOIS PAVIMENTOS
Santa Catarina é como um prédio

Ide dois andares. Do mar até à Ser
ra Geral, ilhas inclusive, é uma

planicie baixa. levemente ondula- ida, rasgada pelas várzeas ferazes,
de rios numerosos, navegáveis para I
pequenas embarcações. Ainda não

'se produzem plantas tropicais e

sub-tropicais, 'em grande escala
como a cana de açúcar, a bananei

ra, o cafeeiro, o milho, o arroz.

Terras farias de lavouras, divididas
-ern milhares de pequenas e médias

propriedades.
No planalto, clima frigido, mini

mas no Inverno, de 10 a 16 graus

aregatlvos, geada, neve vez por ou

tra. Pinheiros,. campos gerais, pro
priedades 'gr-andes, culturas de tri
go, aveia e centeio, pomares com

macieeiras, pesseguei ros e pereiras,
Latadas e cordões de vinhedos far-
110s.

Boa

Vendedor por conta propria:
PLACIDO MAFRA _ Be ser de M6das
Rua Felipe Schmidt, 34 - Fone, 155

coleção de amostras Atende-seàc:l.on-j";l;o..

Tipográfico
VENDE-SE

Eetantes e caixas de tipos em ótimo estado.

Tr�tar nesta Redação.

FALTA DE 'BRANSPORTE '"

uma.g.arrafinha· de

«I N O T»

FAR,MAC�A' ESPERANÇA
do Farmáeêutíeo NILO LAUS

'

Hoje 6 amanhã será a sua preferida
Drogas nacionais. e estrangeiras - Homeopátias ...:.. Perfu

marias - Artigos' de borracha.
Garante-se a exata observância no receituário médico.

)

')

Rainha

p, ALEGRE FLORIANó
POLIS _ CURITIBA _ S.

PAULO
Quintas e Domingos

Decolagem de Florianõpolis,
ás 14,00 horas,

-_\

S. PAULO _ CURITIBA
FLORIANóPOLIS _ P.

ALEGRE _ MONTEVIDEU
Segundas e Sextas

Decolagem de Florianópolis,
ás 10,00 horas.

Informações: Filial VARIG
- Ed. La Porta - Telefône:

1325

...----------------------�p------

Botijas de ierro
para gás
carbônico
VENDE-SE

I
KNOT S. A.
Caixa Postal' 34

Tel . ..;.. .. K 'N O T - Itaja!

I.Vislte, sem compromissos

LI'RIRIA ROSA

I Rue Deodoro. 33

Florianópoli!
. Livros DOV'()S • usadca.•

em diverso. idiomas,

. A tende encomendae de
obras editadas no Brasil

-

ou . no estrangeiro.

NQVidaEÍ.es tO�8S
semansa ·'1

RETIRARAM SUAS CANDI- •

DATURAS
Tôdas as bebidas, inclusive as

fabricadas em' outros Estados,
retiraram suas' candidaturas,
para esínar nos lares catarí-

r uenses,
- em vista da certíssí

ma vitórill do aneritivo KNO'1'.

•

j
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Edital de Praça com Prazo de
20 [{ias

O Dr. Hercilio João da Sil
va Medires, Juiz de Direito da

segunda vara da comarca de

'F'lorianópolis, na fórma da lei,
etc .

Faço saber aos que o pre
sente edital de praça com o

prazo de vinte dias virem, ou;

dele notícia tiverem, que a re

querimento dos interessados,
o oficial de Justiça deste Juizo,
ou quem suas vezes fizer, há
de trazer a público pregão de
venda e arrematação. a quem
mais der e maior lanco oferé.
cer além da avaliação, no dia
vinte e cinco do corrente, na

frente da Palácio da Justica.
as quatorze horas, os seguintes
imóveis, pertencentes aos espó
lio de João Gentil Vaz:

VÁRIAS NOTÍCIAS M�ndial, e realizar-se em nosso'

I
tancía de 15 ,mi.l, francos a. ti-I ti.tulo

de campeão de semi-mé- N° 1 - Um terreno, parte
_ Chegou á F. M. F. o passe pais. tulo de mpréstírno. Essa im- dIOS, uma vez que o seu titu- alodial e parte de marinha, no

do atacante argentino Valse-
• • • portancía será' devolvida á lar, Marty Servo, com uma le- segundo sub-distrito desta Ca-

chi, 00 Clube Temperley, de QUER AUXILIAR O PR�PA-I Con��eração Brasileira . por 'são no nariz, não poderá de- pital (Estreito), medindo de-

Buenos Aires, para o Botafo- RO DA NOSSA SELEÇAQ ocasiao da Copa do Mundo em tender o' titulo diante de Ray zoito metros, e seis decímetros

.go. Do sr. Propércío Tavares 1949. Rcbíson. Em virtude disso, a (18 m. 6) de frente na estrada

.

_ Anunciam os [orríais lUf:' stso-oncíal da Armada recebe- x x x Comissão ipromov,erá um tor- que segue para Coqueiros, por
Distrito federal, Porto Alegre mos a seguinte carta' O CICLLSTA FRANCÊS VEN- neío, afim de porclamar o no- trinta e cinco metros (35 m. O)
e Recife possuirão os primeiros Sr. Diretor Esportivo do "O CEU EM AMSTERDAM vo campeão. de fundos, mais ou menos, com

estádios construídos 'pelo go- Estado:' _ S,a�dações _ Por Amsterdam, 9 (U. P.) _ O
x x X

.

