
r� �1...,....... ..... ......-f'

. uSaudo por. intermédia dessa�imJ�S8; o povo catarinense,
com o qual em· breve virei �conviver por alguns dias». ./

..

(Palavras do senador Nerêu Damos, vice ..presidente,da República, à imprensa'
cata'rin6nse, ao, desembarca� em Florianópolis, em 'SU8 viagem para o

. Chile)e-
..

to de minha exoneração",

,Renunciou 9 cargo o sr

João, Neves da Fontouro
tos e renovar-Ihe o pedido de de
missão.

Rio, 28 (E.) - Falando à repor

tag'em, o sr: João. Neves da Fon

toura declarou que, desde o dia ;)

de setembro, está demíssionário,
de acôrdo com .os têI1Il1OS da carta

que naquela data enviou 'de Paris

ao presidente Dutra.

Begressarsdo ao Rio de .Taneiro,
foi, na mesma noite, ao Palácio

Guanabara, apresentar eumpeünen.,

o MAIS ANTlG@ DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietario e DJl'etor-Gerente: SIDNEI NOCETI _ Diretor: BARREIROS FILHO

Diretor de Redação A. DAMASCENO DA SILVA

Prosseguindo, afirmou:

"Como já não me encontro no

exercício do cargo, desde minha,

partida para Paris, não o reassu-

Ano nnn I
mirei mais, esperando qce o presi_
dente assine nesta semana o decre-

,
-

H .� -.9868HOllànÓJ)oUs- Ter�a.feira, 29 de Outubro de 1946

o senador Nerêu Ramos· em Florianópolis
foram recebidos na Base Aé"rea, o více-presídente

nobre comitiva ..
- Diversas notas ..

•

o senador Nerêu Ramos e sua exma. espõsa, d, Beatriz
Pederneiras Ramos, ao desembarcarem do avião,

sob vibrantes aplausos dos presentes

Tão logo o povo catarinense te

ve conhecimento da passagem do
senador Nerêu Ramos, plecaro Vi

ce-presidente >da Hepúhlioa, por

Justificável, por todos os títu-

da República e sua
, \

nutos 'depois; já ao desembarcar, l!hant,e .imprensa, o povo catacínen- sava por Santa Catacina. Folgo;
era o idusbre homem público sau- se, coru o qUdt virei conviver por pois, em tornar a pisar o solo ca.,

dado com vibrante e prolongada alguns dias". tarmense. Não é, também, peque-

saliva de palmas. '" na minha satisíeção ao encontrae
* FALAM OS SRS'. PRADO KELLY companheiros do P. T. B., o tqUé

,HOMENAGENS MILITARES E SEGADAS VIANA prova que 'em. cada parte do Bra-

Acompanhado do sr. Cmt. Epa- Abordado pela imprensa, os se- si,l tem um grupo de elementos.

mínondas Chagas, S. Excia. passa, nhores Prado Kelly, que palestrava dedicados. Na volta espero demo

então, em revista uma companhia com o sr. Cé.J. Vidal Ramos, e Se- rar-rne Ull11 pouco mais, quando te

da Base Aérea de Florianópolâs, gadas Vj3Ju'a�� JJ.9,S respÜ'nd,(�!raJ;ll; rei uportttÍn!idJade-. de troear- idéias
que lhe presta oontínência. "'É, par3" mim, .

motivo de intensa com meus coéreligíonárdos",
'C't- sail:isfaÇão o, pisar 'o solo de Santa - Qual. a atitude do P. T. B .•"

SAUDAÇÃO AOS CATARINENSES Càtarina e o recebimento dispen- com relação a'{} govêrno?
A seguiir, o senador: Nerêu Ra- sado aos membr-os da delegação - "De fr,anca colaboração e;Dl

mos recebeu os ctunpríanentos de brasüeíra à posse do presidente todos os, emoreeneímentos meritó..
,

'

..

los, a anciedade com que era aguar

dada, peta ãmensa massa humana
que acorreu ao aeroporto da Base
Aérea de Fíorianópolis, a chegada
do avião.

.

Elorianónolis, em sua viagem para
o Chile onde, com os demais mem;

bros de sua ill1s1�ne cornitiva-assis
tilrá a' posse do sr, Gonzalez V.itdela,

..

CHEGA ,O VICE-PRESIDENTE

Um'a Companhia da Base Aérea de Fpo lis, presta coritinência ao Vice-presidente
.

.

da República, qué a passa em revista
SUl venerando pae, autoridades' e chileno, pelos catarínenses, não ríos". E virando-se para .seus cor-.

das demais pessoas presentes. poder-ia ter sido mais amável. fleligionà!l'ios": Colaboração e vi...

Solicitado, o eminente brasileí- Logo após trocamos algumas pa- gilâncla",
1'10 a dirigi'!' a palavra aos catari- lavras com o sr, Segadas Viana

nenses, aka"és' dos miorofones dá que Sie aohava ,cercado de vários
Rádio Guanujá e, :por intermédio elemento;s d.o P. T. B.
da llll!Prensa, sauda seus, conter- RespOln.den'dJo ,à uma nossa Pt,r
râtneos COIl1l 'as' se�uinltes palavras: gl�uILa, disse-nos aquele lideI" 1-ra

"Sallido', po,r intermédio dessa bri- balhJÍ'slta: "Há dez anos não pas-

*

RUMO AO CHILE

Erarn 11 horas aproximadarnen
Presidente eleito daquela nação te quando os possantes motores da

'.aanilga, se .ajprestou Ia levar o seu I aeronave se fizeram ouvir. Após
caloroso 'aJbraço 'ao eminente ca-I descrever tlim semi-círcuâo sôbre o

tacínense. .: campo, o 'avião torna, a pista e, mi-

Escondeu veneno no umbigo
'Cêrca de 12 horas" após as des_

pedidas, a collllillthna, sob apJ,ausos.
reitomou o avião que M.lll110U

.

pall'�·
o Chile.

Nomeações e exonerações nalULTlMft HORA

o

pasta da fazenda
Rio, 28 (E.) - o presidente da ela Fazenda e nomeando par'a su

Republica assinou de'Cretos, con- hsLitui-lo, Augusto de Bulhões:
cederido exoneração: a Oton 'JuliO' o'f�cial admini�tr,ativo, classe 26; [l

de Barros Melo, ag'ente fiscal do Oscar de Lima Cbaves, o�icial ad�

imposto de consuplO, classe L, do miniotrativo, classe 31, do curgo
. cargo, em comissao, padrão R, do
diretor das Rendas Internas do 'l'e- em comissão, padrão H, de direLOI

B A' 28 UP) eh' das Remias Aduaneiras do Tesouro . IreS, ( .

- eg01r
souro Nacional e nomeando parn a esta capt'tal, procedeRte dD-
b t" 'I

� Nacional e nomeando para SUbR-,SU S lLUI- o, Artur Simas de J\�' Brasl·l, O sr. senador Nerêu
II titui.-Io, Teófilo de Medeiros, ofi-

ga lães, agente fiscal ··do imposl;o Ramos, Vl'ce-presidente dit.
11.

.

cial adql'inistrativo, clàsse 26 e de-de cUIlsumo, cLasse. L; a Hemiqu( � .

.

. República, que chefia a Mis-
Domingos Ribeiro ,Barbosa, ofj, signando Feancisco Badenes, o1'i- são Brasileira ii posse do
administrativo, classe 19, do cargo ciaI adminisll'ativo, classe 26, para presidente do Chile. S. Exciao.
em comissão, padrão 0, de diretor exercer a função de inspetor dn I embarcará amanhã rumo a
do Serviço do Pessoal do Ministério. Alfandega do Rio de Janeiro. Santiago do Chile.

CHEGOU A B· AIRES
O SENADOR

NER�U RAMOS'

Nuremherg, 28 (U.' P.) _ A Co
missão não pubãlcou as t�ês car

tas ,<),eixad31S peIo. marechal Goe-
'ring, dizendo que a lihe'ração das
mesmas só pode,ri,a ser dada pelo
COInselho de Contrôle Aliado em

Ber1iin.
.

Herfor;d, 28 (U. P.) - A comis
sào de i:D.'queruro aliado para apu
il'a:r o s��ici:dio de Goeriilllg p.uhJicou
es!l:a noite, .em Nu:r.emberg, um l1',e-

ratónio em que absolve de quad
quer oulpiooitliJdade as aJUiloridades

norte-Iamei.'ioa:nas e o p'essoal ale
mão dia \prisão de Nurelllllherg.

Nar'ra o !I'elatÓlrio que Goering
Qcu:lItava a alll!Pola Ide cianure,to em

vá.rias partes do 0"'11>0, inclusive

no umbigo, e que a engulia de

quando em ve·z, ficaJndo à espe'ra
qllle o orgauismo digeriJSIse o rndnus
culo frasco de vidto.

Temporal sem Mais 150 tODela ..
precedentes .', das de trigo
Roma, 28 (U. P.) _ Na noi,te de sá_ Rio, 28 (A. N,) - Reforça:ndo o

.bado Jcai.ra'lll sõbre a Sa.I1denha clll.l- carregamento de trig'o entrado on
vas com violências sem p3r. O tre- tem dos Estados Unidos, recebe

ml�ndo temporal ,causou a moril:,e de mos, hoje, ma-is 150 toneladas da
ínnta pessoas e ferimentos em ou- da mesma procedencia pelo navio
iras vi.nte. Nada ruem,o.s de cem ca-! sueco I'Herdy", Desse modo, fica
,sas foram destruidrus. Os elementos" atenuada a crise, ficando pelo me ....

em f
. .

. �na m1JernxJ.lliperam as cornu- nos assegurada a produção do pão
lllicaçoes en,tre a ilha 'e a península .• racIOnadamente.

.
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2 o ESTADO-Terca-felra 29 de Outubro de '�4ti.

Aspectos Ramos Florianópolisda. chegada ·do senador·' Nerêu a

Um aspecto da grande massa que acorreu ao aeroporto para saudar
o dileto filhó de Santa Catarina, senador Nerêu Ramos

do momento em que o Vice-presidente da
escrevia sua saudação ao povo catarinense,
por intermédio da imprensa . ,

--...,.-------------.OS' chineses
abriram fog�

Flagrante
República

{'alestram cordialmente os senador 'Alfredo Neves e

deputado Aderbál R. da Silva

Ho�enagem
á Academia

festa de N. Seobnra
do Rtlsário

Rio, 28 (A. N.) - A Associação
BrasUeiir:a de I!ll1ilr:ensa prestará á Realizou-Sê com o costumado

Academia Bi'.asi,le1tI'a de L'etras, por brilhantismo a tradicional festa de

motivo do seu cim.quem:tenário, uma N. S: do' Rosário, em nossa capital,
homena:glem ,em .sessão pública no

I domingo
ultimo.

.
'

SielU auditório, nJ3. qual será en.tre- A procissãoO, ás 16;3{) horas da

gue a essa .iJnstituição a mensagem quelfl dia, teve extraordinária COD

·da ÍilllIPrensa. FalaTiá em ill'ome da
I correncia

de fiéis.
AlBI. o sr. Celso Ke�ly e em nome . 'Poram, .tambp-D1, bastante con

da. �cademri.a, o seu p.residJente I corridas, as barraquinhas. rea li-

f(:laUidlO de Sousa. zadas antes e durante o dIa 27.

/

'HAVA..�A, 28 (D. P.) - O Sena-
n.....' rron.

dor .DUJUar:dQ. Chibas ficou grave; .Os índios caru-egaram tôdas as
mente ferido no braço díreíto, ao

'rêdes, facas, máquinas e utensilíos
'bater-se em duelo a sabre, com o

agr-ícolas, e que encontraram,
Senador Tony Varona, numa gil'�- O dlel'egado Edgar Conte e a pre-

tiça um téonico oficial espec1aHz:a-
ja d/e A:rroyo Naraln,j'o, nos fl<l're-

feito de TlliCuruh�r, v1s.1taram tam-
do no �at: aos metod?s de pro

dores des.ta Capital. bO, I d' d" b' -, paga�lda e açao dos nazls'tas. In-
em as ma ocas os lU tOS uru us, . . .

