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Is minorias,' seja quáis forem -os regimes�'setltf sêflfprenHôorias.
Provam-no os acontecimentos de há um ano, em Santa Catarina!
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Prestigiai a Caixa de Esmolas! �"

,
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Visitas do presidente Outra rNOS BASTIDORES DA POLITICA NACIONAL
Rio, 29 (A, N.) - Em visita de de manutenção. roi servida cham-

- O díd d P T B Oinspeção, esteve, na manhã ele h,)- pagll� ás aulOl:i(lades, ral�ndo !Ia,Nao h.At1!ve acêrde --

.

can 1 ato o _.._.je, o senhor presidente da ltepn" ocasiao. a propósito da \ isita

1))'('-'
V'" ,

"
. ,

blica, General Eurico Gaspar D!J- sidenc ial, (J coronel TúM:lo ode ministro d T ,... - lh F I de ui dtra, em diversos corpos e estab«- Arruda, cumandanle da DIvisão novo .I a I 'V O raUa� 0.-- a a o p a o
Iecimentos militares, Acompanha- Blindada. O general EllJ'ico Dutra

D "I F O t
..

tvam o chefe do governo, os. ge- falou, em seguida, dando suas' alUe araco.-- U, ras no as,.
nerais Alicio Souto, chefe do ga- irnpresseõs sobre () sserviços que
hinete ela Presidencia, e Zenóbio acabava de visitar,
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decisão EleitoralfUma
" RIO, 29 (A. N.) - o Tribunal Superior Eledtorel reuniu-se, hoie,
em mais uma sessão ordinária, sob a presença do ministro José Linha

\ res. O Partido Social Democrático, por seu delegado junto ao Tribunal

I Superior consultou se a inelegibilidade prevista no artigo onze do pará
! grafo sétimo, letra B, d3JS Disposições Oonstitucionads Transitórias;
atinge o secretário de Estado que 'tenha exercidia eventualmente o car

go dte interventor, em virtude de desígneção do anteríor para a" função
de substituto eventual dessa autor-idade, OU, somente aqueles que. hajam

I exercido essa função, por força de. nomeação i1nlterina . .o Tribunal Su-

l perior, ca_ntra
o voto � profle,ssor Sá Fli..IJho,. decídju qiU� � ínelegíoíãída

, de não atinge o Secretário de Estado que tenha subsitilitm® e:vent\tal-
mente o interventor. 001 víntude de haver si<lo ,ílesignado pana essa 8U

bstituição, mas diz respeito somente aos que até dezoito meses antes da

eleição, hajam exercido, embora interinamente, a função de illlterven-

tor por nomeação do presidente da República. Foi relator Q_a consulta

o mínãstro Guimarães,

:-\.:\0 CHEGARÁM A UM ACr)H.DO Sua escolha, foi feita, pois, de, B. O entrevistado. assim responde:
O P. 8_ D. E O p, T. B. DO R. inteiro acordo com O PTB e depois I "Nã6 'há. Quem não segue a orien-

Ofensiva GRANDE DO SUL de um entendimento que ele de- tação do partido é posto para fora
olarante tivera com ·0 gal. Dutra, de suas filei.rws. Todos sabem que-

d
P. Alegre, 29 (A. N.) - O P. S. t

.

r' h
. .'

Inesp·.era a A propósito das funções do sr. es a e a nossa m a, pOIS o proprroD., em sua reunião extraordinária
Morvan de Figueiredo junto a ex-ministro Negrão de Lima foi:Peipíng, 29 (U. P.) - O general realizada domingo, examinou a

'1' um órgão de classe dos emprega-· expulso do P. T. B .

Ilu-Limdng, num golpe de surpre- proposta do P. T. B. para uma
dores, disse o sr, Baeta Neves:

sa, desfechou uma ofensiva dUlpJa ação conjunta nas próximas elei-
"Isso não impede que ele possadas tropas governamentais ehine., ções. Diante das excessivas exi-
ser um bom ministro. O P. T. B.

sas contra o porto de Dairen, o gencias dos t rahalhisías que plei .. não é um pai-tido de classe. O sr.prdmcipal da Memdohuría, num mo- Ieavam, segundo a proposta do sr.
. . . Mór-van ele Figueiredo foi escolhi-víruento destinado a controler in,- Getulio Vargas, 15 cadeiras de de-
i

.

t· t
. >,: I d l d do por nós e assumiu o compro- O tsresiderüe do ·DI·reto·rz·oeiramen e a oos a rnecnnona a p_u a os, uma de senador, 2 ele S'3- "

�'<alld'�h' L
'"

Iá
' misso dc ser fiel ao nosso progra- Mu·.nicipal do P.T.B. convida"U enucia e CPI' ar o apoio que cre a1'IOS e um 1erço das pl'efeli.u- ....

os comu.ni&tHs chineses estão rece- J'as onde a nomeação dos ULuj.arcs
ma". todos os seus componentes

btendo pdo mar. Os v{'rm.elnos es- üoubes"p- <10 goVel'llO, �� p, S. D. re-
O reporteI' alude ao conflito en- a comparecerem, hoje, die

I .T··
.

.
tl'e os srs. GetuliG Varg'as e Hugo 30

'

19 h 'dp�r�vam ffue o geu€lra �Jm:llnlg reJ-1 "oi".. !! l·(,�·f'ila-)a�, 10 $e )"JolJ-_ D " .'

B
' as oras,. na sua· se e

Ill'c�arss(' o artaqlle nu dlfPçao flur!e d'
.

I
I.'

J �. u{ll,glll, pergu'JHan'IQ ao sr. aeta p_ rO'VlS0na, à Praça Getulio'-. �.
-, ;,;an o ;;'oi\lm I) i!U.H'\[p }J ell')íP ü', Neves .:;e o novo Ulular do Traba-de Hiarbm, na Mandonm'1a c.entra1. !leIo P. '1'. B. • Vargas, 126, afim de trata-

Drair'em fica a, trinta milhas da {'on.f'ol'l-nc lho eslava ligado a algum dos gru- rem de assunto de sum'"v - .. sua deelaração, eas.o _

!tran,.1:e J')·",se Illlava] }·llss·a de Port f' I poi; 11m qUê ora se di\'ide o P. T. Ímportânc'l�a.� Ui .., l'Rcassasse o acore o, o sr, Getulio
Alrt[mr. Vargas ficada com o P. T. B., des-

ligando-se ele qlJalquer compl'o-
misso' com o P. S. D.

"

\

da Costa, 'oemandante da ptimei
ra Região Militar, e capitão Jo

$é Barreto de Assunção, ajudante
de ordens. Sua excelencia esteve
no Batalhão de Guardas, no De
pósito da diretoria de moto-me

canização, no depósito elo com

bustiveis e lubrificantes daquela
diretoria e finalmeuLe na Terceira
Oompanhia especial de manuten
{Ião. Finda a visita aos serviços

Vítima de· 11m
atentado
�

Paris, 29 (U. P.) � O ex-primei
mJ1 kjz de ser ReJln<aud escapou por

tl mtll'iz de ser atirado de uma ja
nela, ontem à noite, i!}eIos comunis
tas que abriram uma campanha
acêsa, ,p:el)lro de &t. Omer - infor- S

-
, I dma Ia a,gênlcia

• "f:nance l'esse". A- ao exp ora as
crescenlla a ag;enlC11a que Reynaud

I
'

� os sens c01111j)�nhi,e�l'os, candidatos Ipe OS russos
mij,e!p'ellldClnrl!es dlrelrhsi1las, rOTam al-

,

vejados com projéteis, por U/m gru- Berh�1" 29 (U._ P.) - Um alto' P. Alegre, 29 (A. N.) _' Em yir-

po de oomlmistas de St. o.mel', fllnclOnarlO a1emao ela zona de t.Llfie de (er fracassado o acordo

quando eIllÚraViaID.I :nll'111 edif:icio pe.r- oc.upac:ão soviética declarou que com o p_ S. D. o P. T, B. 3opr,e8en

to da vila indJuJSiúrial de \Vail:'ten. Os somente cerca de cinquenta pes- tcm o nome do sr. Alberto Pa:s
com'lllnistas, rdc\pois, tClntamm artirar soas estayam' lrabalhando na uni- qualini, eX-;iecl'eLúrio do Interior,
aro solo Reynaud e Iseus cole,gas, ca mina de Uranitl, além de Sch- como candidato ao governo cons-

:at�a"és de uma j,wI1Iela. porém f'Ora nierberg. A referida mina está ,ULl.leional do R. G. do SuL

intenro1TIiPriJdl08 ai ten1lj)O 'pelo p,re- sendo explorada peio exérci Lo rus- *

feito. SO, como parle elo consórcio mi- A SITUAÇAO POLITICA
11eil'o que foi esl abelecielo em I

4 ludl·a l·nqul·eta Loda a zona de oCLlpação so\'iét.i-
ea. Os Ifllncionái'ios norte-ameri

CalcuLá, 29 U. P.) ( - ConLinua canos l'eCllSaram-Re a fazer co
tensa a siluação na Jndia, em con- menlários sobre o assunto.
sequencia da luLa entre 11inclus e

mUClliJ;nanos em Calcutá. EnLJ'e a

meia-noite e o meio-dia de hoje,
ocorreram trinta e oito incidcn
t�s, morrendo dOie pessoas. A po
liei,a foi obrigada a abril' fogo, 1 rês

vezes, conLra a multidão. Vál'ias
pessoas resultaram feridas,

*

o CANDIDATO DO P. T. B.,
1\'0 RIO G. DO SUL

•

Partido Trabalbista
Brasileiro

•

Uma proprieda tle de Çh'urchill
os convalescentes·para

Londres, (B. N. S.) - O Sr. homens e mufheres da LegIão
WinsLon Churchi!l aeaba ele. en- Britanica que serviram duraIlte a

treg'ai' á adminisLração do majc,r- segunda eonflagração mundial,
general Sir Fredel'ick Maurice, Tem capacidade de acomodação
presidente da organização de ex- para 45 internos e toelos OS' quar
combaLentes conhAcida como "Lc- Los trazem o nome de lugart's e

gião Britanica", a propriedade de- fatos ligados á carreira do Si',
nominada "Chirchill' CourL", si- Churchill. A casa já vinba sendo
tnada nas proximidades ele Se\ en ocupada por convalescenLes desdé,
Qsks, ofe):ecida aq ex.-primeiro 1° de julho deste ano.

minisLro c sua esposa por um pro
prietario de hotel de Londres como

simbolo da graLidá.o pela sua lide-

P. Alegre, 29 (E.) - Entrevis-
1 ado pela imprensa o depuLado
Daniel Faraco nssim se referiu ao
ambiente nacional:

"Promulgada a Consfituição, ()
,------.--------- I Brasil inicia agora .a sua mil'cha

Cre.sce· d
para a completa normalização de- ção e lar ele cODvalescencia para os

a DR � mOCl'ática,.lluma hora em que gra
U ves problemas de Ol'dem nacional e I1lel·�o-es II"Vr08internacional eslão a eXlgn' dos

I) y li

de' roubos seus filhos um alto espirito de e honestas
,

pal.l'ioLi.smo e serenidade. Mercê C 29 (U P) R 1t _,

d ' aifaClas, . . .
- e.su, alUos

e Deus, temos a frente do gover- exüa--o.ficiais formlecid.os às últtimas

Greve em Trl-este
Londres, 29 (U. P.) - A Gl'ã- no um hO,mem,como o g.eneraI Gas-I ho:ras, e relativos a Caracas: AcBrelanha está alarmnda com a on- par Dut 1 a, cUJo SUpeI"lOl' descol'li- ción· Democrática, 132.2'17 votos;da de roubos que se verificam em no vem permifind . T

-

Triesle, 29 (U. P.) ---" Os traba- vári.as manhãs, nos castelos do dos an·j'IDO
'

'1·
o a pacI lcaçao Copei, 26.255; PanUdo Comunista

. .. s, p.en lar seguro de que 12.282,' Un,ião Re.pubJ)�'a Demo-lhadores .das docas j ermínar"111 S':la paí" pelo qlIal os anll'gos poslos p Ó I' ,U ,.::.,
•

" o, r xlmo P, mto cleitOl'al será uma cráHca, 8.821. De acôtdo com ês-greve, quando dois mil e seLeeen- de escuta de obs81'vaoão eslão sen- pagma glonosa a aLestar o civismo t • lt dAi" D '.
'

tos trabalhadores voltaram hOje a do novamenLe postos a i'uncionar. ela nnssa gente". :8 aes'll �'��'Ca ,�10� emocra-

&cus afazeres. A paralização do tl'U- De outro lado, as agelícias particu- 1 •
hoa J,eia,r'l; a ,j�lS:h�te, �Ol' .Ca-

balho, ontem, determinou a sus- i lares de deteLives esLão Ll'abalhan-110, NOVO MINI.STRO DO
racas, 2 eputa os, a opel d01S e

os oGallJunis'ta.s um.pensão de descarregamento de no- do ativamente para proleS'er a TRABALHO Todos os, jornais 'elogiam a mapropriedade de inumeros de seus Rio, 29 (A. N.) - Falando ao llfiira como foram r,ealizadas e con-cIien�es. Finã1mente os cOJ.'l'cLoref' "O Globo", o deputado Baeta Ne- duz1das as eleições. A J.unrta Rrevode seg'uros anunciaram que 1em ves d I. ,eC arou que o nome do novo IU'CliOJlária do Govêrno comen'Í'a portido igualmente grande atividade ml'nl'stro d l' b Ih
.

l\.�. o ra a o, sr. 'lorvan sua v'ez o fato de tClI"eIll cO!llcor!rÍ-
na emissão de apólices de seguro de Figueiredo, const.ava da lista. do a.o pleito m.a,is de U!lD milhão de
para jóias ,e out.ros tesouros se- que o P. ']'. B, apresenlou ao pre- �l.el·to�·e.s, d.e

I
'" " sem umla única cena.

melhantes. sidente da Republica. saJn�ue.

ve navios que se encontravam no

maior POl'to da cidade. Os traba
lhadores abandonaram snas fun
ções em protesto contra o governo
milHar norte-americano qüe acei
tou trabalhadores denlre os refu
�iados da Islria.