José Alves do Sacramento ou

vêrno da União. 'V.QS'so n:t�rméd:o ?fere90 os ciclista francês Lemoínne ga-
EM WEMBLEY /1. PRoXIMA quem de direito, havendo nes-

_ O Fôrça e Luz, de Porto me�s selvIçl�S técnicos a Fede- nhou a corrida de resitência OLIMPIADA. se terreno um rancho coberto

�l:e:gr.e, completou,
. d(�mi�gc raçao Cat:a.rmense de Despor- de 100 uilômetros ue se rea-

Lausana, 9 (U. P.) - Este- de telhas, em ruinà, avaliado

últlmo;24 anos de existência. tos, para auxiliar a prepara- r
q
t id d 'oq d

ve reunido o comité olimpico. tudo por tres mil e oitocentos

Tel gr d U P
_.

IZOU nes a CI a e. vence or .,
.

(3 800 )_ e ama .a .
. lU11;n- cao do Selecíonado Catarinen- , t d 1 h que a seguir anunciou ter es- cruzeiros , ,00.

cía que o R8cifllg, de Buenos Se, que disputará o Campeona- '2em2pr�gout o e2ID6Po .

e

d ora0 colhido Wembley 'para sede N° 2 - Um terreno no se-

A',' 1
.

f t ' t
.. .'

mmu os e segun os. d
' . .1.' d b di trit d t

'

ires, p anela e 'e uar uma ex- o Brasileiro. Deseio ajudar "a
-

dí 1 F" d
os próximos logos olimpícos. gun o su -' IS ri o es a Capí-

cursão ao .B:rastl, a:pós o. cam- ficando e n c a r r e Jg a (�G de It��e��e�o�n e�� 'tel:c���� l�� No vererano estadío serão \al (Estreito), medindo 'doze

peonato OfIC�l da Arge_���na. selcíonado B, pois preten- ar.
b construídos uma piscina e 10- metros e oitenta e oito centi-

_ Tom Miller I um Jovem de do aplicar uma nova mo- g, cais para os jogos de box e lu- metros de frente, por (12m,OO)
.26 anos, conseguiu recente- dalrdade no futebol que a mes- QUEM QUE� �E� CA,MPE

- ta livre. na �trada que segue para Co-

mente realizar interessante ma apresentará frente aIO sele-
AO Ficou decidido também que querros, por quarenta metros

DE ,sEMI-MÉDIOS?
jproesa. No dia 15 de março ul- cionado B. Brato, subrescrevo- ,fosse incluída no programa a de fundos, 'n:ai� ou menos', com

timo, numa motocicleta deixou me. Propércío Tavares". No:va _

York, 9. (U. P.) - A marcha de 10 quilômetros, e quem de direito, extremando

G). cidade de Modesto (Califcr- O missinista é zazueíro e Comissão Atlética de Nova trocar a marcha de 50 quilô- pelo lado Norte com terras que

nia) viajando através de g foi "capitain do Sclecionadc York declarou que está vago o metros pela de 25 quilômetros, pertenceram á herdeira Maria

países americanos, num per- da Marinha, de 1916 a 1H24,' INSTITUTO nE L�p01dina Vaz OIU que:r:n de di-

QUrSO total de 22 mil quilôme- tendo em 1930 sido capítaín do lJ APOSENTADORIA E PENSÕES DOS reito, e pelo S;rl c?m. ditas que
tros. tendo chegado ao Rio de "Scratch" paraense, COMERCIÁRIOS pertenceram a Oliveira Carva-

.Janeíro no .día 6 do corrente '" * I< ilho & Irmãos, avaliado s--r-:
_--• .o

_ Notícias aqui. dizem que BENEMÊRITOS DOS JOGOS DELEGACIA Ell'I SANTA CATARINA mil e duzentos cruzeIros ....

-o Campeonato Sul Americano Santos - A Comissão C.en- CONCURSO PARA FISCAL (Cr$ 2.200,<00). E 1_)a1'a que d�
de Bocha será efetuado em tral o'rgani:liadora dos J'vsoo E D I '.r A L chegue, ao ,conhec�mento

nos<:!1
.Montevídéo no dia 10. de ou- do XI Campeonato Aberto de • Chama-se a an:m.oa/v _ .

todos a quem interes�.:,,€ qúe
._ I. ...

' .:", ---"'�'�O"'Q.dn." nara o EDITAL u- d Y\M' �---

.tubro, em caráter extra. A C. Interior, em sua reumao do blicado no Diár ío Oflclal do Estado, ernçao Uo::; ... - _.- ---- - P.. __ mitR' pL,8lí(..'a,U8' ê afixado na

B. D. será convidaria. dia 29, considerando que os mês, contendo as condições para inscrição dos qandidatos a forma da lei. Dadõ e passado
_ O Vasco da Gama, do Rio, Jogos serão realizados a 5 de FISCAL, podendo quaisquer íntormes ser obtidos à rua Felipe nesta cidade de Florianópolis

vem de receber novo convite outubro, em Santos nas pra- Schmidt n. 37, 1° amdar - Secção de Serviços Gerais, diaria- aos quatro dias' do mês de Se

-do Méxi'co par.q excursionar a ças desportivas dos> Clubes lo· mente das 12 às 15 horas, exceto aos sábados das 9,30 às 11 temb:m de mil noveoentos e

esse pais azteca em dezembro ,cais, e, portanto, deve-se em horas.
I ,

.

quarenta e seis. Eu� Regina
-do corrente ano, afim de inau- grande parte a estes Clubes a Em, 10 de setembro de 1946. Galetti, escrevente juramenta-
-gurar o novo estádio. efetivação da maior Olimpiada J. E. Ericksen Pereira - De,legado do, subscrevi. (assinado) Her-