Os do]s dueUstl:as .pertencem, ao
entreg.ando-lIhies presente,s, rece-; .fol1mações oficia�s l.ll�carn que, ()o

Partido governamental "autentico" '.te<'il1'ico John Rodge fOI expulso de
e tiveram seu primeiro atrito no Dal·xará o· pre"o

suas funções por ter feito citações
, plenáJrtio do Sanado, qUlUJIldo ambos \I de um nelatório confldencial sôbre
chegaram a puxar o suas pistolm�, do o!iJ\ as atÍlvidJades pol'Ílticas nazistas no&.

nada acontecem:do graças â intler- UU Estados Unidos. As citações referi�

venção de outros Slem'adol'les. O du- PORTO ALEGRE, 28 (A. N.) :_

I
dias focam feitalS durante' um cl'is-

elo é pil"oirbidO em Cub:a, o que não' O dkigem<lie da comissã'Ü de abas- .curso que Rodge pronunciou pe
wp,ediu que os dlois se b a>lelSSem, tecimento desta capital inf.ormou o 'r3inte os esludantes do BaJtimore
tendlo amibos por padrinhos outros que, a partir de dezembro pil"oxi-

I
Colege.

.

Se'glllÍldo as cÚ,ações que
seJIÍaidol'eIS. mo, 'o ipão' vw1:ará ao seu preço 11101'-' ! moti'Varam sua expulsão os naziS-
O ,SlenOOOlI' CIhJiJhas, que se bate 'mail. Há esperanças de que <) Rio' tas, 001. 194(}, fi�er.am uma aampa

em duelo pela' quarta V'ez ;m sua Gr.ande do Sul pvoSS3. oontro de pou- uha illOS Estadas Unid-;;;s p3il"3. Ím

vida, recebeu. proflJjfldo e grave coo.' dii·�, fa:Z;&\glr'amdes ;aquisições peclir .a !J'eeleição db presid.ent-e-
golpe 11110 braço direito. éle tri� .na Ar:ge.TI!tiJna. RooseveLt.

Exposição
Interneclenel

. Rio, 28 (A. N.) - Será ínstaãada,

breve, a exposição inter.nacional de
indústr-ia e comércio sob o patro
cínio do Departamento Nacional de

Indústr-ia e Comércio, em virtude
da, concessão outorgada pela 00-

..
missão permanente de exposições
e feirais 'com o beneplacíto do mi
nistro do Trabalho. O decreto que

regnlamentou Ia exposição já foi
assinado pelo presidente da Hepú
blioa e fixa o prazo de sessenta

dias para o.recebímento de propos
tas. A refersda exposição deverá

abr-anger- a área de 'dez rnid metros

quadrados, onde possam ser loca-
lizados stands, restaurantes, bares,

;. 'palcõ' para exibíêões' à,rltstiéa!s tt'l6:::-

'Icad palra. apresenôações esportivas.
Seu funcionamento será de seis

soe�\. manas, estando o recimto franquia
do ao publico durante oito horas

por dia. Os inrteressados demons
troam o desejo de instalar a exposí
.ção no Distr-ito Federal, Petropolís'
ou S�'O Paulo. :

COIn.g, 28 (U. P.) ... Durante qua
si sete horas traV'Ou-ls� violenta fu
zilaria rias ruas de Hong-Kong, Ci
vis chineses armados abri,ram fo

go contra os policiads brãtânicos.
A luta desenvolveu-se de forma in,

tensa dur-ante várias horas. Em

consequência do confbto 7 pessoas
resultaram feridas.

Bateram-se
em duelo

.

!
,

,

Os srs. CeI. Vidal Ramos, Nerêu Ramos e Prado Kelly ,

.palestram por a/guris momentos

Os ex-combatentes con

ira o inteqrcrlismo'
H io, 28 (K) - Foi dirigido ao

I
respeitássemos as gloriosas cicatr i

governo
o

f' povo brasileiro pela
o

zes de nossos valentes companllei�'
Associação dos Ex-Combatentes do o 1'05, sendo que muitos deles guar

Brasil, irrn maniJ�sto-pl'Olesto eon-l darn ainda o leitos nos hosp itaís ;
tra a rearticulação do integral is- o

era preciso que depois das desgra
mo. N um cios trechos diz o se- ças que presenciamos, provocadas
gu inte : pelo nazí-f'ascísmo, não desejad-:-
"Lutamos contra o í'ascisruo e semos, ardentemente, a paz entre

portanto, combatendo o integra. os povos; era preciso que quizes
lismo estamos cumpr-indo o nesse semos desacatar a "Conscieucia

dever, pois, para que assim não Democrática do Mundo" mauif'es

agíssemos era preciso que despre- tada através das eondenações do
zassernos as lágr-ínfãs das mães (Tribunal de Nuremberg. Era

esposas de nOS,;08 iuesqueciveis preciso, enfim que desconhecesse

companheiros, tombados a �10,;SOS mos as graves acusações aos maio

pés em defesa do Brasil agredidc rais integralistas contidas. no "Li
pelo naz ismo ; era preciso q\18 dos:" vro Azul".

I'

(

('

'o

Exposição Avícolaa
á João Pinto IInstalada

Incursões
; "

de selvicolas
Belém, 28 (E.) - Regressou a bendo em troca, jlec_:has e arcos.

esta capital o delegado Edgar Con- i Forram depois acompanhados p<r
te, que tinha slj{!io enviado' ao mu-I,.esses selvícoías até Lírnoar-,
nicipio de Tucuruhy, para a.veri- .•

.

guar uma incursão dos índios ga-I Belém, 28 «E.) _ informações
viões. o

A[JUl'OU 'a autoridade, que os, chegadas ,a esta capital, adiantam,
ser-vieolas 'no dia 15 de setembro que ós .indios gaviões realizaram
último, .atacaram um barracão per- uma incursâo pelo Hio Jacnpan, no
tencente ao o Serviço de Proteção município de Maeabá, sendo assas

aos hndios. Aorebentareru. a bordu- sinado ,a flechadas o cidadão José
de Carvalho.na uma rede de arame farpado,

que separava o depósito da selva.

Dois vigias teruarean oferecer re

sistência, mas diante da superiori
dade' numérica dos

-

atacentes, fugi- POflJu,e' fêi
revelações

W3ISlhiln@ton, 28 (D.. P.) - Foi
afastado do Departamento de ius-

;1
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j\, lifiUid,i}ção �.da lJNRRA

IVarsóvia - (PAP) - Co-
mentando a resolução toma-: I

da em Genebra pela Comissão I"
Geral da UNRRA que recomen-.

I

dou a criação de um organis-i
I mo afim de abastecer Os pai-I

•

------------�------------------ ses que não se encontram em:
condições de financiar suas;
importações, o jornal "Repú-]
blica", considera isso como o i
pri.�eiro .passo para a !iqUi-'1dacão da UNRRA. O chefe da

eletegação polonesa, Minlstro IIMine, - escreve o jornal
declarou que o projeto ele
transmitir as atividades da .. 1
UNRRA para outros organís- i

mos é irreal, já que os 3 paises
que financiam a UNRRA e

constituem a base de suas ati

vídades, Os .E&t� Unidos, o

Canadá � a Grã B'H;tanha não
querem mais arcar com essas

responsabilidades, que são ca

da vez maiores. O fator politi
co tem aqui também um papel
preponderante. A UNRRA, cu

jo objetivo principal é auxiliar
o restabelecimento dos povos,
isto é, a remoção de devasta
ções causadas pela guerra e

concorrer para o' seu futuro I

bE'TI1 estar, paralíza suas ativi-ldades, enquanto os países au

glo-saxões dispensam cada vez

maior proteção á Alemanha. A
DR. NEWTON D'AVILA reconstrucão na Alemanha es-

Operações - vias Urinárias - I tá ,

-

nd
. ,.

Doenças dos íntestínos, réto e a se plocessa;n o maIS rapl-
anus - Hemorroidas. rratamen- damente que a de qualquer ou-to da colite amebíana.

.. ,

F'íslojerapía - Infra vermelho, tro paIS e )a se esboça nas na-
Consulta: Vitor Meireles, 28. -. '1

,.

itéAtende diariamente às 11,30 ns. çoes ang O-SaX0111CaS O crI e-
e. à tarde, das 16 hs. em' diante rio de isentar a Alemanha do

Restd; Vida I Ramos, 66. '

�

,; FoPl' 1007 pagamento de reparaçoes para
�-- -

evitar o seu excessivo el1lf..ra-DR. BIASE f'ARACO
[ quecímento. É dítícíl dêi«arMéd:co - chefe do Serviço de

Do�1rlçl!S :,10 Cent,.o de :;;"bide de crer uue todas essa 8, cír-
r,o A� DA PELE -- SíFILIS ,: ,

AFECÇõES UT:{O-GENITAlS cunstãncías estejam Iigadas
DE AMBOS os SEXOS - RAlOS entre si e que não sejam oINFRA - VERI\(IELHOS E ULTRI:.- ,c' -

•

CON6SULTXJ?��<;Tt�s 6 hs, _

R.,
f�uto de u�la politica

. p.reme-
Felipe Schmidt, 46 ditada. O fim das attvídades]

RES.:'R Jotnvile, 47 - Fone 1648 da UNRRA retardará a recons-
:----------------------------

!
trução

.

e o re,s�abele?imento
).

IUTnMODI'I�T IA (1 I ��I����I��l1;ti;:��� P�\��: e�=1".�CCARI4S' 11 U '. 9 1l1il).tI< ao
meaça de fome. No interêsse

Afencão da paz e no interêsse de todo
_.. o .mundo está a continuação-Poxo o seu d.ínamo ou das atividades da UNRRA ou

motor de ,auanco

j d
'

fie "f r,\co OFICINA EN'U..QA
rum organismo semelhante.

C'f"o·Ra�i0�\eC; Rua Conselheiro Mafra -------------

I ne. 94
,'----------------------------- ,----------------�

I

DR. SAVAS LACERDA
CJiDjca médico-cirúrgica de Olho.
- Ouvidos. Nariz' - Garganta.

Pres-::rição de lentes de
oontat"

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

ICMID1l:NCIA - Conselheiro :M.a
fra, 77.

, TELEFONES 14113 e 1204

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

esona! de"Medicina da Uníverstds,
tlle do Brasil). Médico por concur
'iii<) do Serviço Nacional de Doen
CIIiS Mentais. Ex interno da Santa
Casa de M!seric'6rdia, e Hospital
,ps1quátrico do Rio na Capital 11'..

deral
CLtNICA IfÉD!C',A - DOENCA8

NI-JR-rl:)SAS
- Consult6írio: Eáificlo Améim

NETO ,

- Rua Felipe Schmidt. Consultaar
Das 15 ás 18 horas -

!I.esldfoncia: Rua Álvaro de CarTa
lho nO 18 - Florianópolis_

DR. ROLDÃO CONSONI
cm,URGIA GERAL - ALTA C!.
"URGIA - MOLÉSTIAS Dili flIII.
o. •• NHORAS - PARTOS ,. .

:Formado pela Faculdade de Medi-
etnna da Uníversídade de Silo

iPáQ..lo, onde foi assistente por ',.f..
:aios anos do gerviço' Cirúrgico do

Prof. Al1pio Correia Neto
Cirurgia do estômago e vias Dl
i1ares, intestinos delgado e gr081lO,
tiróide, rins, próstata, bexiga,

�ero, ovários e trompas, vazíco
�e, hidrocele, vartees e bern.

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

raíso) , Tel. 1..598.
JUllSID1l:NCIA: Rua Esteves JU

nior. 179; Tel. M 764

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

'Florianópolis
, Assistente' da Maternidade

CLfNICA MÉDICA EM GERAL
Doenças dos órgãos internos, cepecial

mente do coração.
ELECTROCARDIOGRAFl.4.