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAl

A entrevísla
de Stalinrança na guerra.

"Churchill CourL" será agora
usada corno centro de rehabilita.- Amsterdan, 29 (U. P.) - Co

ment.ando-, a resposta ek) generalis
simo SLalin dada á pergunta dO'
questionário submetido pelo pre-
,sidente da U. P., sr. Baille, sobre
se a União SoviéLica permitiria
que empresas ele navegação a(�l'ea
operass-em em seu território um,
alLo funcionário da Companhia
Holandeza, Riam, declarou: "Acei
taremos com satisfaoão, qualquer
permissão soviética para que �s:

linhas aéreas eruzem o território'
da U. R, S. S, Sempre defendem03
a liberdade do ar. O porta-voz 1'('

v,elou a possibilidade da C. H e,'l

tabelecRI' serviço aéreo par�l i\Io,,
cou, que seria iniciado logo apos
a permissão da União S"vwl.;!;U,

'.rodos os vesperLinos publicaram
em des1aque a entrevista de Stalin.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Atacado por I

desordeíros I'
S. Paulo, \A. N.) - Na noite !

de sábado, poucos' minutos antes
das 23 horas, chamado a intervir

junto a um grupo de individuas

que praticavam desordens defronte
a um har, o delegado ç1e Sant'Ama
de Parnaíba viu-se agredido pejos
turbulerstos e quase subjugado.
Não fizesse 'ele uso de sua arma,'
teria sido, dado o ânimo exaltado,
dos desordeiros, possivelmente as-'
sassinado, bem cama um soldado'
do destacamento, <ItIe o auxiliava
na Otcasião." ; .

O \tiro desfechado pelo Delegado
de Po.}iíJCIÍa �tirngiu um' do bando

tendo sido o mesmo, transpo.rtad�
à Delegacia de Policia e ai QOTI

veníentemente '!)I'atado por ordem
da mesma autoridade.

� Agonia
da J{lma
Aliviada em Poucos Minutos
Em poucos minutos a nova receita

- Mendaco - começa a circular 110

sangue, aliviando os acessos e os ataques
da asma ou bronquite. Em pouco tempo
é possível dormir bem, respirando livre e

facilmente, Mendaco - alivia-o, mesmo

que o mal seja antigo, porque dissolve e

remove o mUCUB que obstrúe as vias res
piratôrias, minando a sua energia, arrui
nando sua saúde, fazendo-o sentir-se
ptematuramentevelho.Mendaec tem tido
tanto êxito que se oferece com a garantiu
de dar ao paciente respiração livre e' fácil
rapidamente e completo alívio dd sofri
mento .da asma em poucos dias. Peça.
Mendaco, hoje mesmo, em Qualquer
Iarmácia. A nossa J;t;arantia é fi sua maior
proteção.

.-

Mendaeo A�O:��mc::trI

Agora tambem a Cr $ 10,00.

Será inconstitu
cional!
Rio, �C. P.) - A oitava ca-'

mai-a civil do Trfbunal de Justiça
do Distrito Federal, em face de
uma preliminar levantada sobre a

não aplioação do decreto-lei n.

9669 - nova lei do inquilinato -

pai' incompatível com a üonsti-

11.1iCão Federal, resolveu submeter

um processo ele despejo em que foi

suscitada a questão, ao conheci
m(�H(.o do tribunal pleno.
Ass·jm, cÍentro de poucos dias

aql1ele T.l'ibunáí cle:verá se mani

l'rslar sobr'e a inconstiLucionali

(Inde ou não da lei acima r.erel'lda.

'_

, ,

para
pôrto da

NOVl fORI
l�form ações co'rn os Agen tes

Ftor ianôpolis .- Carlos Hoepcke S/A - ex - Teletone 1. 212 ( End. te ego
São Francisco do Sul -. Carlos Hoepcke S/A - CI - 'I'elelone 6 MOOREMACK

Parágrato unico - A expressão
"confederação", designativa de en

tidade sinàical ele grau sunerior,
é privativa do .õrgão ora insl.itui
do e das entidades sindicais' re-

das. diversas ali \ idades prof'rssio
nais, especificas, similares ou co

nexas reconhecidas nos termos
da legislação sindical vigente.
.AiL :30 - E' expressamente vr

-.

, , Tlr'onsportes regulares de CQr�as do

nais e regionais. ,

..

B) das confederaçÕt''i espc-!oiricas.

C) de sindicatos que não'
se possam Irhai ás enr idades
referidas na alínea a.

Art. 5° - Os diretores, os mem

bros do Conselho dG Hcurcscnlan-
I cs 'e os ri I) Con se 1 h o Fiscal

Insíiíuidc a Conjederqçãc Nacional
dos. Trabalhadores I'

I �:.
"{'

.

,

�

o mE1..HOR DOS mELHORES

SÃO FRANCISCO DO SUL

Rio, IR) - O presidente da conhecidas na forma ela legisla- dada Ú Conf'ederaçãc a prát ic« oi.

Rcpublica assinou o seguinte de- Cão vigente (art. 5l;Z, da Canso li- a inter lerenoia em qualquer alo

creto : dação das Lois do Trabalho). de natureza politico-parüdúria,
ArL 10 - Fica instituída a Oon- Art, 20 - A Confederação Na- consoante o disposto 110 arí, H1

fçderação Nacional dos Trabalha- cional dos TraballJadores tem pOI parágrafo 13, da �onsLiluiC,ão.
dores, com sede e foro na Capital fim precípuo coordenar e repre- Art. 4.0 - A Confederação se

Federal, na forma estahelecída poi sen Lar, na esfera nacional, os in- constituirá:

este decreto. teresses comuns dos trabalhad .res A) Das federaçôes nncio-

Caminhões "Sludebaker"
'Em vista do recente cancelamento pela Carteira de
Importoção e Exportação do Banco do Brasil, dos pedr
dos de tôdas as marcas de Caminp.ões, Camionetas etc.,
avisamos aos intereasod�s que estatmos aceitando novos

pedidos tlté 10 de Nover�fbro pr·,óxil.tfto, e Ínfotmandd que
os respedtivos pedidos s6::oão atentéldos com brevidade,
em vista de ter chegado a São Paulo gt'ande

tidade de produtos Studehaker.

SOCIEDADE INTERMEDIÁRIA DE AUTOMOVEIS LTDA.

(Concessionários dos modelo !i Studeboker).
R. Felipa Schmidt, 60. - TeJ. 1577.

como quaisquer outros que exer

çam funções especif ioas de repre

sentação previstas ,em Estatuto

sornense poderão ser hr-asiletros

natos e devem estar isentos U(·,

rosponsahilidade pela prátíca d,
quan- alividaele íncompativel com ta de-

CONTA CORRENTE POPUL.-AR
Juros 51/2 a, a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S.4.

tesa da Nação, ou com a seguranca

das Sllas ins.tituições poliLicas Oll

soci,a:i.s-.
. t

,

O clecl'rto dispõe ainda sobl"� as

finalidades e a sua aelmllllsLraéão

NOVO HORÁRIO DA
I

P; ALEGRE - FLORIANó·
POLIS - CURITIBA - S.

PAULO
Quintas e Domingos

Decolagem de l"lorianópolis,
ás 14,00 horas.

S. PAULO - CURITIBA
FLORiANóPOLIEi _ P.

ALEGRE - MONTEVIDEU
Segun<làs ·e Sextas

Decolagem de Florianópolis,
ás 10,00 horas.

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

1325

Dr, CLARNO
.

GALLIETTI
ADVOGADO

C�ime e cível
Constituição de Sociedade_

NAT.URALIZAÇÕES

-G. I

Títulos Deolaratórios

ElicrÍt. -- Pra.ça IS de Noy.
lo. andar •

ReGid. -- Rua Tiradentes
FONE -- 1468

23.

47.
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far] -awa, e �mentos fanál.icos que
tentavam re�rtitular a "Sbindo- Di; 'osvÁLDO SULCA0 VIANN.4
Remmey", financiados pelo pri· .

I
meiro dêlel?, que é um capitalista. (1 \

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

'Pamb�m foi 'prês�, �m Santos,

oi
�

ESC ITÓRI. •
.•. • .' 5'

.1apones I�asl�ILe K.lshlmoto
.. ,.alfaia_1

R .�?: Rua \ehpe,Schmld� SB - Sala
f.e ri!' proüssao, mas na realIdade b EdlÍlmo Cruzsl!'c - Florlatl6polis.

,.tesoureiro secreto da Toko-Tai. __�"'" ",',",'m •

,Rua

CAPITAL: CR$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000:000,00

Trajano, 23 • Florrjidtópoihi

Rua Felipe de Oliveira, 21
80 andar

Tel. 2-987:3 - São Paulo
ASSINATUHAS
Na Capital

Ano . . . . . . . .. Cr$ 80,00
Semestre Cr$ 45,00
I'i-imestre Cr$ 25,00
Mês Cr$ 9,00
Número avulso .. -Cr$

. 0,50
Ano Cr$ 9f1,oo
Semestre Cr$ 50,00

I
Trimestre c-s 30,00

. Número avulso.. Cr$ '·0,50

s :
.'

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não
publicados, não serão

devolvidos.
A direção não se respon

sabiliza pelos con eeítos
emitidos nos artigos

assinados

NOSSAS SECÇõES
Direção de:
BARREIROS FILHO

Notas Politisas
Notas Locais
Artigos de Redação
Página Literária
SIWEI NOCETI

Crônica da Semana

Economia e Finanças
Vioo Bancária
Notas Científicas
Notas Rurais

:�
Estatística
Nem Todos Sabem
A. DAMASCENO

Govêrno do Estado'
Notas da Prefeitura
Vida Escolar'

.-

Religião
Jur-ispr-udência
Vida Militar
Noticiário do Exterior
Noticiário do 'Pa is

Arti'gos de Redação
A_ A. VASCONCELO$

Pelos Municípios
Assuntos Internacionais

'

Concursos
Artigos' de Redação
D. F. AQUINO

Fatos Policiais
Vida Social
Vida ,Feminina

"

f

,I

Maga:zine ,

PEDRO PAULO MAaHADO
Esportes

.

•

'

'

(/)o'

DEPAR'I'AMENTO DE SAÚDE
PúBLICA
Plantões

l\Iês de outubro
5 (sábado á tarde) - Far'tnacío

S. Antônio - ·Rua João Pinto.
6 (domingo) - Farmácia.S. Ati

tôn7"o - Rna João Pinto.
12 (sábado á lar.de) - FfJrmácial

Cataí;inp?1,sé - Ruá Traján6.
13 (domingo) - Ji'hr1hácia Ca

t(!1'inel1Se - Rua 'Prajano ..

10 (sábado á tarde) .� Farmácia;
RmlNveim

.

-,- Rua Trajano.
20 (domingo) ...-!. FarmáCia fla1t

li7.'pim - RUa Tra.iano.
::'6 (sáhado á Larde) ...:_ Farmácia'

S/o AgOStÚ1ho - Rua Conselh(>':ro.·
Mal'ra.

27 (domingo) - Fm'm.ácia Sf!I>
A 'Iostinho - Rua Conselhf:iro'
l\1:lfra,

O �prvic() notllrno será efet JUdo,.
prla, Farmár.i.:l Sanlo Antônio, �it!if
ii ma .Toiío Pinlo. .

N. B. -'i\. prCRrn!p [ahrla não pfl-

I' oprá ser alterada sem pré
via alltorização deste De-.
partamento.

.

