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Bogotá, 7 (U. P.) - con'em\

no fronteira da Colômbla com

I
AcrescenHI,·se que

/
já há, tíC.,i.

as de conflito� entre co· já se vell'ificarafu.� Vá.��9S.. m�r-
rumores sôhre sérias desor- o Equador, entre colombianos mortos e feridos, lombíanos e equatorianos, na tçs, '\\ ", i.,'
dens, que estariam ocorrendo e equatorianos. 'Búg'otá, 7 (U. P.) - As no- pelo [ornal "EI 'I'Iernpo "; \ Bogotá, 7 (U. 1\);-::- "El

'I'íempo" anuncia '0, .' Passo,
perto da fronteira en 'e' a Co
lômbia e o Equador, que te
riam ocorrido conflitos nessa

sístem porém, em revelar que região, bavendo mortos e fe-

as desordens continuam e flue ridos.
'

No largo da ca,rioca,. não !
Rio, 7 (Via Aérea) - Na lo sr, Augusto Imbassay, díre

petição do '"Partido Comunis- tal' da Divisão de Polícia PaU

ta" datada de 3 do corrente tica e Social, do Departamento
mês e dirigida á Polícia sôbre Federal de Seguramça Pública:

a realização de um comício no "Não havendo outro comí

próximo dia 10, ás. 18,30,' ho- cio programado, para o dia 10,

Ano XXXIII I Florlan6poll'- Ierçe-letra, 8 de Outubro de 1946 ,I N. 9849 ras no largo dá Carioca, foi nesta cidade, (Iefiro O pedido
dado o segíunte despacho, p�-

- quànto a data e hora. Sen-
---------------------- --- ---�-'---------------------------- do porém, o largo da Carioca

Na próxima semana a, Câmara dos Oep'utados votará leis, de .�h��dl�;I:�e°s.���\�:�:��O�e ���

máxima importâllcia para o Brasil iH�qE:;S���:�';,"���:
São Paulo, 7 (E.). Re-, cados .pelo P. S. D. na recente todos, os títulos, de governar a tnente na próxima semana, já ras de trabalho é o comício 10-

gressou ontem ao RIO o prof" reunião de sua comissão exe- minha terra", iremos votar leis de máxima' oa.lizado mos têrrnos do pará-
Honório Monteiro, catedrático: cutiva, disse o prof. Honório >li' importância para o BrasiI. En- grafo 2° do artigo 141, da

da Faculdade de Direito dai Monteiro:
.

OS TRABALHOS DA CÂMA- tre estas, posso' citar a nova Constítuíção de 18 de setembro

Umíveraídade de São Pau10 e

I "C ." tueí RA DOS DEPUTADOS, Lei Eleitoral e o Orçamento. no intertar ,do campo da Praia

presidente da Câmara Federal ,� omo ja acen uei
,

por Este já foi distribuído por co' _ de Russel devendo ser evitada

d D tad 's
diversas vezes, como presíden- Finalmente, aludindo aos

os eputa os. . exa, que I t d C' . d D' t d
qualquer perturbação no tráre-

e a amara os epu a os trabalhos que vêm sendo pi", a todos os ,s'r,s, rcpresen- d
embarcou no "Cruzeiro do I :

.... ou

go e pedestres ,e veículos,
Sul" abordado 'pelos jornalis- quero permal1ece�' sempT� a desenvolvidos pela Câmara dos tantes, e já tendo a Comissão

quer 'pela praia, quer pela rua

t' d d t I margem dos Partídcspolfttcos. Deputados, informou o prof. de Ftnanças dado início ao do Russel (linha e bonde) e
as, respon" eu na a

_

er

,ai Amigo pantícular, no entanto, Honório Monteiro:
'

seu. exame, dentro em breve
acrescentar .as declaraçoes 'fel- d G b

'

1 M
.

teí dS'l'
' demais vias públicas laterais.

âb d ,It' and h
o sr. a rre on erro a ,I - - "Na Camara, trabalha- poderemos Inícíar a sua dis- A boa 'ordem do comício e

tas. sa a o u ImQ, quan o c e-I' "
,

,

gou a esta CapitaL Sôbre os'
va, eu p consIdero dlgno, por mos ativamente e, possivel- cussão". de sua concentração e escoa-

����:i:i:::�::��aN�: IAurava -se a situação na Palestin a I o novo «j�ortal» ���tod�i:���o..:s�o��c:�:
de' caráter estritamente parti- JERUSALEM, 7 (U, P.) - A situação da Palestina pa- RIO, 7 (VIa Aérea) - A Rio de Janeiro, 5 de outu-

cular. rece tender a agravar-se, em virtude de terem os judeus esta- Academia Brasílelra de Le- bro de 1946".
• belecido na madrugada de hoje, novos ataques ás forças in- tras receberá hoje, em sessão I

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

OUVINDO O PRESIDENTE· gíesas. solene; ? sr. Roberto Simoíllsen: Vão ser
"nA CÂMARA Anuncia-se que poderosos contingentes de tropas britâ- novo "ímontal ", que ocupara

Interpelado, sôbre as "de- �tcas e carros bélicos estão se movimentando para fazer frente a cadeira número três, de que uniformizados.
marches" para a coalização a ameaça. foÍ(' último ocupante Felinto de

dos partidos e especialmente Almeida e de que é patrono

���:: ��:ndt\�e;�i�::i!a �:e�o�� Para tratar da l'eadaptação do cerimonial Art'ar de Oliveira.

deu o sr. Honório Monteiro': ,

SÃO PAU�O, 7 (E) - Viaqando pelo "Cmzeíro do Sul", O novo acadêrníco será re-

_ "Sei apenas aquilo que
regressou sábado do Rio de Janeiro o sr, Franchini Neto, che- cebido pelo sr. José Carlos de

tenho lido nos jornais. E sô-
fe do Cerimonial 'dos Campos Eliseos. Macedo Soares.

bre a União J;;>emocrática Na- . �bol'dado pel� repO'rt�gEim da "Folha .d� �oite" sobre os 0-==-------.--------.------------cional, apenas o que acabei de O'bJetlv�;� de. sua vIag�, ?l�Se o sr., Fr�:mchH�l Neto:. p�rlgo IDalor passou
Ier nos jornais de São Paulo I

- �tlv:e no �1ms�erlO do .Extertor a fim de combinar a
" '

durante a viagem. Sei, tam- reardaf[�,taç3Jo do cerímoníal d� Estado, em face dos novos car- RIO, 7 (U, P.) - O Instituto de Manguínhos já forneceu'

bém, que 018 líderes da U .. D.l�·oS c�l�dos pela reestruturaçao pdr que vem de passar o nós.. no correhbe ano 700 mil doses de vacinas'contra o tifo, espe-
N. realizaram uma reun.ião na,

�o paIs. -: rando atingir llm milhão até Dezembro, O professor Henri-
Câmara, mas somente a e:lqp'O- L

' " que Aragão, Diretor daquel:e Instituto, 'mformO'u á imprensa
sição publicada. é que chegou a como eID Ioda parte que o perigo maior já passou e o surto está d:ecresceh'ào com as

ao meu conhecImento". I p,rovidências das aJUtoridades,
• PARIS, 7 (U, P,) - Lnforma-s'e que fai descoberto uma

CREIO NO PATRIOTISMO vasta organização, com ramificações em todo o território àa

DOS PAULISTAS França e .em Argel'ia, que V'inha desviando mel?salttnente mi-
,

Lnquer.ido, a seguir, sôbre o
lhões de galões de vinho para o "mercado negr�",

. andamento da política d S-
PARl,S, 7 (U. P.) - Começou a fáse final 'da Conferen-

Pci;mUlaOr',�,�,tsse. o .presidelIl.t� �� Revoll'ou-se 'contra o 'Crllllm'e ria da Paz

ai A nova ,reunião :plenária da !Conferência r�alizou·se hó.
- CreIO fIrmemente nO' te, sendo Irápi,da, ,

patriotismo dos paulistas e te-I Rio, 7 (Via Aér,e'a) - O cri-' da 9.0 lp.onstro, na rua Nova,
nho a certeza de que eles sa- me ocorvido há dias no Fonse- 81, de,predou toda a crusa, não

'O sr. Bevin presidiu aos trabalhos, .;tendo !Sido aprovado
berão compreender a hora ca, em Niterói no qual foi V'í- deixando um �ó moveI intato, o projeto de 'regimento preparado pelo Conselho dos quatro
amarga que es.tamos vivendo. tima o menor Sidney d,e Sousa fell'i'ndo após as menores Na- chanceleres e tendo em vista lo ,encerramento Igeral dos trava

Ac.redi,to, também., que os meus Carval'ho, brutalmente violen- tal Í<l1.a , Marieta e Rosa Ferrei- lhos em 15 de outubro.
co'nterrâneos sabem, como ,eu, tado e estram,gulado por Jorge ra da Silva, irmrus do assassino

,que precisamos de paz para a Ferreira da Silva, corutinua a do menor. •

I reestru.turação :política do 110S- provocar reV'olta entre os mo
so' paí-s". r,a.dores locai,s, Ainda ontem,

I indignado com o crime, um
APOIO AO SR. GABRIEL morad.or da 10caHda.de chama-

MONT}TI!RO DA SILV� ., do, Os'vaMo. aI"mou-s'e com 'uma
A propoSIto dos nomes llldI- faLCe e,' penetrando na residên-

_:z:z=:::=__ ___====:z:==s::::::s::: Não há, por enquanto, ne

nhuma confirmação oficial. As
notícias dadas pelo jornal In-

o MAIS ANTIGO DUilO DE SANTA CATARINA

Proortetarto e Drretor-Gerentee SIDNEI NnCETI - Díretor r BARREIROS FILHO
, ,

Diretor de Redação A. DAMASCENO DA SILVA

Zurique, 7 (U. P.) - Acaba
de ser' criada a Cooperattva
Internacional do Petróleo com

o objetivo de unif,ormiz�r os

preços desse combustível em

todo o mundo.
•

Iniciou a fase final

Sangrentas batalhas
Peiping, 7 (U. p.) As Forças' Nacionalistas conseguiram

ganhar a prtmeira fase da luta pela posse de Paoting, capital
da provincia de Hopelli, apesar da ICidlàde estar 'cercada pelos
exercitos comunistas, Tropas legaJlisrtas reconquistar8JlI1,a zona

t'er�oviária entre peipirt e Hangoow e Sushui Kaopetis, afirman
do.s que seguiram recanquig.t8)r Suisvi. Estão se travando

sangrentas bat�,j,!has ,entre comunistas e Nacionalistas, em

cidad:es como Sajan, Tien, Tache.tin, Wantun, todas perto
de Paatin,

• Tyrone Power
>�

chegou ,ao Rio

,

EXTRITO SIGILO EM TORNO DOS TRABALHOS

,
.

LONDRES, 7 (U, P.) - Cientistas ,sovi'éticos trabalham
zntzmamente com os chefes militares, no desenvolvimento de
novas armas. Suas atividades, dentro da Russia, estão 3'enrlo
cercadas do· maior sigilo.

Rio, 7 (U. P,) - Já se en

contra nesta Capital o astro do
cinema Tyrone Power, 'Í'yrone
f,ez UilIla série de cortezias aos

jornalistas e pessoas que se

f�,r��g�n���s�lhOa dep;�:�.���=; Pedida a, suspensão das restriçõesqualquer pa}avra, 3Jté mesmo

resposta, aos funcionários do WASHINGTON, 7 (U. P,) :_ A industria do café apre

ael'opol'to, limi,tà:ndo�se a es- sentou hoje, á Admihistração de Preços um pedido de sus

crevef Deu suas impressões pensão e, medidas restritas, a despeito de ter:em sido rejeita
sôbre beleza do panorama da das as S\UiaJS solicittações amteriores, visando o mesmo fim.

cidade, vista de aV1ao, e10- Não absta;nte� A. V. F, WHUamson da Associação Nacio

giando a Carmem Miranda, nal do Café, dec:lrur.ou que os industriais 'esperam, com otimis

com quem trabalhou numa pe- mo, que o pedido de hoje resolV'a favoravelmente seu prO,;�a-
lícula. ma.. '

A Rússia fabrica bombas atômicas com
.

