
,

'I En\r� ,

«o govêrno deseja garantir lôdas as liberdades, exceto uma: a liber-
dade de aniquilar as IHlerdades individuais», declmtll ,p sr� �Costa

.

Neto, novo titulàr da Justiça. I;:, .'

,1,"" ::
�.

fala ,à impre�sa o Vice-Presidente da República
Rio, 3 (E.) '-, Palestrando, pender: "É possivel... Ele é do

com o representante do "Cor-] Partido Republicamo .. ."

reio do Povo", no Senado, o A, palestra deriva para ou-

senador Nerêu Ramos infor- tros as-suntos e de novo volta
mau estarem muito bem enca- à politica, Agora quer Soe saber
minhados os trabalhos de CO-I quem será o novo líder da

'ordenação política, no �entido,1 maioria na Camara dos Depu-
de favorecer um clima que fa- tados. Desta vez o senhor Nê-
cilite ao governo uma actmi-j reu Ramos não faz misterio e

nístração fe.cunda e patriótica. responde incisivamente: "Se-
\ Sôbre a recomposição defi-] rá o sr. (Cirilo Junior".

m itiva dos míriistérlos, infor-I ,ApóJ.'.;,!�ssa declaração, levam-
mau o vice . presdente da Re- ta-se e' dá por encerrada a

pública que isso se está tazen- amistosa palestra conosco,
do sem precipitações. De hoje I acentuando, porem que não se

. ' para .amanhã, ao que já está' tratava de uma entrevista, ..
assentado, deverá ser nornea- Ainda no decorrer da tarde,
do o novo ministro da Educa- o senador Nerêu Ramos can-

ção, que, fora de dúvidas, sai- do
feremciou com os senadores

mencionando o nome nossorá das fileiras do Partido Re- . . Pereira Pinto, do Estado do
hlí b colega de Imprensa Dano de

R" díd t d PSDJ?iU �cano, que, corno se. sa e, Almeida: Magalhães que ,se
10 e can 1 � o o ao g�-

e orIentado, pelo ex-presidente d' f
," . ri' t'· A -vern, ° tf]ummense; Clorom 111'

aunu o 'ora notrciaoo I eraa Sll� ',I 1 _

Artur Bernardes. Ido, 'd d à' I ,'\car(,ios'.� �o Maraulrão ; Alva-
,

ôb
o conVII a 10 para' que e pos-e

'

"

Perguntado so re o nome
t

' 1'0 Adolfo, do Pará,« e Ismar
desse titular, o presidente do \

o. w"

Gois Monteiro, de Alagoas.
Senado se mostrou reservado Ainda desta vez, o senador Por volta das dezesseis ho-
e reafirmou que êle sairá das Nerêg Ramos despitou, .poís ras, entrou no Palácio Monroe
fileiras daquele partido. Insis- não desmentiu nem confírrnou o sr. Benedito Costa Neto, no
ti'1:!ilos em nossa pergunta, a noticia, limitando-se a res,- VOO ministro da Justiça, ontem

empossado: Conduzido pelo se

nador Georgi..no Avelím.o, que o

esperava à entrada, pouco se

demorou, entretanto, em páles
tra com o senador Nerêu Ra
mos, dirigindo-se ao gabinete
do senador Melo ,Viana.

•

Washington, 3 (U. P.) - A estrangeiros ressurgiu nos Es-,
Interpelado depois sobre os

política dos Estados Unidos no tados
'

Unidos em consequên
objetivos �e sua visita ao Mon-

novo mundo continua tendo cia da segunda guerra mum

roe'do nll111str°dCosta. Net,�ohres- caráter militar e econômico. I dial. Es>sa autoridade quasi
pon eu que na a mais ln a a. 'f' 1

S f '1
·

d d I A l' f
Fo.I o que a irmou o sen 101' não' existia em mil novecentos

'e orelIl envo VI OS' em.' 't�cba.rar. pet:llas adI ora 'dre- Blajr BoIs, em artigo que pu-] e trinta mas atualmente 'tal'1'1 mr a gen 1 eza lOS sem.a '0- . .

d lftí
-

res Nerêu Ramos, Melo Vian:a blícou l�a revista e po 1

I'cal' na-se bem evidente, devido aos

ouIra guerra
'

estl'ianO'eIra' b'l'
,

'
_. e outros, que pessoalmente,

' o .

comp'l'On1.ISSOS e respons'a 1 ,1-

SÃO FRANCISCO DA CALIFóRNIA; 3 (U. P,) _ Se os Estados compareceram à solenidade de I Segundo .0. articulista, a au- i dad�s de caráter mundia� as-

sua posse. toridad-e mIlItar nos as>suntos SUill1.ldos pelos Estados Unidos;
Unidos forem envolvidos em outra guerra, Lerão de depender da froLa
submarina para lançar bombas atômicas contra o inimigo. Essa é mais

{JU menos a opinião do almirante Willam Halselêy, comandante cltl uma
(las esquadras norte-americanas do Pacifico. Se a bomba aLômica P co

�no dizem, afirmou o almiranLe, chegará o dia em que não pO,del'emos
�ltacar nem por terra, nem por mar, ou pelo ar, Os aLaques ficarão

portanto, a cargo dos submarinos fIue se aproximariam das cosLa3 ini

migas, lançariam suas bombas atômicas que explodiriam por meio do
....ontrole remoto, Se isLo aconLecer, concluiu Halseky, resLará apenas o

lSubmarino, como arma de ataque.

o maior desastre na história da aviação
Nova York, 3 (U. P.) _ A para salvar os sobreviventes americano que caiu nos arre

!/,'uar(la costeira informa quej' do avião belg'a na mesma l'e- dores de' Ste'llhensilve. Segun
{Im avião quadrimotoi.· d'a li- g'ião, estão sendo empreg'ados do, fontes autorizadas paTece
nha transatlântica caiu p-ertol na procura aos ,destroÇ()s do tratar·se do maiQr desastre

de Stephensilve, na 'rerra No· g'igantesco Doug'las. 'ocorrido na aviação comercial,
va. Cinco minutos' depois de • no que diz respeito ao núme-

tm' levanta(lo vôo, o énorme 1llORRERAJU TODOS' 1'0 de mortos. O quadrimotor'
aparelho caiu nas montanhas Stephensilve, 3 (U.' P.) tI'ansatlântico caiu em cinzas,
ao nOl'des'te do campo. Acredi. Morreram todos os trinta'e no· chocando-se contra uma coli
ta-se que tenham morrido to- ve passag'eiros e tripulantes n�" cêrca de dez minutos de--
dos os pass'ag'e�l·os.

_' I
do g'igantes�o avião norte- ,pois de ter levantado vôo.

Nova York, 3 (U. P.)
'Trinta e um passag'eiros e Oi-,a I·'ntervença-o 1,01· preJ·udl"cl·all:'to tripulantes,�iajav'am a ?ordo
do g'l'ande aVIa0 que cam na

TelJ.'ra Nova a caminho de Ber
lim. Se todos estiverem mor

tos, terá sido 'êste o maior de
sa.stre na história da. aviação
comercial. Turmas de socorro

foram despachados imediata·
mente ao local, mas calcula-se
que levarão de quatro a oito
horas para cheg,ar ao seu des
tino. Também um avião guaI'·
da costas e um dos helicopte.
1'08, utilizados recentemente

\ o MAIS ANTIG@ DURIO DE SANTA CATARINA

,
'� 1"'1

,

IA posse do:no'Vo"Minislro
,

Rio, 3 (E.) - Como estava fez uma sintese dos principais
marcado, o novo mtnístro da atos realizados por sua admí

Justiça, sr. Benedito Costa Ne- nistração, entre os quais sa

to, tomou posse hoje, às nove lientou a, extinção do jogo em

horas da manhã, 'no Palácio todo o 'território nacional, a

Guanabara; perante o pjesí- inauguração da Escola de 'I'ra
dente da República, general balhos Femininos, a rernode
Eurico Gaspar Dutra.' lação da :&iscola 15 de Novem-

bro e a nova lei eleitoral. Con
clui fazendo votos pelo êxito
da missão de seu sucessor.

o termo de 'poss-e foi lido

pelo sub-chefe da casa civil do

presidente da República, tte.
cel. Henrique Coutinho, com a Respondendo, o ministro

presença do senador Nerêu Costa Neto pronunciou aplau
Ramos, vice-presidente da Re- dildíssima oração.'
pública, Melo Viana, 10 vice- O GABINETE DO NOVO,'
presidente do Senado, tte-cel. lUINIS'fRO
Gilberto Marinho "e outras au- O ministro Costa Neto, após
toridades. entrar no exercício de' seu car-

Em s-eguida, dirigindo-se à' go, assim constituiu seu gabí
sede do Ministério da Justiça, II nece: Francisco Castro Ramos,
o $1'. Benedito Costa Neto re- chefe ; João Batista Ramos,
cebeu o cargo das mãos do sr.

I Carlos Nogueira e Fernando
Carlos Luz, que, de improviso, Lira, 'Oficiais de gabinete.

Admitidos novos membros
WASHINGTON, 3 (U. P,) - O Fundo Monetário Internacional,

admitiu como memhros a Itália, Turquia, Siria e o Líbano. O secreta

rio do Tesouro, sr. Johson Snyder, declarou que na votação de admis

são, apenas a Iugoslávia se opôs á inclusão da Itália. Os demais países
foram eleitos por unanimidade .

Não se atrapalhou com a pergunta
, RTO,;) (E,) ==: Um jornalista, quando o embaixador Batista Lu-

zardo saía elo gabinete do' ministro da Justiça, fez esta pergunta mali

ciosa: "V. excia. volta para Buenos Aires ou ao Parlamento"? Com

muita presença 'de. espíríto, o chefe da nossa representação diplomá
UNi crn Bneuo �irmJ, não S(\ .ntrapalhou e deu esta resposta:' "O presi
dente DnLra qtler qlte eu reg}esse para o,mei:.l posLo !la Arg'entina,"

Novamente detidos

Proprietario e Diretor-Gerente: SIDNEI 'NOCETI - Díretor ; BARREIROS FILHO

Djretor de Redação A. DAMASCENO DA SILV1\

�l]mMBERG, 3 (U. P,) -, Não acabaram ainda as atribuições de

�;chach I, von Papen e Frjestch, absolvidos pelo Tribunal Internaoiu

nal. Hoje, as �utoridacles alemãs ordenaram sua detenção.

a política dos EE.' Unidos

Lotnd.res, 3 (U. P.) - Em tá poderia se ter dado entre os:

fonte informada se diz que Be- ingleses, judeus e árabes; sem

viu declarou aos líder6S ju- a assdstêllcia dos' Estados Uni

d.eus, numa entrevista de cará- doS/. Bevin Oin.tem, se encon-,

ter �xtra-ofie,ial, que a inter- trou com os principais mem-,

venção de Trumaill na Palesti- bros da Agência judaica, presi-,
na prejudicou a pos'sibilidade didos pelo chefe do Executivo.
de solução do caso. Bevin te-1 Ghaim

Weizmann, afim de

ria manifestado a sua opinião lhes fazer o pedido final para
de que uma solução' equitativa garantirem a sua participação
para o problema da Terra San-, na conferência: da Palestina.

AnQ XXXIII Florlanópoli�- Sexta-feira, 4 d'e Outubro de 1946 9846H.

Durou quase nove horas
.

PARIS, 3 (D. P,) - Só ás cinco horas ela madrugada terminou a

sessão da comissão politica para a Itália, iniciada ontem, ás nove .ioras

da noite, para discutir o caso de 'I'r ieste. Nestas quase nove horas do
! essão continua, realizaram-se nada menos de 33 votações ou -naís.
"orno já foi noticiado, a comissão acabou devolvendo o 'espinhoso
problema aos Quatro Grandes, de acareio com a proposta francesa,

Nova ofensiva sôbr.e Peiping
NANKING, '3 (U. P.) - Os comunistas chineses, iniciaram .lava

()fensiva sobre a estrada de ferro de 'Peiping. 'l'rata-se de ,uma repr8-
f'ália pela investida nacionalista sobre Kalgan, Dessa forma os comu

llistas estão ameaçando o plano de Chiang Kai Chck, de ocupar J, re

ferida estrada de ferro até o dia dez do corrente. Segundo consta os

comunistas, até agora, já ocuparam dez ésLações ferroviárias, duas al

deias e mais de cerrr'-quilomeLros de linha férrea.

