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Por via aérea, chegará amanhã a esta Capital, onde pernoitará, o
.

nosso ilustre conterrâneo, Brigadeiro Armando Ararigboia.
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Prick. Assim, 0.(/01'0., sOlnam três,
os numeras de apelações registados
pelo tribunal. milita!' itüernacionol

que serão transmitidos ao Conse
'"1110 de Controle Aliado em Bertim

Os advogados de Ribbeniropp aiir-

·.Churth,ill acusaH.Florianópolh- Domingo; 6 de Outubro de 1946

• ,Quando da criação do
• Inundo, a pedida de ai-

O florianopoliiomo de hoje
iuio é Inenos anúgo dos praia«
nem menos suscetioei a seus

encantos, que o buçre aütoc-

'tone Ott qtte o paulistano colo
nizador. E é para elas que se

dirige, agohI que o verão se

aproxima a passos larqos, dei
xando an�evel" lima estação
promissora para os que amam

o contato amigo da saisuuem.
O sol se multiplica em ba

nhos de luz, a areia bronca
das teixos de beira-mar rutila
e se aquece, e Pai Netuno, na

ansia de ser aqradauel, mane

Ja o tridente, a limpai' as águas
azuladas de seu l'eino nWl'av'i
lhoso.

Londres, ii (U. P.) - Vinte P. S('/8

escritores, cicruistas e trobolluutã
res culturais briiomicos de tenden
cia liberal, diriçiram. u.m teleçra-

=.: \�1all(l�e,_ expressando �eu Iapoio a posiçao que o ex-vtce-

'Pl'psidenle dos Estados Unidos Iadotou, Entre as ossinaturas vê-se

À p'l'aia, pois,
espel'a.

qtle ela nos

IRecebidos OS apêlos de clemência
Nuremberç, J (U. e.) - o Con- 'mwn que .0 apelo de clemencia ao

selho de 'Defesa recebeu. na nutuiu) ex-ministro do Exterior alemão,
de onteni.. os apelos de clemencia teria. dado ,entl'ada no secretoria-:
de Alfred Bosenberç e WilhP.i-i7 do geral onl em: Os advogados de

defesa avisando antes poderão
ver seus clientes pela ult ima vez

ás quinze horas e ouarerüa minu

los. A senhora Ribbenll'OPP reter

nau' em Nuremberç o pedido para
rever o esposo, sendo recusado,

os trabalhistas
Washing'tou, 5 (U. P.) - o

Govêrno Trabalhista Britâni
co foi acusado de ter abando
nado a política de união' na

cíonal que predominou duran
te a guerra. A'o fazer essa acu

sação Ohurchlll destacou que
os líderes trabalhistas abando
naram a, união nacional para
proteger seus ínterêsses potí
tíeos, Churehlll em segnída
desmentiu que esteja pensan
d._o em carregar Aonthony e ou

,tro dirigente mais novo da di

reção do Partido Conservador,

Camlsal. Gravatas, Pijamee ,

Meias dai melhorei, pelai me

Dores preçoI IÓ na CASA MIS
CELANEA - RuaC, Mafra. 6

V�olentos choques entre
t policiais e comunistas

Madrid, 5 (U. P.) - Violentos conftítos ocorreram em

T'alvêra do Reino, na Espanha. Informa a polícia de Madrid
que o conflito ocorreu entre forças policiais e elementos co

muntstas. � �

Von 'Der Beck será o presidente'
Washington, 5 (U. P.) - o. General von Der Beck será o

presidente da delegação Argentina perante a Junta de defesa
inter-amerícana. Contudo, von Der Becke ainda não assumiu
suas funções, que acé agora foram desempenhadas pelo briga
deiro Adolfo Reyer.

4's 9,45 horas aiuda estavam detidos
Nueremberg, 5 (U. P.) - Os funcionários da prrsao local'

anunciaram que até às nove horas, e quarenta e cinco minutos
de hoje continuavam abrigados ali Hans -Frirtzche, von Papen
e Sohaoht .

Somente três
-

DaO apelaram
LONDRES, 5 (U. P.) - Somente três dirigentes nazistas condena

nos á morte não apelaram da sentença perante o Conselho de Controle
Aliado de Berlim. Os que não apelaram são Ernest Kartebruner, Von
Schirach e Albert Speer. Todos os demais condenados, por mtermédro
de seus advogados, solicitaram seja ,a pena máxima convertida em

prisão perpétua.

Ordenado o ataque COD1,
Iodo o seu ,poderio

TEERAN, 5 (U. P.) - O Govê�no persa ordenou ás forças g'ovel'-

O=--�b��.�A��.�---�-------------�---�------------'MmM�isqM��u�oom��o��dffioupm0�sl'�W9S r,Itanl-"OS _lamentam a declaraça-o de' Trumao no sul do país. As primeiras informações sobre a ofensiva das fOj'ças,
II centrais indica� que as mesmas penetraram nas primeiras linhas de-

.

Londres, 5 (U. P.) - 08_ brIta- v�rg-ente da assumida pelos 'brita- 'munioação já fôra distribuida ú f(msivas das tl'ibus rebeldes, nas vizinhanças de Shiraz.
moos' lamentam a declaraç,ao de 111COS, ameaça criar dificuldades ao imprensa.
TnlITlau, sob1;e o pr:oblema da Pa- desenvolvimento das' ncgociac·ões 'lll'CuOm, I.Peo;�p1'oLan-dveonzdodO ga'Ooverpnroesibdreinta'L_e- Cessaram todos os transportes emlestina, Hecorda-se que o presi- em torno da solução do probI{nna ,;
"lente norte-americano expressou da PalesLina. 'Truman, destacou que as conver- sl"n'-ai de pr'otesto- /seu desejo de que não fossem in- Segundo se informou, o govenlO sações ainda não foram interrOlll-
tel'l'ompidas as negociações de briLanico, logo que soube da men- vidas. Afirmou que, diante da de- CAIRO, 5 (U. P.) - Cessaram Lodos os transportes no Cairo, esta'
Londres e destacou que os Estados sagem de Truman, solicitou que _ a claração norte-americana, possi- manhã, em sinal de protesto conLra a prisão de inumeros lideres tra
Unidos apoiaram a imigração de mesma não fosse divulgada. O p,�- velmente seria comprometida a boa balhistas e estudantes. Os trabalhistas paralizaram o serviço enquanto
judeus europeus, pal'a a Palestina. dido bl'it.anico, entretanto, não soluçãot, do problema da PalesLi- cs estudantes realizaram um geande 'comício nas vizinhanças da Uni-
A posição dos Estados Unidos, di- poude ser atendido porque a co- na. , yersidade, para protestar contra a ação racional do Govêrno.

a do perito em explosivos, protes
sor J. D. Bernal, o-caricaturista po

litico Dauid Low, autor J. B. Pries

tlcy-, e o professo?' C. E. M. Joad.
Diz a mensagem á. 1Va.lface: "De-
seknn.os ofirmo» o nosso apôio a

todos os passos positivos dados no

sentido de reorçamizor a Paz no

JT'Ilndo e construir '/),.m novo ilfll'Yul,

indepenâentemente dos liames ori

ainudos dp COln1lln ('8{01'('o.,lispen-
dido 1l'll1'lln/e, a OlU?l'/'(I.

Previsto o fracasso da
ferência de Londres

(;on-

LONDRES, 5 (U. P,) - A mensagem de T'ruman, sobre a Palestina
somente servirá para que aumentem (JS disí.urhios na Terra Santa.

i Foi o que afirmou o senhor Azzam Pasha, secretário gera! da Liga
Al'abe. Afirmou o líder arahe que as palavras elo presidente norte-··I
americano apenas servirão para encorajar os extrermstas ísraelistas,
.0 que obrigará os arabes a manterem-se na espectativa.

Ainda segundo o mesmo informante, a atitude de Truman Iará
certamente com que fracasse a precária Conferência-de Londres. Dian
t,!' disso ·os arabes estão dispostos a levar o caso da Palestina á assem

Méia geral das Nações Unidas.

o Ministro aprovou -o proposta
Rio, 5 (A. N.) - O Ministro da 8,740, de 11 de fevereiro de 19/12,

Fazenda, em circular aos dire'nres a responsabilidade pelas diferenças
e chefes de serviços e repartições, verificadas entre as importancias
declarou que por despacho profer-i- mensais declaradas nos termos
do, aprovou a proposta do Diretor de remessa de papel-moéda dila
Geral da Fazenda Publica, no sen- cerada ou retirada da circulação e

tid� de S�l' imputada exclusivamen-I
o conteúdo dos volumes chegados

te a comissão de que trata a alinea ao seu destino sem indicias de vio-
e do artigo sexto- do decreto-lei n. lação,

'

Ião é exigível a cobrança do imposto
, RlO, 5 (A. N.) - o. Ministro da Fazenda expediu circular

aos srs, Inspetores· das Alfândegas, esclarecendo que não é
exigivel a cobrança do imposto adícíonaã de dez por cento e

t�xa adicional de d'ez por cento Isôbre imiPnrtação do gado e fa
rlnha, procedentes do Uruguai, em vista do disposto nas cláu
sulas quatorze e quin�e do tratado ·comél1cio de navegação fi,r
mado em 25 de Agosto de 1938 entre o Brasil e aque.le país.

Q

,
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Oo-vêrDO do Estado
Decreto de 12 de setembro �e Í946

o INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE

IConceder exoneração:
De acõrdo com o art. 91. § l0. alínea ,a" .

do 1iecreto-Iei n. 572. de 28 de outubro

de 1941:
A Antônio Hülse, do cargo de Fiscal de

Estradas de Rodagem. padrão H. do Qua
dro único'do Estado.

Decretos de 2 de outubro de 1946

O ,INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE
Conceder exoneração:

De acõrdo com o art. 91. § l0. alínea li,
do decreto-lei n. 572. de 28 de cutuc-o

. de 1941:
'

I

A Alcione Costa Beretta. do cargo da
c'lasse H da carreira de Oficiai Adminis
trativo. do Quadro Único do Estado.
A Marina Fernandes' Brüggernann. tio

cargo da classe H da carreira de Professor
. .de Educação Física. do Quadro Único do
Estado (Grupo Escolar "José Botteux", do
Estreito. cidade de FlorianópOlis).

Decretos de 3 de outubro de 1946
'0 INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE

Nomear:
De acôrdo com o art. 15. item III. de
decreto-lei n. 572. de 28 de outubro dt>
1941:

.

1fário Cândido da Silva p�� exercer o

cargo de Consultor Técnico. padrão'P do
Quadro úni60 do Estado (Contadoria 'Ge
ral do Estado), criado pelo deereto-Ieí" n.
Z22. de 21 de setembro de 1946. ,

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

Osnl José Gonça-lves para exercer, inte ..

rinamente. o cargo de Escrivão do Crime .

Cível. Comércio e Feitos da Fazenda. d,�
'comarca de Rio do Sul. enquanto durar o

.
afastamento do respectivo serventuário vi

talício. que se acha põsto à díspostção da
prefeitura Municipal daquela comarca,
por tempo indeterminado. /

Lací Pereira Melo para exercer o cargo
de Juiz de Paz do distrito da sede do mu

nicípio de Oamborfú, comarca de !tajal
Pedro Morais para exercer o cargo de

Juiz de Paz do distrito da sede do muni

cípio de Camborrú, comarca de Itajai.
Tornar sem efeito:

O decreto da.tado de 19 de julho p. pas·
sado, que nomeou João Pedro Tomaz par',
exercer o cargo de Juiz de Paz do distrito
da sede do município de Camboriú, co

marca de !tajai.
O decreto de 19 de julho p, passado,

que nomeou Lauro José Rebêlo para exer

cer o cargo de Juiz de Paz do distrito da
sede do município de Camboriú, comar

ca de. Itajai.
Exonerar:

Francisco José Rodrigues de Oliveira do

cargo de Promotor Público, padrão J (co
marca de CresciumaJ, do Quadro Único
do Estado. por ter sido nomeado para ou

tro cargo.

Domingo 6 de Outubro de '946

Apta,·, 'pacotes de ItÂNINAó
e flECfi proporcionalmente /t![II()l

(

Prefira os pacotes de '4.

As lâminas avuLsas não

têm o seu fio suficiente

mente pr.otegido.

Para .matcr conveniência do consumidor
. e do cemêrcío, os pacotes das lâminas

Gillette Dourada passam, agora, a conter

4 lâminas, ao invés de 5 .

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

lâminas foi proporcionalmente reduzido.

Assim, cada lâmina Gillette Dourada con;;:

tinua,a ser vendida' a� 'mesmo preço de
antes, sem qualquer majoração.