,

o auxílio de cienti'stas alemães
,LONDRE_S, .7 (U.,P.) ----: !?-,evelGi.-se nesta capital, segun.

do mformaçoes ide adzdos mzlztares estrangeiros em Moscou,
que ,a Russia está 'utilizando cientistas ialemães no fabrico e

ap�!fleiçoamento da bomba 'atômica, bombas foguetes, ,radar e
avzoes de propulsão a jacto.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Nofícias da
França
"NÃO RE1NCIDA},WS NOS f:RHOS
DA OUTRA GUEHRA"!
Paris - (8. F. L) - Na sessão

de encerramento do Congr-esso do
Pai-Lido Radical Socialista, o sr.

Edouard Hcrrict, abordando a po
litica externa dit-igiu-se aos ame

ricanos, nos seguintes termos ;
"Pretendeis a paz dos PO\'08,

inclusive os ela Alemanha. Não tc
Ilho conLra este país a menor pre

venção, mas tenho uma opiuião
bastante pessimista sobre sua ju
ventude e creio que será muito di
ficil converte-la a outro ideal que
não seja o da força. Se nos pudes
�emos ter no centro ela Europa uma

Alemanha democrática, seria uma

grande felicidade e uma imensa

satisfação. Eu digo aos america
nos: "Atenção! Lembrai-vos sem

pre como perdemos a paz logo a

seguir á vitória de 1918!" Quando
leio certos -discursos, não posso
deixar de relembrar esse passado,
e dirijo-me' mais uma vez aos ame-

r icanos para lhes elizer: "Não

rein-lcidarnos nos erros da outra guer
ra!"

Sei que, se um dia nos víssemos
outra vez em perigo, virieis ainda

Iuma vez mais formar a nosso .ado,
mas peço-vos que tomeis em con

sideração os erros que agora evoco

e os direitos da França que são
imprescritiveis ",

O sr. Eelouard Herriot terminou
seu discurso, apelando para a

união de 'todos 'os republicanos,
democratas e patriótas.

xxx
A CIRCULAÇÃO NAS RUAS
DE PARIS
Paris - (S. F. I.) - Finela a os-Ita?iiO das férias, Par-is relnip,ta sua

atividade. Exceptuanelo a publici
dade luminosa, que, por motivos ele
economia, ainela não, pode ser au

torizada, Paris já .quasi f8Cllll
quistou a sua fisionomia ele antes
da guerra. A circulação que se ,!lc
va a 75 por cento de tempos nor

mais, dá atualidade aos guardas Jo
transito tantos cuidados como a de
1939. Os 25 por cento ':rLF� nínda
faltam são representados J .clos
ônibus, que ainda não estão t\lrl'J5
em circulação, e pelos táxis, que
começarão a circular mais lar(h

* * *
MENSAGEM DO PAPA AOS
PEREGRINOS DE LOURDES
Paris - (S. F. L) - Por ocasião

de uma peregrinação a Lourdes dO.3
prisioneiros e deportados f:ranc('
ses, o �anto Padre dirig'lL1 a' MúIlS,
Théas, a'cJministrador da lJiocese
de Tarbes e Lourdes, a següinte
mensagem:
"E' com viva 'emoção que nós

acompanhamos em espirita nosilOS

\Queridos fi lhos, . antig'os prisio
neiros e deportados, saidos, como
diz o Apoeallpse, de "uma grande
tribu lação". Quão profundamente
sensibilizados nos sentimos. Nós
próprios que, por ocasião do Ju
bileu da Redenção, há onze ano",
respeitamos em nome de nosso pre
decessor Pio xr, parecida homena-

rgem á Virg'em de Lomdes! Depois
da terrível tempestade, chegasLes
ao porto de salvação. RflpresenLais
VOSSO& companlwiros de exilio e

cativeiro, \'ossos irmãos feridos' e

doentes, essa dolorosa falange de
viuvas, ótfãos, todas essas famí
lias tão cruelmente atingidas pela
dor". �_
Pio XIT termina sua mens�g'em

fazendo votos "para a ressurreição
da orden:! CI;istã, de vossa casa, de
vossa pátria bem amada e para o

estabeleeimento 'de uma verdadeira
paz enLre os homens".

B R I,T O
,o alfaiate indicado

Tiradentes. J

Automóveis e Catninhões

Aos nossos

Agentes
todo dia esta coluna

até o fim
Leiam

-- ',Pedimo. avi.ar por telegra
ma. quando o jornal não chegar
no me.mo dia.

Laboratório
Rsdio-Tecnico-Electroo

Fundado em 1935
Montagem ie rádio•• An\pli

ficadores-Tran.mi..ore.
Mabrial importadt> direta

mente do. U. 3. A.

Proprietário
ütomar Georges Bõhm
Etectl e - TecniéO - Profi..iopaJ

formado no Europa
F!orian6polie

�U(1 João Pinto' n. 29 -- Sob,

(CHRYSLEq CORP.)
Concessionárto s:

OLIVEIRA &: fiLHO, LIDA.
Rua Deodoro, 1ft - Florianópolis
(Oficina provisória no Estreito,)

q:l,"nd�: ena �!a ",.�eIU'""la�a!!!lr�I!�!1na, o uadicíoual concurso "Bainha' Coração de Jesus" e grande parte Idos Estudantes", anualmente pa-; do "Colégio Catarinense ". Com
trocinado pelo "Diretório Acudê- ela, pois, se, deverão haver iodas
mico XI de Fevereiro", "ai aos pou- as aspirantes ao cetro,
cos atíngindo o seu clímax. Eru

verdade, o renhido pleito está, a
bem dizer, no auge da sensaçáo.
revolucionando por completo os

Eunice ,V. Ferreira. Sendo LIma

meios estudantis da Capital.
candidata que concorre pela r1,j-,

.. me ira vez num certame desta or-Em face das ultimas apurações,
podemos, sinão prognosticar, ar

dem, está desbancando, como se

vê, muitas veteranas. A senhoritamenos traçar algumas considera-

ções. Pelo resultaria da 6a apura-
Eunice está sendo apoiada por
correntes esparsas, q ue não são,
�todavia. das mais ú-acas, 00-

.rno aliás se poderá veril'icar p('13
votação que eslá tendo.

Na terceira colocação SUl se,
também ameaçadora, a senhur itn

ção, realizada sexta-feira, COIl ti
nua liderando o concurso a senno
ríta Sinova Leal Moura, uma uas

candidatas mais fortes, de vez que
é, em frente uníca, apoiada pelo
"Instituto de Educação de Fioria
nópolis." A senhori ta 8inova, que
já se distinguira sobremaneira nos

pleitos dos anos' anteriores tem,
pois, esLe ano, grandes poss :.vili
dades de vencer.

Madalena Nunes é a 4_a coloca
da. Está tendo uma ótima votaçao,
sendo apoiada, ao, que consta, pe
lo "Liceu Industrial de Flor-ianó

polis". �egue a senhorita Madalena,
a acadêmica Laurita Mourão. For

tes, candidatas são ainda as senlio-

r
·

, ::a__t_a_r n_e_s_t_a__R�e-d-a-ç-a---o-.---------- ___

"

do

Em segundo lugar continua a rítas : Alba Reis, Dulcinéa Pereíru
senhorita Ursula Beckrnann, acorri- da Silva, Zenaide Romensky, 1';01'

panhando sempre, ameaçadora- ma Conto, Stela Cherem e outras.

mente, a piimeira colocaria. A se- Entre estas 10 beldades, tavori
nhor íta Ursula Beckmann, que tas da nossa mocidade' estudiosa.

I
também já se distinguira bastante está provavelmente a vencedora do
110S concursos anteriores, é outra certame.
das candidatas que disputam com Nada obstante, quem será a

grandes possibilidades o certame, "RAINHA DOS ESTUDANTES DJc:
do presente ano. Tem a senhorita 1194.6?"

"
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ASSINATURAS
Na Capital

Ano ... ,...... Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Mês."......... c-s
Número avulso.. Cr$
Ano ,_ '... Cr$
Semestre c-s
Trimestre ..... _ Cr$
Número avulso. , cts

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

MACHADO .. CIA.
I

•

, AgiaciC1ll e Repr••entaçõe. em
• Oe1'ol

Matriz: Florian6poU.
Rua João Pildo i n, "
• Cnixa Po.tal. 37
.FilieI: Cruciúma

R'ua Floriano Peizoto. e/a
(Edit. Próprio).

Telegrama.: ·PRIMUS·
Ageat.. DOU principal.
lJlunici-pla. elo E.tod.,

ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO
A. L. ALVES )

Rua Deodorc, ti. 35 - Fnolis.
Encarrega-se óe: compra, venda, hi

poteca, legalização, avaliaçâe
"

� admi ..

nistração de imóveis.

Organiza, também, papéis para CCJmo

pra de propriedades pelos Institutes

de Previdência e Montepio Estadual.

DOENÇAS NERV�SAb
Com os progressos da mediciu

hoje, as doençae nervosas, Quando
tratadas em tempo, são malM per·
feitam�nte remediáveis. O .-:urandei.
ttismo, fruto da ignorância, só podl
prejudicar os indivíduos afetados d.
tais enferfuidades. O Serviço Na·
ciolílal de Doenças mentais dispõ.
de úm Ambulatório, que atende gra·
tuitamente os deentes nervosos ln·

digentes, na Rua Deodoro 22, da. !
la lltlhoru. diàriamente.

RETIRARAM SUAS CANDI
DATURAS

Tôdas as bebidas, inclUSIve u
fabricadas em outros Estados.
retiraram suas candidaturas,
'Para r:einar nos lares catari-

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

QUEiXAS E RECLAMAÇOES
PREZADO LEITOR: Se o'Que lhe

interessa é, realmente, uma providência
"ara endireitar o que estiver errado \lU

para que al�ma falta não se \ repita; e

NÃO o esc�.ndalo que a sua reclamaç�o
ou queixa poderá vir a eausar, encami
nhe-a á SEC�ÃO RECLAMAÇO E:S.
de O ESTADO, <jue o faso será l;;;rado
sem den;tora ao conhecimento de quem
de direito, recebendo v. s. uma informa
ç.o <lo resultado, embora em alguns ,;a

sos não sejam publicados "em a recla,

mação nem a prov,idência tomada.

COMERCIANTE: Dá um li
vro à Biblioteca do Centro Aca
démico XI 'ctle Fevereiro, Con
tribuirás, assim, para a forma

ção, cultural dos catarinenses
de amanhã!
("Campanha pró-livro"

C. A. XI de F,evereiro).

Exame de, sangue, Exa.me para verificação
de cancer, Exame de urina I Exame !;Iara

verificação da gravidez, Exame <ie escarro,

Exame parG verificação de dOenC<:18 do

l)ele I boca e cabelos. Exame de fézes.
Exame de secreções.

I
.Ilutovaccinos e tran8f.u�ão de sangues,
Lxame quhnico de farinhos, bebida.

cofé, água., etc.

..__,----......

Maferial Tipográfico. .

VENDE-SE
Estantes e caixas de tipos em ótimo estado.

NA-O É NOÇIVO AoS

Tenha sempre em co·sa uma garrafinha de

aPERITIVO «KHOT»

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo' não
'publicados, não serão

devolvidos.
A direção não se respon

sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos,

assinados

NOSSAS SECÇOES
Direção de:

BARREIROS FILHO
Notas Politisas
Notas Locais
Artigo," de Redação
Página Literária
SIDNEI NOCETI

€rônic� da Semana

Economia e Finanças ,.
'" Vida Bancária

Notas Científicas
Notas Rurais

Estatística
Nem Todos Sabem
A. DA,MASCBNO

Govêrno do Estado ,

Notas da Prefeitura
Vida Escolar
Religião
Jurisprudência
Vida Militar
Noticiário 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

..