TELEFONES MAIS NECESSITADOS'
Bombeiros .........•. '.' . . .• . . . . . • )313
Polícia • • • 103W'
Delegacia O. P. Social ..•.••.•••.. Uni'
Maternidade , l1Sq·
Hospital Nerêu Ramos � . . . . . . •••• 831
Santa Casa '.. 103""
Casa de Saúde, S. Sebasti�Q IrS$'
Assistência Municipal ,.... 166'"
Hospital Militar 1151
}49 B. C , •• 1531}:'
Base Aérea ......•....•......• • • 7St}
7" B. I. A. ·C. .... .."......... lS91J:
Capitania dos Porto•.•': . •. ..•.• 1381>
16- C. R , '.' ••• 160l1i'

PÔ'9a Policial 120l}'
Pemtenciária .......••.'............ .1510
HO Estado" 1023
'A Gllzeta" " .. "., Hi56
"Diário' da Tarde" 1579'
I, . .a. A.......•.......••.••.•• 16�
Etn.ll. F_eré-riil Ortiga .•.••••..• 102$

(.
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J8S' dias . 11. e 18 o Partido Trabalhista Brasileiro, secção
.

Santa Catarina, realizará
sua convocação oa cidade, de Itajaí.

'

SOCl-alIo Dia do Funcionario
, Público na D. Fiscal

,

I Houve na Delegacia Fiscal do

"

" > ""':'1 ,m ";;,;'

.tines .'o,�i..
,

�

.

.
,

Soc. Catarioense
de MedicinaVida
Consoante Iôra anunciada, rea-

Tesouro Nacional deste Estado, no
t f"I It d 114 t"· Promovido á marechal de cam- lizou-se na. passada' quar a- eira,,r,U OS a -

I" lBraa dia 28, uma pequena solenidade SIMULTANl!d\MENTE ,-

d" ia desta"
� i4l U I 1)0. e111 30-f-1890, recebe a medalha mais uma reumao ar mar '"

comemorauva do Servidor do Es- Rl'L'Z ROXYP t
lO mi l itar de ouro, por coutar mais Sociedade.a fia tado 'A's 2 - 5 - 7 lh A's 'I 31./" d P lidó S

'

de 30 anos de serviços á Nação, em
L •

� Na mesma, o r. o 1 oro •O sr, José T-eles de Almeida, di- Sessões "ALO A},fIGOS/" T' t I onsideraMarechal, Julio 4.nadeto �1-V-1902; é promovino á maré- iagn eceu a gumas c -

gno Delegado Fiscal fez reunir na Basil Bathhone - Nigel Bruce. çeõs sobre a eletrocardiologia e a
" falc40 da fiOh chal em 28-VH-190�, sendo rotor.UI sua SecretarIa os runoíonanos da - Paul Cavanaugh - Eve Amber sua utilidade na clínica,A data de 27 do corrente trouxe mado ern 20-X-1906, contando

R t'
-

t d M"epar içuo e de ou ras o InJS- - em: O d F d W dhau euiment 8- mais ele 59 anos de serviços.
,
r,' ernan o en s�it lembrança o nascimen o, em 'ao térro que Juncionam no mesmo A MULHER DE VERDE f I b id d G id HolzFoi senador pelo Estado do Ma- a ou so re a VI a e 'UI o �.Miguel, municipio de Biguaçu, no prédio, realizando uma pequena No programa.' ,< d ",,J' I

''h- knecht, mártir a rádio ogra e"ano de 1836,� de um dos filhos do ran ao,
I b d tO h I F I

-

d 1" l
- pa estra so re a a a, 1°) - Jornal da Tela n. 34 seus estudos cientíí'ícos.1'lu'S'Lte capitão de mar e guerra rnarec a 'a cao a '1'0 a nao

d d
' S,S. resumiu as ativída es o, DFB. Comentaram estes'· trabalhos os;'.Antônio José Falcão da Frota, ori- era apenas um bravo �n[io perso- funcionários, salientando o que es- 20) _ Ao Redor do Mundo.cíaí da Marinha Portuguesa que nif'icava somente a coragem im-

G d L b -, drs. Saulo Ramos l;' Modesto Pr'i-.

perava o �ovêrno io seu ra alho Short.n,J
"

I d d
'

1" pectuosa ou serena, que enfrenta mo .. : ......er iu a nossa n epent encia e OI
e 'da sua aplicação, "ressaltando a PREÇOS di

, 'tá d t
-

id t d o perigo sem temores; ele era ... , : A próxima reunião 01' martasecre ano o entao presi eu 'e a conf'ianca na acão enérgica e pa- Estudantes ,_:_ Militares
'

nrl
' ,

O "'" dei C mais, era oficial culto e ]Jrepara
,,� o lU L desta Sociedade será realizada no.nossa provmcia, ui'lga erro ar- .

-

triól.ica do Presidente Gal Dutra" .não graduados _ Pes-I r Td ft. d " <l dia 6 de novembro.los Pardal (O po um so 1 o es li o nos pro- ,

a ad I n t
'

ma soas síndicaltaadas ...'
,

" '.

/
", CUJO P S8 o lO es o e li .

ga- v va •Julio Anacleto Falcao da Frota blemas de sua arte. FOI um valeu-
ti d t' d

' "
.' ran la para os es mos e nessa Sras. e srtas. (MO estu-tendo feito os primeiros estudos \1

te no ataque e na def'eza,
P 'j

, 'f 'I d'

'B 'II ' ' a"rw, que, como e aCl e com- dantes). , .' '" , .-verif'ícou praça voluntária, com 17 � r: 1011 nos encargos C1 vis que I"

d �, t' "d'
"

' "O B t lhã dI'lhe foram dados, Senador pelo Rio P,l een e, -se, es a a exigir e seus
anos no 10 a a ao

.

e nranta-
',' '; '" filhos, nesta hora de graves apre-ria em 25-VII-1853 sendo rE'CO- Granae do Sul ..unto com Pinheirc

'd
' " '

n[. 'i ' d ll' B' lo
ensõcs mundiais, a malOl' soma e,nhecldo 2° cadete em 23-IV-1854, L,:.te][l -o e amlro alce s t�!'-
sacrifícios".

Feitos os preparatórios na Es- minou o seu 1° mandato em 1893, O ,sr, Delegado Fiscal soube
:,co1a Militar de Porto Alegre foi sendo reeleito e111 18\)5, não mai�

d ,.j'
" , con ensar em seu ulSClirso o nlto,transferido para. a do Rio d.e J,a- pcn,enao o mandato, porque sem-

"t d b
-

d' '

, espU'1 o e a negaça o os sem.,neiro, onde foi promovido á a.lfe-' pro .fOI l'eno\'lldo, ale que a morte
b d' 1 1 d M"o veiu buscar em 5 de m�'l'CO de

f SLl .oI' mac os e co egas o, IDlS-.res-aluno em 14-IV-1855 e a alfe- _,
o 'ê d t I d I100" '"

J t" I l1'lO, sen o mUlO ap au 1(0 a(l
res em 2-XII-1856. Ooncluiu o '1 o:J, VHllna (e ar crIO-se erose.

lel'nlinal' a singela comemol'ação.Mooidade de minha terra, mira-

Cr$ 1,20

Cr$ 2,001Carteira encontradaCavalheiros ,.", .. ,... Cr$ 2,40 Fui entregue, nesta redação,Censura: - Até 14 anos.
.uma carteira, encontrada na Praça

.............. '� . . . . . . . . . . . . . . . ..

da Bandeira, pelos meninos NelRITZ - Amanhã ás 5 e 7?'J horas
son Vieira e Luiz Abreu.Eddie Cantor
A conLe'm docu-mesma, que

mentos, elc.", ayha-se aqui, á. dis

posição do legitimo dono.

em:

MEU BOI MORREU

Reforçada a

guarda alemã
Esslingen, 2'9 (D. P.) - A �uar

da alemã foi duplic,ada, em todos
os edificios do governo militar
norte-americano daqui, enquanto
a policia dá caça aos terroristas
que bombardearam o Tribunal de
Desnàzificação de Esslinger. ontem
á noite. Os sindicatos anunciaram
que farão amanhã uma greve ,de
15 minutos, como protesto oontra
o bombardeio, Identica greve j'Qi
convooada em Stutt�art, há oito
dias, depoi8 de três' bombardeios
lla8 proximidades daquela cidade.
A greve foi convocada com o con

sentimento do goyerno mÜitar e

com o apo'io de todos os partidos
politicos desta CIdade. A policia
alemã tomou soh custódia nove

pessoas para submete-las a Ínter
rogaMrio. Conquanto Karl Krais,
chefe da policia alemã, tenha de
clarado que o EXército entregou ().

caso á policia germani'oo, sabe-.se;
que oficiais' americaDos estão c.on

duzindo investigações paralela
mente a todas as demai6 medidas.

.. curso de engenheiro militar ob
itendo a carta de bacharel em cien- te nos exemplos que os nossOf

<cias físicas e matemáticas, em ....
,maiores legaram com snas vida!]

12-XÍf-1860, fazendo em seguida o ao s!;rvil;:o da grandeza da Pátria
"curso de engenharia civil. e estejais alerta Cüutra os mistifi-

Quando capitão foi nomeado se- cadores estremisia" que procura- Salvador, 29 (A, N,.) -- Em l'eu- ODEOl\"'\cr�táI'io do general Barão de Porto rarn disVlrlUar teu;; sentimentos. ni1'\o rcaliz�l{la ontem, os expol'ta- A's 2 -:: 5 _ 7 * _ 8 %, horas
.Alegrei em 1866, fazendo então a j l Honr�, a ,memÓCia ete nossos au- doreSd de (mCall encarf'aramd a situa, Jlatinée e Sessól?'S elas ?J!oca8
"campanha contra o l'araguai, sa- epassa-uos.

,
(�ão o pmduto em ace a recen- John Payne _ Be{ly G.ra,ble _

�lientando-se no ataque á Curupai-' .!luh'é iVilo 7'adasco te regulamentação aprova.da pelo Cesal' Roméro _ Carmen Miranda
ti, onpe mereceu menção hom'osa; ., Conselho :Federal do Coméreio Ex-

_ H;)t'l'Y James e sua orquestl'a _:
"Tuiuti, combates dos dias 13 e 22 ANIVERSÁRIOS tel'io!', que r-estringiu sua livre cx- em:
,de setembro, nos quais preSto�l re- Sra. Zulma P. da Luz NazarenA) portação. JllNHA SECRETÁRIA BRASILELRA
,Ieyantes servi"os, sf'n.do "<M'lWl'ado Festeja seu aniversário, hoje, a

NopTograma:.......,. � Menino Carlos-Albertod Ih' d d exma. sra. Zuhna Pinto d'a L,uz Na-
10) A C' '!,.J I 'p .

,com o grau e cava elro a or em
N�.- Festeja hoje S�llS 'lllat.ais. ,o menj- - IC aue (O aranagua"de' Cristo. Pelos inestimaveis ser- zareno, eS(pÔs.a ,do sr. Alfredo ...

'11'0 Clovis Cu!llih,a.
'

Nac. C<lopel'ativa,'viço.s prestados no combàte do es- �aJ!"eJ.l'().
l\lenin oCall'll,ls-Alberto 20) - Grandiosidades Mexi-can:h1

-.tabelecime�to foi galardoado com Sra.. COTa Corrêa
Ma,is wn aniversoo..io comemora Sbort colorido.,

ia} d d Aniversaria-se, hoje, a eXJua. sra. ',a lmper 01' em a rosa, no grau nesta daro, o me.nilho Carlos AJber- P'REÇOR:·de ofl'c'�lal. ' dona Cora Conrêa, es.pôsa do sr.
t� d'" Luz. S Crol), 1,2."

'

'u ... t'as. e srtas. ,' ..
'
... ,.. 'f' '1,Foi um elos componentes da tenente Apa,r-l.cio CorrêG.

Mário Jugurta Couto' Estudantes """""" Cr$ 2,1)0'_�maravilhosa constru"a-o da célebre Sra. Dr. Cesar Sear�
C Ih' ,

Cr41 '" /,"...._ A daJta de hoje aSlsiil1ala o aniver- "ava Il lI'os '." .. , ...
" 'I' ",< ..."estra",a sobre o Chaco Paragual'o. 1l'runocorre, ncS'lJa dailla, o 'natalf-

C I
.

C
'ti

sáirio illl3.talikio do sr. MáJrió Jugur-" ,eusura: - �Ivre ._, rIan�•.',sEm 8-V-1868 foi comissionado cio da exma. sra. d. Hilma F�rnalll- ,

d 5 de
-

tde® Sea,ra. espôs.a do sr. dr, Cesar ta Cowto, ,ativo e bemquisto a,gen1Je rtJalOl'eS e anos po rao en 1'a1'

fiscal do T.....��sto de Consumo, e :Ms sessões de 2 e 5 horas.Sear.a. ,ljU1(fAI

S "'�. Alb que. pela aUSlPiciosa ef�éTide se- ... , •......................... ,.rta. maTleta uque:rque ,

IMPERIALÚlomemora s.eu nablício, hoje, a
rol muitl:> cUa:Ilo:primenta:do pelos seus

n'umerosos ami.<ros. A's 7 lh liorasSl'ta. Marieta Albuquerque. '"

Sra. Marionette da Costa Silva T;Y1'one P'ower - Gene Tiel'ney
Passa hoje a data na,tal!íoi'a da - George Sander:s - Roddy Mac

a exma. sra. �f.al"ionetre da Co�t:a Si.l- Dowall - Frances Farmer - John polfciais.
v-a:, ClS('pÔ'Sa do sr. Sargento Ar-dCY Car-radine - -em: --------------

d:.. Cos'l:a Sid.Vla, em serviço no 14° óDIO NO CORAÇ.t.o , Ololsiv. d,8S 8aqler.B. C. No pró�l:U" .

