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Na figura mo�a, cavalheiresca e por todos os tílulos
digna. de nderlal Ramos da Silva - que. hoje regressa
ao nosso·. convivio - saudamos um valor exponencial

da nova geração catarinense.
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Assinatura de convênios econô
micos com aArgentina

lho, 27 (A, N.) - Segundo se scnLido de que os estudos esl e iam
i nrorma, os imporLantes estudos conclui dos de modo a poderem ser

que O' Brasil e a Argentina tl"Jali· assinados novos convênios ct)brc
zain em conjunto, revendo os acór- os mais importantes interesses Cl'i)
dos econômicos e interesses .l'cc,í .. nómicos dos países. O programn 80-
[)l'OCOS das duas Nações irmã", de- cial da delegação prevê as seguin
verão estar concluidos aLé a pró- tes visiLas do Secretário do Co
xíma

. terça-feira. Assim, já nesse mércio da Argentina, senhor La
dia, como se espera, novos convê- gomarsíno : amanhã, ás onze h n as.
nios serão assinados, estabeleceu- VolLa Redonda em companhia do
do-se uma nova éra do intercâmhio Ministro da Viaç-ão, CoronelAla-e
comercial Brasil-Argentina. C 'D- elo Soares; domingo, fábrica Nacio
forme foi noticiado, iniciara', ".', nu! de Motores e, em seguida, almó .

ás quatorze horas ele óntcm os L�'n- co em Quintandinha, oferecido pe
balhos preliminares da missão 'JC(l.. lo Ministro do Trabalho. Na segun
nórnica Argentina com as autor ir\1_ da-feira, o Itarnaratí 'oferecerá 11m
des Brasileiras para revisão e dis- almôço ás Delegações. Na terça
cussão de todas as questões qui> .reíra pela manhã, uma visita' ás
iu teressarn aquele' intercâmbio. Bs- f'âhricas de tecidos de Bangu e 1'e
tiveram presentes ás reuniões que ccpção na associação comercial. A'
se realizaram no Itamaratí, Lodos os tarde os membros da deleg:ll....ão
membros da delegação Argení iua oferecerão uma recepção á s .cíe
inclusive os minisLros Lagorn-i ";!T',(, dade Brasileira.

existência à obra meritória e Acirne, e, da parte do Brasil o ti-
lu lar inter-ino do Exterior, senhor
Samuel Gracie, técnicos da S�"J'e- Elogl·ada a pollrtl·caIaiia de EsLaelo e nosso embaixador
em Buenos Aires, senhor Batista

Lr���d��nversas ele' ôntem f"l011 imigratória do Brasil
decidido que técnicos Brasíleic-is ,e Buenos Aires, 27 (U. P.) -
Argentinos se reuniriam na m<J,nhij O Jornal "Notícias Gráficsa",de hoje para prosseguimento dos num editorial 'intitulado "O('�Illdos. EfeLivamente, ás dez e .1 ,

trinta horas. ,verificava-se a reu- Brastl nos da o exemplo do
nião que se' prolong�)U até ás t:re-I' que -sc deve fazer para povoar
Zp h.oras. Drl:: 'parLlClp�ram, p��(I o país", diz que os represem
Br�sll, os m�mslros Crrmilo de 0,1- tantes brasídeíros na Co f _

verra, Moacrr Br iggs, como tam- _

n �
bem. técnicos em economia e fi- rêncía da Paz estão aprovai
nancas de todos os miniatévios tamdo sua permauêneía em
Ainda na Larrle de hoje, como du- Par ís para "consertar com os
rante o, dia de am.anhã,_ segunda ,0 pafses Interessados especial-terça-Ieiru, reperf.ir-ee-ão â.S i'eu- , .

'
A.

niões, empenhando-se todos no mente.a Itália, a ,tr�nsferen.cIade' agncultores, teclllcos e op�-

Ampla liberdade ·para os partidosl,�t��,s:;:���:l�n��as�, "'1.
dflSenvolV'llmento do concurso

Londres, 27 (U. P.) - R'!cem vol_Vlmep,Lo da. mdustl'la bras;.en·a. d/e braços e 3Jptidões especial·-promulgada a Constituição Brasi- EXlste plena lIberdade no paI'> pa- . '. �
leira, parece haver um interesse ra os partidos poIíLicos, exceto pn- zadas. E eVLdemte que o BrasIl
mais acentuado sobre a s'itllação ra aqueles "Opostos ao Gov(�rno está á nossa frente na execu-
econômica, do que quanto ao", fl!'- Democrálic�". . _ ção de uma ,sadia e eficaz po-

o

pectos politicas. Tal interesse, Jb- A aplIcaçao e mte�pretaçao desta

�'rtica imigratória n,ão obstan-
serva um periódico, é ligado, ill- pond uta fornece valIosa arma pOíl '

,
. .

dubitavêlmente" á contribuição elos litica para ser empreg'ada, pl'()\a-� e ser um pal''s mUlto maIS po-
bens esLrangeiros para o ,d.�"én- velmcnLe, conLra os comunista,;, "oado do que o nosso";'

falavam
nao

Iínuues diversas
se entenderam

Lake, Success, Nova York,
27 (U. P.) - O delegado ICO

lombiano ao Conselho Econô
mico-Social das Nações Uni-

, .xias (UNECO) Eduardo Zulue
ta Ángel, respondendo ao dis
curso do delegado peruano Ar
ca Parra, ontem disse quo-hou
ve evidentemente um mal-en
tendido.

"O que aconteceu foi que
nenhum de riós . falou na sua

língua própria. Eu falei em

franoês, 'que o' delegado .perua
no não eütendeu. Ele falou em

inglês, que eu não entondi ".
Zulueta disse concordar com

Arca Parra no salientar a im
portância da economia latino
americana.,

Cemrabend« na' fronteira
argentino-brasileira

Buenos Aires, 27 (U. P.) - cauda, assim, que não se trata I
Foi descoberta vasta e bem de uma simples aventura, de
aparelhada organíeação de, eventuais contrabandistas, mas
contrabando de alimentos na de verdadeira e completa or-

fronteira com o Brasil.· ganização de contrabando.
- .

VIOLENTO TIROTEIO
Buenos Aãres, 27 (U. P.)

Os guardas da fronteira da Ar

gentína travaram violento ti
roteia, de 20 minutos, com os
contrabandistas, ria fronteira
argentino brasileira. Os con

trabandistas foram pilhados,
quando tentavam transpottar
para o Brasil um carregamento
de farinha de trigo, avaliado
em setenta mil pesos.

Os contrabandistas fiaram
descobertos quando tentavam
atravessar o rio Uruguai, na

fronteira do Departamento de
Missiones com o Estado do RIO
GlI"all1.de do Sul.

CINCO CONTRABANDIS'rAS
RENDERAM-SE

Buenos AJires, 27 (U. P,) -

Oínco contrabandistas rende
ram-se às autoridades argenti
nas, quando sua mumçao se

exgotou, após o. tiroteio que se

travou na .fronteira do Depar
tamento de Missiones com o'
Estado,do Rio Grande do Sul.
Diversos contrabandistas lo
graram fugir.

Jorge II da Grécia"
reinicia seu govêrno
Atenas, 27 (U. P.) - O Rei Jorge

n dos Helen.os, chegou hoje :í, tar
de ao aerodromo Elesina nesta c.�
pital, afim de reiniciar seu g )vPT'
no. Em virtude do avião haver che
gado muito antes da hora mal'cadl"
apenas o Minist.ro da Ordem Plí
blica esteve presente á. chegada lia
soberano. Entretanto, poucos mi
mltos depois vieram juntar-se á
comitiva o Arcebispo Demascino,
regente grego e Constantin Tal
dal'is, primeiro ministro da Gl'L,'ia,

, ,

Consignamos hoje, com

a mais grata satisfação o

enivers ério na talício do,
Prof., Barreiros Filho.
Inteligência lúcida e es

pirito de escol, Barreiros
Filho é, sem favor 'um dos
maiores vultos das letras
Caterinensee,
Dotado de Ifm coração

bem formado, I o aniver
sariante tem vdtado a sua

Não deixarão a Grécia tão cedo
LONDRES, 27 (U. P.) - Tão 'cedo não sairão da Grécia

as fôrças de ocupação britânicas. Foi o que Soe deduzdu das
afirmações oficiais feitas nesta Capital. Segundo parece os

britânicos Iperma.n,e,cerão na Grécia até o estabelecimento de
um Govêrn.o grego firme, capaz de assegurar a ordem em to
do o país. Além disso, com a luta armada entre comunístas e

direitíetas no norte do país tornar-se-á mais difícil li. saída dos
ingleses. Entrementes, informa-se que o Rei Jorge chegará a

<!lrécia no próxínno sábado. Logo que o soberano regressar à
pátria o primeiro ministro 'I'saldarís lhe apresentará a renún
cia do Gabinete. Revelou-se, entretanto, que caberá ao próprio
Tsaldaris a tarefa de Iormar o novo Govêrno.

de ensinar.
Exercendo o magistério

ha mais de 30 anos, o pro
fessor Barreiros' tem ira
balhado incansavelmente
pelo engrandecimento de
instrução em Santa Ca
tarina.
Nós d'O Estado, apresen

tamos ao nosso digno dire
tor e bom amigo o nosso

cordial iseitno abraço, pe
dindo a Deus que seu

pronto restabelecimento
possibilite, o meis : breve
possivel, o seu regresso ao

nosso convivio.

ORGANIZAÇÃO C01t!PLETA
Buenos ,Mr�s, 27 (U. P.) -

Revela-se agora que. além da
farinha de trigo, os guardas de
fronJteira da Argentina a;pre
enderam, no rio Uruguai, três
lanohas a motor e vários ca

minhões. Todo esse material
€ra inteiramente novo, ilndi-

,
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2 o �'liT.DO - Sàb,adot 28 de Setembro de .....6
,

"Marab·á Sport"--Realizará nos salões do .Clube .1-.2 de Agôslo, dia' 28� às 8,30'
horas, o cencêrte da grande cantora Vanda Oíticíea, seguido de uma soírée elegante,

{-:)..

Tópico do dia I
A Delegacia de Ordem Eco' I "

riômíca de S. Paulo, acaba de I
concluir o processo instaurado
contra um tal Emílio Zaloco,
propnetárío do Esplanada Ho-
tel, um dos mais luxuosos e a- OLIVEIIA N flLHfi tID AI. ..

famados da cap: tal bandeiran -

'.

K t\.. �. .

'UI"
. .'

� •

te. Esse estrangeiro fora preso Rua DE aloro. 1ft - Florianópolis
há dias em 'virtude. de denun- lOficin� prov.isól'ia no Estreito.) I

cia ás autorídades, 'de que no I I- --------------------------------------------------------------------------------------------
referido hotel havia grande es",·
���dO doep:��i���vad�el;.r�ão�. Aos'� nossos Estudam a possibUidad'e 'de colocar imi--
��vr�f��r::fsJ!�.�:�i �l���� Ag'ent�s jrantes holandeses no Iitorai eatarnense
'ca, foram encontradas tam- Leiam todo dia esta coluna
bém centenas de latas de azei- até o fim
te doce, do legítimo, consegui
dos por vias suspeitas. ou seja
autêníco contrabando. Com
trigo e azeite mandava pre
parar acepipes régídos, que
eram cobrados regiamente dOE
hóspedes .. No relatório redigi
do pela autoridade que 'presi-
diu aQ inquérito, há o seguinte R.adio-Tecoico-Elect:roo
.trechõ: "Estrangeiro indesejá- Fundado em 1935 •

vel que, íntítulando-se comen- Montagem ie I'údios, A�\pli-
d d

I
ficadores-Transmi.soi"es

a OI' por meios ilícitos e C0lTI Mat�rjal importad ...
·

direta-
a ingerência de destacados ele- mente dos U. a. A.
mentos do rascío em S. Paulo, Proprietário
Emílio Zaloco conseguiu fazer Otomilr GAorges Bühm
fortuna rápida, á custa da,

lni-I
E�ectre - Tecnico - ProfissioTla)

séria de humildes brasileiros". formado na Europa
Flol'ianópo!�sJá que a policia paulista es- �U(1 João Pinto n. 29 _. Sob.

tá com a mão. na massa isto é ;;.- •

disposta a punir os ent'rangei�
ros que fizeram fortunas rapí-

'

das á custa da miséria do bra

Jsil�iro, lembramos daqui que
existem outros Emilio Zalocc
em S.' Paulo, que estão nadan
do em ouro, senhores de certos
escandalosos privilégios e -rna
nobreiros impunes de escanda
losos trustes, de que a impren
sa se tem ocupado muitas ve-

, zes, mas, por sorte ou por tole
rãncia, continuam. impunes,
vivendo "a la gordaça",' explo
rando o trabajho dos humildes
em organizações de alto poten-

. cial econômirco, as quai.s l)ro�
peram a olhos vistos. Pelo res
to do BFasil também Se encon
tram emilio zaloco' aos milha-
res, estrahJgek.os ,e lbrasHeiros .