. ,

Gil1ette I

.'

tJL1flA·FL
t.__-�---k

INTE"·AMERICANA

A liberação Ido açúcar. .

Rio,
•

(E.) - Falando .aos

jornalistas credenciados junto
ao gabinete do ministro do
Trabalho, um dos diretores
das Usinas Açueareíras decla
rou que, liberada a safra de

açúcar do nordeste, o abaste
cimento do Distrito .F'ederal
seria mais eficiente e o. carioca
não sofreria falta: do produto,
uma vez que os transportes já
estavam sendo efetuados ,com

regularidade.

CASA' MISCELANEA
buidcra dos Rãdios R.
Victor, Vãlvulas e

Rua Cunselheiro

distri
C. A

Discos.
Mafra

A Sufo(a�ão da Asma,'
Bronquite eTosse Alivia..

da'�em 'Poucos Minutos
Sofre V. de" ataques de asma ou de I mo, preparando-o para resistir a qual

bronquite tão violentos que o sUfocam'lQuer futuro ataque. Muitas pessôas que
fazem-no perder n respiração e o im- haviam perdido pêso, que passaram as

pedem de" dormir? Tosse com tanta noites sem dormir e que -se sentiam suío
fórça -que se sente débil, incapaz de cadas com os sucessivos ataques de
trabalhar? Tem que viver sob dieta e asma ou bronquite, descobriram que
cuidar-se exageradamente? l1tendaco acabava com 08 acessos dêsde
Não importa por Quanto tempo jà a 'primeira noite e muitos, já há anos,

tenha sofrido, deve sentir-se cheio de não voltaram. mais a sofrer de asma.

novas esperanças com a receita mêdi-
.

'cu chamada Mendaco. Tudo o que tem Sinta Alívio Imediato
a fazer é tomar 2 pastilhas ás refeições, A primeira doee de Mendaco come-
c seus ataques desaparecerão �01110 por ça a trabalhar no sangue e ajuda a na ..

enc�nto. E� poucos minutos tv,e�dClco I tu reza a livrar-se dos efeitos da asma
começa a Circular no sar:tgue_. aJ ...l�an-1 ou bronquite. Em mui pouco tempo faz

��r a promover uma resprraçuo .láCll e
j
com que se sinta anos mais forte e mais

)1\; e, sono reparador � t!anqwl.o, de, jovem. Adquira Mendaco, hoje mesmo,
mod? que. d�sde a prtn�elra noite se I em sua farmácia; experimente-o e veja.
sentirâ mais Jovem e mais forte. como dormirá bem esta noite e como se

Anos sem Ataques de Asma sentirá melhor aman_hã. Nossa garantia
. é a aua maior proteçao.

Mencfaco não 'Só traz alívio imediato
ao paciente e uma respiração mais fá� M d

.

Acabo (om

cil, mas também atúa sobre o organis- en a co " o.snh2.

Agora lambem a (I 10wOO

Convidado a in�tigurar a Exposição
. RIO, (E.) - o sr. FranCISco Malta Cardoso, que onLem embarcou
pela "Cruzeiro do Sul" ·de regresso a essa Capital, e que aq'\.li viera �
convite do sr. NeLa Campelo Junior, esteve no Pal,ácio Guanabara onde
convidou o presidente Eurico Gaspar Dutra para visit,ar São Paulo no

pr.óximo dia 19 a fim de inaugurar a Exposição Nacional de Animais.

V 'I A t--A N T E
Precisa.se de' um que viage de automóvel � que seja
conhecedor do ramo de calçados, para representar uma

fábrica de calçados finos a Luiz XV, nêste Estado.
�aga-se a comissão de 8%. Exigem-se ·as seguintes referên-.
C1as: quaes as casas que representa, as que tem represen-
tado. e a quantos ano�. Trata'r com A. Longhitano.

,

Rua da Azenha. 495' - Pôrto Alegre.
FABRICA' - PORTO ALEGRE - R. G. do Sul.

Cabe.los Brancos!
Conferência cientí
fica do prof. Conde

Sob o patrocínio do Departa
mento de' Saúde Pública e da
Sociedade de Higiene e Saúde
Pública de Santa Catarina, de
verá o Dr. Hermínio Conde rea

lizar duas palestras, nsta Capi
tal, sob temas de sua especíalí
dad:e.

O prof. dr. Hercnínlo Conde,
ortenrador da campanha contra

o tracoma, movida pelo Depar
tamento Nacional de Saúde no

Brasil, é vice-presidente da Li

ga Nacional de Prevenção da

Cegueira, membro da Sociedade
Brastleíra de Oftalmologia e

Sócio honorário .de várias So
ciedades de OftaLmológia.
Vem, o distinto técnico pa

trício, assentar as Bases para
o' início da campanha autí-tra
comatosa do Estado, em co

operação com o Departamento
de Saúde Pública. Daí o inte
rsse que certamente desperta
rá, na classe médica e na po
pulação em geral, o relato das
lhodernas aquisições sôbre os

conhecimentos de. epídemíoló
gia e profilaxia daquela moles
tia, particularidades em que o

conferencista possui amplo do
mínío.
As palestras 'serão realiza

das dentro em poucos dias, em
locais e horas que anunciare
mos tão logo tenhamos infor
mes definitivos sôbre a fixa

ção das mesmas.

Sinal de velhice

B R I TO
O alfaiáfe' indicado'
Tiradentes. 'I

COM ,MENSALIDADE TÃO
ECONOMICA V. PODER/(
ESTUDAR, EM SUA PRÓ
PR IA C_ASA, UMA PROFIS-

SAO LUCRATIVA

COMERCIO'BANCARIO'FARMACIA
RÁDIO' COSTURA - TAQUIGRAFIA
JO RNALlSMO - �u BllCIOAD[

PECA FOtHETOS GRATIS

ASSOCIAÇAÕ EDUCACIONAL
CAIXA POSTAL 589-S. PAULO
NOM E . .. , _

RUA_. _

, LOCAL! DADE. _

,

ESTADO _

A Loçao Brilhante faz vol·
t.ar a côr natural primitiv �

(castanha. loura, doirada ou

negrat· em pouso tempo Não

,
é tintura. Não mancht1 e nQo

suja. O .eu u.o é limpo,
faci! e agradável.
A Loção Srilhante extingue

a. caspas. o 'prurido, a .ebor
rhéa e tôdas as afecções pa
raaitárias do cabelo, allsim
como combate a calvicie. ré-'

vitalizando as raiz.. capiIa
rlis. Foi aprovada pelo Depar-

•

tomento Nacional de Saúde
Pública.

TOSSE,
BRONQUITE
E COQUELUCHE

TOM! $eUPlle

o úlIElHOR DOS mELHORES
ue ON.$."� 1114

Partido Trabalhista
Brasileiro

o Presi'Gente do Diretório
Municilpal ,do PARTIDO TRA
BALHISTA BRASILEIRO, no

uso de ',sU3JS atribuições, convo
ca todos os componentes, a

co'mparecerem ás· 9 hra.s d'a
'manhã de DOMINGO, 6 do cor

rente, na séde do Partido,
à PRAÇA GETÜLIO VARGAS
N.26.

Fpolis., 3 de outubro de 1946.
João Linhares
Pelo l>iI'es'idente
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PEDRO PAULO MACHADO

Esportes
........................ ., .....

DÉPARTAMENTO DE SAúDE
PÚBLICA
Plantões "

Mês ele outubro
5 (sábado á tarde) - Farmacioe

S. Antônio _;_ Rua João Pinto.
6 (domingo) - Farnuiçio, S.•411.-

tônio - Rua João Pinto.
'

12 (sábado á tarde) - Farmácia'
Catorinense - Rua Trajano.

13 (domingo) - Farmácia Ca
torinense - Rua Trajano.

19 (sábado á tarde) - Farmâcio:
Rauiioeira - Rua Trajano.

20 (domingo) - FW'mácia Ran
lioeira - Rua Trajano.

26 (sábado á tarde) - Farmácia
Sio Agostinho - Rua Conselhetro-
Mafra.

.

.

- ....

.27 (domingo) - Farmácia BtO' �
.
A gostinho Rua Conselhetro-
Mafra.

.

O sf\rviço noturno será efet mdO'_
pela Farmácia Santo Antônio, �it�
á rua João Pinto.
N. B. - A. presente tabela não pn

derá ser alterada sem pré-.
via autorização dest� Dp-
part.amento.

TELEFONES MAIS NECESSITADOS
Bombeiros ... "'" .... ,,........... 1313
'Polícia ,......................... ,I03i

Delegacia O. P. Social .......••••• 157�'
.:Maternidade ...................•• !lSf

Hospital Nerêu Ramos •.•.•••••• 831
Santa Casa .................•••.. 1036-
Casa de Saúde. S. Sebastião ••••.• t 1'S,"
Assistência Municipal ......•••••• 166-

Hospital Militar •. " . . . . . . • . . . •• 1151
140 B. C. .•...•..•.•..•.•...••• 1530'
Base Aérea ....•.•••.......••••• 7811'
7" B. I. A. C....• ,............. 1591'

(:apital,1ia dos Porto "...... 1380

16" C. R. .••..'., ..•••..•.•••••• 160�'

Fôrça Policial ... ".............. 1203'
Penitenciária .. "

".... 1518'
HO Estado" 10W

"A G'Izeta" :65é"
"Diário da Tarde" .. ""........ 157!1'.
L. 'B. A. .............•.•.••.••

164"

Emp. FUJ1�rÁria Ort;ga .•.•.....• tllW

,(,
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_ ANIVERSÁRIOS
Srta. Elvira Silva

Regístamos com prazer na

, efeméride que hoje transcorre
.o aniversário natalício da se

cihorita Elvira Silva, figura
.muíto conceituada nos nossos

meio sociais, comerciários e

esportivos.
A distfnta anlversar iante

, que há muito dirige com acêr

� to e dedicado zelo a eonceítua- "

{la "Confeitaria Cartoca." me

receu a'estima e contiança do
.nosso alto comércio, onde'

. grangeou um crescido número
de amizades. Aficionada do

esporte, há muito que pratica
'10 tenis, tendo colhído em nos

sas quadras grandes vitórias
para o nosso Estado.
Pelo transcurso de tão aus

..
piciosa data, receberá por cer

-to, a srta. Elvira Silva, inúme
.Tas felicitações, de todos os de
vsua amizade, as quais -os de
"O Estado "se associam .

. ll'Ienina Regina Patrícia
A data de hoje assinala mais

uma festiva primavera da ga
Jante meníria Regina Patrfcía,
.díléta filhinha do ·sr. dr. Zul-

.....".-;-
mar Líns Neves, 'conceituado e � Alunas do Instituto .Sagredo Coração de jesús, de FIorianópcl,s, qu e visitaram, receritemen te, Blurnenau

humanitário médico, e de sua Blumenau recebeu, no mês
I
torídades administrativas. ganancioso e mal educado

in-, zlin,
Irls Pasold, Liselote Ros�1

exma, espôsa, sra. Maria Es- de Seteú1bro p. p., a visita dosl Não podemos, deixar, sem dustrial, smark, Max Meldoba, Friedel
rneralda Lins Neves, alunos do Instituto Sagrado um. comentário, um fato que Blumenau, Dia 4 (Do V. Kuoblauch, Marilse Sada,
Sra. Laura Sousa Domingues Coracão de Jesús, de Ploríanó- merece justificada censura. correspondente). Norma Laux, H. V. Knoblau-
Aniversaria-se ma efeméride polis. que vieram conhecer, de Um dos proprietários de Amanhã, dia 5, no majesto- eh. O programa, muito bem

,que hoje transcorre a exma. perto, o notável desenvolvi- uma Iábríoa de chocolate, de so Teatro Carlos Gomes, deve- organizado, consta de lindas

,sra. d. Laura Sousa Domin- mente industrial desta cidade. acôrdo com informações que' rá se realizar uma "Noite Mu- peças de Smith, Líszt, Chopin,
..gues. Percorreram os principais es- nos toram prestadas, proçe- slcal ", organizada por alunas, Verdi, Mozart, Strauss e outros

.Sra, Maria das Neves Rosa tabelecírnentos, .: colhendo, as- deu mal, impedindo a visita sob a orientação do maestro musicistas de renome,

.