A aniversa,riamte, Q'Ire goza d-e 'UM IÓ) - A Marcha da Vida n. 50 di"tãs aregesvasto circulo de ruriimnes, re.oeberá? - Nac. CClI>!le:rativa. g !J
pO;r certo, a expl."IeMão da sdll'lq)atia 20) - Couto de Um Lobo
diaS ill�;"""',era,". t1am111'""S d� "'lia" 1'\0_ De h I ',J� Atenas, 29 (D. P.) - Os bandos''"'''... � .. '" '" ., '<O

, $en o M<!OTh,tu. '
,

t d.i t "..,. """laçõe.s. to, A' 1 N d� terrorls as esqucr s as O' eovs3°) - .r-ox lrp an ews
&ram "inici{), hOJ'e, a sua antw.Cia-08 -de "O &ttad{)'� apresentam 2Sx80 - J()rna1.
da ofensiva na regi�o de Thessali&.felicitações. Pr-et;o: Cr$ 3,M unieo.
tmta-se da ocupação de inumeruNASCIMENTO Censura.: - Até 14 anos.

Está em frestas Q lal' do sr. José ciI:lades nras monta!lllhas, afín1 de
MoufJdn e ,de sua reX;l1lra. espôsa d. ' i preparar oo.ses de oper�es pa-
Lud.lia MoUJft4n, com o adwnto de Cami..., Gtaveta.. Pi;ame.. 1"a o inverno. Em um �omd ate :raum.a roo,usta m�mina, que na p-ia Meia.a d4M melbGfes. pelo, me-- vado �m Gr�Yen.a maIS, e. se en

bllJ1:.i.s.m'al. reee'b,erá o nome de cleu�IDOJ!es preca:I .6 Da CASA MlS ta e alto baIXaS foram leglstradlf
Z3.

'

CELANEA _ RuaC. Mafre.. 6 de ambos os lados.

A exportação
do cacau

1M posto de major, sendo ef'etiva.
edo, por atos de bravura, em .•.•

,1-'1-1869, rooebendo a meda.lha do
'mérito militar em a�nç.fu) aos

::reiterados atos de bravura e pro
[,mo";ido a comenda,dor da ordem da
'ro� em 6-IX-1870, e nomeado oa
"valeiro da ordem de São Bento de
,Aviz em 15-IV-1871, quando rece
'be o diploma da medalha geral da
�uerra do Paragual.
E' prgmovido '\ ten. ceI. em . � ..

,.. '22-VI-1875 quando diretor do Ar
:scnal de Guerra de Porto Alegr'e e
;a coronel, por merecTmento, em ••

�S-XII-1878. Em 21-XI-1889 é pro
-ÍnO'vido a brigadeiro, promoção es

ta que foi a primeira após, a pro
-elamaçã.o da Republica e cu,iJ.
';posto passou a denominar-se ge
'neral de Brigada.
Foi gO'f'ernador da provtncia 00

Rio Gra.nde do Sul 8ubstilurndo O
marerha.l Visconde de Pelola.s.

Menina .l\larilia
Fes.teja hoje seu a$Í<-v:el"sárlo,

menw MarH1a PavlliD.
Dr. Osnldo da S. Salt�ck

A éfremélÚde de hoje regista o

aniversário do sr. dr. 'Osvaldo dia
SUva Slabaek..

FlOri8�J-o 8i1u
Muito f§ra,ta, a data de hoj-e, aos

:múgoo do sr. F1iriSlbelo Silvoa, que
l,$silllrua (). ®,iversário n.aJtaliclo do
,»mpoetente' ll1fai�te, proprietári'o
ia Alfaiataria "O Únl:eo".

'_

Almiro Faraco
Vê paSlsar mais um aniveroário

natalicio, hoje, .o sr. Alimioro Far'aco.
Gerson Gomes

Dellll.le, nesl1a d,a.ta, o natalícÍ() do
51'. GeMCl'l1 GQlll\eS.

I A
Recebeu das melhores fábricas do país: fmos costumes de ,linho, seda e tropi.cal:

sedas de lin.das padronagens�
GRAVATAS finíssimas'; - PANAMÂS de tôdas as côres:

CRETONES e LINHOS nacionais:
- COl'npl�to .sortimento

c
de tel'.nos para. homens e m.eDinos.

Nr.tig-os d.e l»'oia e veraneio. Capas d. gahâMine e �a.ntung.
Tapetes de tôdas Q.S q:ualid<ldes e tamanh<MJ.'

P:r.eçOG esp,e,C:�Qis para r.evendedol'es. Vendas Q V 1ST A e a.

A MODELAR., Rua TrajaRo, 7 ,. Tel: 1151 w

PRAZO.

florianópoli'S1,

"'_,,-------------------------------
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051 revclteses
de Piemonte

.. :

MiJã9, .• �u, P.) =--- o govêrno
da Itál ia d@�11ÍJnou "por COll1p]ic,to .�

Si, tlIaI�ã� nó nótte da litãHa;
\

quando

Ios últimos grupos de Insurretos
das montanhas do Piemonte se

I

renderam à iPol1cia. Os agentes :da,autoridade se apoderaram das mi
num", da ata de 11111a sessão ce,l.e-I
brada no dia 20 de setembro pró-]
xirno passado no quar-tel general
dos ínsucgentes, mas - quais se de
talham os planos para a presente
d>nt-e:l1tOlna, que deveria ter coinci
dido, com outras ímsurceiçâo em

,l'l'1i:lãlo. 0$ Coh-8[liradores' igualmen
te pro] etararn ooupar os

-

edifícios
municipais de Milão e prender o

chefe de policia cftl cidade para re-

tê-lo como refém.
'

VENDE-SE
Por Cr$ 75.000.00 a casa

n. 122 da rua General Bi ten- t

court.
Tratar na .mesma rue n, 120.

Marcin.eiros
Precisem-se marcineiros pagand-o
os melhores preçàs na 'Fábrica
de Moveis "A MODELAR".

.
. Rua Trai ano iS,

I
'

-

'

,

···'·P·,:i"A··N·O
..

···1·
Vende-se 'um' piano moderno,
de ótima qualidade e em estado
de novo. Vêr e tratar ,à rua

� .....���. ������� .��:. ���: ..... I

IT8
,o aU&iate .indicado

Tiradent$.3 7

" '

�'
��"
\".,.,
\.t i

r·

.. ,

. l
,

DOZE DE 1,', f,1 ii'PELOS MUNiCIPIUS

, I

'CLUBE AGOSTO
'-

'

AVISO IMPORTANTE

. '

Or. R. S S M��inil Farm. Nwrli;@1 At'isn 119 i:iIlUZi!
'f'r.:trm, 1.. dI.! r;'i.lBf� ÀVHil

Ex�m,a de IH').:lgu�, Ex<im's pura v-erific.Q.çà.o
de cat'léer, Exurnd dé V.u:rir.a, Exame :paTO

. �l'ific'Qç-iio dd 'qravide:z, Exar{\� �e a"'C;:1"O,

Exame pO.3."Q· v'3rificação de dc)snc"1-C do.

pele. boeo te ca.b-eloa, Eaeme de fé:l'!es.
Exorne de seCTeçõfls,

I
.: J\,u t'Ovaccinos <a' tl!',onsfu!lao de SQ,ngues,
Lxame quírn-icç da forinhas, bebida.

café. 6.gUQi\, etc,

!IlQ!m�'JlQaIilK!iiilJ$eilí�__"""""'- ..... ' ...

CURSO
ServIço de Pronto

Em frente ao Te51ouro
de Estado

FIQrianopolis

,--

De acôrdo com as novas disposiçõeil sltabellÍcidan n09

Bs".atuto& Iem vigor, a Diretoria do Clube DOZE DE AGOSTO, Ilolicita dali filhos
de sôcíoa, de sexo masculino. maiores de 21 anos, que frequantom as

diversões que se realizam em flua .éde. a comparecerem à Secretaria . - .

do referido Clube,· afim de regularizarem a. aua. situações, evitando O delegado I gional de Polioía
auim que seja vedada a Rua entrada, nos dias de festau, pela disbrrhuiu á imprensa local um

-Comi.são já designada para elGe fim. aviso com relação ao uso da lin-
Secretar.ia do Clube DOZE DE AGOSTO, em Florian6polis, O'LW, alemã pelas rua" da cidade

2S de outubro de 1949.
�

"
,

. _

� L,

'ELPIDIO FRJl.GOSO _. Secre tcirio ." esupulaudo penalidades e multas 20 Denuncies, por cartas anoni-
aos que Ioi-ern : det idós nestas cir- mas ou outros meios de -identida-
cunstancias.

I
de duvidosa, não devem ser leva-,

Explica s. s. esta atitude pelo dos em -consideração. Bons cida

ratqí.�t) existn-em cerlos individuos, [d50S podel'ão, sofrer . l'i?Pl'�sáli�S,
que no manen-a írnpatriotica. pro- por maldade ue .individuos mvejo

palam não haver mais' proibição sos.

em virtude de dispositivo COl13Li.. 30 As autoríríades que trabalham
tuciuna]. ha muito tempo, em Biumenuu de-

Podem, hoje, os hlumenaucnses vem Ler conhecimentos dos máos

,

vei-if'icar que lião me raltáva razio

I ind�yidnos que,'
teimam el� ,ni1o

.ao escrever o artigo. "_A_Yl:SO aos aceitar a nossa lingua, prejudicuu
blumonauensas", publicado na 1'0-1 do os bons cidadãos, que, mesmo

vista "O Vale elo Itaja i". alemães, têm mais amor a Blume-

AqllC1E_>5 que ve ládarneule se ba-I nau, terra de seus filhos, do que
i (_'J11 pelo direiLo de ralar o alemão, certos hrasrleiros, .interesseiros e

conhecem bem a nossa Iingua e ambiciosos.
lião têm dificuldades em se ex- 40 exercer a fiscalização com

pressar ern um ou outro idioma. critério, evitando injustiças, tra

l.Jucl.'em, sem preocupações patr ió- balhando. enfim. no sentido de

ticas, estabelecer um regime onde esclarecer os que desconhecem a:.

possam auferir maiores lucro::,.' verdade e têm 'sido vitimas de ex-

'Em pr-imeiro lugar, mantendo plorações.
a colónia na ignorancia dos nossos Puhlioarnos, também, todas as

costumes, terão facilidade em com- reclamações que nos parecerem
[leu de produtos, pois falam muito justas, chamando á responsahiti
bem o alemão.' (Y'lucro será maior, dade, publicamente,. aqueles 'que

pois, a venda na cidade é garanti- se excederem na prática dos atos
da pela facilidade' que 'têm em se determinados, em boa hota. pela..
('�pl'l's'saI' em portugü'és. EsLes J'a- Delegacia Regional de Policia.
'?em que"lão cel'l'aC!a, b:nel1do-Sf
VOl' um motivo,' f;Qb todos' os' pOl1-:
tos ele' visla. absij�db.·

.

d���;:�I:l��;�Ô��le,��àr�:�Ú�l�e �,���� I' ,

em Gonsideração certos faLos:'
, 10 Os v!'llb'Os COÍOl�OS, homens
bons' e tl'abalhaclor-ês, não tiv"eram
escólas vara aprender e nuLul'ai
mente fala.'i'ío em alemão. porque
não existe oLÚro' i�ecUl'so': qtWqcto

I
I

Laboratório,
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
Fone: 1448

DE l\IOTORISTA .

te

Socorro de Automóvds
Ensina-se 8 dirig'ir auto-mqveis
Amador e ProfiSSIonal

Ncrícics de

Teori's e prática � conhecimento do motor. : n"
'1 .

'," ,

AteZ:idem·se chamado� para reparos de urgênciã .

Auto-E :icOla �-47.77
GARAGE UNIÃO PRAÇA .GAL.· OSÓRIO•. 40.

,I ,

SI�IBO-. 1 V;ENDA I COMPRALOS J.:;IYRE· LIVRE
_______,_..._.L . __ -'� � .

11:
IU$S
lEse',. '

BJv'·
P$ch
Sw.Kr.
,8.w.Fr.
M$N
O$u
DanKr
Pt�

,. FrJu.
Vm!3-
EJs
mO':>o

74,555
18,50
0,752
0,4361
0,.59-68
5.1496
4,3224
4,5399
10,2-778
3,855

- I·
Londres, (U. P.) - Fon,tes ljIo

.