Doenças do sangue e doo uerves,

Doenças de senhoras - Partos.
Consultas diàriamente das 15 à. 111

horas.
Áu,nde chamado, a qualque- hora,

inclusive durant-e a noite.
i:ONSULTóRIO: Rua Vitor Meire

les, 18. Fone 702
USID:€NC::!A: Avenida 'I'rompowskí,

62. Fone 766

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta

" Ativo

Viagens
PELO

Expresso, Noturno do jornal
O E,srrL�DO

FlORIANOPOlIS - JOINVllE
SAioA Dê FLORIANÓPOLIS:

CHEGADA A. JOIHVllE:

SAlDA DE JOIMVILE:
CHEGADA Â fLORIAMÓPOtlS:

1 ' da
I

madrugada.
1 da manhã.

to da manhã,
S da tarde.

Informações:

DR. MARIO WENDHAUSEN
Diretor do Hospital ((Nerêú Ramos"
CI,fNICA MÉDICA DE ADULTOO

E CRIANÇAS
'Consultório: R. Visconde de Oure

Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No
vembro \.lltos da "Belo Horizonte")

Te!. 1545
Consultas: das" 4 ás 6 horas.
Residência: R. Felipe Schmidt, 38

- Fone manual 812

DR. MADEIRA NEVES
Médico especíalísta em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no Rio de Janeiro

Consultas diariamente
das 16 horas em diante.

CONSULTóRIO:
Rua Jollo Pinto n. 7, sobrado -

# Fone: 1.461 - Residência; RIu;,
Presidente Coutinho, 58

DR. ARl'fIANDO VALtRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de CUnica Infantil d�
As,sistência Municipal e de

Caridade
CLíNICA lI1ílDICA DE CRIANÇAS

ADULTOS
OONSUJ,TóIUO: Rua NllJles 1IIa.
chado, 7 (Edifício ,S. Fra�18co)
Consultas das 2 às 6 lfOras

RE5IDÉlNCIA: Rua llIarechal GU1'
lherme. 5 Fone 783

,
I
I

Em Fpo lís. - na Redação do «O ESTADO»
Em Joinvile - no Hotel Príncipe

-

Laboratório
Clínico

KUA JOÃO PINTO, 25
fone: 1448

Em frente ao Tesouro
do Estado

Florianópolis
Dr. R. S, s. MG�ina Parm, Marbal Alns t1e Souza

Yarm. L. dã Costa Avila

Teoria e prática - conhecimento do motor.

Atendem-se chamados para reparos de urgência.
Auto-Escola t-47_77

GARAGE UNIÃO - PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40.

Exame de sangue, Exarne para verificação
de cones!', Exame de ll:\'ina. Exa.me para

varifieação do gra:widez, EXaXli'& c3,e esc«;lrro.
Exame para verificação d.e dcenç-:liJ do

�q;,).I9. boca e cabelos, Exame de fázem.
Exame de s&creçõae.

�utovaccinafil G traIlíllf.u�iio de sangues,
1:;zome qu'í,rnico, de. fOI'�;nh(;(s. hehk!o..

café. águoSl, etc.
;.; -�.

MOTORISTA
e
Socorro de Automóveis

Ensina-se a dirigir automóveis

Amador e Profissional

P. ALEGRE - FLORIANó
POLIS - CURITIBA - S.

PAULO
Quintas e Domingos

Decolagem de Florianópolis,
ás 14,00 horas.

S. PAULO - CURITIBA _

- FLORIANóPOLIS - P.
ALEGRE - MONTEVIDEU

Segundas e Sextas
Decolagem de Florianópolis,

ás 10,00 horas,
Informações: Filial VARIG
- Ed. La Porta - Telefône:

1325

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJA!

·'''=OOi��i��-·i'Pudada e. 1871 - tMdt: I A � A
nn.r.t�IlJDIO� � 'l'lU.JfSP®B.'l'}I;�

i
� ,"'�
!

,,'\

i,9g.687.!H6,3õ
�

I« 76.736.4o!,306,20 �
Diretores: � COnTRA F€I!IDAS I1€CEnT€S ou Ann6AS

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Canrslho, Dr. Francisco � .MAL *�

� de Sã, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto d� Araujo �
i �---- -- ...mm----�--ESmM----�

�;��I r�I)VOGADOS I
f I D'\-OSVALDO BULCAO VIANNA IH��e�a::���u!!�� �!�aOp�ete�i�a I Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

I'Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopátias - Perfu-

li' ESCR!TÓR10: Rua Felipe. Schmidt 52 - Sala 5
marias - Artigos de borracha.

'

Edifício Cruzeiro
.

Florian6polie.
Garante-se a exata observância no receituário médico. i �

LU #�_�.Jii\1afCOiirSAikit1j,"",.• , .•�

Cifras do ,Balanço de 1944:

SiftÍstro9 pagos nos últimos I\) ano!

Responssbilidades

r

ODIN

�
uH RECOMENDII

CURSO DE

Cr.
Cr$

80,900.606,30
5,978Aol.755,97

67.053.245,30
142.i 76,603,80

..

Serviço de Pronto

SNRS.
ASSiNANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre

gularidade na entrega
de seus iornees.

I ;),;)_ ria rit1 fFab:iea�DteIseTIdi�tribuidot'es das afamadas con- I,,'•• [l11J ecçoes NTA" e RIVET. Possue um gl'an-

I
de sortimento de ccwemiras, riscados. brln.
bana e barato•• algodõ"'s. n'lof'ins e aviamentos
para alfaiates. que r:cebe diretamantfl cl.!9

I','I melhoi's. fábricQIB. A Casa ",1\ CAPITAb" ahot'oo c atengã.o do. Snr�. Come'rclant_ de interior no. sentido de lhe fa7!;,HI3i:n urna

il visita anta$ dil§ ef3tuOll'em !HHU! compX'tllli. MA'l"RIZ em Flol'lanópo!iEi, - FILIAIS em BlurnenOl'.1 Q Lojs" .

.w..��wmBmRm�������5��ED��Em-�W�Mah�w�#§�i·*4&Dij�Z�\mna�mBw�i��{mm+�.mQ�.mEmmm4im--mE.'�pm"'u=..�M�ammpmg7W;rmn�.?R.-..�53�EE3?..==mm�&m�.�.R����,ImI�k�iSe�i.-'iW9Sa'�....EwB��--�.m4ha'515�mm.mpm�"�ljm�!�!�===uma�·�'

Deseja obter
emprego?

Procure então 11 nossa Geral1-
cia e nreencha a nossa "'ficha tle
informações úteis", dando tôtlu
as indicacões possíveis, que terq·
mos praz;r em re�omendá-Iô (a)
a'os ínteressados na aquisição I!t
I}om. funcionários (ali).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Perca a Gordura
Um mérede novo, usa
do pelas Estrêlas de
Cinema de Hollywood.
Pôde-se obtê-lo agora

:nas farmácias
<

L'm médico da Ca lifôt-nin, que uvende
i'ts Estrêlas de Cinema de Hollywood,
descobriu um método seguro e nov.o
p�.1 a reduzi," o excesso de gordura. anti
p"t(>rica.. 'Esta descoberta chamada.
FOIl'mode dissolve a gordura de um

modo seguro e rápido. Comece fi perder
pêso na. primeira semana e I?lIltos quilos
ao m€s. Basta. tomar 2 paerillias 3 veees

por dia, Formode estimula a saúde,
a energia e proporciona uma figura
atraente, de modo que possa parecer e sen
tir-se 10 anos mais jovem, Formode
é um preparado garantido para remover

o axceseo de gordura, PeçaFormode,.
hoje mesmo. em qualquer farmáCIa, _

A

nossa. garantia é a sua maior proteçao ..

�taUmi' M

I ti'íÍÂitrrsõsÃ II Rua Deodoro, 33 �.'F'lor ianópolis
"

Livros novos e usados,

Caminhões Chevrolet,
,

.

Tigre - Gigantes Reforçado - Especial
Pedidos de compra

Diesel

Levamo" ao conhecimonto dós interessados, que até o dia,
15 de novembro próximo, receberemos pedidos de caminhões,
os quais serão enviados ii Carteira de Importação e Exportaç;1{l,
do Banco do Brasil. E' inclispensavel que cada pretendente apre
sente um atestado passado pela PrefeiLura Municipal ou Agência
do Banco do Brasil, dizendo da necessidade em adquirir o

caminhão,
Outras, informações, com os conoessionár ios da General

Motors do Brasil, na rua Conselheiro Mafra, n. 34 (Secç_ão
Autoshell): ,

Copyrighl da

TbeHAYE rOI/H/ABOli", idiomas.ern diversos
1, ,. que Fl'if;drich Nietzsche. ,

com apenas 2!� anos ele idade, foi I
nomeado professor de grego c1ás-1sico na Universidade de Basiléia,
na Suiça; e que tal nomeação cau

sou \ erdadei ro escàndalo na época
em que foi rcíta. pois Lodo o corpo

docente daquele Iamoso estabele

cimento ele en;,;jllo se cumpunha de

homem sexagenários:
2, , " que a batata se compõe de

três quartas partes de água,
3 .. , que a planta que pussue as

maiores folhas 15m todo o mundo é

uma palmeira dsuuminatíu üwjá,
.do Amazonas, no Brasil; c que ,,:,uas

folbas chegam a ter quinze metros

de comprimento. por três .de lar

gura.
4, ., que os indigenas da ilha ele

Bal i constroem a proa ue seus bar

cos em forma de monstros, pois a

creditam que dêsse modo afugen-
tam os tubarões. I5, .. que' os Pir inéus, situados

I
entro a Espanha e a França não são

per-Furados por um unico túnel

siquer.
6 ... que a mansão presiden

eial dos Estados Unidos devo (I no

me ele Casa Branca ao presidente
Androw Jackson que' foi quem a

mandou pintar ínteíramente de

branco.:

1. " que a India possue o maior

numero de cabeças de gado do

mundo; mas que a maioria dêsses

animais é velha, decrépita, í'amin

la e inutil, vivendo á espera da

morte natural, visto ser proibido

I naq uel a nação o consumo da car
ne,

2 ... que para se apanharem 1'0-

tograí'ias, da altura de vários qui
lómetros, que revelam pormenores

completos, é necessário o ernprêgo
de lentes que consistem em quatro
ou seis lâminas do vidro mais per-

I
i feito cnidad.osamente preparadas:
e .que cada uma' dessas lentes é do

tamanho de um prato de jantar. ·r. I3,.,. que, segundo cálculos de DR. SAULO
peritos, um lapis comum. de uu-

RAMOSreza média, tem durabilidade bas-

Itante pai� poder traçarsôbre o pa- avisa que reabriu a sua
pel uma linha de 55 quilômetros de clínica. .

extensão. Praça Pereira Olilleil'Gl. 10.

1. ,. que O-S três primeiros pai- �===::::::====�===:::- _

I ses da América a emitir selos pos

tais, foram o Brasil, os Estados

Unidos e o Chile, respectivamente.
em 181,3, 18115 e 1853,

5. .. que as medusas ou "águas
vivas", enconíradiças em todos Oi>

mares do mundo, possuem umr

substância cáustica que chega a

Idar febre nas pessoas atingidas.
6 ... que os fenicios, além de te

rem sido os primeiros fabricantes
de velas de navios, foram também
08 primeiros comerciantes do ·ll1UU-
!.do.

A tende encomendas de
obras edit sdas no Brasil

o II 110 estrangeiro.

Novidades todas e91semenes

____.......�F"'T# WMl'd

,

CARLOS HOEPCKÉ s. A.
Comércio e Indústria

I· Õ STADC encon··
Ira·se à venda na

IL
banca de jornais

«Beck»

-r==::::=::=:::.::=::_::___....,-'

DESPERTE I BIUS
DE SEU fíGDUO .... II

Resolvido, 'enfim, seu' problema financeiro! e saltará da cama disposto para tudo·
Do fígado deve fluir para os in�es
tinos, aproximadamente, um litro
de suco biliar por dia. Se êste suco

não correr livremente, V. não pode
digerir bem os alimentos e êsres
fermentam nos intestinos. Então se-

'

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

primido, desanimado e demau humor.
V. precisa das Pílulas Cárter para
o Fígado, para fazer com. que êsse
litro de suco biliar corra livremente '

e V, se sinta realmente bem. Compre
um vidro hoje mesmo, Tome-as
conforme as instruções, São efica
zes para fazer a bilis fluir livremente.