_ Spineli e Franqu:ito vâo da América ,Latina; eonside- cilio da Silva Medeiros. Na

t'entar a sorte nos 'gramados rando mais, que de inicio S11r- Pana.·r do 8ra'5.-1 �. A, margem: Sêlo afinal. Está éon-

jtalianos. g!ram difi.cu]dade� dJC ordem fi- � • forme o original ao qual me
_ Está pratkamente deci- anceira; que foram mais tarde r�porto e dou fé. Regina Ga-

dido ·gue Joréca será o técnico sanadas pelos C.asinos da Ilha

LI-oha Br'as.-I-Ita'I.-a letti.
(lo selecionado paul,ista que en- Porchat, Pal'que Balneário ----------"'"--

tervir:á no próximo C.ampeonfo- Atlantioo e do Guarujá, RE- A Panailr do 'Brasil S. A. tem o prazer de anunciar a pró-
to Brashl'eiro de Futelbol. SOLVEU: - Conferir o titulo xima inauguraçãol-na �eg;unda quinzena de setembro corren-

_ Nos dias 15 e 22 do cor- de Beneméritos dos Jogos de t;e, de sua nova linha transatlântica - Rio - Roma - RIO,
:rente serão realizados os encon- XI Campeonato Aberto do ln- com escalas em Recife, Damr e Lisbôa.
tros entre as 'seleções alagoa- teriar aos srs. ,dr. Raul Jordão Aéronav,es --, Quadrimotores, de 40 passageiros'
na e sergipana, pelo Campeo- 'de Magalhães, Josá Fracaroil Frequêllicia - Uma vez po[' semana
nato Brasileiro de Futebol. As Sobrinho e Sev,erin. Biachi Tempo de vôo - 25 horas.
duas entidades escolheram de r.epresentantes· dos Casinos 10- TARIFAS
pleno acôroo o árbitro A'l1genti- cais e aos seguintes Clubes: Passagens - Rio - Roma Cr$ 12.975,00
no Felix (SherJock) par,a diri- Clube IlIlterna'CÍonal de Rega- Rio .Roma Rio Cr$ 2335500 NOl!lf nubll'CaçO-'es
g,ir os J·ogos. tas, Clube de Regatas Salda- = Roma":' . ,_. � .. , '-Cr$ 1-:Ü�5-7,40 ,- IW'-I" �. -,,,

Fipolis.
$ 24 952 50 Apraz�nos registrar o apare-

_ O Corintianos, após o nha da Gama, Glub de Regatas Fpolis. - Roma - Fpolis.. Cr ., cimento d Revista Arte & ln-
,campeonato paulista, excur- Vasco da Ga1ll1fÍ, Brf'l.Sil Clube Encomendas - Cr$ 104,00 por quilograma. . ,�- I d

'.siona;rá
ao norte do pais, per- Associação�.

t ética dos Portu-' Ao mesmo tempo, aproveita a oCaI.siãó para confirm.ar o dustna Ol1gao da Escola n us

manecendo fora da pauliceia ários de Sa s, Tenis de San- restabelecimento da linha Rio _ Lisbôa - Paris - Londres -- trial de Florianópolis.

pelo espaco de três meses. tos Footba Clube e mais ao '

uad d d t 'It' d as vialg\ens sema Bem impressa, com matéria
Rio, ja efet o es e agos ou· Imo, com u·

-

assaz interessante, a revista
_ O Botafogo, do Rto, vem Asilio AnáUa Franco. nais em ambos os sntidos. .

de pedir licença á C. B, D. pa- • * * Maiores informações poderão ser obtidas em qualqruer .dos cujo prim:eiro numero apare-

Ta contratar o centro médio O BRASIL EMPRESTA PARA escritórios da Panair do Brasil S A .ou nesta capital á rua ceu no dia come�or�tivo td�
, 'p kosd' A F I F A

,..,.' nossa IIlidependencla, es �

1UlIlgaro a . 1. . . . .•.. Conselheiro Mafra nO 27 - 'I\e1efone: 1553. I ad b
.'

_ Luiz, Aranha, referindo. Rio, 10 (Via Aérea) _ A certament�, fad a a um n-

se .ao Congresso de Luxem- situação financeira da F. r. F. llhante progre�so,. preenchendc
bUl1go, declarou que nunca o A. é precária em falce do seu

uma lacuna tecmca da _nossa

futebol brasileiro alcançou tão longo Pir'íodo de in:atividaàe Capital. .

.-

,grande prestig'io e interesse na provocado pela guelTa. Não A �<?va pubhcaçao tem. co-

Europa e no mundo. Salientou poude a entidade. de futebol m.o dlflgentes o.s pro�e�s�res da

que o próprio presidente da F, onganizar e controlar os pré- Esc?la Indus�n�l, Plim? de

J. F. A., sr. Rimet, aprovou ad- lios internacionais na Europa Freltas e Antômo p. GutI�rrez,
miração especial pelo nosso fu- que ,constituem'a sua fonte de 8,

_
com� colalbor�or,es a un08

rtebol, tendo por isso deferidido renda. Assim a C. B. D., de con-
e demalS p:r.ofes,:,ore.s do Esia-

os interêsses do BT,asil naquele formidade com os entendimen- belecimento.

congr,esso .desportivo. O sr. Ri- tos processados' em Luxem- �� �azermos o reg1stro de

met será convtdado de :honra bUl1go ent:r;e o sr. Luiz Aranha penod�co, apresentamos ao�

da C. B. I. por ocasião da dis- e Jules Rimet, resolveu enviar seus diretores os nossos mais

puta' em 1941 do Campeonato á entirlarle mundial a impor- ,franco3 aplaus.s.s.

