
Veemente Albânia
Londres, 30 (D.P.)-0 Primeiro'Ministro da Albânia apresentou ti Organlza�ão das Naç�es ..

Unidas
veemente protesto contra a penetracão em aouIs te_rritoriais albanezas, sem- 8utorlzaçao, por

b�18Daves britânicas. Segundo os termos do protesto, os britânicos assim teriam procedido
com o objetivo de provocar incidentes.

Mova York 31 (D.P.) - Urgente. - Os Estados Unidos apoiam o plano russo de I
desarmamento do mundo, acaha de declarar o delegado norte-americano à ONU. I

lOs acontecimentos. do Piauí
s. Luiz, 3{) (A. N.) - O iIitE'rvoo"" Zezé Leão sem as provas necessá

tor piaudense prestou as seguintes rias, pois tal seria ir de encontro

decla rações ao jOI1Il1alista Valdir á Constituição".
Guimarães, enviado especial dos Segundo acrescenta o e:nrviado
"Associados Maranhenses": maranhense o major Dárío Coelha
"São duas as' príncípaís viti!lÍl,as foí 'afastado da chefia (.00 Polícia,

das ocorrências do dia 23: eu e o sendo ,aguardado em Teresina, o

vigia do "O PIAUI", que foi assas- sr. Jaime Leonel, que instaurará'
sinado. O vigia perdeu Q vida e eu inquérito.
peque estou na chefia do govêr-
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Lamento profundamente os acon-

I I tecimerrtos, especialmente porqueAnc .u:xm FlMalllópcUs-" Quinta-feira, 31 de Outubro de 1946 � H. 9810 os me&J11OS se passaram na minha
-------------------------

• � ad�:inilStr.ação.
As máquínas serão reparadas e DONJ]RES, 30 (U. P.) - A Tche-

.1' 'OS OftST'IDOR.ES DI POLITICAI InCIUI'I'L os preiuizos indenizados. O vígía, coslosxuiuia 4negoc�ou !Um crédito

porém, está no cernitério e o meu de dois e meio milhão de libras

govêrmo está na tarera de desce- esterlinas. Segundo se revelou, as

brír os culpados e entregá-los á 'negociações toram. condusidas pai'

A lula em l\finas_--Candidato próprio_--FaJa o sr, ;�s'���id�i:� q�::U°fo��lPaKI'O s'e- :;:��;��!d!�1.l�Oa��:.��)'�SSi1����a':�c:�
Manga'beira.--Outras notas

A pnlícia não pode :PrJsionar
(r'o de alawtS dias.

.

ruo,. �o (A
••N�� Estã� di!S?O�:o� I avr'e:enla;l:á o nom� �o, ,�l' .. Osvald� �Olit.:('a á go\':rnaJ�(:a do EstUd�; Prossegue Intensa .8 sabotagem� POilltl:OS l1:JélleLiOS. a lmpr�i ..�I �\.lICaO \ iana,

. �x-�eCl(:tarlO de ch-gundo .1 eSLa.Capital a�anlla., .h�.nlsaleJI\, 30 (U. P.) _ A estação central de Jerusalém foi aba-
oom.l{lIanha eleitoral qne s,e travara. zsegui ança Publica no governo do 11 d boi
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I <.. , losões As bombas exnlodrrsm quaren
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I' .' .' �1 ti DOJC por S'eIS VIa ,e;nCl1!s 'exp V' •• • tlt ........ VUi1 .

. -I:laquel!e· Estado os mais elevados sr. Luiz GalloUr, oomo canclldatOjCANmDATOS DO PTB POR 't· ..
, d
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d 'as ado pelo telefone para as autoridadestermos. �Iau grado as dissenções ao .overno catartnense
' I, •
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- FLORIA�OPOLIS hritúnueas. I-"..J.n consequenora do arcntado morreu 1l.1ID sargento hritâ.,o> 0: �e md°srt!ram �COl ,es. em que
.Iufol'mmn os mesmos círculos Corria on tem nos círculos nico e resuêtaraan feridos dois ·oficiais. O e-cLioo'o da. estação da estradaa peatíca emooralh'Ca e mcompa- id d t bi D' _. •

.'
'.. .

