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�m�n�ã, 18 .de. setembro de 1946i às 15
-

b�ras, sera promulgada a nova Coós
IltUlÇ�o· . �raStlelra. Ao . momento qlle. o Presidente -da Assembléia assinar· a Carta
Constltllclonal, a Bandeira Brasileira será hasteada pelQs "representantes das fôr
ças d/e terra. mar ! ar, a Orqu�stra Sinfônica Brasileira executará 8 HillO Nacional�

advertência de
.

La Guardia
tor geral da UNRRA, lamçou a

advertência de que os negocis
tas e os interesses investidos
farão firme oposição ao plano
da O. A. A. que 'visa abolir a[
fome e a miséria do mundo.
"Haverá oposíçãó neste pais.

e em outras nações, por 'Parte
dos gr�ndes produtores de
gêneros alimentícios ás idéias
da Junta Mundial de Alímen
tação" - declarou La Guar
dia, o qual acrescentou aindat]
"A desgraça é que, com a esta
bilidade dos preços, não have
rá especulações e, assim, mui ..
ta gente será obrigada a traba
lhar honestamente ... "

; M. 9834

Washington, 16 (U. P.)
No momento em que chegam a

esta capital as notícias de que
os chefes das' comissões da
Organização de Agricultura e

Alimentação das Nações Uni
das, após 'terem chegado a um

acôrdo sôbre a constituição de
uma comissão de 16 membros
para a elaboração de uma Jun
ta Mundial de Alimentação, o

sr, Fiorello La Guardia, dire-
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A promulgação da nova F' ,O R T E E M O C O
,

Carta Magna . Enqu_ar:to o desespero e a truculência do reecione-
, rzszno POlttICO tenta, por, todos 'os meios esconsos, anular

.
RIO, (Via Aérea) _ O S1". Senador Eernando de ll'Ielo

a vontade popular, expressa nas mais escorreitas eleições
VIana, Presidente da Assembléia Nacional Constituinte

até ho ie realizadas no Brasil, o Partido Social Demo-

d�pois d,e ou�ir O ��der dtt maioria e os dos dlíerentes par� crático consolida a sua posição, quer no Brasil, quer

dld,o� na A�semb]eIa,. resolveu marear para quarta-Ieíra
em Santa Catarina.

pro�lm�" día 18, às 1� horas, a sessão solene para pro-
Organização de ambito n.acional, corno exige a lei e

mulgaçao da nova Constituicão. pede a democracia, essa poderosa e triunfanté corrente

Ao ato estarão presentes altas autorfdades bem como
de opinião, a uma afagada ameaça de cisão, no caso da

O Corpo Dtplomátíeo acreditado junto ao nosso govêrno,
vice-presidência da República, soube reagir áesassomb�a-

A Orquestra, Sinfônica Brasileira, de uma das, tribunas
damente e, com isso, saio mais prestigiada e mais coesa

exe,('�utará os Hi�o� Nacional e da Independêneía, enquan� da prov�. a que a espunham correligtonários. e em .q ue

�(). for�as do Exército, postadas :nas imediações do Paláeío
a experimeritevern adversários matreiros, intrometidos

l'u.adcilltes, prestarão durante a solenidade as honras do
semcerimonio-samente em questão que lhes não dizia

estüo. respeito.
A manutenção da candidatura do preclaro. senador

Nerêu Ramos; decidida por forma que equivaleu a um

pronunciamento unanime do partido" de vez que o ilus
tre senador Melo Viana retirou o seu nome das cogita
ções da próxima eleição, veio cristalizar, definitivamente
a p u iençe pessedista.

-

'

Aparados os. «golpes baixos» que pretenderam os

a�versár�os us�r� os betões de ensaio de um oposicio
rir szno sietem àticc estouraram no ar, inuteis e inglórios
ao c6nhecimento. da' disciplina, partidária do P. S. D:

Batem-se os minoritários, como os' acontecimentos
eYid!!_npia_m, por ump política,� de do ut cles. Mas o etni
marcif:íre -na--Sfrcrfo�nron�",,"""'_n.nde..tac�o �q_ue é�traç'o '

boração 'adversária, para só acolhe-la quando----eSl:rerrr<r rii........;;-:;;..;';_::::::-::===---:__..:--:::--
de dúvidas a sua sinceridade.

--L_

O procegimento do grande presidente e as reitera- suas reservas
das demonstrações do fortalecimento crescente do ('.S.D. Hollywood, 16 (U. P.) -- A:

comprovam a certeza de que já dispomos de uma orge- 'capital do cinema está neste

nização política nacional. momento recorrendo ás suas
, .

E se, no setor �eral, é essa a invejavel localização "reservas". Assim, noticia-se
do P.S.D., em nosso Estado ela se define tambem aus- que a popular escritora Fan

piciosamente, como corretite apoiada por enorme e' nie Hurst concordou tínalmen

incontrastável maioria. te em permitir a filmagem du-

Ainda agora, quando nos aproximamos de mais ma das suas obras, que vinhal

uma campanha eleitoral, o toque de sentido já foi dado recusando á mais de dez anos,

pela Mocidadé Social Democrática. Por outro lado, a RKO resol...

O movimexüo dessa juventude, vibrante e caloroso, veu conceder um papel de es-

é confortador. trela a Jane Greer, depois d�
, Estuant,es de entusiasmo, decididos ao serviço do mante-la sob contrato sem tra..

ideal que, OI> em.polgà, os moços catarinenses estão balhar durante vários anos.

ensinando democracia aos que, trazendo-a na boca,
pen�am movimentá-la nos gabinetes fechados, ofere
cendo termos de acordos e clausulas de coalizões.

A lição de 2 de dezembro de 1945 ensinou que os

partidos, cujos progrâmas não solicitarem o entusiasmo
sadio e vigoroso da mocidade, e eu ios chefes não mere

cem a confiança estimulante e criadora das novas gera:'
ções, ser âo sempre' partidos divorciados da época e df!
realidade, ,e por iS80, em todos os apelos à.s urnas, elei
tos apenas das derrotas.,

Os problemas sociais, economicos, Juridicos, poU;
ticos e morais que nos afligem e tor.turam, para se�m
solucionados, necessitam da ousadia revolucionária áos

No ret?into da' Assembléia, um rep.resentante de cada'
Ul�8, dars �(}ssas fôrf)8.s de terra, mar e ar. hasteará a han
(Ierra :N a�lOnal no momento em que o sr, Presidente da
Ass.embleIa apuser sua assínatura na nova Carta Consti
tucíonal do país,

- Grande comício extra-�artidário
___

ARACAJÚ, 16 (Via Aérea) - A "Comissão da Constitui
çao n.e.m_QcrMica"" composta de elementos de

-

diversos parti-.doa.. C.Dt1l10 IT.::>-=�,_a_�lo..rido Dantas Mano I Ríb ,'. F'
.

Porto, Carlos Waldemar L{õ���e.:,��!:!ro, �9sco
Domingues, Manoel Cabral e João Batista, movimenta-se no

sentido de realizar' um grande -comícío e:xctra-Partidário em co

memoração da Constituição Federal, sendo os oradores desig
nados pelos respectivos partidos.

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

A visita do
.

sr. João Neves' e o «Times»
.

.

moços. '

E o Partido Social Democrático, vitoriadQ
moça, se apresta para executar as realizações
cristãs da sua grande plataforma.

pela ala
�ociais e

«Bateu» a pastá par
ticular do ministro
Londres, 16 - (U. P.)

Um "batedor de carteiras"
surripiou a pasta particular do
Ministro das Finanças (Chan
celer do Exchequer), Hugo
Dalton.
Na pasta havia no momento,

ao que se revela, importantes
documentos.

O furto, que se eretuou dian
te do número 11 da rua Dow
níng, a rua dos Ministérios -

só foi revelado depois de preso
o meliante.

Pediu demissão
"I'erezína, 16 (Via Aérea)

Pediu demissão do cargo de
Secretário Geral do Estado ao

que se diz em caráter Irrevn
gável, o dr. Walter Alencar.

IDstal,ado DO edilioio

Ida antiga Escola
Militar

f- Rio, 16 (E.) - No edifíci�
da antiga Escola Militar de

Realengo foi instalado o Nú
cleo de Reco,mpletamento daa
Unidades Es'Colas, cujo comam

dante é o Coronel Ciro do Es

pírito Santo Cardoso, que terá
o seu gl1Jbinete junto ao Quar
tel-General do Centro de A'per
feiçoame:nto e Especialização
daquela loealidade.

além de seI)" l·ecebid.a com sa- sileira, bem como á contribui
tislação, pois dará ocasião a ção das fôrças navais e aéreas

que se expl'essem os sentimen- do Brasil ,para que se ma:riti·
tos da amizade reinante entre vessem abertas as linhas da
os dois povos. Frisa. o jornal I suprimento aliadas. l� final:':
que em 1942, como em 1917, o

I
mente, refere-se á crescent&

Brasil foi o primeiro país do i.ndustrialização do Bl'asil, que
Contine1lite a declarar guerra. poderá dar oca.sião a nov.os

Presta homenagem ao papel I fornecimentos de máquinas in..

da Fôrça Expedicionária Bra- g'lesas.. ,_ '.

chegar hojeDeverá
BUENOS AIRES, 16 (U. P.) - O Ministério das Relações

EXJteriores anunciou que na próxísna terça-feira partirá, por.
vía aérea, para o Brasil a missão comercial argerit.ina, presi
dida pelo Secretárío da Indú tria e Comércio, sr. Rolando Lago
Marsino.

-

·,Jambém no pdraiso soviético
LONDRES, 16 (U. P.) - A rádio de Moscou informa que

c Presidium 'do Soviet Supremo decretou um aumento dos sa

lários, para todos os empregados que percebam menos de no

vecentos rublos por mês. Esse destina-se a compensar o enca

recLmento da mercàdorias racionadas.

Eisenbower visitará a Inglaterra
_ LONDRES, 16 (U. P.) - O general Eisenhower visitará a

Grã-Bretanha, em principio de Outubro, tudo sido convidado

pelo reí e pela rainha, juntamente com eua esposa 'e seus fi

lho, capitão Eisenhower, a hospedar-se no castelo Balmoral, na
Esco:ssia, onde deVlerá chegaJ: no dia 5 de Outubro.

quis falar à imprensa
SArLVADOR, 16 (Via Aérea) - O Ministro Pacheco de

OUveira, que se 'encontra nesta capital há vários di'as, n'ão quis
falar à imprensa sôbre a política, Visitou demoradamente o

ÍIlJterventor, nada tramspirando sôbre a conferência.
Nos círculos políticos acredjta-se que o mesmo aceitará a

fór:mul,a ,apresell'taJda ,pelo l>rwtituto dos Advogados para }ànça
mento da candidatura do sr. Otávio MangabeIra, ao govêrno do

Estado, a menos que o prÓ'prio' mitnistro seja também candi-

da.to.