,é uma denomi
erra,da»)

«Democracia
nação

WASHINGTO!Y, 3 (U. P.) - "Democracia é mna deno11l'inação (;1"

T'ada para o atnal sistema politico, pois1 na ve1'dade o povo ntm{�a é

goven�a.tlo p01' si mesmo," Foi o qne afirmon o dr. Fe1'1wndo Nobre,
professo?' da Universidade do B1'asil, que se encont1'a em visita aos E,s-
1.l!dos Unidos, Em sna dcclaração, o dr, Fenwndo Nob1'e ap1'esent'l sett

('onceifo de "Demofilia", isto é, o (/OVê1'no dos que são amigos do povo
� que seria escolhido pam exerce'/' se1lS -mandatos durante toda a vida,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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COIUISSÁO DE ESTUDOS DOS
SERVIDORES PúBLICOS

ESTADO
Aos nossos

Agentes
leiam' todo dia, esta coluna

até o fim

Radio-Tecnico-Electron
Fundado em 1935 ,

Montagem ie !'tidioB. Ampli'
ficadore.-Tran.mi"oll'el

Mabrial importad... direta
mente do. U. 3. A.

Proprietário
ütemar Geotoes Bõhm
E!ecbe - Te-.::nico - Profi••iopo)

formado na Europa
rlorian6po'�,

�uu João "Pinto' n. 29 _. Sob.

PARECER N. 1.055/46
Belmiro Oliveira Garcia e outros"

ocupantes dos cargos isolados, de pro:
vimento efetivo, padrão iE, renovam o

pedido de elevação I de ,padrão, baseado
nos mesmos argumentos aduzidos ante
rfor-mente, conforme processo anexo.

_

2. O -respectivo relator opinara, en.
tao, ccntràrtamenta ao pedido tendo
os demais membros da Cespe votado pe
lo seu deferimento.

3. A Iuterventoria federal fêz volta):'
° processo a esta Comissão, para ser
reexaminado, tendo o relator, em data
de 7 de novembro de 194'5, emit.ido o
seguinte parecer:

-

IIA vista do aumento de vencimento
concedido ao funcionalismo públíco,
a contar de 10 de dezembro de
194'5, opinamos pelo arquivamentq ]
do presente processo",

tendo a Interventoria, a 12 de dezembro
do mesmo ano, proferido o seguinte des
pacho: "Ar-quíve-sa".

4. .Se àquela época fôsse elevado para
F o padrão de, vencimento Jos reque
rentes, iriam êles receber Cr'S 50000 em
'Vez de Cr$ 47'5,00 mensais, sendo' de ..

Cr$ ,5.400,00 a despesa anual decorrente
da adoção da medida.

�5. Ainda somos favoráveis a essa

ele-I
vação. Entretanto, percebendo os aludi-
dos funcionários, atualmente, .. . __

Cr$ -625,00 inclu-sive a diferença de !
ces 2'5,00, e procedencJo·se à moãifica-lcão solicitada, ,passarão êles a perceber
Cr$ 16;50:00 sendo de Cr$ 6.600,00 a xles- - _

pesa anual.
I '

6_. Nada temos a opor ao que pedem
os 111 teressados, desde que a Secretaria
da 'Fazenda veri�ique se o orçamento
comporta. essa despesa.

S. S., em 4 de setembro de 1946.
Carlos da Costa Pereu-a, presidente e

relato.r.
.1. "'Batista Pereira
Gustavo Neves
Milton Leite da Costa
Aprovo o parecer da Cespe de 4·9·46

Ql;lanto à despesa, proceda-se de confor:
rnídade com a informaç-ão da Contadoría
Geral. .

(Ass.) Udo Deeke .

PARECER N. 1.137/46
.

Eurico Soares de Oliveira, bibliotecà
no elo Tr íbunal de IApelaão, pede equí
par-ação de vencimentos aos de 10 Off
cial 'e de Escrivão daquele Tribunal.

2. Essa; na verdade, era a situação
do requerente, desde que, em 193;', lhe
foram fixados os vencimentos auuaís de
Cr$ 4.560,00, importância que' éra tam
bém a dos vencimentos do Escrivão e
do 10 Oficial.

3. Sômente no exercício de 1989 por
efeito de reorganização do Quadrb do
funcionalismo, se estabeleceram as dife
renças, passando o Bibliotecário a perca.
b.er Cr$ 6:000,00 anuais, dentro da refe
rtda -carreira, enquanto o 10 Oficfal, per
ceberia Cr$ 7.200,00 e o Escrivão .. _ .

Cr$ 8.400,00_ .

4. Entretanto, a diferença entro o 10
Oficial e o Escrivão desaparece no exer-
cício de '1943, por ,equiparação, que fi-
xou para ambos em ,Cr$ 8.40000 os
vencimentos anuais.

'
,

5. Não se atendeu, a êsse tempo a
situaç-ão do Bibliotecário, cujos veí1ci.
mentos atuais são de Cr$ 9.00.0,00 anuais
enquanto os do Esorívão e do 10 Oficiai
se elevaram a Cr$ ;1-10400,00.

6. A Secretaria do Tribtmal de Ape
Jação, informando o 'processo conclui fa
voràvelmente à pretensão do Bíbliotecâ
rio, cujas razões corrobora.

7. Em face dêsses motivos, sugerimos
9ue sejam transformados em r-argos
Isolados de provímerito efetivo os três
cargos de Bibliotecário que constrtuíam
carreira, dando-se o padrão G aos Bi-
bliotecários dos Institutos de ,Edt:cacão
e o padrão I ao Bibliotecário do T'rfbu
nal de Apelação.

S. S., em 25 de setembro de 1946_
Carlos da Costa Pereira, presidente.
Gustavo .Neves, relator:
.J. Batista Pereira
Aprovado.
215-9·46.
(Ass.) Udo Deeke

Pedimo. ovaar por
ma. quando o jornal não
no m-e.mo dia.

Laboratório

MACHADO li elA.
Agênciali. Repr••entaçõ.D em

O..rol

M<1trla: Florion6poli.
Rua João Pillto i n. "
CClixa Palitai. 37
.Filie!: Ore.ciúmo

Rua Floriano Peixoto••/n
(Edu. Própl'ito).

Telegrama.: ·PRlMUa·
Agent•• 'DO, principal.
'tnuniclglaa cio S.to,�.,

li ESC�ITÓRI(�' I'�OBILlÃRI�\. A. L. ALVES
.'

Rua Deodorc, n, 35 - Fpoli••

Encarrega-se õe: compra, venda, hi ..

pateca, legalização, avaliação 'I admi

nistração de imóveis.

Oraaniza, também, papéis para como

pra, de propriedades pelos Institutos
de Previdência e Montepio Estadual.

QUEiXAS E RECLAMAÇOES
PREZADO LEITOR: Se o que '!Ir

interessa é, realmente, uma providência
"para endireitar o que, estiver errado ou

para que alguma falta não se repita; e

NAO o escândalo que a sua reclamação
ou queixa poderá vir a causar, encamr

n!le·a á SEC';AO RECLAMAÇO e;s.
de O ESTADO, que o �"so será lendo
sem demora ao conhecimento de quem
de direito, rece:.>endo v. s. uma informa

ç"o do resultado, embora em alguns oa·

sos n�o sejam pubHcados nem a rec1a·

mação nem a providência tomada.

•

Carreira de Dentista
CLAlSSE F

Contagem ,de tempo na classe até 31 de
agõsto de 1946

Lista organizada de acôrdo com o art.
43, do decreto n_ 2.845, de 6 de março
de 1943.

.

Mário 'Fernandes D'Acân'lpora .. 1.145
Florianópolis, 26 de setembro de 1946.
Carlos da Costa Pereira, presidente.
Carreira de Escriturário Auxiliar

CLAlSSE F
Contagem de tempo na classe até 25 de

setembro de 1946
Lista organizada de acôrdo com o art.

43, do decreto n. 2_845, de 6 de março
de 1943. _

Maria de Lourdes 'Medeiros Vieira 741
Florianópolis, 25 de setembro de 1946:
ClIdos da Costa Pereira, pI'esidente_

•

DOENÇAS NERV�SAb
Com 08 progressos da medida&.

hoje, as doençae' nervosas, quando
tratadas em tempo, são male.<l per
feitamente remediáveis. O .-:urandei.
IlÍsmo, fruto da ignorância, só pode
prejudicar os ind.ivíduos afetados de

COMERCIANTE: Dá um li- tais enfermidades. O Serviço Na-
vro à Biblioteca do Centro A-ca- cional de Doenças mentais dispõe
démico XI d'e Fevereíro.· Con- de. um Ambulatório, que atende Irra-

. .,.
. tuuamente os doentes Jleryosos lU'

t�lbUlras, aSSIm, para _a form� aigen�es, na Rua Deodoro 22. da. I
çao cultural dos catarinenses----- --às 11. ihorlUl. diàriamente.
de amanhã r

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

do

RETIRARAM SUAS CANDI
DATURAS

Tôdas as' bebidas, inclUSIVe 8!
fabricadas em outros Estados.
retiraram suas candidaturas,
para \"einar nos lare!l catari-

I uenses, - em vista da cel'tíssi� IJ
ma vitória do aperitivo KNOT.

·A I T \1
Serviço de mensageria.
Rapidez e eficiência.

Salão _ Record - Praça
FONE: 16-9ó,

15,

Agosto IrMM1MmaMl
PROGRAMÁ.. DE FESTAS PARA O )IÊS DE OUTUBRO TELEFONES MAIS rlECESSITADOl"

Dia 5 SÁBADO - Festival promovido pela GUARUJÁ, Bombeiros ...... _.. .. .. ...... .. .. 13U

em benefício· dos pobres socorridos pela LEGIÃO BRASILEI- b�\���Ci�- O.' p� -

S��ia'l' : : : : : : : :: ::: m�
RA DE ASSISTÊNCIA.

Maternidade' ... , ..... - . _. . . . . . ••• 11U
Hospital Nerêu Ramos ..•••••••• 831

Dia 13 DOMINGUEIRA INFANTIL, das 16 ás 20 horas. San!;t Casa lO�6
, Casa de Saúde. S. Sebastião 11'51

Dia 19 SÁBADO - F-estival promovido pelo Grêmio ES- Assistência ,Mun;cipal _ ..• , •• 166"

TUDANTIL.
' Hospital Militar 1151

140 B. C. _. _ .. _ __ 1530',

28 DOMINGO, - Grwnde SOIRÉE, com início ás 21 Base Aérea _....... 7811'
7" B. L A. C_ .. _ . _ .... ' . •• lSU
l�apitania dos Porto. , • _ .. _ .. . •• 1388
16' C. R_ _ .. • .. • 160.
Fô"ça Policial __ _ ... . • .. 120'-
Penitenciária .. _ . _ . _ ,. _ . _ . __ .• _ •• 1518
uO Estado" ,

102Z'
"A G'\zeta" _ ..• _, .••..••• __ • . • • '65'
"Diário da '{'arde" .. __ ... _...... 1579'
L. R N. __ __ . __ •• . • . . 164$'
Emp. Filner4ria Ortigoa-' ... , • • • • t031'

telegra
chegar

I Usando: radar nas pesquisas sub
aquáticas do petróleo
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Pinto 11.-5
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Neui York (N. T.) - A foto cima, mostra o carreaamento de 'u.rna

câmara de merqulho para a pesquisa snbnw1'ina de pettiôleo com

o anxílio do radar. Os cientistas da Organização Esso, procurçndo
possiveis 1'ese1'vas petrolíferas sob as âçuas que circundam. as ilhas

Bahamas, colocam cuiâadosasnente nm medidor de gravidade numa

câmara de merçultio, na popa de �tm navio explorador, Com este

instrumenio, o operador mede a fôrça de gravidade no leito do oceano

e obtem indicações sôbre o tipo de rocha e areia existentes abaixo

désse leito. E' nesle serviço que se emprega o radar, conforme tem. sido

noticiado. - (Foto cedida pela Standard Oil Cia. of Bmzil)

�...........................

Dr. R. G. S. MedIDa
Farm. L.

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
Fone: 1448

Em frente 00 Tésour6
do E.tado

Florianópolis>

Pann, Narbal Alus de Souza
da Costa Avila

Rua Felipe de Oliveira, 21
80 andar

Tel,' 2-9873 - 8&.0 Paulo
ASSINATU.kAS
Na Capital

Ano Cr$
Semestre Cr$
I'r imestre .. _ . .. c-s
Mês . _ .. _ . . • . . .• Cr$
Número avulso. . Cr$
Ano . __ . . . . . . . . Cr$
Semestre c-s
Trimestre Cr$
Número avulso. . Cr$

Exame de sangue, Exame poro verificução
de concer, Exame de urino, Exame paro

verificação do gravidez. Exame c;le escorro,

Exame para verificação de doenct;ls da

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

I
I'utovaccinas e tl'an.f,u::.ão de sangues,
txome quimico de farinhas, bebida.

café. águo., etc.