Magazine
PEDRO PAULO MACHADO

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

DEPAJtTAMENTO DE SAúDE
PÚBLICA
Plantões

,Mês de outubro
5·(sábado á tarde) - Farrnaci6i'

S, Antônio - Rua João Pinto.
6 (domingo) - Farmácia 51 An

tônio - Rua João Pinto .

12 (sábado á tarde) - Farmáciw
Calrr,rinense - Rua rrrajano.

13 (domingo) - Farmácia Ca
ta.1'inel�se - Rua Trajano.

19 (sábado á tarde) -- ,F'm'mácia'
Rrl1/.liveú'(I. - Rua Trajano.

20 (domingo) - Fa.rmácia Ro1t
liveim - Rua Trajano.

26 (sábado á tarele) - Farmácitr
S/o Agostinho - Rua Consell�t·,iJ"CJ
Mafl'a.

27 (domingo) - Farmácia S!O'
A qostinho Rua ConselhF.ir.'l'
Mafra.

O sf'I'viço noturno será efet JadO-'
pela Farmácia Ranto Antônio, <>itll'
á 1'l1a João Pinto.
N. B. - A ])l'csentp' 1ahf'la não po

rierá S8\' all,erfloa sem pré
via autorização desta, De:"
partamento.

TELEFONES MAIS NECESSITADO�
Bombeiros _........ 13U
'Policia , .. ,." ', ,.,. _ . • 1031
Delegacia O. P. Social _'. • • . . . 1578"
Maternidade ,,', "'",,........... 1151"
Hospital Nerêu Ramos .. ,.,..... 83:1
Santa Casa ".c.".",............. 1 036'
Casa de Saúd� S. Sebastião ... ,., 1US'
Assistência Municipal ........•• ,. 166'"

Hospital Militar � , • 11 �1
140 'B. C. . _ ..••... , . . . 1530>
Base Aérea , , ....•. ,.,. 78tf'
7' B. 1. A. c.. ".. 1591'

Capitania dos Porto. , •....... _ . • . • 13811'
11\& C. R, , ......••• , .•.•• , •• , •• 160.'
Fôrça Policial _ • . 1203,
Penitenciária " •.......... , 151!'
"O Estado" .. _ ,' 102:i"
"A G�zeta" ' _

. . .. 1656
"Diário da Tarde" 1579
L.' :s. A. . ,........ 164'"
'Emp. Funerária, Ortiga' •• •••••••• IO�
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CLUBE 12,DE AGOSTO--Dia 13.-Domingueira Infantil .das } 9 12 - horas.

3

'Vida· Social
�

AmbQlatórlo e creche «Hedy
VULTOS DA HISTóRIA ANIVERSÁRIOS Constituiu o acontecímento-ds maior reievo na semana

PÁ'I'RIAI ELIAS PALADINO til Companhia Hering no terreno da assistência social aos

JORNALLSTA JOSÉ DO Transcorre, hoje, o amiver- mda em Blurnenau a inauguração do Ambulatório e Creche

PATROCÍNIO sário natalício do sr. Elias' Hedy Heríng", a. mais recente realização da Indústria 'I'êx-

Nasceu no dia de hoje, em Paladino. .
seus llUlITlerosos servidores. ,

'

-Campos, Estado do R.O, no
Estiveram presentes ao ato os srs. Tte. Gel. Irapuan Xa-

ano de 1854. SRA. ANITA FERNANDES r vier Leal, cmte, do 32° B. C., Germano Beduschi, Prefeito

Farmacêutico diplomado en- DE SOUSA
. Munícípal, Dr. José Ribeiro de Carvasho, Promotor Público'

tregou-se ao Jornalismo, tendo Aníversaría-se na efeméride I Dr. Paulo d� lYlalta Ferraz, Delegado Regional de Policia, �rs .

. sido eximio manipulador da que hoje transcorre a exma. Afonso .Balsini, Renato CaI,n�ra, RUJben� Walback, P. B?'Wa,
pena :nos dias precedentes à sra. Anita Fernandes de Sousa - representantes da classe médica Drs. Luiz N. stotz e Luiz de

abolição da, Escravatura em digna espôsa do sr. dr. PedI'; F,reitas. Melro, advogados, M .. Xavier e. Ho�m�t� Tomeíin ,
.

nossa Pátria. Davi Fernandes. respecttvamente, redator -e diretor dos jornais CIdade de' Estando os
. principias que

Romancista publicou em fo- Blumenau" e "A Nação", figuras das mais representativas fundamentam o :El�pi.ri.tismo
.Ihetüm 1l.0 jornal "A Gazeta de SRA. ELI BONSFIELD TEZZA em nosso comércio e .indústria, além de grande número de alícerçados na mais pura mo

Notícias", t r ê s romances: Regista a data de hoje o senhoras e senhoritas da melhor sociedade local. ral, é no esforço regenerador
"Motta Coqueiro", '" Os retí- aniversário natalício da exma,

I
Ao ato inaugural 'usou da palavra o sr. Dr. Renato Câ- de si mesmo, portanto, que o

rante:s" e "Pedro Hespanhol". sra. Eli Honsfield Tezza, espô- mara, médico do estabelecímento, que se referiu á uti·lidàde homem dará a prova mais pre-
Bncetou outra série contra sa do sr. dr. João Batista Tez- da instituição. e finalizou pedindo .310 sr. Curt Hering para des- cisa da sua sinceridade e da

.a escravatura, revelando-se za. cobrir o retrato de sua espôsa, Da. Hedy Hering, recentemen- sua compreensão de espírita.
grande paladino e quando acu- te falecida, cujas vírtudes e dedicação na prática do Bem re- -0-

sado de ser filho de uma ne- MENINA MARISE LUCI cebíarn ali o mais justo dos prêmios, qual seja o de perpetuar- Quando os esposas, vivem

.gra, replicou: - "sim, e disso PIAZZA lhe o nome Duma ínstítuícão de caridade.'

'[UnidOS
em estreita e constante

me orgulho ", . A data de hoje assinala mais Após' a cerímônía, os· convidados percorreram as' diversas cooperação espírítua; e mate-

Em 28-IX-1887 fundou. a uma primavera da galante dependência do Ambulatório, admirando as modernas .insta- I rilal, por um amor' elevado e

"Cidade do Rio", onde os seus menina Marise Luci Piazza. lações, construídas de módo a oferecer o máximo de conforto I puro e pelo compromisso reei-

.artígos juntaram-se ao auda- sem ser esquecidos os' menores detalhes no terreno da hígíe- proco e irrevogável 'de fidelída-
-cíoso 'IPlamo posto em prática ne. Trata-e de u� estabelecimento val�?s? sob todos o� aJspc�-1 d.,e, terão, na. reaâídade co�sti-
na Capital paulista - a fuga

A V I 5O
tos. Nada falta ali, Sala para exame médico, sala para curati- tuido um lar.

em massa dos escravos das [a- vos e pequenas intervenções cirúrgicas, secção de físíoterápía
.

-0-

.zendas - forçaram e precipi-" - eletricidade médica - com aparelhos dos mais modernos Não só ao traidor dos seus

taram a decretação da aboli- No sábo do e dom inqo de raios íntra-vermelhos e ultra-violetas, creche com berçário deveres conjugais, mas tam-

ção. próximo' haverá ônibus para os filhos das operárias, cosínha dietétíca, Iavat.cr e bem a quem o estimula. ali-
A 13�V-1888, decretada a para o Balneário' Co- . box" para amamentação dos recem-nascídos. Para o apa'l'e-1m1entaindo a sua insensatez e a

abolição Incondicional dos es- nasvieiro·s. Os interes- lhamento da creche 'e afim de que ei'a pudesse oferecer o má- sua indignidade, caberá a res-

.cravos, Patrocínio roja-se aos sodas quei am s e diri- xirno de etícíêncía, foram ouvidos sugestões do tecnico em ponsabüídade pela ruína de

';M':' dabD����cldeOJ��lIeS�:e�lh�?�Xcl.�-1 .s: J:ã�o��!:o0l��.. 8
..1 h_���,i-c��tu:r�in��e��,�n,��sB:������I�:s s�u:n��r���u, s:��.� um lar.

-0-

eu eus: a nao 'a mais sritas. Renate Werner e Icuth Persuhn. Criaturas de sentimentos
-escravos na minha Pátria!" Todos Iícaram otímamente ímpressíonados pelo que Ines puros, de equílíbrado espíríto

Faleceu em 29-1-1905 e o seu' ... d foi dado ver no Ambulatóráo, que tem por principal escopo de correção, são'. aquelas que
funeral foi verdadeira consa- flAprOVa o o prestar aos operários da Companhia Hermg assístência medi- cultivam a preocupação de res

gração. relatéfi-O ca gratuita, além de outros beneficios que já ·v,em dispen- peitar os seus semelhantes sís-
O prétato foi aCOlll'panha- j sando, como seguro de vi:da em grupo, aJdicional á aposenta-j tematicamente, sabendo dosar

,do por cerca de dez mil pes- Montreal, 7 (U. P.) A1doria concedtda pelo �. A. P. T., que _var�a e,ntr1e 30;_;{ e .... OiS seus atos e as suas palavras
.'soas, a' pé, que desatrelaram' os Organizaçil!o Ilnternaci?nal do

150 j1, em cada caso, a'�em· de outros. Nao se ipode negar a preo- com bom enS'o, ÜlportrmidalÚ€
cavalos do coche fúnebre, Tl'�b�I,ho apro,:o�, hOJe, o :e- oUlpação altam'ente. benemérita da Indústri>á Têxtil Oompa- e elevação moral.
afim-de o puxarem até o cemi- latol'1� do c�omlt� dos gover- nhl:a Hering, de cercar seus tI1aJballhaldares de todo o conforto, -o--
-tério. n?s �ao aut�nol:,r1O>S, o qu�'l ha- a:sSiegurando-:�hes o bem-estar e Uim fu1Juro livre de incertezas. Os erros de Ulma pessoa,

"Era um esrpontâneo; fala- v.la SIdo deSll�n��o para lllve,s- Após a inaulguação foi servida aos convida;dos, no J:1efeitó- mesmo os mais reluotos, são
-va sempre de improviso. Na tIgar as PO:S,sI�Illdade� de me-I ;"io dos operários uma suculenta churrasca;da. A festa prosse- sempre lembrados ,e corrnenta�
'Tribuna, deslumbrava. Fecun- ll�orar o padra? da VIda colo- [,uiu pe�o dia afóra: com a partlicipação dos operários.

.

'I dos;
das suas vilrtudes, dos

',do e orighlal, b que dizia era l1lal de outra's areas dependen-
G • _

.

"

seus feitos meritórios, bem
,criação de seu gênio. Investia tes f d 225 Ih' d d I,co:ntra todos os problem�s;

.

Ixa as em mi oes e o ares �i��C':f��e���Uq�:� ����r��=
.afrontava-se com todos os as-

�suntos, e sempre voltava das PARIS, 7 (U. P.) - A Comissão Econômica para a Itália pressa do que as �às, são, ue-
polêmicas com o troféu da vi- fixou em 225' milhões de dolares as reparaçbe'S a serem pagas la� homens, esquecIdas as boas ,

-tória!" disSe, referindo-se à pela Itália á Greçia, Iugosl'avia e Etio'pta. COIsas.

.José do Patrocinio, o grande
;{joelho Neto! I

Sua individualidade é re-:
_marcada por sua própri,a bio
;.gra:fia: - "sou fi.lho de uma

pobre preta quitandeira'" de
Campos ... " e adiante excla
'ma, "mas disso me orgulho".