Não

o Uruguai romperia com '8 Espanha
MONTEVIDÉO, 16 (U. P.) - o Uruguai vai ramper re-

lações com a Espanha Ifranquista.
'

Essa decisão é dita pelos resultados dos debates parlamenta-
res sôbr'e a questão'. �

•

París, }\6 (U. P.) - O chan·
celer brasileiro, sr. João Neves
da Fontoura, seguiu para Lon
dres hoje pela manhã num

avião Laneaste/r.
Londres, 16 (U. P.Q -- O

Times dedica hoje seu edito
rial à visita do chaneeler João
Neves. E diz que essa visita

poderá dar grandes resulta,dos,
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Viajarão pelo
,«Serpa PInto»

r

Rio, �A. N.) - Aportou
esta mam hâ aqui, procedente!
de Santos, o navio português!
"SERRA PINTO" trazendo
'cêrca de duzentos e cinquenta I
passagelros em trânsito para
à Europa. Atracado ao Cais

Mauá,' o transatlântico portu
guês levantará ferros amanhã,
ás dezesete horas com destino
a Lisboa e, com escalas em Re

cife, São Vicente 'e F'umcha.l,
devendo embarcar aqui cêrca
de quatrocentos passagei'ros.
No mesmo vapor' embarcará,
'trumbém, o .cardeal Cerejeira,
de regresso a Lisboa. Também
víajará no mesmo paquete o i

embaixador de Portugal aqui,
que segue em viagem de re-

, creio.

., Óleo �
Elétrico�t
Famoso lin ime n to" desde

1855, para dôres reumáti
cas, nevrálgicas, torcedu

ras, inflamações, ciática etc.
re,. Óleo

�

Elétrico
Cio Dr•• Cbl,ures de Gratb

o e.AU -Terca·feira, 17 de �t:'temb\1"o de '946

o Edifício do Capitólio dos Estados UnIdos, em We ch i n g tori. (S.r.H.)

_'-_�--.;_--- --_ .._-- ---------'

•
I

'ttOl<:N4.;AS .NERV�Stl-b 'Pedida a
t:blh o.. progressos da medicina, I

n oje, as doençat'; ner,!osas, quandO I.ratadas em tempo, sao males per
ieitarn<!nte remtldiáveis. O �urandel'lf-ISm0,

.

fruto d� i�n.orância, só podl Lake ,.')uccess, /U, P.) - ação secreta sobre a liberdade
prejudicar os indivíduos afetados di .' .

.

f
- .

tais enferiilícl.ades. O Se�viço. N�-I A SO�1-edade Norte-Am_erzcan_a de imprensa e in ormaçao seia

cional d.. f)oenças mentais dISPOI, dos diretores de Jornais pediu. tomada desta vez pela UN,

.rle. um Ambulatório, que atende gr.. , oficialmente á UN a adoção, ainda no próximo outono.

i�ltlirnente os doentes nervosos la"

1 durante a próxima sessão da
dígentes. na Rua Deodoro 22, ela.." Qualquer atraso, alem desse

_______________.:,___à_S_l_l_-h_O_"_a8_._di_·à_r_i_am_e_n_te:._·
I �:��r;��:.� �ere�lag:le�i�e��� período, servirá apenas para

desencorajar a imprensa mun-
da liberdade de imprensa em

dial, que demonstrou o seu in
todo o mundo. Esse pedido ioi
apresentado ao Conselho So
cial e Econômico pelo presi
dente daquela entidade, Wilbur
Porresi,
"Torna-se imperioso uma

,!,', ...

\

I

," r',

,-

Via:gens
,

�\ELO

Expresso Noturno do jornal
,l, ,Q . .':"ES�I'ADO

\ ;'JLCiRtANÓPOLlS - JOINVILE
:"SAIDA o'f' FLORIANÓPOLIS: - 1 da: madru·gada.

'CHEGADA' A : JOI·NVILE· ,7 da manhã.
'. 'o

'. S,AíDA DE JOIHVIU; 10 da manhã.
. (HEGAD� A FLORIANÓPOLIS: -; 5 ,da tarde.

, �.llnfor�a�c'Ões:
, :... .'

• t'� "'.:� !",' , :

',":',

Em Fpolls .. - ha 'Redação do «O ESTADO»
:, !; ;;;;:, "Em JQlrivil'e 110 Hotel Príncipe

,. �.�.�. '. .

' .. � '"
, ,1 "o .: � ,oi

, 'i;';'

'.':'....

;.

FARMÁCIAS' DE PLANTÃ&
,

• lI{ê,s de setembro
Estarao de plantão, durante o mês de,'

I setembro as seguintes farmácias:
. 7. (sábado à tarde) --Farmácia Rau
ltveira - Rua Trajano'.

8 - 'Domingo ' ,Farmácia Santo'

I Morre',U O enforcad'or ale'ma-'o- ::�::�}��'ad�l�l�����:�::��i�r��aÊS-
,

'

15 - Dorn ingo - Far-mâcía Es�eran-
I I.', ça - Rua Conselheiro Mafra..

I' '
'

.
'

,21 �á-bado, à tarde) - Farmácia' NeJ..-
t' . ,I .'o'

• • ,'son '�, Rua Felipe Schmidt, :
.

, LONDRES, {U. P.,) ""'--. Friedrich Roettger conhecido 22 - Domingo._ Farmácia Nelsón -

nf d d B '1'"
.

' " . Rua FeUpt! Schmídt
e

.

orca ar, e
"

er tm, que executou eentenas de' selJis eompa.. 28 (sábado à tal'de)" - Farmácia Mo·

triotas, aposo atentado contra Hitler faleceu. há dias SAO'U'�n:d'o. ,_d��a .. __:

DPra9a'.15 'de"Novenybro. '

'f ", '" .." .: ", ' '-'b. ' '.. '.- o)nmgo...,.. FarmáCia Moderna.
mi arma o Jornal Der Kuner", lícenciado 'pelas autorídades

- Plaç,a .15 de Novembro, ,'-

francesas.
'

.',
O s,elyllI.0 noturnq será efetuado 'Pell1!>'

"T '
, .

' F�rma�la Santo Antôuío sita. à rua João'"

tal d�O�!�6�e�a;i�eii��. recentemente descoberto num hospl- �I��O: '

'-

'

1
••• ·

de ·'mMiiMUtrUm

liberdade
em

,

torln ()

de imprensa
mundn
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teresse durante a primeira ses

são da Assembléia realizada em

Londres, mas que poderá per
der ÇL sua fté na UN" - diz a

proposta assinada do Wilbur.

..
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A NóS, QUE TAMBÉM SOMOS 'oPERARIOS, O REGISTO.DA ·PASSAGEM, HOJE, DO 24° ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DA UNIÃO BENEFICENTE OPERÁR1A;
NOS'É SUMAMENTE GRATO. E TANTO MAIS ACENTUADA É ESSA SATISFAÇÃO QUANDO VERIFICAMOS QUE DENTRO - DO EDIFíC.1O DE ALVENARIA,

:.: ERGUIDO E CIMENTADO COM O ESFôRÇO E O SUOR HONRADO DO OPERÁRIO DE NOSSA TERRA, ERGUE-SE UM .OUTRO, MAJESTOSO, EDIFICANTE,
IMPERECíVEL: O DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NUM, O'TRABALHADOR ENCONTRA UM AMBIENTE SALUTAR, ONDE RETEMPERA SUAS ENERGIAS PARA O
TRABALHO DO DIA SUBSEQUENTE; NOUTRO, O FILHO DO SAUDOSO COMPANHEIRO ENCONTRA O CALOR CARINHOSO DOS QUE FICARAM E A CERTEZA

.

DE QUE NÃO SERÁ DESAMPARÂDO

:·CIA. ZEINA DE CASTRO. ESTRÉIA' HOJE, ÀS 7,30'HORAS NOCINEROXI,APRESENTAN.
DO PITANGA E CHICO 3 LAGÔAS. ..

Vida, Social PELOS MUNICIPIOS
"

A TOSSE
, Noticias

. I

de Blumenau
� ANIVERSARIOS -

I VIAJANTES.. iiBLUMENAU
- 15 DE SETEMBRO (DO COEffiESPONDENTE)

SRA. HILDA FLORES I' EMíDIO CAiRDOSO "A Nação" (lo �ia 14,do ,corrente,. S.�b o �ít�l�: "�1aJgrante
Registamos com prazer na Procedente da Capital Fede-' a�nt�'O c?ntra a m.tegnda;c1e. 'e os �Ir�It�s Inddvíduaís", not�

.efeméríde de hoje o aniversá- ral, 'Onde tomou parte no Gon- c�a o segulI?te: En: nossa v1tlma �d�çl;',o mser��s uma notí

Tio natalício da exma, sra. Hil- gresso Sindkal Trabalhista, re- cia sob o títuío acima 'na qual noticiamos a pnsao do sr. Er

da Flores, digna espôsa do sr. gressoua esta cidade o sr. Emí- neste Stodieck Jr., diretor �a Em!p:êsa !TIdustrial Garcia. Afim
_prof. Altino Flores, nosso brí, dio Cardoso, gerente da Mo,Lriz de melhor .esclaDe!cer os leitores sobe esse fato, procuramos,

� lhante colega de Imprensa e da firma Carlos Hoepck S. A. ontem, ouyir 'O 'comanda�te do 32° B. C., Ten. Coronel Irapuan
::proprietári'O desta folha.

"

.

.• Leal, que nos declarou nao ter o fato se passado, conforme pu- '

SRA. CARMEN SYLVIA Relação dos passageiros que blícamos. A a�itude tomada por áquele militar froi por ter o sr. Justiva 'frabalhista
ABREU SCHNEIDER lemoarearam n/ capital, dia 9, Ernes�o Stodlre?� Jr. se recusado a .receoer no escritório

.

da PROCESSOS EM PAUTA
Aniversaria-se na data de P e I a aeronave "AMÉRICA Elmpr:esa que dinge o representante do sr. CeI. Deputado Aton-

. PARA JULGAMENTO
.hoje a exma. sra. Carmen syl- CEN'DRAL", da Cruzeiro

'

do BO de C�rvalho, diretor ,de uma revista' militar, devidamente Mês de setembro
'via Abreu ISchneider digna €S- Sul. credenciado pelas autoridades competentes e que sé fazia acom. Dia 17, às 14' horas:
'pôsa do sr. Mauro Àntônio de Para Pôrto Alegre. Egeltrude panhar de um ofiJCial daquela Unidade". PROCESSO N. JCJ - 101/46
=Marcelo Schneider, coletor de Vitória Vahle, Armando. T1'e0- I Reclamante: Decrane Zata-
.Indaíal. .