Peça Pílulas CAB..;fER para o Fígado.
Tamanho. econôrnicó : Cr $,. 3,50.

,

Adqu.ira ·�·UDO de que necessita.r,
de UMA �Ó VEZ,

pagando PAltCELADAMEHTE,
com �s VANTA�ENS da compra à via.,

�el"Vindo-se do
� ,

SISTEMA CREDIARIO KNOT
Livros "

Chapéus
an5t81�çõ'G elitrius e 18n�tú...
Artllos pllr. presentes
, Peles

. I

Casacos
.

Quaisquer .nIIlOl,'

lleupas
.

calçados
Móveis

R6dlcn
Celadelras
Bicicleta.
J6las

- -

Ovo C1ARNO
GALLETTI

G.

ADVOGADO
INoOsTRlA, COMtRcto E SEGUROS KNOT S� A. Cri:ma e cível

CO'l'lstitui.ção de Sociedade.
NATURALIZAÇÕES.,...Atit." ulln ...
Título. Deolarat6rios

E.crit. -- P�aça 15 de Nov. 23. �,

lo. andar. ii

I
o. K • ."..

ELEftANCI4, ,CONFORTO E ICONOMIA
consegue'Si! com os troje,s so,b-medida.

GUASPARI
Vencl&d.o-r por conta propria;

PLACIDO MAFRA - Bazar d.e M6das
" Rua Felipe Schmidt, 34 - Fone, 755

Boa coleção de am.ostro.s Atende-seààomicili.o.

lUllid. - f\ua Tirnclente'l 47.
FONE •• 1468

Tomou posse
Rio, 26 (E) - Tomou posse on.,

tem, perante o mimdstro do Agri
cultura, no cargo de diretor do De
nartamersto de Administração o

�rofessor Sabastião de Santa<�a e I
Silva.QUER VESTlR·Sf COM CONFORTO E ELEGAH(IA?

A

Mello
PROCURE

Alfaiataria
Rua Felippe Scbmidt 22 - Sobrado UhPiJODllTO'/)AA'IfOf'UII1D. C'DI'-r sr6IIRDI

. ,_ITÂ�Aí_· �

ESCRITÓRIO JURlDICO C�MERCL\L
Anunto.': 'lllridicc•• - Comerciai.·- Rurais e )nfoZ':m<:Itil.'a.

Bn(fere�o Tel ELIBRANCO - LAJES - Santa Catariaa
CoNulte n0l5lO Orgcu:üzoçáo ante. de .e decidir pela com

yl'Q ou venda de imovei.. pinhaitl ou qualquer
emJn'eta ne.te etltado

Dir.-tor: •• DR. ELISIARIO DE CAMARGO .BRA�CO
ADVOGADO

Rua Frei Rogéric. 54 - Caixa P�stal 54 - Fone 5,4

ESCRITóRIO JUBtDlf.'O COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazendas e emprê'saa
Diretor: tlr. Elisiárlo de Camargo Branco

(� ADVOGADO
Rua Frei Rogério, 54 .� Fone 64 - Caiu Postal 54

�reço te14!KJ:ifie.:;,A."Elibralleo" ..:.. La�eti - Bit- Catariu

,

MOOEt..AR�
Reçebeu das melhores fábricas do país: finos costumes de linho, seda

sedas de lindas padrona:gens.
GRAVATAS finíssimas: - PANAMÁS de tôdas as côres;

CRETONES e LINHOS nacionais:
Completo sortimento de te'H\08 para homens e meninos.

Artiqo8 de praia e veraneio. Copos de gabârd;.ne e chantung.
Topetes de tôd.as -DS qualidades e tarnanhoa.

Preços especiais para revendedores. Vendas Q V 1ST A e o

A NODELAR ,., Rua Trajano,. 7 ,.. Tel: t151 ,.,

I

e tropical:

..

PRA ZOo

Florianópolis
�---"'------------IIII!"'---�-------------------------------------- ......----..........._-_................._...'_ ..

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IE�onomia 9!,',Finanças
Londres. (B .S.' N,) - Conside

raous, a juiucip!», rumo lJelTíwa,:

'11 i UUD..t. tA SE?
e inconvenientes. ,,:' ideias econô-

\w a, f"'.l
.
f-lIA.K- o mícas dr> Jonh Mavnarrt, burilo 1->:.0- (

l\. I T Ú ynes de Tilton, transformm-am.se.]
Deseja transpor tar o seu

mais tarde, em base da política I
P A C O TE?

econômica e financeira ela liJ'1i- :

A I T U'·. I Bret.anba e de \.-il1"iO� outros.' países.
�

Delegado C!O 'I'esuur» B,'jLl_ni�o a I
Serviço organizado de Conferencia de Versalhes John I

.

Mensageria e Muda nças. I Keynes teve ll"�sa cc>ml�<!G a

Salão Record - Praça 15. I grande 0lJU1'lU1:idai!r" tie .-;un vida, I
FONE: 16· 96

- I porque, :-m;nnel'l "rtu a« Il(),�: (_, em!
_ -

, sinal de protesto contra a" C�lU"ll-1

,VENDE-SE I ��a,d�eg��::�'�� ai�����3 áll(�,�l::=l_
Por Cr$ 75.000,00 a case crever o mais tcrr ivel libéiu contra I

-n, 122 da rua General Biten- esse instrumento internacional. AI
,

I

-court. Gora n que deu o titulo de "Canse- i
Tratar na mesma rua n , 120. qüene ias Econômicas elo Tratado I"'•••••••••••••••••• �r· • • • • • • • • • • •• de Paz.", deu-lhe reputação rnun-!

ALU-G-A""SE dial e teve no mundo político mai-I
01' influência do que qualquer dos I

,um quarto na Pe oea 15 de livros de ECOnOlTIla até então pu-

Novembro nO,
•

! 6.: .
blicadcs. Afirmava o economista

.,�, •..........•.•........••.•. br itânieo quP não seria possível

A V I S O
O Dr. SJV9S Lacerda comu

-nica aos seus cl ie nte s que está
:in�talado com seu consultório
cmêdico em Tubarão por ternpo
indeterminado.

Istantes .

de Imbuia
VENDEM-SE 2

"Tratar a rua Visconde de Ouro
Preto nO 61 fundos,

, -e � o" ••••••

Marcineiros
:Predsam-sc marcineiros pagando
-oa melho-res preços na F-ábrica
de Moveis

••

A MODELAR".
Rua Traiàno IS,

.<Q •• I • • • • • • • • • •• •• •••• • •••

�fOTO -- ANDRE'
j
ATENDE A DOMICILIO

:8(lftquetee " Jantare••• Ca.amen
to. •• Fe.toe •• Batilodo. .

Competencia e rapidez.
Hotel Metro·pol -. Te1, 1,141

:í;EMPORIO ROSA •• Praça
-

15 à�
NO'Iembro n. 21.

Aliança da, Bahia
Capitalização 8.4.

AVISO
Avisamos 80S Srs. Portado

',res títulos, que o sorteio
'relativo ao corrente mez de
-outubro será resliaado no dia
�29 e não no dia 30, como es

;-tava anunciado,
CA� LOBQ & CIA.

Corres.porttMbtes

o alfaiate indicado
fjr,ad&utes 7

. ...c, •••••••••••••• " •••••••••••

o mELHOR DOS mELHORE S

�l!CONS.N�1.0��
, -CCiI.() UMA'OA$ COHTRIBUICÕE� D� GU;;Ii'II� O!J�lI::,e.o.Q�lOQ;Q (,)0"'''

,o ·a�!.eo Of$l,lI ,"J>'OOlJlQ.lil-lo"lt.QU 20.",

exigir cios ulemâes reparações de Ital vulto sem acarretai- os mais
Iorrnídav 1-'1, prejurzos económicos I

)

tanto a vencidos como a vence.to-

res. U ��C.1:-;O Kevnes" teve enorrno ]
repercussão nos'circulos intelectu-l �� . __ .

áis, UMlS ficou sem constetação até I C
A

b
·

que poucas. semanas depois de sua, :!l m· I O'morte um livro de autor f'rancés, i • II
tambem já Jalec ído, veio contestar ] --�------------------------'--

I srMBO- 1 VENDA COJ1PRA
LOS

_
LIVRE LIVRE

li? 175,4416 74,555

lU$S 18,72 18';>0
Esc 0,761 0;752
Blv 0,4457 0,4361
P$ch O,6{}3!) 0,5968
Sw.Kr, 5,2109 I �.1496
i.ijJr.Fr. 4};738 4.�{224
'M$N 4,6 79 - 14,5399
O$u J 10,6062 ! 1\1,2778
Dan Kr I ;�,l).Q08 I ;),8-ií-5
Pts 11,714(;
Fr,fr. 0,15;4
Vm/3
Fla
Big

vigorosamente, e aliás com grande
bt-ilho, a teoria du grande econo

mista hritanico, no que se referia Libra
á irnpossibilidade das rcparaçõe:;,,' DólarO ideário econômico de Keynes que Escudo

-

a principio foi or-todoxo e clássico, I Peso Boliviano
-Sdfr-3u depois algumas modifica- Peso Chileno
ções. As novas idéias do autor sur- Coroa Sueca
giram como reação contra a por- Franco Suíço
sistencía do desemprego no Reino Peso papei Argentino
Unido - mal que uns considera- PeSO ouro uruguaio '

vam
.

incurave] e outros acredita- j Coroa Dinamarquesa
varn passageiro e capaz de desapa- Peseta -

recer por si mesmo. Protestou l Franco Francês
Keynes contra o critério rigido do Marco
governo, segundo o qual os ernprés- Florim
limos não poderiam ser fonle de Franco Belga
trabalho, atacou energicamente a

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

volta ao padrão-ouro, e, afirmando
solenemente qu€: o salário-moeda
nunca poderá. ser reduzido, proí'e- •

tisou o constante e sempre cres

cente desemprego no país. Desen
volveu formidavel trabalho para a

organização de uma União Inter
nacional de Compensação com o

estabelecimento da moeda interna
cional, ao mesmo tempo em que o

americano Harry Whit.e formava
seu piamo para Q estabelecímento
de um sistema mundial de câm,
bios,

O programa aceito em Bretton
\Vooas tem, de fato, maior serne

lhança com o plano white elo que
com o de Keynes, mas ambos os e

conomistas foram os precursores
do "Fundo Internacional Moneta

rio" e do Banco Internacional, ago
ra prestes à abrir as portas.

Nos ultimes anos de serviço á

palria, Keynes, cujas missões e

atividades no país e no estrangeiro
foram as mais brilhantes e prQdu
tivas, revelou-se "int.ernacionalista
cem por cento", como ele proprio
afirmava. Em março deste ano vol

tou a cruzar o Atlantico para assis

tir á c;onferência de Savannah, em

que foram oficialmenLe constitui

dos o Fundo MoneLario Internacio

nal e o Banco-Inte'fnaoional. Depois
de longas e fatigantes negociaçõ�s
em WashingtOn nas qnáis exgotou

,
-, grandemente suas energlas, faleceu
ba pouco, qnasi obscuramente,
poucos dias nepois d� regressar á

patria.

TOME APERITIVO
-

Tenha

I�N()T

MOEDAS

O,H�6

0,4271 0,4221

Taxas fornecidas pe!a agi.neia rio Han-to do Brasil.
sem cooUrma.çã-íl

Cadastro Social do «O Estado»
PedailllDS aos nossos distintos lúcores, ,o obséquio de pree�chel' (I

cOlDi'on abaixo e ,remele-lo -á nossa Redação afim de C{)Impll�tarmQs
quanto antes, o n,osso Illo,vo Cadastro Social.