Eis mais uma lição de civis
'mo para a nossa mocidade e

.,... pa'ra os 'brasileiros que merca

-dejam ',:luas consclencias no
menctado das ideologias verme- I

]has!.
'

Hozanas ao maior abolicio
nista do Brasil! E não hajam
c€scravo,s da terra de quem pro
nunciou, aos pés da Rede'nto- .

Ta: - "Meu Deus! Já não há j
. mais escravos na minha Pá
tria!" .

Em 8 de outubro de 1946.
André Nilo Tadasco

ás

PELOS MONICI� II
Bering»

SNRS. I�c�?l���d�ata-
mente qualquer irre

gulaz-idade na' entrega
de seus iorneee.

.,..

-'

� ·?·::·��?::·:��::��··:·:::·r::::::.�::::::-

Si tem irritação retal ou hemorra·
gias, cuidado' São o prenuncio de

gráve doença que" não tratado em

tempo, pode trazer serias complica
cões, exigindo até uma intef"vencão
cirurgiea. A Pomada Man Zan lhe
:iarâ alivio imediato das dOres, ira.
cas a uma substancia de reconhecido
efeito antisético-bactericida.

PARA HEMORROIDES
Um produto De Wilt

'Vicl.entíssimo temporal
BUENOS AYR'ES - 7 (U. P.) -' DesaJbou violentíssimo

temporal sôbre esta cidade e em Viárias zonas da prrovi:h'cia de
Buenos Ayres, ,causando danos de tmpanda as comunIca
ções.

Segundo inf.ormações·, não há mortos nem feridos.

TOME APERITt.VO
,

K 'N () T

-0-

O homem para viver' Sendo
útil. a si e ao próximo, precisa
estabiJli'zar a :sua vida dentro
de um:a diretriz onde os rprejui-

[ZOS dia orlgu�ho, da ambição,
dos precO'll'ceiJtos e dos atos
contrárioS á sã moral, não se

façà-1'll sentir.
:'__o-'-

.

E' a dor que compéJe o l10-
mem .a proceder em harmonia
com a lei di'Vina.

OSCAR F. CARNEIRO

União Católica
MUitar�s

dos

(COMUNICACÃO)
Firmado peJo sr. Antenal'

Corrêa Rocha, 1 ° secI;�tário,

1recebemos a seguinte comuni

oação, qu'e agradecemos:
.

Florianópolis, 30 de setem
bro de 1946.
EXimo. ,sr. Diretor do- Jornal

UIJ]lillll:(IIHU; Illil

o "Eslt�do".
NESTA

I - Este Núcleo tem o pra
zer de parHoi'par que no dia

\ 22 do corrente, durante as fes
tiv1dades do dia de São Mau

rício, foi -empossada a nova di
retori,a de,ste Núcleo São Se
bastião - FeI1nando Machado,
do 14° B. C., a qual ficou assim
co,ns,tituid.a:

. Pres,idente: Ten.. Gercino
Gerson Gomes,' Vice-presiden
te: Sub-lt-e-n. Pedro Bruno de

Líma, 1° Secretário: 3° Sgt. ,

Ãntenor Conrêa Rocha, 2° se-I AI,bhl0 João Cardoso e José.t-------.
cretário: 2,° Sg,t. Mário Alntô- Clemente, C. C. S. - Sds. João
nio Luiz, Tesoureiro: 2° Sgt'j Oando.so Ramo,s e João Matias
José Antônio Bento, Bibliote- Bl�sius, C. M. M. - Sds., José
cários: Cabos Arlindo Peres e Euclides e WaLdir Schusler.
Juvenal Zandomenieo, MOlli- II - Valho-me do ensejo
tore.s: la Cia. - Sd. VaIdemiro para apresentar os meus pro
da Silva Crubral e Sd. A,nieeto testos de estima e oonsidera-
Miguel, 2a Cia. - Cabo FralIl-l' ção.

'

cisco AveHno da Silva e Sd. Antenor Corrêa Rocha, 30
IAtaide Nazário, 3a Cia. - Sds. Sgt. 10 Secretário

_Ors.
Aderbal Ramos

da Silva
B

João Batista
Bonnassis

ADVOGADOS
Rua I Felipe Schmidt 34,

Sala 3. \ Telef. 16-31

É . mIA DOENÇA
MUITO PERIG,OSA
PARA A FAMILIA
E PARA A RAÇA..dobrou

Miami, 7 (U. P.) Dmante as u]timas hor.as o fUTa!cão do
brou de violência, representando um perigo para costa aerea. O
serviço meteorológi:co publicou tres bolletins aos aviões, segui
damente.
;

o ciclone'

•

de violência
--

AUXILIE A COM· ,

BATEL·A COM o

I

I
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I

NOVO HORARIO DA

I

P. ALEGRE - FLORIANó
POLIS - CURITIBA - S.

PAULO
Quintas e Domingas

Decolagem de Florianópolis,
ás 14,00 horas.

S. 'R_A.ULO - CURITIBA -

FLÕl"ÜANóPOLIS _c- P.
,

ALEGRE - MONTEVIDEU
Segundas e'Sextas'

Decolagem de Florianópolis,
ás 10,00' horas.

Informações: Filiai VARIG
- Ed, La Porta - Telefônc:

1325

----------------------------------------------.----------- ,

(tProblemas básicos de Santa Catarinà
o trato freqüente com as.mas básicos do E'S,taJdIQ� ou do Estatdstíca merece o aplauso e

realidades estatístíco-geogratí- Município. ' o apôío de todos os que se m-Icas 90S municípios catarinen-I Não há duvida de que a íní- teressam, de fato, pelo engran
'ses, nestes longos anos de in- dativa das ÓI1gãOlS regionais de �ecimênto de Samta Catarma. '------------------

vestígações 'e de, experiências, _-

r.r����ª���gl�����������������������������������1ilvem aponbando aos órgãos re- II
gíonaís de Estatística a exís-
têneía, no Estado" (Ire proble-
mas diversos, de naturezas di-
.á:ierentes e diferentes ordens
cuja impontãncía, no desenvol�
vímento de Santa Catarina, é
de tal sorte, que bem podem
ser classíficados "problemas
fJálsiicos" ou "problemas de ba
se".
Valendo-se dos -resultados

dessas experíêncías e dessas in
vestígações, bem como da co

piosa documentação que logra-
ram reunir e sistematizar nes
tes últimos dez anos de ativi
dades, os órgãos regionais eví
dencíados, por seu colégio dírí-.
gente, que é a Junta Executiva '

Regional do Conselho Nacional
de Est'aJtí:s11�c:a, pretendem ela
borar profundo trabalho técní
�o, que configurará 'os diver
sos problemas, sugerindo, sem
pre que possível, a respectiva
sclução, em função de precei
tos de racionalidade e de obje- I

tfvismo.

.,
"

J�

c

Não quiseram os órgãos es

tatístícos deixar de solicitar 'a
cooperação daqueles que, em

bora estranhos aos seus dife
rentes quadros, devem ser ou

mos em problemas de tama
nna envergadura, Por isso
mesmo, O' DEE já se dirigiu aos
nossos maoíres técnicos nas di
diversas especialidades, SOlki-1tando-lhes elaborem círcuns-}
Itam.dooo trabafho: sobre edu
cação, ou economia, 'Ou finan
ças, ou saúde pública, ou divi
são geográfica, ou transportes,
'OU' rodoviação etc. etc., confor
me a respectiva especíalídade.
Aos Prefeitos Mamícípaís, o I

DEE também soídcítou coope
ração, com o' pedir-lhes focali
zem, através de relatório minu
cioso, as necessidades da re

gião que admínístram.
O pedido de cooperação, pe

rém, não se encáminha ape
mas ao mundo .ofícial eu aa

rnundo técnico. Por nosso in

termédio, o DEE dirige-o, tam
bém, a todos quantos, especta
ãistas 'Ou conhecedores segu-j
TOS de problemas, coletivos e I

que interessam a coletividade i
catarínense, e,stejaan dispostos

I'a colaborar nessa empreitada
sem precedentes.
O DEE receberá, cem agrado,

diretamente através da im

prensa, quaãquer coãaboração
neste sentido. "

De nossa parte, colocamos á

disposíção dos técnicos , dos

especíalístas, dos conhecedo
res, as colunas deste jornal,
para a dívulgação e discussão
de ídéías referentes a proble-

Botijas de ferro.
para gas
carbônico
VENDE-SE

Novas, recem-impor tadas
Pedidos à

KNOT S.A., Cx. P. 34

ITAJAÍI
CARBÔNICO I16ASVENDE_SE

Pedidos à

KNOT S. A.
Caixa Postal 34

Te!. _. K N O T - Itajaí

Mais de 350
de

SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇIO, .S. 1.

B R IT O
o alfaiate indicado
Tjradsntes 7

\ «BOULEVABD» e LIVROS GALANTES
Legítimos Nús Artíliticol Francêsell. 6 fatal 9xl2 C ....$ 70,00

O. ARAUJO CARNEIRO -- Cai.xa Poetal. 1126 -- l<io
-

Peçam-nos catál.ogoll dos lh':ros.

'.

milhões
I I

•

cruzeiros

Ji· PAGOS 105 PORTIDORES DE

TíTULOS DE SULDeIP!

Em 16 anos apenas, a Sul América Capitalização, S. A.

tornou-se a maior sociedade anônima de previdência da

América do Sul. E o melhor atestado do extraordinário

desenvolvimento das suas operações é o fato de já haver,

pago mais de 350 milhões de cruzeiros aos portadores ")

I'

de seus títulos, os quais, somente em relação ao ano de

1945, receberam Cr $ 88.936.426,60. Nesse total, é impor-
\

.._' .

tante destacar que mais de 33 milhões de cruzeiros foram

pagos por títulos amortizados por sorteio e. quase 15

milhões corresponderam aos lucros distribuídos em rela-:

ção ao mesmo ano. Mais de 16.000 portadores participa
ram âêsses lucros, verdadeiro prêmio à perseverança na

manutenção dos títulos em vigor.

.'�.;

Siga o exemplo de mais de meio milhão de pessoas por

todo o Brasil. Comece, ainda hoje, .

a tormar.. com peque

nas contribuições mensais, sólido pecúlio, adquirindo títulos

de económia da
..

A

A MAIOR SOCIEDADE ANONIMA DE
, A

PREVIDENCIA DA AMERICA DQ SUL

Descontentes os [nízes argentinos Perca�a Gordura
M?nte·vidéu, t (D. P) � Os juiz�s de fut�bol argentínos Um método -novo, usado'

entrarao
.

em greve a pantír de amanha, caso nao sejam toma- pelas Estrêlas de Cinema
das medidas adequadas para acabar com as frequentes agres- de Hollywood. Póde-se
sões que têm sido alvo. obtê-lo agora nas far-

A associação dos árbitros tinha resolvido a imediata de- mácias.
claração de greve, porém, depois, resolveu deixar essa resolu- Um médico da California que atende

ção e,m suspensão até .amanhã,
.

afim de aguardar que ÓS, dírí- as Estréias de Cinema de Hollywood
. descobriu um método seguro e noyo

gentes de futebol demonstrem com ratos as medidas tendentes para reduzir o excesso de gordura.
antiestética. Esta descoberta chamada

a acabar corri as questões em foco. Formode díssolve a gordura de um

modo seguro e rapido. Comece a J)er
der peso na primeira semana e muitos

quilos ao mês. B-asta tomar 2 pastilhas.
3 vezes por dia. Formode. estImula
'a saúde, a energia e proporcrona uma

figura atraente, de modo que .possa pa-
recer e sentir-se 10 anos mais Jovem.
Formode é um preparado garanti
do para remover o excesso de gordu-:
ra. Peça Formode. hoje mesmo. efJ\'

qualquer rarmécta., A nossa garantia é

a sua'irnaior proteção-

Distr. S. I. P. Caixa Postal 3786 .; DI

()

.

'ESCRIT'óRIO JURtDICO COMER.CIAL
AII!1.1nt'ol :"Jurídicos -- Comerciail"- Rurais e .Informativo.