Nq próximo, domingo, pela manhã, tendo por local o gramado da '.

rua BOC8ID!a, �ater ...se:ão �s valentes' e diSCiplinados «teams)) do . Olímpico e
do Colegial, IIder e vlce-lIder ,do certame da 28. ,Divisão, respectivamente ..

•

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

! '
...
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o t'5TAJ.JO- Q.uarta telra. " d� Setembro de ".6 7

,

O Mucus-'d-o-'-""'"TAmarqa''' decepcâo para
Asma Dissolvido I . os [rcmceses 1

Ropida.ment� Nov!IlfJ�K. c�n!�ra o !tJ!sJ�� Byrnes
o. ataques desesperadores e violen- pronunciado em 8tuttgart foi uma amarga decepção para os.

- I, �osor�:ni:l�r;;� rr�ill�;�n�ui!�er�7:,en:;;';,I� franceses e uma forte censura aos rlUSSOíS· A proposta do secre-
hum a saúde e debilitam o coração, Em tárío de Estado no sentido de que, os .grandee exércitos de.ocu-3 minutos, Mendaco, nova fórmula r

médica, começa a circular .no sangue. pação sejam reduzidos o mais cedo possível foi de certo' dirigi-
dominando rapidamente os ataques. ., 1'-' ! .

Dêsde o primeiro dia começa a desapa- na aos rusos, que mantêm na Alemanha forças muito maio... ,

recer a dificuldade em respirar e volta res do que aIs dos aliados ocíríentaís, '

',',
o sono repatador. Tuáo o que se faz ne-
cessãrio é tomar 2 pastilhas de Mendaco Ao mesmo tempo, Byrnes fez a categoríca advertêncía de
ás refeições e ficará completamente livre
da asma ou bronquite, A ação é muito que os Estados Unidos não retirarão as suas tropasda Alema-
rápida mesmo Que se trate de casos nha C titui f'

-,

t
,'o

ha drebeldes fi antigos, Mendaco tem tido . ons 1 UlU essa a ll1maçao uma respos a' a c'alUpan: e:
tanto êxito que se oferece com a garantia sussurros 'de que todos os soldados americanos regressariam á
de dar ao paoiente respiraçâo livre c fácil

,,'rapidamente e, completo alívio do s«fri·

I pátria, .em
breve ..

mente da asma em poucos dias. Peça
Mendaco. hoje mesmo, em qualquer
farmácia.. A nossa garantia é a sua maior

IP-------------
..---I------

proteção.

Menda". ACo"ob.omcao.m

�
•

Médico 'especialista -em DOENÇAS.. T •
.

Curso de fp��fe��!'�:nto e Lon- Ag"rd Lcunbem a (r $.10;00
I /' 1agerlSga Prática no Rio de Janeiro

,CONSUL'VAS :.._ Pela amarmã:

Ndiariamente das 1CWÓ'às'12 hs à'o
.

OI!.h1 Clen'o'll·tl.l'o!.l'o� "

"tarde' excepto aos sábados. das ',1'4 I U III \I u.àJIIs 1'6 horas -, CONSUL'l'óRfO:
Rua João Pinto n. 7. sobrado -'- -

Fone: 1.461 - Restdêncta: Rua PRODUTO DE,D,IVADO DOPresidente Coutinho. 58 "'''

• I
I CURAK�E NO COMBATE A

DR. MARIO WENDHAUSEN ,POLIOMIELITE .

crwetor do Hospital "Nerêw Ramos" 'New York (8. I. H.) _. A
CLíNICA Ml1:DICA DE ADUL.TOS

E CRIANÇAS Academia de Medicina de NÇ}-
Consultóno: R. Visconde de ·Ouro. voa York recebeu uma comuní
Preto. 2 - esq, da Praça 15 de No- cação de que resultados mar-
vembro \ altos da "Belo Horizonte ") I t f t'd tT I 15'5

can es oram con 1 os no ra-
,'" e., tamentCo!,su.ltas: das 4 �s 6 horas, I al1_1en�rQ .da forma. comum de

Residência: R, Felipe Scbmidt, 381 poliomíelíte (antenal' aguda)
- Fone manual 812

.
cem íntocostrm, derivado do

I curare, veneno' usado pelos in-
DR. BIASE FARACO dios sul-americanos para em-

Médico - chefe do Serviço 'de beber seus chuços e flexas.
Sifilis do Centro de Saúde

DOF.NÇAS DA PELE - SíFILIS O Dr. N. 8. Ranshoff, de Na-
DE ���õtfss SE���·GEN�Á� va York, autor do relatório,
INF..RA - VERMELHOS 'E ULTR,._- declarou que vinte e nove ca-

" VIOLETAS
CONóSULTAS: das 3 às 6 hs. - R. SOS foram tratados com ínto

Felipe Schmidt.'46
RES.: R. Joinvile. 47 - Fone 1648 costrín, cem bons resultados.

DR. NEWTON D'AVILA
não se v�rifkafoldo .uma única , • _ •..• •

'Opera õ v' U I á deformação. Cinco pacientes Expurgo na UOlao dos I1scrltores SoviéticosDoenç�sesà';; lnlt�stln�� r;:fo -;
.

apresentaram "bons resulta- li "
anus - Hemorroidas. :rratamen- dos" assinalando-se fraqueza MOSCOU {U. P.) - O "PRESIDIUM" .da União dos Es-to da colite amebíana. ,,, .' , '. .'. .