Nome ............................................................... ","
� ..

Sexo &1. Civ�l D. Nasc. . ..........•..

Pais
,

............... 0.0 0 0 o. 0 .o' .

EspílSO (a) ............... o •• ,'0 •••••••••••••••••••'0
o 0 .

.......... 0
0 .o. o ; ••••••••••••

Cargo di> Pai (ltlãe) .....................................................

Observo C ••••••••••••••••
.-., •••••••••• ······,·····,,····· .,

••••••••••••

I

: .. , ( .

Agratiec.e:riamos, também, a �,tíileza_ de troticias de nascimentos,
e:a�a:I1'l!eAtt05 e Qutl'M, d'e paroolieiS ou de pessoas amigas.

sempre em CO!'1Q: uma garrafinha

RPERITIYO «KIOl»
de

!

-

ISNRS.
4SSINANTES'
Reclamem imediata

msnte qualquer irre
gularidade na enlreqa
de seus [ernaes.

I,RRITAtAltREI
_ 'vi

COMIUlO ou IEIORllAGIAS
.T1II1AS II( IEMIRRDIDES

Si tem irritação retal ou hemorra
tias, cuidado ,- São o pcenuocio d.
grave doença que. não tratado em

tempo, pode trazer serias complica.
cões,_exigindo até uma intel'vençlo
cirurgiea, A Pomada Mao Zao lhe
dará alivio imediato das dôre.. lI'a
ças a uma subatancia de reconhecido,

, efeito aotisético·bactericida.

PARA HEMORROIDES
Um produto De Wiu

DR. UNS' NEVES
Molést.ías de senhora

Consultório - Rua .Joãe Pinto u. 7
� Sobrado - Telefone 1.4<3:1

Residência - 'Rua Sete de Setembro
- (Edifício L A. :P. da Estiva)

Telefone M, 834

. . ... ,...... . .... , ."... ........ .. .....

DR. At S. CAVALCANTI
Clínica exJClu;rivaomen,te de .crianç-<lS

Rua Salldanha -Marl·llIho, 16
T1!lefone M. 732

.

....... � '. .

DR. PAULO FONTES
Clinico e operador

Consultório: Rua Vitor Meill'Cles, 26
Telefone: 1.405

Consultas das,10 às 12 oe das 14 à1l18
ResidênC'ia: Rua' Blumenau, 22

Tel-efone: 1.623

�.?
UE HORROR!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Aos nossos lea lobões "Studebakef'lAgentes I Em vista do recent e cODc-alon1'!i:l"to pi-11., Co rt e ir c de i

todo dla esta- coluna I Import:'c:ão e Ex po rrc ç
do do Rll�CO �do r;:o5ii, d o a p-edi

até o fim dos de t
ô d o s as m o rcu s de ç: .s rn i n h ô

e s
, i,... H'C"WH",;.,tes e tc.,

avisamos aos i n te r e as o d o s que es t.o.rno s « ce
í

t.co do novos
telegra-
<:heqcr pedidos até -lO de NO'1emnro p r óxi rn c ,

e info srn ondo que
os respectivos pedidos se:;.-ôo atendidos com brevidade,
em vista de te!' ch",gado ("1 ;:'00 Paulo g!·ande qUQ!1.-·

I
tidode de produtos Stlldeboker·

SOCIEDADE INTERMEDIÁRIA DI: AUr.CO!ViCVEIS LTDA.

(Coricesaíoncis-ios dos rnod ero s Studehcl:er)
R. Felipe Schm í d t , 60. -� Tel. 15'17.

Nem dmheírc
nem idoneidade

Leiam

Riu, 21 (E) As autorídades dia

Delegacia de Roubos e Falsifica-
ma. �::��o: :�:;:aJ p��o

ções estão investigando as atívída- rro me.mo dia.
des de uma m-ova "arapuca" que se

propunha Ia orgaruizar nesta' Clapi! I
tal umagrand-e indústria de Cierve-·i ·La·bordtttt.O' r-11!Iojaria, lançando ,110 mercado ações

I111() valor de duzentos e cinquenta
mil. cruzeiros. .

Radio-Tecnicc-Electron
São Incorporedores da aludida � Fundado em lQ35

empresa os indivíduos Joaqudm H Montagem de rÚdios. Ampli-
Pinto- Ribeiro e Manuel Ribeiro

.TU.-I'
fica.dores-Transmillllc"rBIJ

nior, ex-v-endedores de ações de' Mabri'al importadt' direta-

"arapucas" já flechadas pela pO-I-
mente do. U. 3. A.

ProprietárioIicia, e o 'advogado Jairo Alves i»;r

I ütemsr Georges BôhmBarros.
..

I
E�ecbe - Tecnico - ProfiBsiopa!

Os dois primeiros ainda não fo- formado na Europa
mm ouvidos pela policia. :rlorianópol�Kl

O último, 'anttrleJta'nto, encontra- �U(1 João Pinto .n. 29 -- Sob.

do em seu escritorio, na avenida
P-residente Widson n. 210, declarou

que se desligara" da companhia
"Cervejaria Brasil Industrâas Reu,
aídas S. A." em' agosto do corrente

ano, em virtude de haver apurado
que seus socíos não possuíam di
nheíro nem ao menos idoneidade.
A respeito do fati:o f'ei instaurado

j'n<)'uérito, prossegudndo as autord.,
dades em diligencias.

CONifU1 SgU1D��
f MINCH�S

'N2'1:
'PARA RECEBER AMOSiRA GI"CÁTIS

ESCREVA O.SEU ENDEREÇO AO

UQOiHHÓIWI 0011 S. ri.
CAIXA POSTAL. 36

iBLUMENAU � SANTA CATARINA

Vilido O alistamento
Rio, 2�' ;E) - Sob a presidenda

do. deSelmal'gador Af'ranjo Antonio Ida Costa, reuniu-se, nntem, o Tri-

bu�kl· Regiml'al Eleitoral. .

·í:tei>1is d-e llicda ti aprovada âi ata
da sessão. anterioJ:', o pr-esi,de'il'le
deu a pal.alVra ao juiz Cun,J1<a Vas�
COlnlceJ-os FÚho, que a\)J'l'e�entou l!ma
proposta, '11<0 senrlido de que o T.ri

.hlUla,1 Regiu!llal dÍrigilSse' ao Tdbu
nall Sl1[Jerior uma cOlnsulta sobre se

o. art. 39,' do decr-eto�Jlei 9.258, de 14
de maio de 1946, valido'll apelllas o

al'ist3Jmenlto eSiJ;ritameute p-rooessa
do de acordo Gom o decretolei ...
7.586, de 1945, uu tambem incluiu
Q alistamento realizado confürma o.

deClreto-le� 7.750, de 27 de julho dei1945 e leis proterio'l'es.
O aeo�dão �edi'gido sobre a mate-

ria pelo desembargadOr Afranio
Costa 'e a;provado unanimemente
pelo Tlri<hunaJ, afirma que "'O art.
39 do 'deo�eto_,lei 9.258, de 14 de
ma,iu de 1946,. considerou válido o

alistamelnto. eleitoral realiz::>do. no

Distrito e nos Territorios".

MACHADO I CIA..

Aq8aoio.9 a Reprooentaçi5•••m
Geral

.

Matriz: Floll'ian6poU.
�ua João Pil1ltOi n. 8
Cllixa POlltal.· 37
f'ilic:.l: Crsl!lciúma

Ruo Floriano Peill:oto. e/n
(EdU, .Própria),

Telegra.ma.: "PRIMUS"
AçaQll'l�"i!I "(1,,,, principo.:'m
m-unlol»l.a. cio F.iltadi)

DOENÇAS NERV�SÂb
Com 08 progressos da medida&,

hoje, as doenças -nervosas, quandQ
tratadas em tempo, são ma!eA per.
feitamente remediáveis. O ..curandeí•.
sismo, fruto da ignorância, só poda
prejudicar os indivíduos afetados d.
tais enfermidades, O Ser.viço Na
cional de. Doenças mentais dispõlI
de uin Ambulatório, que atende gra
tuitamente 08 doentes 8e1''l"0808 ln
dígenses, ,na Rua Deodoro 22, das �
It.s 11 'horaa. cHària,mentQ.

RETiRARAM SUA.S CANDJ

.DATURAS
Tôdas as bebidas, inelusrv» as

fabricadas em outros - Estados,
retiraram suas candidaturas,
'Para reinar nos lares catar-i-

r aenses, - em vista da certíssl
ma vitória do aperitivo KNOT,
---------------

B I T
o alfaiate indicado
Tiradentes. 'l

Q!pmXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO I,EITOR: Se o que !he

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

para �qt1e al�urna f�lta não se repita; e l

NAO o escândalo que a sua reclamaçlio

"
ou queixa poderá vir a Ci:ausar, encami-
nhe,a á SEC':Jl.O RECLAMAÇõ E;S,
de O ESTADO, qtle o �".o será lendo Isem demora ao c'&nhecim�nto de quem

.

de direito, recehendtl Y. s. uma informa-

Iç�') ,do resultado, embora em alguns ca�

;

••
sos nf;:.o sejam pubHcados nem a recia·

maçã� providência .tomada. i

COMERCIANTE: Dá um li-
vro à Biblioteca do CeI1;tro. Aca
démico XI de Fevereiro. Con
tribuirás, assim, para a f@rma

ção cultl�ral dos catarinenses
de amanhã!

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

do

APENAS Cri 11,00
Com essa infima quantIa "ficc4

está auxiliando 0 seu próximo,
Contribua para ii. Cnb:g de Esmolü
60S Indigentes ale FlorianóDolli!.

DEPARTAMENTO DE SAÚDN:
P{JBLICA
Plantões

Mês de outubro
5 (sábado fÍ tarde) - Parmacia

S. J.ntônio - Rua João Pinto.
6 (domingo) - Farmácia S. An

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

Catarinense - Rua Trajano.
13 (domingo) - Farmácia 'Ce

tarinense -c Rua 'I'rajano.:
19 (sábado a tarde) - Pormâcie»

Raulioeira - Rua, Trajano.
20 (domingo) - Farmácia Ratt

limeira - Rua Trajano.
2:6 (sábado á tarde) - Parmdeio:

,'110 Agostú�ho' - Rua Conselht:5J'O:>
lVTafra.

27 (domingo) - Farmácia Sf!!"
A gostinho Rua COnselhhir•.,,-

em Florianópolis. Mafra. _

O serviço noturno será efet lado>
. rela Farmácia Santo Antônio, �itli'

.,
á rna João Pinto. .

N. B. - A presente tabela não po.,
r'lerá ReI' alterada sem pré-"
via autorização dest9 ])e.•..
partamento .

o PRIMEIRO DE UMA SÉRIE DE MUITOS OUTROS.
O «Hinetnon» psisneiro navio de passageiros cons

truido depois do term irio da guerra a deixar as. car
reiras britânicas. Esse barco de 6,900 foneladas foi

lançado ao mar peJa firma Wickers Armetroag, Ltd.,
e destina-se à Union Steam Ship, Co., da Nova

ZeJandia. (British News Serv ice).

CONTA COI<.RENTE PuPUi..hR

juros 5"/2 a a. Limite Cr$ 30,000,00
.. Mcvimentação COO) cheques

CAPITAL: «1<$ 60.íj(!O,iJOO,OC
RESERVAS: CR$ Fi,OOa.Don,OO

Ru� Traj3n�, 23 .. 'IrSí)fhi;HÓp@lb

CLUBE' DOZE DE AGOSTO
AVISO I��PORTANTE

De acôrdo com as ncva;p disposições slItabalecidas nos Es�atutos
em vigor, a D retona do Clube DOZE DE AGOSTO. ilolicita dos filhos
de sócios, de sexo masculino, maiores de 21 anos, que frequentam as

diveraões que se realiZClm am sua eéde. a comparece�em à Sect"etaria
do referido Clube. ofim de regularizarem OI!! aUGe ó!lituaçõeôl. evitando
assim que seja vedada Q sua entrôda. no!! diolll de Íestal.l, pela
Comissão jli designado para eaBe fim.