"
sam, Avelino Giorgio e Esther A Imprensa Local noticia, IC'� destaque, um escandaloso ríaní

MENINA CONSUELO Miro Giorgio.
.

caso, referente li venda, de tuoá por farinha de trigo: A questão Reclamado: Reinisch S. A.
Assinala a data de hoje. mais Desembarcados na mesma data

veio a público, rem virtude de reclamação ;por parte dos operá- Objeto: Indenização.
-uma festiva .prímavera da ga- Proced. de S. Paulo. Manoel

rios da Fáoríca Blumenau S. A, Esta tábríca adquiriu o produ- Dia 18, às 14 horas:
Jante menina Consuelo, apli- Joaquim dos Santos David Ba-

to da,fir�na Carlos �oNke, que por sua vez recebera do Moinho PROCESSO N. JCJ - 12()/46
-cala aluna do Colégio Coração nack e Artur GalleÚi. Ooncórdía. �'Purando.os fatos, �onstatou-� :: grande quantí, Reclamante: Manoel Araújo
-de Jesús e diléta filha do sr.

I Proced .. do Rio de Janeiro .. d.ade de fuib� na Ipa:tl�a do Momh� Concorda:a: tendo. as auto- Reclamado: Indústria Êra-
.Adauto Vieira e de sua exma. i Jorge Ross, Hagop Azarían,

I f]d�e.s, enviado en�rglica _rec:1amaçao aJO ,r�fendo Moinho, ca- sileira de Peixe Ltda,
-espôsa d. Margarida O. Vieira. 'Arístoteles Pedrálha de Carva-:

munícando e fato a Comíssão ?e .AibaJ.s�rmento. Informou- Objeto: Aviso-prévio, salá-
.SRA. GUALBERTLNA S. ROSA lho, Roberto Oliveira, Gil de no� -um colega, qu� _um comerciante t:m:h� se mostrado �ibor- rios e folgas semanais.

\l" Faz ax:os,:dá data de hoje a Magaínães, Aída Costa Fer-
recído com a publícídade, aJ�eaçando, até, de tom.ar atItu�e Dia 19, às 14 horas:

ex-propríetáío desta folha. nandes, Ernesto de Araujo e
no caso, Lam�ntamos o. ocor�ldo�e chaman:o�, daqui, � ��nç::o PROCESSO N. JCJ -- 121/46

,s:a, digna espôsa do s�. I?r. Hé� Walldanriro Pereira. d�ste c.omer:clante. Os jornais �m q�e onent:ar a opimao pu- Reclamante: Ana Jacques
].10 Rosa, Promotor Púbííco em Passageiros .embarcados dia �l1ca, Iela.t�do os fatos '00m S'�cendade, afim de �rar a Reclamado: Fábrica de. Ar-

Joaçaba. 10/9, pela aeronave "CARITIA- Ie.�pon:SaJbl1�ad� do fato. � a fuma qu.E) r�e')í)�u;a �ar:� de 'tefatÓs' deTêcídos Len ír
SRA. JOSINA VEffiA. INA". .

' trígo, nada tem com � :mlstur.a �e rubá, tambem nao .;pode s.e Objeto: Indenização, aviso-
Deflui na efeméide de hoje i Fara S. 'Paulo. Cindnato

abor.recer com a publLCldaJde, pOIS esta .. tem cqmo efeIto eVI- prévio e férias:
o anj,versárí� na�::licio. da Naspolini, waíter Zumblick, t�r -tJ.ue o P9'VO pague 'G��O um produt'O er:t. pessimas cQndi- ,_ .D�a 19.. às 15 horas:

,

,€Xima. s�a. Josma Vlen�a, dIgna Manha Zumblick e Siría Zum- çoes. Isto representa Icn:rw contra a econorma ,popular gue PROCESSO N. JCJ - 105/46
. espôsa do sr. Mário Veira, alto blick.

'

n:�l1ece ,exe�lar correç!L0', A meu ver, apurada a respo:�.sa- Reclamante: Roque Erva'll-
:funcionário do TesoullO do Es- Para Rio de Janeiro. Paulo �llIdade, venflCada a. ma �e, ,d�ve-S€ fech�r o ,�tahelecimento, gelista Conceição

--=tado. ';Maliburg.· co�oc8Jndo-se os seus prOpI:letanos �a cadela. Só ��ta manelra, Recl-amado: Espólio de Ju-
STA, MARIA THEREZINHA Desembarcados na mesma data �vlt�remo:s que? I:>0vo tgme medidas de l'epresalJ�, fazendo ve'nal Vieira

y Festeja ma.1s uma primave- Procd. de Porto Alegre. Hélio JustIça pelas..propr:asmaos.. Objeto: Indenização e salá-
:ra na efemél'lide de hoje a gra- Pirillo. E�peramos, ,pOIS, que este ,c�rclante não tenha mais a rios.
--ciosa '8�:r;hor�ta Maria 'Ilherezi- Passageiros embal1cados dia �udàCla de protestar ,contra aqUIl? que os.i0�nais not1ciaan, vi- Dia 20, às 14 horas:

:nha� dIléta fIlha do. sr. Alfredo 1219 pela .aeronave "AMÉRI- tlando defender o povo em seus JUstos direItos. PROCESSO N. _:rCJ - 110/46
._Xavler, Inspetor Escolar. CA CENTRAL". Reclamante: Alécio da Silva

EUGENIO DAL G:RANDE' Para Curtijjba; Mauricio Ta- Notícias esportivas - A Lílga B1umenauense de' Despor- Reclamado: C. Ramos & Cia.

: Tra.11.SC:0::re" hoje, o a;üyersá- i ragano.
tols, ao que parece! fará realis� o seu campeo�u�.to de at�etisn,1O ?bjeto: �ndenização, fLviso-

no natal;:!JClo do sr: Eugemo Dal, Para S. Paulo. Cloaldo AI- do 32 B. C., gentilmente .,o�o por .esta UIlldaJde. Esta_, pOIS, previo, sala.rios e horas extra

';Ü'r�e" a:ntigo e competente 't,hoff, Luiz Sampàio ,Corrêa, C��'; do 32� B. C" ;gentilmente cooldo por esta Unidal�e; '�s- ordinárias.'

,fU1relonarlO, d? '�aanent.o Oonsuelo Santiago, Patricio ta, pOIS, conflrrmJdo Q fat� da .:recusa do ,camlIpo do OhmpLCo
-de Sande PUlblrllCa e �gura mUl- Santana Borba e Sei1gia Lima pOr pa·rte de. um de seus diretores. --------,----

.exma. sr:a. Guallbertma S. Ro- Ha.dd!a.d. I
.

- : "
'meios ,teatrais de I1:ossa ca�ital, Para Rio de Janeiro. Anto- , ,�d� nã? SaJbe� se o Al'Iéci� ,conseguiu a licença para. ir
.onde e um dos maIOres anlma� ,nia Siqueir:a do Nascimento, a ,Flo:lano�ll.s ..

Bra'Ullo e J�o Ja se encontr� em Flona
. dores do Teatro de Amadores. .JoSé Nicolau Bom, Dr. Mario no:po,IIS, �eIXemnha tambem

.
Ja esteve nesta cidade, porem,

nR. JOSÉ TAVARES de Oliveira Ferreira Maria ArecIO, ate a presente data, airnda permanece em Blumenau.

� da�a. de hOj� ;assinala o Zila Santiago, Paulo de Tarso . . . , . ,

"aru,versano natallclo do sr. dr. Santiago Livia Santiago Arol- N0tas rSOCIaIS - A SOCiedade Dr�tIco - MusLCal Car-
,José Tavares, Promotor Públi- do Avíla' Rocha Ernesto de los Gomes realisou no Sr$Ibado, dia 14, tmn Igrandioso baile da

. :co.
'

Araujo" José Be�éval' dos Reis,
I Prím��ra, �iJ.hantad'() pelo Iconjru..1'l_to ":Rerú'�. Foi uma

MENINO LUIZ-CARLOS Antonio Haellidlchen . Pedro do margniflca nOIte, estalndo o ampJ'Ç) saJao do majestoso Teatro

,

Fa:z, anos. hoje o in�ligente(Carmo Ramos, Dr.' Tasso de litt:raL:mente ,ch�io. Fhguras representativas da sociedade local Regl·stos ordenado"menmo Luiz-Carlos filho ,d� Miranda, Dr. Luiz Gonzaga compareceram a encantàdora festa. &l

"nosso �audoso conterraneo Arl stotz, Dr. Aiguilar Vieira do ,.
.

. , " , .. " pelo Trl·buu'ai'TolentllllO. Nascimento .e Cassiano das Está 'CIrculando maIS um numero do F'errOVUi-flO, pu-, "

.ANTONIO NERI CARIDOSO Neves. . blicação bi-mensal, que. obdooe á s$Jbia orientação do prof. de 1'0RI'as
.

..;, ,�atrlJSCor;e! hoje, o anive!-; .Desembarcado na mesma data:' J'oaquim de Sales. ' ,U
.,sano natal1!CIO do sr. AntOnIO Pr ed te d C ·t'b E " ,

.

R' 16 (E) E úl
.

t'< NeriCardoso .oc en ·e �n li a. �- Pamplona, �a Schmidt Leal e Grossenbachel:, Othel0 Mar e 10,
_

I
. -:- m sua ti-

..

T � .
g�nlo Be.n!alid.o Eunco Gobelh- PalUlo Afonso Schmidt.· Tupy M. Iss�er.

,,'

.

ma se8Sa<), o Trlb.unal de Con....
. � .S A. A I. LU.Z .

'm . 'Florianópolis 12/9/46 Dia 15' com destino á São tas ordenou o regIstro dos con-

"
RE:gI.sta a �,�a. de hOJe o SUl- í Rocd de S. Paulo, Euza Ra-

I
�

•

Paulo' J�ão JOflge Mussi João tratos :Celebra.dos entre a União

.. �,v:ersano , �a.�CIO da prepda.;mos, Namy Ramos, Henrique Movilmento de passageiros Formi;ga e. Dr. Fernando' M;"n-\
ê a C?mpanrhia .J?r�i�eira de

,�senhoTl�a Lea I. Luz.
,....

fStefan, Lothar, Israel Sus- da Fanair do Brasil S/A no) qes 4e ,S9U� Filho. Com desti� �a�erlal FerrovlarlO �ara fo�-
"'T'

JOSE CAR� V�LOS�sroa., aéropôrto de Florianópolis: ,no ao E.'Í'O de Jáneiro: Walter ll�p�In�nto pe locomoqvas e1e-

,

. ransc?r,re,hoJe, o�Illversa� I Procede?te do Rio de Janei- Dia 14: ,com destino a Guri- Meyer, Odette Rocha Meyer
I

C trlCas;' e entI."e fi: União 'e V1-
TIO natallclo do .sr: ten. ��e iro. AntonIO Bernardes: da Sil'" tiba: Rubem Lira. C.om destino Isaura Arruda de Azevedo c�nte FerreI" Corrêa Vma, pa

"dacarFI�S VepIOSOl.,. dlIsdtmEto t oflClaJ1' va, Roberto :Schneider, ;Hed- á São' Paulo: Livius 'James "Dia 15: Procedente de, ' F61 t" ra o. desempenho de função
orça, o liCla o' s ado wig Schn�..l rrn.. A" , I . '

I r'�cnlca
. •

. 't'JJUer, .L:ue.reza ugus- Moli, HeItor TeIXeira e Jac-' Alegre; Katharina MoelJer,'u .