--------

Clube Doze de

Dia
horas.

Tenha sempre em CO'ReI uma garrafinha

APERITIVO «KHOl»

I

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

'Anúncios mediante contrato

Os ortgínaís, mesmo não
publicados, não serão

devolvidos.
A direção não se respnn

sabilíza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados

NOSSAS SECÇOES
Direção de:

BARREIROS FILHO
Notas Politieas
Notas Locais
A rtigc!s de Redação
Página Literária
SIDNEI NOCETI

Crónica
"

da Semana
Economia e Finanças
Vida Bancária
Notas Científicas

, .
,

�.
Natas �urais
Estatistica
Nem Todos Sabem
A. DAMASCENO

Govêrno do Estado
Notas da Prefeitur1a
Vida Escolar
Religião
Jurisprudêncía
Vida Militar
Notic-iário do Exterior
Noticiário do País
Artigos de Redação

,

A_ A_ VASCONCELOS
Pelos Municípios
Assuntos Internacionais
Concursos
Artigos de Redação
, D. F. AQUINO
Fatos Policiais
Vida .Social
Vida Feminina

:11"

..

Magazine
PEDRO PAULO MACHADO

Esportes
.............. Io

o-

DEPARTAMENTO DE SAÚDE
PÚBLICA
Plantões

Mês de outubro
5 (sábado á tarde) - Farmaciar

S. Antônio - Rlla João Pinto.
6 (domingo) - Farmácia S..4n

iônio - Rua João Pinto.
12 (sábado á tarde) - Farmácia

Catarinense - Rua 'I'rajano,
13 (domingo) - Farmácia Ca

terinense - Rua Trajano.
19 (sábado á tarde) - Farmâcia

Buulioeira - Rua Trajano.
20 (domingo) - Farmácia Buu-.

lioeira - Rua 'I'rajano.
26 (sábado á tarrle) - Farmácia'

StO Agostinho - Rua Conselh)J'()'
Mafra.

27 (domin�'o) - Ti'm'mácin StO
Aqostinho Rua ConselhF.im'
Mafra_

O serviço noturno será efef JadOo
pela Farmácia Santo Antônio, �ita'
{i rlla Joã,o Pinto.
N. B. - A prflRenf.e l.alwla não po

derá ser alteT'ada sem pré
via autorização !lesto, n�
partamento.

de
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o e,,.,nH': -!'Exla·'eira L de Outubro ele '946 3
/

I

![n\vjado à" Câmara dbs Deputados o Projeto . de· Orçamentp para 1941Rio, 3 (EJ - .Foi lida, ôntem, buern na ordem � proporção os se-
"

,Cllmpre, entretanto, impedir que
.na Câmara, a mensagem Pl'ei'adell_jJ guintes uíbutos \ imposto de con- a despesa material foi reei uzida a sidencial ainda esclarece: "Em

," I tais prát.icas financeiras se repi
.' cial, encaminhando o projelo de

sumo.
- 112

•.515'fO crüzeu'os: i t1J- 570 milhões 11 mil e 742 cruzeiros 1'19/16 logr-amos redl.lzir
o "deficIt"! Iam. QualS�uer. esforços �ara ma:l-,,{)rçamenlo para o exercício de .. posto ela renda - 332.220.00 üLTI-! ou seja 237 milhões 649 mil 8 663 de dois terços em relação ao ano! ter o eqUll!bn� orçamentário serao

19/17. A proposta apresenta uma zeiros: importação - 1119.5310 000: cruzniros a menos érn relação a do- anterior, esperando supr-imi-to, .baldados, se nao oonseguirrnos evi-

.r-eceita estimulada em oruzeiros ; impos�.(Ó de sêlo - I tacão orçamontái-ia ele 1946. A íntegralmcnte, em J947. rUllYJ ,rle tar, para a nossa vida �Co�ôJJ1iCa12.118.G'l8.000ccmneiros e uma re- 11.841.000 cruzeu'os e 'Imposlo ele I despesa total com serviços a en- alcançar esse objetivo, cumpre 1-S- e social, o efeito de inflação. A
,.ceita ,calcllla�da .ern 11.-1/17.639,218 terr�tól'Íos - 50.�00 cr.u;�(J iroso A i

cargos� nesl o Laml.J�m e o.rçada cm I tringir. as despesas ao eSLritm�CllLe boa ordem nas finanças publicas
.cruzeiros, cr�gislrando-se, assim, mensagem traz nina serre ele 'da- 6 bil iões 0i:l1 milhões 903 mil e neccssarro. ·E, sempre que fOI 11e- é uma das condições essenciais a
,um "supeuavit" de 67.008.782.0CO dos interessantes, :explicando entro 104 cruzeiros. Jusí.ificando o de- cessário e. sempre que f:0r' imprcs- mais importante. Agora, mais que
.cruzeíros. _ A .r-uln-ica ela receita se outras coisas Que o imposto de, ciéscimo das 'despesas, a,mens�g'em cindivel, farer qualquer despesa nunca, a politica ntonetária e a
divide em receita nrdíuár ia COlO .. consumo, que em 1937 conuibuia presidenoial �IJ)j o soguínte : '1"e- mais vultosa, prncurnr Obt61', cori- política econômica geral COl1�
,11.ll51.7:80.000 cruzeiros e a recer- para a receita com um qu into, ,'lizmelÜe os pagnmeutos extraordt- comiLantemenLe, novas recei�as ", '

tuem um todo com a politica fi
La extraordinária com 66.886.&00 agora subira a 35

P.o.
r cento

ela. l'e-llHír.ios f'eil.os IlOS ult imos anos, nos!
A fal.ta .(le

tal SIl1Cr�U1Zaçao .JO.I,
nanceira e orçamentária propria-

_ .cruzeiros. c61La geral. 'I [ara reduzn- a nossa divida ex ler- talvez, no passado a pr incipal cau- mente dita. Nenhuma previsão or-
A receila ordinária está assim '

..Esse extraordinário aumento elo

j
na, e as despesas de guerra, que sa elas dificuldades tmanceiras da çamentária, poderá ter validade se

.discr iminada : rendas tri-indus- imposto de consumo, decol'rt;, em tivemos CJlH.' .uiancíar em gr-ande União. Quando posta em vigor nos persistir uma alta continua de
triais - 32.690.500 cruzeiros; ren- 8.:rande parle de ser "ad-valoi-cm "

parte', merl iun I (' 0111prf'stimo.s, nos orçamentos passados, mais ou me- preços. Eis, pois, - termina a nen

,das';patrimoniais - 15.000,000 cru- a tribulação da maioria dos pro- (.levam ti p rcvcr para o exercicio I nos se equilibfa"am e ,mesmo, �,s sagem - a tarefa indispensavel e

.zeiros: rendas industriais - dutos quando, antigamente as

Lax.a:S'lde 19"7 uma diminuição con.:ilr!(\. 1 vezes, em npr-sciavel :'supel'ávlt . relevante com que nos defronta
:32�600.500 cruzeiros: diversas rcn- eram especificas. No tocante as ravel na despesa com a divida

PU-I
1\0 rlecort'er elo exerci CIO, PX('ll1, mos: cimentar, por meio de sã po

.das - 51.673.500 cruzeiros. ,despesas, é a seguinte a. sua dis- bl ica : ao invés de 1 bilião e Ti/I as despesas iam' avolumando sem lilica econômica e' monetária. di-
'Verifica-se ainda, .que para o criminação:

_ Congresso Nacional - milhões, há pUJ;a -19/17 um bi uào o correspondente aumento dt' 1'C- gamu� c�ara��nte, �or um C?mIJa-:total das rendas tr-ibutadas coul.ri- 85.997.539 cruzeir-os: Presídência 408 milhões 789 mil e 1.68 crllzei-I ceitas ele tal moelo que no Jim ,) r e- te energrco a inflação, o equilibrro
ela Republica -11.361.900 cruzeirus ; ros. ]\,rnis arli::ll1tp. 11 '11E'11<;R'<P'11 nr,'- '"nl'n.-ln p"" 11m "def icu ' nt'°I';"i"O I do orçamento brasileiro."
Dasp - 20.313.700 cruzeiios: Ins
tituto Brasile'ü'o de GeogTafia e

Estatistica - 27.986.300 cl'uzeÍl'os;
Consel'ho FedeI'al do Comércio Bx-

F·
e A diretoria do Clube 5 de No-

oDogramas retidos .oão Batista I �:�lIbr;6ci:ao/;�:��rec��n;t!a5 ��Fonogramas retidos: Hilda

I
. Bonnassis corrente, em sua sede social. a

Soares, Benta Reis Marco Es-

I
fim de participarem da reuniao

treito, Auta Luz Costa, Leati- ADVOGA DOS de o8llembléia geral, com o fimtJde
_ .

na Luz Costa, José ''BreJ'eron Rua Felipe Schmidt 34, eleger a nova diretoria do clube.
I DOMINGO SIMULTANEAMENTESala 3, Telef. 16-31' Florianópolil, 3·X-46. 1 -

.

Serraria, Cincinato Farias, Pld' t
.

'I DDEON -c-- IMPERfALI e a ire orlaArgon e Manoel dos Santos.,
!III"""""G_, RENATO MACHft.DO, l0. Secretório A MOR'JE DE UMA lLUSciO

lÁ
)

tedoi' -- 3.025.WO cruzeiros; COIl-·

ANIVERSÁRIOS selho oe Imigl'êt\)ão e Colonização
Sra. Érica Fene-r Grams - 1.060.300 cruzeIros; Conselho
Aniversaria-se na ,efeméri-I Nacional :Ie Agllas e Energia EletrJ

.de qUie hoje trauS'COlrre a eXIpa.' ca
- 1.566.400 cnlzell'os; Conselho

sra. d. Ériea Fel1er Grams, I Nacional de PoLl'óleo - 51.854,000
.di'gna espôsa do sr. Casimiro cruzeiros; Conselho de Seg'urallça
.
Grams, cOlmpetente operador Nacional - 481.680 cruzeiros; Go-
,cimelIll3itográüco dos "Cines missão ele ReaclapLação ele Inc:lpa-
'-Córoooos", zes das Forças Armadas - 2.11-111,7 'lU

Sra. Alcides Carneiro da crnzeiros;,lVlini,;lC>l'io ela Aeoronúl1-
Cunha Luz Lica - 1.17l1.2RU.15 crllzeiros; Mi-

RegiSlta a d.ata de hoje, o ani- nistério ela Agl'icllltlll'a -

.,.,

versário natalício da exma. 115'1.519.753 cruzeiros: l\oIini � 'riu
:sra. d. ALcides Camneiro da I da Eeluca<,:ão e Saucle -

'

Cunha Luz, dtgna espôsa do �l69.'d 1.H6 cruzeiros; lVlinlsth'io
,sr. professor Eduar,do Pio da ela Fazenda - 2.712.097.569 cr,lzei-
'Luz. 1'08; Ministério da Guerra -

....

Srta. Francisca de Assis 2.372.658.C43", e-n1Zeiros� : . .i)-!inl$térlO
Fonseca da Justiça - 659.91k482 -(:íruz8ir0s�

Comemora, hoje, mais uma Ministério da Marinha -

.

primavera a gentil senhorita 8V3.060.818 cn:w;eiros; Minii:itécG
:Fram!Cisca de Assis Fonseca, elas Rela�es Extel'iores _

.

;.filha do saudoso' conterrâmeo 103.503.-\80 cl'uzeiros; Ministério
sr. João Guedes da Fonseca. tOS; l\Iinistél'io ela Via(:ão e, ObrasSl(ta. Maria Wendhausen PLiblicas - 1.533.006.506 cruzeiros.
Faz anos hoje a gentil se- Ainda no capitulo das despesasnhorinha MaJria Wendhausen, a mensagem explica que a clespe:filno ovnamento da nossa so- sa está Mçaela em 5 biliões 380·ciedade.

.milhões 914 mil e 90'1' cruzeiros. e:Dr. Plácido Gomes de, Oliveira
Transcorre, hoje, o aniver

sário natalício do sr. d'r. Plá
cido Gomes de Oliveira, ad.
-vogado.

Menino JlIUlilo.
Faz anos hoje o inteligente

-meni,no Murilo José Lopes da
'Silva, diléto filhinho do sr.
Maa:j.Oel Born da Silva.

Sra. Antoni'a Colaeo
Registamos, hoje, o ã:niver

; sáJri.o natalício da exma. sra.
',·d. Antonia Colaço, distinta da
-.ma da sociedade tubaronense.