....._

mesmo: cumpltciados com . os
maJgnatas . do .câmbio negro ..

p ,r i s õ e s, inq:uérttos, nada
aJdiantam. O "habeas-lcorpu�"
e.stá ai para pôr em liberdade
os bandidos detidos "sem cul
pa formada" � na fórmula ju
ridica. Dois. remédtos pare-
cean mais. efica2ies do que os _

pr,econizaidos pelas nossas' leis:

.[ If'l t QUEiXAS E RECLAMAÇõES .o USl amen o Ou as autorida- PREZADO LEITOR: Se o <lue 'he
des ficarem, de rebenque esm1._I'.

interessa e, realmente, uma providência Jpunho, na beira do lcais, "en
I

para endireitar o que est.iver errado \lU

nando" .o caminho de volta aos
para que al�ama falta n;;'o se repita'; e

NAO o escl},ndalo que a sua reclamilção
a;butres que aJqui apartarah1 ou queixa pod�rá vir a <ausar, encami.

para nlOs de:vorar as entranhas, nhe·a á SEC-::;AO RECLAMAÇÕES.
nesta terra hospitaleira, dadi- de O J:<;S'l'ADO. que o �aso será lendo

.

b
�

N d
'sem demora ao conhecime.n.to de quemv.osa e oa. aJ a de se perder de direito•. recebend" v. s. uma informa.

tempo com processos maçu,dos ç�� do «sultado, embora em alguns ca.-

por que, enquanto êles correm sos n&o sejam pubHc�do. nem a recla

OS trârr:nites legais,' os pirataE I
mação nem a providência tomada.

vingam-se no povo, tirando-lhe -------- _

os farrapos da camisa que ain
da lhe restam. (A. A.).

Automóveis e Ccmínhões

-- Pedimo. avi_ar por
ma. q.uando o jornal não
no mi'smo dia.

telegra
chegar

Laboratório

Agêacia. e ReprCflillntaçõe. em
Geral

Matriz:· Flol'ian6poUa
Rua João Pinto i n. "
Ccdsa Poetai, 37
.Filicl: -Cre.ciúma

Rua E'lol'iaJ;lO Peixoto, ./a
(Edit. PI'Óprit».

Telegrama.: ·PRIMUS·
Agentou. '!lo. pl'incip.at.
rnuniclploe do E.tôo.,

ESCRITóRIO IMÓBILIÁRIO
A. L. ALVES

Rua Deodorc, n, 35 - Foolie,

Encarrega-se cie: compra, venda, hi·

_
poteca, legalização, av�liaçãG A"; admi ..

.

nistraç�o de imóvei�.
O.'l"ganiza, também, papéis para' com

pra de propriedades pelos Instituto.
de Previdência.e Montepio Estadual.

A I T tI

DOENÇAS NiERV'I)SA.b
Com os progressos da mediebta.·

hoje,' as doenças ,nervosas, quanda
tratadas em tempo, são malM p.er.
feitamente remediáveis., O .-:urandei.

� '�ismo, fruto da ignorância, só pode
--p-rejudicar os ind.ivíduos afetados d.
tais enferfuidades. O Serviço Na
c.iofJal de Doenças mentaiS dispõe
de um Ambulatório, que atende gra
tuitamente os deentes neryosos In.
digen'e8, na Rua Deodoro 22. da. !
is II Ihoras. diàriamente.

I

Serviço de mensageria.
Rapidez e eficiêncIB ..

Salão Record -- Praça 15.
FONE: ,16-96:

I

o

COMERCIANTE: Dá um li
vro à Biblioteca do Centro Aca
démieo XI d!e Fevereiro., Con
tribuirás, assim, para a forma
ção cultural dos catariuenses
de amanhã!
("C aiJ.1l\P8!nha pró-livro"

C. A. XI de P,evereiro).

RETIRARAM SUAS GANDI- •

DATURAS
Tôdas as bebidas, incluslve as,

fabricadas em outros .Es�ados.
retiraram suas candidaturas,
vara \'(únar nos lares catar!

luenses, - em vista da certíssi
ma vitória do aperitivo, KNOT. I

,

.

Esportes

�����C'I�S
..

�:�
. '��A�;;ÁO� \-

TELEFONES MAIS NECESSITADOS
·Bombeiros .........•.....••...•••

' 1313
P"licia ....•............• •.•. ..••• 103ll'

.,bii��.."JDelegada O. P. Social .. _ ....•.• _ • 157B'i,
Maternidade _ ; " 115'1'
Hospital Nerêu Ramos ..•...•.•• 83i
Santa Casa· ... _ ...........• _ • _ • • • 1031i'
Casa de Saúde S. Sebastião ...... I US'
Assistência Mun'cip·al .........••. 166"
Hospital Militar ......•...•.•• ; • ns,1'
14° B. C. . _ . . .. . . . . . . ..•• 1536'
B A' 788"

7t�.' (.A": C:·::::·;:::::::::::: 159)'
CapItanIa dos Portos .... _ ....• _ • • • 1380
16" C. R. .... _ . . . . . . . . . . . . . .• •• 160m-
Fôrça Policial . _ .......•...•..• _ _ 120l"
Pemtenciária ••.......•••• 1518-
"O Estado" ".. 1021'.

:A. ,G�zeta" . .' ..
'';''

. . . . . .. 1656
D,ano da Tarde ....•.. _...... lS7Q
L.•B. A...................•.•• 16�
Emp. Fu.nerária Ortiga ••.••.• _ • • tO»

(CHRYSLE � C.)RP.)

Convidados pelo Interventor
Udo Deeke, ímteressado no de
senvolvimento econômico do
litoral catartnense, encontram
se atualmente em Florianópo
lis, tendo conferenciado ont.em
corh o Secretário ·da Agricul
tura os senhores Major Pieter
Comelãns Van Scherpenherg,
adido de imigração da Embai
xada da Holanda e Odálío
Amorim, encarregado pelo Mi
nistro João Alberto, Presiden
te do Conselho Nacional de
Imigração e Colonização, de
�studar jrunto com o Major
Scherpenherg a possíbilidade
de colocar imigrantes holan-

deses no Ibtoral do Estado, sen
do pensamento do Secretárto
Leoberto Leil, situá-los nos'
arredores de Florianópolis.
Acompanhados pelo Dr: J0-

sé Born, Diretor do Departa
mento Estadual de Terras e

Colonização, percorreram todo
o litoral, desde a fronteira do
Paraná até esta cidade, exa-I
mmando detalhadamente as

possíbíltdades oferecidas pe- j

los mnnícípíos de Araqua.rí,
São Francisco, Itajaí, Floria
nópolis e municípios vízfnhos,
viajando breve para Laguna,
Tubarão, Crescíuma e Araran
guá.

. AI classe dos viajantes, regosíjando-se pela passagem de

) sua data - IOde outuorn - resolveu levar a efeito- uma par
tida de futebol convidando a dístínta equipe dos bancários. O

[ôgo rar-se-á realizar domírsgo, dia 29, ás 16 horas, no campo
da Federação Catarínense, gentdlmente cedido ,pOI' sua díre.
teria.

.

(

Durante ,o espetáculo, serão sorteados entre o belo-sexo,
inumeros e finos prêmios, oferecidos pelo ,?omél'cio, desta
cidade.

Como fim de beneficiar a Caixa de Esmolas aos Indígentes
de Florlanópolis, serão angariados donativos entre a assístên
cia.

A todos que nos honrarem com a presença, desde já agra-
decemos.; A Comissão

abolidas
,

as ,tarifas especiais
sam atender aS' rein.vindieações
de aumento de Isa1ários de seu

pes'S.oa1; ConsiJderando ainda a

necessidade im\periosa que
ElJptI1esenta paI1alo equ!iliblI'io fi
nantceÍJro da estrada de ferro
Mogianra a majoração propos
ta, resolvo abolir as 'tarifas es

peiCiai's de generos alimentícios
de ;primeilI'a neceSs[dade e re

CllaS'sifÍ'Ca�lO!s nas tabe1aS' ,gerai.s
onde cabem apl10var o au

mento urnifoorme, de doze pOI�
cento para aIS taJbe1as A - e A2
de iprussageirosl e Dl e D5 e D5
de andma:i1s e .pam as de carga,
COlll1 e'Xiceção idas C1, 02 e C4.

RJio, �E.) - O ministro
da Viação alsstnou o ."seguinte
ato ruboliÍlndlo' as tard.fas espe
c>i.rais sobre O.s generos de pri
meira lllecess,tdade: "Conside
rando que como demonstram
OIS estudos dOIS árgãds técnicos
do respectivo. Mini'stério nâo se

poderá imputar ás tarifas fer

rovi?ri:as a re'spOlllSlaJbilrid:aJde da
ellevação dOB preços dos genedGs
de p.rimeira n8ic'e3sidaJde; COll

sriJderando que a prese"llltre Il1a

jÓlração de tarlilfas dJecon€ da
cÍ<rcunsltancia de se tornar in
d1E1pens1avel:' prover ,rec.ursos lX�
ra que as estradas de fe.l'1·o pos-

,

,

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
Fone: ,1448

Em frente ao Tesouro
do Estado

.FIOrianÓpOUs
Dr. R. G S. MedlDil Farm: Narbal Altl8S 118 Souza

farm. L. do .Costá Avila

Exame de songue, Exame para verificação
d.é cancar, Exame de urlria, Exame �Qra

verificação da gravidez, Exafi"\e <ie escarro,

Exame para verificação de doenc<:ls do

{leIe I boca e cobeIos, Exame.de féz8S,
Exame de secreções.

.l'utovaccinalil e tX'Qn�f.u!iao de sangues,
Lxame' qu.\mico de farinhas, bebida.

café. águam, etc.I
...........................,.......a........

j
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sabiliza pelos conceitos
emitidos' nos artigos

assinados
��----------------------
........................... .,.

NOSSAS SECÇÕES
Direção de:

BARREIROS FILHO
Notas Politisas

Notas Locais
Artigos de Redação
Página Literária
SiDNEI NOCETI

Crônica da Semana
Economia e Finanças
Vida Bancária
Notas Científicas
Notas Rurais
Estatística
Nem Todos Sabem
A. DAMASCENO

Govêrno do Estado
Notas da Prefeitura
Vida Escolar
Religião
Jurisprudência
Vida Militar

No·tiei·ár\o do Exterior
Noticiário do País

Artigos de Redação
A. A. VASCONCELO!J

Pelos l'(runicipios
Assuntos Internacionais

Concursos

Artigos de Redação
D. F. AQUINO

fatos Policiais
Vida Social
Vida Feminina

Magazine
PEDRO PAULO MACHADO

Mês de setembro
Estarão de plantão, durante o mês dI!?'

!'i_etembro as seguintes farmácias:
7 (sá,bado à tarde) - Farmácia Rau

liveira - Rua Trajano.
8 - Domingo - Farmácia, Santo'

Agostinho - Rua Conselheiro Mafra.
14 (sábado' à tarde) - Farmácia Es

.peranç-a - Itua Conselheiro Mafra'.
15. - Domin:go - Farmácia Esperan-

ça - Rua Conselheiro Mafra.
21 sábado à tarde) - Farmácia NeI-'

son - Rua Felipe Schmidt.
22 - Domingo - Farmácia Nelson -

Rua Felipe Schmidt.
28 (sábado à tarde) - Farmácia Mo

derna - Praça 15 de Novem'bro.
29 - Domingo - Farmácia Moderna>

- Praça 1'5 de Nov·emibro. ,

O serviço noturno sera ,efetuad� pel2>
Farmácia Santo Antônio sita à rua' .JoãllJ<
Pinto.

. .

80,00
45,00
25,00
9,00
0,50
90,00
50,00
30,00
0,50

..
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,CLUBE 12 DE AGOTO�-Em benelí�io dos socorridos pela Legião Brasileira de

Assistência, precisamente às. 21 hoY�s do diá. 5 _

de Outubro!.�O�A LlTERO-.�U·
SICAL, organizada por Lourival Almeida .. Irradiação peja .GuaruJa. H s 22,30; soiree •

. Mêsas a reservar na Secretaria do Clube, a partir de 30 de Setembro, a Cf $ 30,00
PELOS MUNIClPIOS. IT ·E A T R O

Notícias do Rio do Sul' "CON'DE HERlllANN"
DOIS GRANDES ESPETÁCULOS DE PALCO E TEI.A NO

CINF; RITZ
'

Quinta-feira próxima, no elegante CINE RITZ abrirá

seus salões para' um, esplêndido espetáculo pe palco e tela.

No palco o sensacional CONDE HERMANN que precede
dos grandes CASSINOS DA URCA E PAMPULHA, de Belo

Horizonte.
. •

Um número de grande efeito do. inimitáve� ventrfloquo .e
a "CRIANÇA MISTERIOSA" - uma das muitas e notáveís

atrações. .