Flslot!!rapla :- Infra. vermelho, em apenas um ou dois

múscu-,
crstores Sovíétíccs expulsou seu presãdente, o escritor Tíehov,Consulta: Vitor Meireles. 211.'

•

t· A h t
.

Atende diariamente às 11,30 ns los. bem .como a poe lSa na Arc am ova e o escrItor Jocheno. A
e. à tarde das 16 hs em diante dida .ç, •

t ad d ��...1 d
. -

d
.-

Resld: Vldal Ramos, 66.

I
\0 primeiro efeito de intocos- me. ' 1.01 om. a e ac�1.uo com uma, e.msao a CO�lSS�o

FonE> 1067 trin manifesta-se na visão di- central do partJ!do COm'lllllista, para e�ul1{9ar o mundo htera-
-----:'--:'--------....,..--:------___.:.'--- fusa ou dupla. A dôr é aliviada rio dos pro:pagador€Js da :b�.l1{9u�sia ,�identaL Também_ foi-

..

'ES.CRITÓRIO JURtDIEJO COMERCIAL. Identro' de 15'ou 20 minutos. condenado o poeta Boris P.asternak, por ser sua poesia não

.

(Com um Departamento Imobiliário)
• E' i,mportante a distensão àos po]ít_ica, destituid.a d� ideais e afastada da realidade.

Vendas de pinhais. fazend:!s e emprêsas

I
músculos dos braços, pernas,Diroetor: dr. Elisiário de Camargo Branco

ADVOGADO cos.tas e pescoço, de maneiJ'a a

. Rua Frei Rogério, 54 - Fone 54 _ Caixa Postal 54 restabelecer, a' extensãQ de
Endereço telell:ráfico: "Elibranco" _ Lajel: _ St. CatariD. músculo tanto quanto' possí-

vel.
"

Em um ,grupo de dezenove
casos, classificados como "ex
.celentes", a maioria abando
nou o l'eite 24 horas, depois de
in:gerida uma ou duas doses de
.intoscrotin. Cinco paJCientes,
lqg'raram l'ev:antar-se e cami-

. nhar, ,após uma ou duas se

mahas de aparecimento da
moléstia, conquanto atacado.s
de p,arali�iá por ocasião da

-

\ . doença.
"'-,..-""'.a� _- __".- , _� ,;..._" _ ""'-

- - ""'- , -

_ _.
'--'

DR. SAVAS tACERDA
cumea médíco-ctrúrgíca de Olhol
_ Ouvidos, Nariz - Garganta.

Pre.crição de len'tell de
·oontab

(l()NSULTóRIO - Felipe scnmí
dt, 8. Das 14'às 18 horas. '

I141SID:fl:NCIA - Conselheiro lIIIa
fra, 77,. '

TELEFONES 1418 e 1204

IJR. A. SANTÁELLA
tDlplomado pela Faculdade Na
donal' de Medk!ina da Universllia-,
de do Brasil). Médico por coneur
.., do Serviço Nacional de Doen
lla8 Mentais. Ex interno da santa
Casa de Mlseric6rdla, e Hospital
Psiquátrico do Rio na Capital' ..

deral
.

«DdNIC,A HI1:D[�il - DOilNÇAlt
NEtt,,�A8

.... Consultófrió:;' Edlffclo Am6i.1Í1'
NETO·

- Rua Felipe Schmldt. Consultu:
Das 15 ás 18 horas -

aest4�llcia; Rua Álvaro de Carn
lho nO. 18 - Florlanópolls.

DR. 'RO'LDÃO CONSONi
cmURGIA GERAL - ALTA C).
SURGIA ,;_ MOL:fl:STIA8 DJil ...
.•.. NHORAS, - PARTOS ....
J'Orinado pela F,aculdade de Mecu·
clnna da Universidade di! Slo

Paulo, onde' foi assistente por '�...
r10s anos do Serviço' Cfrt1rglCÓ 40

Prof• .A1Iipio Correia Neto I

CIrurgia do estômago e vll18 'bl·
1Iares, Intestínos delgado e grono.
tiróIde, rins, próstata, bexiga,

·atero, ovários e trompas, Varlco
,ceIe, hidrocele, var�s e herna

CONSULTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua .Felpe
Bchinidt, 21 (altos da Casa Pa...

raíso), Tel. 1.598.
_SID1llNCIA: Rua ES,teveB Jll·

níor, 179; TeL M 764
---------------------

DR. POLYDORO S. THIAGO
Medico do· Hospital de, Ca,rid�de de

,

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLíNICA M�DlCA :&M GERAI.
Doenças dos órgãos inter nos, cspcc;a).

mente do coração.
ELECTROCARDIOGRAFI.4

- Doenças do sangue e doe cervo•.

Doenças de senhor-as - parto•.
CoD!!ultas diàriamente da. 15 à. 18

horas,
Atende chamado. a qualquer hora,"

. inclusive durante a noite.'
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire-

les, 18. Fone 702
ItESIDE:NCiA: Avenida Trompowalá.

62. Fone 766
,

\

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Oos Serviços de Clínica Infantil dll
As,sistêncla Municipal e de

• Caridade
CLtNICA MI1:DICA DE CRIANÇAS

• ADULTOS
OONSULTÓRJO: Rua Nunes Ma
ebado, 7 (Edifício S. Francisco),
Consultas das 2 às 6 horas'

tt.ESiDI1:NCIA: Rua Marechal GUI·
lherme. 5 FO)1e 783

"

DR. MADEIRA NEVES

I

AUTOMOBILISTAS I
Atenção

Pal'a o seu dínamo ou

motor de arr,anco

OFICINA ENALD.
Rua Conselheiro Mafra

l'le. 94

,\
CAPITA� RESERVAS
Responàabi\ dReceta

. 8 f!1

Ativo

Cr.
Cr$

80 900.606,30
5978.401.755.97

67.053,.245,30
142.176 603,8"..