Endereço, Tel. ÊLIBRANCO - LAJES - Santa Catarina
Conlulte no.sa Orqan;zação antes de Ia decidir pela com-

'

"ra ou venda de imovais. pinhail ou qu,alquer-

empresa ne.te estado
Diretor: •• DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
,. ADVOGADO

I' Rua Frei Bogérfe, 54' - Caixà Postal �4 - FORe 54
,----�--

Dr. CLARNO G.
GALLETTI

'ADVOGAD9
Crime e cível

Constituição de Sociedade.
NATURALIZAÇÕES

G R I P [ ? TOS S E o B R O N Q'U í TE

I
I Títulol Deolaratórios

II Elcrit. -- Praça 15 de Nav. 23.
l0. 'andar.

'

ReQíd. -- �ua Tiradentes 47. I
• FONE -- 1468 �

f
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5o ESTADO-Terca-telra 8 de Outubro de '�.6

LIBERDADE ATRAVÉS DAS

FRONTEIR_�::; JIPor Adrien. Lenuiiire

(CopY1'ight do Serviço Prunces
de lnformaçtip)

Uma das caractei-isf.icas do pe
.ríodo com prcendidn entre as c' nas

guertas mundiais, foi a di í'icutda
.de de circulação .através das f!"'l1-

terras, para pessoas, msrcadurras
.. -ou valores.. O mundo era um ::;is
Lema de compartimentos estanques
.e dir-se-Ia que tudo quanto IJI'O
·vinha ele outro país, era conside
:rado inimigo, "hostes" - como os

romanos designavam a Lodo o cs

.trangeiro.
Não podemos estr-a nhur, puis

,por ter a Carla do ALlanlico mu-«

nitestado a aspiração de libertar (J

íntercambio mundial.

Invocaram os Estados lill](lo;;
tais p rincipios, ao fazerem os COIl

t, vites para a Conferência Inte .uu

cional do Comércio Exterior -Jl'C
.se dever-ia realizar na primavera cip

1946, e foi adiada para me 111 o I" oca
.siao, Nf'1Tl rol' isso, porém, r]pix(lu I"Wash ington ele por em prúl ica SUa

-aspiração a, um oomércio ínto.: .a

.cíonal mais l ivrr-, valendo-se dos

acordos de empréslãmos assi :a'!,,�
-com duas nações europeias a

Fr-ança e LI Inglaterra. Ef'etivarueu
te, em ambos os acordos se consig-

'IJ<1 a oln-igaçâo do devedor (1(, na 1-:-
xar suas Lari l'as aduane iras. i'\u

que se refere á Inglaleira, implica
esta obrigução na ruptura do �is-'
'Lema de Ottawa, ele acordo com o

.qual existia um regime cle ta ':ira,' .

aduauoi I'<.'� pref'erenciais on L"e os

membros da. Commornwcalth nri

tanica.

Compreende-se perteítamcnte es

La firme politíca dos Estados Uni
.dos a favor de maior l iheralismo no

intcrcambio internacional. O a» '011J

.damento das tarifas aduaneiras 111(,,;,

porrnitirá expandre seu com 'reJ,'

em todo o mundo, por causa de

.sua situacâo privilegiada no ([lll'
-diz respeito a matérias piimus, a

sua uvançadissima técnica e sua

poderosa industr-ia.
.

A Inglaterra foi, também, nou

tros tempos, a campeã mundial elo

livre cambio; Graças a este ;':;ste
ma foi o Reino Unido, durante a

maior parte do século passado, o

rornecedor, quase unico de arLib'M
lIlanufatlll'aelos e o centro Iiuan
-ceuo do m undo. Devia tal ptivr
.Iégio a vantagem que possuía, so

bre as demais nações, � moderno

.::��!�!r�Ov�����t�il���e��lt��� J::
Aux.-l.-ar de CO'Ot·IDU·am a'.s dl·veru'e"DC·lasf'erença entre a posição da J ngla-

.Lena de então e os Estados Uni-

E .-to'rio.dos atualmente: o privilégio bi-ita- ser
I París,

"

(U. p.• ) _ A divergência entre os Quatro Grandes\nico não Linha concorrentes, poió Preci.a-se d� � moço àesem- I na Conferência da Paz continuam sem diminuir. Os Estados.não havia grandes industr-ias Iora t�:a����rvt:o�ld�r���r:tóCr� p�:: I Unidos propuseram ��ta noite, duran_!:e � s�ssão da. comis.são-do Reino Unido, lário minimo, d. inicio.
.

I econômica para a Itálta, uma, reparaçao Italíana mais -eonsíde-
.No século XIX, a liberdade de E.crever poro o Caixa Po.tol rãvel para, a Grécia.

259, dando refer.êncios, IS v,'4 '-- --:- -;- _

"

•

COMO AMPARAR O DINHEIRO
EMPATADO NUM ANIMAL, DE RAUA �

,

8 CIRlEHUIS DE SEGUROS:Um belo animal ... Uma pequena fortuna em perigo ...
Se sobrevier um acidente,.. como alcançar uma in

denização? A resposta é muito simples: �m seguro
na Carteira de Animais mantida pela SATMA. Já os

maiores criadores do Brasil recorrem à SATMA para

'proteger os seus animais de valor. Faça também o

mesmo, para sua maior tranquilidade.

Acidentes do Trabalho

Acidentes Pessoais

Incêndio

Automóveis

Fidelidade e Flàuça

Civil
SUL aMERICA. TERRESTRES,

E ACIDENTES
..

MaRíTIMOS
A MAIOR COMPANHIA DE S&GUROS EM SEU G�NERO DA AMERICA DO SUL

RfO DE JANEIRO

Rua' Deodoro, 33

Ftorianôpolia

Livros nOVOl! e usados,
em diversos idiomas.

atravessar fronteiras era maior
'para os homens qUE' para as mer

cadorias, Não existiam, então, a:

1<" leis imigratórias que 'marcam li
.mites e fazem discriminação de
raças de imigrantes. Isso Il: 'mi
ti

,
Ia que os excedenLes ele poputacão

-dos países e não industrializados,
.procurassem meios de vicia noutras
nações, o que atualmente seria irn

possível, se não forem levantadas
, .as barreiras imigratórias,

Mostr-a-nos isso como a Iiberda
-de de intercambio, entro os' di ['c

,

r'entos países, forma um Lo-elo cujas
partes estão entrelaçadas. Eis por
que a liberdade, em um unico se

I
tor, por exemplo quanto ao co-

',mél'ció internacional, mantendo-se
.a restrição nos dr-mais, não cous

iiLlli rcalmente um progresso dc
·mocrático ,e sim, () eslabelevlmen
.to de um pri\'ilég'io,

Vendedores
Precisa-se de dois, sendo 'um

para trabalhar na praça e ou

tro para vis [er no interior do
Est sdo, Ordenado Fixo.',
Escrever dando referências e

pretensões' a Caixa Postal 259.
.5 v.' ..

Atende encomendas de
obras editadas no Brasil
ou no estrangeiro.

·'1Novidades todas
semanal!

PRECISA-SE ARINA

:VEREIRO
ES DE 1946

de uh!. ropoz de 14 o 16 anos,

que tenha algum conhecimento de
datilografia, poro tt'aholhor em

eBcritóriG de indústria. Cortas do
'próprio PU" ho

.

pa:,a Indústria,
nellto �edoção, Voto no senhorita

37,' 3
Estabelecimento\ ,

CASA MISCELANEA dístrí.
buidora dos Rádios R. C. A
Victor, Válvulas e Discos .

Rua Cunselheiro Mafra ELE6ANCI4, CONFORTO E ECONOMIA
consegue-se com os trajeS sob-medido.

GUA,SPARI
ESCRITÓRIO JURtDICO COMERCIAL

(Com um Departamento Imobiliário)
Vendas de pinhais, fazend�s e emprêsas
Dir�tor: dr. Elisiário de Camargo Branco

ADVOGADO
Rua Frei Rogério, 54 _; Fone 54 - Caiu, Postal lUEndereço telellráfieo: "Elibranco" - Lajes - Bta Catarl.a

Vendedor por conta propria:
PLACIDO MAFRA - Bazar de M6das
Rua Felipe Schmidt, 34 - Fone, 755

coleção de amostras Atende·seà 1on-11cilio,Boa

•
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Está despertande grande interesse entre os remadores do C. R ..

Aldo Luz, a realização da regata interna marcada
para o próximo dia 3 de I Novembro" \ I . •

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

SOCIEDADE RADIO
GUARUJÁ LTDA. '

ReSeIlha das programações pa
ra o dia 8 de outubro de 194�

9,00 - Bom dia. para você.

9,30 - Notíclárto Guarujá.
10,00 Cantores brasileí-

ros.

10,30 - Música deliciosa.

10,45 - Cartaz das terças
feiras.'

11,00 - Bazar de músicas .

12',00 - OfereC'imentos mu-

sicais{. .

1400 - INTERVALO.
18'00 .

- pen.samento Social
,

.

.

Católico.
18,15 r=: Alma Portenha .

18,30 - Francisco Alves.

'rJ.8,45 -t Momento esportivD.
19,00 - Ritmos de Tio Sam.

19,00 - Dep. Nacional de

Inrormações
.

20,00 - Músicas brasileiras

...

Leléco es tá obtendo francos, progre'ssos no, treinamento dos craques que inte
grarão o :«scratcb» Catarinense. Por estes dias o eficiéote

-

e prestigio'so
técnico dará a ·conhecer' ao público ii constituição do �(onze» Que preliará

D� próximo domingo, nesta Capital, com os parauaenses
------------------------

CAMPEONATO CARIOCA DE cíonal da Praia de, Fora, ven- bastião ,Alves Monteiro, de l prova de Srulto corri vara.' Lú-'
FUTEBOL cendo o primeiro pelo escore São Paulo Futebol Clube,! cio de Castro, do Pinheiros,

ISáJbado último foram rea- de 1 x o. conseguíu, superar a marca I tentou saltar 4 m. 15 cms.

Iízados os dois jogos antecipa- No gramado do Abrigo de nacional .dos 10.000 metros, não conseguindo vêr coroada
dos, tendo 'O América contí- Menores teve luga: ante on- fazendo 6' lp'er1C'Ulr:so no exce-I de êxito sua tentativa.
nuado na Iíderamça ao abater, tem o 'jogo entre Figueira

'

e l-ente tempo de 32° 24'4/5, 1'e-1
* * *

o Bangu par 4 x 2, e o Canto Píndorama, levando este a sisltado esse que é melihor que EM MARÇO O SUL�MERI-
do Rio foi vencido pelo 'Bota- melãior pela contagem de :3 x o antigo -record" que perten- CANO DE NATAÇÃO I
fogo pelo escore de 6 x.I. 2. da ao mesmo atíeta. Rio - A Federação Argenti-
Ante-ontem o certame _p·ros- • fi • O 2° colocado, José Oitira, na de Natação comunicou á C.

seguiu, sendo as seguintes os SUPERADO O' "RECORD'; do Cormtíams, também supe- B. D. que escolheu as daJtas de
resulãados das três partidas: BF.:AlSILEIRO DOS 10.000 rou a antiga marica. 1 a 9 de março de 1947 para a

Vasco, 4 x Flamengo, 3; São METROS· Houve também a tentativa r e a I i z a ç ã o do Campeonato
Crístóvão, 3 x BanSUJ0€S1S0, 2; São Pauão - O Atléta Se- de "irecord" Sulamerkano na Suill-AmeTilcano de Natação.
Fllluminense, 6 x Madureira,
3·
Com os resultados acima a O .novo Ministro' da' Viação

\classífíoação dos concorrentes -

���ou. a ser a seguinte, sairia de São Paulo
.

o Doutor Artur da Silva.
Por pontos perdidos: 1° luzar ' .

" "I -

J' d D" I'tO Subs�.