.

'

CONDE HIDRMANN é unn homem simpático, Inteligente,
dotado, de notável' senso de humor e encarna rum tipo sedutor

de ventríloquo moderno.
.

CONDE HERMANN muito tem agradado por onde passou
e agrada mesmo , porque sabe entreter o público: surpreenden
do-o, de quando em vez, com frazes soltas e de intenso humo-

rismo.",
..

1"ORIANÇA MISTERIOSA" é qualquer �ois� de origma
de espantoso, de exquisito, de perfeIto, que íntrtga, e enleva,
ao mesmo tempo que e.mociona e diverte.

Na tela será apresentado o orithante filme UM RIVAL.
NAS ALTURAS com o famoso astro WILLIAM POWELL, de

quem já estavamos com saudades e a exótica, Undissima e sen

sacional HEDY LAIMARR, a hungara ,famosa, de olhos pertur-
badores . . .

.

� .

E en tâo vamos esperar com decidida ansiedade o hrilhan-

te espetáculo. de Ipalco e tela 5a. feira no CINE RITZ ...
A. S.

,
-

ANIVERS;AI:UOS: REPERCUSSJ.IO, Ellf RIO DO SUL, nA ELEIÇÃO DO SR.
Dr. Abelardo Luz .

NERÊU RAlllOS
Regista, a efeméride de hoje, A vitória da eleição do eminente senador Nerêu Ramos ao

o aniversário
.

natalício do sr.: alto cargo de vice-presidente da República coincidiu, em Rio
dr. Abelardo Luz, abto funcío- do Sul, com a visita de Nazdra Mansur, o soprano catartriense
.nárío do Ministério da Justiça, de reconhecido valôr artístico. Assim é que, na concorridíssi
.resídente na Capital- Federal. ma e alegre noitada realizada no Cine -Riqsul, usou da 'Pala-

Sta. Vilma Baack
vra em nome do Prefeito Sr. Vitor Buhr, apresentando à assís-

A data de hoje, assinala o têncía a primorosa cantora, o jornallsta Dr. Vinicius de 01i
'transcurso de 'mais uma pri- veíra, Promotor Público da Comarca. Na sua oração foram sa
mavera 'da gracíosa senhorita Iientados não só os predicados morais e artísticos de Nazira
Vilrna Baack, fino ornamento Mansirr, mas ainda, aproveitando o ensêjo que se lhe ofereciada nossa socíedade. naquele momento festivo, discorreu também o orador sôbre.

ceuo Robim
as vantagens da bôlsa de estudos no Instituto Brasileiro de Mú-

Transcorre, 'hoje, o aniver- síca que, quando interventor nêste Estado, Lhe proporcionou o
.sário natalícío do sr. Célio RD- ilustre senador Nerêu Ramos, naquele dia então eleito mereci
'bhn, funcionário público esta- damente num pleito empolgante, para felicidade do povo cata-
-dual. rí nensd e 1110, Brasil, vice-presidente da República. Após o pro-

João Horn nunciamenro dessas :palavras, a assi-stência prorrompeu em
Faz OOOS; na data d:e hoje, calorosos aplausos ao grande estadista Nerêu Ramos e à reno-

o sr. João Horn, funcionário mada eahtora que, naquela data de lrutenso júbilo, visitava a
-da Cia Telefônica Cataríriense. cidade de Rio do Sul.

Sta. Marília Fernandes
•
A efeméride qüe .hoje trans

-corre, regista o aniversário
.natalícío da gentil senhorrca
.Marília, dileta fiilllha do sr. Or-
üando Fernandes, dúigno, con
tador do Banco Nacional do
Comércio.

Sta. Maria Estela

SERViÇO DE
.

A Constnuíçêe
. METEOROLOGIA FrencêsaPrevisão do tempo, até 14 hora. .

do dia 28 na Capital: París, 27 (U. P.) - O M. R.
Tempo: instável. suj e i co a chu- P., partido de Bidault, decla-I -:--

-----------

voa, pouando a bar.'" rou que foi alcançado um acôr-
, •Temperatura: estoveL

.

f t
·

. I t t OVentos: ·de sul a oé.ta, frescos. do completo com os comunis-
a!!ii' I,V iI:1 a r I 5

.

I C. Temperaturali extrema. de ontem: tas e. socialistas sôbre a nova ... _
. .Deflui, 11oJ'e, () aniversário 184 R

.
.

Ii d f t I rtístímáxima, 26.2; mínima. constituição para a, IV epu- Dentro de p-oucos dias sera rea rza, 'Ü um. es. Iva. a \-t natatícío da gentil senhorita
blica. co em benefício da Caixa de Esmolas de Flonanopohs.

.'
J .Maria Estela, düeta filha do 61'. O ato cívíl terá lugar ás 16,30 Pergurjtado se pensava que A iniciativa que. está sob a direção do sr. D. F. de Aquino,desembargador José Rocaa horas, á rua Jerônimo Coelho, a Carta poderá obter a apro:ra-I e já conta comi elementos de real valo�. . .'.Ferreíra Bastos, e elemento de 16, sendo paraninfos da noiva; ção de De Gaulle, Maurice A merttória campanha, pela' sua floI1alIdade humana, esta,.realce da nossa soC'iJedade.. 00 sr. José Cherem e exma, se- Schumann; um dos mais ínti-I certamente fadada ao maior sucesso, visto que ninguém se..

Cap. Duarte Pedra Pires nhora, d. -Nila Cherem e o jo- mos colaboradores de tempo furtará a prestar a sua colaboração:
. .Transcorre, hoje, o aníver- VleID Celso Veiga Pa:mplona e de guerra do general, respon-I É pois de se esperar que os artnstas, amadores e proflssIO:.sárío nataãício do 1ST. cap, senhorinha Nei Lopes Viana. deu: "É certo que a modificar nais desta capital, acompanhem o gesto elegante de Amar!Duarte Pedra Pires, distmto Do noivo o sr. Odríon Fernan- ção do projeto lhe dará tempo' Cunha e Conde Herrnam que se prontificaram a trabalhar no-orícíal da Fôrça Policial do Es- des e exrna. eenhora e o sr.

para Tefletir". empreendilpem.to.' .

•.-tado. Antônio Mosqueto e ,exma SE::- Indicando que a Assembléia A todos os interessados em colaborar, e c?m o maIOr
� pr�-Eugênio Venceslau Martins nhora· votará rapidamente a Carta

zer que serão atendidos pelo sr. �. F. d€ Aqumo, na gerellcla'l'ranseol're, hoj.e, O aniver- O ato reltg'ioso será 1'ealiza- por grande maioria sábado ou dêste jornal rdas'9 ás 12 e' da 14 as 17 horas.:sário nataJl'Íüio do sr. Eugên,lO do na Catedral Metrop()[itana, domi:qgo, facilitando as sim
'Venceslau Martins. ás 17,30 lwras, sendo c-ellB'oral�-1 bastante sua ratificação pelo AMIGO!
.Menino Valter Salomão da te o exmo. rev:mo, sr· Arcebisp.o povo no reflerendum de princí=- Ouve, aos sabados, das 17,30

Silva Metropoil'itano, .d. ,Joaquim DO-II pios de outubro, Schumann de- horas, ás 18 horas, o pr�gramaFaz anos, hoje, o i:nJteligeulte mingUles de OllveIra.
.

clarou á A. P.: "Julgamos que da Juventude Estudantll Ca-
::menino Valter Salqml\ç da Serão' paraninfüs do nOIvo, I se está co,nseguindo sôbre a tólica, do Instituto Coração de
.silva. o sr. Afonso Wanderley Junior velha constituição um verda- Jesus.

Miguel Abílio da Silva e exma. senhora d. Maria Lui- deiro progire,sso. O M. R. P. "Eu sou o Caminho, a Ver-
A data de hoje assina'la o za ISilva e o ,jovem Mário Vei- dará á Carta todo o seu apóio. dade, a Vida".

,:aniversário nat8J1í'Cio do IS�·. Mi-· ga PaJIup[ona e Isenhorinha GÓ- De Gaulle falará brevemente Vtva Cristc Rei!
,- - .guel Abílio da 'Sfua, fundona- ra Laus e da noiva, o SIr. dr. sôbre a constitui,ção e se o §.e

�
• .r:Ío ba:ncário l1esidente em Curi- José Maria Carooso da Veiga neral pedir á nação que a re-
tiba. e exm:a. senhora d. Erica 01- jeite ninguém poderá predizer

Sra. Cacilda Pereira seU Ve:iga e -o sr. José Máxim6 qual 'srerá o de-stino do docu-
Registamos, ,com pr.azer, na PeI1eira e emna. senhora d. me.:'to.

efeméride que hoje transcorre, Aracy Multer Pereiora. Ami.gos íntimos do general
o aniversáJri.o nataLício da o.s joven,s nubentes s'eguil'�o admitem francamente que De
,exma. sra. C.aiCilida P·ereira, dig- vis,jem ele nupcias para CUfi- Gaulle não pôde tomar uma
:na espôsa do sr. A:ntônio de tiba retornando aipós a etsLa decisão tSóbre a constituição
�Rádua Pereira, alto funcioná- Capittal, onde fixarãO' resiuen· em virtude' da Assembléia ter
.Tio da Caixa Econômilca de cia. retardado ,sua radação fi.nal.
.Santa Oátal1i:na e ex-prefeito Fel.idtações de "O .Estado." Em consequência, De Gaulle
:snunicipal de Biguaçú. VIAJANTES: nem mesmo pôde ailllda escre-

A distinta dama 'que g'o�a de Sartorato Botelho ver o díscur,so que pro1nunCiiará
domingo e, prO'Vaveimente, não.Teail estima na nossa sbciel!a- Seguiu, hoje, para a Capital
o escreverá até poucas horas.de, r,eceberá, por oerto, inumt:- F1ederal, o sr. Sartorato Bote-
antes de pronunciá-lo..TaJS felkitações, as quai'):; os de lho, profissiDIl8JI do volante

"'0 Es,tado" se 8Jssociam. nesta Capital, que por muito
x x x tempo exe:nceu a sua profissáo

NASCIMENTO: . no Palácio do Govêrno.
Rosemary O 'sr. Sartorato Bote.lho, e5-1EncQutra-se em :Desta o lar teve em no,ssa 'redação, que,

,(lo sr. Menoti Dilgiácomo e de por ter Ide \Seguir viajem, hoje,
.sua exma. espôsa d. Zuleirn3. para .o F�lo. de Janeiro, e não
Melo DilgiácOm'Ü, com o nasci- ter rtempo para apresentar
mento de Ulma robusta gamLl- suas despedtdas aos seus ami
nha que na pia batismal r�ce- gos, pessoailmente, fá-IQ por in-
berá o nome Ide Rosemary. termédio desta folha.

Sta. Hilda Silva
ENLACE MATRI�ON":AL: Trans:corr·eu, ô:nJtem, o ani-
Pamplona-Silva versári.o natalído da ,gentil se-

ReaJEza-ls1e, hoje, () enlace nh'Ür±ta Hillida S�lrva, atenc:iosa
matrl:i/moniaJl da 'pil'lend8Jda se- e Idedica:da fiuncionáJr'ia da Cia.
nhe,:-inha Maria EuniCe Veiga Telefônica Gatarinense. ,

Pamr;arona, Icom o sr. sargento Embora tardiamente "O E5-
<da Viação, .Otelo ,sill'va. I tado" cumprimenta-a.,{

Menoti Digiácomo e

Senhora'
participam aos parente. e

pessoas amigas o nascimento
de sua primogênito que na

pia batillmal receberá o nome

de ROSEMERY

Fpl[ is • 21-9-46

o ESTADO encon··
Ira·se à venda -na

banca de jornais
«Beck»

HORÁRIO DAS SANTAS
MISSAS PARA DOMI!NGO
C{Ltedral: '6, - 7, -- 8, -

10 horas.
Novena: ás 19 horaJS.
Em dias da semana: missa:

a:s 7 hO'ras.

Igreja de S. FrancilSco: 7, -
9 horas.

. Hospital de C8JridaJd.e: [>,30,
- 8 horas.
Purissimo COliação de Maria

(Parrto): 8 horas.

Igreja de ISto Antônio: 1, .-

8 horas.

Igreja Ide S. Sebastião: 6.30
horas.
Lgreja de Sta. Te�e2Jinha: 8

horas .

Asllo lirmão J'Üaquim: 6 ho-

tireve dos universi
tários argentinos
Santa Fé, 27 \ ú. P.) - A .F'3de

ração Dniversitária Argentina, reu
nida em sessão permanente, deu a

conhecer um comunicado pelo qual
expressa que considera necessári.a
uma greve geral de repudio ás in
tervenções governamentais .

Acrescenta o comunicado da F,
U. A., que está esperando resposta
das Federaç'ões de Buenos Aires e

•

Tucuman, a fim de fixar o iflieio
e o tempo de duração da greve.