_ SecretaX'lo do Clube DOZE DE AGOSTO.
2S .de outúbro de 1949.

ELP!DIO FRAGOSO·- SecI'�tário.

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

D?::���1!:�:o· J
Proprietárlõ e Dir,-Gerente

SIDNEI NOCETI
Diretor de Redação:

A. DAMASCENO DA SILVA
Chefe de Paginação:

FRANCISCO LA1\'lARQUE
Chefe de Impressão:

JOAQ'"TM CABRAL DA SILVA
Rep'resentán te:
A. S. LAR1\.

Rua Se-nador Dantas, 40 - 5°
.

andar
Tel- �2-5924 - Rio de Janeiro

Rua Felipe de Oliveira, 21
8° andar

Tel. 2-9873 .- 8&0 Paulo
.4.SSINATURAS
Na Capital

Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Mês............ c-s
Número avulso.. Cr$
Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Número avulso ; .

. Cr$

Anúncios mediante contrato

-Os originais, mesmo não
publicados, não serão

devolvidos,
A dírecão não se respon

sahiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados

NOSSAS SECÇõES
Direção de:

BAff.REI.ROS FILHO
Notas Politisas
NOt2S Locais
Artigos de Redação
Página Literária
SIlJINEI NfJCETI

Crônica da Semana

Economia e-' Finanças
Vida Bancária
Notas Científicas
Notas Rurais
Estatística
Nem Todos Sabem
A. DA-MASCENO

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 Municipios
Assuntos Internacionais
Concursos
Artigos de Redação
D. F. AQUINO

Fatos Policiais
Vida Social

.' Vida Feminina'

Magazine
PEDRO PAULO MACHADO

Esportes

_.

I .... - cP'

TELEFONES MAIS NECESSITADOS
Bombei ros .........•.....••.....• 1311r:
l'olícia ,. - " •. • 103�
Delegacia O. P. Social ....•..••... 1578-
�A:aternidade .. ,.................. 115�

. Hospital Nerêu Ramos .....•.••• 8:&1;
Sant" Casa .. , ,.......... 1036',
Casa de SaÍ\de S_ Sebastião ..•••• as;'
Assistência Municipal .........••• 166"
Hospital Militar 1161
140 B. C. . ,............. 153€)-
Base Aérea ................•.••• 78lD-
7" B. L A. c. . ,... 159l
Capitania dos Porto. , •........ :. . . 138e
16' C. R. '" .. ,................. 1601)1·
Fõ.rça Policia! .........•. ,....... 1203
Penitenciária .. _ _" . _... .•••• 1510
"O Estado" 102�
�A G:>.zeta" ., _ • • . • • . . . .. .. . HiSe:
"Diário da Tarde" 157"
L. B. A. . ...............•.... '. 15ott-
Emp. J!'JJ.tlerâ�ia Ortiga '" • • • . • • • H);)J'
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Vida Social .

PELOS IDNICIPIO,S Coisas d'a Ilha
Ou tI'O dia,' com a mente tomada

de fadiga, resolvi buscar, por um

pouco, uma dessas praias da Ilha
onde pudesse ouvir apenas 0 SL1S

surro cio mar,

, Notícias de BlumenauAN [VERSAR [OS :

i BELMIRO FERREIRA DA CUr;HA Blumenau _ 26 CDo correspon-j ta não se lembrará de que o vice-

Aniversariou-se, domingo ult.i- dente) - Publica o jornal "A Ga- presidente da Republica achará

mo, 0 SI', Belmiro Ferreira da z�ta do-Povo", de Curitfha, em sua muita graça no que foi escrito e

Muitos foram os barr-iga-verdes, Cunha, que foi muito cumprimen- edição du dia 17, uma nota, sob o que '0 próprio cardeal do Brasil de indio no meu cerne, este dose-

,oriundos ele ,fan:_il,ias pouco abas-I lado no Hospital de Caridade, on- tiLulo "Tr-riamos perdido nossos perdoará as intantilidades e no I jo de estar junto das matas ii das

tadas, mas rrquissunas em predi- de presentemente se encontra em fl'egueses"-?, francamente revoltan- te1'1'8nO esportivo, o presidenLe do praias, entretendo-me a sós vin

.cados intelectuais, que alcançaram jll'aLamen Lo, te, Supremo Tribunal Desportivo, to- I'meio o· luxut-iante 'painel de nossa

os altos postos da hierarquia no' .• Não podemos compreender có- mará suas palavras como prova-" Ilha, cheia de sutis motivos p'u'a,

. Exército e na Marrnha de Guerra.' f-iRA, ATMF.E PEREIRA GONZAGA n10 P possível existir em uma ci- ção, o que aliás nos parece' rnuuo
a dilatação multiforme da POC",Ül

Um deles nasóeu no dia de hoje, 'I'i-anscorre, hoje, o natalício da dade oivil izada _ "onde é incoteste justo, e da arte em todos OS seus arrou-

em 1830, em Praia Comprida, no exma. sra. Aimée Pereira Gonza- a super-ioridada em todos- os pon- E veja a coincielência, amável b06 e inspiração.
munie ip io ele' São José, gn, esposa do sr, João Gonzagu. tos rie vista" _ jornalista, capaz jornalista, no que pese a super iori- Agora, na primavera, é (jo'L'.ila·-

-F'i lho de José Maria da Luz e dr procurar ém lermos ,tão- vulga- dade íncontoste : o vice-presidente Agnru, na primavera, é dek;'a,-

de dna, Clara Francisca ela Costa. res t'erir a suscepttlrilidade dOE da Republicá é catarinense - o vai o contemplar-se tantas r!(1!';)S

Na cidade do Desterro, então cal-al'i�1CnSes, daqueles que reprn- cardeal do Brasil é catariuense e si lvest res pontilhando os cami-

capital da Província, fez os pri- varam e reprovam a atitude de o presidente Superior D'3SPOl'Livo nhos : o 1pê vestido de amaulo-

melros 'estudas, partindo depois torcedores exaltados que compro- tambem � oatarmense. OLU'O, espalmado aos céus azus e

para o Rio, com intenção de mau-i- metem o bom nóme esport.ivo nãr E só nos restará pedir a Nazrra limpos de nossa terra. Os abaca-

cular-se na Escola J\IpiLal', o que só de S, Oatarina como ele qualquer :'vJausur '(por coincidência, 'lambem, te iros de um creme esmaecido, ()S

conseguiu, assentando praça \'0- centro do país, eatmiuense) que auormeça ;;OIY jacarandás e os cinamornos, nmn

Iuntár ia, em 9-VI,-fiH(i e a .21 de Entretanto, forçoso é reconher, o 'Sua voz melodiosa o il'l'equiel.ó jor- roxo suave, como a coutrabate n-

agosto seguinte foi reconhecído l Lermo humilhante de "Itegueses " nalista. çarcm o alvoroçado amarelo dos

, Cadete,
'

partiu de um representante da Pense bem, pobre colega, - para ipcs",
• Mau-iõulou-so 10 d]'

• Cinamornus anunciadores
no ano a. ss- imprensa paranaense, A expressão que possa escrever alguma 'cousa Q U u

cola, galgou os anos scgu iutes com pejorativa calou profundamente no de aprovcitável.
dia-rte-finnrtns ele' outros lempos,

notas bl'ilhanles. espiriLo dos oatarinenses e f'omen-
.

.. lHH'qllP (Ii'a H rJui' com que 11()�S('�S

Foi promovido a Alferes-aluno tou o. sentido de revolta. CASA l\oHSCELAN EA o1.stri velhas mSr's brasileiras en feiLa' aro

• em .27-fX-1847, mi Arma de Al;Li- Foi, podemos dizer, um dos pon-
buidora dos Rádios R. C. A COIll saurludes a rampa de �"1l5

lharia, sendo aprovado ern 1'1 de' t
.

I"
.

d bi Victor, Válvulas (' Disco!'. qut'l'ic!os_"
u os pSICO OgICOS, CrIa0 o o arn ien-

outubro, do mesmo ano, no 3.0 ano, te descontentamento e o desejo de
Ru" C ..nselheico Mafra CinamoJllos Lristes e evocn l ivr s,

Promovido a 2° í.cnent« em '" represália, G
�

Ih IlIlrlllZinrlO
os olhares dos homens

20-IV-18'19, contando antiguidade E a repetição, em um dos pr-ln- ralaS as mo. eres á realidade palpa�-el da vida, qU,un-.
de 7-IX-18/17, concluiu o (i0 ano e cipais jornais do Paraná, é humi- "Berbim, 28 (U, P.) _ Berlirn 'vol- do d€- YPZ cessara toda a Lrag"I-In

logo depois, o 7° e" ultimo em lhante e dolorosa, Não foram, os tou a face para o ocidem['e e isso lrll'J'ena!",
-

24-Xr-1851, desporllÍstas univel'sitãrros-de Curi- se devle às mu-l'hel'le,s berlü;"�nses, A Essas e oulras (lrvores brnlae;J1l1

Promovido aio tenenle em Liba bem. recebidos em Blume:__ poderosa Ibatalha poillíti,ca enbre os
a esmo pela fertilidade da LPI'l'U H

-18-VII-1852, assumm a Direção elo . nau? Esqueceram-se da mane�ra partidos apoiados pelas potencias sem c\lidados alguns, Muitas, ,pi

LaboraLól'io Pirotécnico de Cam- fidalga com que foeam recebic\os ocidenta.is e os apoiados pelo leste velhas, a cairem, cheias ele tre[. a-o

pi\1ho e passou a lecionai' Quimica em S, Oatarinha? O proceder �e está finda ,e milhões de anuncios cleiras no_civas, por certo acalel'-

na Escola ele Aplicação do Exél'- lorcedores exaltados não foi iderir- eleitorais se desfazem na curva en- Lam conv(\['sações, cantigas, m:>lo-

,,:citn, .• t'd' I d' dias do passado", Quanto de anl(lr
Damos, acima, a interessanLe 1'0- tICO ao de alguns em Curitiba, on-_ quaulo que ° par 1 o SOCla emo-

d
' .

t'
A'

d 'den" se não fie desenrolon ás suas sombra;;
Lografia do galanle menino Márcio e até mesmo o\carro 'do ex-mter- cra lCO com apO'l-O o OCl i 'le,

vVendhausen, filhinho do nosso venLor foi apedreja,do? Para que l(evantia triunfalmente IDOS quatro hospitaleiras."

f· - se'tol'e da c'd�'de Afinal, nem dei relaLo da enil-
-estimado conLerraneo dr, Mário enr o amor próprio de um povo e s 1 w •

Y-lamos \Vendhausen e de dona 11- dizer que "a superioridade no

1J1Q PP.!,�j� E.�]-2}lac'l:'3,�Il, qu� .�lOj�_ Par'anã é incont,esLe em, Lodos os

J.esLeJ3 o seu ,pl'llTIc)1'o naLallclO, IY:ontos-d'S'-Y'ls-ba,.l..,? ",-,...• - ,«o__'

Nossos cumpl'imento� a seus Natmalmente o vaidoso jornahs-
dig'nos pais, com os melhores vo

Los de felicidades ao "petiL" ani
de eXeI'- versariante,

Vultos da História
Patria Não sei se é resquício de alma,

Promovido por merecim.enLo, a

capiLão em 2-XII-1856 e a major
em 23-V-1868. A t.enente-coronel
..em 11-VII-1881, a coronel gradua
,do em 31-X-1885, sendo efetivado
em 3-XT-l$87, RegresS;ndo da Eu

ropa, onde fMa em comissão, é

. ,graduado no posLo de brigadeiro e

jubilou-se como lente catedrático
com 33 -anos e 10 meBes

..cicio �o magistério.
Brigadeiro efetivo foi nomeado

<>comandante geral da Arma de Ar- ,

versação com tio Jacinto que cn-

contrei no "SanLinho" - reenní.o
'onde o �c8ano esbraveja contra 1'0-

coas erguidas, ás alluras, (}iH·a.
morrer no sotuTno de uma pntia,
desolada: _ .