Faz anos hoje a exma. sra. sí.rn, ensinamentos valiosos e das alunas, sob a alegação de F. Baumgart. Tomarão parte Salientamos, mais uma vês,
.'.{d. Mania das Neves Rosa. úteis, de grande valor Para Ie-: que podiam tirar chocolates. as seguintes pessoas: Anni ás autoridades competentes

�Ienina EU Terezinha varem, a bom tenmo, a bene- Êste ato mesquinho repercu- Clebsch, Gisela Schuth, Vera (Secretaria e Ministério. da
Comemora a data. de hoje mérita profissão que abraça- tiu de maneira desagradável. Kottmaun, Irene Kuhr, Ame- Educação) a necessidade. de

mais uma prímavera a galan- .ram. A embaixada foi muito Temos, entretantc, certeza ab- liese Kuh, Reymond Schwab, serem enviadas peças de auto
te menina Eli Terezinha, di- bem recebida pelos industriais, ,soluta de que as jovens alunas Halmuth Müller, Rodolf

cle-I
ree nactonaís, proporcionando.

.
'léta filha do sr. Leopoldo )\'lei- tendo visitado também. as au- do importante' estabelecimento bsch, Ralf Busse, Fred Blen- melhor conhecmento dos com-

, ra. , da papital saberão perdoar o
I

.'
-:. positores brasileiros. I

rMenina Regina lUaria •

Festeja, hoje, o seu aníversá- Alba GrisardPessi., Qua�e que �e comTio n-atalício a galante menina A data de amanhã assinala 1 rASo .lL DO SUL 'tl li
.

-

Regina Maria, filha do sr. Sil- o .aníversár io natalício dal� � plet'ou O acoArdo.,vio. Machado, exma. sra, d. Alba Grisard Pes-Í Que ,ch�gará a esta Capital
.Prof, Odilon Fernandes si, espôsa do. sr. Haroldo Pes- na segund a quinzena do mês Washington, 5 (D. P.)
Deflui, hoje, o aníversárío si, Iuncíonárto da Diretoria de procura um ou dois quartos 'Quasi que se completou o acôr..

'naJtalício de nosso brilhante Estradal' de Rodagem. mobjliados, com. ou sem r efei- n lTZ _. Huje á,� 9 y" horas do existente' entre os Estados

confrade, prof. Odilon Fernan- Déa Cunha
, ção, em casa de família ou Grandioso proçrama Unidos e a Grã-Bretanha sô-

des, proprietário do conceltua- Assinala a data de amanhã pensão familtar. Na tela: bre a criação do. Banco de Fun-

,�o. Boletim Comereíal; o aniversário natalfcio .da gen- Ofertas· por obséquio a Nacional - Jornais _ Desenhos _
do Internacional, para socorro

Ao ilustre beletrtsta, que
til senhorita Déa Cunha, tun- EDIÇÕES ATLAS Shorts aos países que antes foram

(,convalesce de grave entermí- cíonárta da Imprensa Oficial Rua Felipe Schmidt, 52. No palco: iln,imigos das nações aliadas.

'dade, apresentamos nos s o s
do Estado.. HORA DE CALOUROS IDssa informação fo.i fornecida

< cumprimentos. W�.lter de Oliveira .Crvz Novas surpresas ... alegria e por fonte deplomátíca autrtza-
, Transcorrerá, amanhã; o a- Vianna Rodriguez, Dr. Hono- humor... da, a par das entrevistas realí-.

Sra. Antonieta lIelo Lubl níversárío natalícío do estima- .

B zadas entre o Becretárío do.,..., mo ezerra, Jospeh Percival ..,,, v
.

:, 'Transcorre" hoje, o aniver- do J'ove'm Walter de Oll'vel'ra L h M' d Tes ....uro e o Ml'n;�"ro da' Fa. us ene e aria. e Faria Ro- RITZ -- Hoje á 1 * horas
.

U' . 1«>'<. -

--sário. natalício da exma. sra. Cru'z, re.s·l··dente no E"'trel·to. d'

I
da _.. ic no" . Tlguez. I

Na tela:
_

zen

no.u_e-am.er
a s.

d. Anto.nieta Melo Lubi, digna Newton Alm.o>ilda
'

Jp .

bA ""� assa"ge1ros, em arcados' dia 1°) - Filme Jornal 93x10
e�a do sr. Vilto.r Lubi, I11s- Re,gl'sta 'a data de' amanhil� o 2/10 1 PII
t R· I

.

, pe a aeronave "TU "DFB. O:p or eglOna da Sulacap. aniversá.rio 'natalício do sr. PP C X
'

I
r !fi;

"U' i C" A C Ih
. B : Para São Paulo: 2°) - William Powell - Heddy' Ade'ba.'

�

......oS.l.U.en no a.r�os maro oe o Newton Almeida, funCl'o.na'rl'o ID M'
F h

no Il"all!da Cardoso; PariR. Lamal'az anos oje o inteligente dó Bam.co do Brasil. R' d
r

d S.Im· C I A
10 e Janeiro: Henrique UM RIVAL NAS ALTU.RAS • va

. �nmo ar os maro Coelho. VIAJANTES
-- n1 Ar! B k Rupp, Henrique Frederico Lu- O marido era astrónomo a e
l....e na na ec Cristiano da Costa. Pere�"'a J' Oe

'''-
,& •

J
..... cas, ose remi3JS F�rnandes, mulher era astronômica... lOao .atlsta.

.P1&Sllla a a data de hoje o allli- Pelo avia�o da Cruzeiro do H I
-

, .

l'
e ena Berenhau.ser, P.aulo N'o palco: . Bonn-.sls-

-versaTlO nata teio da galante Sul, se:�irá, hOJ'e, "'''ra a Ca:. N 1 Se
_...

m' A _.
,B k f'lh'

� .t- e son" ara HeUisi, Evaristo Apresentaçã.o do ventl'iloquo'. enlna .fi!rlua ec, lInha pi,tal g-aucha o. s'r. Crl·s.tl·,ano. da M d h FI
.

DVOGAd A.... B k
� e ,on a, ora Lassenc.e 'Ma- CONDE HERMANN A DOS�, o. sr. " ..UI' €C. Costa Pereira, ativo represen- chado, Ferlll�ndo. MachadoSra. Maria Pereira de- Sousa tante co.m'erel'al ·nesta ""raça, V'

.

éVI...
- y le1ra, Mano I Joaquim de

�, JO ,...z anos hoje a exma. Io>ra. que Vlai àquela cidade' tratar 01'
.

â. Maria Pereira de So.usa. d á
lvelra, Moacir Pedro Lebre

Sra. Ester Formiga de Sousa
e assuntQs comerei !'lios. Sampaio, Naiá Gonzaga de

A
. .

Oscar Teske
'I Sampaio, " Maria de Lourdes

lllversana-se na efeméride Para o sul do Estado., deve- Ra;m.al7em Lima Manoél Fei-de hoje a exma.· sra. d. Ester '
"" ,

- ra seg,'Uir viagem segunda-fei- jó, CaI'llo.s Botkay, A,rthur Bál-Formiga de Sousa. O T k
Alaôr Marcos de Sousá

ra proxma o. sr. scar es e, sini e Aloisio Machado Vieira.
alto funcio.nário da firma R. Deseilllbarcados:t;l.a me.s:ma'TI'anscorrerá, am3!nhã, o a- Schno1'. data: Rrocedente de São Pau-: niversârio natalício do e:stima- Relação, do.s passageiros que lo: Therezilllha Nascimento'<lo jovem Alaôr Marcos de embarcaram nesta capital, dia Machado, Ayres Gevaéro,' 'Ju-Sousa. 1/10 I

Menina Cleusà, E. Barbosa
' �e a ,�eronave "Am.éri- lia Campos Gonçalves e Ru-

, ca.do Norte. PP. CB,!" da Cru- bens Hiram }3o�o; proceclen�Festejará, 'amanhã, m a i s zelro do Sul: Para Sao Paulo: te do Rio de Janeiro: Judith
uma primavera a galante me- Jacy Campos, Êrica Campos, D.i!as, Maria AJmendros Câm..

nina Gleusa E. Barbosa, filha Ana Lise Campos, menor, cio. da Silva, Jo.ão Câncio da
,

d? .sr. Alfredo �al'bosa, comer- Nancy Camj)Os, menor, Carlos Silva Jo.ão. Pery Brandão La-cla,rute no Estreito B tk A Ohl C 1 '., ,

M ., '. •
o ay.,.. _"1nna '3;r o.s

Ko.-I
cx PereIra, Olga Veigas Perei-

.

ellllla Arlene FIlIpe
_

ch, M�na. Koch e Jose Domin- ra, Anl)ta Martins Aldantarn,�eg'l.s�a. a data d� �manha o. gos Ollvelra Belleza; para Rio AUnio Joani Ald3!ntara Wal,
all1ve1'lSarI� natalIclO da ga- de J'aneiro: A.lcina Estelinal ter Howarrl P k Geo.rgefl�lnlte mellllla ;\rlene Filipe, Silveira Brandão, Victo.r AIfi- Raymond Ho::-m:�: Rooolfo

,
.
1 la do. SI" Jose da Costa Vaz, I tônio P I J" C Is I B/' -funcio.nário público estadual. Vel'g-'a

e UiSO umor. e o OI8CO, Hilda Varela e Walmir
� Pamplona, Lisandro To.l�toi Bosco.

PELOS MONICIPIOS

·Notícias de Blurnenau

.
"

. e seus bonecos falantes:.:
Ceu?ura: - Livre - Crüu/as

maiores de 5 anos poderão enlrur
acompanhadas.
Preços: _..:. Cr$ 3,0,0 - 2,40.

Rua Felipe Schmitlt 3.4,
Sala.3. Te.tlff. 16-31

IR'ITO
O aUaiate Indicado

, . Ttraftnt8S '7

............................ -

ROXY - Hoje ás 2 hora;;

1°) - Filine Jornal 93x10

DI"B. Ses�ões elegantes
George Sanders - Hurd Hatfield

- Donnu Il.eed - em:

O RETRATO [)E DORJAN GRAY
b prazer de Dorian Gray era

chafurdar os que êle amava na

lama da verg.onha, do vilipencl :0.

Entretanto, porque' todos o ama

vam?

Censura: - Até 10 (dez) anos .

Censura: -' Até 10 (de�) ,.mos. Preços:
Preços: - Cr$ 3,00 - 2,40. . HiLz: _ A's 4. '\4 e 8 lh - Cr$
... , , . , . - , - . . . . . . . . . .. 5,00 - 3,00. A's 6 lh - Cr$ ;;,00

SIMULTANEAMENTE I unic.o.
Ritz: - A's 4'\4 - 6 % - 8721' Hoxy: - A's 7 % horas -- u,uco

horas. - Roxy:. - A's 7 * uü:'as. Cr$ 3,60.

2°) - V,,'allace Beery - B;lLüe
,

•
Barnes :-- em:

A CIDADE DO OURO

3°) - \V illiam Powell - Heddy
Lamarr - em:

Uli. RIVAL' NAS ALTURAS
4.0) - Continuação do serlad') da

Atua !idade:
.

GUERRA AOS GANGSTERS

, �'
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COMISSÃO DE ESTUDOS DOS
SERYIDORES PÚBLICOS

ESTADO
Portarias de 27 de setembro de 1946

O PRESIDENTE DA CESPE RESOLVE
Alterar:

A escala de férias desta Comissão, na

parte referente a Silvino Brígida Alves,
Servente, referência V, marcando-as para
o mês de outubro do corrente ano.

A escala de férias desta Comissão, r..a

parte referente a Maria Olga Barbosa, Ofi
cial Administrativo, classe H, marcando-as
para o mês de dElzembro do corrente ano.

Portaria de 30 de setembro de 1946
O PRESI:qENTE DA CESPE RESOLVE

Admitir:

De acôrdo com o art. 19, do decreto-lei
n. 1.023, de 29 de maio de 1944:

Iracema Côrte Real na função de Dacti

lógrafo, referência III, vaga em virtude da

dispensa de Alice Campos Cunha.

PARECER N .. 1.117/46
Hélio Olívio Goberano de La Vega apre

sentou, dentro do prazo legal. os documen
tos que comprovam as afirmações cons -

'tantes dos itens I, II e III, do parágrar i
único, do art. 20, do decreto n. 3.002. de
2 de junho de 1944, que regula a forma
de execução do decreto-lei n. 1.022, de 29
de mala do mesmo ano.