A GREVE DOS UNIVERSITÁRIOS
DE CORDOBA

.

Cordoba, 27,(U. P.) - A Federa
ção Universitária de Cordoba deu
a conhecer um manifesto, orig'ina�
do pela situação' das Universidades
argentinas, "situação - diz o ma

nifesto - que não é possivel si-
ras.

lenciar por mais tempo".
Capela da Base Aérea: S ho- Acrescenta o manifesto: "F.xigi-

raso mos que cessem imediatamenl3 l'iS

Ginás'io: 5, --: '6, - 7,30 (só intervencões e o l'estabelecimentp

"alunOS),
- 8,30 horas. da autonomia universi tál'ia \\ a

sanção de uma lei de reforma,
Capela de S. Luiz: 6,30 - 8

cujas bases foram recentemente
lloras. . elaboradas pela Federação Unjver�

Capela do .Abrigo Ide MérlO- sitárria, submetida á li\Te dis(',lls-

res: 6 horas. são e; em seguida, entreg'ue ao

h Congresso Nacional".Tri!ndade: Matriz: 9 oras.
Conforme fôra anunciado, a

Trindade: ChácaTa dos Pa- greve universitária foi iniciada.
dlres: 8 horas. hoje, devendo ter a dura<:ão de 7?

João IPessôa (EstlI1etto): ,. horas,

I horas (tgreja), - 9 horas (cá --O-M--E--K--N--O-Tpela) .

_______�__ São José: 7,30, - 9,30 horas, ..
'

.

Oldegar Franco Vieira e

tdith Tolen-tino de Souza
Vieira

participam aos parente. e

pessoa. de lual relações o

nascimento de seu filho

PAU L O
Fpolis., 25-9-'46
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Emprêsa Construtora Universal
Departamento de. Sorteios ., Máquinas á venda

.

Autorizado e Fisco lizado pelo Govêrno Federnl «Carta Patente n. 92 Entre muitas outras, temos para pronta entregas as se-
,

Avenida Rangel Pestana N II 1538 guinie:.:_ Amassador de barro, tipo Maromba, com laminador

conjugado, para a capacidade de 1.500 tijolos horários.Caixa Postal, 178·8 e 2999 -Fone: 2-4550 1 _ Motor a óleo cru, rngles, força de 10 H. P.
End, Teleg. Reg. «Construtora. 1 _ Motor a vapor para a capacidade de 15 H. P. E.

Filiais em todos os Estados e Ágências no mte rror 1 - Motor a vapor, vertical, força de 8 H. P. E.

Agência Geral para Santa Càtarina 1 - Conjunto a va:por, caldeira e motor, força de 8 a �o
Rua Felipe Schmidt - Edifício Amélia Neto -r-r-, FIDrianóPolis,

"

H. P. E.
M t Ií d f r d 3 H PR I S·· .' d d S'

.

d- 946
1 - otor a gaso ma ·e o ça e ..

esu tsdo do ortero realiza o em 25 e e f. e 1 I- 1 -: Máq�Iina frigorifica 'para.�áJ?rtca de geLo, capacída-
1· Número Sorteado 4.443 2° Número Sorteado 37.940 de de mil

.

a mil e dU,2lentos quilos dIarlO�, o� tanque, formas,
,

- . - .

04 443 \etc., servindo também para oa:n;Iara f'rígorífíca.PLANOS Mundial «'8" Mundial· .C". Mundial «DJIt 1.· premio. 1 _ Balcão rrtgoríríeo de ,2,00 m. de eomprímento por
120 m. de altura, em estado de novo, próprio para Bar, res-

taurante, etc.
.

.

1 - Compressor de ar, com motor monofásíco, próprio
para pintura a duco. .

. _ .

. 1 - Máquina 'com 4 cunhos para faorícação de bolachas,
1 - Máquina para fabricação de pastilhas' de hortelã e

outros.
.

.

1 - Alambique para extração de 'extrato de hortelã e

outros. .

1 - Máquina para' fabricação de canjica.
2 - Guinchos para construções.
1 - Rebote em cavalete de madeira.
1 - Prelo manual estrangeiro, com rama de 23x33.
1 - Prensa hídráulíca completa para enfadar algodão,

adaptável para qualquer outro fim.
2 - Conjuntos para fornecimento de luz em fazendas.
1 - Autoclave próprio para índustría química.
1 - Amassadeira para padaria ou qualquer outra índus

tria, para a capacidade aproximada de 500 quilos de c�da vez..

1 - Alambique para extração de extrato de hortelã, men
.ol, eucalipto, sassaíraz, etc.

1 - Soldador elétrico Imperador para 200 amperes.
1 - Moinho para sal ou aç_ucar. .

1 - Máquina para fabricação de tela de arame em 9 tIpOS.
1 - Lixadeira para artefatos de madeira.
1 - Serra -círcular com mesa toda de ferro.
1 - Torno para madeira, a pedal e força motora.
1 - Centrífuga com - intermediária.
1 - Máquina para rotular garrafa.
1 - Redutor de calor de 12 a 1 atmosfera.
1 - Ventilador para cereais.

.

1 - Classificador de granito em .4 tipos, cílíndrtco .

1 - Máquina para fabrícaçâo de colherinhas para sor-

vete e pausínhos para picol�. I _ ,. _ •

1 - Moinho para café, de balcão, elétrico, monofásíco,
marca Lilla, para 50 quilos horários, com vaso de vidro, etc.,
novo. I

".
.

1 - Carrinho para arrnazem, �e plataforma com 4 rocas,

para a capacidade de mil ou mais quilos.
I

.�
...

O-----d--"
.....

d-----·· 2 - Carrinhos para armazém de 2 rodas, reíorçadcs.•
r" -� � CUTIS SInO e.fl ano 2 _ Bombas para agua de grande capacidade .cada uma,

App. 'ft,i� Qua,miJo o prooutor Louis movidas a força motora.
, . ,

pr
'

D. Líghton resolveu reaãâsar a .1 - Bomba elétrica, monofla:sllca, .t�mbem de grande ca-

CR EME, versão cínematogranca de pacídade, própria para casas reslde:nc�als.. . _
�

ri

I
"O SINO oDE A:DANO" para 1 - Tomo mecaníco com, placa �mve�sal, de ocasiao-

Não há divertimentos, nas I'" '[IILllj fi] a 20,t:h Century-Fox, seu prí- 1 - Prensa mahua��para <;>1eo de ll�haça. .praias ou estações de água, que ii,'l' > rneiro gesto foi escolher Gene '1 _ Eixo para topía; 2 eixos .para: rebote, dIyersos ma-
Paris. recuse a seus adJInirado- Tiern!ey para o pwpel de "Ti- dri$ para serras "circulares, }Im COll]'unto de �aqumas. p�ar,es. Frazerés que, por não se- na", a Unda filha do peSICador ,áJbricas de salchi:chas e outros produtos congeneres; d1Velsas
rem tão iSol:iJcitados, .ganham stciliaJIlo.' 'Correia!s de pêlo de camelo 'e lona, desde 20, 23 ,�8 a 3? .cen-em qualiidaJde. A piscina, q1.ll'ar Maures, onde UID-l caocata O papel exigiJa dojs requ:si- ,;imetros de largura por 12 a 23 me�ros de oo!llpTlmento, ��a.se vazila 16m jiunn'9' e juliho, ago- canta:á moda da região. tos:' hab,ihdlade dramáJtica e calandra para f;84bri.cação de papelao, oapacldade de pre.:ssao
ria Hteralmente cheia, cQnvida Embor.a mai:s Taro;.;, os espe- belleza. E toda a Iglente sabe de 15.000 quilos. . .

ao mer;glulho. O "OOU.I1t:' de te- táJculos nos teatros mantem qUie ess!as du.as coilsJ8JS €Gtão , Estamos também encarregados da venda de _3 turbln�s !Ilnis €Istá sempre. livr,e á hora sua primitiva qualiJad8 e tem- sobrando ·Ierrl Giel.ne. 'I1oda a drául:icas para a .capacidade de 20, 11� e 220 H. P. cada, U�€xa:ta em que os múslcuJo:s exi- se a sensação agradá.vel de as- sua Cirur1redra, arté hoje, tem ..!onjunto turoo-€létr.i!co a vapor 'P�ra força e lu�, �ara a!p::mn
g.em um jôgo. O bosque deser- Slistir a um comédia represen- s:ido mais ou menos uma ex- 'urudamente 200 H. p. completo, dIversos locomoveIs de dlver-
to é hrubitado a:penrus por deu- t,ada apenais para si

'
.

pertencia.' Elia foi U/ma Ic!hinesa sas forças e muitas outras máquinas.
ses invts1vei:s ,e alnimais fami-· V,estilr-se é a grande rreocu- em "Paixão Oriental", eura- Fornecemos orçarrnentos e plaJlltas sem comprom1sso de
li/ares. E, :sôbrle a alva toalha pação das ilIlull1eres. Já pudem siana em "'Ilensão, em ,Shan- compra.de modesto vestaulflante onde elas sa:t.iJsfazel' eSJe jJ�'azer, gai':, poHnesia em "OOdo no

.

os .freg,UJases :são raros, pode-se atualmente. Boa ocasião pam GOil'ação", árabe em "Quando
pousar os ootovelos, sem cho- usar o novo pent:ê3ao qu� deve a nodlte cale"... TiJpos cO'!jr,ple-
cal' mmguem, paTa iijIna con,fi- SUI1p,DelEmder c (!ne;tntar, ao t:a:mente difepEmtes" e em to-

---------:o--------�-------�dênJCta ou conversa mai!s inti- mesmo, temoo. E pétl':t prceu- das eilJes Cxe'IlJe :não somente es- Ima. VQloês concorda:rão, poT rar, sob as -á':vores douradas t;a;va lin1C1a oom6 pér.f1e1t.a,Tnp.n·
I')V(-)G \ D(�)S I

certo, ,com a nelc€!S!Sidalde de pelo 'sül, o meio de parecer te lConvill1lceaJIte.
.

...ét\.
-

'. A _
..um pa:sselo mattnlall:, :nas mar- mais ,bela ainda, aos olhos dos AlgOJra, em "O SINO :JÉ

.

g1eIl's do Sena, dtvalgando como que vão chégar. ADANO", mais uma V1ez, t.la
em. sol1Jho pela:s longás aveni- re alenJ1:o. E você dará um mer- sil.lJrpre'ende ,seus fa'llls a,pare-das ouja p�sp:ectiva se :russeme- �uliho ou 'pI1efer.irá um "set", r:endo _00mplietameI1ite ·loura e
lha a Ulm oortejo Iieal. ou qU/em s:8Jbe, os dois? sem nenhuma maqu:iJ.ageli1, a

I
'

A hora da sesta, nessa Paris Mas. " cünheoe vo:.;ô sua ei- não ser um poU/co de bato;�.
;siJ�e.nciOlSa e quente, com as ve- d:aç1e, seus encantos. e s�cr:tas Lo,ura ou mIOI1ena, entretall- _nez1ahias wbaimda:s, num a belezas? Procure conhecG-la, to, Gene Tt€lI111'ey mais uma
&om!bra íirie:.sc:a e agr.a;dável, as- penetrando no Marais, povoado vez jusltifiCla o fato dy teT sido

.
semelha-se ás seSlt8.!s '!liO Medi- de s'OImhr,as estll:1anhas.· Pare cori:stderada U/ma dlrus quatl'�

. terraneo, embora s,em o canto um momento junto a'O bal.cão :nais bomtas atrizes de Ho�-
das cilgar.ra:s. de Bea'11marchais, {).u tt soleira lywood ('suas c:ompanheirds.

Os !passeios no Bmsqule ' de de uma porta ou ainda neSS9 Sião Hieid.y La!marn:-, IngridBolcmha, m:iJSlteriosos ,como os Cffi1ca onde, outróra, uma jo- Bergman e Linlda Darl1'eF) €
da fllOrr;estia de BJ'locélialllde, con- vem be[a e gr.alciosa e apoOiava suas amms com 00 sens.acional
vJJdam ao encantamento. á espem do seu ?dmiraàor. J.ohn Hodiak em "O SINO 'DE
Um lenJc.al1Jtament'O qlle Cl81ssa �'Pode-8'e, subindo a "But;t;e", I\.DANO", dieÍJ{)am bem claro

quando se deseja tomar um Vi 'ar de altitude e :r::mdar de 'que seu talento (! tão grande'''drink'' no bar. Sob as águas b'H na. A "Braça do Tel'tre", qluanlto sua heleza.
tlla:nquila:s do .lago do "Tir aux eom sua dec'JTação, lembra a Domiug1o, nlols CINES:
P.igeOlns", .a preguiça readqui- 'dJe Méoun€ls, nQls confins dos ODEON e IMPERIAL ...' -

Aos Industriai,s'snrs, ,\

Mat riz S. Paulo

ricam

Mundial ccB» Mundial «C); Mundial �D»
r Premio 04443 crs 30.000,00 Cr$ ::!5,000,OO o-s 20.000,00,

2' Premio 14443 c-s 30 ooo.oo Cr$ i.4.000,00 c-s 10.000,00
3. Premio 24'443 c-s: 30.000 Ou c-s 8.000,00 c-s 5.0CO,OO
4' Premio 34443 crs :10.000,00 c-s 5.000,00 o-s 3.000,00
5. Premio 44443 crs 3.1.000,OC Crs 3.eOO,00

.

r.r$ 2.000,00
Os 4 finais (milhar) 4443 Cr$ 9000.00· Cr$ 1.500,00 . Cr$ 500,00
Os 3 tinais (centena 443,. Cr$ 200,00' Cr$

,

100,00 c.s 50.00
, Os 2 tinais (dezena) 43 o-s 40,00 Cr$ .20.00 c-s 10,00

O final do prêmio :t Cr$ .