NOIVADO I
ta .�amos, �th Gam� Ram�s, I

ques AzaI·ian.
,

,

Yieda GaneUi, Conceição M::tn- ---------____;--

Com' enh
. .

Máno ,Nocet-tl, Dr. Joao DaVId. Procedentes do Rio de Ja- ganelH. F ..

t d \

beiro f�:ioná�:�r� �l' .Fer�ira Lima, Jacq�es BruI:I,1 ne�ro: Zu]ma Silva, Gar.nen OI execu a o.
�_ ,�_ '

"

e· EsteJma Sa.nford Lms, Joao Barbosa Adelia de Souza H!l- V
"

16 (U P)1efom.ca, contratou casamento ROberto Lins Heltane Maria da M
'.

d Alffieid 'E' TO' A
arSOVla,. '.

'-o sr. Thomaz Nicoli, funckr",á. LinS, RanduIÍo CUnha,' José d'· c��ra 'Je '. dB::. ml� ,ME PERfTIVO Ammon Goethe, o "liquidador
rio da firma Ho . k SAI d

' 10 a.J.uOSO r. com· es"L�O a de ghettos" 'de Cracóvia e

"Com
epc e .

. n . �nilfá9o '&:hmidt, Jacy �e- pôrto Alegre: Ed'dir Colbert K, N ()�'
.

rl.... Tarnow, foi executado em Cra�
. lmo Schanldt, Celso Belga Grossenoocher, Maria Eulalia ::óvia.

f'

• Newton d'Ávila e Ivone
d'Aqulno d'Avila,

participam ao. 'parente. e

.p."oo. d. auCa ,.laçõ.... ,·0
r,a.cimento d!l .ua filh,a

L U (
"

A,
ocorrido no dia 15-9-46 •

..

,I
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LIRA
•

Aos,' nossos
Agentes

Leiam todo dia esta coluna,
até o fim

-- Pedimo. aviaor por
ma. quando o jornal não
nõ rrrearno dia.

laboratório
Radio-T'e cn ico-Electroo

-

. Fundado em 1935
Montagem de J'�ídioB. Ampli-

I
ficadores-Transmili8ol-eB

Material importad" direta'
:

mente 'dali U. 3. A,
Proprietário

Otom,;; r G�orges' Bõhm

I,' E�echfe - Tscnico - ProfisliiohaJ
ormado na Eu!,opa

'

, FlorianÓpol�.
'

J::tua 10&0 Pinto n. 29 .. Sob.. ,f

MAOIAU(» li, (lA"
," r

,
.

AoêDCiQ.... Reprcllen taçõ.. em
O....C1I

Matriz:,' Florianópolb
Rua João Piato i n .. PI
Caia:a Po.tal, 37
Filie.:: Cre.ciúma

�ua Floriano Peizoto, ./n
(1;011. Própria).

Telegramalll: ·PRIMOS
Ao.nt."", 'Qo. ,principail
mUDlcipia.· do Estad."

,.ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO
A. L. ALVES

Rua Deodoro, 'n. 35 -" Foolis.
EncfI,J;:tega:se ; 'â'é': . compra,' venda, hi
poteca, legalização, avaliação � admi

nistraçãe;> de imóveis.
O":�aniza, também, papéis parà CO!lJ" j (

pra de propriedades pelos Inst;itú��� ,

de Previdência e Montepio E�taduáJ. )

f QUEiXAS E RECLAMAÇÔ�S' "I
PREZADO LElTO»,; Se O ',Ue 'h;

. interessa e, realmente, uma provideucia III

para endireitar Co que. estiver errado ou

para que alvuma. falta não se repita;' e

NÃO o escândalo Que -a sua reclamação
ou queixa poderá vir a causar: encami
nhe-a , SEC':ÁO RECLAMAÇOF;!>,
de O �STADO, que, o 0"-50 �erá 1e!�do',
sem demora ao conhecimento de quem
de 'direito, rececendc v. s. uma infor-ma
Ç?'1 do resultado, embora em alguns ca

sos não sejam oublicados nem a ,recl�
maçâo nem 2. providência t-omada. .1

Dr. (L4RN� G.
G4LLET'lt1

ADVOGADO
Crime e· cível

Constituição de Sociedade.
NATURALIZAÇÕES

",

", e�T"IDO Terca 'eira 11 de Setembro de 194�

•

telegra'
chega�

r I

Sabe-se, ainda, que medidas

��;=n:::o�:;o �e�,�'�.ste������� Ido Leite a .preço acessível, de

j � �.

modo, a satisfazer á tôdas as

necessidades do consum-o como '.

ainda para 'Proporcionar uma
RETIRARAM SUAS CANDI- ./ DEUT""HE BUm"HER' I Ca�í8�. Gravatas, Píjames,

margem de lucro ao produtor. llU ,nu. Melai da. melhor ea, pelos me-
A luta contra a crise atinge, as-

DATURAS

.)
peçam catalogas. , I '6 CASA MIS'

,

LIVR'A'RIA VELMEN nores preçolll II Da
'f d' Tôdas as bebidas, inclusrve a�

- C fiSll11; sua ase extrema e obje- Pe tr-opo lía.. ' Co ixa Postal, 91 CELANEA -, Ruo . Mafre,fabricadas em outros Estados. �

tividade, sendo de prever que retiraram suas candidaturas,
em breve possamos resolve-Ir para ceinar

'

nos -Iares .catar--
completamente como tudo indi-, ! I uenses, - em vista da certissi .. ,ca".

' ma vitórja do aperitivo .KNOT

-------------�---�--�---------

I.
�iOCri(�e:� � Sob o ti- itu lo "Luta contra a �ris.e" o

diário local" B�"a,gil-Portugal"
'publicou o seguinte tópico: "A
Comissão Central de Abasteci
mento continua tomando medi
das relativas á segurança v da
economia popular e ao supri-
•mente de gêneros essenciads á
venda dos grandes centr-os con

sumidores como o Rio e S. Pau
lo. Ainda ontem foi regulado �
caso da banha, que vinha pre
judicando seriamente a admi

nistração e ao público em ge
ral, 'pois como se sabe. banha é
.artígo fundamental á elabora

ção diária da alimentação. Tor
nou-se novamente necessária a

apresentação dos cartões de ra

cionamento para a carne e o

açúcar, sendo que nos casos dos
restanranees, hoteís e pensões
os interessados serão, agora, -

atendidos pelos respectívos sin

dícatos, príncípalmants no que
se refere á banha, cujo preço de
quilo foi ftxado em oito cruzei
ros e noventa

-

centavos, Tais
medidas como, é de acentuar,
visam precisamente regulati
zar a. distrfbuição equitativa do
produto de modo a satisfazer a

todas as necessidades ao con

sumo. Além disso continuam as

disposições tendentes a elímí
nar o câmbio negro, não só fi-
'xando preços dos produtos. es

sendais como garantindo a

existência deles dentro do mer

cado a preço acessível á bolsa
do povo. ,O .povo apoia essas

medidas, pois sabe que o pro-
'blema do abastecimento só po
de ser resolvido dessa forma.

TENI� CLUBE- Dia 21-Sábado-Tradicional· Baile da . Primav,era. Reserva
de aesas. à pedido,' na 'Relojoaria Moritz, à partir do dia 14.

'

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

«Luta eonrra

. evitam e c o m b c t e m
'

as TOSSES,
CATARROS, as dôres de GARGANTA

as laringites" as Bronquites .

..., <Licença do D. N. S. 'P. N° 186
�.

""> ..
- de �6 de Fev�reiro <l'�
1.f.",,, de 1935 OOOS 9'

, 010.002, Eucalyptol,O.

SeO IM NalÚEstá Entupido
.....perturba-lhe c sono

.

,

esta noite!

REMEDIU
ANTISEPTICO

as
. \..,

Adormeça mais depressa e durma
melhdr graças a Víck Va-tro-noll
Algumas gotas !!1TI cada narina, ali
viam o nariz entupido e, em segun
dos, tomam a respiração fácil. Use-o
sempre, que o seu nariz esteja eh- .

tupído devido a resfri- VI-III va.'!*IO••OL
'

ados ou catarro nasal. 1!IiIft 'IIR, '.. _

O Medicamento Nasal Preferido Em Todo O Mundo

o Sabão

PASTILHAS

L

elA. INDU'�1�HIAL-,JOINVI J .. LE ( ""'lIrco

EM' ESPECIALIDADE"
c:,t>-�Ã��:ROtAt
Esp EC!AliDADE'r

, ()RNA A. ROllPA 8R,\ NQ{nS�T:\lA

I

1lB�
jEl
,pfl<

E
cen
#C2
00
9A
bal
.Ç9A
elIl
.eJl1
orE
SliÁ
aa
co:

pr
de

�1
cr

Te

C�

J\J
�

�1
�,

a:

u

t

11
c
.._

J

{
'� 1

J

..

Titulo. Declaratóríos

'I ::d�'=F�ii��:f;aâ:'::' ::ISugeriu a r'eforma "do àrt.1"
BUENOS AIRES,'� CU. P:) - o deputado Jofre apresen-

-- -,----

--,- tou um projeto de lei pelo qual sugere a reforma constitucional
LEIAM A· REVISTA do artigo 7, no sentido de que o presidente e více-presldente

'0, . ,VA,LE . DO ,'liA)'AI p-ossam S,fr eleitos tndíretamente e as eleições devam ser feita
, pelo votoãtrêto.· .
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o ISV.DO Ter(a-felra. 17, de Setembro
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oBEBEQUE
I

, -:-

CHf60D,Nifo SE I·� r(;.....,...J�,
'PRfOCUPE. ••• j\' ,/

/.

'.. ' :.'_ " ' t., • ,.' >1' � ........... • QU�R VEStiR-SE COM CONFORTO E ELEGAN(IA?