SiRietroe pagos
Responsabmda'1e�" últimos li) aDOI g8.687.8'l6.3o.

.

76.736,401 306,20

Dí;�\res' IDr. Pamphilo d'Utrs '. .

de S'
.

A
.:

M
'Freire de Carvalho, Pr. FrancIsco

e; 'J 'sa: AnblSlo ass?rr� Dr. Joaquim Barreto d� Ataujo
'oe reu.' \

..... 'n:.:=" •••• ". ---�

\ .

• ..."""',..... ......... 7 ••• • X4 ..- ... .�

..

PELQ

Expresso Noturno do I

jornal
o E,S'I'ADO

FLORIANÓPOLIS' JOINVll,E
r

SAlDA DE HORJAKOPOUS:
(HEcn4DA A JOIHVllE:

SAlDA J>E JOINVIlE:
CHEG.4DA A fLORIAHOPOllS:

1 da madrugada.
7 da manha.
lO da manhã.
S da tarde.

\

I:

I
li!"

Informações:
Em Fpolis. - na Redaçéio ,do «O ESTADO.

Erq Joinvile -rno Hotel Príncipe

Fabricante e distribuidores das afamada. con- 1:,""':fecções -DISTINTA" e ,RIVET. Possue um gran- :
de sortimento de cosemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, mC)l'in. e aviamentos

'Ih
\ para alfaiates. que recebe diratamant.. da.

1"'.;,'me
.

ore. fábrica.. A Caso· "'. CAP' ITAL·· "'hamo a aten'"ão dos S C I d· t
.

-d d Ih f&\ ... • nr... omarc �nt.s. O ln er�or .no senti o, e e azerem uma

�_� V.�.i.t.C)_a.n.t�e••_d.e_e.f.e.�.o�"�m�••�u�o�._c�0�m•.�p�r�a�.�:�.�M�A�T�R�I�Z�.�m��F�·���r�i�a:n�6poUs. - FILIAIS emJ'IDumenou e L�u.
� -

\.

I QU�R VESTlR·SE COM, CONFORTO E ELEGANCIA?
PROCURE

Alfaiataria
A

Mello
Rua Felippe Schmidt 22 Sobrado

.

.ESCRITóRIO JURíDICO COMERCIAL.
A."unto.; Juridicos.- Comerciai� - Rurai. e ,Informativol '

Hndereço Tel. ELIBRANCQ'.,- LAJES - Santa Çatal'iB8
C.onaulte nO.Sila Organização onte. de te ,decidir pela com

?I'a ou venda de imoveia. pi,nhaà ou qualquer
em.pre.a ne,te eatad'o

Diretor: •• DR. ELISIARIO DE' CAMARGO BRANCO
.

ADVOGADO'
Rua Frei R('géric. 54 - C.ixa Postal 54 - Fone 1i4

)
...
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ainda esta semana, provavelmente
.

no próximo sábado, o. Bra�il retornará à. or�

. dem constitucional, - aspiração generalizada de todos quantos, Integ�ados na . famí�
lia, nacional, querem a imper'mutável tulela da Democracl�.

MOCIDADE SOClAL, DE'MOCRATICA
Em sessão solene, a reali- ríanópolís: P�esidenfle: Anto- Iracy Silveira; Zenir Pires

zar-se ás 20 horas do dia 12 de

fnio
Gomes de Almeida, 1. V. Comissão de Propaganda: fIa.'

Setembro, quintá-feira, na sé- Pres.: 'Mrrían Fere ira, 2. V roldo Bras�l da Lu�; Nereu dI);
de social do Democrata Clube, Pres.: Osní Gil Kirsten, Secre- Valle Pereira: Joao Batista.
a Mocidade Social Democrátí- tário-Geral : Hamilton Valente Gonçalves; Rui do Vale Pe�'ei.
ca fará a ínstalacão do Díre- Ferreira; 1. Secretário: Paulc ra; ALdo Gadino: Olivério JotÓ{'io Municipal da'M. S. D. em Felipe, 2, Secretário: Etelvina '� Gomes; Ruben S,ant'Ana;
Florianópolis, que ficará assim

'I'esoureíro :
Nílton C.alazan; José Lopes:

constituído:
Piazza de Melo, Fernandes; Artur Boas; 'Moa-

Diretório Municipal de Flo- Maria Oliveira, L Tesour.: Jo-
cír Coelho; Milton Almeida',. sé Ribeiro, 2. Tesour.: Walmor Izidro Costa; Domingos Aqui.Prudêncio. - Conselho Fiscal,
no; Waldir Santos; Nilo T�:_.- Presídertte: Eugênio Doin xeíra Chaves Filho; Ciro Ma�Vieira; - Glorinha Almeida; ques Nunes; Dinah V. de souAntonio Apostolo; João Gon-
za; Wilson Pessoa. Comissão,

zaga; Orestio 'I'omazzellí ; Jo- de alistamento: 'Wilmarsé Antonio S. Thiago; Mário Elias; Célia Buck; Wanda Ber..Schmidt; Reinaldo Lacerda -

nardini; Dionésio Ferreira'Comissão Social: - Mário Ar- Edio José Tonolli; João Alfred�thur Ferraresi; Eugênio Alfre- Cantpos: Abelardo Ooélho'do Müller; Wilson Abraan; Mi- Gerancio Saoíno de Silveira:
guel Soika; D'emerval Rosa; Olga Maria Barbosa: AntOl1i�
Nelson Abreu; Ênio Ezequiel de Dobesz; Emídio Silva; Hedy,