Minis:tél'io das Relações. ExlteriQI!'Cs
(leram a, con_p_ccer', hoJe, (rue a Grã
Bret$lha pre;paJ."oJl u:qt lJi-alIlo' de'
ação s'c-cr€to '., .d,e,stilnado· a i,n1!Pedir
que a Rússia ntiF�e ,al"bitr3'J.·i�men·
te o direi!to 4e veto no Consel[l<l de

Seg"Çlll'a,nça. 'j • _, •• '., '-'
Acrescentou-se que a fúrmula

.britfundoa será' alPresCillt�da à AJs

semlbléla._ Geral !las. Nações Ulll�d�s
em 'sua p-e.vidJa. opo�il:unidade·. Th-: '

"

druv'ia:;' f.iôh, ..dêêidi��':;qli� ��6
.'

s�-q � ..

ria dad<l a CO�le�fi!r o :tex.�o ,:�es�a ,.t>I�raprOlPOslta, aleg,a:l1Klq� <me ISSO, PC-:, E'�"
O ar

{leria cocrnprom'eter '-soo ê;üto. pSCUdO. .

eso BoliViano
Peso Chileno
Coroa Sueca
Franco Suiço"
Peso papel 4.rgslltino
Peso ouro uruguaio
Coroa Dinamarquesa
Peseta
Franco Francês , "

Marco
Florim <�, ,.;'
Franco ,Belga

MOEDAS

,0,1556

I O,42�1

�"'_IIi!U ��1' _

I Liviii�1PiõSA I
I Rua Deodoro, 33

.

1
i ' Flori9�ópoli" �

Livros novos e usados
.

em'. diversos idíonfas.·

',;.:- ,

Taltas fornecidas pela agênCia do Rancei do' Brasil
,

sem confirmação'. :',;, .

'

,

':

," ;,

Te?�eml?r,e em. co�"a uma garrafinha d.e
'·,1, aPERI'IIYO:<; «I N�O�J» "

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

ELEOANmA, CONFORTO E·

).
o

PA�A RECEBER AMOSTRA GRÃTIS
I

E$C�EV;; o SEU ENDEREça AO
."

: E.llf.UiUg��!� !!Hliif S. lã.
CA�XA P05T..\L. 36

lSIoUMSN,""U _ SI'NTA C-"TA�INA

consegue·se ,com, o� tr«:1jes eob-rn�didalil

Atende en<::omendas de'
o.b:rà� ed;tg,das n� Brasil
ou no estrangeiro .

Blumencu
de suas vindas á cidade. ,E; preciso
haver tolerancia nesses casos, afim

'de evitar explorações e desconten-

tamento.
'

"

,5 A
Vende:lor por conta propl'Ía:

PLACInO MAFRA - Belzor de M6dC18
Rua Felipe Schmidt, 34 - Fone, 755
coleç-ão de amostras Atende-aeàdomicilio.

N017idadea todl:ls
2eman.as "II

...

.
"

, .

" .

, '

..

Boa

ÉSCRITóRIO JURíDICO cõit:'iiliêili"7"---
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais. fazend�s e emprêsas
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco

ADVOGADO
Rua Frei Rogério, 54 - Fone 54, - Caixa Postai lU

Endereço telegráfico: "Ell-branco" :...... Laj� - gt.. Catarnu.
1
i

� <I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Qi !"'1il'Ai)o':"Quarta·felfili
..

30 �a O!!';lhd�.u·'O� de 19·t5
.'....................-----_.,_�---- ._-----------------------------------------------�--�-�-

Departamento de·,8orteios,.,· '.

ha_l�utorizado. e Fis�al�zÇI.do pelo',,'q.ov.êrn,.o.l. Fe.. deral.�.C,ufta P.atente n. 92
V.iena; JJ :u, P.) - o marechal os médicos atestaram que ele A íd R

-

I P t N 1538de campo Erviai. Rommel, o mais via falecido ern transüo. .: vent a aD�e '., es, ana "

pisoresco <los lideres in'azistas, mor- Entre outros documentos obtidos '.

S PC'
E;

178 B 2999 F
reu numa arubulància, quando via- a respeito da' personalidade e da 1\1atnz. aulo 2!Xa. Postal. . e - one: 2 ..4550

java de Hcr.rIingcrr para Ulm, nal vida de Rommc l; figura um em que End. Teleg. Reg. «Constrntora-
AleD�la.nha �11eridiQ,llal, .às 13 .horasl está provado que foi desligado do Filiais em todos os Estados e Agências no ,inter.o r
e trm·ta TIllDUtOS do �la H de ou- Colégio MilHrur de. Damtzíg, em 'Í1ó- AgêMia GefaJ p�fa' S6!tnh't Catarina .

t�l�r.o. dle .1944, ,.d� ac�rdo co.m, u�ul' �:�a'\]hr.o de, 1.911. Diz o documento: "

'

Rua Felipe Sch:midt - ,.�ümciio Am,éli�,. Netoh �.Floridnópolis .

.cer tJ.�lcado de óbito que chegou as Trata-se de um ahmo magro R I d d' S
.' I" :J

". . , ." ..

"0" d "946m�o� . daiS. autoni.d'ardes mUita.resl pouco dresen.�lvJ<lO e ""'0. R,�o; esultlllc (I O oro te 10 rea eh��qo em. .26 d
..

e .

,u.!. e 1
,
brJ<l�ln�,as a�,a Au�tTIa,. O ates.�a�o nh;c� entr;!ru�.? C[u� Rommel era. .1' Número Sorteado \�H .405 2° Número � Sorteado 5.475
de óbito, além dos detalhes acama,

I
dotado de 'Clrurater Iirrne e grrsnde IAII AN4"'lt.e �iI!u��i",,!!I o» ..aS.8M ;;,""1 «d9' ,!IMiI •• l!IlII .. -.",,1 D. ..� A"'&-;- 51 AOS

não apresenta mais nenhum farto a fôrça ele vontade.
Ii""'.'" ViiII 1l'''1_nU "",IS ,«O .' ...IIftIl .tl1lôl ...» rlI'UOII.... _I (c. ,» II iF"� "'"'31....... -<:k

respeito da mo.rte do famoso cabo] O primeiro documento a" respeito
de guerra germânico. ela caereira militar de Rommel,T'esteanunhas de vista dos derra- 111'05<tra-o viajando para Uem a f
-deíros momentos Ide Rommel de- fim de apresentar à escola para a

-claram que o antigo marechal
.

foi fase preliminar de trei.namento. O
assassbnado no hospital onde C011- li ltimo

.
apresenta-o viajando de

valescia c a seguir condnzido 1111111a ambulâncía na mesma estrada, 34
-ambulância a outro hospital, omde ] aDOS e 3 meses depois.

Emprêsa
� a -

demm e t terIa SI o
" '·'a., 5 ii 5 5 i n a d o

-quarrto antes, o nosso movo Cadastro Social. .

Visto: ARIHO MEIREUES
Fiscal do Govêrno Federal

Nome " .. ,., , ':." .. , '1"'., ••.•••••..••

.Sexo Est, Civsl :. '; D. Nasc ..

,Pa�s ,

'ô;
.. ", :

. , .. , ' '

.
.'
.. .' , " , ., , , '"

Espóso (a) , .• , , , ,.: ..: .. , . , .. r ••• :
"
.' ••

'

• : •• , • : -, , •

. Construtora Universal

I ..

DR. AlfiEDO AlOE
Diretor Ger tente

Vida,.Militar
·Emipl:ego ou Cargo .,.,.,.,., '. , ..

.

.. : '. � , ,

'I
'"

'i .

: -. ,.'
, " ,

..., .J1WNUMENTO AOS HERóIS DA

Cargo do Pai' (niae) .; >.; .. '

".........
.

F:E:B

-Observ , .. ,:.::] .:: .. ,

:
', ,. ,

�
, : ; �': .: � .. ····1 no�iO� coronel

-

A�,.�;�ni5��Gt�:SI�;�
,

..... ,.,

:. ·i'····
, ,., , Aguiar, representante do Exército

�ac],e.ccriamos, t�bé.l'Il> a g;e<D.ltiiez� de n-oticias de naíSc.imentQls, junto á Comissão Executiva.; do

-casamentos -6 ontras.. de parentes 011 de pessoas ami!gas. I
Monumento aos Heróis da- FEB 'e

.' e , Mahnl13. de Guena, pat'à juiga-

'-'-,'FAFfMACIA 'ESPER-j(N.Ç·-A-- nre"n'!:ô de seleção d01maqueles do

monumen�o ao'S rC'feridos 11fieó-is·. "

:i •

do Farmacêutico NILO L.A.fJS .'

Hoje � amanhã será a sua preferida VAI SEQUlR 'PARA O CHILÉ
Drogas naciomds e estrangeiras -,-' Homéopátias - Perfu- Rio, .;:;) - Aprese.ntoU-$e,

marias - Artigos de borracha. ünLcm, ao Ministro o general Otá-
Gar;i'nte-se a exatà observância no receituário médico. vio Saldanba Mava, por haver sido

designado para' assistir á pOi"se do

presidente eleito do Cbile a se

guir no' dia 28 do cOL'rente, como

membro da embaixada que repre
sentará o nosso paíS.

Desela obter'�Um iorna:lista na
Pasta do Extr.t'j'or .

,No, .' ..<.!?) - o veSipertino
""Folha l'

Carloca;' dií':, ermo iU1l!a de
:suas .Últimas ediçpes., qlll·e. o jorna.·
Jistà Ellnuano. Ca;rldim e�tá cotadQ
para o ca�o' de mimistro, das. Rela�
çõ�s ,Ç:xiteri-ores. Cais.o .0 Presiden
te Dutra' v;ell)ha"a,.luor,uear a pessüa
'indicada ci'ey!'!rá' 'ter se illSlpiradó
no fato de ter, tamJbéII1, 'I.1.l11 dos d1- .

l'I'Jtores' do "Jol1l1<al do Comércio"" tEIAM .A REVISTA
'o .jornaJ;�f�,·P.eli� _BlldJléc�, .?�.ull�an�I·;: O VALE DO ITAJAt·<lo o ca'ngo de cha.ncel�r. .' -

emprego,'?
: Procure, então a nossa,Ger�a.
cia e preencha á nossa "'ficha tlt
informações úteis", d>\Jido tôd..
as indi«:ações ,possivei8. que ter�,
mos prazer e� ,re_ç_omendá-fQ (Ir)
a1)� interessados na aquisiçiio Itri

'>o�s funcionários (ali).

SARGENTO CONDECORADO 'COM
A MEDALHA "ESTRELA m.:;

BRONZE"
. Rio, :E\) - 'Na Seção de, Ar-
mils da: Comis'são Militàr Mista:
Bí"asil-Estados Unidos, realiwu-se
·onLem, a tlel'imonia de conde'cora-

. ção do 3° sai'génto Jaime Silva,
com a medalha "EsLrela de Bron-

. ze"; . com qUê [oi distinguido pela
sua' atuação. no teaLro de operal}ões
na Itália. Da sua cüação, ,que' foi
assinada pelo general de brigada
Don E. Carleton, chefe do Estado
Maior do leu. gal. Truseott, (les

laca-se o segu inle trecho: "Avan-

I
çimdt.> sobl'e teneno montanhoso

airavé;; denso fogo inim\go, atin

I giu a um ninho de metmlhadQra
in.imigo fortpmente defendido. i3o-

I
I

o r

,

....._.,...,.....,-�"'�!��-

QUER·' VESTlR·Si; COM CONFORTO E HE<iANCIA 7'
PROCURE A

alfaiataria ello
Rtl9 Felipp� Schmidt 22 - Sobrado

"

------------------_.------�-----------�--�-------- .

ESCRITóRIO JURíDICO' COllIEIWIAL
Alimuntov: Jurídicos·- c.c;1T1l'1rciais-- Ruraig e .!l'lh,rnoaüITOlI

.Bndereço Te!. ELIBRANcO - LAJES - Santa Catarina
. Cl)nllulte no;sG Organizoçao ontes de iI& decidir pela cO.m

�Z:Q ou venda da imoveis. pinhais ou qua!CrU91"
.

.

empralla na!ta e.tado
Dil'13to!": ••. DR. ELI$IARIO DE CAMARGO BRANCO'

ADVOGADO
Rua rl'ei Rogéric. 54 - Caixa Postal 54 - Fone 54

-

banca de' jornais
,�8e(k»

,pu.............. i!DAL

Redamem imediata_,
mente qualque.r

. irre

gularidade na entrega'
de seus ·iornaes.

_._�I
• Óleo '�
Elélrico�L
Famoso linimento, desde
1655, para 'dôres reumáti.

cas, nevrálgicas; torcedu

ras, inflamações, ciática etc.
.

Peta Óln Elétrico
do Dr.. Ch�es de Gratll

, ,..

brepo'Odü-;;C' á re;sisLência inimiga,
enL;:'Dll na llosiç[í.o e CapLllf'Oll oito

prisionejt'o�. I) desprendimento do

tel'ceiro s[\I'genlo· 'Silva; toi um

excmp lo pam sell� camaraclas".
ii.. cerimonin foi pl'esic!irla. pelo

coronel Paulo 'Ft'eema'n, chel'c da

l'efNÍl1il l'::pCiio. qU2 COIDCOU a m'c
dalha ,uo "[JoíJo dll sargento' Jaime

"VIR E ESPECIALID
"

eLA, .