PROCDRE A

,Alfa'iataria Mello
RUi Fel ippe Schrmdt 22 - Sobrado

Notas cienljficas RED'UZA��A
ÇORDURA
Por UmNovoMétodo
No atender às Estrêlas de Cill�mn. de

Hollywood, um médico descobriu u:n

método seguro e rápido de remov .... r ()

excesso de feia gordura. Comece a. ·,.:.�r

der pêso na primeira semana e m�\t.us

quilos ao mê�. Hasta
tomar � pastil'uv«

.3 vezes por dia.
l!:ste novo met0d? �ha

mado ForlD.ode,
traz nova

vitalida

de, saúde e energia como,
também uma

aparência atraente, ao,. �lssolver a gor

dura. V. não só se sentrrá como parecerá

10 anos mais jovem. Não é neceseário

fazer regime alimentar, l:'C-r;n usar drogas

drásticas ou praticar
exercicros em

excesso,

Atúa ajudando a natureza. For:rno�e

reduz a gordura de um modo garantlrl:0

como V. descia. Peca
lFormode. hoie

mesmo•.
em Qual..uJ;}': farm:lc\!'L...: 1 nossa

garan'tisr é a sua D;l1lJOr
proteção.

B.otljõs oe rerro

pa,.a gás
carbônico

VENDE-SE'

Mensagem da IÇLÉA

"Mãezinha feliz que, a can

.tar e a sorrir embalas
teu filhi

nho, mimoso e soberano que a

todos domina, pelo poder d�l'.sua rragílídadc e .graça ínocen-
1-..;...

_

e! Mãezinha feliz que em mis-

_--�--------------------.--__::

"tiça adoração contemplas o pe-
-queninç ser, vida da tua vida;

a agítar-se num dilúvio de ren

das, de sêdas, àe fitas e de ar-

minhos! Mãezinha feliz que

I· em doces devaneios, tornas o

doce .pigmeu no grande herói

,."de teus sonhos de ouro e já <?

vês coberto de glórias, num,

porvir iluminado pelo seu sa-

------

'bel', aãiado a uma perfeita for-

·

mOBura moral!

Mãezinha feliz qUe não te-

·
IDes a rispidez do inverno, riU€:

desconheces as agruras da fo-
.

• me e cujo coração se engalaná

.com as mais risonhas perspec-

tivas, lembra-te das mãezínhas

_PObres € sofredoras! das mãe

.zlnhas que, como tu, também,

.cantam para que os seus filhi- I

·

mhos adormeçam, mas, cujo I
-canto mais parece um lamen-! \
to da sua dôr, em C],ue um plan

gente cortejo de notas musi-

-caís projetam, no espaço, o écc

· de suas desilusões.

Mãezinha feliz, apieda-te das

mãezinhas que sofrem, dando

lhe o berço: da caridade onde,

cheias de fé, possam
embalar

-os filhos, o seu grande tesouro,

_pequenino cofre humano que

oculta resquícíds de .esperan-

.ca.
�

Assim seja, Graças a Deus.

teces

-:-�

10r,38 mi-
�uzeiros

Material

VENDE-SE

Estantes e caixas de tipos em ótimo estado.

Trotar nCiita Radação.

.'

Almiro Ca.ldeifô e espõsa 1.
participam cos paren.

tes e pess c a 8 amigas

o
nascime.nto de sua

,

,

fiÍhq .

V Â :N I A

F'pol'is., .
7-9-46�

• J

Aérea) -

,... cruzeiros

,

Cachoeira

d�sta ca-

l
-, socieda-' L.. ..;'�_. •

.......

?PRECISA-SÉ
'f! um empregado par a balcão

'e tenha �lgút'na prática e

boa caligrafia.

, Exige-se.' i
eferêricia s ,

ar ,na Relo ios ria Royal.
..

<'IS srs.

4 .. ,' � .. ·'0 .. o. .. .. .. .. .. .. ..
..

VENDE-SE

I
Icccenével 'de 75 H.P efeti

arcQ·«Wolf» em estado novo.

mo ·tEm u'ma caldeira sobre

't.

r na rua
Vitor Meirelu. 3'1'

"o .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. � .. .. .. .. .. ..
........

t\M A REVISTA

UE DO ITAJAI
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OLIMPICO,
.

F�endo uma de' suas mais espetaculares exibições, o Colegial ,j.legreu abater o líder invicto, do Campeonato' da 2a." Divisão" pela
alta contagem de' 8 a' t, paSsando para o t· posto.

COLEGIALí
•

8 x 1

-

ODEON
As 71/2 hs. _

CZARINA
-com: Tallulah BANKEAD -

Anne BAXTER William
EYTHE _ Vícent PRICE.
_ No programa: _ 1 - O '

Esporte em Marcha _ Nac,

Coop. _
2 _ Fax Airplan News 28x68:

- Atualidades _

,

_ Preçost. _ Cr$ 5,op
3,00 _ 2,00 _

"Irnp. 14 amos".
IMPERIAL

ÁS 71/2 hs. _

última Exíbíção
TEMPESTADE DE RITMOS

Direção de P�O PAULO MACHADO com: Lena HORNE - Bill
e=��������������������������������==����=.�==========� ROBINSON _ C�b CALL�

I

VÁRIAS NOTICIAS belíssima, cabeçada. ADAIL SUSPENSO POR 1 qual foi ofieialmente indicado WAY e seu infernal Jazz!

_ Foram os seguímtes os re- Os .melhores do bando ven- ANO Joreca para técnico da seleção - II _.-A,DEUSA_DE JOBÁ '

sultados dos .prélios travados, cedor foram Tonico, Bona, Rio, 16 - Foi punido pelo. paulista, o presidente da enti- co:m: Clíde BEATTY.
Machadá e Nica, sendo resailar Tribunal de Justiça Desporti- dade, Higino Peligrini, reve-I 5/6° E,'pisódios.ante-ontem, em prosseguimen- o�

to do CampeonatQ Paulista-de a atuação idos restantes. va da F. M. F. 'por 360 dias, q Iou-nos haver grandes pwba-I _ No programa - Cinelan-

Futebol: Santos 3 x Juvehtus, No bando vencido apenas arqueiro Adaíl, do Bonsucesso; hilídades do selecionado pau-jdia Jornal _ Nac, -

R O Nenem e Motorzinho souberam que já havia sido eliminado lista jogar com uma equipe I' - Preços: -' Cr$ 3,00 ,-

2; São Paulo, 2 x S. P. ., ; ,

Palmeiras, 4 x Ipiranga, 2. agradar. pelo clube a que estava víncu- uruguía, antes mesmo de es-: 2,40 _

_ O Botafogo.abateu; sába- � quadro vel),c�or atuou Iado. treiar no campeonato brasilei-I "Irmp. 14 amos" .

. -do o Bonsucesso 'pela alta' aSSIm formado: 'I'onico, Mana- x x x roo De acordo com as declara- amanhã

't rn d� 10 x 'O . ra e Bana; Sone, Machado e O SELECIONADO PAULISTA ções do dirigente da entidade, ODEON

co�a��'osseguindo ·0 Campeo- Pedro Paulo; Armando, Pau- ENFRENTARÁ U:Ill "TEAM" esse jogo terá mesmo o cará- Betty GRABLE _ Robert

nato Carioca de Futebol, ante- linho, Nica, Ivo e Gessy.
I

URUGUAIO ter de test para a escalação de- YOUNG.

ontem o Vasco da Gama empa- Regular: a assistência que S. Paulo _ Finda a reunião1finitiva do ecratch bandeíran- ROSA A REVOLTOSA

tou com o Bamgú por 1 x 1; o
esteve presente ao "matoh" da diretoria da F. P. F., ma te. ' ---, Tecnicolor _

t�����!o�O��:�bJE Panair do Brasil S. A.'Campanha do lecido Popular.'Pelo escore de 2 'X L: e o F'la-

.mengo, abaüm�o o

�a?ureiral' Linha Brasil-Itália A 58.' dístríbuiçãc.c-Uutras notas
.:por 3 x 1, conttnou invicto na

., ..
.

. .

.,

liderança. .

. A. Panaír d� Bra�ll S. A. tem o 'prazer de anunciar a pro- Como vem acontecendo cada zes anteriores, enorme a fila. "(

_ Fazendo sua primeira IX:lma mal1'gur��, dia 21.de setembro corr�nte, de sua nova
quinzena, sábado último, dia As vendas tiveram início às 14

.apresentação nos gramados' da l� transatlant? �- Rl0
_ Roma - Rio, com escalas em

14, foi feita pela Casa Radio- horas e se prolongaram às
mossa várzea o Internacional' Recife� Dakar e Lisbôa.

.
" lux, a 5a dtstrlbulção de tecido 19,30. Com prazer registramos

ioi derrotado pelos, ginasianos Aeron�ve� _ Quadnmotores, de 40 passageiros .popular. aqui o nome da firma Otto
.

do Colégio Cataririense pela Frequência
�

_ Uma vez por semana
I Grande' foi a afluência dos Berrihardt, desta praça, que

.expressíva contagem de 5 x 3. ,Tempo de voo - 25 horas. pretendentes e, como nas ve- atíando-se a campanha do te-

A peleja foi realizada ante- TARIFAS I· cido popular, cedeu tecido i])ara.
.ontem. Passagens '_ Rio _ Roma c-s 12.975,00 'Em apenas 57 a 5� dístrtbuãção, con�orme se

_ No gramado ínterno da - Rio - Roma � Rio Cr$ 23.355,00 verttícou no aVISO atíxado pe-
Penitenciária do Estado foi _ Fpolís -.- Roma Cr$ 13.857,40 minutos la Radiolux.

.

..

.etetuado ante-ontem, o embate _ Fípolis - Ieoma Fpolís CI'$ 24. 952,50 Sabemos. aínda.Jiaverem as

.entre o Avante e o ':Esperança, Encomendas - "Rio - Roma Cr$ 52.00 por Kg.. Rio-�:anx:o, "16 (Via :A'érea) firmal> Casa Cardoso e Alfaía-
logrando

.

vencer o primeiro _ Fpolis. - Roma Cr$ 58, O por Kg. -O aV1aO 'bI-motor do govern? taria Brito- aderido a boa cau-.

pelo escore de 3 x 2. Ao mesmo tempo, aproveita a ocasião para confirmar o acrean�, emp;rega:Io nos .s�rvI- sa. Oxalá venha o número de
_ Mais uma partida em dis- restabelecimento da linha Rio - \Reci1ie - Dakar

.

Lísbôa I ç<;>s �e lllt�r-lllg�ao mumcl�al, cooperadores aumentando cada.