2. À vista do exposto, opinamos pelo
julgamento da comprovação, nos têrmos
do § 40, do art. ao, do citado decreto n.
3.002.
S. S., em 22 de setembro.de 1946.
Carlos da Costa Pereira, presidente.
.,1. Batista Pereira, relator.
<Gustavo Neves
Aprova.do.
25-9-46.
(Ass.) Udo Deeke
Parecer n. 1.118/46 - Diniz de Oliveira

Filho - Idem.
Parecer n. 1.119/46 - Zenaide Peixer dos

Santos - Idem.
Parecer n. 1.120/16 - Belmiro Francisoo

da Rosa - Idem.
Parecer n. 1.121/46 Raquel Ribeiro

Rosa - Idem.
Parecer n. 1.122/46 Julieta Nogueira

Beduschi - Idem.
Parecer n. 1.123/46 - Januária Teixeira

da Rocha - Idem.
Parecer n. 1.124/46 - Luiza Chimi'nelil
- Idem.
Parecer n. 1.125/46 - Maria de Lourdes

da Rocha Nunes - Idem.
Parecer n. 1.126/46 - José Paullna dos

Passos - Idem.
Parecer n. 1.127/46 - Ilma Scheidt Sil

veira - Idem.
Parecer n. 1.128/46 - Malvina Nunes de

'Freitas - Idem.
Parecer n. 1.129/46 - Giardini Luiz Len-

2i - Idem.
Parecer n. 1.130/46 - Leonor de Morais

- Idem.
Parecer n. 1.131/46 - Nilsa Herculano _:

Idem.
Parecer n. 1.132/46 Noêmia Schultz

Kliemann - Idem.
Parecer n. 1.133/46 José Ferreira da

'Silva - Idem.
Parecer n. 1.134/46 - �nI!io Demaria

Cavallazzi - Idem.
Parecer n. 1.135/46 - Santina Alves Ma

deira - Idem
Parecer n. 1.136/46 - Otávio Goulart

Pereira - Idem. -

PARECER N. 1.139/46
Leonardo Fontes Garcia apresentou,

dentro do prazo legal, os documentos que
compravam as arírrnações constantes dos
ítens I, II e III, do parágrafo único, do
art. 2°, do decreto n. 3.002, de 2 de junho
-de 1944, que regula a forma de execução
do decreto-lei n. 1.022, de 29 de maio do
mesmo ano.

2. À vista do exposto, opinamos pela
julgamento da comprovação, nos têrmos
-do § 40 do art. 60 do citado decreto n.

:3.002.
S. S., em 25 de setembro de 1946.
Carlos da Costa Pereira, presidente.
J. Batista Pereira, relator.
-Gustavo Neves
Aprovado.
30-9-46.

,

(Ass.) Udo Deeke

IParecer n. 1.140/46 - Judite Gonçalves
Mendes - Idem.· ,

.

Parecer n. 1.141/46 - Antenor Rodrigues'
-Mem.

'

Parecer n. 1.142/46� Agostinho Ernesto
Duarte - Idem.
Parecer n. 1.143/46 - Haroldo Bernardes

-de Oliveira - Idem.
Parecer n. 1.144/46 - Letícia Baseggio -

Idem.
.

Parecer n. 1.145/46 - Evil.ldo Pierri -

'Idem.. .. '

Parecer n. 1.146/46 - Rosa' Gonçalves de
Sousa - Idem.
Parecer n. 1.147/46 - Maria Melânia Wer-

ber - Idem.
Parecer n. 1.148/46 - Edwirges Bauer
Kunicki - Idem.
Parecer n. 1.149/4'6 - Melânla SUva

Medeiros - Idem.
Parecer n. 1.150/46 - AlmE:rinda da SUva

Fernandes - Idem.
Parecer 'n. 1.151/46 - Normândia Antu

n�s Jacquc<; - lúem.
Parecer n. 1.152/46 - Dolores Pereira Ro

drigues - Idem.
.

Parecer n. 1.153/46 - Maria Rodrigues
Mendonça - Idem: .

Parecer n. 1.154/46 - Ondina Borba dos
Santos - Idem. .

Parecer n. 1.155/46 - Dlná Pucclnl Lo
pes Vieira - Idem.
Parecer n. 1.156/46 - Conceição Vieira.

Fie tte _:_ Idem.'
.

Parecer n. 1.157/46 - Luíza Faguades -

Idem.
Parecer n. 1.158/46 - Marciano José

Ppcheco - Idem.

11
I

1
I

�

DEUTSCHE'B3ECHER
peçam catalogos.

LIVRARIA. VELMEN
p.tropoU.. • - Caixa Pa.taI. 91

.

'

I �UElXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO 'LEITOR: Se o que lhe

il'lteressa é, realmente, uma pro'vidência
lJara endireitar o que estiver �rrado ciu

para que ai<luma falta não "" repita; e

NAO o."esc�.ndalo que a sua reclamaçlio
ou queixa- podt!rá vir a causar, encami·

ohe·a á SEC';AO RECLAMAçOeS,
de O l!STADO, que ° �aso será lendo
sem demora ao conhecimento de quem
de direito, recehend:l v. s. uma informa..

C;�I) Elo resultado, embora em alguns ca·

sos n�o sej am pubHcados nem a Tecla

mação nem a providência tomada.

.....

...

==

-
-

-
-

Não se fie em

HoróscopoS •••
""o tocante à saúde. não nos de

vemos basear senão em um

seguro diagnóstico. O sangue

pobre pode determinar certo de

sequilíbrio nas defesas orgânicas,
o que poderá dar causa à anemia,
ao esgotamento, ernagrecimento
etc. E', então, quando se faz ne

cessário o uso de um tônico vi

taminoso de ação restauradora.

Cuide, portanto. de < nnquecer

seu sangue, tomando Vinol. Vinol

reforça as d e f e s a s orgânicas,
multiplica as hemoglobinas. equi
libra o sistema nervoso, aumenta

o apetite. eliminando a depres
são, o nervosismo, a debilidade,
a lassidão, a palidez etc. Prepa
rado científico de grande valor

"'mo,","". V,"?'

I'
'1/

encerra. mdlcóçao......... //.
em tôcas as mani- - /

festaçõ.es de ricrtá- :-
/

rias do org::lnismo,
como a anemia, ��

�;.,rc������ � �ii!'�"-

.

gpúlCiití./��
f

A poesia, consagrou o olha: �,
como o maior tato: de seducáo

pessoal. Para tSSO. devem os

\ olhos ter o brilho a rrrnpidez
e a expressão capazes de

atrair e seduzir. LAVOLHO
\ II

mantém a saúde e a beleza

" � liIos olhos. A I g uma s

gotas diárias bastam.

A restauração

l
•

. {.

do Juri, a solenidade comemo

rativa da restauração da sobe
rania do Tribunal Popular,
consagrada pela nova Consti
tuição. A sessão foi .presídída
pelo juiz Faustino Nascimen
to, fazendo parte da mesa o

senador Melo Viana e os ad

vogados Augustos P. Lima,
presidene da Ordem dos Ad

vogados' e 'I'argíno Ribeiro,
presidente do Instjtuto dos Ad

vogados. Compareceram 'nu

meroses deputados e senado

res, representando os partidos
poldticos, alem dos JUIzes e

promotores que servem no F'ô
ro Cr í.minal. Sobre a signífi-

APENAS Cri I,H
Com ""da Illllma quantia VOft

dStá auxiliando o seu próximo.
Cenrrtbua para' a Caixa d.e &molat
.08 lnditrente. li. FloriaDóllloUL

NOVO HORARIO DA

\

P. ALEGRE � FLORIANó
POLIS -' CURITIBA - S.'

PAULO
.

Quintas e Domingos
Decolagem de Florianópolis,

ás 14,00 horas.

Larga-me...
Deixa-me grilar!

.);;

Combate a tosse, a

bronquite e 08 resfria

dos. O Xarope S. João
é' eficaz no tratrament,o

aos afecções gripais e

das vias respiratórios.
O Xarope São João
solto o catarro e faz

expectorar fàcilmente.

da soberania

S. PAULO - CURITIBA
FLORIANóPOLIS - P.

ALEGRE _,:_, MONTEVIDEU
Segundas e Sextas

Decolagem de Florianópolis,
ás 10,00 horas.

Informações: Filial VARIG
- Ed. La POl'ta - Telefôue:

1325

CONTA CORRENTE POPU�AR
Juros 51/2 '8. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S. A.
CAPTTAL: ("'R$ 60.000\900,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Rua Trajano, 23 Floriãnõpolis

.'

NA�O j).TACA o ESTCM�GO,OS Q11'(5,N';,'Jt Of:OQ,Q.C&J..-O

�_..

Df'. (LARNO G ..

GALLETTI
ADVOGADO

Crim•• cível
.

Conatituição d. Soci.dad••
. NATURALIZAÇÕES

Titulo. DeGlaratórios

EtIcrit. -- Praça. 15 d.· No�. 23.
lo. andar.

R.. id, -- Rua Tirad.nte. 47.
FÓNE .- 1468

SÓSEUSA

Ido Tribunal Popular do Juri
RIO, (E) Foi realizada cação da soberania do Jurt;

ante-ontem, na sala de sessões falou o juiz presidente, sr;

estados de desnutrição.Agradável
ao paladar, Vinol é tomado às

refeições, e serve tanto para
adulto; como para crianças. Os

c onvsrescentes de doenças ou

operações encontram em Vinol

um POdff050 estimulante. Na sua

compc-Ição acham-se as vitami

nas A e B, bem como os princí
pios do oléo de fígado de baca

lhau, o citrato de ferro amoniacal,

peptonas de fepro e outros ingre
díentes científicos de eficiente

ação revígoradora das defesas
naturais do organismo. Tenha

sempre em casa um vidro de

Vino t , Víriol encontra-se em tôdas
as farmàcias e drogarias. Vinol

é a saúde do sangue 1

Despachos
«ed-valorem-

Santos, �Via aérea) - O
sr. Henrique Soler, inspetor da
Alfandega local, baixou uma

portaria, transcrevendo para
conhecimento da repartição o

valor das médias cambiais do
mês de setembro último, regís-

-

tradas pela Câmara Sindical
dos Corretores, e. que servirao

de base ao cálculo dos despa
chos "ad-volorem" processa
dos no corrente mês, na forma
do artigo 28, da Lei Orçamen
taria de 1920: Inglaterra, ...
01'$ 75,4423; França,
c-s 0,1606; Alemanha,
Cr$ 6,03; Portugal, Cr$ 0,7672;
Belgtca (Belgas), Cr$ 3,2650;
Dinamarca, Cr$ 3,9005; Suiça,
Cr$ 4,3954; Suecia, Cr$ 5,2163;
Tchecoslovaquia, Cr$ 0,61; Es
tados Unidos, Cr$ 18,73; Uru

guai, Cr$ 10,6378; Argentina,
Cr$ 4,6846; Canadá, Cr$ 18172;
Chile, Cr$ 0',6041 e. Holanda,
c-s .10,51.

FACULDADE DE DIREITO DE SANTA CATARINA

DIRETÓRIO ACADÊMICO XI DE FEVEREIRO,
Concurso RAINHA DOS ESTUDANTES DE 1946

Voto no senhorita :'� .....................•

Esbabelecinlento •..........................•.......

Faustino Nascímento.

A seguir, usou da palavra o'

re.presentante do Mmísterto
Publico, promotor Francisco
Baldessartbe. Disse que a fa
culdade outograda aos trübu
naís superiores de entrarem
no merito das decisões, havia.
sido determinada pela triste
historia do Juri, prmcípalmen-
te no interior e que a seleção
dos jurados trouxe como resul
tado a redução dos scandalos,
Compreendia-se, pois, que o

constituinte de agora restau
rasse a soberania dos veredíc
tos. l'

Clube 12 de Agosto
AVISO IMPORTANTE

De ordem do sr. Presidente,
levo ao conhecimento dos srs.

associados que foram designa
dos pela diretoria, doi.s mem

bros da comissão de salão, .pa.
ra, nos dias em que se realiza
rem festas no Clube, fiscaliza
rem. o movimento de entrada

I dos sócios e convidados, bem
como que aos mesmos foram

--------------- delegados poderes para resolv-er

qualquer assunto, Independeu
te de consulta a membros . da
diretoria, uma vez preenchi
das as formalidades necessá
rias.
Se'cretaria em Florianópolis,

1 de outubro de 1946.

Elpídio Fragoso
Secretário

Auxiliar de
Escritório

Pr.ci.a-.e de um moço tieaam.
baraçado, datilógrafo e Clom pl'ci
tica de .erviçoe de ••critório. Sa
lério minimo, d. início.
E.crever para a Ccúxa PoetaI

259, dando referência.. 15 ...-1

Vendedores
Precisa-se de dois, sendo um

para trabalhar na praça e ou

tro para vil; i ar no interior do
ESt9do: Ordenado Fixo.
Escrever dando referências e

pretensões a Caixa Postal 259_

I·· 'PREdsA��5i'�
I de um l"opaz de 14 a 16 anos.

que tenha algum conheCllimento de.