(Isentos de pagamento da mensalidade seguinte)
Os titulos com o final do 2" número O para os planos Mundial elC- e Mundial «D.

isentos de pagamentos da primeira mensalidade seguiute.

Plano
-

UNIVERSAl "H" l' premio 949.443.
o-s 100000.00
Cr$ 25.000,00
Cr$ 20.000,00
Cr$ 15.000.00
Cr$ 10.000.00
c-s 5DO,OO
c.s ,,11,00
lI'/!, IO,(IU

l' número 3 e final do :1. número O ficam isentos do pagamento
da pr irne ir-a mensalidade seguinte.

O PROXINO SORTEIO realizar-se-á pelji Loteria F'ederal NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 191t6

Visto: ARIHO MEIREllES DR. ALHEDO ALOE

1· Premio 940443
2' « 040443
3' « . 140443

.

4' c 240443
5' c 340443
Os 4 finais (mi I har)
Os.3 finais (centena)·
Os 2 finais (dezenas)

.
Os títulos com o final, do,

«

c

«

«
I'

0443
443'
43

c

.. .

c

\Fiscal do Govêrno Federal Diretor Gerente

o verão em ParÍ's'
SNRS.

.

ASSINANTES
. POr Jean. Laury

Paris - (E. F. ,I.) - Paris
desvendou, eIIl1 agosto, um as

pecto desconhecido aos que se

lhe conservam Üieils. As ruas

agora - antes desertas, read

quinem sua antiga amímação.
Ouve-se novamente o sino do

santuárro, oOIS campanárros e

uma série de ruídos distantes.
O &011 pode enfim, traçar livre
mente sôbre 'O calçamento, es

tl1aJnhm desenhos.

Reclamem imediata
mente qualquer 'irre

gularidade na entrega
de seus iorne ee.

NOCETTI, LAPAGESSE & ClA..
Caixa Postal, 278

\

FLORIANÓPOLIS' SANTA CATARINA

Dr. OSVA].DO BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRJO: Rua Felipe, Schmidt � - Sala 5

Edifício Cruzeiro _: FloriaI'l6polis.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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tI SNRS.
4SSIN4NTES
Reclamem imediata

mente qualquer 'Irre
gularidade na entrega
de seus [ernaes.

_PREfEiTURA OU LVlurnutlU
DE FLORIANÓPOLIS

DECRETO N. 21
.
Cria a' Comissão. de Arb,itramento

de Aluguel e dá outras providências
O Prefeito do Município de Plortanó

: polis, usando das atribuições . que lhe
, são conferidas pela art. 12, n. III, do
, decreto-lei federal n. 1.202, de 8 de abril
de ,1939, e em cumprimento ao que esta
ibelece o decreto-lei feder� n. 9.669, de
:29 de agõsto último,

DECRETA:
Art. la - Fica criada a Comissão de Ar

,bitJ;amento 'de Aluguel, diretamente suo
'bordmada ao Prefeito Municipal, constí
truída do Diretor do Expediente e Pessoal.
Engenheiro diretor do Serviço de Utilidade

.Pública e do Chefe da Secção de Fiscali

.zação e Lançamentos.
Parágrafo único - Para dirigir os tra

'balhos da Comissão, o Prefeito designará
'Um dos respectivos membros.
Art. 20 - Caberá à Comissão, além é

-execução e fiscalização. do fixado .,:�
, creta-lei federal n. 9.669, de 29 de agô
'do corrente ano, conhecer das rcclarc
ções das partes e decidir sôbre matéria J
se relacione com a Iocaçao de prfjios 1:
banas.
Art. 30 - Os pedidos de arbrtràrnen

de aluguel deverão ser dírrgídos, pelos :
"teressados, à referida Comissão, sob

�, ma de requerimento comum e obser
.as normas impostas para os processos .

nicipais, com
..

a indicação do aluguel ,P '.
· t�ndldo ou ja convencionado provisori
.mente pelas partes, para ereíto do paI'
menta da taxa de arbitramento de alugr

, (art. 23, do decreto-lei n. 9.669).
• § 1° - A taxa a que se refere o presei
artigo será paga na portaria,' mediar
.guia-recíbo, por ecasíão da entrega do
-querímento, com base no valor nele in
·cado.'

.

§ 20 - Se o aluguel afinal arbitrado
, reconhecido fôr inferior ao valor que l

'viu de base para o pagamento da taxa
'brada nos têrmos do parágrafo arrteríc
,dife'rença será restituída no próprio lf
cesso; em hipótese contrária, o inter,
do será notificado para' o pagarnerrti
·,diferença, dentro em 48 horas.

§ 30 - Decidido o feito, a taxa realr,
· -te devida será recolhida Ílt Tesourarté
:Prefeitura e escriturada em título prój
Art. 40 - Nos demais casos, o petrch

· :rio deverá fornecer os esclarecimenU
documentos necessários, para a d

· -aprecíação e julgamento. .

Art. 5° -' A promoção ou aplicaçãoJ
�penalidades e multas previstas no dI

· "to-lei n. 9.669, de 29 de agôsto p. pass
-como em outros dísposrtivos legaü;í,...f

_ .que Se relacionem com a locação ou
:locação de imóveis, direta ou indiretIÍ
"te, será da competência da oomíssã.
·tituida por êste decreto. '

Art. 6° - Para o bom desemper,
.suas atribuições, a Comissão poder
-cítar das repartições municipais ou ,

· trós órgãos competentes, tôdas as 'r;te
-cías ou informações de interêsse.
Art. 7° - O pessoal auxiliar que ft

,·cessário será constituido de funcior,
:municipais, préviamente requísttados
.govêrno munícípal.tpelo presidente da
':missão, com ou sem. prejuízo das atrr.
.ções de seus cargos efetivos. '.
Art. 80 - A Comissão baixará as ínstru

-ções relativas à execução das medidas e

-desempenho dos serviços necessários ao
:fiel cumprimento do presente decreto, ,
Art. 90 - Os pedidos de arbitramento

ode aluguel ainda não decididos, deverão
-Ó, ·ser imediatamente encaminhados à Comis

.são, para os fins do presente decreto'.
Art. 10 - A partir da vigência dêste,

. .sob pena de multa de ors 100,00 a 1.000,00,
dobrada na reincidência; nenhum prédio
'poderá ser h:abitado ou sub-locado sem

-que o proprietário ou sub-locatário tenha
· -obttdo o competente certificado expedido
'pela Comissão.
Art. 11 - Para os efeitos legais, o arbi

tramento fixado ou qualquer outra decisão
· "tomada pela Comissão deverá constar do
, -certãrtcado expedido pela mesma, inclusiva
nos casos do artigo �o, do decreto-lei fede
ral n. 9.669, que dependem de prévio pe
dido.
ParágrafO único - As infrações ao pre

sente artigo importarão na multa de .; .•
Çr$.50,00 a 500,00, dobrada na reincidên
-ela.
Art. 12 - Para os efeitos de revisão ou

'abertura de lançamento, a Comissão co
'lIlunicará à Secção competente as decisões
"tomadas.
'Art. 13 - 11:ste decreto entrará em ,vigor

na data da sua pUblicação,"revogadas as

disposições em contrário.
Prefeitura MuniCipal de Florianópolis,

, �m 25 de setembro de 1946.
Pedro Lopes Vieira, prefeito.
Manoel Ferreira de Melo, diretor do Ex

i. pedienté e Pessoal.

TOME SEMPRe

-�

\ o mELHOR DOS rnELi-;ORES
��lICt;.I<Stl""II���

.

I DECRETO-LEI N. 229
Abre crédito especialDr. CLARNO G.

GALLETTI
ADVOGADO

Crime e cível

Constituição de Sociedade.
NATURALIZAÇÔES
Título. Deolaratórios .

Eecrit. -- Praça 15 de Nov. 23.
lo.' andar.

Resid. -- Rl a Tiradentes 47.
F

- , ,.

'1C\8'

O Interventor federal no Estado de Santa Catarina, usando da atribuição' que Ih"

confere o art. 60, n , V, do decreto-lei federal n. 1.202, de 8 de abril de 1939,
. I "

DECRETA:

Art. 10 - Fica aberto, por conta do saldo do exercício anterior, o crédito especic.l
de sessenta e um mil e quinhentos e noventa cruzeiros e sessenta centavos .

(Cr$ 61.590,(0), para pagamento das' dívidas de 'exercicíos findos, abaixo discriminadas:

,

Nomes
\.

Anos J Importâncías

Abelardo Sousa ; . . . . . . 1945 Cr$
.

142,60'
Adací dos Santos Gomes :. 1945 Cr$ 480,00

Ar!{ ,\a Heydt ...... _. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . 1945 Cr$ 2.640,0(,'

I AI \!t"gura Cubas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1945 Cr$ 22,00

perdeu?
Pelo menino Luiz Alves Ferreira,

residente à rua Almirante Alvim.
30: no. foram entreguell duas
«combinações», encontrada. em

f,ente ao Teatro Alvaro de Car
valho, 011 qu�is eliltão à di.posição
de sua legítima proprietária .

·Que·m

50,00
:)71,90

2.596,00
976,00
180,('L· .

480,00
50,00
82,60

1945=erres

'os
crs

CrS

Cr$
Cr$
crs
ors
crs

ors
crs
crs.
c-s
ors
crs
crs

eis
o-s
o-s:
crs
CrS

CrS

ors

de

,-
-

I ,V" 1942/44
1945

1945

1944/45
1944/45

1945
1945

1945

1935/45
1945

1945

1944/45
1945

1945

1941/45·
1945

1945
1945

1945
, 1944'
1945

1943/44
1943/45

,

1945

o-s

CrS
785,00

. 'orestal Brasileira '.' .

\ímica Merck Brasil S. A. . ..•.•. , .

'ATENÇAO
COSTUREIRAS

. . . . . . . .

�

'.' ..
'

.

Rosa , .

...... : .. �
'

.

,
. ..; .

_. .

,
50,00 Precisa-se de costureiras para

13.955,60 I d br i
.

57930 f ca ç<;lS e fim e casemrra e

87:60 macacões. Tratar à Praça 15
1.250.::0 de Novembro n". 17.

83,90 o APITAL
142,6') ••••••••••••••••••••••••••••

9.823,00

',::1::::::::::::::::::::::

PREÇISA-SE50,00
66,50

480,0(J

1.855,00
2.044.00

,l
............

•
. .

diversos torneiros, mecânicos
� fundidores. - Otimas çolo-'

cações . que garantem bom
futuro,

.

Os interessados poderão se

. dir-igir à

FUNDIÇÃO HÉRCULES
LIMITADA.

RU,a do Centenário - 118
BRUSQUE

Ssnta tar eCi na.

CrS 142,60
CrS 20.451,10

data da sua publtcação, revogadas

embro de 1946.

reira IJima'

PRECISA-SE
urgente de uma bôa

cozinheira.
Pa.ga-se 1 50.00 �ruzehos

1, sem compromissos

'RARIA ROSA por
Informações:

.nO•

A

mes.

R. Blumenau'
71

.ua Deodoro. 33

Ftcrianópolis
"a;

. ..:>�gni)
cuovia Tra

carecendo a ,

um "esfôrço con.

dOIS Estados inte � tende encomendas de
sentido de torná-L, ,,')bras editadas no Brasil '

OUJ.'to prazo.

I
cu no estrangeiro

a'!!' I.
,Na resolução em �

I

Conselho consídera q'., I Novidades todas
no Rodovíárâo Nacional, semanas

grande sugestões orerecn, A
Ira Comdssão Censítáría Na

•
---------....

nal, reconheceu a allUdida ro- .ostál 34 tEIAM A REVISTA
devia, unindo Belém do, PCl-Táll Ttló" K N O T - !taJ'aí O VALE DO IT.1JAl

u� loccrn6vel de 7'5 H.P. efeti-

t .� VOs,Lmarca «Wolf» em estado novo.
a Sam .am:a do Ltvr.amenrto, no o mesmó tem uma,caldeira sobre-
Rio Gnande do SUl, como eixo ::::::::::::::::::::::::::: �-_.----. Balente. ,ó'
mer1d!ionalHcentrlal dio país. A

I
.