, São Paulo, 7 (E.) - Algums , clueíve no de um paulista �.ra Gus'U'lao, UiIZ' e, Ire, -

� América, 6; 2° �\vgar - :80-. .

d R" tA' 1 d I 1 D
..

t
.

1 A I tiJturto, ém exercício do carga
tafogo, 'Flamengo e Flurriínen- jornars ,O" 10 em vercu a o aque a. pas 'a mims ena"

,

notícias, segundo as quais o escolha recai.ria mo nome lo . RITZ: "Hoje terça-feira .:_ de Juiz de Direito da Gomar-

se, 8; 3° JUlgar - Vaif.:_o e São
presidente da República ,remo-I professor Luís dé Arihaia M.e-:Hoje _ ás 5 _ 7 e 8 3/4 horas ca de 'I'Ijucas, - do Estado de

Cnístovão, 11; 4° lugar - Ban- delará íntegralnnente o Mmís- Io, da Escola Politécnica da I _ Sessões das Moças _ S8Jll'ta Catarina, na forma da

gú 17; 5° JUlgar .z, Canto do
tério, chamando homens dos Universidade de São Paulo. O

I
ROXY - ás 7,30 horas. lei, etc.

Rio, 19; 6° lugar - Madureira, di,fe,rençes 'partidos, assim rea- ,prof. Amhaia Melo já ocupou, Margaret Obrien _ June I Faz saber � todos quantoa

23; 7° lugen- - Bonsucesso, Iizamdo o govêrno de coalizão na admínísbração pública de A.l[yson _!__ José Itubí _ Jim- o presente edltal.de p�aça, com
25.

.
" . ". nacional. São Paulo, entre outros; os my Durant _ Marsha Hunt.' o pr�zo de .2? dla� VIrem que,

Constara ,�os. s�umtes en- E acrescentou que está na cargos de prefeito da Capital e MÚSliCA PARA MILHÕES no dia 5 proximo, as 10 hora� ..

con:�ros a pI1ox�!Ila rOd'a?a a cogitação do general Eurico r,ecretário da Viação e Obras I Censura. LIVRE. nesta cidade e Co.ma�c� .de TI-
realizar-se domingo: Vasco x I n'as""aT Dutra por outro lado Públdcas Foi trumbém dirator

-

C' J I B '1.' jucas á, porta d,o e,alÍlclo da.
. . . _

I
J ro", . ,., , ., , -. line -orna ra�llJelro '

.

�enc�, F:l'UJmn�nse x Sao solióta.r a e,oláboração de téc- da Facul:dade de Filosofioa,'DFB. Prefeocura �u�i�lpal, o ,po�-
Cnst<;>vao, Fl�ngo � C�nto nicas de reconhecido valor, Ciências e Let:ms.

, 1_ 'Preços: _ ,sras. e sritas. te:iro. doiS aud�tonos, tr,ara a-

dO" R:!?, .BotJafogo x -.B�ngu e m.e,smo políticos, p�r� a�g�- 0'. nome d? prof. LmSIOr$ 1,20. '

pubhco, �regao d� ven?a ,e

Mardulelra x Bonsut;esso mas das plasrtas mlllls,tenalS Amhma Melo fOI lemhrado ao E t d' t C, $ 2' arr8'�nataçao, a quem maIs, der. , . ,
. S li' an es � r ,00. .

.

.

C.AMPE.ONAXTOX XpAULI,STA inclusive para aquelas que, 08'neral Eurico Dutra, COlll- Caval'hekos _ Cr$ 240. ou maIOr lanço o�en�cer a?ln:a
:.n. conf.orme se di,vulO'a sBr-ão ';oante pudemos

.

colher em
'

do preço da avallaçao, o lmo-

São PlliWO - O Campeona- criadas ou' desdobrada�. Rela- ronte fidedigna 'pelo sr. Ga- vel abaixo (]�scriminado, se-o

to pa;ulista de l"utebol prosse- tivamente ao Mimistério da I)riel Monte,iro da Silva, secre- parado para pagmnento das,

guiu com os resultados se- Viação e Obrrus Públicas, esta- tá;rio da presidência da Repú- custas do arrolamento �os
guinves: mos seguramente i'nfo;rmflJdos I)'lica. bens do finado Ernesto. Estem-
Cor1ntians,.2 x Comercial 1; de que, desej8Jndo o presidente, São 'Paulo, se isto se d'er, te-i. greber: Um terr�n? .�nto em'

liptranga, 2 x S. P. R., 1. da, República o retorno do co- rá então três p.astas no novo / Glaraíba, do n;lUUlclpIO de No-

x x x

r,olnel-engenheiro E.dmu,:do. de Mi'nistério: Jl:lJst.iça.: Bened',itol '<? D E O N va Tr�;tto, de,sta comarca,"FUTEBOL NA VARZEA Macedo Soares e SIlva a dll:e- Costa Neto;, Vlaçao: Pro!. _ As 7V2,.hs. _ COlm a area ,de 56.000 metros,

No pequeno campo de fu- ção principal da Usina de Vol- LllÍlS de Anhaia Melo, e EXite- A MORTE DE UMA ILUSÃO qU8Jdrllidos', tendo 70 metros de

telboI da Vila Ope'l�ária do Saco ta .�edoncla, obra vUI!osa, que :·r,·or, �mbaixaclOT José carlos'l' '-com: Artu,ro :de OO.RlDOVA terras de fre.n��s, que, faze�dos Limões foi reallzaào ante- 'mUlto ou tudo dev;e a esdare- r'le M8Jcedo Soares. Quanto ao _ DOTothy LAMOUR _ J. na estrada publIca, 'por 800 dI

ontem, o encontro amistosa cida dedicação do conhecido último, informa-se, que só irá Carrel1 NAliSH. ,tOiS de �undo, que �azem no

entre os quadros rrincipais do mdlitar, pensa o gen\)ral Euri- rara aquele miniSltério após a OS lV{IEElRÁVEIS' Travessao Geral; extremandO'

Ipiranga, lócal, f; do S, C. Na- C,o Dubra em á.l,gufis nom.oo) in- realização das (eleições e��- Fr,edric MARCH, _ Charles. pelo .
um. �ado ?om, Orestes

duai,s, que dleverá presidir nê LAUGHTON _ Rochel!1e HUD- MoutIbeler e por outro lado

\l,eu Elstado na quaLidade de in- SON _ John BEAL. com A.dolfo Wensc�, no valor

!'erventor fed.eral. 1,) _ O Eisporte em Marcha de trezentos crUZelro.� .

123 _ Nac. Coop. _ '(G�$ 300,00). Quem dIto bem

... ,2) - Fox A�I1pl:aJn News 28 x qUlzer arre�atar, compa�eç�
74 At '1';'.4, d

- I no .local, dIa e hora amma..
- ua JiUra 'es - . h
P h. C $ 5 " .

!
m·enclOnados. E, para que c

'e,-- 'l1eco", - r '00 - �'oo od
_ 2,00' .::__

. ,< ,

gue ao conhe:c�'mento, d� t OH,

"lJIDJ 14. ,,'
mandou expedn' o pre.s�nte,

p. anos.. que deverá ser afi:x;ado no lu-
Fez esfôrço dema·

•

IM P E R I A L'

,.

.." 'gar do costume e reproduzi!Io·
�_As- 71j:,l hs. -

na imprensa de Flori,anópo-
L�RAO QU� ROUBA liso Dado e prus'sado, nesta cÍ-

LkDRAO .

dade de Tijucas, aos trinta.
Stan LAUREL (o magro) í dias do mês de setembro. do

- �lJi�er HA.RDY· (o gordo) I ano de mil novecentos e qua-
- VW1an Brame - Allan _Lane I renta ,e seis. Eu, Rodolfo Luiz:

A DEUS� D�, J?BA Büchele, Ers'crivão" qqe o subs-
� ,

J.lNIMENTO SEDATIVO 11/ l� EplSiOdlOS I crevi. (Ass.) Artur da Silva.

'_____

--:. ,com - GlIde BEATTY. Gusmão, Juiz de Dtniito Subs- ,
,---------

Gado e Laticinios - Nae. tituto, em exerdcio do cargo.
APENAS Cr� $,60 Coop. - Confere com, o orid-inal.

Com essa ínfima quantia Voe' b

"1'
' - Pirecos: - Cr$ 3,6.0 Data sup'ra�8ta aUln lando (I seu próximo. �. .

Contribua para a Caixa de F.smolu, 2,40 - Ro{lolfo IJuiz Biicllele, Es-
1Il0!l Indigent03 QfI Flori1!l.nÓDoU.I!. I "Imp. 14 anos". crivão .

em gravações.
20,30 - Músicas variadas

•

��I
I

C(

es

sa

nEI

em gravações. ,

21,00 - Páginas musicals ..

21,15 - André Kostelanetz.

21,30 - Comentários da Rá-

aio Guarujá.
.

21,45 - Últimas Melodias.

22,00 - ENCERRAMENTO.

le
d(
d�
a

xí
di TOME KNOT.

O MELHOR APERITIVOj(
n

d
fI
x

e
g
C

II

EDITAL

t

t
"I

]
(

(

1
1 I
] .

"

I,

.
.

Os. gafanhotos· deslruiram tudo
PORTO ALEGRE, 7 (U. P.) - Notldas do interior do Es

tado diz qUe a praga dos ,gafanhotos deu grandes preJUlzos
aos plantadores d'Os municipios, em que se faziam as rnaiores
c�heitas de tri.go. Em alrguns casos, como cem 'Ma'nçelino Ra
mos, noventa pOficento da saíDa do trigo precoce foi destruida.
Há muitas famílias desoladas ent:r�agIicu'ltoI'es, ,que nada pu
deram {azer para evitar que seu tmballho fosse destruido.

. SEUS múscúlos
doem ? Pegol> �

um golpe de ar?

siado? Friccíont.

Pr.onto Alívio

A'pós, 3'9 ' horas ,de vôo
OAU�O, 7 (U. P.) - AteJ'ltisS0U no aeroporto'Iocal a super

fortal,eZ'a "Dreambaat" que partiu de Hava.:í, s'em escala.

VOOU 39 HORAS
.

CAIRO, 7 (U. P.) - AJpós 39 horas e 37 minutos no ar.
vOa!ndo sem escana sobre o oceano Pa:cifiJco, as montanhas dó
Ala'Ska e do Camadá, cidades e montanhias européias e zonas

mediterrane.as, chegou .ao aeroporto de payne o "Dreamboat".

•
'.

.'
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DR. M· S CAVALCANTE

A RE'rIFICAçÁO nA FRON
TEIRA nOLANDO·GER1UA·

N'JCA
Haia, 4 (8. H. L) - Anun

cia-se que O' ministro das rela

ções exter-io-res da Holanda,
barão van .Oesterhout, e O' mi
nístro de transportes, enge-
nheiro M. VO's, tarão uma visi
ta de dois dias aos dístrttos
tronaeir íços Holando-gerrnâ
nícos, para estudar as regiões
de ambos O'S lados da f'rontei
ra com o Um de formar uma

ideia mais clara relativamen
te às "reüfieações" de

frO'n-1teira discutidas na semana

passada numa reuníão do ga- •

:==:..:=:.=:::�======�=====�=�=���=�binete holandês, ..

�-

Notícias- eda
,

Holanda
A HOLANDA FORNECERÁ
VIVERES Á ALE�IANHA
Haia, (8. H. L) - Entre

O' govêrno holandês e a? .autO'-
"rtdades de ocupação britânicas
na Alemanha, roi concluído
um convênio mediante O' qual
entre fins do presente mês O'U

maio de 1947 a Holanda torne

cerá, cem .mil toneladas de
verduras de Inverno a zona de

ocupação britânica. Ü'S Iegu
mes serão repartidos entre a

população civil de Weestfalia
.e Renânia. A quantidade com

binada equivale a dois terços
da exportação anual de pre
guerra, que a Holanda enviava

para a Alemanha.
Dessa forma contínuarão O'S

fornecirnentos de legumes ho
landeses ás torças de. ocupação
britânicas. e norte-amertcanas l'
na Alemanha.