'o"�

" I

\VETZEL INDU8TBIAL-JO.INVILLE {Marco

TORNA A' ROUPA BRANQUISSIMA'
regls!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 o EITADO--Quart.a �e�7a 30 de Outu!b1rO de 194.

FIXADO o EMBARQUE DO
SANTOS

Santos, 29 (Via-:Aéi:ea) � Infor
ma-se que o Santos F. C. resolveu

Blumenau; seguir diretamente para Recife, no

140 Batalhão de Caçadores,' de próximo dia 12 realisando seis par-

Plot-tanópolfs: lidas na capital pernambucana.

A t
' ...

13./12° Grupo de Artilharia Mo- Depois irá á Baia, enfrentar os me-
.

U .OInOVelS
vel de Costa, de Imbituba; lhores times locais,

1M equipes representativas S(l-
. • 1-ta 1-'anosB C 11 RESULTADOS DE DOMINGOrão constítuidas de. 13° . .

-
'

Rio. :m (E:, _ ',No 'J)aquate :nhrte::- .�.-

Oficiais, 20 Sargentos e 18 Praças: No Rio -_ "Campeonato Carioca 'I140 B. C. _ 11 Oficiais, 1 Subte- _ Fluminense, 1:x América, '0; Flagrante tomado no campo de pouso da Beee Aérea de, aroericalDo "WilJia.n Leavít", pro-

nente, 13 sgts. e 13 Praças; Madureira 4 x Cantos do Rio, 1; Florianópolis do avião da Varig que trouxe de volta a cedente de Genoy.a, ch�gamm para "

320 B. C. _ 6 Of'íciais .. 19 SargEm- Flamengo, 3 x Botafogo, 2, Esla Parto AJegr", a embaixada de futebol do Rio Grande do a praça desta caPlitJal OItenta carres
'<.'"Fim" utros produtos COI!nOctos e 22 praças; última partida foi realizada sába- Sul que dieou tou com os pereneense« () Cempeaneto Bta.-

. .

e o "

"
.

11\/120 G. A. M. C. - 4 Oficiais, do. Com tais resultados o certame eiteiro. Vemos no cliché o chefe da embaixada Dr. Erna'lli ma�ullll.a:s,. sedas � tecídos de fabrli-

13 Sargentos e 17 Praças 'apresenta-se agora com três lide- Cortês e jornalista Amaro Júnior cercados pelos jogadores caçao lJta,llla,na. N? mesmo v,apor"

Estas equipes são constituídas res com 8 pontos perdidos. Sã,Q êles �auchos e reoresentsntes da imprensa de Flarienôpoli«. paJSSOU, em iÍrauslw para Buenos
.

Aires, o IÍlndll8tri.aJisla ita},i'lllllO Alr-
dos melhores atletas das respectí- Flamengo, Fluminense e América. vem apresentando excelente forma, 4°) _ Enquanto a F. A. C. uão mando G.a.lmarini, ínspetor de UlJla
vas Unidades. Em São Paulo - Campeonato será o substituto de Nivaldo no organizar um quadro de Árbitros impool't,ant� ÍÍlrma em Milão. Qu.a'l1-A Direção das eliminatórias es- Paulista _ Coríntians, 3 x Ipíran- arco do Paula Ramos. bons e capazes, to ao ressurgimento da iJIldústria
tara á cargo de um Oficial do Esta- ga, 1; S. P. R. 2 x Palmeísas, 1; • 50) - Enquanto a F. A. C. não itaJi:a�:a, adià.ntou-11'OS o. seguinte::do Maior do Exmo. S111'. General São Paulo 7 x Jabaquara o. Este PORQUE O BAl\1DEIRANl'E BAS- oficiar antecipadament.e á Sécreta- "As indús.trioas italiajI!,a.s, especial-'Comandante da 5a Regiã.o Militar. último prelio efetuou-se sábado. QUETE CLUBE NÃO DISPUTA O ria do Clube comunicando a data mente as do 'nor.líe. já com�aram a

.

Além da disputa de um "Campeo Em Curitiba _ Campeonato CAl\fPEONA'J'O e env'llldo as tabelas de campeona- entrar em fmoona1ll!e,n,to, ores":
.

nato de Esgrima", obrigatório Brasileiro de Futebol _ Selecionar- tos e torneios. cendo, dia a dia SIl1:a :produção. Há.
para os Oficiais de Wdas as Armas do paranaense, 4 "X Selecionado _ Elemento ligado ao Bandei- - poUoo 'dinheiro é verdade, ou me-
e facultativo para os dos Serviços, gaucho, 2 (1° jogo). rante Ba.,?quete Clube, o "Campeã.o V!RB,S NOTíCIAS lhor a moeda eS.� e.�ivam�teaerã.o disputados :as seguintes pro- 'Nesta Capital' - Rio. Branco, 3 Cata.l'inense qe 194;';, veiu até esta A. C. B. D. deferiu o pedido <wsv;aJor;izadQ, enn-etaDlto, é gt"alhde:
vas: x Cruzeiro do Sul, Z. I

redação, solicitando que publicá.s- de inscrição soliciada pela Fedcl'a- tl boa vOil1t:ade do povo ital�a,no em.
Para Oficiais - Atletismo - O enc{)ntro entr� ca.sados e 501- S;)ffiOS os motivos que levaram o

ç.'io Atlética Galarinense para cou.- resta,ura!" a ltàlia".
corridas de 100 e 800 metros Salto teiros do Paula Ramos foi tra.usfe- Bandeirante Basquete Club,e a não

correr ao Campeonato Brasilei.ro
em altura - LançamentD de dardo rido sine-die.. disputa 1'0 presidente Campeonato de Atletismo que terá lugar em

- Jogos -;- Welle1l-BaU. - Estadual de Basquetebol, os quais POl'tO Alegre' nos dias 15 e 16 de
- Ti1'o -lnd:ividu.al e Equipes Rl<iGRESSOU O GUARDIÃO conforme o mesmo, são os seguin- oovembro próximo.
- Esgrima _ Flo'fete, SaJn'e e NIVALDO 'tes:

- O Ubiratam sagrou-se Cam-
dE�ad.a.

.

Há algumas semanas, c.ouvidado 10) _ Enquanto a li'. A. C. não peão CiLadimo de Basquetebol, ü- Fronteiras a' ,

Para S,�b-Tenéntes � Sarctgen2OQLos I
pelos �1enLo�es .do C�ritiba F.

C.'.,
,do conferir ��o Bandei.rante o titulo de cando credenoiado para disputat' m·l"ser.-a_ AtletIsmo - CorrIdas e Parana, o 'golelro NIvaldo,

p61'ten-1 "Campeão Estadual de 1945: oom o campeão da· Liga Blumena-
mertos e revesamente 4 x 100 cent.e a.o Paula Ramos, fe� um 20) _ Enquanto não forem eu- ense de Iretlporws o campeonato Outro liVlI'O da autor,ia do M,'l:

metros, _ Arremesso de Peso, "tes't" no clube da terra dos pinhei.- tl'egues as medalhos li que fizeram F/stadual. Foi marcada a data de 30 t-el"râneo JUVENAL MELQUlINDES.
Salto em altura, ros, Sitindo-se muito bem, porém juz os seus atletas pela conquista de novembro para a disputa. DE SOUSA que 'ílcaOO de ser- la12r-

- Jogos _ Basket-baU -
. machucando-se. no braço esquet'do do Campeonato de 1945: - Tendo a partida de Voleibol çado e.que é mais um mar.co que

- Tiro - Equipes de Sltb-te- e, portanto, inibido de prosseguir 30) _ Enquanw não forem en- decisiva do oampeonato citadimo assinaJa de ma.n.cira nitida à ior-
nentes e Sa'fgentos. 'I nos treímos, sendo obrigad{) a 1'e- tregues á Secl'eta1'Ía do Clube, o travada entre Ubirata.n e Caravana nada dI(} nÓVlel -esoritor no ár,ducr,

Para Praças' (Cabos e Soldados). gressar a esta Capital. , diploma de Vic&-Campeào de Vo- do Ar Lei'minada espatada, a F. A. camhnho das letras.
- Atletismo _ Corridas de liOO, Anteoclem-a nossa reportagem leibDI e Campeão de BasqL1etel:lOl, C. l'esolw�n marcar para hoje ás JUVENAL MELQUMDES ao lau-

metros e 4 x 1100 metr� - Salto
I
ouviu o jovem guardião que é um que justa e merecidamente o Ban-120 horas, na quadl'a da Base ,Aére'a, çar o s;eu pri�iro liwo, "ESQUE-

em- Distancia, Salto em Altura, dos mais completos do· Estado, ten- deirante soube reter. novo encont.ro. CIDO DOS DEUSES", teve ren-

.Lançamento de grana.da . do ele declarado que p\lrmanecerá ----- cOl�sad{) o seu .jfS)forço no aipÕio
- Tiro -'- FJqttipes de Cabos e aqui até restabelecer-se da contu-

r
merecido que lhe 'testemUlllnou o;

Soldados. são. Pretende êle militar no fute- povo da sua telTa, Dâ..'Íc estimulO.
De confermidade com as Instru- boi paral1aense como arqueiro do V I S.' I TEM surgiu "FP.ONTEIRAS -DA MI�-

i;)ões baixadas pela Comissão Des- grande clube acima mencionado. I I P.IA", que .acaba de TiOS oferecer go

p{)rtiva Regional, as eliminatórias Com a saída. de Niva.ldo perderá autor.
terão início no dia 3 de Novembro o Paula Ramos um de seus

melhO-I' XVIIO 1:" - -

O' 4VI"l"Ioli. Lnoansável, prossegue êle no ln-
e terminarão no dia 8, sendo, as res

elementos.,.
a LxpOSlça Fi.'" lU � gneme ClalIDw.ho

.

das letras; já ba-
finais, em Curitiba, realizadas com Propala-se nas rodas esportivas InSta'lada João Pinto I vendo CQllduido o seu tere.eiro

tra-

início no dia 11 de Novembro, tu.. da Praia de Fora que o goleiro To- • à Rua
p. balibo, "ALM.AS VAZIAS", que ent

,do DO corrente ano. nico, do "team" secundário, que iIIIf1!J!lDmIllillIllSOl,l'J'MIDit!G'_IiIII!I&*IiIIIIF'III-IIIIIi'IIIIIIII'_IiIIIIII!II'18I!I++1II!lI411111111i'J1111Dil'M7!""ll1Dlllll1DI i+�! bn-cv.e nos se,rá 'dado a conhe,eer.

Direção de PEDRO PMt.o MACHADO

&alRpeoDato Desportivo RelioDal Solidários com 0. dr. Aderbal
As Unidades do Exército, perten- Ao Corpo de Tropas ou Forma-, R. da. Silva

cenles ,á 5a Região Militar (para-I011o de Serviço que fõr conreríoo o I A.." nossa contreíra "A Noticia n, que se edíta na adiantada cidade
ná-Santa Catarina), disputarão, no ;t�tulo de "Ca�p-eiio Degpo�tívo' de Joinvile, inseriu em sua secção eSl}Gl'tiva, que tem a dir-igi-Ia o p�edecorrer do mês de Novembro do Regional" caberão os seguintes sado colega Arcy Neves,

.

a seguir te manchete: "Podemos arir-
corrente ano, um' Campeonato premios :

mar que lodos os clubes locais. solidai ""6 com os srs. Edgard Sühnaider
.Desportivo Regional, como coroa- a) - de posse temporária: e José Américo Dias Barreto, pr-esidenle, respectivamente, da Liga Join
menta da temporada desportiva do "Bronze 5a R. M." (de posse do 3° vilense de Desportos e Junta Disciplinar Desportiva, telegrafaram ao
ano de ínstação 1946/47, que se- R. A. M. 75) e "Bandeira Desportí- eminente catar-ínense, deputado Aderbal Ramos da Silvn, honrado e
rá constituído por eliminatórias e va Regional:'. (de posse de 3a R .. intrepido presidente da Federação Catarinense de Deportes, hipotecando
Jinais. A-M. 75; irrestrita solídar-íedade, revidando os \ ti S 11 1 tos assacíados

Pela primeira vez as eliminató- b) _ de posse def'initiva : -
á honra dos desportistas hart-igus-verdes pela imprensa esportiva de

l'ias da 3a zona do referido üam- "Bronze Duque de Caxias." Curitiba. O "América Futebol Clube" �Sl I recebenao adesões de to-
peQuato serão realizadas, nesta Ao que conquistar o více-oampeo
Capital, no Etadio "Ten, CeI. Nilo nato será conferido o prêmio
Chaves Teixeira", de 14° B. C. -Bronze Energia".
Por ocasião do início das elimi-

das associações desporl.i vas de Santa Gt\I. riria, ;,a expressiva e em

polgante homenagem que será prestada 1.\. !WiJgO dos desportistas Gu
tarinensee : dr. Aderbal Ramos da Silva.

natórias, no dia 3 de Novembro,
será inaugurado oficialmente o es

tadio recentemente construido no

Quarte do 14° B. C .. Para êS}.e áto,
que será feito com a presença de

todas as Autoridades, o Snr. UQ

mandante da rriesma Unidade soJi

cita o comparecimento do Povo de

Florianópolis e, principalmente, elo

elemento feminino, para maior re

alce desta solenidade.
As eliminatórias concorrerão as

seguintes Unidades da 3a zona dês

ta Região:
130 Batalhão de Caçadores, de

.Joínvile:
32° Batalhão

81. embaixada
ASSENTADO DEFINITIVAMENTE
o JOGO CORINTHIANS X S.