QUER VESnR.SE COM CONfORTO E ELE<iANCIA? I ?:r.a.t�� .�� ��� ,�i��� ��i:�l�� '. �l�
;�:��ç�,��:�i::al qU'�o:dO����

_
PROCURE A . VFNDE-SFrda já pode oa1]sird:el1ar-',se real-

AlI
·

t
8/

M II
- �

mernlte. tl'açada dias' fronte�ras alia arla' e· omeridionais até AnapQli:s,' em -.
Goiás, e que o principal e'l1tnt
ve á lJirgação do Norte com o

Sul, pe!lo valle do' "Tocantins,
representando pelo espigão divi
SOlr das àigul3.:S dais vertentes
amazônic'as e pl1ahna, I ocha-sE.'

áigora ,em vias de ser vencldo

pela oOIli.S',truçãlO do ,tr'elcho Aná
poiUJS Corumbá de Gotás - Ni

quooHndia: Ace!l1tua o Oonselho,
tam1bem, q'llle não 'Só a cOlndu
são do reíreddo trecho, como

o SIOO pirolo!l1,ga;mento par,� o

Norrt'e, já então nos chapadões

Ie tabÜJ1eiros da bacia ,amazôni- í

ca, onde as coooições ;técnicas .

fircam balstan:te faNo:r:ectdas, in
t!€Jgra:rão na vida .€Jconômica do
país, dlesde Logo, ex:bensas e fe
mlcis:sim'a:s áI18rus, Parte das
quais já 'em tflaba]hois, die. CJlo
nizaç.ão mcionaJ.; por intermé
diod:a C'JIlania Agr:ircola Nacio-

'I nal de Goiás;

•
,

e
,

..

2 lotes com as seguintes
dimensões: lOx30 e I Ox40. ser

vidos pela linha circular. Infor
mações: Rua Felipe Schmidt
na. 2, - t .o andar - sala 3

8 v. 4

ios novo� e usados
.. m diversos idiomas. TERRENOS

•• f ..

VENDE-,SE

Rua Felippeo Schmidt 2� - Sobrado

.

Um barco a yela, çlanta
argentina, para recreio, com

lotação para 2 pessoas,
-Tratar nesta Redação.

"

Por motivo de mudança,
vendem-se, com urgência,
m6veis e utensílios domes
ticos. '{'ratar à Rua João
Pinto na. 11. 3 v.-l

, "" ..

.

C "SA' - V�ndo uma. de Z
� _ p,avimentos, tendo:

·Sala de villita. i sala de jantar,
copa,. 6 quqhos, banheiro.'

garpge, etc,

TERRENO: : Vl:�:� �:
rua Rafael Bandeira,

Tratar o. imoveis acima no

Esc�itório Imobiliário A'. L. ALVES
Rua Deodoro 35. --: Fo[}e 784

1"M"ó"v'ii's"

r�RMÁCI'A ,ESPERANÇA
do ,Farmacêutico NILO LAUS
Hoje 6 amanhã será a sua, preferida

Drogas nacionaiS e estrangeiras -" Homeopátias --' Perfu-'
IlWlrias' - Artigos de borracha.

Garante-se a exata observância no receituário médico.

CONTA CORRENTE POPU�AR
Juros 51/2 a. 3., ._ Limite Cr$ 30.000,00

Movimentaçjio com cheques

Banco doDistrito Federal S. A.
CAPITAL: CR$ 60.000\900,O()
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Rua Trajano, 23 FloriãnõpoUs ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Léléco está dando o que póde para a organização- de um scratch
adestradíssimo, Até agora os ,resultados de sua orientação técnico

têm sido cercados do maior sucesso,

Dileção de PEDRO PAULO MACHADO

Todas as atenções do mundo esportivo catarineu'se es\tão concentradas
Das grandiosas provas atléticas de boje e amanhã na pr' �a de Desportos ,do
14· H.C., em disputa do Campeonato Estadual de 4tlp" "

uro,'"
- -'\j 'À,�'7'lX h;r�"'"

,

f.'

I IJ d
-

Atlét·
'

C t
.'� ToeI Mc Crea - Gail Russel

IDC8USaVe j·e eraçao Ica a arn Herbent Marshall - em,'

'fEDO QUE DOMINA
J "programa:
!gens D'Amanhã n. l�j -

----

JOGOS DO XI CAMPEONATO de São Paulo, chega-nos a no-

ABERTO DO INTERIOR tícia que a Agência Nacional
Comunica-nos a Comissão designou um dos seus melho

Central Organizadora dos Jo- res cinegrafistas, para filmar
gos do XI Campeonato Aberto todos os aspectos dos Jogos do
do Interior, sediada em San- XI Campeonato Aberto do
tos, São Paulo: Interior.
"Por intermédto 'do' bép,ái-'

..

Passará ele, toda a semana
me:

tame�to de Esportes ?o Estado em Santos" colhendo os aspec- ra

Dia dos Viàjanies
Em comemoração ao dia dos viajantes, realizar-se-á do

mingo, no Campo da Federação, uma interessante partida ]

futebol, entre os quadros dos Bancários e Viajantes. 1

Segumdo conseguimos apurar, é a seguinte a equipe d

Viajantes:
'

Kurt - Geraldo, Luiz; Alaôr, Del Vale, Fernandes: S
veíra, Odínaldo, Carlos, Rosa, Ceza. �slervas: pa!UI�, Wil
Lima e Tarrazano. '

O conjunto .poderá sofrer modificações de úbtima 11
obdecendo ás instruções do treinador, segundo as neceasíd
e o cri:tério técníco do conjun-to. 1

,
�

Panair do Biasil S.
Linha Brasil-Itália

A Panair do Brasil S. A. tem o prazer de comunicar
em 21 de setembro corrente, realizou-se a viagem ínaug.
de sua nova linha transatâãmtíca - Rio - Roma - RiJO, cc
escalas em 'Refice, Dakar e Lísbôa.

Aéronaves .
- Quadrimotores, de 40 passageiros

Frequência - Uma vez por semana
Tempo de vôo - 25 horas.

TARIFAS
Passagens, - Rio - Roma 'o-s 12.975,00·

.: Rio '- Roma - Rio c-s 23.355,01:)
- Fpolis - Roma Cr$ 13.857,40
- F1polis - Roma Fpolis crs 24., :;1"52,50

Encomendas - Rio - Roma Cr$ 52.00 por Kg ..

- F1polis. - Roma Cr$ 58,20 por Kg.
.&0 mesmo tempo, aproveita a ocasião para confirmar °

restabelecimento da linha Rio - Reci:f;e - Dakar - Lisbõa
- Paris -LondréS - Rio, já efetuado desde agosto último,
com duas viagens semanais em ambos Os sentidos. '

Maíores informações poderão ser obtidas em qualquer dos
escritórios da. Panair do Brasil S. A., .ou nesta capital, á rua

COnselheiro Mafra n? 27 :,- 'Ile1efone: 1553.

Leovegildo (jom�s, I Manoel V. da Silva e Sra.,
� participam aos parGntes e

I ,omigoll o contr.ato de C!lSO
mento Gle seu filho RID com

o Srità. Zena ,Comes.

participa aos parente. e ami
go. que sua filha ZENA con

tratou calamerito com o Ir.

o> Rid Silva.

tos mais ínteressan+
Agência Nacíon
cen:do o gr�--"
certame, T""

um fil�e
afim-à
cantr

r

f,

.. ,

noras

'êmio ES'-

Inícto ás 21

ODEON
A's 4horas

1°) - FJdJdie Bracken - Ena
. Raínes - em:

HEROE DE MENTIRA,
2°) -Gary Cooper - G >0f

ge Raft - P\!OIbeI1t Cumrníngs
- Frances Dee Olimpe
Brauna - Vl,�ginia WeidI-er __: ,

em:

ALMAS NO MAR

3°) - Olyde Beatty - no

9° e 10° episódios de:
A DEUSA DE JOBÁ
No programa:

Imagens D'Amanhã n. 1_5 -
N�.

.

Preços:
Cr$ 3,00 '- 2,40 - 1,50,
Censura: - Até 10 anos.

reços:
3,00 - 2,00 - 1,50,
�nsu:ra:

14 anos.

) .

IMPERIAL

A'� 7 horas
- Joel Mc Crea -:- Gail
,
- Herbert Marshall. -

EDO QUE DOMINA
- Gary Cooper - G-).}r
t - Robert Cummings
.nces Dee Olimpe
k - Virginia Weidle: -

Beatty - em:

ILMAS NO MAR
I programa:
arena da Vida n. 3>3 -

-ços:
\00 - 2,40.
'sura:
anos.

>

;'R I T O
_' alfaiate indicado
Tu adentes 7

tines R I 'T"Z
, RO,X:Y

�Q//,//,//,//,//,//,//,//,//,/./�s

I Cu,,,, ,CO Brasil]
� , � RITZ - Hoje :ás 5 e 7 Yz horass � Sessões em beneficio âasI Brevem, dção da uma � Santas Missões
§ � 1°) - Cine Jornal Brasílaíro
� bem fúouradà papelaria. � - DNI.
� � 2°) - Viagem pela Colem-§ RUA TIRADENTE 10 FLORIANOPOLlS � bia - Short.

. .
,� ,

,

'
.

� 3°) - Noticias do DIa - ..

��/q//l//,//,//,//'//'//'//h/'//'//,/g//,//b.·"//H/�#IJ!It'I�,,.,,/MI'JV,#�//�,.QII'/'/'N;#WI//'//';y,#�_"'f,//,h'/�//#, S Jorrial.
.

4°) - Allan Jones - Bonita
Granville - em:

'

A GAROTA DO OESTE
Censura: ,"- LIVRE,
Preços: - 5,00 - 3,00,

preçoSl.

S��í�,n(� �_OI.� Ig�dS.!i_ r
cato dos lfabr1cam.ues de algo
dão organiza uma semana do

Ghandi conferenciou com Wawell �1�0�!0, O���b��,re:�za��d�� !
.F'rança, Trata-se da venda em

NOVA D:IDLHI, 27 (U. P.) - O mahtrna Ghandi confe- grande escala em todos os ar

remedou com o Více-reí da India, Iord Wavell, num novo esfôr- mazens de varejo de artigos
ço 'para estabelecer um acôrdo com os musaulsnanos. Ontem o correntes vendidos 'a metro e

VJ..ce-Rei conferenciou com, Jaina, Iíder mussulmano. Segun90 de artigos confeccionados. Os
se revelou, lord Wavell p�ocur�u conségmír de ��andi a coope- tecidos vendidos 'por metro se

ração a favor de um Governo mtermo !lIe-úoahzao.
, rão desUn:3Jdos ao setor civil

livre.

'los - sindicatos de fabricantes

pediram 'a seus clientes a que

I preço as mercador�s. devia:r:n_
ser vendidas ao pl1bllco, eXl

O'indo-Ihes um. compromissob
_

de }lonra de respeitar es-ses

I
ZENA e 'RI;--I

o
60nfirmam � TOME APERITIVO

Santo Amoroi 21 de Setem} 0, de 1946 'K N ()' "'--r'

----�---:-- ----:...' ,

.

HEMORROIDES
nllr �4 iltAis
"5Ti l5H(/F/CO rRIIZ
ALIVIO IMéVIATol

A ação benéfica da Pomada
Man Zan. preparada espe
C;almente para todos os ca

sos de Hemorroides, é Ime

diata, alivia as dõres e os

pruridos, acalma e evita ai

compltcações infecciosas das

ulcerações e varizes hemer
roídaís, A venda em toda.
as Parmaclas em bisnagas
com cánula e8pecial para

facilitar a aplicação.

. ali! [[I 1
MAN,ZAN
PARA HEMORROIDES
(Jm produio De WiU

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

R'ÜXY .:_ Hoje ás 4 112 e 7 1h
HORAS

1°) .:_ C.ine Jornal Brasileiro
n. 34 - DNI.
2°) - Rod Cameron o más-

culo cow-boy - em:
'

CAVALEIROS DE 8ANTA FE

3°) - Budd Ahbot - Lou

I
Oos,teMo - em:

PERDIDOS NUM HAREM

I
4') - Contínuação do seria-

do:
,

'

GUERRA AOS GANGSTERS
Censum: - Até 10 anos·,

'

Preços: A's, 4 % noras: -

3,00 - 2;40. '- A's 7 V2 horas
- unico 3,00.