I
'. que, convi a o, o sr. general pe e, ietes que .o iretôrio de rCl�J'O SODl'CU graves danos, devendo fllcar interrompldo, para repa-rave com outros termos e neste 01'
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. ,,_ ....""d ympro a comere a un a e- unz ';lpa e 1"10rJanopo IS 1'0'). pelo menos durante uma semana. ma outra exprosao ocorrrca num:seUlrn o se tem entendido. .
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.Sabemos que o sr,
na respon Ido a ornissâo . 'xoc�- 'a. sua fiSCO 1 o seus carr- subúrbio de Jerusalem caus.o:u a m(mt� e 'dOIS. �o. <1JUo.s. �ltaJIll�S eMagalhães Liva udenísta declinando da indi- dldatos a deputado pelo Ierimenoo em outros dezesseis, As autoridades bn>l:ano.cas imcsaram une-'Pinto, conferenciou CQll11 os s1's.

!.cados Luz, Bias Fortes e Noraldj ..
c,açao de seu nome para disputar município da Capital. dia,tas deligêneias para descobrir os arllt-Ol'es dos ate·ntados que aba-

no Lima. ResUiltando de tais entelll-
aquele cargo. 'Segundo as mesmas fontes, laI1aJll1 llOge a Capital da T,em'a Saln,ta.

seriam submetidos à Con-dimentos o acerto como de resto, *

vençao do p.r.B., a realizar-TI.·ão poderia. dcixar ,de ser, pelo CHEGARA SEXTA-FEJRA
se nos dias 16 e 17 de novem-'qual, por maiores qu.e sejam os em- Segundo c.on;;eguimos apurar, bro, em Itaiaí, para aprepenhos ,ele�ltorais e mais acesa a o sr. Irineu Bornhausen l)arlici- ciação, os nomes dos senhocailThJ)iauhà, esta não descerá jamaás pará da reunião da'Comissão Exe- res Wilson Augusto da Casta,a níveis inconciliáNeiis com o grau cutiva da U. D. N. em que se es- S

.

fchze ler, dr. Herondino Fre-rle edl.lcação p'Olítica do povo mi- colherá o 'Candidato daquela facção .

illeiro. declco Leite e João Costa.

Renasce o fascismo italiano
em comido l:ealiz'ad:O domingo, de
ol�arOll que "qu.em combate o. fas
c.itsmo, comh>alte a Itália",
l\foretias. segundo o mesm'O jor

nw, diecllalíoU no ·teatro VoJitnmo
que "a dem,ocracia foi condenada
na Coni'erêfncia da Paz, em Paris"
e "na Hungria e Nm,emibe��g", 'Onde
fO�'am executados os cl'imÍ-nosos de
guerra.
A ünpr,ell1&a pll!blooa em destaque

.o noticiário olficial sôbre as enér
gioas med:1das ad!otadas pelo go
vêrno para ,esmagar o movimento
"subv,eI,sÍvo" dos .ex-píllrtisans dis
slideni1es.

•

Roma, 30 (U. P.) - Em Roma,
Nápoles. Bovigo, TTireste e nouvr:'ls

cidades, os prapag!alfidistas fascis
tas 'e,S'tive�am muito ati,vos ontem,
todos e:mrpregando a mesma técni

ca - a d,e col:ocar nos PO!llJtos es

traoogiicos bomlbas e g1r�madas de

mão envoltos nas bailldeiras pretas
do fascismo. Em Roma e' Trj,esbe,
os fascis'has suibir.am n>as tort'es

lll.aís �ltaiS e içalJ"am ba,nd,eiras pre
tas. Uma co'r,oa de filores foi colo
cada subiteptl-ci a]mw,te, em Boma,

Favores a' lamprensa do lauferl·or �:�:�ntod::: ,�=::res�U���;:s�
oÍJS.mo. Em Turim, a polícia p;ren