I datilogrofia, para t�abalhar em-

I
escritório de indústria, Cartas Çl.o
próprio pu!" ho pa�a Indústria.

nesta Redação.
3 '1.- 2

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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r � I ã I � _j m � ! j m � n Oil.
Rio, �E.) - A propósito I de São Paulo, e 110 Laborató-

, da revelação de que numa cida- rio de Física da Escola poli
, de do interior do Estado de S. técnica da mesma Universida
'Paulo vários cientistas esta- de, tendo chegado, recente
ovam realizando estudos sôbre mente, dos Estados Unidos o

a produção da energia nuclear I professor brasileiro Marcelo
e que os cientistas haviam ,es-I Domi de Sousa Santos, daque
tado. nesta Capital, onde en- le Departamento que trouxe

- traram em contacto com o dí-laparelhagem muito moderna
'_retor e um rprotessor de física I para tais ínvestigações.
,da Faculdade Nacional de Fi- Depois de se referir às re8-

los_?fia, o professor Carneiro trições impostas às pesqudsas
.Leão, diretor deste estabeleci- cientificas pelas competições
"mento, afirmou: políticas internacionais, que

"Nada posso adiantar a res- criaram ambiente destavorá
peito desses, estudos, mesmo

,

porque o assunto foge à minha}
-especialízação. Entretanto, fui «BOULEVARD»eu quem apresentou o sr. Fre-
-deríco de Manco, a pessoa re- Leg'r'imos 'Nús ArtÍ<tico. Froncêsel.'� foto. 9x.12 Ct".$ 70,00',

'ferida no noticiário iornalístt-
O. ARAUJO CARNEIRO -- Caixa Poatcl, 1126 -- Rio

.' Peçam-no. catál'Óqoll dos livrai.

co, ao professor Costa Ribeiro
Tente de física da Faculdade:
.Fuí apenas um agente de liga
ção entre o:s cientistas paulis-
tas e o físico carioca.

.

_
Procurado o professor Costa

-..Ribeiro, declarou:
.

"Isso me parece um pouco
ode fantasia".

E a, seguir, o lente de física
da Faculdade de Filosofia a

,diantou que realmente foi pro
curado há tempos pelo sr. Fre

,

deríco de Marco, de Araraqua
.ra, o qual desejava realizar ex

'" -periências sôbre "choque de
. .fotons ". O assunto foi debati
"do, de u:m ponto de vista pura
�ente cíentíríco, não tendo em

- vtsta, absolutamente, o apro
veitamento da energia nuclear,
',que constitue problema de or

dem inteiramente diversa:
Afirmou, ainda o professor

-Costa Ribeiro que em São Pau
']0 os estudos de física nuclear
'vêm sendo reaLizados pelo

, .grupo de físicos que trabalham
,

.nc Departamento de Física. da
'Faculdade de Filosofia, Cíên
, elas .e Letras, da Universidade

"'I'
,

'

v

'I

'.

.) ,

Elimine Rapidamente'
Coceiras, Sarnas e

Frieiras'!

J.

�ssa coceíra que não o deíxa em paz
'Um só instante, prejudicando a sua

,vida social e as suas atívídades pre
':11ssionais, é, produzida'por um para
',sito que precisa ser completamente
.. extermínado.' Faça Isso sem demora

«eem PARASlól'INA. PARASITINA

"não só elimina rapidamente acoceíra,
.como impede que seus germes se re-.

:produzam: 'Atém disso, PARASITINA,
:não contém enxofre, não'mancha a '

'pele e a roupa, nem deixa cherro desa- "

,gradável. PARASITINA é tndícada

-contra coceiras,.sarnas·, frieira�, falso
.âcído úrico, comichões, picadas de in

:sétos, bicho de pé, etc. Em qualquer
dêsses casos., com, p,ARASITINA

Pa;rasIiiRã
40S SOfREDORES

• .A Ora. L. GALHARDO, ex-médica
. do Centro Elpírita Luz. Caridade
'e Amor. comurdcc a mudança
do 5eu conlu1tório para a rua do
Senado, 317, 2.0 andar, Rio de

Janeiro.

(CONSULTAS Cr$ 20.00)

vel ao progresso cientifico,
cultural e mesmo material de
vários países, advoga a entra
da de cientistas estrangeiros
nos países da América do Sul, IDcêndl·O Das 011' "I·nasconcluindo:

\J

"É claro que as pesquisas do «.Jor'Dal dArelativas à energia atômica \)

devem s�r _subordinadas a cer- São Paulo»
tas condições que garantam aI _ ,

segurança do bem-estar social,
Sao Paulo, ,K) - Irro'�-

mas tais medidas de precau- p�ud?ntem:, JaJS 22lhd 3<g_ump
ln-
:-__.....----.--- _

ção nunca deveriam ir ao pon- ce� �o no orna,. � ?ao au

to de tolher a liberdade da ín-
10 ,a rua .d� �emlnano, 199. O

vestigação" . rogo �eve l'n.lClO num pequeno
depósito existente nos fundos

--- das oficinas. Corno ali existis
se grande quantidade de apa
ras de papeis e matérias infla

máveis, alastrou-se ràpidarnen
te- Em pouco tempo as chamas

avultaram, atí.ngtndo o telha- - ...:
--------------------------------------------' do, na dependência onde está

ELEfl.AN·I'IA', "ON'FOBTO n ECOIlOMIA assentada a rotativa. Aí as la-

U li ti li 11 baredas tomaram grandes pro-

cc rrseque-se com os trajes sob-medida. porções, dstruindo o' teto, que

G, U A "5 P A R I
oaiu quase totalmente sôbre a

impressora. Esta foi também

alca.nçada pelo fogo.
Funcionártos do jornal, lo

go de inicio, pretenderam do-

minar as chamas, o que não
foi possível, porque no local
exis,tiam tambores de óleo que,
atingidos, .explodír-am, alas
trando-se o incêndio.

v

O Corda de Bombeiros, logo
avisado, nada pôde fazer de

pronto, pela escassez de água
que se fez sentir por quase
meía hora. Logo que as man

gueiras
1

começaram a runcío
nar, os soldados conseguiram
abrandar as chamas, evítando
que tomassem maior impetuo
sidade e que atingissem todo
o edifício, 'que é de conserução.
antiga. A redação não foi, atín-
o-ida

..

::> ". ' ",'

No momnto em que o, fogo
se manifestou, estava sendo

'impresso o jornal "Mundo Es

portívo ", cuja tiragem se sal
vou em parte .

Segundo pôde 'verificar a'
nossa reportagem, a rotativa
.sofréu

'

grandes danos, sendo
os revestimentos dos cilindros
inutilizados pelo fogo. Os es

combros atíngtram parte da

secção de composição.
A redação do "Jornal de S.

Paulo�'. estava em funciona

menta, tendo as oficinas com": ------------------=

posto parte do, diário, cujos
serviços se paralisaram em

virtude do 'l,amentável aconte
cimento. Ao que soubemos, o

jornal deixará de circular por,
alguns dias, até que se efetuem

os necessários reparos.
O diário "Hoje", que era

também, composto e- impresso
ali, deixará temporariamente
de circular.

O sr. Roberto Boavista, ge
rente do jornal, compareceu à

Polí�a Central, a fim de pres
tar declarações no

'

inquérito
que se" instaurou a respeito .

DiS!Se ,igno'rar as causas do si

nistro, assim como os prejui
zos sofrido�..O "Jo�nal de S�o IPaulo" está segurado em va':

.
rias cpmpanhias.

SNRS. I4SSINlNTES
Reclamem imediata-Imente qualqller irra

guJaridade na entrega
de seus jornaes .

D O'R DE

-CABEÇA

I Visite, sem ecmpremtssos

I LI!����;:����A
Livros novos e usados
em diversos idiomas.'

e LIVROS OALINTES

Boa

Vendedor por conta propri::':
PLACIDO MAFRA - B�zo, de M6dos
Rua Felipe Scnmidt, 34 -,. Fone, 7S5

cc lecão de amostras Atende-seàdomicilio.

Atende encomenda, de
obras editadas no Brasil
ou no estrangeiro.

Novidades todas
semanas

."

Clube Doze de

José Felipe Boaba'id e

Senhora
participam ao. parente. •

'peslôaa de IUQI relaçõe.,
o nalcimento de leu

primogênito
FELIPE OTÁVIO

.Fpoli... 30-9-46

Agosto
PROGRAMA DE FESTAS PARA O )!ÊS DE OUTUBRO
Dia 13 - DOMINGUEIRA INFANTIL, das 9 às 12

horas.'
Dia 20

horas
Dia 26 $ábaQ.o - Festiva! promovido pe!o Grê

mio' EsTUDAN1'IL, com início às 21 horoa.

Domingo - SOIRÉE, com início às .21

Sirvam-se do
REEMBOLSO POSTAL

ll!osilo�nkrioMaselli .

�,,�liiktÚ�.

Oldegar Fran(o Vieira e

tdith Tolentine de Souza
Vieira

'

participam CIO. parente.,.
p•••ao. de lua. rllaçõe. o

nOlcimento •• .eu filho

PAULO
Fpo�i•. , 25-9-46,

J

•

•.

,\

'I 1 Q

ESCRITÓRIO JUR1DIIJO COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor: dr. Elisiário de Cama.rgo Branco

ADVOGA,DO
Rua Frei Ro!!'ério, 54 - "one 54 - Caixa Postal 54

Endereço telegráfico: "Elibranco" - Lajel - St. Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Catarinenses X Paranenses, O prélie-atraçãe.ique empolgará o 'mundo!
esportivo do Estado, no préxime domingo, nesta Capital, em disputa

'do certame máximo nacíonal de ioot-ball.

10) - Gado e Laí.icinios - Nac,

Cooperativa,

ODEON
A' 1 Y2 hora

Matinéc dos moças

10) - i-)Lan Laurel (O Magro
Ol iver Hardv (O Gordo)
secundaríos por Vivian

Bla inc e Allan Lane
('1l1:

LADRÃO QUg' ROU1iA LADRÃO

20) - Fl'edl'Í,c úJarcll - Charles

Laughíon Rochelle

Hudson - John Carradí-
111' - em:

OS JIISEHA I'EIS ,

P ['PCos: - Cr$ �j,OO (unico).
Geral - Cl'$ 1.50.

Cen8111:a: - Livre - Críanças
maiores de 5 auos poderã., entrar.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Na magnífica' cancha. do Lira 'Tenis Vlube, serão realizados. boje, com início
'às 9 horas, os primeiros encontro's de voleibol e basquetebol, em disputa do

Campeonato �stadual de Volei e Basquete, organitado pela· F.A.C.
lMPERfAL

A's. 2 horas

Malin,ée do barulho

COllIENTÁRIOS DA SEMANAl é mesmo a "ilha dos casos ra- Sábado foi realizado o

pri-I'
Atlética estará presente, corno

�
20) - A Ciência Popular

BADÉCO não 'mais viJ'� a 1'08". I�It.O)iro Congresso Oatarinense sempre, a maios este grandio-"\ Short colorido.

esta capital part.íchpar dos en- Força, - rapazes! Estamos de Atletismo, so éertame 'que terá o concur-
. ,

30) - DivertimenLo para Todos

saios do se}ecionado catart- com vocês! E dí t tã 't'l
so dos mais destacados cesto-

nense. Lembrem-se do feito de 36. mp;e.en rmeru o ao u 1 e bolistas do pais.
Short.

O "meia" e,squerda [oínvl- *
.necessarro no momento, teve 40) - Possante no Circo

lense indLscutivelmente um MAIS um grande .trhmfo co-
a prese1nça d� num�ro,sos adep- <lo Desenho colorido.