;puta do Campeonato de :Ama- - Paris -Londrês. - Rio, já efetuado desde agosto último, !,êó'�:>rlU 3: dístáncía dest.a,capItal vez mais.

dores da 2a Dívísão foi levada com du� via;gens sen:_anais em_ ambos � sentídos. ,

"

' I até .� .cldade. �e Bras�lea, na Ao encerrarmos. esta ligeira
..13. efeito ante-ontem, pela ma- Maíores informações podemo ser obtidas em qualquer dos front�lra bolívíana, er_n ar,enas nota, podemos adiantar que•

.nhã, 'no Estádio da F. C. D. O escritórios da Panaír do Brasil S. A., ou nesta capital, á rua �7 minutos. Em. naVIOS, �as I tão depressa venha a quota de

-Olímpíco, qUE! vinha manten-I Conselheiro Mafra nO 27 - '!1elefone: 1553.. jepaç_a normal, .lleva-,se 15 dias
I tecidos populares, / solicitada.

:�a:�/�s:���������te ��X::t��1 Ra' lanha do's Estud'!l·n'te's de" 194,6 'frara
fazer,� mesm,o rp��rso. A����.j!:��Ol�:, R:;Úb���'�::�

.siást:ca equipe do Colegial, pe-I U .

D LINS NEVIlS
ea de 10.000 me.tros mensais},

10.dIlatado .escore de 8 x l'j Lançado no último sábado o Outras votadas: HEmd' Mi- r. n a Cam��ha vai extend�r".as
Com tal trlUruf�, que t�v:e 'Concurso da \._�ainha do 'Estu- g:uel, Rosin,ha Neves. ' AviSIt 8 S;eus clientes que sua� atr':l�ades aos m.unlcI'PIOS

€SP,OrtI'Y0�
da CaiI�ltal, o gremlO segumte a

pnm,elra
",<I:puraçao, tenormente n� serao oompu- a rua Joao Pinto n°.

7, I '

do Cole'glO Catarmense passou efetuada no Lira Te' "Clube: tados os votos, nem receberão, (sobrado). .

(P3.ra a

lider,a.nça
do �eferido 10 lugar: Laurita M '71, classificação, as

ca.IldiuataSl '

•

.certame. Todos os �elll�os de' votos; 20 lugar: Z '�."'<io preencherem as bases
.

ouro por4t,ram-se
adnuravel- m�nski _:_ 21 votos

'

·1�� '", "oncurso e .sslaoalada' com' um I'mente no grwmado. Maria Helena Ramo : ' �- ,,,'. '.
,

Alnive:sariou-se, a�te- tos; 4° lugar: SI , "�'''nllnemor�th,,� RITZ _ Hoje ter -feira _

ontem, o Jovem esportIsta Mo u r a _ 15 ·11"'" 'l 11.' - 'lH· -

' .

5 -7 ça�r30-h .'

'Wálmor Lu,i:.j: Rebelo, valoroso ga�:
,.

Terezinha
� {' ore Seas_ d"�' '. oras.

,guaroião do Vera Cruz F. C. votos' Maria Câ' 'D�b tSSDeSy'. 3lS oçasL-.. ,. n/U er oung - arame
. x x x 8 votos' Ursulr Da

.

,O NACIONAL ESTREOU. 8 �otos: 60 lu' , Yt �r1

Ann Hardmg el_ aPBl'ije-1VENCENDO Fialho � 7'Vf se� �lJJuO um novo ga a

Com um conjunto bem for-, -_ 7 t .

WillIams.

mado e adextrarlo, o 'Nacional, �:sta S!;)�:?
(} DELICIOSAMENT�

,

TUA

.da Praia de 'Fóra, fez, wnte-��- gar:
Censura LI�. ..

tem, em Bàrreiros, sua extrela tof
No pr��ama �

- Cme Jor-

-nos ,gramados varzeanos, en- t lal BrasIleIro n 15 - DNI.

fr€ntando o forte conjunto do Preços: - Sras. e Srtas., -,-

Pery F. C., local. � ,C;r$ 1,20 -,Est�dantes Cr� 2,00
O ,jogo tr,anscorreu bem Jll:,( ',R�XY

- as. 7 Y2 - E�reLa-da.
iVimentado e ofereceu laillc� IOla. de Vanedades Zema de

:sensaciónais, apresentando .� ", .

Castro
,

TaJpazes" dó Naciop.al ,mah ') '-:- cavalherros Or$ 2,40

�preparo físico e melh�r parlrJ
-

.

.de jogo, terminando com a
. RITZ - 5a feira: LANA

tória ido quadro visitante, p
TURNER: LARAINE DAY:

,contagem de 1 x Ó, tento C} e SUSAN PETElliS uma trin'Ca.

'quistado no 10 "haff-tirr do barulho em':

por intermédio de G.essy, f,_ ERAJ.\.1OS TRES. MULHERES-.

()4

B

r,

tines I RIT Z
ROXl'
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E ...

'

lO'

i., ::.(Eg
..=: Praça com Prazo de.

C.OnOmlO-"e. i'i; _." 20 Dias
_ ....

•
.",

.

;, i; o.pr. R:vcílio Joao. d� Sl1-

Fínonças .'
va Wedims, Juiz de Direito �a. " :�.egunda vara da comarca ae

.. .

Florianópolis, na Iórma da lei
A FRANÇA PRECISA' DE' etc.

CAl' 'É
, Faço saber aos que o pre-
sente edital de praça \ com o

I Pruris - Graças às ,reservas prazo de vinte dias virem, ou
acumuladas durante a guerra dele noticia tiverem, que a re
em Madagascar e na Costa �qe querimento dos interessados
Marfim pôde a França asse- o ofícíal de \Jiustica deste Juizo.
gurar uma ração de 125 gra- ou quem suas vezes' fizer, :qâ
rnas. de café. Com o esgota- de trazer a público pregoo de
mente dessas reservas a par- venda- e arrematação. a quem'tir da Ltbertação, a quest�o, mais �er, e .maior. la_?ço QfeI'�que surge agora 'e saber-se ae cer além da avalíação, no dia
que forma será possivel man- vinte e cinco do 'cot�ep.te., na" ..

ter nos próximos meses .essa frente da' Palácio da Justiça
quota, '

as quatorze horas, _Qs seguintes
.DR. MADEJ�A NEVES Na base do consumo atual, imóveis, pertencetites aos 'espó-Médico espeeialista em DOENÇA!> . ínteríor a metade do de antes lio de João Gentil Vaz;DOS �LHOS - da guerra a ",'11'ecessídade de N0 1

.

U' . t' '. .tCurso de .Aperfelç�amento ,e ,,-,on, j I

,I,.' '.' �" ;:,' S -r-r-r- .m,', errenoi- ,pa� €

('t;.��t%';sn�Rl�erae ��ae���: I,cafe somam 7.500. toneladas alodíal e parte de marinha, nodiariamente das 10,30 às 12 hs. à mensais as qUaJÍiS cabe acres- segundo sub-distríto' desta Ca-tarde excepto aos sábados. das 14 ,

"
'.' .

.' ,." .'.tis 16 horas - CONSULTóRIO: eem:ar as da Afríca do Norte pital (Estreito}, medindo de .

���/ol�6f'in� nRe;íd���f;:doR;; 'no' total de 2.500' toneladas. zoito metros 'e seis decímetros• Presidente Coutin�o, 58' As reservas constituídas na (18 m. 6) de frente n� .estrada
DR. MÁRIO WENDHAUSEN' lIletr?P?le' e os �arregamentos (I1;e seQ,'u� para Coqueiros, por
J.r�tor de Hospital "Nerêu Ramos" I em, viagem pe:�1tem atender trinta e cinco ?letros (35 m. O) I
CLíNICA lI1ÉDICA DE ADULTOS 'Ü consumo ate fins de setem- de fundos, mais ou menos, com JE CRIANÇAS bro. lÍã, piorem grandes difi- José _.A:l;ves do Sacramento ou IConsultório: R. Visconde de Ouro culdades de rpróximos embar- quem 'de direito, havendo, nes- j .;;;.;;;.;;;;;;;.:;;;;;;;;;:::=:--c-;,.;;;:,.;;;; ....Preto, 2 -' esq. da Praça ,IS de No-

..

I
vembro \ iltos da

"B.
elo Horizonte") que ·de café nos

mef1CadOs.
colo-

se.
ter

.. T.eno.,um
rancho 'cob.erto 'j

.

�NR"STe!. 15;5 1 niais cujas reservas, por outro de telhas, em ruíúa, avaliado 'li' ...Consu.lta�: das 4 ..s 6 horas. 11&10, se reduzirão rapídamen- tudo por -tres mil e oitocentos
. 48S'INANTESResidência: R. Felipe Schrnidt, 38

t A d M d .
.

.

!.
- Pune manual 812 I

e· s' e ai agascar somam 'cruzeirOs (3.800,00). , .!
.----------, �oerca de 20·000 ton�la;das e as NU 2 - �m .terreno nQ s�- I Reclamem imediata-

DR . .BIASE FARACO
Ida Gosta de

.

Marfim

P9.'.uco
gUndo

...S.Ub-dlstnto
desta CapI-

r
mente'. qualquer .irre-

Mêdic:o - chefe do Serviço de ,mais de _1?OOO. . , .

tal (Estrei�o), medill�.o doz.e . gUlaridade na, ,entregaSifilis do Centru de Saúde .A:s prOXImaS colhe1tas mars metros e Oltenta e Olto cenh- de seus jornaes.
.

.

DOF.NÇAS DA PELE - SíFILIS fracas que ,as de antes da guer- metro.s\de frerlte, por .(12m,00)
,

- AFECÇõES UIl:O-GENITAlS

r:F����R��Ef��gsE-uE#J� Ta estão cakuladas em 30.000 na estrada que segue poca Co-
, ' VIOLETAS e 25.000 t.oneladas, respectiva- queiras,' por' quavehta metros

CON6SU;;;��:S����d�� �6hS. - R. mente para cada uma des,sas de fundos, mais ou menos, comRES.: R. Joinvile. 47 - Fone 1648 'zonas produtor:as. Descontp_dos q;uem de dil1eito, extrema:qdo
DR. NEWTON D'�VILA os compl'Omissos de e'xiporta-: pelo lad.o Norte com terras qUE:

Operações - vias Urinárias - ção assurntdos pela França no pertenceram á herdei,ra -MariaDoenças âos intestinos, réto e total de 15.00.0 tonelada resta-: Leop01dina Vaz OIU ,qu.em de di-anus - Hemorroidas. Tl'atamen-
I

.

to da. colite amebiana., rão disponíveis 70.000. tonela� . reito, e pelo Sul com ditas qUEFlsloteraplJ:l - Infra vermelho. d
.

·t·
-

br' te 'OI'
.