Soirée '«Baile
das Estrelas»

,,"OVA DROGA PARA COMBATEfi O FLAGELO DA MALÁRiA. - O
,tuímico briNinico s/'. j\'eaZ, Inlbal!umlÍo 110' 1nmú/fallll;a da Poladr'ina,
{i nova e poderosa rú'oga punI o combale á malâl'i(l.. A. Palndrina é
particularmente notavel pela sua açeio protetora conll'a a infecçãô da
picada dos mosquitos tl'anSmÜ�o?'es dessa enfermidade, ','es�onsavel
P01' milhares de mortes anualmente. - (BRITISH NEWS SERVICE)

A C. S. do D. A. XI d.e Feve
reiro, está convidan{io tôdas
as "Rainhas" e "Princezas"

���il\��d��S I:!���S �;;����'Invencionice de Londres ou Paríscomparecerem a ReloJoarIa'
. . "Moritz até o dia 12 de Outulbro. MOSCOU, 3 (U. P.) - O Zaslasvsky dIZ que o Cor-

afim "de reservarem mesas pa� j6rnalist� D.avid Caslavsky, rei.o. da Ma,�ihã", do. �io de Ja
ra a 'SOIree "Baile das Estre- 'num artIgo dIvulgado pela ra- neIro, publIcou ongmalmente
las", para a qual são convida- �io �e Moocou, decl�ra qu� os a. ��ttda d: qu� � União So
das de honra. amIgos anglo-amerIcanos- de vIetIca havIa eXIgIdo as Balea-
A C. S. do D. A. XI de Feve- Fnnco fizeram divulgar, fal- res da Efspanha: O mesmo in

rei.ro agradece deS'de já o mag- s��nte, � ,1l?ticia de que a forme à.p�receu num jornal di
n3illlillO apóio de S. S. Majes- t:mao SovHltIca estava nego- namarques.
t3ides, que abrilhantarão esta clando com a Espanha � pos- ,....----.---------

grande reunião de "Estrelas" se das Ilhas Baleares, afIm de
conSItruir ali uma grande base,
naval.
Diz o jornalista que tal in

forme constitui uma inve:nção
de Londres ou de París divul-

•

'ENLACE:
ATHERINO- BUNN

Realizor-Ia-á amanhã, à.s 17 ho
-::rOI; am $. JOlé. à rua Antônio
<Carlol. 981, o enlace matrimonial
"do Snr. Theodócio Miguel A:therino,
.acadêmico de direito e filho do
Snr. Miguel Atherino e de d. MlIlria
:Mandoli Atherino, com a Srita.
:Linette Bunn, filha do Snr. Pedro
:Bunn Júnior e da. Alice Demetri
::Bunn.

O ato civil, serIÍ realizado na
:J'elidêneia do tio da noiva sita à
:rua aCimci, tendo o noivo; por tei
-tamurlhCas, o Snr. Jorge Miguel
cAtherino e Srita. Maria Syríaco
Atherino e Snr. Syriaco Th .....Athe
:rino 'e Snra, As te.temunhas por
"arte· da noiva serão o Snr, Adolfo
::Bunn e Snra, e Elias Manlllr e

Snta,
Serão telltemunhos no ato reli

'Violo por parte do noivo o Snr
''!'heodocio André Atherino 8 Srita'
LudoCluia André Atherino, Des.
Mileto travares da Cunha Mello (o

�Snra. represen<tado. pelo CeI Pedro
Lopea Vieira e Snra. e, pono parte
·da noiva, José Mansur Elias e Sra.
"e Dr. Paulo de Tarso Fonte. e Sra.

O casal,' a que apresentamo. os

:nossol cumprimentol, apoll a ceri
-monio" do caliam�nto viajará para
Poços ele Caldas

AVISO
No s6bndo e domingo
próximo haverá ônibus
para o Balne6rio Ca-

Previsão do tempo
Previsão do Tempo, até 14

horas do dia 4.
gada em numeras jornais.Tempo: Bom pass3indo a
A 'd'�

I

ins,tável, ;com chuvas. II
ousa em segUI a a 1 prensa

TemperaJtura: Estável. ,brasileira e dina:rp.arquesa de

Ventos: Rondarão para o reproduzirem tais noticias.

quadramte sul, com rajadas
frescas.
Temperaturas extremas de

hoje: Máxima 22,9 Mínima.
19,0.

,nasvie iras. Os interes
sad'os queiram se diri

gir à Cosa Malty.
Rua João Pinto na. 8.

. Ors.
.

Aderbal Ramos.
da Silva

'Clnbé 5 de Novembro
CONVOCAÇAO•

,

RITZ - Hoje ás 7 lh horas - H.Ll'Z
{O) _ Filme Jornal 93x10

DFB.
20) - Noticias do Dia 40x17

Jornal.
30) - \Vallace Beery - B nllle

Barnes - e�1:
A CiDADE Do" OURO

Censura: - Até 14 anos.

Preços: - CrS 3,00 - 2,40.

HOXy - Hoje ás 7lf2 horas - ftOXY
1<;) - (�ine Jornal Brasilei':t;; -

DNI.
20) - William Powel! - Edcty

T... a111arr - em:

UM RllTAL NAS ALTTJRA:i
30) - Continüação' dó seriar:(
GUERRA.AOS GANG�TEHS

Censura: - Até 14 anos.

Prevo: C1'$ 2,40.

HITZ - i\manhã ás 7 % horas -

avant-pl'emié1'e
George Sanders - Hurd HaLtif.

field - Donna Reed - em:
O RETRATO· DE DORIAN G1AY

ODEON
A's 7 % horas

• •• c o sUC�S!jO continua:
Fredric March - Charles Lall

ghton - ,John Beal - Rochel' \ -
Iudson - John Carradine e um

grande elenco com milhares UJ, 11-

gnr'antes, no maior espetáculO ü;
nemaLogrMico de todos os ten, "

� :

OS MISERA VEIS
. �o programa:

10) - Vou ouvir e aprenG r

n. 2 - Nac.
20) - A Voz do Mundo

Jornal.
Preços: - Cr� 3,60 - 2,40

2,00.
Censura: - Até 14 anos.

IMPERIAL
A's"TI� horas
Ultima exibição

Gene Tierney - John Hodid1.(
William Bendix - direção ue

1l8Dl'Y Kmg - em:

O SINO DE ADANO
No programa:

10) - O EsporLe em Marcha
n. 120 - Nac.

20) - Fox Airplan News
2�;x72 ,- Jornal.

Preço: - Cr$ 3,60 unico.
Censura: - Até 14 an�s.
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França e. Itália I
Por Joannes Dupraz nova.r a amizade e faze:r revi

Copyríght do, Serviço' Fran- ver a solidariedade latina. Já,
cês de Informação. efetfvamente, se renovaram

Houve, entre a França e a muíto laços. Desapareceu o

Itália, um velho complexo de obstáculo do regrme. Há o des
amor ê ódio; dum amor sem- pertar duma Itália democráti
Pire' iroruco e -írrttado, dum ca e cristã que deve ser com

ódio sempre cordial e violento. preenddda e aujo orgulho jo-
Sentia-se a França traída vem deve ser respeitado. Não

pela .Itálía 'sempre que esta a se pede ÇL esta Itália! republí
abandonava, como se a voca- cana que se acuse, e menos

ção obrigatória da Itália fosse ainda que se humilhe e exalte
viver na órbita francesa. a virtude de qualquer castigo.,Gostavam Os italianos de as- Pede-se-lhe apenas que não

Isínalar as pretensas etapas do esqueça .o que estalpos díspos
decl:inio da França. Opunham- tos a esquecer. E assim nãollhe fôrças jovens, novas insti-I nos force a relembrá-lo.
tuíções, um povo fecundo e Há, no tundo da opinião'

dis�p.linado. Sentia-se- ,nascer I francesa, um grande desejo de
neles sonhos de -

conquista. amizade. Estadistas esclarecí
Percebia-se a tentativa de nO-I dos o, criaram ou, mais exata-]
va "T,ríp;lice Aliança".

MeteU-I
mente. 'O fizeram renascer.

se a peníeisnla, desta vez, em Conseguiram fazer desaparecer
terrrvel partida, em compa- e acalmar profunda indigna
nhia de um parceiro rigoroso, ção. Seria inútil e mesmo pe
cujos pactos eram de aço, co- rígoso negar a aflição da feri-j
mo toda sua produção. 'da há seis anos passados,
A degenerescência ímperia- 'quando em sua fronteira alpí

Ista ,do tascismo tem o mesmo

I,na
os italianos se preciplta

destino das ditaduras. Por ís-' ram, para a apunhalar. Tão
so, a nação italiana não é, tal-I pouco se poderá negar o que
vez, responsável. Ninguem, I ficou na alma francesa desta
entretanto, pode assumir a, triste lembrança ...
responsabilidade em seu lugar. I Como irmã latina, alimenta
A França apengs recorda os a França a símcera esperança
gritos "Corsega! Nice! Saboia! de união e de paz. É preciso
Tunisia!" que antecederam o que >O saibam todos os itali
que finalmente oconreu: a de- anos. A França não faz valer,
claração de guerra. Alguem nem seus prejuízos, nem seus

aoírou pnimeiro: foi a
.

Itália. I mortos. A retomada de Brigue
Todos na França se Inclí-] e de Tende não é nem uma

nam a pensar que o povo' ita�l'repa<ração, nem um tributo; é
líamo, pelo qual os Franceses! uma retírícação justa e de re

mantem natural símpatta, não' duzída Importância para .a

quis a guerra; nada impede' qual O,IS tratados de paz ofere-I
- nem a lembrança dos mor-' ceram a ocasião oportuna.
tos - que lhe apertemos a Qu�r a França assinar com a

mão. Assim, afirmou o Gene- Itália uma paz traternal.. Nin
ral De Gaulle muito espomta- guem duvida que, neste obje
neamente e muito cedo, a pon- tivo, será a Itália, como' a
to de chocar a opinião pública França, atenta ao que escreve

a vontade francesa de re- e ao que diz.

o tormento das Dôres na

Cintura, do Reumatismo, da

sensação de "envelhecimento",
das dôres tias juntas, é devido
exclusivamente ao funciona
mento anormal dos rins.
É importante conservar os

rins em perfeico estado de fun
cionarnento e combater ime
diatamente quaesquer sinto
mas de alteração do mesmo.

Todo adiamento é perigoso.
Os rins executam o

<

trabalho
importantissimo de reter por'
filtração as substancias nocivas
ao organismo. Dia e noite se

produzem elementos como aci
do urico, bactérias vivas e mor

tas, celulas diversas bem corno

outros produtós que acarreta

riam rapidamente a .vossa mor

te si lhes fosse'permitido per
manecer no vosso' organismo.
Cada articulação dos membros.
cada movimento respiratorio
ou batimento cardíaco, mais
ainda, cada pensamento e emo

ção concorrem para a

produção desses tóxicos.
PQuando sãos, 08 rins
_

A RA O Sfiltram esses elementos

•
BEXIG,A

Pllulas

/

nocivos e os eliminam do or

ganismo, sob forma de urina.
As Pilulas De Witt para 09

Rins e a Bexiga são fabricadas

para o fim especial de ajudar
os rins doentes. De modo bran
'do mas seguro, elas tonificam
os rins de tal maneira que estes

possam executar o trabalho

que a Natureza lhes confiou.
Os toxicos acumulados são fil
trados f! eliminados do orga
nismo e novamente podereis
desfrutar saúde e gozar a vida.
Alterada a saúde dos Rins de
vido a causas como abalos, res

friarneritoa, manifestações se

cundarias da gripe ou outras

doenças, surgem embaraços ao

seu funcionamento e eles não
mais conseguem eliminar todos
.os tóxicos. Estes tóxicos e prin
cipalmente o acido urico, se

acumulam nos musculos e nas

juntas e são responsaveis pelas
dôres mtensas do reumatismo,
pelo lumbago. pela prostração

ALIANCA
. , f

geral e pela sensação de "ve
Ihice". Os primeiros sintomas
são em geral as torturantes

dôres nas costas. Os rins estão

então sobrecarregados e infla
mados - e como consequencia
vos assaltam estas terríveis
dôres nas costas. As Pilulas
De Witt vão ter à séde de
todos os vossos males -' aos
Rins. A sua ação é indicada e

segura em todos os casos de:

,

DÔRES NA CINTURA -

REUMATISMO - UJM
BAGO DÔRES NI\S
COSTAS E JUN1'AS

ou de quaesquer
IRREGULARIDADES

URINARIAS

CATARINA

Estabeleci

Dr. OSVALDO BVL.CAO VIAN_NA
Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL,

ESCRITÓRIO: Rua Felipe. Schmidt � __;_ Sala 5
Edifício Cruzeiro _:_ Florian6polis.I

--;;SC'RÍTÓ'RIO
.
JÜR1DICO

ITT.' ,
o vidro grande de Pilulas De Witt, contendo duas' v_es e msia a quan
tidade do tamanho pe«uenDj custa proporcionalmente muito menos.