RIO, 30 (A. N.) - O deputado pess'edista Hlllmlliense apr,eS'OIl1tou à deu dois j,o'\"elll\<; quandro tenta.vam
Câill1ara dos DeputaJdtos um projetto de lei, oondedendo r,edução de 50% 'colocar uma pJaca comemorativa
nos fnetles IrelJ)erenlles ao tmjJ1spo>me de palPeI :para os ór,gã:os de inlipren- na praça local .
sa sellH.lIn,ários, ,eililJadJos no 1nterior ido pais, iS'entaJndo ainda os ditos Eind:rementtes, O jOt'nal cümUUlista
órgãos de Slelos nos I'e'oilbos de aStS'inaturas' até a importânClia de 50 cru� "L'UQitlá" ex�§e a. prIsão de Reloruto

7.�iros, inclusive fll'anquia postall :nla 'exipeldição dos semanários aos aS_I' MOIl.·CltJLi, miemb:ro >!lo partido di,rei
SIlla!Il;tes.

tista "Domo Qualunql.le", o qu,atl,

Apresentem suas sugestões
RIO, 30 (A. N.) - Bstão s'endo conYiüdados os Í1nrtel1essados .a Qpre

SlCillt3!l' sugestão á sub comissão da Câmall'a dos Deputados da revisão do
es.t'aJruto dos fundollári1os públ1oo:s. As r,eferidas ,sugestões deverão' ser
E'noaJl.l1ÍiI1Jhjadas 'até .qlllinze de n'Ü'v'embro á Com1ssão de Constituição e
Jusm.ça-. :

S. Paulü, 30. (A. N.) - Seguiu
para o Ro, o' sr. V,ladillni.I' de T'O
Jiedo Riza, membro da Comissão
Diretora do PR. Ao embarcar de
clarou qule os chamados "big fotIr",
indicados pel'O PSD, para conco'r:
rer ao pleito .estadual, jamaiis po
.derão harmonizar a família políIti
ca de S. P'aulo. Ajuntou que aO'e
dita que a..'solução é escolher ell1IÍre
�s senlhores C:�ncillato Braga, M
t&nio Pr:ado Junior e Pi:r:es do Riú
ialdicados pel� sr. J·oão' Sampai�
.erp seu dis·cuI'sO em Cau1ipinas.
Rio, 30 (A. N.) - Falando á I1C

lPo!',tagem que o entrew.sItou, o sr.
Otávio l\fangabeiTa fez a scguiml.e
rlec]araçâo:
- Acei,tei minha Clalndidarf!ura ao

gD'Vê:rn'O ·da Bahia sob uma condli._
ção /prelimina,r: a de que se fizes
�'e, em tÔl1ll0 dela, a cOlnciliação en
Í'J:1C os haianos, na políf.ica do Es_
tado.
Assim, uma vez eleito sob ai baJl1�

deira da concHdação, procurareii
executar na Bahia um govêrl1o em

que, acima dos /partidos, prevaleç,a
e gOVierne o povo".

Rebabilltação dos
criminosos
Rlio, 30. (A. N.) _ O professor

J. Pel'ieil'a J_,ira, Cihe,f1e dle Polícia,..
acab{) de representar a� Ministro

.

da J llS'Uç.a, encam.iJnhando um pro
jetto de lei l�egul:ador do cancela
mento admilll,isltrativo de notas.
resgua'rdando os interêsses da so

Cliedade ·e pe.rmitindo aos d1elin·
quelntes, depois de cnmq)l'ir a pe
na, a tomada de profissão hOllleslÍa
e a sua reintegração na vida social.

Atualmente, nntitos dos egressos
das prilsõ,es do Estado ficam impe
didos de obter ,empr,ego, á faUa de
fOlliha co[·'rida.
Tratta:ndo-se de <afastar do ca-

minho do crime os que desej aan
SlÍlnoeramente s'e tornar uteis á so-'
ciedade, esse projeto humanMário

será opomU'namelnrlle C111camiilIlhada
ao Congr:e.sso.