CCons-ultl!-:' _Vitor Meireles, 28. 1 as 'que permI Ir8l0 co Ir sete per lliceram' a lvelra arva-Atende dIariamente às .. 11,30 hs. rl
.

d t .
' Ih & I

-

I' d
. .

e., à ·tàrde, d�s 16 ·hs. em diante

I
meses 'ue pçms�.1Q a me 10- .? rma;os, ava la � po.r OOlS

,Resld: ;��!I rcfs�os. 66. pole e dàs lCoLomas., mIl e duzentos cruzeIros ....
.

I Ver-se-á, pOilS, a França na (Cr$ 2.200,.00). E prura que o

--.;..---_;__-----�-----------,;�--
I
contingência de r,einidar, com chegue ao ,conhecÍlmento ge• ,'ESCRITóRIO JUR1DIf)O COMÉRCIAL..,,_&.�,_.__ _3. w,;::tiar brevida;de 'possív�l, "as todio�s' � quem. interessar p�ssa". "'-.-_. ,.' ,., ':'

," . ._ (Com um- Departamento' Imõbiliário) suas Icornpr.q_s nos grandes pró'- mand·eI expechr o presente qu.e I
venda!il de pinhais, fazend:!8 e empl'êsas, ,

b' d
.

dDiretor: dr. Elisiário de Camargo Branco dutOlres mundiais, partkular- sera pu llca o. e afixa O' na
.

ADVOGADO ., ment� o Brasil. As diflculdades fOl1ma da lei. Dado. e passado
Rua Frei Rogério, 54 - �one 54 - Caixa Postàl 54 de .suprimento· .no mercado nesta oidade de FlorianópolisEndereço telellJ:'áfico: "Elibranco" - Laje!: _;_. St. Catarina mundial e a ·eseassez atúàl de aos quatro dias do .mês de Se-

---, divisas ,com que luta a França tembro. de mi.! novecentos e.! fi pOderiam determinar a conti- quarenta e seis. Eu, Regina
,

I C AUTOMOBI'LIST "8 '1. nuaç'ão do atual racionamen- Galetti, eserevente, juramenta-
,

'.-
.. ·1;l'C.'- A�14.$' ".

'

8
..

to por um per,íodo maior que do, subsicrevi. (a�ina;do) Ret-

Atença"-'o'
" o previsto tnkiaImente. De ciH.o da Silva MEdeiros. Na

qualquer forma havera que margem: Sê10 aJinaL'Está 'con-I
Pal'a o, seu dínamq ou aumentar os sUlprimento.s de' forme o original ao qual ,rriE Imotor de arranco caM afim de atender ,as BoUci- reporto e dou, fé. Reginq Ga-

b.
.

/
.

-

i-\�o OFICINA' ENALDA tações dos consumido�es fran� letti.· . ",�
,�cf"o-Radi(i)�\eC;

.

Rua Con_�elheírô Mafra ee�es ansiosos por dispor de --------.---'-':.._--------.---f-.----. ...,·---,,.,;

I ";, ne.,94, 'qua'lltidades'mais substanciais .Resolvido, enf·im,...:".·,.!�·.e..u," problema ln.ancelf.o."

.'.._............ ""'!-_-...., _,:-_�--' .....-_._---:. desse tradlcional bebida.
.

't'I

DR. SAVAS LACERDA
ClIDíCa médico-cirúrgica de Olhor
_ Ouvidos, Nariz - Garganta.

Prescrição de lentes de
contQt�

CONSULTóRIO - Felipe Schmí-
, dt,; 8. Das 14 às 18 horas.
BOSID1l:NCIA - Conselheiro Ma·

.

fra, 77.
TELEFONES 1418 e 1204

l__.��---------- _

DR. ·A. SANTAELLA
tDlplomado pela Faculdade N!I

clonaI de Medicina da Universid...·
de do Brasil). Médico por concur
'10 do Serviço Nacional de Doen
�s Mentais. Ex interne da Santa
Casa de Misericórdia, e Hospital
p.siquátrico do Rio na Capital ., II>

deral
CLtNICA MÉDI<:!l - DOENÇA!!

NERVOSAS
. ,_ Consultóírio: Edifício Améü.

.

NETO
- Rua Felipe'Schmidt. consurtas.

Das 15 ás 18 horas -

Residência: Rua ATvaro de Carva
lrio nO 18 - F'lor-íanópolís.

DR.' ROLDÃO CONSONI
CIRURGÍA GERAL - ALTA CI·
RURGIA - MOLÉSTIAS DE 8JI.
.... NHORAS - PARTOS .. '

rormado pela Faculdade Ge Medi·
cínna da Universidade de São

Paulo, onde foi asststente -por 'v#l
'rios anos do Serviço' Cirúrgico <10

Prof. ÁHpio Córrela Neto
C1n1rgia do estômago e vias bl·
IlartS Intestinos/delgado e grosso,
tir6ide, rins, próstata, bexiga,

Mero, o vários e irompas.. Varlco·
eele, htdrocele, var:Zes e herna

. CONSULTAS:
das 2 à,s 5 horas, à Rua Felpe'
8chmidt, 21 (altos da Casa Pa·

raiso). Te!. 1.598.
BJilSID:IilNCIA: Rua Esteves JIl

nlor. 179; Tel. M 764

DR. POLYDORO S. THIAGO
Médico do Hosp.ital de Caridade d4'

Florianópolis
, Assistente da Matemidade
CLfl'>\JCA N,[ÉDICA EM GERAL

Doenças dos órgãos intel nos, csp�c'aJ.
I

tllente' do coraç�o .

. '. ELECTROCARDlOGRA·Fl.�
Doenças do sangue e dor cervos.

Doenças' de senhoi:'�s - Partos.
,�iisultas dlàriamente das 15 à. 18
,j: . boras.

,-

Atende chamado� a 'qualquc'" hOTa,
, inclusive durante a noite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meir.,.

. .

les, 18. Fone 702
JtESID:e:NGA, 'Avenida Tronipow"ki,

62. Fone 766

. .

',- .

(J'. ',�,.� ... � .... � .. 4,

DR. ARMANDO VALÉ,RIO
DE-A-SSIS

vos Serv íços de Clfnica Infant1I às
Assistência Municipal e, deCaridade

CLtNICA MÉDICA DE- CRIANÇAS
ADULTOS

CONSULTÓRIO: Rua Nunes 1\Ia
ehado, 7 (Edifício S. Francisco).
Consultas das 2 às 6' horas

RESIDt!:NCIA: ·Rüa lVlarechal GUl,
lherme, fi Fone 783

I

Ihei�o'da ilustração a-cima,�
.

lhe, e';; amá.�1 'ges�'�. cálice do
'laxeelente' apertti�o KNOT. lemb�

, ee . V. Sia. de acrescentar. ao agrade-
:�', a�,�i�f4i���titti:t 1M-
:'.' . ....",�:�f�··�: '."" ...... ;,,":\. ': .c :

.. ',"

\:BEfh(J 11E_(J.AP!í?ltIVO
..�.: 1 I'nED/!.ET(J1 .

t'
,,\. "

I li/'!MIJOU'IJ DA KI10Ti..J.: 1110. (.(}/'1.;EUWROS
1_. . _�TI..IJAí;_._. ..

, ..

NOVO HORARIO DA

S . .pAULO � ÇURITIBA -

FLORIANóPOLIS - P.
ALEGRE � MONTEVIDEU

Segundas e Sextas
Decolagem.,de Florianópolis,

ás 10,00 ho.ras.
Informações: Filial VARIG
- Ed. La Porta - 'TeIefône:

- 1325

'COMPANHIA .. illANçA . DA BAtA·,
"�"d. _, 117' � 'Sé4.: IA' �: mCEImIÓS ,. "TllA�SP0J1T�8

,
., .,

Cifras do<�'B_�I�nco 'de 1944:
,
/.

:i( .

Adq'V-.ira TUDO de que nee�sslt..�.,:
.

de UMA. SÓ VEZ,
pagando' PA&CELADAMEitTE,

-com a.s -VANTAGE.S da. compra· à. n.tá,
�ervlndo-se do

.

.

. ;. {;

·CAPITAL E RESERVAs
" \ .Responsabilid8d�1

.. ,' '·-·R·e'(:etá: .. '''''' .... ·,,· .. ···"f

Ativo ,.:

. : '1'

'SirHstros pagos no," últimos
, ,':Respons�bilidades

Roupas
Calçados

Móveis
:Rãdlos

Geladeiras
Bicicleta.'
Jóias

., t.' ','

CREDIARIO 'KNOT ,.U•

Livros ... , , ,

CIII.pé..s·'· , .', .' ..•.
Iqsta.llç� .Iét�ic.s • l4In��1fe

. ArtE"os
.

'para .,esent.'s /:'
, Pelé-s' ..

,

.

'; ,,', ,) .

ç�sacós
.

..'� i,; _ �;" '.
"; Quàlsquer .�I.�

",i \. ..
' ",",.,'

SISTEMA

Diretores:,
:··Or. Pamphilo d'Utta' Freire d� Carvalho. Dr. Fra,ncisco
de Sá, Anisio Massorra; 'Dr. Joaquim Barreto C1� .Araujo.
e José Abreu.

INDÚSTRtA, COMtRqO E SEGUROS KNOI' S-. A,
,

I
, ') ..-.' '.':

�.dI""', Da•• I� 1! • dat U Is 17 lia.
-----

O. 1(. l'f'Ul:MO� ...r...-...&"',........"...·'!""",......oJ........_·...- ................_........
-

.........- ...-w·....�__.......:�__.......r_w+��""'-""lo,ç-a..:.)
.

,.

riltJriII Fabricante e di9triàu,idot'e9"'��S 'afamadas con· "1'11 '17 facções "DISTINTA" e RIVET, ..
'

Possue um gran.
de sortimento de cQso,tmircis, riscados, brins
bons e baratos.' algodõea, morins e aviamentõ.
para alfaiates. que recebe diretamenb da.,

.'1I
fábricas', A Caso "A CAP.iTAL" chama a atenção doe Snrs. Comerciante. do interior no sentido de lhe fazerem umQ

·

....wmj@-=.mmal�fi!�i....-=V.i.S.i.t.Qmaamn..
te

....d.e...ef.e.t.u.o••re.m�....u.o.....c.o.m•.•p.r.�......�..A.T•.•R.I=Z..·me.m...F.l.o.r.i.a.n..ó�•••
--

...

F
..

IL
..I.A.I.S..e.m...BI.lu..m..e.n.a.u...e.'.L.�.i.e•••·""""EB......"j

'\
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Referindo-se ao senador Nerêu Balll8s, deciuroD o sr. José Américo. candidato udenista à' vice'.
presidência da R'epública: «Su\a pa�sagem pel'O 8ovêrno de' Santa C�tariDa não 'deixou d'e se assi ...
Dalar pelo combate ,80S quistos JlBzistas que ameaçavam a un.idade moral e cultural oo'qnele Es�, \

tado, onde a influência tento-brasileira se manifestav�·' em, "ários setsres de sua vida».