I

DO LAR

,
•

I

(LTDA-l
Sede: Avenida Rio, Branco n. 91 --- 5.0 andar

,

RIO DE JANE.IRO' '"

Carta Patente n, 113.-Expedida pelo Tesouro Nacional
Plcmo-Federcn .do Brasil iCX». «Y« e _cc-Z· .....

e "Plano Aliança" .

Resultado do Sorteio realizado no dia 28 de Setembro
de 1946, pela Loteria Federal do Brasil, de acôrdo com O

artigo 9° do Decreto-Lei n. 7930 de 3 de Se-tembro de

1945, revigorado pelo de n. 8,953. dt' 26 de Janeiro do
corrente ano, conforme a circuiar n. 2 da ,Dlretoril:i de
Rendas Internas. dt-l 8 dA Janeiro de 1946.

PlanQ Especial· Premiado o n°. 6.506 ,

6506-Milhllr-PnmtHfO prêmio no valor de Cr.$ 10.00000
506-Centenli - Prernto no valor de C�',$ 1.200.00

Inversão - Prvmto no valor d« Cr.$ 300,O()
Plano. PopUlar - Premiado o n°. 6.506

6506 -Milbar-Prímelru Prêmio uu vulor o e Cr.$ 5000,00
506-Çeoten� - Premio no valor de Cr.$ 600,00

Inversão - PI't>rnio 1iO valor de Cr $ :lOO,OO-
.Plano Alian<aD.- Série 7 - n", 6,506

Série 7 n ,

: b.506, no valor de Cr$ 50.ú(\O,OO - Tipo liberal
Milhar ele .quatquer série Cr$ 2.500,00 II •

Centena . Cr$ 600,00 » I> •

Inversão do milhar Cr$ 200,00 » II

Inversão da centena Cr$ 60,00 » »

Série' 7 n. 6.506, no valo� de Cr$ 25.000,00 - Tipo clássico
Milhar de qualquer'·série Cr$

.

1.250:00 II »

Centena, Cr$ 300,00 » I)

"Iube 12 de Agosto Inversão do milhar
.

Cr$ 100,00
U Inversão da centena Cr$ 60,00 l) ,.

AVISO IltIPORTANTE OBSERVAÇÃO - O próximo sorteio realizar f:e-IÍ DO

.

De ordem do sr. Presidente, dia 30 de Outubro, (quarta feira), pela Loteria F�der81
levo. ao co.nhecimento dos srs. do Brasil. de conformidade com o Decreto-lei n. 7.930, de
assooiados que os convites pa- 3 de Setembro de 19.Jn. ,

Ira
'as festas que se realizarem

I Rio de Janeiro, 28 de SetE"mbro ....de 1946.
no Clube, só serão expedidos R. Pessõa Ramalho -Fiscal Federal.
pela Secretaria até ás 18 ho- VISTO: Eduardo F. ,Lobo -Diretor·Tesoureiro
ras do, m;esmo dia. Outrossim, O. Peça.nha -Di.retor-Gerente.

---�----_....._--------.---.....;
que só será pe�mitido o i'ilgres- Convidamoi'! 08 lSenhnres contf'rn pladllfo', 4UtI e!;tf'jam
so de forasteiros ás festas, me- �om os seus tihl10s em dia, li vírRID à IIO�"'11 ··erle, para
diante o, pagamento de ft:'ceberem seus prêmios d,e acôrdo com o nOI>i�\1 ,RI-'t!u-
CT$ 50,00 J)Or convite, expedido !AfTlPntO.
p.ela Secretaria, uma vez soli- .,;.;..-....;-------.....----------.

---------1citado por sócio que esteja em QUER VESTIR·SE COM CONfORTO E ELECiAHClA 1
dia com a Tesouraria e que, PROCURE A '

sôbre o recomendado. dê as re-

ferências necessárias. Alfa'l·atarl·a ello "

ISecretaria em

FlorianóPo-1lis, 1 de outubro de 1946.

Elpídio Fragoso Ru"l Feliope Schmidt 22
. Sobrado

Secretário '
• ___

COMER.CIAL
ASl!untos: Jurídic08'- Comerciais -- Rurais e Informativos •

Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina
Consulte nOllsa Organização ontas de Ia decidir pela com

��a ou vendÇ1 de imoveis. pinhais ou quct1quar
empresa nellte estado

Diretor: •• DR, ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

'

RU3 Frei Rfllléric.,54 - Caixa Postal 54 - Fone 54

dONT'A· CÓWR�NTE POPUi.AR
Juros 5]'12 8. a, - Limite Cr$ 30.000.00

Movimentação com cheques
.� Banco do Di.strito Federal S. A.

CAPITAL: CR$ 60.QOOtPOO,0()
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00�

Trajano, 23 - FI'orianÓp4)lisRua •

o TOSSE o BRONQUíTE

ALCEU PACHECO NETO,
partiéipa ao. parenta. e pes-
80as amigos de seus paes o

nascimento de seu

irmãozinho

ALOUISIO
Fpolis., 26-B:946

o SEU ORGANISMO
PRECI5A DE UMA

LIMPEZA GERAI.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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s

CLUBE 12 DE AGOSTO-E� benefício dos s'ocorrid()� pela Legião Brasileir� de

Assístêncía, será levada a efeito às 21 horas, precisamente; no dia 5
_

de Outubro,
uma HORA LlTERO-MUSICAL,' organizada' por Lourival' Almeída. Irradiação pela

Guarujã. A's 22,30-, snírée. Mêsas a reservar na Secretaria do Clube,
a partir de 30 de Setembro, a C� $ 30,00 '.'

Dia 1·3� -- Domingueira Infantil das 9 ás 12 horas •

Compra
t" Vende

O Doutor Artur da Si)!'f;a IdiemallNovas, recein-importadas Gusmão, Juiz de Direito Subs- portuPedidos à

1'.,.' I
tituto, em exercício do cargo quê", es-

KNOT S A., Cx P. 34 de Juiz de Direito da Cornar- ponhol,
I'I'AJAÍ irenci.,

,
ca de Tijucas, - do Estado de ingl$.,

__-------or;;:!"..-.......__..� Santa Catarina, na forma da etc.

lOAS " "RHOANltaO lei, etc.
'

Romance, Poesia, Religião, A- 1 ... que, na Índia, existe

.

.

V E "NllD E _ SoE

U Faz saber "a todos quantos viação, Motemática, Física,
uma espécie de abelha silves-

o presente edital de praça, com Química, Geofogia. Minera- .

logia, Engenharia cívír , milio tre que trabalha exclusívamen-
o prazo de 20 dias virem, ás

tCH' e naval. Carpintoria. De- te á noite.
.

Pedidos a' 10 horas, nesta cidade e ,Co- h S t Metalur 2 C n . ...:! '

,
sen o, aneamen o, -

... que o ana,ua, com uma
marca de. Tijucas, á porta do gia; Eletricidade, Rádio, Má.-

população de 10 milhões de
edifício da Prefeitura Munici- quina. Motorell. Hidráulica.

Alvenaria, Agric·ultura. Vete- pessoas, compra mais nos Es-
pal, o porteiro dos auditórios, 'lÍnária. Contabilidade e tados Unidos anualmente do
trará a público; pregão de ven- O_tc_i_,,_T'>,írioll. ,e:;.t;.;c;.., que os 130 milhões de habítan-
da e arrematação, a' quem mais tes das outras vinte repúblicasder ou maior lanço . oferecer José Felipe Boabaid e americanas conjuntamente.acima do preço da avaliação, o Senhora 3. " que a língua aleutiana:;imóvel abaixo discriminado, falada pelos índí '+enas da ne-.

I participam aos paren te. e, aJU - IS J:'
separado para pagamento das pessêias de suas relaçõell, ninsula do Alaska e ilhas A-
custas do arrolamento dos

I
o nascimento de seu Ieutianas, é particularmen-tebens do finado Ernesto Esrtein- primogênito interessante pelo fato de seu

b U t t> it F E L I P E O T Á V 10gre er : m erren SI o em I alfabeto possuir unicamente
Claraíba, do município de No- Fpolis., 30-9-46 três vogais, são o A, o T e o U.
va Trento, desta Comarca, 4 .. � que: em 1881 quando a
com a área de 56.000 metros

quadradps, tendo 70 metros de I
Associação Cristã de Moças,
de Nova York, anunciou liçõesterras de trentes que fazem
de datilografia para senhori-

na estrada pública, por 800 di-
tas, surgiram vigorosos protes-tos de fundo, ' que fazem no

Travessão Geral; extremando tos na imprensa afirmando

pelo um lado com Orestes que "o organismo .da mulher

Montibeler e· par outro lado seria grandemente prejudica-
com Aãolfo Wensch, no valor NOVO HORA.RIO DA do com o esforço de datilogra-

far". •
Crime e cível

de trezentos cruzeiros . - - , . .

5 ... que o rei Luiz XVI, da Constituição de Sociedade.

(Cr$ 300,00). Quem dito bem NATURAL,JZAÇÔES
quízer arrematar, compareça França, o infeliz esposo de Ma-

Títulos Declaratórios

no local, dia e hora acima ria Antonieta rendeu tributo á

I'
Escrit. -- Praça 15 de Nov. 23.

mencionados. E, para que ehe- "extraordinária beleza daquela l0. ondar.

4]'1 b 12 d A t rainha imortalizando a forma T d 7 IU· e e gos o gue ao conhecimento. de todos r. ALEGRE _ FLORIANó- Rellid. -- �ua ira entes 4.

mandou expedir o presente, POLIS _ CURITIBA _ S. de seus seios; e que, ainda ho- FONE _. 1468 .

DAeVoIrSdOe�mldllo,[Ps�R.��eNs�Eente, que deverá ser afixado
I
no lu- PAULO [e, encontra-se exposta no Pe- :...-----.;...,------�

, . . gar do costume e reproduzido Quintas e Domingos I tit Trianon, em Versalhes, a

.Ievo a.o ,cO'llIheclmento do� srs.
na imprensa de Florianópo- Decolagem de Florianópolis, reprodução em prata do seio

d f d
.

,
ás 14,00 horas, d d M

.

A t íet.aSSOCIa os .que ?ram, esigna- Iís. Dado e passado, nesta ci- escuer o e aria n om a.

-dos pela dlr.et<:rIa, dOlS_ mem- dade de "I'Ijucas, aos trinta S, PAULO _ CURITIBA _ 6 ... que, em Los Angeles;
.bros da �omlssao de salao, .pa- dias do mês de setembro 'do FLORIANóPOLIS - r. na Califórnia" nos Estados
Ta, nos días em que se .real�za- ano de mil novecentos e qua-

ALEGRE - MONTEVIDEU Unidos, há uma organização,
�em testas no Clube, tíscaltza- t is Eu Rodolfo Luiz

Segundas e Sextas
que aliás se ramifica pela cida-

.-

t d t d
ren a e seis. , Decolagem de Florianópolis, _.

rem � .movlme'lli � 'e en ra a, Búchele, Escrivão, que o subs-
.