Paralizaram
OS 'trens'
Viena, 28 (U. P,) - A partJilf de

hoje Viena focará ligada ao Mundo
exterior 's,óme.n.te por Todlo e aero

vias, tendo a diretoria d,as ferro-

I vias a-ustlrla,cas aJniltllciado que 1'0-

.

dos os lS>ehiços de t"ens na Aus,tria
ODEON

I oriemrtaI, '1ndusive de brens i.nter-
N Ã, O

.

H A V E R A S _E S S �. O na�ionais da. ,SuJ1ssa, TSCihecOSllova
C I NEM A T O G R A F I C A, qUla e Hlln.g;rla cessaJram tota,lmen
,', , , , , , , , , , , , • , , , • , , • , •• , •• ,

'

••••

I te devido á ,fa!Jta absoluta de com-

Policarpo Simplicio de. Assumi, l'iO
•

STA, MARIA DE LOeRDES
BASTOS

A eI'eménide de hoje, assinala o

aniversário natalicio da gentil sta,
Mada de Lourdes BasLos, dileta
filha do desembargadol' José RochD
FerrefI'a Bastos,

Ors.
Aderbal Ramos

da Silva

,tilharia,
R�formoll-se como marechal em

,;3-XI-1898.
Possuia as seguintes condecora

.,ções: Cavaleiro e Oficial da Ordem
,da' Rosa, Comendador da Ordem
..de Crislo e da d,e Sa-o Bell·to de ACELINO DA ROCHA UNHARES
_Aviz, A's 7'112 horas' As 'ÚMirl1la,s 10neladas de coonbus-

. Faz anos, nesla data, o sr. Ace� 'ry' P G 'T' t' 1 di' "t d
Muitos foram os trabalhos Clen-

10ne ower - ene lerney lve ITS'POII1'lVelS es aval1l sen oI

lino da Rocha Linhal'es,
Lificos, profissionais, politicos e ,.

- George Sanders - Roddy Mac I consumidas nos serviços dJe trens

..damente os de assuntos técnic.'o"-
Dowall - Frances F'armer - John na cidade para se mOV)Ílmmtar em

" ARMANDO DA S. DUTRA
:adminislrativos que e.ditou" nota-

Ca1'l'adine - em: condIições de cooouzir allimentos,
Festeja seu aniversário natalicio

_,profissionais, óDIO NO CORAÇÃO ainda ao que a:n'l1nlCÍou a mesma.

nesta data, o sr. Armando da Silva
Ao <la'bo de longa enfermidade No programa:

Dutra, comerciário,
veio a falecer em 21-1-1906, ..

1°) - A Marcha da V'ida n, 50

Nos· dias angustiosos por que CLITO DE SOUSA DIAS
'

- Nac, Cooperativa,
-passa a nossa hist.oria é confol'- 2°) O Conto de um Lobo

-I
Vende-se um � pial10 modfrno,

Comemora seu nalalicio, hoje, o
tante a lembrança destes vullos do Desenho colorido, de ótima qualidade e em estado

sr, Clito de Sousa Dias, comel'- 30) F d V'
-passado,

- ox Airplan News 28x80 e novo. ec e tratar à rua
ciante, R

.

B b 158,colher ensinamentos, nas biogra-..
- Jornal. I UI ar asa n°. .•

Que a nossa 'mocidade' possa
Preços excepcionais em virtUlh� I

C b"c?nstitue o meu maior desejo, a-

STA, MA���J�i��OURDES de estar cedido o Cine Odeon: -- ampan a contra
f'las, dos vulLos da História Pátria,

,\. I Cr$ 5,00 - 3 00

f I d'Nesta data, vê passar mais uma Cens�ll'�: -'Até 14 a.no,", OS a S01! meu ·loosfim-de que não se enveredem pe� pnmav,era, a sta, Mana de LOI,lI'des
,o II

los
.

caminhos tortuosos, apontados Kajetti.
•

,.:pelos propagadores de doutrinac VIAJANTES:
S, Paldo', 28 (A. N,) - O De;par-

,;extremistas, vereies ou vermelhOS' TTE, CEL, NILO eHAVES I
tannento do Serviço Social 1l11CIOU

,_que não conduzem á meLa deseju- TEIXEIRA sálbado, ,às 10 hor,aJS, a sua campa-

,.da: a grandesa do Brasil!. , " A serviço, seguiu, hoje, para I nlha contra 3' falsa mend:kânóa,
André Nilo Tadasco Cmitiba, o sr. Ten, CeI. Nilo Chaves I

dert:�ndo 1l1l11TJ.e<I·üso:s pedintes, crian-

Teixeira, comandante da Gual'lli- B1TZ - Hoje ás 5 _ 7 e 8,30 hs.
ças e mu1h�'re�. �ogo após ianh�.!.

ção Mililar· de Flot'ianópolis e do Sessões das Moças I dos
nos prlI:l1lC�palS pon.tos a Cl-

140 B, C,
Susan Poters - HerBert Mar-, dade estendendo a mão à caridade

sha1 - Mary Astor,
.

pUlblica, os d�tj,dos foram enlV'iadoo
CUIDADO COM MAMÃE ,àquell'e Departamento, onde foram

Censura LIVRE.

I'
.

,

.

_ Cinelandia J r 1 _ DFB
. imlterrogadOlS pelas _pesqmsadoras

o na . ,

'd I 'A'Preços: _
SOCiaIS aqu,e 'e \SIerVlçO, s crIanças

Sras, e Seitas;, .. , '. Cr$ 1,20 se apresentavam 'com aspectoo ",er-

Estudantes , ,., . , , . , , . Cr$ 200 daJdeiraanenrte l'astimláv,el" descalças
Cavalheiros , , , , , .. , " Cr$ 2:40 e sUÚaJs, aJega!llldo uma porção de
. ,

ROXY' :_:_
,

H_'o'j�' á�
,

'7 ;ió 'h�;�,':__:_ cOlisas e, muiltas v:ezes, dandü nome

Greer Gar,son _ Waltel' Pidgeon, trocadlo às autoridades do, Se,rviço.
MRS, PARKINGTON Bm s>eguida à apr,ee.nsão dos pe-
(A Mulher InspiI'ação) dilnrte-s, foram os 1;l1esmos separa-

Censura até 14 anos, -

_ Jornal da Téla 34 _ DFB.

I
dos, CifiÍa'llças e menimos, e el1:via-

Noticias d() Dia _ Jornal. dos calda qual a UIIll a.brigo ou aJsi-

Preços: - 3,00 - 2,40. lo do Estado.
,

'e

'oão Batista
. Bon"8ssis
ADVOGADOS

Rua Felipe Schmidt
Sala 3, Talef, 16-31

34,

'"

fMPERIAL bu\S,tíveis.

Enfermoó O sr.
William, Paller
ROIohester, Minnesata, 28 (U. P.)

- WHUam Pawlley, embaixador'
8Jll1eI"ÍcalJ1o ;no BrasH, deal3Jl"ou que
toma'rá uma louga locença do s,eu

pos,to, sob rooOOIlJClnd'ação dos médi
cos da Clínica Mayo,
Pawley, que ve� sendo s'llhme

ti{jo a exame na' Clihica docOOllte
as. últimas ,semanas, disse que es

pera peximanecer ,em. Roc:hes'ter ain
da, diUraln.te ,a próx.ima semaiIla.re
gressando depois a WashilJllgton.

O embaixador ,disse que, de acôr
do coon os lP'tanos atuais, re,assu

rrrirá o seu posto 11110 Rio de Janei..
1'0 na primeiq:a semana de dezem
bro.'Nuvem de

gafanhotos
São Paulo, 28 (A. N,) - Amun

"oCiam da cidade de San,t,o Anrustácio
">q1Ue nuvens de :gafanih:otos sobre

'v:�rallTh aq.uela cidade. AcreScen
-tam as informações que as culhl
_Tas do bairros da [neS1ll1a, de Santo
A'n'lônio. fmaan aJtingidoo. Nova>s ÍIIl.
fonnações tOheg'adas aIdianlam qulC

';_gr�nd>es nuvens de am-idios paSJSi3.
''_I'aan sôb�e, Samrto ArnaJSlt!ácio, em di
-u-eção a Porto EpitaciJO.

Rádio Difusora
. d,e ,Laguna
Todo o Sul Catarinense es'cuta
diariamente a Rãdío Difusora

de Laguna.
970 Klcs. (ondas médias).

Horários de irradiações: - Das
, 10 às 14 e 17 às 22 horas.
Representante em Florianópolis:

D. F. DE AQUINO
Red. do Jornal «Q ESTADO»

FR4COS e

ANEMICOS
TOMEM

UiD�D �reosota�D
.' "SILVEIRA"
Grande Tônico

LEIAM A REVISTA
O VALE, no ITMAt

do

I

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



tel'-se em guarda até que seja
--------------�--------------------�----------------

o

,

Reuniu-se ontem, extreor- tos ao funcionalismo' p úblico

dúiariamente, às 16 horas, o estadual, civil e . militar, ati
'Conselho Adminietrerivo do vos, iruit ivo e e pensionistas,
Estado para receber o pro- O -Corise lho, constatando a

.

[e to do Decreto-lei encerai necessidade de se conceder o

nhado àquele Conselho

pela1aumento
solicl tedo, aprovou

Interventoria federal, conce- o referido pro ieto de De
dendo aumento de vencimen- cr,eto-lei.

Florla"ópolb, 29 de Outubro de 1946

novo
em

Ministro da
1 Viação

Florianópolis

.
.

Esteve em Florianópolis, há cerca de unia quinzena, o engenheiro
Clovis Pestana, recentemente nomeado ministro da Viação e Obras
Publicas.

ltoLaltiano tomou parte, acompanhado dos drs, Haroldo Peder-'
neiras e "Vasco d'Avila, no almoço semanal do Rotary Cluh do Florianó

polis, sendo saudado pelo dr. Osvaldo Blllcao Viana.

Vê-se na foto acima, o novo ministro da Viação á direita do dr.
.Toão Alcantara Cunha, diretor regional dos' Correios e Telégrafos e

Presidente do Rotary Cluh local.

Encontrada morta num potreiro
. .

Ü hOlll1em enLrou .na Del.e.gada de'
PoliÍlcia .e perguntou pe]JO Comissá-
9"10 de Dia. Tiiniha uma. coisa impolr-
ta'nlte ii. lhe faZier.

.

crime ou suk:úCÍlio, a conclusão a ti-
;

Le'V'3JdJb á presença da autoll'i'd,a- mI." é qUle Jru.velD<ti:nla lenha mONido

de, oomun.ioou que no lugar deno- aipÓS UID1 dos seus ataques, jUll1to á

lll!ÍJnado. "Capoeiras", no cOllltiruente, fonte onde lavava rOl1jpa, no l'eferi ..

havia S!i.dlQ elnüo-ntrad·o o cadávrer do' poln:eÍl'IO.
.

. de uma mulher de '001' branda.
.

-o OOlI1pO fÔI1a enoOOl'trard'O por

Tnterll'.o:gaido sôbr.e pormenores, AlmibroSlÍno Ma";a de Sousa.
nada poude adiooltall'.
A(presentou-se, aSlsim, a hipMese

(le 1.1ID' onime 0\1 dum suicídio. Ur
ge:nlte, po.:rrIl3ll11Í0, .escl'a�··eQer o caso.

tA AmbuJância tilti,rutou e o comis
sário FluJvio SIi,lva rumou ao local

.afim de t-oma'l' aJS pirOJvidêndas que
o acoln>!Jecimooto erigia.
ConsWado de que a muJh'elr es

tava realmente mor.ta e como Illão

ajpre.sentasse d-ein'hUllll sinal que ori

ginasse suspeita de OI'IÍIIl1e, o cadá
ver foi 11emov�do para o n'eClroté

V,io.
F1azendo indagações, aquCl].a auto

irirdarde poud:e identlificar ,a detllnta.
,�rrata-se dia seIfiViçal JuveonUna Vi
ce.nibe, de 001' hrall'ca, natural d'ês
te ESltado, .ge 24 :mos, solteira, 'fi
lha de Geraldimo Vicem:tle, reside:n
te em �arr.eiIros.