•

Molotov sugere a aceitação do plano russo.Flushm.g, 30 (U. P.) - Cornen- rnamentos; 20) - que essa 1'edução convide toelas as Nações a pa1'tt
tando o discurso de 11f.olotov, na viesse inicialmente p1'oib'l1' o e11;f,- cipar desse proomma. Mas antes
assembléia geral os meios oficiais pl'êgo da e1w1'gia atômica pam ele muis nada, assinala-se aqu,i,
norte-allte1'icanos dizem qu,e as fins rnilitCt1'es; 30) - ((ue a assern- que JJ1oloiov

.

de�t a entender que
P1'opostas soviéticas, sobre o lIe- bléia 1'ecomende ao Conselho de os Estados Unidos devem aceitar o

sarmamento, nQ fundO não são ou- Segtt1'ança. fOj'talei:el' o programa plano l'USSO de cont1'ole da ener
il'a coisa senão os ideais expressos de desannamento; e 40) _ qu.e O'ia atômica.
pelo I'alecido Roosevelt. Também
os meios brita.nicos, nos quais o

disC1l1'SO de !t:[oloiov provocou vio- Condenad.o a CI"DCO anos da pr' isa-Olenta 1'eação, j'1'izam que suas pro- � .&
postas não contêm nada qne não OTAWA, 30 (U. P.) _ O :aJnt�o IfunllCÍ'onário do dlepamllll11'cnto -de
esteja previsto na Cal'ta das

Na-I
munições, J·ames Bening', foi hojle ,condenado a cinco anos de prisã'O,

ções Unidas. MOl��ov st�geriu: �O) pOir. ,tJ,:, ma:ni�est-ado [Informações s�oretas aos alge>ltt,es da espioill.a-gem
- que a assernblew acette o prtn- sovilehca. Belrung é o sexto dos dezOlto acusados a ser c(mdenados co

cipio da redução universal elos a1'- mo CillvollVido no caso de �iol1agem.

O PROVAVEL CANDIDATO
VERDADE OU BOATO?

Consta nos circulas politicas
que a U. D. N., em convenção a
realizar-se nesta apiLal nos pró.,.
ximos dias 23 e 24 de novembro,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A OPTNI;W DI<: MANUEL QUE
W1(: SüBRA AS BEBIDAS

"Quando deixei Manilha, us mé

dicos me disseram que não podia
beber neDI1Ul1l. Lóxico. Ao chegar
a Java consultei a um facultati

vo, o qual me afirmou que um co-.

po 'de cerveja não me faria mal.

Assim, pois, lJebi cerveja de Java

a París. Em Paris outro me disse:
"O Senhor n50 deve beber cerveja,
a bebida adequada � o vinho

De forma que, muito agradecrdo;
optei pelo vinho; Depois, um espe

'cialisía trancês declarou-me: "O

Senhor só deve beber champanha
que é, a unira bebida que lhe

convem". Então, durante certo

tempo bebi champanha.
Depois cheguei aos Estados Uni-

dos e os médicos me 'disseram:
,

"Não beba vinhos nem cervejas de

espéci�, illgtin\a; beba somente
,,1, I

"whisky". 'De maneira que agora,

quando quero 'beber, Ludo o que

Lenho a fazer é decidir a que mé-

dico obedecerei.
f,

SABEDüRIA .oRIENTAL
"Para prega,' a virtude li preci

so governar . l)rimeil'o o próprio
pensamento.
Para por em ordem o pensa

mento, pr�íneiro é' necessário ser.
sincero no. que diz respeito ás, pró-:
prias intenções,
Para ser sincero com as própri

as intenções, é 'necessár-io al�rrien
tar,' antes, os nossos conhecimentos.

. ,

(Confúcio)

LIN YUTANG
A lealdade ao meu par.Lido ter

mina onde' começa a, lealdade á
minha pátria.

i' .'

'MANOEL QUEZüN
4-. característica do que sabe �

sab�r o, que sabe e o que não sabe.