ás 10,00 horas, de inteira, cuja função consis-
-dos SaCIaS e convidados, bem

crevi. (As.) Artur da Silva Informações:, Filial VARIG te em emprestar brinquedos e
.corno que aos mesmos. foram

Gusrmão, Juiz de Direito Subs- -:- Ed. La Porta - Telefône: jogos a qualquer criança de 2 I

-delegados poderes para resolver tituto, em exercício do cargo.
1325 a 1'6 anos de idade durante

.qualquer assunto, mdependen- Confere com o oríainal. uma ou duas semanas; e que,
te de consulta a membros da

D t
.

b

I I'. em tal organização, todos os
dí

..

h'
a a supra. tiNOS' iretorta, ulllil: 'vez preenc 1-
Rodolfo Luiz BúcheJe a. brinquedos são desinfetados

das as formahdades necessá- �

Escrivão ASSIN ANTES I antes e depois do empréstimo.
rias. li Q. 1 . '.. que urn de cada vinte
Secretaria em Floriartópolis, Reclamem imediata- dos habitantes de Londres vive

1 de outubro de 1946. I da caridade pública.APENAS Cri S,60 mente qualquer írrs- a.u

Elpídio Fragoso Com essa ínfima quantia Voe4 gularidade na entrega 2 ... que é tão grande a sen-
Secretário está auxiliando o seu próximo. sibilidade da tromba do eletan-

Centrtbua para a Caiu de Es.mol.. de seus [ernaes: d
"OIi- Indlzentee d. -FlorlanópoU.-· -'

I te que êste animal é caipftZ e

apanhar uma agulha do chão)
3 ... que o foguete é uma in

venção chinesa, feita em de-

senvolvimentô da seta íncen-
� _

diária; e que, por intermédio sando que seu amo estivesse
dos árà;bes, passou' -ela par3. os pegando fogo.
paises ocidentais no decorrer 6. .. que, recentemente, Mr.
do \século XIII. J. O. Ewart,- de Augusta, Mai-

4 ... que a Índia é o pais que ne, nos Estados Unidos, provou
possue o maior número de ser- a influência das côres sôbre o

pentes, pois contaJU-se aF 270 ânimo das pessoas, convidan
espécies diferentes, isto é, um 40 diversos amtgos para um

quinto das espécies do mundo jantar em que a iluminação da
inteiro; e que, naquele pa:ís, há sala tinha tonalidades espe
urna espécie de serpente' vene- ciais; que, vendo os alimentos
nosa para caDa dez inócuas. com côres completamente di-

5 ... que Sir Walter Raleigh versas - o caviar preto, o ca

foi quem primeiro levou para a fé amarelo, etc. - os convivas
Inglaterra o furna das terras pouco comeram, 2!pes.ar do ex

americanas; e que, segundo celente eaoo.áJpio; e' que, para
conta a História, estando um o 001ll(pleto êxit-o da eJqJeriên
dia Raleigh fumando c.achim- cia -de Mr. Ewart, alguns de
bo, seu criado jogou-lhe um seus convidados chegaram até

________ .:.. balde dágrta na cabeça, pen- a sentir-se mal.

Botijas de ferro
para gãs
carbônico
VENDE-SE

KNOT S, A.
Caixa Postal 34

Te!. .- K N O T - Itajaí

Auxiliar de
Escritório

Precisa-se de urn moço desem
:baroçado, datil6grofo e com prá
-1:ico de serviços de escritório. Sa
lário mínimo, de início.
Eacrever para a Caixa Po.tal

::269, dando referências. 15 v.-2

Vendedores
Precisá-se de dois, sendo um

-para trabalhar na praça e ou-·

1:ro para via jar no in terior
-

do
Est&do. Ordenado Fixo.
Escrever qando referências e

. pretensões a Caixa Postal 259.
i 5 v. 2

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

B R IT O
o alfaiate imUciI,do
Tjfi,ldsntes 7

NOVOS
e

USADOS

Copynghl da
rheUArE t'OUUfABO! ln&.

ELEG IN,CIA, CONFORTO ti ECONOMIA
consegue-se com ps tr,ajes' sob-medidas

G U,A 5 P·A R I

Boa

Vendedor por conta propria:
PLACIDO MPFRA - B€lzar, de M6das
Rua Felipe Schmidt, 34 - Fone, 755

coleção de amostras .Atende-seàdomicilio.

----------,--------------------------------------------

Material Tipográfico
V E 'N o E-S E

Estantes e caixas de tipos em ótimo estado.'

Tratar nesta Redação.

.

Justiça do Trabalho
P ltOCESSO:-; E1\1 PAUTA PARA

JUJ7GAM]�NTO

Mês ele OUL,Ú)L'O
Dia 4. ás 14 horas:
PROCE.SSO ,N, JCJ-131j46

Reclamante: Valdrr José Espín
do la.
Reclamado: Restaurante Pérola,
Objeto: Horas extras, salários,

férias, aviso-prévio e indenização.

viver t Use as "PlIulas de Reuter"

pua o fl,adq e ludo lhe pareceri mais
alradivel. Compostu de Incredlentes
veletal. purflsl·mos, aJo Inofensivas e

Dormallum as tunç6es do aparelho
dlleiiUvo.

G.Dr. CLARNO
GALLETTI

ADVOGADO

TOSSE,
BRONQUITE
E COQUELUCHE'

TOMe SEMPrte

o IIflElHOR DOS mE LHORES
aw r..ICON.S ....':'TlU�

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAt

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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conversão 'notável Bôlsas de Estudos nos EE. UU.
A imprensa internacional 1l0Li- e a sete meses de prisão, Ooutudo, O Comité de Seleção dE.! Bôlsai d'h Estudos avisa

cía que entrou há pouco para o passou no cárcere muiLo mais de 008 i�teressados que o prazo paro. se
í

n sc rev e r expira Iverdadeiro redil de Cristo, um dos sete meses. Logo foi posto ei1l no dia 25 de outubro, e od ro n to que, para teda e

grandes expoentes do protestar -, tís-. liberdade, porém, enviado irne.Jia- qualquer
í nfor rnaçõ.o o respeito d e ve=se

"

dirigir ao

mo europeu. Converteu-se o pas-] Lamente a um campo de C01.-Cl1- Pro�ó Mon tqom e ry Merryman no Ln s t
í

t u to Bro s
í

l-

ter-mestre, o chefe dos lute�J"lOs i tração. Estbdos Llrri aoe ,

'

alemães. Trata-se de Martinho l\ie-, Submetido a um regime de mela
. ----- Aprovado pelo 'ri

mceller, o mais célebre pastor pr o- ração, trabalho forçado e rigorosa Na-O deixou O endereço L' E S
,.

Itestante destes ultimos tempos. I íncomunicabi.iuane, teve que '. a-: :
. ." II"

�_ _ OClft
A nota abaixo é extraída do "Di-! balhar, quebrando pedras, ab eldu

.
iYUREMBERG,.� (�. P.) - A espôsa do general ,�odl, wn dos "": Lake Success, 3 (U. P.)

gesto Católico", abril de "19<1·6 :;l es-I fossas e construindo estradas, co- =-r: cí =r: .dIl't(J1U um t�legl'al1:a ao aenerci EI�enhowe�', p'�Lim.,. O 'Conselho Econômico e So-
Lá sendo difundida largamente pe- mo um perigoso bandoleiro. ao sua tnle1'terecw, em favor -: marido. Mas o correio alemão devo�- cial aprovou unanimemente o I

las agencias de todo o mundo, I Um bispo de Berlim, que [la "la veú o telegrama, dizendo qu� nao pudera se?' entreçue porque o desti-
orçamento de 155 milhões de

"Grande sensação causou em to-
:
ordenado que se f'izesscm oracõcs lia/ária se mudara sem deixar endel'eço... dólares para a proposta da Or-

(ia o mundo a noticia da conversão' em todas as igrejas pelos sucertlo-
----- .. ------. ------

gan ização Internacional de
ao Catolicismo do célebre pas.Lor I ��s q�le �staYam encarcerados p�la F e. C h a " a'm t Refugiados. O orçamento é
protestante Mar-tinho Niemo.ilier, fe, fOI violentamente atacado pe.os as, p o r a S menor do que foi proposto, no
prisioneiro de um dos campos de adeptos de Rosemberg. Muitos sa-

Buenos ,Mres, 3 (U. P.) _ dução, tendo os propríetáríos total de 258 milhões de dóla-
couoentraçâo do Terceiro Re; .n, I cerdotes foram. detidos ·e envia-tos

I res, e se destina a prestar au-
Os frigo,rincos de carne fecha- resolvido fechar os frigorifi-

Herói da guerra de 1914, na

qUal!
a campos de concentração.

ram suas portas, bloqueando cos pana que o governo arbitre xilio a aproximadamente ....

se distinguiu �o co�ando do sub- Entre os compan,heiros de �ie-
.asstm tôdas as exportações de I a questão. 90.000 refugiados. No início

marina R. 67 ingressou posterior- moeller estava o sábío padre Hu-
carne da Argentina. Tôdavia, Fora dos frigorificos foram dos debates, a Rus-s.i-a o'pôs-se a:.

mente num seminário 'luterano e bert Meyer, jesuita, outro herôi da
os ,fornecimentos inte,rnos con-j colocados cartazes convidando contribuição obrigatória para..

foi nomeado pastor de Jesus cnris-I grande guerra, o qual havia Lmi1-
Unuam nOll'malmente, uma vez os trabalhadores a retornar ao a organização, sendo derrota-

tus Kirche do bairro de Dahalen, ,bém le,vantado a voz em favor dos t" t
. . .

1" da ;na votação.
de Bel'll·m.

'-

I princil)ios cristãos. que os matadouros con muam I servIçp, CaJso es eJam mc ma·
�_

a funcionar.· dos a trabalhar normalmente,
ti t-De �ua a�uação no posto que Depois d.e ?onhecer pessoah',en- A decLsão de não sé abrir os mas as Uniões declinaram da S ao em greve,lhe fOI conÍlado, de sua força de

\
te a u.m dlSC�pulo de Santo InaclO frigorificos, a menos que os oferta,

vonLade, de, seu valor, 'de sua retl- �e �...Olola, Nlemoeller, e,nLreg , l-se
I empregado.s conoordem .em Rio, 3 rE.) - Os emprega.-

dão de carater, fala eloquentemen- a leItura de obras catollCas. I trabalhar normalmente, foi PRECISA SE
dos' das RefLnarias de Açúgtr

te a obra de Martinho Noemoeller, E aconteceu o que era de 1>e- i tomada após 18 dias de arre-
_ desta oapital, de ,tôdas as se�-

escrita por Pedro Gringoire (pseu- rar, tratando-se de um hon 'l\l i
recimento da produção, atitu- de 'um rapaz de 14 a 16 anos

çõ'es, ma,nifes.taram-se em gre-

dônimo, do p.astor Baez Cam.argo) culto e sinceI.'o. Se,guiu os P'1sso.s I!d,e Se2:11.1·da pelos empre2:ados h h d ve, pr,ejudicando, assim, o a-

b Ih t t d N o'I F b
� � que ten a algum eon ecirnento e

bastecimento daquele p,rodutotraduzIda 1'1 an emen e para' ,o. e ewman, 1f. annll1g.'" a 81,' ,e .{le,,1 c01ntr1ariad.os por não teTem .si- datilografia. paro trabalhar em L_
d . d' . C d ao's armaz'en,s e outros estalJ€-

portugues pelo pastor dr. Juho tantos outros memblos em111 'nte" do satisfeItas suas eXlgen.cIas
eaerit6rio e ln ustrlO. ortos o u.

Nogueira e ·prefaciada pelo pastor do clero protestante - fez-se ca- em f.avor de maior sa.lário. próprio punho pa:"a Indústria, lec1mento,s... Os grevistas, em
nesta Redação. '

d 1 200
'

1 'team um
Benedito Ferraz.' '. tólico. Um porta-voz para os frigo- 1 numero e . , p eI

_
3 '1.-

aumento de 80% de seus salá-
O autor apresenta Niemoeller co- Ao dar graças a Deus pela con- rificos disse' que os frigorifi- -------------- rios. Os' paJtrões, pDr sua vez..

mo "o novo mártir do cristlJ.Is- versão do pastor 'Niemoeller,

co.n-I cos
estavam perdendo diaria-

Cootl·nua .·Dsoluvel achrum exorbitante a preten-
mo moderno", o "representantfl ge- t.inuemos pedindo pela volla ue mente uma média de 1 milhão

, , são, dispondo-se a conceder.
nuino do ensinamento de CrIsto nossos irmãos separados ao ,;eic

I de pesos dur.ante os dias de di- L"-ndres 3 (U P) O cav· , ..
- -

apenas, 30%. Para enfrentar a.
nesta hora decisiva para o mundo dl\ Igreja". minuição deliberada da pro- so da Palestina continua inso-

situacão foram requisitados os
e para o futuro da raça humana", '--------- l' 1 apesar da confereAncl'a •.

s uve .

translportes
_

do Exército e da
"o mais ilustre prisioneiro de Hi- �_----b/"// �,yAy"//"//,,//,,//,,//,,//w/;W"//"//b/"//"//"//"//A, l' d C<I'pl"tal brl'taAnl'ca� :li rea IZ3! a na ...; , ..

Prefeitura. As autoridades' do
Uer," que faz r.elembrar a _, ...oisés, �

E b' I"
I

G f' 8 "'
� Enquanto os ál'<11Jbes querem Ministério do Trabalho estão

'Josue, Jeremias, os profetas, João � sta e e c I m e nto ra" I C'O I ras I I um estado m�ssulman.? i,n?e- envidando todos os esforços
Batista, São Paulo, etc."