, " tos do atletismo interessados - Para o próximo dia 13 do (;01'- 50) - Slan Laurel (O Magro �

dos mais completos "players" Iheu a Federação Atlética Ca- ' , ' ,

na boa marcha dos esportes rente, 'pela manhã, no gramado ele Oliver Hardy (O Gordo)
do ESitado, já tí.nha garantida tarmense .ncad o invulgar su-1 '

�"" '!';
,

,

. ,

I d I C em Santa Catarma que foram Colégio .Catar inense, será l'eali.:úda ,- em:

a sua presença nos Jogos PI'O- cesso a cança o pe o ampeo- . ,.' .
_

ximos com os rapazes da "cí- nato Estadual de Atlétísmo. I expor as suas Idela� através a primeira peleja de uma sér-io de LADRÃO QUE ROURA LADRÃO

dade sorriso." Muita gente assíetíu ás pro- de longos estudos sobre o as- três, entre as equipes de casacos c 60) � Lloyel Nolan Carole

O atacante "colored" não vas e gostou.
sunto. solteiros, compostas por sócio" e Landis -, em:

jogará. Mas nós não esquece- Isto anima muitíssimo o No próximo dia 12 do cor-
admiradores do Paula Ramos KC.. PUNHAL ASSASSiNO

remos o inteligente e .adestra- Lothárío e ,seus'camaradas pa- rente, comemora-se o "Dia do
vice-líder do pr-incipal certame da 70) - Clyde Beatty - na' con-

do "crach " que tanto sucesso ra novas ímíciatüvas, visando Basketball Sulamericano". A Capital. Foram instituidas dois ar- titnuação elo seriado:

tez no último campeou-ato ma- sempre o desenvolvimento do Confederação Brasileira de tisticos troféus, oferecidos 1; llos A DEUSA DE JORÁ,

xímo do pads, defendendo com atletismo, do voleibol e do bas- Baskeball, em comemoração á sócios S1'S. Prof. João 'I'onéra e Ja1'- Preços: - Cr$ 3,00 - 2,40 .

entusiasmo a camíseta barrã- quebol, modalidades espor- data, fará realizar o Torneio macêutico Narbal Alves de SOUbei. Censura: - Até 10 (dez) anos.

ga-verde e iCorre�pondendo á tivas controladas pela F. A� 1 Nacional de Lance Livre, por para serem disputadas pelas equi-
" , , ........•

confiança que nele deposdta- C. .

I

correspondêncía, A Federação peso
ODEON � IMPERIAL ..

SIMULTANEAMENTE

:;." o��pi��nf����: Instalado o Tribunal Regional Eleitoral hO��:ó�s�";,�::�r,ga:':�7 % �!

sa no recem-findo certame ci- Conrorme haviamos noticia- ros Fflho, para agradecer a putado Aderbal R. da Silva,
Arturo de Cor�ova - Dorothy

tadéno de amadores da 2a Di- do, instalou-se onte.m_, às ,14 sua eleição; o sr. des. Guilhe:r-I representando a Comissão Exe-I L.a��oLlr I� secunél�dos, por
- J.

visão. horas, com a composiçao esta- me Abry, que enalteceu a atua- cutíva do Partido Social De-
Carr 0,1 Naísh - Frank Mao Hugh

Cla'ssificando-'Se vice-cam- belecida pela Constituição :cta ção do des. Medeiros Filho nal mocrátíco ; drs, Osvaldo Bu1':
- Michael Basumay - em:

_

'

peão, com apenas um ponto de República, o Tribunal Regl�- Presidência do T'rbunal extín- cão Viana e Osvaldo Cabral,
A MORTE DE UMA ILUSl4..0

dírerença do Campeão que foi nal Eleitoral de Santa Catarí- to, e o sr. dr. Milton da

costa'1
pela Comissão Executiva da .

No programa:

o Colegial, o clube do Estrei- na. Faze.m parte do novo Tri- Procurad.or Regional, congra- União Democrátíca Nacional; 10) - O Esporte em Mal'cb_3 rr,

to não desmereceu o nosso pú- bunal os exmo.s. srs, desembar- tulando-ss com o Tribunal drs. Alves Pedrosa Cantfdío 121 - Nac. Cooperat.iva,

Nico que teve en:sejo de aqui- gadores Med'ei,r<:>"s Filho, Urba- pela feliz escolha do 'PreSlÍ.den� do Amaral e Silva,' ATy Perei- 20) - A Ciência. po?ular
Iatar-se das qualddades de seus no ��Bes e Gmlherme Abry, te e Vice P,resi?ente. I ra e Oliveira e Léo Pereir,a ' Short colorldo.

de1'eiIl��res. . .

_ os Jmzes ors. Osmundo W,ar:-I Apesar de nao terem' sido OU,veira, juizes de Direito; 30) - Fox Airplan News 28x'ii

Fellcltamos � �Iretona .

da derley da Nobrega e Mano ,feitos cOíIlvi-te.s especiais, mui- Conse1heiro dr. Salgado 'de
- Atualidades.

valente agremIaçao, almeJan- Rocha, e os jurLsta>s, drs. Vas- tas pessoas estiveram presen- Ol'iveira; Sr. Manuel Ferreira Preços:

do maior exLto,. no futuro. co ;H,�nri�ue d'A,vpa e Hen�-�tes �nt'l"e a,s quais notamos as de -Melo, Di�retordo, Exped�en-
Odeon: -. Cr$ 5,00 - 3,00 -

>
que Stod.Ieck. Apos prestarem segumte: te da. Prefelitura, sr. EuclIdes 2,00. - A's 6 � - Cr$ 5,00 uni�

,

PARECE mentira, mas é o compromisso legal, os srs, BesembaT'lgadores Silveira "de Cunha,'Secretário do Tribunal . Imperial:' - Cr$ 3,60 unico.

v:erdade. O gloriaso �IUibe de membros, do Tribunal ele�e- Sousa, Luna Freire, FeTTéi:ra de Apelação, dr.s. Wilmar Dias Censura: - Livre -_ CriU3.e3S

Regatas �� Luz es� firma- ram seus

p,resid,.ente
e VICe Bast�, e MâJ'iio Carrilho; de- e M-adeira Neves. ", 'ltnaiOl'eSN

de 5 anos poderao entr:J,r'

mente de,cIdldo a efetuar uma PresideIllte, retSlp,eotlvamente, os I
-...

na sessao de 4 % horas.

grandi,osa competição náutica 'srs. desembaIlgadores Medei- _ ===, , � Importante - Por força de coll;-

��o.próximo dia ,3, de Nove-m-. ���s í�'���O: ��;��::�sA�� Rll-nba d'OS' Estudantes de- 1946 �� :ea���s fi'i:�s su:�
A/plaqdi�os '� .idéia Re�- gisltJrados, qiIe

.

já
N e�ercer� , ,

'

,

'

�,.....", Entradas d� favor e

mente hOJe em dIa COmpeltl-, com zelo e dedicaçao 1'lleXCedl- ". '� " Pe1'manentes, excep-

c;ão remistica em nossas baias vei:s, idênticas fun,ções no Tri- CONCURSO' RAINHA DOS ESTUDANTES DE 1946
'

� to Imprensa e Au-

e manga-de-colete. "
bunal Regional ha pouco ex- Resultado da 64 ap1t'1'açãiJ -r torldo.del.

Com certeza. OIS es,portistas tinto.
da velha guarda des'P�rtar.a,m Os traba}'ho� 'da sessão d� '.'

LUGAR -Y01'OS

do longo sono de, inatividades, inSltalação foram presididos 10 - SINOVA LEAL MOURA 3121

.9ri,gíÍlDado pe� falta de esU- pelo juiz mais idoso, sr. des. "'2° - URSULA BEuKMANN :........... 2/25-

'1D.ulo �t-eria�, hoje tão !D.e- MedetTos Fnho, que em bre- 31} - EUNICE V. FERREIRA ,....... 2262

..�rJo para levar avante ves pal�vraJS se referiu a atua- 40 - MAPALENA NUNES - 1482

; uma. inicirutiva, ção criteriosa dm; juizes do 3!n-
51} - LAURITA MOURÃO - . . . . . . . . . . . . . . . 1083·

fj) Nooet�, o GTli.zard e 'outros tilgo Tribunal, agora recondu- 60 - ALBA REIS 6-92

• ta;ntos alioionados do remo zidos, e saudou,' enaltecenão- 7° - DULCINÉA PEREIRA DA SILVA 669

(,Salvem �leSl!) já estão traba- lhes as qualidades, ,Os dois no- SC - ;ZENAIDE IROMENSKY - :. 553

lhando com afinco para a COiD.- vo:s juizes prof. des. Urbano 9° - NORMA COUTO 40-í

,cretização da ideia que beue- Sallese prof. diT. Henrique 10° - STELA CHEREM 334

ficiará celrten1liS de fans do Stod!ieck. IDm nome dos juizes Outras menos votadas: Ma.ura Coelho, Yeda. Gama d'Eça, Dorá

MaTItinelli, Aldo Luz e RÍa- do amigo Trihunal, o ST. des. Lopes Mafra, etc.
,chuelo. Guilherme Ahry endossou a - Próxima apuração: segunda-feira, dia 7.

Quem nos dera ver nova- saud8Jção fe:L�a pelo sr. Plresi- Encerramento a 12, de outubro, impreterivelmente.

mente deslizar pelas marés dente, o mesmo fazen.do, em

. das Ilossas duas encantadoras nome doO Ministério Público, o BAoI d
\

E � d
'_

EE UV,bai� os 'baI"qutnhos, maneja- R'focurador Regional Eleito- O sas ,e s.n ' os nos •
•

No sábado e domingo·
próximo haverá ônibus

idos pelos nossos hercúleos re- ral, dr. Milton, Leite da Costa. poro. o Balnea'rio Co-
'madorelS. Raramente eles são Os (professores. Ur.bano Salles O Comité de Seleção du Bôlsas d'e Estudos aviso

.

t d'
, 'rlQsvieiro.s. Os interes-

vistos. e Henriq,ue Stodieck agradece- aos ln eressa os que o prazo poro se ln.crever expiro
d'· 25 d b d' d sadof;J queiram se dir,i-

E' uma .$e'nsação, um con· ram as palavras COln que fo- no la ,
e outu ro, e Q' lonta que, paro to Q e

fo'rito saber que ainda há ho- ram homenageados.
'

qualquer inforr,rtação Q respeito deve-se dirigir 00
gir à Casa Malty.

tmens de�i'dido:s.
.

Eleita a mesa, fizeram uso I Prof. Montgo�-ery Merryman no Instituto Brasil, ,,-'_R_U_O__J_o_Õ...o_p_in_t_o._n_o_.__8._, E qecitdtd�me-.:ate a nossa ilha da palavra: o BT. des. Medei- Eltados UnidQa!. _

•

i
I

É mIA DOENCA
,

MUlTO PERIG,ÓSA
PA.R� A FAMILIA
E PAR.\ A. (llAÇA .

�" ------

A.UXlr,r]<� A COM-
BATEL-A. COM. O

AVISO

"
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7o ESTaDD Doml"go 6 de Outubro de ".6

r

DI. 'CAVALCANTE

l50a sessão regimental, em 2 de outubro
de 19116

A hora regimental, sob a presidência do
sr. Severo Simões, presidente substituto e

com a presença dos srs. conselheiros JOoé
DR. MÁRIO WENDHAUSEN B. Salgado de Oliveira e Jairo Callado, o

sr. presidente declara aberta a sessão, fun
cionando como secretário o sr. Luiz Os
valdo Ferreira de Melo.

Expediente
O sr. secretário lê a ata da sescão ante

rior, que, posta em debates, é aprovada
sem emendas.

!

•

O sr. secretário procede i. Ieltura dos sc�_
guintes documentos:
Rádiograma do Sr. Ataliba Brasil, pre

feito municipal de Laguna, comunicando
que foram inaugurados os servíccs de dis
tribuição de energia elétrica naquela cida-
de'
:_. Circular n. 27, do Depàrtamento das

Municipalldades;
- Oficios do Departamento das Muni

cipalidades, agradecendo a remessa de pro
Gessos remetidos por êste Conselho .

Ordem do <Ih
A Casa aprova, por ·unE.!i1n-�!(h,Je.df vo-

tos, o parecer n. 258: .

Vai à impressão o pare ier ,

N.362
O Departamento das MuniCipalidades

éncaminha à apreciação dêste Conselho
um projeto de decreto-lei da Prefeitura
de Lajes, visando a abertura de vário�
créditos a�iiclonais.. no montánt�,de!oJten
ta 'e nov.. -mil e 'SelsC'enu,s' 'cruzÊliros

'

....

(Cr$ 89.600,00), assim· distribuidos:
l0) - Crédito especial de Cr$ 15.000,00,

para reforma de caminhões;
2°) - Crédito suplementar de .

Cr$ 74.600,00, para refõrço de diversas do
tações orçamentárias insuficientes, con
forme especificação detalhada constante
no processo.
Os recursos parlli cobertura dos presen

tes créditos, segundo informações do sr.
Prefeito e da Secção de Contabilidade do
D. M., correrão à conta do excesso de ar

recadação dêste exercício.,
Assim, opinando

.

favoràvelmente, apre
sento ao Plenário o seguinte'

Projeto de resolução
O Conselho Administrativo áo Estado

aprova, nos têrmos em que se acha redi
gido, o projeto de decreto-lei da Prefeltu

-

ra Municipal de Lajes, enviado em oficio
n. 157/1.738, de 9-9-1946, do Departamento
das Municipalidades.
S. S., em Florianópolis, 2 de outubro de

1946.
.