Ainda o'descpcrecímenío do tenente,
Fernando Gomes de Oliveira

,

Belém,}6 (Via 1-éreaJ.'� AV'F�lha. Vespertina" tiecla- quanto até agora se presumia
Um alemao que esta tiospitali- Ta ter sido iniormaâa de que o I que o oficial tivesse sido aSSa8_

'. ,_, . �_______________ �ado em. Porto Vel�o, afirmou Tenente Fernando Gomes de- siruuio por um sargento, Cuja:
Florlaliópellt, 17.ele SetembrQ de 1946

.

as autoridades dali, que o Te- sertara e quando tentava fugir, prisão preventiva foi decreta_.
--------:----------�------;-- nente Fernando Gomes de Oli- foi preso pelos indios bolivia- da.

veira, desaparecião misteriosa_- nos: Tendo co",!s'eguido a sim- , O·Coronel Koeller chegou a:
mente nas matas do Guapore, patia dos seloicolas; passou a I Belém, e voltará oportunamen;
ach_a�se numa trib,!, de indi<;!s viver em companhia dos mes-fte a Porto Velho, afim de pro
boliuianos. O refendo alemão mos. E' uma versão nova, por-I seguir nas diligências.
se prontificou a acompanhar o ----:-----'-'----------'----';..._----�----

Coronel Floriano Peixoto Koel-I d' It d d d t�e;;aq��c�:,7f:r a:qU�I�ig:f=S n. u a os
..

a pena·· e mor e
até essa tribU_. O. coronel sobre- BUENOS AIRES, 16 (U. P.) - O embaixador de Êspa!1ha,
voou o local z,,!dzcado, soltando informou ao Círculo de Imprensa 'que o General Franco havia a

,p?-nfletos e âizeuâo que volta- cedido à petição dessa entidade em favor dos escritores espanhoíe,
na den�r? em pouc�. Leon rillcina e Julian Sanchez Hernandez, idultando-os da,
O oiicuü determinou. toda pena de morte a que haviam sido <condenados.

assistência hospitalar ao ale-
"

mão, afim de que o mesmo fi- p
I

I'd ..

t
'

que o mais rapidamente possi-
' resos nov.e 1 eres comUDls as

vel em condições de acompa- MJ\DRID, 16 (U.; P. - Anuncia-se de Barcelona que a policia
nhá-lo até a aldeia boliviana. descobrlu uma organização comunista, predendo nove de seus,

lideres e apreendendo uma típografía clandestina. ALém disso, a,
policia descobriu uma organização de socorro, prendendo qu.a;·
tro mulheres.'

"

�..;�,
A organização denomina-se "Partido da Unidade de todos;

os espanhoís em desacorde com Franco','.Pelo avião da Panair chega
ram, ontem, a Florianópolis OS

�:::;tr;:�r��u�:.ta;dU::dO��� Oh,teve mal·o'r·ia.· novamente"monsen e dr. Felisberto Ferrei- B
ra, destapados sportmans da Berlim, 16 (U. P.) - Pela soviética. Desta vez, foram as'
Vela naquele Estado. terceira vez, o Partido da vrovincias do Brandenburgo e'
Os referidos senhores vieram Unidade Socialista o b t e v e Mecklemburço, que deram a

inspecionar a construção de maioria em eleições locais rea- vitória áquele Partido forma
seús barcos tipo "Brasil", en- lizadas na zona de .ocupação do sob o patrocinio russo-r
comeruiaâos �os Est?-leiros Ara- __ Berlim, 16 (U. P.) - Na.
taca, tendo-se man.zfes.tado en-

""'"" '" """"""'"� _,.,.,..,., """"-""'" zona britânica da Alemanha,
can�ado8 com

�

a criteriosa e:x:e- I O
.

J
-

R·.h � as eleições de ontem parecem
cuçao que estao tendo �uas en- � r oao ruas ã I �er favorecido os candidatos'
comendas, o que, nuns

. u"!ta
I

·

I
independentes e o Partido Cris-·.

v�z, ven� d�m0"!8trG;r G; efwl;n-, ,I tão Democrata, que é o partido'':'
c�a da indústria =». cata- , Ramos' I

dos lavradores e da classe ?nê-
nnense: '. . � � dia. Este conseguiu maioria:
Aos ilustres v1.S_ztantes" os !� � em alguns lugares ao -passo

Nazira Mansur veio cantar em Florianópolis.
nossos votos de [eliz estada em â A D V O G A D O � que os independentes estõ»

Antes de iniciar sua viagem ao extrangeiro veio á terra
nossa terra. 9 Rua Corr&la Pinto. 11 � em primeiro lugar no 'Hanno-

natal despéiiir-se dos seus. Artista que é, sua despedida con- Prev·l·sa-o do 'tempo I L.A J E S § ver. A votação comunista foi
sisiiú numa das mais maravilhosas. horas de arte a que Floria- S muito baixa, mesmo nas zonos

nópolis já teve ocasiãp de assistír. SERVIÇO DE l\'IETEO- ......,.,.,.,..2!�C�.!1..!.,...,___",;,. industriais.
'

Seu recital de domingo, no Clube 1� de Agosto reuniu a ROLOGIA '

assistência mais seleta e numerosa destes últimos anos. E Previsão do Tempo, até 14 A censpíração descoberta na Pérsia
perante esta assistência Nazira reafirmou mais uma vez o horas do dia 17:

sep. valor, subiu mais um aeçrau na escala de admiração que Tempo: Instável, sujeito a LONDRES, 16 (U. P.) - S�gunJdo anuncia o rádio de'

lhe devota o povo âe sua terra.
,

chuvas. Teheran, o Ministro .da Propagada da Persia, Prícípe 'Fira}l"z,
Para muitos de 'nós, que ainda nos lembrávamos de Nazira Temperatura: Estável. declarou que do plano para assaltar o poder, "inspirado no es-

como estudante da Escola Normal: cantando a Marcha dos Gra- Ventos do quadrante sul a trangeíro", recentemente descoberto na provinda de Jspahan
ruuieiros e as valsas de Strauss, nas festas escolares aqui reali- príncíipio, de noroeste, a sueste constavaa prisão das autoridades civis e militares, num b��.
zaâas, foi duplamente consolador o recital de Domingo. Tive- após frescos. quete em que seriam colocados soporãferos na comída. '"

mos ocasião de notar com satisfação que sua voz, conquanto Temperaturas extremas de Fírouz declarou que ainda não pode fazer revelações sõ-

continue bonita e simpática como era, aperfeiçoou-se pelo es- hoje: Máxima, 18,9. Míníma, ore a participação estrangeiql.
.

tudo e pelo contato com os mestres. E; Nazira é hoje uma can- 15,2.
tora em tôda a pujança de sua arte brilhante, contando com ---e-- O 'arqu'l-d'uque te'rl·a fugl·doas melh?r�s. pr,obalidades de triunfo. na "to,!née" internacio- Assumiram os 'co- ,

'

,

'
'

,('
nal que ttucuiraem breve. E ao partir, levara a marauiüiosa ••

can_torc: Catarinense -com? pá,lido auxílio para sua viagem, os mandos ,Inter,- LONDRES, 16 (U. P.) � O Daily Express noticia de Paris;
mais sZ1]ceros votos de jeliciâaâee que lhes fazem a imprensa e

'
, 'que o 'arquiduque Albrecht de Hamburgo, que encabeça a lista,

a g�t�;ofJe:sua terra; restand'o�nos apenas;« nós de "O Estado", lamente hun�ra dos crimi���;os de guerra,_teria .co�se�ido fugír : �a,
regzstrc,<-:.-mos aqui O nosso pezar �ar nao, haver �ealizado, Rio, 16 (E.) _ Havendo o

AusltrIa para a A�erlCa d� Sul..Ei nao terIa Id,o so, pOIS levarIa

'Um recztal popular ,em, o qu.al �er� dada ?potumdade a Coronel Á1cindo Nunes Perei- em slla companhIa uma lmda Jovem hungara, de nome Ge�r4'

prsgfLeen�m·1eia:[qt�udaO IPqOVuOedre FI:lrnzatneOPrOelZSsdseeOUV:r8Uo:prcal.notor; ;'���:f.��!?d�:Eglõti�DOGr�ulle
.

falará 'dia 29
" . P-- • mente, durante o seu, impedi- PARIS, 16 (U.; P.) - De Gaulle T!1rá importante discurso ..

,
,','

, ' mento, o Tene,nte-Coro1nel Ade- no dia 29 do corrente, aniversário da libertação, em ESlpi!Ilal� ,

PARiS, 16 (D. P.) - O y}ce-;primeiro ministro iug·osla.vo mar de Queiroz. na Frwnça Orintal, esperando-se que faça, sua "rentrêe" na

Ka.rdelj acusou hoje os Esta(los Unidos 'e a. Grã-Bretamha de Em consequên�ia, passo� a vida políUca,. Até aquela data, a; nova CO)1stituiçãó france

estarem tentando lançar "uriIa-.pesarl.a cortma de ferio" em comandar, tambem e,tu carater deV'erá estar apro'.ada pela Assembléia e opina-se que
torno do Mediterrâneo. Enquanto isso, a União Soviética esta- interino, o Regulamento Es- Gaulle aconselnará seus partidários a votar contra a mesma �()'
va au�i1iando a Il,lgoslávia sem qula.quer inte'rêsse próiprio., cola de Artilharia, o Major Pe- referendum se não �onsiderar o poder executivo bem forla4

dro Dias Rosa. lecido.

VivaIDente
rouxinol

aclamado
brasileiro

"

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

_-.-._-----_._--------�--

-O' Brasil al�ançou o maior aumento
RIO. 16 (E) -- De aool1do !Cam. dados divuLgados pelo

"S!lgar Reiel'ence Banck aind Directory" o Brasil, ent�e os
pa}:ses 'Produtoil1� de açucar, foi 'O (que alcançou o maior au-
tmeuto percentual na sua produção açucarei-ra. .

Quando se inidou Ia guerra, a produção brasileira era de
12.702.919 sacos de sessenta quilos ,e,em 1944 subia a .

15.314442 sacos, constituindo a diferença de 2.611·723 ,'sacos
um 'i:e'corde.

,0

Visitantes ilustres -

PA R A F E R I DA S,
E C Z E MAS,
'IN'FLAMACÔES,
C o C E I ,R A S',
FRIEIR.AS,
ESPI NHAS'f ETC.

,

NU.NCR EXISTIU IGURL

.
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