§ , � pend,ente os Judeus acuam I.m- no tornem ao trabalho, reoor-
Realmente, é impressionante fi

� " � posislv.el uma Terra Santa �n- retornem ao trabalho, recor-
"personalidade "deste homem que � Brevemente, inauguração de uma I dependente. Entre;nentes, m-I rendo em seguida á justiça'
se converteu na esperança e centro

� � formou-se que 0Ás arab�s A p�o- comlpetent€.
de toda a vida protestante da .-\le- �

b t dI'
� puzeram ao Governo bntamlCO' - -- ---------

manha". I em mon a a pape arla. � a realização de uma confeTên- CASA MISCELANEA distri-
Tendo sido prisioneiro em .iu!ho � � cia internacional se o proble- buidcra dos Rádios R. C. A

de 1937, em m�rçü de 14938 fOi; RUA TIRADENTE, 10 t FLORIANOPOLlS � l ma da Palestina ficar sem so- Victor, Válvulas e Discos.
flondenado a multa de 800 dobres !ii � hcão 'Rua C"me:heiro Mafra'L

'/I//'//I//,//,//I//'//'#I#B/,//I//,//I7/I//1A 'GIW.l.ill'.ft1ltal!ittiOtafllifi>:I!hU: """S!i!1lf' 1 b �"M' Si�"��,,#.;"'..wAilWA'"
....

.J
..

Santa Catarina x Porcmé _,_ o maior espetáculo futebo
lístico destes dois últimos anos que os ca tarjo enses presenciarâo no

dia 13' do corrente, nesta Capital, em disputa do

Campeonato Brasileiro de Futebol.

, .

prnxuno

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

'Sob O patrOCínio da benemérita e incansável Fed�ração Atlética' Catarinense,
domingo assistiremos ao início do Campeonato Estadual de Voleibol

e Basqueteb'Ol, na caocha do Lira 'reDis Clube, às 9 boras,
.

putarlo uma vez por uno

Iem época a ser marcada pe
la Diretoria do Lira 'I'enis

Clube, ele preferência' a

mesma época para todos O;"

anos.

3 - O torneio deverã ser dispu
tado por tenistas (I e !,'lo

rianópnlis, ficando a crité

rio da Diretor-ia do Lira

Tenis Clube extender UE

iuscr ições ao referitlo tor

neio ás tenistas de O1�lras I
CIdades do Estado de :.:ial1-

TE N I S cem na intimidade esportiva, 'é urna I
TAÇA "ELVmA SILVA" .figura marcante dos nossos COUl'LS.1

Pelo dr. René Rachou, atualrnen- Atenta sempre aos seus exercicios,
te no Rio de Janeiro, foi otorccí- Vivi tem defendido as cores do
da ao Lira 'I'enis Clube uma h';a, Lira Tenis Clui)e em todas as .�lÚS
que o doado!', em homenagem a competições externas.
uma grande tenista do clube, de-

A' . taça foi dada, peta ofertante,
'o seguinte regulamenLo:

I

ta Catarina
Estados.

4 - A disputa dos ref3 'relas

torneios será í'ei La pele
sistema eliminatório, 6e11-

do cada partida disputada
em melhor ele três "sets

:

longos.

e de outro.

nomínou "Elvira Silva".

Foi, sem duvida, um gesto ele-

gante e justo do tenista que, em

bora afastado de Florian6pol is,
tem a sua atenção voltada para o

nosso meio espori ívo. I
Vivi Silva, como todos a conhe-

5 - Ficará de posse difinil.ivr
da "Taça Elvira Silva", :J

tenista qqe levantar Lrêf"

torneios consecutivos ou

alternados.

- A "Taça Elvira Silva" é
instituida para 11111 to. ueio
de tenis feminino em par
tidas ele "singles".

2 - O torneio deverá ser .iis-

Uma

SOCIEDADE RADIO G�TA.RU
JÁ LnUTADA

Resenha das programações pa
ra o dia 4 de outubro de 194&

9,00 - Bom dia para você.
9,30 - Noticiário Ouarujá.

10,00 - Músicas brasileiras
em gravações.

10,30 - Qomhéça os Esta
dos Unidos.

10,45 - Cartaz das sextas
feiras.

11,00 - Bazar de músicas.
12,00 Oferecimentos mu

sicais.
INTERVALO.

. ,.!--I

1.4,00
18,00 Pensamento Social

Ga:tólico.
18,45 Alma Portenha.
18,30 - Pedro Vargas.
18,45 Momento sportivo.
19,00 - R i t mos de Tio

Sam.
19,30 - Dep. Nacional de

Informações.
'

20,00 - Músicas variadas
em gravações.

20,30 - Músicas brasileiras.
em' gravaçõ·es.

21,00 - Páglnas musicais.
21,15 - Solos de piano.
21,30 � Comentários da Rá-

dio Guarujá.
21,45 - Últiimas Melodias.
22,00 - Encerramento.

1855, para dôres reumáti

cas, nevrálgicas, torcedu

ras, inflamações, ciática etc.

hfl Óleo Elétrico
do Dr•• Ch!U'fes de Gratb

,'
t'

•

t
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I

Entre
guíntes ;'

Astrogildo Schmt'tz Martins para exercer 1 - Amassador de barro, tipo Marom:ba, com laminador
(o cargo de juiz de Paz do distrito de Ar-

conjugado, para a capacidade de 1.506 tijolos horários.mazém, do municipio e comarca de Tuba-

rão, (44131 1 - Motor a óleo CI'IU, rngles, força de 10 H, P.
Edmundo Alves de Menezes para exercer 1 - Motor 'a vapor para a capacidade de 15 H. P. E.

o cargo de juiz de Paz do distrito da sede 1 _ Motor .a vapor, vertical, força de 8 H. P. E.
(4411)

De acôrdo com o art. 169, do decreto-Ieí 1 - Conjunto a vapor, caldeira e motor, força de 8 a 10
H. P. E.

,

1 - Motor a gasolina de força de 3 H. P.
1 - Máquina frãgorítlca para fábrica de gelo, caoacída-Waldir Manfredini para exercer o cargo -.I:'"

de Escrevente Juramentado da Escrlvanla de de mil a mil e duzentos quilos diários, com tanque, formas,
de Paz do distrito de Meleiro, do muntcí- etc., servindo' também para oamaTia I trigorífíca.
pio e comarca de Araranguá, cujo se,rven- 1 -/ Balcâo rrígorttíco de 2,00 m. .de comprimento portuário vitalicio é Waldemiro Simões de 120 m. de' altura, em estado de novo, próprio para Bar, resAlmeida, e com a atribuição de fazer re ..

taurante, etc.
1 -,Compressor: de ar, com motor monofásíco, próprio

�screvente Juramentado da Escrivania de para pintura a duco.
Paz do distrito de Jaborá, do municipio e 1 _ Máquina 'com. 4 cunhes para fabrécação de bolachas.comarca de Joaçaba, cujo serventuárto vi-

talício é Leopoldo Cassuli, e com atribui- 1 - Máquina para fabricação de pastilhas de hortelã e
ção de razer reconhecimento de letra e fir- outros.

.

mas. .1 - Alambique para extração de extrato de hortelã e
Tornar sem efeito: outros.o decreto datado de 10 de junho p. pas-

sado, que nomeou Astrogildo Schmitz 1 - Máquina 'Par:a fabricação' de canjíca.
Martins para exercer o cargo de Juiz de 2 - Guinchos para· construções.
Paz do distrito de Armazém, do munícípío 1 - Bebote em cavalete de madeira.'
e comarca de Tubarão.

Conceder exoneração: 1 - Prelo manual estrangeiro, com rama de 23x33.
De acôrdo com o art. 91, § la, alínea a, 1 - Prensa hídráulíca completa para enfadar algodão,
do decreto-lei n. 572" de 28 de outubro s adaptavel para qualquer outro fim.

,
de 1941: 2 - Conjuntos para rornecímento de luz em fazendas.A Arnaldo Martins Xavier, do cargo d". 1Delegado Regional, padrão Q, do Quadro 1 - Autoc ave próprio para índuspría química.

único do Estado, 1 -:- Amassadeira para padaria ou qualquer outra índus-
tría, para-a capacidade aproximada de 500 quilos de cada vez.

1 - Alambique para extração de extrato de hortelã, men-
.ol, -eucalípto, 'sassafraz, etc.

.

1. - Soldador elétrico .Imperador para 200 amperes.
1 - Moinho para sal ou' açúcar.
1 - Máquina para fabricação de tela de arame em 9 tipos .

1 - Lixadeira para artefatos de madeire.
1 - Serra circular 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 atmoffera.1 - Ventilador para cereais.
1 - Classificador de granito em 4 tipos, cilíndrico.
1 - Máquina para raorícação de colherínhas para ;'01'-

vete e pausínhos para picolé,
.

1 - Moinho para café: de balcão, eíétríco, monofásíco,
marca Lilla, para 50 quilos horários, com vaso de vidro, etc.,
110VO.

.

1 - Carrtnho para armazém, de plataforma com 4 rodas,
para a capacidade de mil ou mais quilos.

� - Carrinhos para armazem de 2 rodas, rerorçadcs.
2 - Bombas para agua de grande capacidade cada uma,

movidas a força motora.
1 - Bomba elétrica, monofásíca, também de grande ca

pacídade, .própría para casas resídenciaís.
1 Torno mecaníco com placa universal, de ocasião.

-=- . J 1 _;_ Pr,ensa,lIT1anual para óleo de linhaça.O COMBATE AS LESMAS DA" 1 _ Eixo para topia; 2 eixos para velbote, diversos ma-

.

�ANANEIRA . dris para serraS circuHweB, um ,conjunto Ide máquinas 'para.A, medida de 'combate maIS ;áJbricas de sal/chichas e outros produtos congêneres; diversas

! eflcl:ente contra as lesmas C?�- c.orreiaiS de pêlo de eamelo 'e lona, desde 20, 23 28 a 30 cenforme J. P. F.:_onseca conSls�e �imetros de lar:gura por 12 a 23 metros de comprímento; umana sua cataça;o manual, reco- calaool'a para f.aJbricação de papelão, oapacidaJde de pressãolhendo�as em uma la�a con- ue 15.000 quilos. ,tendo agua c.om creo]J].�a. Estamos também encarregados da venda de 3 'turbinas hi-Como me?'lda e�er�en�al dráulicas para a ,capacidade de 20, 110 'e 220 H. P. cada; Umpode-se �pllcar pulrveTlzaçoes .!onjunto turbo-elétr,ico a v8.lpor para fôrça ,e luz, paTa aproxide .8:rsemato de._ chumbo na �llIaJdamente. 200 H. p. completo, diversos lo:comóveis de diver-
segumt� proporçao: ,sas forças' e muitas outms máquinas.Arsemato d� .rehumbo 2.,*0�, Fornecemos orç.am�ntos e plantas sem compromis�o de
gI'ls.; Cal extmta 4.800 grs., compraAigua 800 litros.

.

Prepara - se, primetramente
'um mingau, com illisettcilda �m
um pouco de água; em om.;ra

yasHha, faz-se o mesmo com �

cal, empasta;ndo�a. Juntam-se
,depois as duas .pastas, adicio
nando-lhes, pouco a pouco, a

água restante, até complet"ar c
volume Tequeritdv.
E' provavel que as lesmas pos

sam ser env'enehadas, Se inge
S rirem.., esta sutbstâneia. A c.al

Diretores: �l constitue ótima :repeleirl..te, por-
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco quanto é de açâJo cáustica po-
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto d� Araujo de�do. afetar o cor'� dêS!Ses

_"",:":o"s���:." .. _ _ ..''''4-_ u••__ _ _.J I���:�s e afungenta-Ios da

--------------:. DR. LINS NEVESI I Moléstias nervosas

1 DR. M· S CAVALCANTE Molé�Lias de senhora

1 �eV��� i: �t�;;u:clu�
Consultório

= ���r���o Pinto

quinzena -de Ou tubr c. Residência - Rua Sete de Setembro
(Edificio I. A. P. da Estiva)

/������������� Telefone M, 820

. \

DR. SAVAS LACERDA
cim1ca médico-cirúrgica de Olho.
_ Ouvidos. Nariz _ Garganta.

Pre.criçáo de leDtes de'

contato
CONSULTóRIO _ Felipe scnmt

,d.t, 8. Das 14 às 18 horas.
IUlSID1l:NCIA ,_ Conselhell'o Ma

fra 77.
TELffiFONIDS 14l1>8 e 1204

DR. A. SÁNTAELLA
(DIplomado pela Faeulda?e Na

etonaí de, Medicma da Umversld-a
de do Brasil). Médico por concur-
110 do Serviço Nacional de Doen
!lI88 Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Misericórdia, e Hospital
Pslquátrico do Río- na Capital It�..

deral
VLtNICA MÉ,DIC,;,d _ DOENÇ.&8

NEltv�SAS_
_ Consultóírio: Edif1cto Am6i1.