Olíveíra; Jucélío Costa; Carlos Rosa; Wilson Mello; Urban\}
B. Gomes; Almir José Rosa; Mário Ramos; Gentil Lemos'
Constatíno Atherino; Eduarda José Carlos Daux; Claudiono;'
Rosa; Moacir Rosa; Hamilton Lísbôa e'Aires G. F. de Mello.
José Heldebrand; Américo Tei- A sessão de posse, será irra;
xeíra Gutierrez; Marciano Go- díada pela Emprêsa de Propa,
mes da Silva; José Tito' Silva; ganda RádiD Guarujá.

M:()ci'dade Soci'al DemocrátiCr',)
CONVITE

Atividades
acedêmíces .oão Batista IA Comissão Social do D. A. Bonnassis
XI de Fevereiro, convida to-

I
avoptroessen tamos os nossos

dos os acadêmícos prura o Jan- ADVOGADOS
.,

de feliz estada no

tar de Confraternização, á rea- Ruo Felipé Schmidt 34
. Paraná.

"Ilzar-se dia 14, rio Lira Tnis Solo 3 Telei 16-31
'

----------

Clube, em regosíjo pela posse
.,.

Pnblicil�õesdo novo Diretório. Y
A :Lista, de arlescles acha-se p 't d r receb·l·dasem podêr cio a;cadê,mico Alfre- ara es o ar a e- , . , .

f·' d'
•

d
' NotI,ClaS d<ü MexlJco -. Pe·

,��,Za�:�i��2�de do Dketó-
orma IDtro uz. a r�ódico da .Secretaria ?e. Rela·

Após o -jantar ha;v€rá uma çoes Ext:enores do MexllCo -

grande Soivée. Rio, 10 (A. N.) - Reune-se n. 1.
hoje a comissão parla;mentar, Problemas de Base do BrasiJ

·Camisa., Gravatas, .fiiame., incumbi,Qa de estudar a refor- - do Instituto Brasileiro d'e
Meial dai melhorei, pefOI me- ma introdlUzida pelo decreto-lei Geografia e Estatíst.ica.
Dores preçol IÓ na CASA, MIS que modi1:icou 'O ato conoeden- Relatório de 1945 - da Jun
CELANEA,- Ruae. Mafra, 6 do moratoria aos eS1pecialistas. ta Executiva Regional de Ban
--------------------------- ta Catarina, do Conselho Na-

Declar'aram a' greve braDca cional de Estat-sti.ca.

.

•

_,

' ,.' .

,

. pa��;.ista n. ����ri'a, - de Sãc

BruMa, 10 (Agêucia Vitória) - Os estudant-e.s bahianos Revista Atualidades - de
declararam a gréve hrança contra os negociantes inexcrupulo- Flori'anóp.olis - n. 8.
sos, exploradores da bOllsa do p'Ovo, ,recomje.nda:ndo a mais com:- PalpeI Pega-moscas - Revis
pleta aJbstelnção de tôda e qualquer compra de' arUg.os não con- ta da Escola Técnica de Avia-
side.ra;dolS absolutament.e ne,cess·ários. çã0 - n. �12.

------------ -------------------------------

-'lorlanópoUt, 1111e Setembro de .1946

o Rio Brande sõmente ,deve receber
colonos, estrangeiros especializados
Porto Alegre, 10 (A. N.) - cendo. Sendo assim, é nosso

O Interventor Federal falando pensamento receber apenas
á reportagem declarou que o imigrantes especializados nos

Rio Grande do Sul não mais diversos ramos, como sejam
comporta grandes levas de co- lãs, Iatícínios, couros, eletrici-

1'01).os estrangeiros, devendo dade, etc".
portsso receber apenas espe-
cíalizados. E adiantou:
"Praticamente não dispomos
de terras para grandes levas
de agricultores, que reserva- particiJ)am aos paren.
mos para os nossos colonos, te. e pessoas amigas
filhos daquêles que; deixando o nascimento de sua

a Pátr-ia, se estabeleceram em I filha
nosso Estado. Como são pe- V Â H I A
quenas as nossas áreas dispo- Iníveis, muitas famílias já pro- Fpolis., 7-9�46. ,

curaram dírigtr-se para os Es- '-����__��_.....�������
tados visinhos lá se estaqele-

Almiro Caldeirâ e espêsa

FOfam tJomprar
navios mercantesRosas de Nossa
Nova York, 10 (U. P.) - A

Senhora Comissão de Compra, conjun-
A União Beneficente e Re- ta da Colomb ia, Venezuela e

creativa Operáriá, proeseguin- Equador chegou a esta cidade,

do no seu
. programa de fes- para negociar a aquisição de

navios mercantes dos Estados'tividades prp Caixa Social,
levará à cena ho ie, às 20 Unidos para a frota daqueles
horas pelo 'seu grupo de três países, A comissão é pre

amad�res teatrais, o apre-
aidída pelo cap. Ju�n Antônio

dado drama em 2 atas, Ro-1 Morales, da Colornbía, cap. AI-
.

aas de Nossa Senhora e um I berto A. Sanchez, do Equador
a.to vari�do.