José B. Salgado de Oliveira, relator.
RESOLUÇãO N. 258

:t aprovado, nos têrmos abaixo, o proje
to de' decreto-lei da Prefeitura Municipal
de Florianópolis, remetido com o ofício n.

123/1.568, de 2-8-46" do Departamento das
Municipalidades. •

Texto de projeto de decreto-iei nos têr
mos em que se acha redigido

Art. 10 - Fica o Executivo MUllLiclpal
autorizado a transferir, a título gratuito,
pela prazo de 25' anos, à Sociedade Rádlo
Gtiarujá Ltda., desta cidade, o uso de um

terreno, pertencente ao patrimõnio muni-
cipal, com a ãrea de 9.500 metros quadra
dos, sito à rua Felipe SChmidt, nesta Ca-

" pital, limitado, na frente, com á referida
via pÚblica e, nos fundos e lados, com
'onp .. .,s ta.rn bém de propriedade da Pre
feitura, destinado à construção da casa do
transmissor e tõrres da mencionada Emis-
SOl'a.

�

Art. 20 - Findo o prazo estipulado no
artigo anterior, reverterão ao patrlmõnio

I
muniCipal, livre de indenização, constru
ções e benfeitorias nele existentes;
Art. 30 - ,A Sociedade Rádio Guarujá

,Ltda. se obrigará a reservar, diàrlamente,
I dentro de sua programação regular, vinte

j
minutos destinados à Irradiação de pro
grama de matéria interessante ao Munici
plO.
Art. 40 - Em contrato, serão estabeleci

..das as condições re'spectlvas.
Art. 50 - 1l:ste decreto-lei entrará em

vigor na data da sua, publicaçao, revo-

I
gadas as disposições em contrário.
Florianópolis, 2 de outubro de 1946.
Severo Simões, preSidente substituto.
Publicada na secretaria do Conselho

Administrativo do Estado, em 2 de outu-

1
bro de 1946.

••
Luiz Osvaldo Ferreira de Melo, seCl'etário

administrativo.

NEVES

o a'[ão
.

uor
.

� ft O�. ui O�.
t\Tashi'l1(1ton, :u. P.) - O pre-l [ornalista 'a respeita da necessi- ademais, que existem. dou milhôes

-'
siâettte '1�Tl(,1nan d'Íss� numa roda

I �ade de uma nova lei de=:» de des?cup_ados -: quais n�vecen-
de [ornalistas que existe oerdadei- aos preços, respondeu neqatiua- tos mil. soo ex-combatentes.

;'0 periço de que continue ba'ixando mente. Ponderou que .o relatôrio do Perçuntado sobre se o governo

o poder, aquisitiuo das salários, SI'. Steelman demonstra que os obterá o equiUbrio financeiro n()

acrescentondo, que Ô qouerno en- Estados Unidos se encamintumi próximo ano, o SI'. Trumosi repli
vida esforços no sentido de dele?

I
para a p�'ospel'i,dade do tempo

.

de cou que [ará todas as tentativas

essa tendencia. paz,. porem deve ser '(lanha a 1.1n- para conseguir esse objetivo. Pm'Q

Trunuu« leu tarnbém nma decla- port.arüe batalha da cstabilizaçiio, o atual ano fiscal calcula-se o

ração na quol. salienta às priuci- a qual, na opinião do ctie]e do (10- deficit ern '(.900.000.000 de âôtares,

pais pontos do relatôrio -rediçido verno, sel'á decisiva para a tran- embora neste momento
,

o TesolM"O

pelo sr. John Sieelmosi, chefe da siçõo da gu.el"l'a para a paz. Frisou acuse pequeno supel'avit.
Rec�n.vel'são, sobre a situação eco-

Dr H, S S

Laboratório
Clínieo

RUA Joio PJMIO, 25
fone: 1448

Em frente 00 Te.ouro
do E.todo

Florianópolis ,

Medina Fum. Nerbal Alua tl8 souza
�a.rm. l.. da Costa Avila

M· s DR. LINS

CONSELHO ADMINISTRATIVO
DO ESTADO DE SANTA

CATARINA Exame de &C\ogue, Exatne para verificação
de cancer, Exame de urina. Exame �Qra

verificação, da gravidez, Exan�e • .-,le escarro.,

Exame J)arc verificação de doenoo:la. do

pele, boca e cabelos, Exame de fézes,
Exame de secreções,

�utovaccina8 e transfu:.ão de sangues,
�XQme quimico de farinhas, bebido.

café. água_, etc.

I

Aviso que dia. 20 de
Outubro reiniciará suo

clinico à'rua Salé!anha
Marinho na 16.

DR. SAVAS LACERDA
ClJI1lJCa' médfeo-círürgtca de Olbo.
- OuVidos. Nariz - Garganta.

Pre.criçó.o de lente. de
oontot.,

OON8ULTóRIO - Felipe Schml·
·dt, 8. Das 14 às 18 horas.

IM8IDiliNCIA - Conselheiro »a.
rra, 77.

TELEFO:NES 14llo8 e 12M

DR. A. SANTAELb\
('Diplomado pela Faculdade Na·
donal de <Medicina da 'Universida·
de do Brastl), Médico por concur
.o do Serviço Nacional de Doen·
l1li8 Mentais. Ex interno da santa
Coa de Misericórdia. e HosPI�)
P81quátrlco do Rio na Capital J.

deral
VLlNICA M�DI<:� - DOJilNÇ.48

NÉRVOSA8
.

- Consultóirio: Ediflclo Am4Ul.
NETO

-

.

- Rua Felipe Schmldt. Consult.U:·
Das 15 ás 18 horas �

aea1dência: Rua Alvaro de CarY.·
!lia nO 18 - FlorlanópaUa.

DR. ROLDÃO CONSONI
vm_URGIA GERAL -, ALTA Cl·
RURGIA - MOLil:STIAS Dili 8JI.
. . .. NHORAS - PARTOS .,

rormado pela Faculdade Ce Medi·
cínna da Universidade de Sio

Paulo, onde' foi assistente por' �...
nos anos do Serviço 'Cl1'úrgico 40

Prof. Alípio Correia Neto
Cfrurgla <lo estOmago e Vias bJ·
.UaI'es, intestinos delgado e gr0811O.
tiróide, rins, próstata, bexiga,

.tero, ovarias e tromnas. Var!co
eele, hidrocele, var:mes e bétna

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

raíso) , Tel •. 1.598.
•JCSIDil:�1CIA: Rua Esteves JU·

nlor. 179; Tel. M 764
.

,

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

Florianópolis
Assistente' da Maternidade

CUNICA MI!:DICA EM GERA·L
Doenças dos órgãos inte\ nos, cspec;a)·

mente -do coraç§.o.
ELECTROCARDIOGRAPI.of

Doenças do sangue e doe cervOI.

Doenças de senboi"�s - Partos.
Oonsnltas diàriamente das 15 à. UI

horas. .

Atende chamado. a qualquc' hora,
inclusive durante a noite.

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire
les, 18. Fone 70'2

.ESID€NC�A: Avenida Trompowald.
62. FODe 766

Moléstias nervosas

Moléstias de senhora
Consultór-io - Rua João Pinto n. 7

- �obra'do
Restdôneia - Rua Hete dl\ SeLeh1bro

(Edificio J. A. P. da Estiva)
Telefone M. 834

UR. ARMANDO VAURIO
DE A.SSIS

Dos Serviços de ClInlca Infantll 0..
Assístêncta Municipal e de

Caridade
CLtNICA MÉDICA DE CRIANÇA!!!

ADULTOS
OONSUJ,TóRJO: Rua NUDes Ma·
chado, 7 (Ediflclo S. FrlUlclscol

, Consultas das 2 às 6 horas
RElSrD�NCIA: Rua Marechal GUI

lherme, 5 Fone 783

DR. MADEIRA NEVES
Médleo especíaltsta em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no Rio de Jan,eiro

Consultas diariamente
das 16 horas em diante.

CONSULTóRIO:
Rua João Pinto n. 7, sobrado -

Fone, 1.461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho, 58

uwetor do Hospital "Nerêw Ramos"
CL!NICA MI!:DICA DE ADULTOS

E CRIANÇAS
Consultórro : R. Visconde de Ouro
Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No

vembro \ ,I tos da "Belo Horizonte")
Tel. 1545

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

- Fone manual 812

nouiico nacional, em que este [az
.'um apêlo aos operúrios e' á indus

trio. pal'a que moderem. seus pedi
dos de ausnento de salários e' de

preços, porque do contrário tiace
rá luna. catastrofe,
T'rúnian. erpressoú qne (1 ao oer

no fal'rí lodo o possioel para im

pedi)' o aumento dos preços. O

presidente, interpelado POj' um

.a ••• • T -,-

I
!

DR. BIASE FARACO

,

I
·Clube 12 de Agosto Botijas de ferro

para gás
carbônico
VENDE-SE

Novas, recem-impor tadas
Pedidos à

KNOT S.A., Cx. P. 34

ITAJAÍ

Médico - chefe do Serviço de
Sifilis do Centro de Sáúde

DOFoNÇAS DA PELE - SíFILIS
- AFECÇõES UnO-GENITAIS
DE AMBOS OS SEXOS - RATCIs
INFRA - VERMELHOS' E ULTRA-

, VIOLETAS
CON6SULTAS: das 3 às 6 hs. - R.

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

DR. NEWTON D'AVILA
Operaç6"es - vias Urinárias -

Doenças áos Intestinos, réto e
&nus - Hemorroidas, TI1atamen·,

to da colite amebiana.
Flslot!!rapia - Infra vermelho,
Consulta: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11,30 bs.
e, II. tarde, das 16 hs. em diante

Resld: VidaI· Ramos. 66.
Fo",' 1067

I

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

AVISO IMPORTANTE
De ordem do sr. Presidente,

levo ao conhecimento dos srs.

associados que os convites pa
ra as festas que se realizarem
no Clube, só serão expedidos

I Ipela Secretaria até ás 18 ho-
ras do mesmo dia. OutTossim,
que só será permitido o imgres- !----------.----oi!
so de fOTasteirós ás festas,

me-I Idiante o pagamento de OAS "ARHOANIllOOr$ 50,00 por convite, expedido U' U
pela Secretaria, uma vez soli- V E N DE. S E
citado por sócio que esteja em

dia com a Tesoura,ria e '-que, Pedidos à

sôbre o recomendado. dê as re-

fer'ências nece.sslÍlrias.' . .

"Secretaria em Florianópo-
lis, 1 de outubro de 1946. IElpídio Frag'oso

Seoretário
-----------------------

KNOT s. A.
•

AUTOMOBILIST48
Atenção

Para o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDa
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94

Caixa P05tal 34
I

Tel. _' K N O T _' Itajaí

LU_ p ........

COMPANHIA ':ALIANÇA DA BAU-
,...... _ '1171 - ·Ié•• : • A I A
lNCElrnl08 • T•..llf8POBTt18

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje 6 amanhã será a sua preferida

_ Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopátias - Perfu
marias - Artigos de borracha.

Garante-se .a exata observância no receituário médico.

f

Cifras do ,'BalanCO de 1944:

CAPITAL E' RESERVAS
Responsabilidade.
Receta
Advo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
59780401.755,97

67.053,.245,30
142.176603,80

Fabricante e distribuidores das afamados con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de

-

cClsemiras. riscados, ·brin.•
bons e barato•• algodões, morins e aviamento.
paro àlfaiates. que recebe dir&tamenb' da.

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

Floria'n6polis, - FILIAIS em Blumena� e Lajes.

•

•

Siaistroll pagos nOb últimos Iv an08

Rellponsabilidades OI

98.687.816,30
76. 736.40! ,306,20

....._ __•__ -
• rI:" ,. .. .,.."'",.

I melhore. fábrica.. A Co_a
•A CAPITAL- chama o atengao do.

visito ante. de efetuarem suo_ compras. MATRIZ ell,\

I
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Gesto digno de louvor e de ser imitado,
A' Díretorta da Caixa de Es- "Tenho a satisfação de co- tidade beneficente, a part.ír do

I
A contribuição referente ao Que êste belo exemplo de 80':'- (

molas recebeu do Sr. Mário mun icar que, de acôrdo com mês de Setembro p. passado. mês de Setembro, Já se acha á lidariedade humana, digno de' ii
Marques. da Silva, digno ' Ge- entendimento 11'3.Yido entre os As contribuições serão, va- disposição dessa Caixa na te- todos os encômios, seja ímtta=-
rente da Agência do IPASE, funcionário.s desta Agência, fi- rtáveis de conforntidade com souraria do IPASE, nesta Ca
nesta capital, a seguinte comu- .cou estabelecido que os mes- o maior ou menor número de pital.
nícação. mos contribuirão para eSS::L en- fundonários existentes. . Peço a fineza de ser efetua-

do o recebimento das aludidas
mensalidades, no período de 3
a 10 de cada mês".