Juvenbina sofria de ataques epi
Ié:t�lC()s ..
Não ha�lemdlO 00 m,enor indíclio de

., Vitima de um
acidente

Rio� 28 (A. N.) Quando des-
cia de para:quedas, quando se rea

lizavam p).'ovas aviatórias neSia
capital, foi vitim1J, .de um lamenta
v·el acidente a srta. Genoveva da
Cunha, a, mais jovem aviadora
bra.sileira, pois conLa apenas ��O
anos de idade.
E' ela natural de São. Paulo

Revelou-se com 14 anos de' idade,
!3 aos 17 foi aos Estados Unidos
fazer um cürso de especializaçã.o,
em virLude de uma bolsa de estu
dos que lhe foi concedida.

Ap13sar df'l forte, choque que 1'(1-

eebeu ao cair, a srta. Genoveva nào

insp-�1idados em sua saude.

Representáutes'da
Tecnigráfica ttda.

Os senhore� Jurandir Unhares
.� Cla., estabelecidos nesta praça
com escritório comercial á Rua
ITiradentes, foram nomeados 1'e-

•

tp�f>se�tanLes da importante orga
IllIzaça-o Tacrigráfica Ltda., do Rio
de Janeiro, grande J'ornecedora de
papel para imprensa,.

Previsão dO te.mpo
.

Previsão do tempo, até 14 horas;
do dia 29:

Tempo: instavel, sujeito a chu-
vas.

Temperatura: estavel.
Ventos: variaveis, frescos.
Temperaturas extremas de hoje;;:

Máxima 23,4 - minima 30,2. \:

'1

.0.

•• r.

IIBrl O. Un[IOnll�ml... U ·1[1
o aumento aprovado foi o i. CR$ 1.250,OQ, aumento de eeie obtida aprovação; será'

&eduinte: geral, 40%;, inat,i-I mais 30 e 20%;' de CR$ encaminhado um pro ieto de

vos e pensionistas, na seg.uin-,'1.250,00 a CR$ 1.750,00, mais Decreto-lei elevando de 1,4-
te proporção: os que perce- 10 e 5%. O aumento aprovado para 12% o Imposto de Veno.

bem até CR$ 30,00 passarão I foi orçado em ..... das e Consignações, mediante
a perceber CR$ 300,00; de I CR$ 18.382.361,80. o qual o Govêrno cobrirá .as

CR$ 300,0.0 à CR$ 750,ÓO. a u- Ao sr. Presidente da Repú- despesas decorrentes do au

mento de 30%; de CR$ 750,00 blica, por sua vez e para que mento concedido.

NOS BASTIDORES DA rOLlTlCA NACIONAl.
No sul, no centro e no norte do pais

O Ministro da Justiç� nsnaa Câmara dos' Dep'utadoL -

govêrno federal e o caso do Piauí.- Elogia.do· pela U.D�N •

. p ..S�D. da Babia.� Vonvenvão do P.8.0. Catarioeose.
O MINISTRO DA FAZENDA VI- Aim;i", de Terezina. Posso assegu- marcada a convenção do P. S. D..'

SITA A CÂMARA DOS r-ar a v. excía., que esse f'ato mar- fluminense:

DEPUTADOS cou a mais formal repulsa ptlrr par-
. De outros Estados não há se-

Rio, 28 (A. N.) - ,O novo titular te .do govênno Federal tendo sido não espectativas de novidades;

da Fazenda, acompanhado do seu tomadas tôdas 'as provídências pa-IAguarda-se a. cada momento uma.

oficial de Gabínete, dr. Glie!rll1lont ra a punição dos oulpados e nerpara-, palavra final sobre
-

as sítuacões do

de Brito, visitou ontem às .15 horas ção aos ofendidos. Atenciosas sau- Piauí, Ceará e Paraíba, O senador-

a Câmara dos Deputados, onde dações. _ Benedito Costa Neto". paraibano Vanderley, que é um'

manteve demorada palestra com o CONVENÇÃO DO P. S. D_ CA- dos candidatos apontados para O"

presidente Honór-io Monteiro, Em TARINENSE governo de seu Estado, está sendo-

seguida esteve .na Comíssão de Fi- A 16 de novembro proximo se. esperado hoje nesta capital.
namças. Dicígjndo-se para o Senado réallzará em Fíorianópolís, a cou-! Quanto á aituação de S. Paulo,...
Federad.: O· ministro av-istou-se' com venção estadual do P. S. D., à qual

I
conta-se que

- terá, provavelmente"
o sr. Nerêu Ramos. Visitou também. estiarão presentes o senador Ivo l um fim dentro da próxima sema

'O Minisüerio da Justiça, e por fim d'Aquimo e demais representantes na, enquanto a politica de Minas

a' A. B. 1., onde lioi recebido pelo pessedistas mo Parfamento Fed.eral, contínua no mesmo =compasso de

sr, Herbert Moses, conselheiros e e, pos,s�velllnen:te,' o senador Nerêu espera.

jornalistas. Fazendo um� explana- Ramos, vice-presidente da Hepú- O Q1)E VAI PE�O NORTE
ção sobre o programa que preteri- Mica e presidente da poderosa Rio, 28 (E.) - A candidatura
de executat-, declarou que reunir-ia a,gIrermiaçãü política .. Nessa magna; NeLo Campelo Junior ao governo-
em almoço semanal 'Os SCIU,S "velhos asseITlibléi1a"Slerá escolhido o candi- de Pernambuco, segundo telegl'a�
colegas . de inlípr.ensa". Disse, então dato do P. S. D. ao govêrno cons- J ma de Recife, recebeu o apoio de�

que é jornatista e está apenas li- .tiducion ad do Estado e os nomes a cisivo da U. D. N. daquele Estado, ,}..
cenciado da classe, serem sufragados nas próximas I Ao mesmo tempo, para a ler-�

ELOGIADO O P. S_ D. DA BAHIA
eleições para a �SlsembJéia Cons- ceíra senatoria por es e Estado, ai

udle·-
tit<tulnte Estadual. U., D, N. indicou o nome do sr. Pe-'

Rio, 28 (E.) - A bancada
di-o Costa Rego, nosso colega de

imprensa, redator chefe do "Cor-'
reio da Manhã".
Na Paraíba, o candidato indica

do ao· cargo de governador por

parte do P. S. D., é o sr. Alcides:

Oarneiro, enquanto a U. D. N. in�

dica para o mesmo posto o. sr.,

Osvaldo Trigueiro.

Há

nista baiana, que, exceção do sr. POLrI'fCA GAÚCHA
Otávio Mangabeira, se acha atual- P. Alegre, 28 (A. N.)
mente na Bahia OIDidJe se instala J_

h-
'

-

d 1 d
grande espectatíva em Lorno do 1'e-

aman a a convençao esta uau o _'

�:d' d···· d d L
su ltado da convençao do P. S. D.

parnn o, . irrgiu ao eputa o auro

I
. '"

Freít 1< _1 d b d bai
daqui, que indicará os nomes cios

r'ea, aiS, UJUer a anca. a arana ,. . . .

..>1 PSD
.

t t I
próximos constí tuintes estaduais:

UJO . . ., o segum e .e egrama:
"D. tado L F··� n:

P. Alegre, 28 (A. N.) - Alguns
epu aoo auro renas, -

�"IO'I _

A
.-

d f l�t· d
elemellLos d. o P. T. B. esLao em

I1eUllla<o I .as. ·orç.as pO.w. lcas e- .

11l.ocrMicas da Bahia em tôrno da
entendnnenLos com o dr. AlberLo

caiuldidatura do deputado O<távio Pasqualini, ex-secretário do. mt.e

MállIgaibleira para gov.ernador do
rior do Estado, para candidato da-

B d
\ l' 'alt"" quele partido ao g'ovelno oonsLi-sita o al'em de 'l1eipI1esentar v

sentimento patriótiJoo e de fortaI.e- Lucional gaucho.

ceI' .nosrsa terra mIO C01.1loerto da Fe- P. Alegre, 28 (A. N.) - A 10 de

dell'açãlQ, t'raduz o pensamento su-
novernbro próximo o P. T. B. rea

perior de servir o Brasil, nesta, ho- lizal':t, aqui, uma grande conyen

ra g.rave da vida naoional, par� que ção sob a presidência do se.nadol'

possamos {o'dos cOÜperaT mais efi- Getulio Vargas, para tratar das

ci-eIDtemeillte na solução dos probLe- eleições, á Assembléia Constituin

mas de 5nterêssé ·coletivo. A IIlIÜ'bre te Estadual.
atitude da banca,da do Partido- So- P. Alere, 28 A. N.) :._ Afim de

CliaJ DreanlO1ffi"iáitiico merece no,sso vi- orientar os , católicos no pr6ximo
vo aip�,alllSQ, p-orQilIe .11eflete aS' me- .pleito eleitoral, a Liga Eleitoral

lhOl1e.s aSlpirações da terra baiana. CaLólica realizou imporLante ses

CO-rldJirais saudações.' Jurarei Mag:a- são em que falaram vários .01'a

.llhã,es, Aloisio Carvalho Filho, Al- dores.

béribo F,naga; .Ailiíomar Baleeiro," POLITICA FLUMINENSE
Clemelnte Mar.iaJni, Dantas JThilior, Rio, 28 (U. P.) - Seg'undo se

João Mendes, Lu�z Vdana, Manulel anuncia, segunda-ff:ira próxima se

Novais, Nestor Duarte, Raf\alel Gin- decidirá em definitIvo a ·crise sus

oura".
.

citada no Estado do Rio, entre ele
O CASO ·DO "PIAUí E O G01TtRNO mentos pessecÚstas que' obedecem

FEDERAL á brientácão do comandante Ama-

Rio, 28 (E.) - O pI1esÍIdJenlte' ·da ral Peixoto e o interventor Hugo
Silva.

O· Chíle
do bloco

ao lado
russo

NOVA YORK, 28 (o. P.) - O>
Chile, abandonando .

o oampo d.a,s;

nacões latino-americanas, que in�
sisten1 'l?a modincação do direitO'
de veto, no seio do Conselho de 8e-'

guranca das Nacões Unidas. pus-se
hoje ao lado das náções do bloCO"
russo pedindo que não se faça al

temção alguma na Caeta da Orga
nização Mundial.

O lider da deiegac,-,o chilena"'
Nieto dei Rio, Jalando hoje peran-
te a sessão plenária da Assembléiat �

Geral da ONU, deu a explicação dos

pontos de vista do presidente dO'

Chile, Gonzalez Videla, que foma�
rá posse no dia 15 de novembro, a>

qual foi apoiado por uma coali
são de partidos da esquerda.
---------------

Audição de piano
Realiza-se, hOje,. ás 20 horas, nO'

Clube 12 de Agosto, a audição de'

piano pelas alunas da prot·essora.
Gilda Ligoski Lopes.
Como nos anos anteriores, 31-

eximia pianista conterr-anea' nos'

proporoionará encantadora noite'
musical que reunirá, a elite social
e cultural de Florianópolis.

A<ssoClÍação Brasileilfa d� Imprens.a,
sr. Herhent MoSérs, recebeu do mi-

)
n�stl'O da Jl1SIÍiça o s'egúinite 'tele

grama: - HAcUlSO o re.cehiment(l)
de sua ca�a �e Q1item 'que COOIS'ig-
na o protesto da AssoCiação Bra
sHeira de Imprensa cOOltra '0 a1en

tad!o ·de que fcii 'Vitima o 'jovna1 "''()

Também na segunda-feira, �'e
solverá a UDN, secção flunúnense,
o problema de sua colaboracão
com o atual governo.'
Enquanto isso, o ceI. Edmundo

de Macedo Soares continua a man-

IPARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INfLAMACOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A"S,
f 5 P'I N H A S, ETC.
�=========9.'
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