CP.ISTOV.�O

Rio, 29 - O São Cristovão assen

tou com os dirigentes do Cor ín

thians Paulista a realização do
amistoso em pagamento elo passe
do centro-avante Mical,

O encontro será realiz'ádo na

noite ele fi de novembro, no estádio
do Pacaembú.

gancha de futebol

de Caçadores, de

Resenha das proçramações para (j,

dia ,30 de outubro de 1946

9,00 _ Bom dia para 'Você.

9,30 _ Noticiário Guarujá,
10,00 - Musícas brasileiras �:r.n

gravações.
10.30 _ Lira Pan Americana,

11,00 - Bazar de musicas.

12,00 - Oferecimentos 111 11 S i.,.

cais.

11.00 _ INTERVAJ...O,
18,00 _ Pensamento Social

tólico,

18,-J 5 - Alma portenha.
18,30 - Orlando Silva .

18,45 � Momento esportivo.
19,00 _ Ritmos de Tio Sam.

19,3-0 _ Noticiário da Agencia
Nacional.

üa-

2000 - Musicas brasileiras em

gravaçeõs,
20,3(l _ Musicas var-iadas em

gravações.
21,00 _ Orquestra V i e n e n s e

Bohemia,
.21,15 - Líbertad Lamarque,
21,30 _ Comentários da RádIo

Guarujá.
21,1,5 _ Ulí.imas melodias.

22,00 - ENCERRAMENTO.

. ,

..... ,. ,. ,. .. ,..,. ..

Rádio Difusora
de Laguna

Todo o Sul CatMioenae escuta
diariamente 8 Rádio Difusora

de Laguna ..

9'70 Klcs, (ondas médias).'
Horários de irradiaçõee: - Das.

10 às 14 e 17 às Z2 horae,
Representante em Fiorianópo·lis:.

D. F. DE AQUINO
Red, do Jorn.a.l cO ESTADO".

Tome KNOT

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. ROLDÃO CONSOMI
CtB.URGIA GERAI..

'

- .4.LTA CI.
SURGIA � MOLÉSTIAS DJil 8JI.
••.. NHORAS - PARTOS .•.

"armado pela Faculdade ce MOO! ..
eínna da Universidade de São

7aulo, onde foi assistente Dor- -ra..
lIÍos anos do' Iilerviço 'Cirúi'irico do

Prof. Alipio Correra Neto
.(lirUrgia do estômago e vias bl
J!ares, Intestinos delgado e grosso,
tiróide, rins, próstata, bexiga, '

1Uero, ovãrtos e trompas. Varlco-'
c'êle, hidrocele,' varíses e herna

, .

CONSULTAS.:
.

MS 2 às 5 horas, à Rua Fetpe ,

,6chrnidt, 21 (altos da Casa Pa-
, ralso). Tel, 1.598,

JUilSIDtilNCIA: Rua Esteves JO,
nior. 179'; Te!. M 76.

---'--�-----

DR. POLYDORO S. THIAGO
lllMico do HosPital de Caridade d.o

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLíNICA .M�DICA EM GERAL
�nças dos órgãos inter nos, cspec\aJ..

mente do coração.
ELECTROCARVIOGRAFÚ.

Doenças do' sangue e dos nerval.

Doenças, de senhor-as - Partos.
Consultas_ diàriamente das 15 às 1&

hóras.
- ,

Atende. chamado!' a qualque- hera,
Inclusive durante a noite.

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meir.,.
, .Ies, 18, Fone 702

USID1l:NC:1A: Avenida Trcmpowsjd,
�2. Fone 766

DIt NEWTON D'AVILA
Operações - vIas Urlnãrias -

Doenças dos intestinos; réto e
anus - Hemorroídás. ,>'l'ratamen

to da colite amebiana .

. FlsloSerapia - Infra vermelho,
Consulta: Vitor Meireles, 28.

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

.,Resld: Vidal Ramos, 66.
Fap," 1067

DR. ARMANDO VAL�RIO
DE ASSIS

Dos Servlcos de Clínica Infantil (11\
Assístêncta Municipal e de

Caridade
CLt..1Ii1CA MÉDICA DE CRIANÇAS

, ADULTOS
OONSULTóRIO: Rua Nunes Ma-,
ebado, 7 (Edifício S. FralllClsco)
Consultas das 2 às 6 Hlbras

RESIDll!NCIA: Rúa Marechal GUl
,.{hepme, 5 Fone 783

DR. BIASE fARACG
Médico - chefe do Serviço de

Sifilis do Centro de' Saúde
DOF.NÇAS DA PELE - StFILIS

AFECÇõES URO·GENITAIS
DE AMBOS OS SEXOS - RAIOS
INFRA - VERMELHOS E ULTR ..... -

VIOLE.'TAS
CONóSULTAS: das 3 às 6 hs. - R.

Felipe Schmidt, 4.6
RES,: R. Jninvile. 47 - Fone 1648

DR. UNS NEVES
, Moléstias de senhora
Consultório - Rua ,Joã@ Pinto n. 7

- Sobrado - Telefone 1,46'.}
Restdêncía - Rua Sete de Setembro

- (Edifício I. A, P. da Est'iva)
Telefone M, 834

DR. M. s. CAVALCANTI
Clínica exclusivamente de cri ancas

Rua Saldanha Mar inho, 16
-

Telefone 1\1. 732

PAULO FONTESDR.
Clínico e operador

Consultório: Rua Vdtor Mejreles, 26
Telefone: 1.405

Consultas das 10 às 12 e das 14 às 18
Residência: Rua Blumenau, 22

Telefone: 1.623

AUTOMOBILISTAS I
Atencão

-"

POl'O O seu dínamo
motor de arranco

OfiCINA ENALD.
Rúa Conselheiro Mafra

ne. 94

ou

Responsabilidadea
Recet�i
Ativo

Cr.
Cr$

80 90l1.606,30
5978Ao1.755,97

67.053'.245,30
142.176603,8,)

Sisistrol'! pagos nOI, último� I\) a008

'Responsabilidades c<

98.687.816,30
76. 736,�ol 306,20

: ! Direto(es�
Dr. Pamphil0 d'Utra FreIre de Carvalho. Dr, Francisco
de Sá, Ani'sio Massorra, Dr . .Joaquim Barreto, ó:� Araujo
CO! José Abteu.

'".õ'o:;.,):.t!"... _ ••

DOENÇAS Nl:RY<)SAb mente. ,

Com os progressos da, medfeii&it. :0 interior da Groelandía
hoje, as doençse nervosas, quando quasi todo coberto de gelo.
tratadas em tempo, são malea p.er.' 'e

_

feitamente remediáveis. O,�uránd.ei'l '

sismo, fruto da ignorância, só POd4
prejudicar os indivíduos afetados d.
tais enfermidades. O Ser,viço Na·I'.cíonal de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende gra
tuitamente os doentes nervosos in. idigentes, na' Rua Deodoro 22. dali" I
às 11 -bOt'WlI, diàriamentlil. 'I

pois um moderno sis11'11la de n-ri

gação fez com que o Egito de Lol'

nasse independente rlos caprrcnos
.ta natureza.

6". que a rmigl'uçilo mais C11S

tosa e pSlwlaculul' da história

l'le-jtuou-se cnn-e 1922 r 192/[, quando ------.;._----------

500,000 111l'CO;; muçulmanos que
vrviam na Grécia e '1 milhão e ,500
-nil gregos oristãos que habit.i am

a 'I'urquia foram rcpau-iados vra

ças a 11m acordo cclóbrado -ntre

ambas, as naçocs. Os russos ,"

QUEIXAS E RECLAMAÇõES I '

PREZADO J.EITOR: Se o que lhe esclareeerã'Ointeressa é, realmente, uma providência I B�el"'1"'1111, oi.' :�T. P,.) � As autorr-para endireitar o que: estiver errado \)\t '1 '4 ..�, ...)

par" que al"_'ma Falta não se repita; e

I dados I\ussas vão esclareCer com
NÃO o escândalo que a sua reClamaçil.o' plClt'aill1C1llie O caso do fuzilamento
ou queixa .poderá vir a' r;:ausarl encamí.. In!le.a á SEC�ÃO RECLAM.AÇõ�S, do s'Oldado nj)lr.te 4merioono Flory,
de O ESTADO. que o �-'lso será le'nde II alv,ejado quando ;Pl'eten(lia fugir de;
sem demora ao conhecimento de quem uma paúrulba soviédica. Um infor-
de ulreito, rece�end" v, 8. uma informa.·

111a1n be l'USSO C0l11UrUCOU ainda a(J:!'
ç�1) do re&u1ta�lo, embora em alguns

Da",503 riiio s�iam pubJic",dV' nem a recla G�le\'-a.l ,Lucius Clay que a iÍlIwes-
maç:io nem • vravidê�cia tomada. tigaç�o $erá �ar.cü;tl. Lamenta....

__...... �_'-"" __"
ram a.ind:a os russo.s o ocop;�d'o. A!
nota �ntregne aos norte america
nos e.stá assinado pelo representaill
te do govêrno soviético na ZOillal dei
ocupação Russa.

Copyrighl da
rs« HAVE roo /fIADDII",

�. " que a população de »ves

dos Estados Unidos é calculada cm

cinco hilhues de, exemplares.
2, .. que a agr icul uira constitue

o modo de vida ele mais de lu"';' da

população da lndia.
3". lIlÍl'- LI Cni,'el'sidalle <I) ;-,an

,\Jarcos, t'Jl1 Lima, nu J'l'J'Ú, 111"- .igu

rarlu em 1!151, I' a mais anti, t d(.)

hem ist(, riu ociden íal.
,,, . ,. quo 11f'111 todos o� fios duma

Leia (/'J aranha �iil) püga,iocos;' e

flue esse inseto não rica preso nus

malhas ela j)l'Ópl'ja leia porque suas

pal as �rgT('gam um olco c:iIHF;ial
que lhe e";.il:, i·�.�\: COI\II:�Ú�Jll}lJJ.. ,

'5", qur a ini('r]J:'l'laçilo do ::;0- ,
nho fal'all!l [CO uor José, rclut iva

mente aos sete anos til' miséria e

sete anos de Jartura, não mais se

enquadraria nos tempos atuais,

É UMA. DOENÇA
MUrrO PERIG-OSA.,
PARA A FAMÍLIA.
E PARA .A RAÇA
-

RETIRARAM SU�9 CANDI- .

•

DATURAS-
Tôdas as bebidas, inclusive lU!

fabricadas em outros 'Estados.
retiraram suas candidaturas.
,!(lara reinar nos lares catari.�
! uenses, - em vista da certíssi
ma vitória do aperitivo KNOT.

B I TO
o alfa.iate indicado
Tiradentes. t

COMERCIANTE: Dá um

vro à Biblioteca do Centro Aca
démico XI d'e Fevereiro. Con

tribuirás, assim, para a forma,
ção cultural dos catariIÍenses
de amanhã I

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

estâ

'i

ua ndo ..lguém.. ta.! DOme • tllíve>
Iherro da ilustraQilo 1HIUna" ofI9NCM'
lhe. em n.má",,1 gesto. um �ioe do
excelente aperítavc KNOT, lembr&
"" V, Si ... de acrescentar, ao agrode- ,

oe, "gentiilep>:f!$í§E Tt<V1.
---Bt;"! o NEli APEilITIV{J

PREiJ/J.ETO!

li"-

APENAS Cr$ 8.60
Com essa ,ínfima quantil> Voc(!

esti auxiliando Q seu I'ró:dmQo
C0ntribua para IS Cai�fl d� Errmo:!�
"-Oll! Indi;epttm ai\'! Fhill'illnóJ,,)li�

. .•.

do

,
\

IFabricante ei di�tribuidôras das afamad(l1J con-
",:fecções nDISTINTAft e RIVET. POS'JU9 um gran- ,

de !!ortimento de casemh'as, riscados. brin. '

bons 8 barato•• a.lgodões" marina e aviamento.

I._�;'"para alfai«teu. que recebe diretament4l d 'llI

)��?�:9Ig��mI�=Bt��m!�����T.A_�.:.�.s.C.huam�.:...?��mr�:�9.·�:.�w:m��!�:�R�����d.:��E_�_�;E!a��5E�R��nmCg���:��:::����
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Loadres, 29 (U"P.)-Respondenclo ao

Stalin confirmou que a Rússia mantem

'Hoje o Brasil,
amanhã", - ? .