Escolha em �ea$4 ..

SEUS DEUlDS
E MANDE-�Sv���r':r

__ ,/'If'-n rr

Avisa que dia 20 de
Outubro reiniciará' sua
clinico à rua Sal�anha

Marinho na 16.

DR. SAVAS LACERDA
ClInica médíco-cirúrgica de O'lbo.
- Ouvídõs, Nariz - Gargaata.

Preacrição de lentes de
contato

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

BOSID:ftNCU - Conselheiro Ma·
fra, 77.

TIDLEFONES 1418 e 1204

DR. A. SANTAELLA
tDiplomado pela Faculdade Na.

eiona; de 'Medicina da Universida.
de do Brasíl), Médico por concur-
110 do Serviço Nacional de Doen
lISS Mentais. Ex interno da Santa
•Casa de Misericórdia, e Hospital
Psiq'llátrico do Rio na Capital li.

deral
'

OLlNICA MÉDIf'� - DOENCA8
NER�OSA8

- Consultólrio: Edificio AmHla
. NETO'

.

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

Sesidência: Rua Alvaro de CarTa'
lho nO 18 - Florianópolis.

DR. ROLDÃO CONSONI
CIaURGIA GlllRAL - ALTA CI.
RURGIA - MOLÉSTIAS DJil 8..

. '" NHORAS - PARTOS .. .

"ormado pera Faculdade ce Medi·,
cínna da Universidade �de SAo

Paulo, onde foi assistente por' '.;a
rios anos do Servtco-Ctrürgtco .elo

Prof. Alipio Correia Neto
Cl!rurgia do estômago e vias bl.
Dares, intestinos delgado e grosso,
tiróide, rins, próstata, bexiga,

atera, ovárros e tromnas. Vartco
ftle, hidrocele, varísés e heru

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

raiso). Te!. 1.598.
BJCSID1l:NCIA: Rua Esteves JU·

nlor. 179; Tel. M 764
-----------------------

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

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLíNICA MÉDICA EM GERAL
Doenças dos órgãos internos, cspec'\aJ.

mente do coração.
ELECTROCARDIOGRAF1.4

Doenças do sangue e doe cervos.

Doenças de senhor-as - Partos.
Ct>Dsultas diàriamente das 15 às 18

horas.
Atende chamados a qualquer hora,

inclusive durante a noite.
CONSULTóRIO': Rua Vitor Meire

les, 18, Fone 702
'IlESIDF:NC'A: Àvenida Trompowski.

) 62. FODe 766

DR •. LINS N}�VES
Moléstias nervosas

Moléstias de senhora
Consultório - Rua João Pinto n. 7

- Sobrado
Residêneia ::_ Rua Set.e de Setembro
- ,(Edificio I. A. P. da Estiva)

Telefone 1\1. 834

DR. ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de Clinlca Infantil dll
Assístêncta Municipal e de

Caridade
CLINICA MÉDICA DE CRIANCAS

ADULTOS
OONSULTóRIO: Rua Nunes Ma
ehado, 7 (Edlffcio S. Frauciseo),
Consultas das 2 às 6 horas

RESID�NCIA: Rua MareChal Gul,
lherme, I) Fone 783.

DR. MADElaA NEVES
MédIco especiallstá em DOENÇAS

DOS OLHOS
.

Curso de Aperfei'Çoamento e Lon
ga Prática no Rio de Janeiro

Consultas diariamente
das 16 horas em diante.

<JONSULTóR10:
Rua João Pinto n. 7. sobrado -'
Fone: 1.461 - Residência: Rua

Presidente Coutinho, 58

DR. MARIO WENDHAUSEN
uwetor do Hospital "Nerêu Ramos"
CLfNICA MÉDICA DE ADULTO'S

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

Tel. 1545
Consultas: das 4 ás 6 horas.
Residência: R. Felipe Schmidt, 38·

- Fone manual 812

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de
Sifilis do Centru de Saúde

DOF.NÇAS DÃ PELE - SíFILIS
- AFECÇõES UItO'·GEN!T�,DE AMBO'S -OS SEXOS - RAI""
INFRA - VERMELHOS' E ULTRJ'.-

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

Felipe Schmídt, 46 .

RES,: R Joinvile. 47 - Fone 1648

•

A CONS'rRUçÁO DE AVIÕES
NA HOLANDA

Haia, 4 (.8. H. L) - PO'r
motivo da viajem dos Irmãos
WaJllter e Richard Beech, fala
se na Holanda, de um acôrdo
-entre O'S ramosos construtores,
norte-amertcanos, de aviões e

a Companhia Fokker, de Ams
tardam. Parece 'que ambas as

firmas ,cO'labO'rarãO' estreita
mente nos planos de fabrica
cão ide aparelhos, e Fokker
�tbrte11á permissão para' fabri
car alguns tüpos dos construí
dos pelos irmãos Beech em

Wchita, Kausas.

dCULOS COM GRIlU • OS MIIIS BONITO.S MODELOS
os MaiS MODERNOS, os MIIIS ECDNOMICOS, DE
ACORDO COM II RECEITII MEDica O,lI sua

INDlCACão OEIaLHIIOII.

OCOLOS ESCUROS DE VIDROS ESPECIIUS

OCULOS PROTElORES CONTRa IICCID. DE �RABlIlilO
MIlTERIIIL FOTOCRAflCO - LENTES E LUPAS

DEVIDO II IMPORTIICão DIRETII DIIS MIIIORES
FIIBRICIS NORTE-JlMERICIINIS OS NOSSOS IIRTI·
SOS São OS MELHORES E OS NOSSOS PREÇOS

.

OS MIIIS ACCESSIVEIS.

Peçam o nosso catalogo e utilizem-se
do nosso serviço de reembolso Po�tal. -

OPTICA AMERICANA

DR. NEWTON IYAVILA
Operações - vias Urinãrias -

Doenças dos intestinos, réto e
anus - Hemorroiàas. Tratamen

to da coUte ameblana.
Fisioterapia - Infra vermelho,
Consultá: Vitor Meireles, 28.

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

Resld: Vldal Ramos, 66.
• Fona 1067

AUTOMOBILISTAS I
Atencão

, �

Pa:"'1 O seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94

I
--�--" _ .. -.......-.

SN88. ,
I

. 4SSIN aNTES
Reclamem imediata-

mente qualquer irre,
gularidade. na entrega
de_ seus jornaes.

I
,.

ODIN'

�I
llo! E REcouellOll iCr.

Cr$

A 1)V()GADQ'3 I
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe, Schmidt 5z - Sala 5
Edifício Cruzeiro ..::. Florian6polia.

COMPANHIA -ALIANÇA DA BAIA-
,..ft�... 117. - U•• : • A I j
mCEIml08 • T:aAJ8POBTl!l1

Cifra's do ,BalaDço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidade.
Receta
AÜvo

•

800900.606,30
5.978Aol.755,97

.

67.053.245,30
142.176,603,80

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

ftlfa1iataria Mello
I

•

Siaistros pagos nOh últimos I\) (;inoa
Responsabilidadea

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco'-Ide Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo l

,":"�:s:"��::,� ...... u�....._ .... u' ......",.' "". .. ... _I

98.687.816,30
76.736,40! ,306,20

COnTRA FERIDA:, RECenTES OU AnTIGAS
. ,

Rua Felippe 8chmidt 22 Sobrado

FA'RMACI'A. ESPERANÇA
do Farmac�utic? N1L9 LAU:S

Hoje 6 amanha sera a sua prefenda
Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopátias - Perfu

marias - Artigos de borracha.

Garante-se a exata observância no receituário médico.

CONTA COR·RENTE POPUi.AR

IJuros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00
Movimentação com cheques' ,

Banco do Distrito Federal S. A.
CAPITAL: CR$ 60.ôOO!pOO,OO
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Rua Trajano, 23 - Florianópolis

I "'A" C'�,'A,
.

S'-,.,.',6.,�.
rillriIII Fabricante e distribuidores

das.
afamadas con·

, "_ - '11 '11 fecções uDISTINTA" e RIVET. Possue um gr�n-
de sortimento -de casamiras, riscados. brln.

I bona e barato., algodões, marina e aviam�nto•
'.

para alfaiates, que recebe dlret<;lmentp das

d
.

t
. t'd d lhe fazerem uma

I
melhore. fábrica.. A Casa "A CAPITAL- 'chama a atenção do. Snr.. Comerclant.. o ln erlor no sen 1 o e.

visita, ante. de efetuarem .ua. compra•• MATRIZ em Florian6poli., - FILIAIS em ,Blumenau' e Lajes .

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

I
. ,
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� r!·UiIO� �m ã� . ft' !Ut i� ·IU � ra í �ã� � ar�
técnicos, olassífleou-os (le In

suflcientes em face das ava

lanches de acridios que aos"

milhões arrasam todas as '; la.'

Curitiba, 7 (Via Aérea) totais, notadamente nos muni.
Delstacado industrial que aca- cípios de São Mateus do Sul,
ba de regressar do sul, tendo Rio Azul e Iratí, A. população,
percorrido grande parte da zo- disse o referido industrial ape
na flagelada pelos gafanhotos, sal' de alertada no combate aos
declarou flue os prejuizos são] acridios, assiste desolada á

completa destruíção das sa- com o auxílio de corrente.
iras. 'I'ão elevado é o volume Acredita o mencionado in
dos acridios em movimento dustríal que o fenômeno pos
que o tráfego de automóveis e sa ter reflexo também sôbre as

camínhões está 'sendo retarda- condícões sanitárias Ilas zonas

do. Os caminhões só marcham' assoladas. Quanto aos recursos
---- .. _- ._- -

,

Florlanõpolla, 8 de Outubro de 1946

A qualquer' momento
Teerã, 7 (U. P.) - Fontes' FRAQUEJA}I OS REVOL-

oficiais declararam que as fôr- TOSOS
ças do govêrmo em luta contra 'Teerã, 7· (U, P.) - Anun
os rebeldes na parte merídio- cíou-se que o bombardeio �ô
nal do país conseguiram, fi- bre 3iS posições das tribos re

na1mente, assumir inteiro con- beldes pelais fôrças governa
trole da situação e que neste mentais que sitiaram Shiraz,
momento é iminente a orensí- debilitou consíderavelmente os
va para o andquílamento dos revoltosos, enquanto as tropas
rebeldes, do govêrno estão preparadas

para avançar logo que 'rece
bam ordens.SHIRAZ CONTINUA

CERCADA
.Teerã, 7 (U. P.) - A cída- .

de de Shiraz, capital da pro- NOVOS CONFLITOSvíncía de Fars, na Pérsia me- Nova Delhí, 7 (U. P.)rídíonal, continua sob cerrado Recrudesce a luta entre hínsítio dos revolucionários.
dus e muçubmanos em várias

REPELIDOS êÔNTRA ATA- cidades.
, .

QUES DOS REBELDES I,nlfo.rma-s: .que nas
, �ltImas

T
-

7 (U P) _ A t. _) horas se ver.ífícaram senas de
eera, ..

. S. 1'0
sordens em Alahabad e Bom

pas governamentaís repeliram baim.
novos ataques Iançado pelos
guerrilheiros Qashquai, contra.
a cidade de Shiraz. Solucionado o

incidente•
BOMBARDEAIUENTO SEM:

TREGUAS
LOlndres, 7 (U, P.) o Mi-T,eerã, 7 (U. P.) - A,s t110-

nis.tério das Re)ações Exterio
pas do govêrno central do Irã,
auxiliadaJs por aviões, "bom- res i.nformou es,ta ·noite que a

bardeaJ:am sem, treguas 31S IugolsJávi� ace?,e,u,. depois d.e
ooncelrutrações de fôrças l'ievo- �:Chl;maçao .�l'ltamc3;' bP�m�lUlcionáJri,as e repelira,m novosl Ir que o 3;V1a,o�correlo <l'l am-

.