'

e tenente Ma.�uel A. V�g�,. da
Venezuela, ja tendo ,InICIadO
as negociações com a Comis
são Marítima dos Estados Uni-

Os ingressos, que estão
sendo vendidos a CR$ 1,50,
têm sido muito procurados,
reinando intensa expectativa
por parte dos sócios daquela
benemérita entidade.

'

Ors.
Aderbal Ramos

'da Silva

dos.

Delegação
Médica

Embarcaram
I

domingo
para Curitiba, de onde,
após alguns dias partiriam
para o Rio de Janeiro, os

médicos psiquiatras que
visitaram o nosso Estado a

convite do Senhor Inter-'
ventor Federal.
A comitiva, que' tinha

comó chefe o Professor
Odilon Gal/o t ti, visitou al

guns estabelecimentos so-

. crars do Estado, ficando
muito bem impressionada
com Q índice do desenvol
vimento que alcançou a

obra. do govêrno de amparo
coletivo.
Aos ilustrados visitantes

®

COI.TftA, .CAS,f�,
QUEDA DOS ta

BElOS E DEMAIS,

AFECCOES 0'0 j.

COURO·CABElUDO.
TOlillCO (!A�!t.AR
POR EXCELÊNC�A

o Diretório E.tcduol. do Mbci :Iode Soci",l Democrático de Sta,
Catarina convido q todo. os moços, 0& 'm�mbros do P.S.O., 0'1 �;lCmQ',
família. e o pevo em gerol poro o sessõo de instolocão do D,iretório'
Municipal do M;O em F!orionópolis, o qUQ.1 se realizará dia 12 de
.etembro, quinta· feiro, às 20 horas, no sede social do Democrata
Clube

�

3 v -2'

A greve dos marítimos nos EE.UU�,
Nova York; 10 (U. P.) - A rejeitadas as propostas dos H

maior greve dos maritímos na deres para acítar o plano dai
história dos Estados Unidos prefeito O'Dwyer de aumento
entra no seu 6° dia, ao mesmo 'de 18 e meio ctns. po:r hora,
tempo em que a -greve de 25 mais ferias remuneradas e re-

mil chauffeurs 'de caminhões dução do trabalho de 44 para:
ameaça paralízar as Industrias 40 horas semanais. A greve já,
da cidade de Nova York. teve como resultado a diminui-
A· esperança de uma rápida ção na dístríbuíçâo de muitos

solução das greves se esgotou, produtos de consumo e obri
Philipp Hannah, mediador do gou a terminar com a remessa:

Departamento do Trabalho, de muitas matérias primas e

que voou de rSão Francisco re- produtos manufaturados nas:

presentando os maritimos da cidades da costa oriental. I,
•

costa do Pacífico, admite ter Ohefes dos sindicatos admí-
fracassado. tem. a impossibilidade de cum-

Harry Lundaberg, chefe de prir com diversos compromís-
90 mil marltímos grevistas 'da sos, mas sabe-se que o prefeito
Federação americana de Tra- O'Dwyer garantiu que mante
balho, reiterou que os seus tra- rá, na <Cidade, o fornecímen'

,

balhadores não voltarão até de abastecimentos, aãímen],
que seja estabilizado o salário, e remédios. Tres dos prin:c��"lI!";,_._"'..
A esperança de que a greve dos matutinos de Nova Y0r!e'"
chauffeurs terminaria em bre- "Times" o "Heralde Tr� o:
ve se dissipou, depois da reu-- e "Baily Mirrar" re�u��.
nião de ontem, quando, foram numero normal de pa�

Manifestações violentas em'�st�
Trieste, 10, �U. P.) -

Info�-lpatrulhOu Gonz�i, onde as;
ma um cC�:;':'!'��8.do da 8Sa. D!- lhas ao. norte o/blo uearam
visã'O que .sete s'OldaJdo�

nortê�jtmpas america,r.� oniem AS;
amerÍ!canos ficar.am feridos du- as �nifes!ar� Triest� fo
rante �s deso�ens de ontem mamfle�taço� desafio da proiem T.neste, .adla�tando:se que r:;t� Jelitas [mo de realização'de seIS a sete mIl

IPro-lUJgosl�-I'blçao d<;> �( oliticos comemo
vos t�ar:am parte nos mam- de .comllc1e�ante de 8 de 5e-'
festaçoes.

"
ratlvos te 1943, em Veneza"

PATRULHAMENTO �embr�rilheiros italianos, da-'
Trieste, 10 (lJ. P.) - Forças t�S ,�TJeoincide com � da r�n

armada� non;e--amenc.anas e a di t da Italia. A ímipfensa.
polttta mi'lit�r a�iada patru- I'

Çunista <Claramente d�cla
lharam as ruas de Trieste de- C<fa. intenção dos comumst�s:
pois dos graves acontecimen- ;h valarem a proibição.
tos que deram oportunidade a

violelllcias e arruaças, . onteIl,"
E

fi 'd g
,

quando a policia abriu fogó rt- vila· a a reve
ra dispersar os manifesta�es ,

. 10 (U P) _Pro-iug'oslavos que fizeraIP de- Est'Olwfmu, '
. .

._, -' ,
. D , .... de' ge- che<Yar a um a

monstl"açoes em desafIO à.S or- ep.oIs
..'

I:>
. do�>

dem temninantes do �verno, côr!d:0 prellmlllar, a grevbe ::,
.

l' 6 000 empregados dos anco",
Seis americanos e uf'Í mg es.

...

'

. i-
ficaram feridos � d:urante as suecos,. ma��ada. para ter In

desordens. A poliCia tambem' oio h0>]e; fOI e:Vltada.

/
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