Dia do Empregado nu Colllérci,o
O dia de hoje 1'.oi' dedicado á honrada classe dos comer.clanos: Cll!l!S

attvídades, nos escritórios e nos balcões, representam um dos mars Sl'g

nificativos
'

elos da 'engrenagerm econômica dia sociedade,

Para comeanorar a efeméride foi elaborado interessante programa,
constante entre outros i1t€lllS, da eleição da Rainha dos Empregados _no
Comércio de 1946, num animado baile a realâaar-se iIlOS vastos salões

do Chtbe 15 de Ou1:iu!bro,
COn8ratu�amo-\Tlos com os ,Comerciá,rios' pela auspiciosa data,

Assim agem OS' comunistas
M'

.

,

29 (D P) o "Herald" I tomaram pante no "meetíng", de-• lallll, ,. _

,
'.

cita uma mensagem telegrafiea de pOIS de tecem ordenado as pertur
M<anuel de Moya, secretário do pre- bações", Adianta o "Herald" Ql�e o

:�D'";te Th''lli,jj]ll{) da Ciudad Trujil- Partido Comundsta está organiza-Sljlh...� "",
••

D
..

dlo dizendo que os comenístas de- do na República ormmcana es-

senoadeararn sábado á noite uma de dois meses,

onda de' motins. Diz o telegramas --------.

-""L'----d-"Ontem á loo:1te (sáibado) os comu- Greve em 00 resnístss tentaram um golpe de Esta-
_

do. N'OItdfioarnrn ás autoridades sua Londres, 29, (U, P,) - Entrou
lntenção de promover um "mee- em seu segundo dia, a gl'eye dos
tíng". As prímeíras haras da tarde, Lrabalhadores em armazens fri-
distribuíram facas, facões e cace- gorificos das docas de Londres.
res e ás 10 da noite atacaram cioo- Durante a tarde de l,loje aderiram
dãos-d!eSla,rmados e estron�iroS. ao movimento, mais mil e qui
'Provocaram :desordens por tôda a nhentos trabalhadores., Se a greve
cidade. A emibaixada mexicana f.oÍ prolong,ar será afetado o abaste
viollada. Os memhros destacados do I,cimenw de carne para a população
chamado PantiuQ Comunista hão da capital BriLanic&.

Caminhões Chevrolet

........................� ......

Tig're - Gigantes Reforçado - Especial
Ped'idas de'compl'a

Diesel

L_evamos ao conhecimento dos interessados, que até o dia
15 de novembro próximo, receberemos pedidos de caminhões,
os quais serão enviados á Carteira de Importação e ExporÜtção
do Banco do Brasil. E' indispensavel que· cada pretendente apre
sente um atestado passado pela Prefeitura Municipal ou Agência
,do Banco do Brasil, dizendo da necessidade em adquirir o
caminhão.

� Outras informações, com os coneessionarlOS da General
Motors do Brasil, na rua Conselheiro Mafra, n. 34 (Secção

I
Autoshell),

-

CARLOS HOEPCKE S. A.
Comércio e Indústria '

-

IVai explorar
a loteria

questtenáríe 'do presidente da U". P. o sr.

·60 divisões militares nos países ocupaaos-,'1
O senador Nerêu Ramos agradece
A. mulher de Cammíriú recebeu rança do meu sincero apreço, v\.s.}

o seguinte [nlegTama do senado. - Nerén. Ramos.
,

Também o sr. Francisco Barreto;
recebou o telegra-

Ioõo Prainer

I ;')ITcspondenria de Blume

nano nos adianta que chovem

cru-tas da Alemanha, pedindo
f'acil idados para pessoas aí

naxe idas, virem para o Brasil.

lrna delas acentua que,

no inferno de míséría em que

se enconLram os nossos ini

migos de ontem, o Brasil é a

Canaham que Iodos desejam,
representando para êles a nos

sa Pátria, a única salvação,
S.�mpre Joi assim. ....

'.\'a8 horas de au-íbulação,
DOS dias de Tome, somos lem

brados e o nosso Lradicional

espír ito de hospitalidade é por
Lodos lembrado.

Os estrangeiros que aqui
chegam, muitas vezes descal

ços, rolos e famintos, as mãos

nos-las beijariam de reconhe

tanlo lhascimento se para
estendessemos.
?lias o tempo passa .. O imi

liberdade.gránte pobre, com a

que aqui encontra

í'erl.ilidade do solo,
e com a

enriquece
rapidamente.
E' quando

branca os dias
outrora.

rogem da lern

amargos de

I

A voz do sangue, falando

mais allo que a 'Voz da grai.i
dilo, tOl'nu-os inimigos da ter

ra que carinhosamente os aco

lhell, E passamos, ent.ão, a ser

paJ'a ele, apenas llma raça

inferior, um POyO illdolenLe,
uma raça em decadência.
Olha-se com desprezo para

a nossa bandeira e. se trilHldia
.sacrilig'amenLe sobl'e as nos

sas Lradiyões mais cal'as.

A lição não é de tempos re

moLos, E' de oriTem.
Sem l'e1ll111cÍêtrmOH ás virLu

'des l'<,lciais,' aos nossos nobres

sentimenLos de hospitalidade,
manLendo sempre aberLas a"

fronLeiras da ]')loUna' a Lodos cs

homéils, misLer que não ol

videmos as grave� aprensões
da última guerra.
Venham a nós quantos qui

serem senLar-se á mesa ele

nocsa confraternização, mClS

pOl'll1s fechadas para os qUé

possam ser mal agradecidos.
O Brasil não deve ser ape

nas o paraíso dos humilhados
na hora da necessidade, Há de
Sf'!' Bmsil hoje e amanhã,
digno de respeilo, um Brasil

que nada quer de ningnelTI
mas que saberá esmagar im

piedosamente a cabeça de
quem ousar couspurcar-Ihe a

honra.

I

as realizam eleições

:\el'l�u arnos :

Rio - 12--J 0-lr6 _- Com especial daquela cidade,
emoção J'ecf'bi a deticarta mensa- ma abaixo:

gem ele congratulacões elas mrnhas Sensibilizado agl'aJe:o. suas p�-,
caras paf rieias de Camboriú jiela lavras amigas a propósito ele. mi
minha eleição para Vrce-Presíden- .nua eleição para \ ice-�re�Jclente"
lo da Repuhlica. Agradeço sensrhi- da Republica. (As,) - Nerêu. Ra

lisado e PO\;O aceitarem a s-gu- mos

judeus
Jerusalém, 2H (U. P,) -- Os ter

ror istas judeus aprovei I aram o

feriado religioso ele hoje para ele

ger seus representantes á próxi
ma reunião sionista a ser reafiza- votos, isto é, com ampla vantagem
da em cle�embl'o na Su issa. Nessa sobre os outros quatorze parlldos,...,reunião os judeus de todo o mundo I que concorreram as urnas,

TOMBOLA AVÍCOLA.
A Sociedade Catarinense da Avicultura ay�sa aos

portadores das ações avícolas que D sorteio fOI
adiado para o dia 9 de novembro de 18fi6,

I�----

Estudantes
da. Laguna
Em nome da Caravana de Estu

rlanlJs de Laguna, que, conforme
Washington, 29 (D. P.) - O preI Pllblican:os, se. encontra ,em 1"10-

sídente Truman . enredou uma men�

Il'ianúl)OllS em vJag.'em de intercam-
.

Ib S . ..1 da Salldi. .
. sa�l1 ao reI 11 auu,bio clllLnral e SOCIal, estJveram e·'1

• �.h' • 'teratrudo, a Ine"'�ssidade de",
- ,.. d 'j.'1or<J!Ula,

.1 el v,".nossa redaçao, ontem, allm e nos
.

m t"""'a.J�- urgentes medi-I' d 'que seja. 'v.u 'l4tI'S'Li'azer ,as .suas d�spe( J as"
..

os JO-
da,s para aSSIC'�'llirar uma imigraçãry'

\'ens g'll13.Slanos ]';e� Bellaguctrda e I subst3'ncia,} de judeus na Palestina"
Alvaro SllveJ 1'a Jll�lOl'.

15 T,l'll!ll�n acentuou que não ptOdi.aA luzida Canvana seguiu á'S
oonoordar com' as úlltimas declara-,

boras do onl,em para a Laguna,
ções do lide,r árabe, s�:gUll1d:o as>

dopois de vi'Si.Lar aqui, Lodos os
quais a posição amerÍo8lna era iu':"

nossos eslalJelecimenLos de ensino
consistente.

uOl'mal, g'iuasial' e superior.
De tudo I ivel'am a mais agradu-

vel impl'eRsilo, mostr,anclo-se :::a

lísfeitissima com a excursão e com

o que lbes foi dado observar.

Agl'adf'cemos a g'entileza da vi

sita e nos congratulamos mais uma

vez com o Colégio Lag'unense pela
esplendida iniciativa, lão utH á

formação intelectual (la nos,;" rn._;,

cidade para o grande papel que

lhes resel'\'a o fuLuro tia Pátria,

debaterão a� questão da Palestina...

Nas eleicões hoje realizadas está .

á frente o partido trahalhista, com
mais de 'cento e cinquenta ruir;

MensageDl
de Trumcn

.;".,

Previsão do tempo
Previsão do tempo até H hora:»'

do dia 30:

'l'empo: em geral instavel.
'remperatura: estavel.
Venlos: do quadrante sul, :Ü�eg....

COSo

TelYÍpe'l'aturas extDemas de hoje:.:
J'v1irlirna 24,a - minima 20,2.

Projeteis
misteriosos

•

Vai suspender
a proibi�ão
Rio, 29 (E.)_ - Com destaque, >t

"A No.irfle" pt11hlica, ho.je, em S1ua P. Ale,gre, 29 (E.) - A comissão

A 21 dprilJleir.a página, a seguinte nortioia: en.oarregada pelo gOVêI1l10 do Estado OS anos po e"Estamos lS,eguramentJe irnfonnados de f'azer um esbu<do sôhI1e aIS 'J){)ssi-
ser ele".to·de que o govêmo, tendlo :em visrt.a bilida.des do gOViêrno explorar a

'{)s resuLtados já quasle.' cons,eguidos Loteria do Esillado. acaba de chegar MOSC0U, 29 (D. P.) A iJdadecom o levaJOtamen:to OO!i estoqUes a uma conclusã'Ü sôlme o assunto, rmmma para eleição ao Sllplf'em.ode gê,neros alimem1tíoios nas zonas 8il}re,s,enrtalJ1<do ao inJ!Jerv;elll'to'l' fede_ SO,ViClbs, foi haixada de 23 para 21de prodlllção, vaoi suspender a proi- ral o relaMlI'io da.s rewniõe,s reali- anos. O dJecr,eío 'coI1l'eSiP'ondente foihicão de .exportalção do airTOZ, fei- �adas, no qt]3JI é acÚ'nseHl'ado o go- ratificado pelo Sup,!'muo e é apli"jão e tiari1niha de mandioca. No e.D- vêm'o a 'explora,r a 10if1eria, de lllla- CáVieJ à,s' e,ledções pa'Da am'bas astanto•. continu3II'á em vigor o. re- <IllCira a pemThiildr UIlU meJhiOr rupr<o- câ!mar.as. Ü pr,esidium não se refegime de licenças prévias para a

in_j
ve<itamento dos luOl'oS da mesma J riu à idade mínima para a eleição�&peIllSá1V,� dilsciplima. da. eX{(loITa- em ohras de assis,t&nda sü�aJ e de

I
ao COlnls,eJlho das Nacionalidades :e,�o dos generas de pnmelra neces- amp3ll'o ,aos 6Sipoll,tes nb RIO Gra'll- pl'e,sillnivelmentle. ,esta não f.oi afe-sidade. de do ,Sul. '. tada pelaiS novas dispos;ições.

Dia do Funcionário
Público
Maceió, 29 (A. N.) - O Dia do

Funcionário Publico foi assinala
do aqui com diverEas soleniéiacles.
O Instituto dos Funcionários Pu

blicas, em cooperação com enli
dades congeneres, realizou, na sim
sede social, um variado programa
festivo, enquanto a Associação dos
Sel'viàores Civis empossou sua di
retoria dmante um jantar. Em

ho'menagem á dala o fhte1"ventor
federal do Eslado d.e\'era assinar
ainda hOje, um decreto aumentan
doos vel1cimen los do funcionalifi
mo.

Palfis, 28 (U. P.) - Cairam mais.
plI'oJeltis misteriosos, esta semanl.lr
em fierritúrio francês, d,eixundo as:

autaddades frances,ag intrigadas
quaulÍo à sua natureza e orig�rn. A
detegad1a de pol:ie,ia de Sens, depar-,
tamento de YOllne, inl'O'I'mou na

qUJart'a-,fe111'a que ,oaÍ ll' um projetil'
pe,rto de Les Cha,ignoits, eêl'ca de'
100 milhas a'O s.udeste de Paris•.
acre:d1taJO-do-S'e tratar-se de um fo-·
guete.

Os habifa:ntes de Chalons, a 100'
milhas a leste da PaTÍs in.foruna-'
ram que viram à al'oite no ceu"

"'uma bolJa de fogo" ,que caiu no te

to de uma casa. caulSlando alguns es�

tragos .

TOME APER1TJ'VO

KNO'T
•

...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