NETO
--" Rua Felipe Schmidt. ConBUltaa:

Das 15 ás 18 horas -

lIeB1Q.ência: Rua Alvaro de Cana
lho na 18 __ FlorianóJ1)o�

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GlllRAL _ ALTA C)
BuRGIA -- MOLÉSTIAS DlIl 8JI.
.... NHORAS _ PARTOS,. ,

rormado pela Faculdade de Medi-
clnna da Universidade de São

.Paulo, onde foi assistente, por' TA
I'1os anos do Serviço'CirÚll'gico do

Prof. AUpio Córrela Neto
Ctrutgia do estômago e vias bI
liares, intestinos delgado e grosao,
tiróide, rins, próstata, bexiga,

�ero, ovários e trompas. Varico
eele, hidrocele, varizes e hern.a

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

raiso). Te!. 1.598.
BIilSID:€NCIA: Rua Esteves JQ

nior. 179; Tel. M 764

DR. POLYDORO S. THIAGO
Médico do Hospital de Caridade d.

F1Qrianópolis .

Assistente- da Maternidade
CLlNICA MÉDICA EM GERAL

Doenças dos órgãos inter nos, cspec\.al.
mente do coração.

BLEG:.TROCARDIOGRAFI.4
Doença� do sangue e doe. cervos.

Doenças de senhoras .
- Partos.

Consultas diàriamente das 15 às 18
horas.

Atende chamado, a qualquer bora.
inclusive durante a noite.

CQ,_NSULTóRIO: Rua Vitor Meiro
Ies, 18. Fone 702

RESID:eNCiA: Avenida Trompowski,
.

62. Fone 766

DR. MARIO WENDHAUSEN, ---_.__-----owetor do Hospital "Nerêw Ramos"
CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS

E CRIANÇAS
Consultório: R, Visconde de Ouro
Preto, 2 - esq, da Praça 15 de No
vembro � ..!tos da "Belo Horizonte")

TeI. 1545

ORo ARMANDO VAL�RIO
DE ASSIS

008 Serviços de Clinica Infantil da
Asststêncía Municipal e' de

Caridade
CLtNICA MÉDICA DE CRIANÇAS

ADUJ,TOS
CONSULTóRIO: Rua Nunes Ma.
ehado, 7 (Edifício S. Francisco}.
Consultas das 2 às 6 horljs

RES1D:t1:NCIA: Rua Marechal GUI,
lherme, :; Fone 783

DR: MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Apérfei<çoamento e Lon
ga Prática no Rio de Janeiro

Consultas diariamente
das 16 horas' em diante.

CONSULTóRIO:
Rua João Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho, 58

"

'

Consultas: das 4 ás 6 horas.
Residência: R. Felipe Schmidt, 38

- Fone manual 812

Decretos de 30 de setembro de 1946

O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE

Nomear:

De acôrdo com O art. 169, do decreto-lei
n. 431, de 19 de março de 1940:

11.7

Antônio Poyer para exercer o cargo de

Industriais

DR. BIASE FARACO

• i

Médico - chefe do Serviço de
, Sifilis do Centro de Saúde
DOF.NÇAS DÃ PELE - SíFILIS
_ AFECÇõES UI{O-GENITAlS
DE AMBOS OS SEXOS _ RAld's
INFRA - VERMELHOS: E ULTRI:.-

, VIOLETAS
CONóSULTAS: das 3 às 6 hs. - R,

Felipe Schmidt, 46
RES.: R. Joinvile, '47 - Fone 1648

n. 431, de 19 de março de 1940. combí
. nado com o art. 32, do decreto-lei n.

614. de 2 de marçe de 1942:

conhecimento de letra e rírmas.

• ORo NEWTON D'AVILA

IOperações _ vias Urlnãrias _

Doenças dos

�''1testinos, réto e
anus _. Hem rroídas. Tratamen-
• to da co ite ameblana.

IFisloserapia _ Infra vermelho,
Consulta: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11,30 na.
e. à tarde, das 16 hs. em diante

Resid: Vldal Ramos, 66.
'

Fon .. 1067

4UTOMOBILIST4S
Atenção

Pal'a o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENAIoDA
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94

Notas científicas

Aos snrs,

�áquina§ á venda
.

muitas outras, .temos para pronta entregas as se-

- Mm. _

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAtA-
..... ati. &"WlIIII til

., 117. - Sé•• : I A I A
DeBel08 li TJU:r.-SPOBTE8

NOCETTI, LAPAGESSE & CIA.
Caixa Postal, 278

FLORIANóPOLIS - SAiNTA CATARINACifras do ,'8aisnco de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidade.
Receta
Ati'vo

Cr.
Cr$

80,900.606,30
5,978Ao1.755.97

67.053,.245,30
142.176603,80

t;�CRITóRlO JUR1DIfJO COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazend�s e emprêsas
Dir4i!tor: dr. Elisiário de Cainargo Branco

ADVQGADO
RU'a Frei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Postal 54

Endereço telesrráfioo: "Elibranco" - Laief; - St. CabriDa

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS

Hoje ti amanhã �erá a sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopátias - Perfu

marias - Artigos de borracha.

Garante-se a exata ob�ervância no receituário médico_

«

•

Sinistros pagos nolo último:!! li) anol

Responsabilidades
98.687.816,30

76. 736.40! .306,20

melhore. fábrica.. A Casa
•

A.' CAPITAL
visita ante. de efetuarem suo.

chama a

compra ...

Fabricante ti distrihuidores das afamadas con

fecções uDISTINTAR e RIVET. Possue um gran
de sortimento de cCiserrliras. ris::adoll. brinll
bons e barato., algodões, morins e aviam!lnto.
para alfaiates. que recebe diretament� du

Snrs. Comerciant•• do interior no sentido de lhe' fazerem uma

Florian6poH., FILIAIS em Blumenau e Laje•.

I
Iatenção do.

MATRIZ em-I
..........� I , ....
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ACOMPANHADO DE UMA COMITIVA COMPOSTA DE 28 OFICIAIS, DEVERÁ CHEGAR A ESTA CAPITAL, AMANHÃ, ÀS 10 HORAS, EM AVIÃO
ESPECIAL, A-FIM-DE VISITAR O 14° BATALHÃO DE CAÇÀDORES, O EXMO. SNR. GENERAL GERHARDT, DO EXÉRCITO AMERICANO. S. EXCIA.
SERÁ RECEPCIONADO NA BASE AÉREA PELAS AUTORIDADES CIVíS E MILITARES, RUMANDO EM SEGUIDA PARA O QUARTEL DAQUELA UNI

DADE PARA PASSAR REVISTA À TROPA E RECEBER A DEVIDA CONTINÊNCIA, APÓS O QUE TERÁ LUGAR O ALMôÇO DE CONFRATERNIZA-

çÃO OFERECIDO PELO COMANDO' E OFICIAIS DA GUARNIÇÃO AO I LU S T R E VISITANTE.i ;.,

,,1l"
r�; ').
I:

,,," r
�t

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

Florlanõpollt, 4 de Outubro de 1946
\

Academia de Letras Imposições
«José de· Alencar» da Vij'ória

tuais, espalhando no ambiente uma

agradavel sensação de grandeza in

telectual, tocando os sentidos e

embalando a alma daqueles qa'3 os

I

.LEIAM A REVISTA:.
O VALE DO ITAJAf

.
-.--

O CATARRO.
PODE CAUSAR'
ZUMBIDOS E

SlJRDEZ

circundam ... Mensagem do Senador Getúlio
Vargas aos ruralistas gaúchos
URUGUAIANA, 3 (Via Aé- cipío de Uruguaiana, comemo

rea) - O .senador Getulio ratíva do "Dia do Ruralista".
Vargas endereçou a seguinte dirijo minha saudação conttán
mensagem aos ruralistas do te na' classe laboriosa e ativa
Rio Grande do Sul: que tem sido uma legitima pio-
"Ao ensejo da Exposição neira do progresso do Estado. São poucos OP pessoas que dão"·

que hoje ,se instala, no muni- Por l\nt""'....medio do .Díretorío importância e tratam a afecção ca-
U'< tarral. Entretanto, a afecção catar-

Municipal do Pantido T'raba- ral não .é um mal passageiro. Se
lhista Brasileiro comcito os ru- não for tratada em tempo, li,'Ja pode:
ralistas a se conservarem uni_degenerar numa grave enf'ermida->

de, destruindo o olfato, o paladar e•.
dos na tarefa que têm sabido paulatinamente, minar a sande ge-
conduzir com persistencía e de- cal.
votamento pelos destinos da Se V. S, padece de catarro. não se'

descuide. Compre um frasco de"
classe nos momentos mais di- PARMINT � tome-o de acordo comi

ficeis, contribuindo para a as instruções da sua bula.
.

prosperidade do povo gaucho e Parmint tem demonstrado sua efí-v

sua estabilização ecomomica. cácia em muitos casos, porque sua',
ação se exerce diretamente sobre O> '

Santos Reis, 2 de outubro de. sangue e sobre as membranas mu-
1946. - (ass.) Getulio Var-

"

UM REMEDIO QUE. ELIMINA 0,.'
CATARRO NASAL E ALIVIA O,
ATURDIMENTO CATARRAL

Caria para o ano 1946-1947:

Presidente __ o Colombo SOUSit.

"Vier-presidente - Jade
nino Vieira Magalhães.

1° secretário - Nelson Saldanha
d'Oliveira,

, 'I'esoureiro - Eny Caldeira.
Crador .-- Leopold ino Cavaloanti,

Brhlioteeárro - Durval Borges
São os seguintes os rscipiondá-

rios:

cosas.

gas
"

.
A volta da respiração facil. tia> ..

Esta mensagem deverá ser agudeza de ouvido, o restaheleeí-
menta do olfafo e do paladar e Je-.

divulgada amplamente no dia vantar-se, pela manhã, com novae .

da inauguração do certame pe- energias e a garganta livre de- ca,...

cuario deste municipio, dornln- tarro - eis o que lhe proporciona-
go proximo, O qual marcará rá 6 tratamento com Parmínt. Tor

ne sua vida mais aprazivel, rnaie
um grande acontecimento pe- alegre. Para seu próprio bem _.

cuario desta região. .se sofre de catarro - comece, boje,
(>l tratamento com Parmint.

Querem a morte de IodoS'
, PARIS, 3 (U. P.) - A Associação dos ex-prisioneiros de guerra e'

deportados p?�otestararn junto d secretaria aerai da Oraamização das

l' ações Unidas, pela sentença que absolveu os nazistas Franz von Pa-·

�·e.n, Hialsnar Schacht e Hans Fritche. Os jamais criticam, unanime-·

mente, esta parte do veredicto de Nuremberq.

BERLIM, 3 (U. P.) - O jornal de autorização francesa "Kurier"..

1 ublica urna noticia dizendo que ocorreram. masiifestações no seta?' i''!tSSO-'

de Berlim, de protesto contra as sentenças de .Nuremberq. Um grupIF

de jovens, marchou pelas ?'1GaS, aos g1'itos de "exigimos IX morte de

todos os crimimosos de querra:"

1),
.. París, 3 (U. P.) - Molo
tov vai viajar amanhã pare
Moscou. Trata-se da segun
da viagem de consulta ao

. seu govêrno que Molot.ov
realiza desde que começou a

Conferêricía da Paz em Pa
rfs. Segundo se informou o

Ministro do Exterior russo

estará de .regresso à: capital
francesa antes da sessão de
encerramento da Conterên
cía da Paz.

Concurso Rainha dos Estudantes
A Comissão Social do D. A. XI de Fevereiro, está convidando todas

ns candidatas que até o dia 2 de outubro, tenham. sido votadas com

mais de quinhentos votos no concurso "Rainha dos Estudantes", a com

parecerem á Relojoaria Moritz até o dia 12, afim de reservarem suas

mesas para 'a soirée "Baile das Estrelas", para a qual são convidadas

de honra. .........................................:......

,. A�������!���g�;�?����,:U·':
Secção Autoshell (comêrcio de automóveis, caminhões,
pneus câmaras peças e acessórios, tin tas, produtos

I'..
'

de petroleo, etc.). para a rua Corisellxeiro Mafra. nO. 34,
onde espera merecer a. habitual preferência,

•

FpoJis., lo. de outubro de 1946.

�..------....�..........�...........I----'
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