I t t s" I
co, que fOI obngado a descer

e VIO 'en OIS a aque .

em Nish, ontem, prossiga via-

DESPERTE' I BILIS gElm logo que o permita,m as.

I condições atmosféricas.

,D,E SEU rlGIlDO •• "
e saltará da cama disposto para ludo
Do fígado deve fluir para os'intes
tinos, aproximadamente, um litro
de suco biliar por dia. Se êste suco

não correr livremente, V. não pode
digerir bem os alimentos e êstes.
fermentam nos intestinos. Então so

brevem a sensação de fartura, seguida
pela prisão de ventre. V. se sente de

primido, desanimado e demau humor.
V. precisa das Pílulas Carter para
o Fígado, para fazer com que êsse
litro de suco biliar corra livr�mente
e V. se sinta realmente bem. Compre
um vidro hoje mesmo. ',fome-as
conform.e as instruções. São efica
zes para fazer a bilis fluir livremente.
Peça Pílulas CARTER para o Fígado.
J'aroanho - econômico: Cr $ .. 3,50.

Previsão do' tempo'
Previsão do Tempo, até 14

:horas d.o dia 8.

Tempo instáV'el com chuvas
sujeito Ia trovoadas.
Tempelratura em declinio.
v.entos do Quadrante Sul,

com rajadas fr'escas.
TeIDjpe.raburas extremas de

hoje: Máxima: 28,5 'Minima

119,2.
I Abolidas as listas
I n�gra�� (U. P.) - knuncia-

• se que os ESlta,dos Unidos e a

Grã-Bretanha aboliram a,s lis
tas negras do tempo de guerra
sôbre o:s firma,s comerciais da
Bulgária.

j, conquista do
premio da paz
C3Innes, 7 (U. P.) - o

"Gramd'e Pr,êmio Internacional
da Paz" foi conoeidido á Suiça

- pelo fi.lme "A Última Porta ,)
.

O júri concedeu o. slegundo
prêmio a Rús.sia, pelo fUme
"A Juventude de 'nosso paíis".
Soulbe-se que o primeiro prê
mio consiste de um bronze de
LipscMtz e o se.�ullldo de uma

tela de Pica,S/So.
Ama,nhã será oonoedido o

prêmio "Intevna,cional " de
ürítica.

Come�ou a safra
do trigo
P. Alegre, 7 'cu. P.) - Se·

gundo informações que che
gam da zOllla de triticultura,
comecou a safra do trigo. So
ment� no muni.cípio de Gari
bal<di,_a safr.a deverá atingir
oêrca de cem mil sacos.

• Comerciar sempre foi, atra
vés dos tempos, um grande
propulsor da ruelhor-ia humana.
Mas assirn corno há vínculos
diferenciais de raças, civiliza

ção, e cultura, entre o nego
dar ele uns e o comerciar de
outr-os, abrem-se dissernelhan
ças nã� pequenas.

,Mll.el·jC31l1OS gostam de ven

der muito e vender barato.
Alemães. e imglêses não fazem

questão do. volume na venda

gem; apuram a qualidade e'

elevam o preço.
Dessa rnaneira se vai obser

vando aqui e ali, diversidades
no modo de comércio. Ainda

assím, comerciando desigual
mente, todos se tocam na cori

vergência comum: bem' servir
a quem paga.

E é lamentável que entre'
nós a diferença se encontre
exatamente em não procurar->
mos êsse objeto.
Em geral, a nossa orientação

é vender um rní.nirno, com um

mim irno de esfôrço, usando um

minimo qua lificativo de maté
ria prima, e tirar disso' um má
xirno de lucro. E o paganêe ?

Que se lixe. ou venha' também
para o negócio ...

! A Visita do ural. Gernardt ao 14 O.C.•
Conforme havíamos anun- DE MORAIS, de nosso EX2f<Cl-

ciado em a nossa edição de 4. to. '.
.

do corrent,�, <Ciheg�u á esta Ca- i :S. E�c�a. ao c?'egar a B�S:-
I pítal, no dl,a segumt,e,' o Exmo Aérea, fOI (mJmpnmen.��do. P,�Snr. G;en'elr aI GERHARDT, .las altas autoridade CIVIS e r.m-·
que se fazia acompanhar de .Iitares, rumando em seguida;
uma Comítíva de 20 Ofícíaís, I para o Quartel do 14° B. C."
do Exército Americano e .maís I a fim de vísita-lo. Após as. con

o Sf. Ten. ()cl. R/2 JULLI0� tínências a que tem direito, S •.
. \

I·t,· d
______________

í

Excía. vísí ou as vanas epen--

E
.... dêncías do Quartel.

ra necessarlo Nessa, ocasião lhe foram.

apresentados os que \ fizeram'
. parte da F. E. B., na campa-
nha da Itáãia.
Demonstralrlam, os Oficiais,

Americanos, desejos Ide verifi
'i!ar as condições tísicas dos.
,elementos de nossa Unidade,
tendo havido, então, UIIll en-

'centro de Basquete-bol, do>

qual saiu vencedor O' Quadra.
de Oficiais e Bargentos Ide nos-'

so Exército, pela contagem de'
6 x 5.
8. Excia., o Sr. Gen. GE--

·

RHAlRDT, e todos os compo
nentes da Comitiva manüesta-
ram-se bem tmpr.e/S'sionados.
com tudo quanto lhes foi da--.
do ver, tendo; no decorrer do,'

almoço que Ilhe foi oferecido'
I pelo Comando e Oficiais desta

; Guarníção MHitar, o Exmo.
� Snr. Gen. GERHARDT agra--'
i decido a a.collI;-i��, �deda�ando'
i que. a sua opm\1jao e a mesma,

ido Embaixarlor Norte Ameri-.
·

cano no Brasil, Snr. WILLIAJM:
I PAWLEY, quanto ao povo bra-·

·

sileil'o: - "não creio que pos
'sam .ser melhore'S,

.

pàis sãry
cordiai,s ao extremo. O brasi-
lleiro é o maior aJmigo dos Es-·

I
d

.

t
'

I·tados Unidos, no mun o m C1-'

1'0". ,

'I Tev'minado o ahr�ço o Exrr:?
Snr, Gen. GE.RHARDT e Conu- ..

Uva prosseguil'aJm viagem.

PARA FERIDAS,
E C Z E M A S,
INFlÂMACOES,
COCEIRAS,
F R I E -, R AS,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURl

, I

Esses pensamentos acidulá
dos nos a'codem qualudo espe
ramos o CIRCULAH seja na

fila da P,raça Quinze,
.

ou em

qualquer ponto do trajeto dês
se ô,nibu's sol�eirão. Dando de
ban�to, pelas Zonas que a,tra-

I vessa, o pobre tem de se esfal
far ao serviço de pelo menos

(fllinhen,tas pes·soas .. às horas
crucia,ntes do almoço e das
avemarias.

Como s'eu ventre luxuoso de

veria ugas.alhar apenas 35, e

magna:n-lmI3lmente abriga umas

60; imagina-se o que acontece

às p.essoa,s que "sobraram" ...
B claro que amarga:m à pé até
o C (,l11tro.

E porque? B que 'outro car

ro na li<nha implicada em ou

tro chauff.etll·, outro conldutor,
mais glalslQlilna, e principa1mel11'te
·em mel hür prestaçã.o .. de ser

viço ...
Aliás aldianrt.a pouco re�la.mar

e porisso 'ninguém1' tuge nem

muge

SUipOllldo que a r. V, T. P. s.e

in.tel'puzesse, exi,gindo mais caJ'

TOS, d;ir-lhe-iam das dificulda
des de o·bter-s·e motores, car

roceries, etc.....

Mas � fato é que existe' 'Ou

tro ônibus - o antigo - talv,ez
em férias numa glarage.
;Porque não o fazem traba

MIar qua,ndo me,ilIQ.S f.osse, em

-torno dias horas do alill1oço -

dêss·e nosso almoço tão duro
·de conseguir, tão di.fícil de di

gerir e tão recalcitra,nte de as-.
similar?

LYDIO

,

O Tribunal do Juri ha
via sido reduzido, pela re

gírne autoritário, a uma

situação rídícula.
A presença dos jurados,

ainda que obriga tóría,
não passava de uma ence

nação de teatro. Ouviam
leituras massantes, dis
cursos entorpecentes, ás
vezes, para, no fim. das

contas, terem o seu verídi
tum sujerto 810 exame 'mi-

nícíoso de magistratura to

gada que, apreciando dete
damente todas as fases do

processo, proferia u:m .novo
ju'llgamento não raro ab
solvendo quando aqueles
'condenavam e condenando

quando os. ;primeiros ab
sorviam.
O jurado perguntava,

então, que papel
. estaria

represen tando na original
instituição. \

Se era c}J.amado a jul
gar, porque )lhe 'modifka
vam o julgamento?
Ou tinha ou não tinha

autoridade para se prr)
nUIllcia:r. Se a tinha, por
que lhe não reconhecian.l
integra:lmleç.rte?

Se a nãó tinha, porqué
o obrigavaJrh a se manifes
ta'!.'?
Antes se ab.oli'sse ° tri

hunal, por delsne�2ss8Jrio,
do que conskagir cida
dãos r.espeitáveis e üheios
de responsabil'idiades, a

desempenhar ipapei's àe
meros f1g1urantes de palco.
Hoje, graças a volta do

Bmsil ao regime democrá
tioo, o Tirilbuna:l Popular
foi vestitu�do ás sua:s anti

gas e 1,egitimaJs junções.
.só em caso de flagrante

injustiça -em seu prmnun
ciamento, poderá s'er eon

vidado a um novo estudo
do fato delituoso, mas

garantida, ai.nda a:ssio:n, a

sua soberania, pela arrn

pla llberdade de manter
a sentença anterior ou

modifÍlCá .. :la.
Era necessário que [cd -

sim ,se fi:?Jesse. Poriqup,
sendo a sociedade a vi V. -

ma de todo o crirrn'e, a ela

ju1gamento do SUipostó cri
minos.). Ninguem mel.l",or
unÍ<Camente compete o

do que ela 'pa.ra to�ar me
didas ;em Idefesa prQPIri'a.
Muito natural portan

to que o Irestabele.cÍo:nen
to do Juri Popullar em sua

alta, significação den�erá
ti'ca fosse recebido, em t J
do o pa:í.s, Icom ir.r:estr.itos
ap.lausos, numa p'Úlbllca
'repulsa a todas as medi
das que atentem contra a

digntdade do c1dêlidãb.
E' exclulsivarrnente sôbre

esses a:licerces que a De
moc.racia se pode manter,

l

vouras por onde passam.

..
li

. '

MISSA
I Em acão de gr_aç�s, será;.
realizada amanha as 7,115•.
na Igreja de São Luis, na
Pedra Grande, missa pelo',.,
25,0 aniversário de casamen
to do Sr. Emmanuel da Rocha.
Linhares e sua Exma. eSPôsdr

I�' Célia c�sta Linhares.

I

Festa avie tória'
Rio, 7 (U. P.) - Le,yarutou.

vôo do aerodromo de Mangui
ahos, sábado, a esquadI"ilha -de
"Tecos-teoos" do Aeroclul;>e
do Brasil, - pequenos aviões
de treinamento civil - rumo

a Belo Horizonte, afim-de par-
ticipar da fe'sta aviatória e do'

Cong,resso de' Aeroolubes do'

Brasil, a se re'alizarem naqur�
la cidade. é

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAI

Rádio Difusora.
de Laguna

Todo o -Sul Catarinense escuta>

diariamente a Rádio Difusora
de Laguna.

970 Klcs. {ondas médias).
Horários de irradiações: - Das"

10 às 14 e 17 às 22 horas.

I
Representante em Florianópolis::

D. F. DE AQUINO.
Red. do Jornl:ll «O ESTADO»..

'(.
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