RITZ - AMANHÃ
CONFLITOS D'ALMA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. ARMANDO VALtRIO 1 . .. que o famoso músico

DE �IS, Itaãíano Domenilco Scarlattr ti-
Dos Servlço$ de CU�ica Infantil d1I nha predileção em compôr rr18-

ASjlistencg-artà���cIPal e de
[Ioddas ao piano para serem to-

CLtNICA �f�ijtTg� CRIANÇA.\! cadas c?m O'S braços 1Ol1U�ados, .as

CONSULTóRTO: Rua Nu_nes Ma- até o dia em que, em vírbude
ehado, 7 (Ediffelo S. Francisco)" 'g'n"ld""'a ríConsultas das 2 às 6 horas oa Is:ua ,exceSlSlva Uh 'U).L , ,-
RE5U.>11:NCIA: Rua Marechal Gtil.

COU impo",si1bHitaJdo üsícauien-lherme, fi Fone 783 �, ,

te, de executá-das.
DR. MADEJI{A NEVES 2. .. que foram os ingleses

Médico especialista em DOENÇAS que íntrodueiram a banana
DOS OLHOS nos mercados da Europa, em,

Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prãttca no Rio de Janeiro 11870.CONSUL'JIAS - Pela amanuã:

3 '

" .. '

id ".J
diariamente das 10,30' às 12 hs. à '., " que o mais estup ) cos
tarde excepto aos sâbados. das 14 mamíferos é um prodígio men- '

ás 16 hora. - CONSULTóRIO: _
::!erose.

Rua -1'0110 Pinto n. 7, sobrado - tal em comparaçao COIU o Ranafacies: Cura espinhas, sardas e panos do rosto.
Fone: 1.461 - Residência: Rua .' .

t d' ênt
.

T II D' b t F d
'

't l' fica ' doentePresident.e Coutinho, 58 maIS tntelígen e! os :rIep eIS. a) e- la e es: < ar, esaparecer o açúcar e ,OI I 1 o ,,,

4 ... que riem todo 'o marfim Homorroidina, Table-homorroidal e Pomito Homorroidal, 'uso in-
terno e externo. Medicamentos completos no tratamento das homorroí

DR. MARIO WENDHAUSEN das presas do eíetante pode ser das, sangrentas ou sêcas.
U ...etor do Hospital "Nerêw Ramos" I empregado na fabricação de Alme idina: Cura radical das gono;rréas antigas ou recentes.
CLíNICA MltDICA DE ADULTOS' -r "'.' if'i lit.ico ? � ifil i 8 t"

-

'd'
.

E CRIANÇAS boías de bíürar; e que, de 50 E' RI I I ICQ .•.. � .anasi 1 IS e ana OUlCO sao os seus reme lOS In-

falíveis no tratamento e cura.Consultório: R, Visconde de Ouro «tentes de taís paquidermes, AS SE N H O R A 8Preto, 2 - esq. da" Praça 15, de N_?' apenas 1 costuma ser apropria- ,

Encontrarão nos medicamentos Almeida Cardoso, um remédio es-vembro \ altos da Belo Horizonte ") ,

'

I
.

té 'f' d d
.,

d
.

Te!. 15'5 oo para aque e TI1lS er. peci ico para ca ,a caso os se�l� mcomo o� r: nervosismo.
Consultas: das 4, I. 6 horas. I 5 ... que o apóstolo São Pe-, .gma visita 3; nova Farma�Ia Homeopática, Praça 15 de Novembro,

,
,.,

,
., .,. r'·'..J C'· 10, Ja é um balsamo que suavi sa e conforta.Residência : R. Felipe Schmidt, 38 dro roi mart.irizado na '" na PRODU'COS ALM,EIDA CARDOSO & CTA.- Fone manual 812

• 1 do Vatíoano, em Roma, exua-
,

" mente no mlesm'Ü' J,QlClaJ. onde se

DR. BIASE FARACO ergue a majestosa basílâca que
Médico - chefe do Serviço de tem o S,'2U nlOm'e e é a "sede da'

Sifilis do Centro de Saúde .

DOF.NÇAS DÀ PELE - SíFILIS Igreja Católíca.
- AFECÇõES UItO·GENITAIS t> '1' IDE AMBOS OS SEXOS _ RAIÓ'S 1). " que, l.a a: guns Ii�.'8!<;e.s,
INFRA - VERMELHOS' E ULTRI".- a poli!cia, hovai'Üirrlrurn:a colheu

, VIOLETAS 'f

CONóSULTAS: das 3 às 6 hs. - R. aeÍtas impressões digita:is com
Felipe Schmidt, 46

RES,: R. Joinvile, 47 - Fone 1648 o. intuito de .esc�areüe,'I' um rou-
, bo de joi1as; qruJe, dias depois, oDR. NEWTON D'AVILA

. próprio lesaào des,cobr'Íu i( a-
Operações - vias Urinárias -

Doenças ôos intestinos, réto e Isualme't1Jte ulm joven1. Üirar,go-
anus

t;- d�e�Yft�Oi���b��ai,amen. tango enfeii3!do 'com a,s pedrais,
Fisioterapia - Infra, vermelho, ,e ri, .ue filCülU ipll1o'Vado qrwe as im-Consulta:' Vitor Meireles, 28. n

Atende diarjamente às 11,30 hs pres.sões datiLoscóptcas do si-
e. à tarde, cas 16 hs. em diante

I'
, t-' "'Ih' tResid: Vidal Ramos, 66. nua eram,' ao S'elmle: an es as

, Fop .. 1067 humanas qwe lançara:m confu-

-_____________________________ são m1esmo 'enrtlle os ma�s l1.á-
be.i1s de,tetives.
7. " que ia, mullhe.r tem a I

metade da fôrça de l'evanta
, menta de ,pêso, em rel,ação ao

homem, le dois ter'Ços dia sua

fôrça de tração; mas que, em

compensi'3.ção, a IT1IUlher sU,:)e-
l1a o' homem em dest-réza e em

paciência. .

8. " que, diepots da Bíbha,
o livro Tnats triac�uzido' e lido i
até hoje no ml.mdo é O "Rúbin

I son Cru.sae';, de Da;nÍlel

Daf.JC"1
9. " qUe os Estlaldois Unid'Os

pOlssuem a'S maiolies mma, ele
chumbo do mundo, vinrlc em ,Filial:
s:eg,undo lUlgar a Aust,ráliJ.. e,
em teroei'To, o Mbdlco.
,I 10 ... que, na LdaJde Média, ��������������������������

_ a:r&....aT.�....a..........&...&!".a.....,.......'r.....a.,.a_&......&.......U...,..,........,......,...T&....a_....;..,&...&.,,....a........a_.........._....._ {OiS lepru30s nãio, podiam disl.)ôr ESCRITÓRiO JUlttDICO COMER,VIAL \

do que Jei'a sleu nem tão Pi)uc.o A••untó.: Jurídicos - Comerciaill-- Rurais e Informativo.
_.. .. .... ..L -_ .... '" ........ , ...... , ...._- testar ou herdar. Eilder,eço Tel. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catal'ina

11. .. que, c3Jda '.SI>lO"un,d-J o
Conlulte nOPlla Organização ontes de I. decidir pela com-

�b yra ou venda de imoveis. pinhai. ou qualquer'rio AmaZionas descar,rega Cln- empreaa nelte e.tado
co Il1Iilhães de pés oÚlbiClOs de Diretor: -- DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO

água no Oceano A,tlantico. A D V O G A D O
2 t �.. Rua Frei Rog.!.ric. 54 - Caixa Postal 54 - Fone 54,,1 ... que; re0en 'erne'l1Il>e. foi t'

fundado em Los Angelles. nos T billstados UntdÜ's, o "CJube das en· a

Velhas A Ide Jg r e s;': e que,
para en.trar nJessa alSsioIciaçào,
a -candidata deve ter completa
do 60 mlOS de tdla;de, sef' otimis
ta, wbrtgaif uma ]é absoLuIt... em
:tôdrus as coisas boas, provar
que nunca perde Ü' :bom hU>",or
e rir-se com tanto entusiasmo
como quando çOD;tava H!. pri
mavera'S.

DR. SAVAS LACERDA
CDnica médíce-círürgíca de Olhor
- Ouvidos. Nariz - Garganta.

Pre8crição de lentes de
oontat,

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

_SID:ll:NCIA - Conselheiro M.a
fra,' 77.

TELEFONlDS 1418 e 1204

'DR. A. SANTAELLA
('Diplomado pela Faculdade Na

clonai de Medicina da Untverstõa
de do Brasil). Médico por concur
Il1O do Serviço Nacional de Doen-
4Vls Mentais. Ex interno da santa
casa de Misericórdia, e Hospital
I'slquátrlco do. RIQ na Capital Ir..

deral '

CLlNICA MÉDJ(1A - DOENÇ4.8
NERVÕSAS '

_'. Consultõírto: Edlffcio Am61la
NETO

_ Rua Felipe Schmidt. Consultu:
Das 15 ás 18 horas -

IlesldêIlcla: Rua Alvaro de CarYa·
Iho nO 18 - Florianópolis.

DR. ROLDÃO CONSONl
CIRURGIA GERAL - ALTA CI·
RuRGIA - MOLÉSTIAS Dil 8..
.... NHORAS - PARTOS' , ..

rormatlo pela Faculdade de Medi·
clnna da Universidade de Soo

Paulo, onde foi assistente por'
,

..a.
nos anos do Ser-viço-Cirúrgico do

Prof. Alípio CorreIa Neto
CIrurgia do estômago e vías bi
liares, intestinos delgado e grosso.
tiróide, rins, próstata, bexiga,

atero, .ovãrtos e trompas, varico
ceie, hldrocele, vartzes e herna

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

raiso). Te!. 1.598.
BESI01llNCIA: Rua Esteves -to.

nior. 179; Te!. M 764 '

DR. POLYDORO S. THiAGO
:Médico do Hospital de C�ridade d.

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLíNICA MltÍncA EM GERAL
Doenças dos órgãos Intel nos, cspec;a}·

mente do coração.
ELECTROCARDIOGRAF!.�

Doenças do sangue· e doo cervo•.

Doenças de senhor'qg - Partos.
Consultas diàriamente da. 15 às 18

horas.
Atende chamado� a qualque'" bor.. ,

inclusive durante a noite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire

les, 18. Fone 702
II.ESIDJ;:NGA: Avenida Trornpowslct.

62. Fone 766

'ESCRITÓRIO JUÍUDIf;O COMERCIAL
(Com um .Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazend::!s e emprêsas
Diroetor: dr. Elisiário de Camargo Branco

ADVOGADO
Rua Frei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Postal 64

Endereço telerrráfico: "Elibranco" - Laje,;: - St. Catarina
\

Copyright da
Tht: NAVE rouHIAIIDI/-

AUTOMOBILISTAS I
Atenção

Pal'a o seu dín!1mo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94
'

COMPANHIA •ALIANÇA DA BAtA·
'adatia •• 117' - Sé•• : I A I A
mCEDIOS .. T_A.:ft'SPOIlT}ç8

CAPITAL E RESERVAS

Cifra s do •Sa Iao (;0 d� T9� 4':
-

Respon S,�bi I ideel:e.
Recete

'

Ativo

Cr.
Cr$

80 900.606,30
5978Aol.755,97

67 .053,.245, 3�
142.176 603,80

I
•

Sinistros pagos nOb último!! 11) an08 98.687.816.30
Responsabilidades " 76.736.40! .306,20

Diretores: I
Dr. Pamphilo d'Utra Frt;!ire de Carvalho. Dr. Francisco Ide Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e José Abreu.

'

Tome KNOT

•

-ÁII.a " �.... Boa

Fabricante' e distriDuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de c'Qsemiras, riscados, brins
bona e b(1rato., algodões, morins e aviamento.
para alfaiatea, que' recebe diretamentfl' dali

Snr.. Comerclant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6poli., FILIAIS' em Blumenau e Lajes.
- �1

I fábrica.. A' Caso •A CAPITAL- chama o atenção do.
visita on'tes de efetuarem _ua. compra•• ·MATRIZ em

Está doente?
,

Consulte seu médico e peça o receituário, dos produtos. Alm�irla
Cardoso, Preparados Farmacêuticos de garantia absoluta, orentíf'ica
mente dosados, Não são adulterádos nem falsificados. Para cada enfer
midade um medicamento especifico de c.onfiança.

Depósito e Vendas na Farmácia Homeopática, Praça 15 de No
vcmbro n. 10, ao .lado do Banco Inco.

MEDICAMENTOS
Em Tables (comprimidos), glohos, em' gotas, pomadas (coretos)

cpodeldccs, sabonetes, pastas denl.ifl'icias, talcos e farinhas tónicas,
medicinais.