-

es

FlorlanóDOUs, 6. de OutUbro d.e 1946

Ecos 'do «Dia do Viajante))

N
à'

c

e:

s:

n

l�
d
d
a

x

C

Flagrante do iantar de confraternização dos via ierites e

representantes comerciais, realizado no Clube Doze de
Agosto, em a noite de 1 do ,corrente. Nossa objetiva
fixou o sr. Otto B_atinga, quando fazia uso da palavra.j

)

(
j

As rãs
democráticas
Rãs políticas, muitas rãs,

grandes e pequenas, em suas

múltiplas variedades, pediram
novo rei, mas um rei democrá
tíco, que representasse a maio
ria.

- E o "Mão-de-Ierro ", ine
xorável' e terrtbtlíssímo dita
dor, abriu mão do poder cen

tralizado. - Realizar-se-iam
as eleições.

...!... Mas, temível que era o

"Mão-de-ferro" , afastou-se-o
do poder, para que Hvre cor

resse o pleíto.
- Voltaram Ias rãs e respeí

teu-se a maioria. - Foi em

possado o novo rei. - Mas
maravilha - nem tôdas as

rãs bateram palmas.
- Porque? ..

Iníciou o rei democrático o

seu fecundo fi jusüceiro govêr
no. - Mias - coi,sa extranha' •

;.
b'

. )
� umas ras macam ustas, eml
ineXiprelssiva minoria, andam a

inquietar-se.. Falam em "'pau
de fogo", citam "bolivianas",
e, veladamente, comentam os

"29 de outU!bro". - Porque?
- 'É que não foram. elas as

contemp,ladaJs ... É porque, em

bora minoria, é de seu gôslto e

apetite o mando, e quem não
bailar ao seu coaxar., cheÍlra a

"!'a'Íxista" e leva pecha. de
"'quere,mo,s Mão ...d�-ferro".

- Como sã-o egoístas es'sas
-

,ras ....

Rui lma

TOME RNO
. O "ELHOR·APERITIVO

Piragibe Ferraz
Leite

tou ao oumprímento dos seus- 1

deveres de humanidade.

Vieiou para Curitiba o

sr. Piregibe Ferre z Leite,
altd 'funcionário da Legião
Brasileira de Assistência,
na Capital Federal, diretor
do Departamento de Orga
nização e Contabilidade
desta benemérita associa
ção.

O sr. Piragibe Ferraz
Leite-esteve recentemente
em Flo'rianópolis, onde, em
companhia do Dr. Ilmar
Corrêa, digno presidente

.

da L.B.A, em Florienôpolis,
teve oportunidade de apre
ciar os magnificos traba-
1hos realisados em Santa
Catarina pela Comissão es

tadual.

De Londre,s
LONDRES. iH. P.) - Chpgou ao Brasil o re

putado tratamento Okas8 tão intensamente
procurado. Okasa é hoje o medicamento de
escôlha universalmente reconhecido pelo
seu alto valor terapêutico e pela 'Aua elicá
cia clinicamente comprovada no tratamento
de tôdas as formas de insuficiência glan
dular. Okasa, à base de Hormônios vivos e

frescos, extratos dp. glândulas germinativas
e endócrinas, cientificamente prepara'Jos e
de Vitaminas essenciais, combate vigorosa
mente todos os casos diretamente ligados a

perturbações das glândul{ts vitais e do apa
rêlbo genital como: Debilidade sexu".l, fra
queza masculina, veJ)lice prematura, fadiga,
perda de memó,'ia e energia, de.ânimo e neu

rastenia, etc .. no homem; Il'igidez, üreguJa·
J'idades ovarianas. idade critiCa, obesidade
ou mágreza excessivas, queda ou falta de
tUI'gência dos seios, enrugamemo da cútis.
etc, na mulher; tôdas essas deliciências pro
venientes de falta de bormônios e vitami·
nas indispensáveis ao crganismo enfraque
cido, tanto na idade avançada como no
moço. - Okasa restobelece a função orgâni
ca, rejuvenesce, revigora e restitui Fôrça
masculina, Vitalidade e Vigor no homem;
Saúde, Beleza,.Atração e ,Juventude na mu
lher. Nas hoas Drog e Farm.-Informações e

pedidos Ao: Distribuidor Produtos ArDa.
Av. Rio Branco, JIJ9,-P.;0. - O!{asa é im·
portado diretamenle de Londres, em emba·
lagem original e garantido pelos reputádos
I.aboratórios Hormo·Pharma, L�ndres.

1.
O tribunal aliado reunido

em Nurcmberq, acaba de anun

ciar ao mundo a sentença dos

eixistas responstuieis pelos
crimes pnl.l'Ícados nft çuerra;

cu.jo desenrolar e epílopo tra

zem ainda sobressaliado o

mundo. Curiosa distribuição
equiuüioa se uerificou. pelas
diversas sentenças: ataun«
condenados á fitar/e, outros a

prisão perpétua; outros a pri
são periódica, e ainda antros

aus.0lvidos. A decisão do' Jari
'internacional - cti.,ja pena 110-
de ser minorada, não acresci
da - teve distinta repercussão
nos países, no espírito dos ho

mens, diterenciamdo-se em

função de crenças reliqlosas,
f/e formos de educação, de ten

dencias hereditárias ao paci
[ismo ou 00 militarismo.

Há quem. Julgue alo desne
cessário e presciruiiuei de Stl

uerlatioa 'indulgenda o julga
iuenio, dentro das mininuis
exiaencias Letjais, de homens
que o IImnao aponta como

responstiueis diretos pelo sa

criticio ele nvühõe« de outros,
pela destruição de centenares
de cidades, por {rios e Cl'WJiS

assassínios de massas htl1/W1U1S
insuneraceis.

A par dessa correrüe de

ideies, e contrastando com ela,
há os que, tundrnnerüados, ge
ratineiüe, em principias de re

ljgir/o e hLl1I�anÜa1''ÍSlIw, pre
aa.m. P, aconselham a clemencia
inr« com, os que ubolarain. o

ritmo normal da trajetória as

cetutr nt.e da eooluçõo do mun

do: - a Deus caberia iusiiçar
os criminosos.

Erislem, ainda, os qtte -

pOS8 ioelmente n{ío em 'maior
nuniero -- ,postulam 1(,1n jul
aumento que, se norteie e

adente na Justiça e no Direi
lo, àt1'iuuindo a cada culpado
a merecida pena.

O critério é »ariauel ele po
vo para povo, de reçião papa

reqião. A o tribunal. internacio
nal cuncpre representar ti. opi
nicio de todo o conjunto de

vencedol'es,' Com o en{orca
'I1WQltO ou hlzümnento é visa
da a. punição dos culpados
não tanto quanto a exernpli{i
cação severa que evite réinci:'
dencias de desastl'osOS eleitos
para o ol'be convalescente. U

que se objetiva é a definitiva,
pel'manente, perpétua, inalte
ravel pacificação mundial'
sonho, utopia talvez, que não
é de hoje mas de há muito,
dês qtte tombou o primeiro ho
mem vitimado pela mão do seu

semelhante. Tal o ideal dos

anti-militaristas, que consti
tuem a maioria das massas

populares, conquanto figurem
fl'equentes vezes como m,ino'l'ia
no seio das elite.s.

do é o. que desejamos e temos
certeza que o será, pois jamais.
a população desta cidade fal->

t' na China.grave a situação
Peiping, 5 (U. P.) - Fôrças se pessoalmente da defesa de

comunistas penetraram nos Peiping, devido à gravidade:
subúrbios' 'Oriental e meridio- da situação.

'

nal de Paoting, capital da pro- Informações autorizadas in-'
víncía de Nonan. Entrementes, dicam que o.s comunistas en-"

o Oeneralísstmo Chang Kai v i a r a m reforços para dar
Clheke deu ordens ao general maior impulso a sua otensíva.
Cheng para que se encarregas- contra Paotíng. AO' que pare

ce, as fôrças esquerdistas já.
tomaram 'I'íngbaieng.
A resistência das tropas na-- !

cíonalistas continua. sendo te-
naz nos arr-edores de Paotíng;..

Tome KNOT

Numa tentativa para
superar o ·record
Nova York, 5 (U, P.) - A super

fortaleza Dresamboat vai prolongar
o seu vôo, até além do Cairo, numa
tentativa .para superar o record

de. dezoito mil quilómetros de voo

sem escalas, estabelecido pela ma

rinha norte-americana.

LEIAM A ru:VlST�!\
O VALE DO ITAJAl

CARLOS HOEPCKE1
Avisa a sua distínta Ireg uez ie: que transferiu a aua

Secção Autoshell (comércio de automóveis, caminhões,
pnoeus, câmaras, peças e acessórios, tin tas, produtos
de petroleo, erc.] para a rua Conselheiro Mafra. no, 34,

ond'e espera merecer a habitual preieréncie,

Fpolis., 10. de outubro de 1946.

s. A.
COMÉRCIO E INDÚSTRIA

1,·1
\

!
'to

Declarada' a Lei Marcial
Seouk, Corea, 5 (U. P.)

I

violentos conflitos que causa-

Foi declarada' a Lei Marcial ram a morte de cinquenta 'e'
em 'tôda a província de KÍJOng- nove pessoas. Entre os mortos

sang, na Corea ..As autoridades figura o. próprio. chefe de 'po-'
militares tomaram essa medi- lfcia de Targu, capital da pro
da básica em consequência dos vinda de Kiongang.

o Paraná combate· os g�.fanhotos�
CuriLiba, 5 (A. N.) - A Seorcta- pelas zonas atingidas, com pessoal

ria de Agricultura deste Estado, munido do melhor aparelhamento-
instalou em Irati um posLo" cen- d' Eque se pau e reunir. ssse serviço-
trai de serviços para dar combate

conta com a cooperação de outros-
á praga dos gafanhotos que asso-

e da população dos muníoípíos aS-'
la- vários municipios do sul pura-:

naense. Desse centro se faz a dis- solados, sendo de esperar que 3J

tribuição de turmas especializada� praga seja debelada em breve.

Parti0 Dotem
para S. Paulo

.

I Rio, 5 (A, N.) - Partm, ontem.-
"

para São Paulo, a mIssao comer-·

cial da Argentina, chefiada pelO"
Ministro da Industria e Comrei!},
sr. Rolando Lag·omarsino.

A auerra
. é necessária a

muitos, [as circular riquezas,
ocasiona altas, cria mércados,
possib'ilita negociatas e con

C'retiza outl'as mtlitas vanta

gens para induzirem os ho

mens e desencadea-la.

seu

*

Acõrdo rosso
.

iraniano
Teeran, 5 (U. P.) - A União>
Soviética e o Irã assinaram
hoje um acôrdo pe,trolífe'l'o'
provisório .sôbre a eXf.Piloração
de alguns poços petroUferos,
iranianos pelos russos. 8egun
do o acôrdo Rssinado a ex,plo� I

ção começará a palitir d-o dia.
vinte ·e quatro do corrente mê�,
logo depois que o acôrdo seja.:
flatificado p e I (} parlamento>
persa.

Com o p1'i1neiro homem, nas
Cetl o pl'irneil'o conflito. Des

de onde a Histól'ia alcança, a

vida no planeta tem sido urn

nunca acaba1' de conflitos, de

ltltas, de ansias, de pl'edominio.
AspÍ1'a-se sinceramente a

pacificação defi1'J,itiva do mun

do.

Conseguiremos -ve-la tlm

dia 1'ealizada?

Quem o sabe? ,. E' ter {é e

eSpe1'a1' ...

(Ching)

Previsão do tempo
Prev.i>são do Tempo, até 14

}loras do dia 6. ..

Témpo: Em geral instável.
Temperatura: Estável.
Ventos: Variáveis.
Temperaturas e�tremas .

de
hoje: Máxima 25.6 Mín.ima
,19,0.

'

f

Vai MUDAR-SE?
AI·T ú

Deseja transportar o

PACOTE?

AI T\Ú
Serviço organizado de

MensagerÍ'a; e Mudançás.
Salão {R'ecord- ..-:.- 'praça ISo

F-<D.N-E: - 16.9.6.
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