,p A R TOS SEM D O R E.8
Dolorifora: O remédio ideal elas parturientes.
Duarf.ina : Tônico reconstituinte muito, recomendado para se th,i-
e mocinhas. '

Ranat6nico': O rei dos fen·tificanLes e depurativo do sangue.
Vitalmíum : O grande fortificante dos velhos e moços, em todas. as

causas de p�g'otameÍ1to, Estimularite do sistema nervoso, neurastenia.
Tablelaxo : Laxante suave contra prisão ele ventre. Beneficia o

estômago, intestinos e tigado. Muito conhecido e usado.
Rádio CisLiLe: Moléstias dos rins e bexiga. Norrnalisa e clareia as

urinas.
Tabledentição e T'able-reconsti tilinte: 'Medicamentos específicos

das crianças.
'I'ahlemalár ia e Rezorina: Grandes remédios de muito sucesso

contra a malária e sesão.
Homoflindino e 'I'ablecardiaco.: Remédios do coração e artertos-

A.
ComissárioS de Madeiras

Presta aos seus representados informações, c�iteriosas sôbre
a situação do mercado.

ENDEREÇOS:
Matriz - São Paulo - Rua Guaporé. 144 � Fone 4-5866.

Caixa Postal 5.7Q6. - Telegráfico Abesil.
- Santos - �ua José Ricardo. 43. - Fone 3.526.
Caixa Posttd 7.49. - Telegráfico: Abesil.

sempre em cosa uma garrafinha

APERITIVO «KN Dl»
de

ELEGANCIA" CONFORTO E ECONOMIA,
consegue·se com os trajes sob-medida.

GUASPARI
r
I

Vendedd'r por conta propria:
PLACIDO MAFRA -- Bt'lzar de Módas
Rua Felipe Schmiclt, 34 ;_ Fone, 755

coleção de 'amostras Atende-seàdomicilio.

I
, I

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Um
.

conchavo político do porte desse que a D.D.N. pretende, e'quivale", 1

praticamente, à extinção da minoria•. E
.

parlamento sem oposição,
.

com um partido unico, é carateristica de regime totali'lário.

.

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

florlanõPolb, 28 tje Setembro de 1946

Metralhadoras para
I A Caixa Econômica

conter os estudantes economiza
, propagandaCampos, 27 (D, P,) -- Os

estudantes vinham fazendo há
dias intensa campanra contra Que a propaganda é a 'alma
o cambio megro, distribuindo do negócio, ninguem duvida,
boletins e pregando cartaz;es E' que, contrariar êsse 'slogan
-pela cidade, á exemplo dos envolve até a responeabili
seus colegas de São Paulo, Rio dade de negar o exito comer
e outras cidades. cial dos fenicios, Mas há
Foi então espalhado, qU€ os propaganda e propaganda,

jovens pretendiam apedrejar A diferença pode ser esta
as casas comerciais. O coronel belecida, facilmente, pelosArchiminio Pereira,' comam-

que leem ou
'

d 20 B' lh- d C,
ouvem os anun-

damte o ata ao e aça- cios Estes os
.

,
"

" , que represen-
dores, com, sede nesta cidade, tam a verdadeira propaganda,
este,:e no local onde estavam I despertam a atenção e atra
r,eumdo� COS efSl�uda.ntesT

--

e� em por que feitos com inte-
frente a on eítarta .rmperro Ii ééncie Aqu 1 t

_ " did
s· e es, os ou ros,

-- e tomou var las me II as pa- ao inv és d li 't.
e so ICI arem o

ra manter a ordem, Mais tarde interêsse com n

f
,-

de alzu:
, um, seram a
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Comunicam que de volta
de' sua viagem de núpcias,
acham-se hospedados no ho
tel La Porta, apartament'o
126, onde estarão ao dispor
das pessôas de suas relações.
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Ocuparia a Pasta do Trabalho
Rio, 2f, (E.) -- Telegrama de dos, Illilla v·ez que 'O sr. Salgado

São Paulo diz que 'COil're �lOS Filiho mantem 3JS me[holl'€s re
ciI1culoiS polliticos daquela ca- �ações fcom .os chefes de todas as
piJt�l, que 'O presd.denrt;e Eurico

, ,

Galsiparr Dutra convidará o sr, correntes, pa1iItllCar�: e se rervelou

Salgado Filho para ocupar a q�fa��o a ffrente daquele :ty.t:�
Pasta do Trarb:alho em slUbst.i- msteno, um eLemento eqmll-
tu1,ção ao ST, Negrão de Lima, brado oe :amtgo dos trabalhado
Comentava-se, ao mesmo tem- res, pos'Suindo, :mesmo; um
po, q.ue :essa escolha seria re- gr.ande prestigtio enrt;'re a mas
cebiida bem � todos O'S parti- sa WjPeiI'láJria,

Eduardo Gomes
ministério

Brigadeiro
um

Washington, 27 tu. P.)
Em fontes cfiegadas á Embai
xada Brasileira nesta capital
se revelou, ontem á noite, que
o brígadeíro Eduardo Gomes,
candidato derrotado nas últi
mas eleições do Brasil, se acha

disposto a aceitar uma pasta
no g·ovêrno do Rio de Janeiro, lnstifut j} Brasil-Esf'ados Unidos
sei lhe fosse oferecida pelo pre-
sidente general Eurico Gaspar
Dutra. Depois de ter passado
vários meses nos Estados Uni
dos, Gomes passou por . lVas
híngton faz aproximadamente
duas semanas em viagem pa
ra o Brasil. Informou-se Igual
mnte que Dutra está formando
um novo gabínete, e que Go-

Amesvem sua .poalção de chefe cucar emda União Democrática, expres-
.

•

sou seu desejo de colaborar NOVA IORQUE, 27 -- Uma ambulãnoia parou hoje à

com o govêrno, Nos mesmos frente duma grande retínarta de açúcar, 'e vários enfermeiros

círculos afirma-se que, se bem desembarcaram apressadamente.
não se tenha oferecido a GO-1, Como sempre acontece em tais casos, logo se formou uma,

mes uma pasta determinada ês- pequena multidão à espera do a. p a r e c im e n t o dos pos- .

te �olicitara a d� R�lações EX-' �íveil� 'feridos ?� ?adáve,res, comentando o que teria havido no

teríores, que ate ha pouco es- mteríor do edírícío.

teve a cargo de João Neves da Quando os enfermeiros reapareceram, carregavam, em

Fontoura. meio à geral surpresa dos curíosos, não ,pessoas carecendo de .

assistência médica em hospítal, m3JS sim, 'Thumerosos sacos de
O REGRESSO DO BRIGADEI- açúcar, cutdadosamente arrumados nas macas e que toram em-

RO E1)UARDO GOMES· seguida colocados dentro da ambulamcia. É que a greve dos
As notícias procedentes, de motorãetas dos camtnhões de transporte, combínada com a

Nova York, sôbre o próximo terrível escassez de açúcar, deíxára a despensa do Hospital,com-
regresso do Brigadeiro Eduar- pletamente desprovida, fo.rçando a díreção.do estabelecímento
do GOPles, eram francam.ente a determinar que as ambulâmcias passassem a efetuar o trans<:�contraditórias. porte do precioso adoçante.
Enquanto algumas agêneías

telegrárícas anunciavam sua Banque"e de Contrererntzecãopartida, hoje, por via aérea, I .I,
,

outras informavam que tal não R l' d' lo d O t b «Cl b 12 d A t»,

, .' � ea lza-se no la " e u u ro, no u e gos o "

se, dera, embora constasse

essel, à. 19 horas, um banquete em homenagem à data, consagrada ern

nome, da lista de passageiros toda a América, a Confraternização das Closaes dos Viajante. e

embarcados pelo "CruzeÍl·o do Representantes Comerciai•.

Sul" que levanta vôo pela ma-I, ,

Não .se trata de um banquete de�ta �u daquela aSllociaç�o e·

_______________c_' I
SIm, de todos OS que desempenham as funçoell de vended,ores, lIe]arn·

R
; quais forem os seu. credos, •

umo a"s pral-as As.im sendo, é de 'e.perar-se o maiQr brilhantismo possível.
como nos anos anteriores,

,

O. viajantes e representante. aqui residentes coso não sejarn
procuradoll por absoluta falta de tempo, poderão dar a liIua ade.ão>
à Delegacia da «ARCESP». à rua Conrielheiro Mafra nO,33 -- SobradcJ.-
Telefone n, 1.191.

.

.Começam a aparecer nas

ruas as p1'imeiras r01�pas ct',i-
1;as de linho.

Os ar'mários povoam-se rllJ,S
leis e elas 1'OU,;pas ;pesadas ue

inve1'lw e dão saída aos tl'ajes
ligBi1'os e polic1'01J1oS ela esla-
ção estival,

'

O sol, este belo e rutilaníe
sol que torna nW1'enas e mais
belas as feições das nossas

praianas, já está convidanel,
para um mergulho ref1'ige1'u.'.·
te ...
Conto as anelO1'inhas, vollJrn

as pequenas bonitas ás praias
para exibirem a perfeição do
seu talhe e a beleza ele suas

1'ottpinhas de banho.
Movimentam-se os clu[" S

ma1'Uimos e os seus bano,�
singram as águas das nossH
baías com a g1'aça e a leveza
ele suas b1'ancas velas.

, Coqtteiros, a elegante e ap'I'C',,
zivel praia de Florianópol,'is,
ap1'esenta aos domingos o ín
elice seguro de que chega o ve

rão, e o clube alí localis{((lo
inicia o seu p,rograma de fes
tejos ela temporada.
Haverá, elomingo, em swJ,

ráia, uma competição ent1'e oç

prop1'ietá1'ios ele barcos elo
"Veleiros da Ilha", ç, jtm I,n.
mente com êles, ou.tras em

barcacões enfeita1'ão com suas
azas ligeiras a f01'ntosa pra;(/,
ela Sauelade,.,
E' o verão que se aprnxim'l.

quer'

nhã, do aerodrorno de Nova· cho: -- S1-\O .TOÃO DE PORTO'
York. I RICO, 27 (U. P.) -- A bordo

Só com a chegada do aparê-] do avião da "Cruzeiro do Sul"
.

lho a S. João de Porto Ríco,. chegou a esta cidade ás 18 ho
foi a notícia confirmada. A. i ras e 13 minutos o l\'lajol'-Bri
Associeted Press" á última 110- gadeíro Eduardo Gomes que-:
ra distribuiu o �eg'uillte despa·, se acha a caminho do Brasil". '

-EXCURSÃO À CURITiBA
O I, B, E. U. promoverá urna excursão à cidade de

Curitiba nos dias 11, 12, 13 e 14 de outubro. Os sócios
interessados podem fazer suas inscrições na Secretaria do'
Instituto até o dia 30 de .eetetnbro,

.

Preço CR$ 200,00 ida e volta,

ambulâncias

julgados
lVLOSOOD, 27 (D. P.) -- Vão ser julgados os funCionários·

do Partido Comunista e gerentes das fazendas ,cole,tivas acusa

dos de ClUJffiplicid3Jde e partici,pação em roubos, A notícia da,

instauração do processo foi drivulg3Jda pelo Izv·estia, que a j>u-,
blicolU na 'primeira página, Quatro promotores públicos, em

duas províncias, foram :chamados á ordem por terem fechado·

os o1hos a ',crimes cometidos oontra o Esta.do,

Vão ser

Agradecimento e Missa
Viuva Apolônio Szpoganicz, Eug�nio Szpoganicz 8"

família, viuva Hildo Szpoganicz e filhos, Angelo;.
Szpoganicz. Ladislau Szpoganicz e fomília (aullen
te), Cario. Porto e família. Domingo. Reitz e famí-
lia. Antonio Szpoganicz (auBente). Ottomar Straucn.

e família (ausente), sen.ibilizado. agradecem a todos quanto. envia
ram fiôres, cartões e telegrama.. hem como aos q,ue acompanharam,
o corpo de seu .audoso e querido espôso. pae, lIôgro, avô e bisavô (l,

sua última morada,
Aproveitam o en.ejo para convidar ao. parente' e amigo. para...

a.listirem a missa de 70, dia que mandarão celebrar dia lo. às 7-
horas na Catedra' Mebopolitana no altar do Sagrado Coração de
IesuI, Desde já agradecem a todos que comparecerem II eate ato de
fé cristã.

Recusada a proposta ,Ca�i.al, Gravata., Pii!'1me••.
_ Melai dai melhoreI, pelol me-

russo-americana Dores preçol 16 na CASA MIS
CELANEA � RuaO. Mafra •. 6,

•

Paris, 27 (U. P,l - A pro[,or<bl
americana apoiada pela lh,��i.<:,
visando o pagamelllo de vint.e e

cinco porcento, compensação p'3\ 'S
danos causados duranle a guerra
foi derrotada por 9 volos conü'a 3,
O Comitê aprovou, em seguidH, o

o projeto elaborado pelos EE CU,
. segundo o qual é concedida amp;a
compensação aos proprietári03 das
Nações Unidas por perdas adieio
nais ocasionadas por ações arbilrá
rias do Govêrno Rumeno,

De Gaulle candidatt.
à presidênCia
Paris, 2'7 (U. P.) - Várias �on-

tes proclamaTam que o general De'

Gaulle aceitará a sua candidatura,
á presidência da República na.�

próximas eleiç,ões..
,
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