(Confúcio)
Não ba nação, qu� possa des-

,truir-nps,:se antes nós própr'ios
não nos dRslruirmos.

CHlANG KAI-SHEK

, SNRS.
'

,

·Ass·íNÀNTES
Reclàmem' imediata

mente quálquer' irre
gularidade na entrega
de seus iornaes.

"

o SEiJ ORGANISMO

o mELHOR DOS mELHORE,S
JttfII8ij� llC. D N.S, N�.';'D" iIiiiiiM.....,.
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....
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;J?ENS1\ME='fTü ALHEIO

"No ocidente' os loucos são tau

{o,s que os cncWTum em nospteíos:
na Chil).a qs ,lOUC'lJS sUO tão ponco

comu_ns qUi( :os ,v�ne�'anlo��. . DOENÇAS N,ERV<)SAb"Na!) cOJ;lfl.O nos c1ru�?'lOes chI-I Com os progressos da medicill&
neses. porque temo,que quando um hoje, as doen,ças nervosas, quando
deles qie cOl.'te o fígadq á procura tratadas 'em tempo, sâo maleg ,er.

de um cálculo esqueça-se do cál- f�itamente reme�ávei!l' C! \':u�andei,. .

. '. ;
, .;. 1'1SmO, fruto da ,lgnorancla, so podl!cuIa c Jogue meu fI,gado numa fr 1-

prejudicar os ind.ivíduos afetados do
gideira". tais enferfuidadeil. O Ser.'\Iiço N�.

• donaI de Doenças mentais dispõ.
de um Ambulatório, que atende g1'a.
tuitamente os doentes nervosos flil.'
digen'es, na Rua Deodoro 22. da. t
b lli !hOYsa. tiàriamentll.

, .• RETIRARAM SUAS CAND1- •

,

, Tôdas as �!�����ncluslve ali
fabricadas em. outros Estados,

I
retiraram suas candidatm'as,
"para r�inar nos lares catari-

, , r nenses; - em vista ,da certíSSi-1. m8 vitória do aperitivo KNüT.

'====�==���===

.: >'114'ES . RA!NAM�, "

para que alo,-uma falta não se repita; e
,

NAO o esc.\l.ndalo que a sua reclamaç�o
.

'

Iou queixa poderã vir a eausar, encami ..

nhe-a ÍI SEC';AO RECLAMAÇOIl;S.
de O' ESTADO, que o raso será !e7ad.o

Isem demora ao conhecimento 'â.é quem
de direito. recellt!ndo v. s. uma informa·

I.',çw do resultBdo. embora em alguns �a·

sos n�o sejam publicados nem a rec-la·
mação nem a providência tomada.

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

-- Padimos nvillcH por telegrn- BLC\rE�\AU; (Do COIT!:'SQJOIl.Qle1nte) _ Afdrn de melhor oríenterroa. quando o jornal :nuo chego r
.

1 .' , __"

I
os nossos prezados I.eitores, a1!!Un.s

dos quais ·r.ec amam sôbre a questãon'o roe&n'lO <>10. �

= ç._ ._ da taxa de água, cobrada pela Prefeitura Municipal, esclarecemos ce['�

, tos pontos, de vital imlpól1tânci�{, baseados no regulamento em vigor, es-
. L b t'·

tahelecido pelo decreto-lei n. 92, de 25-8-943.

a
.

'or� orlo "CupH1U10 II _ Da oonsfídoição das derivações _ Ar-tigo 1.,1° -

. ,II
.

II I Quando em um pr-édio houver pavimento, .a.]Ydrta!ln-C:Dtos, salas e outras
,

divisões com econômia separarla, 'cada pavimento, sala ou divisão, pa-Radio-Tecnico-Electron
Fundado .ern 1935 ra efeito de aplicação do presente regulamento, será considerado como

Montagem <:!a rádioill, Ampli- l um prédio separado.

I
,ficndore�-Tran.millliloreSJ I Parágrafo 1° - Em prédios com dependências dístintas no pavi
Material inwortad.. diretn- II ment� t��Teo, a Prefeitnra Iãr á tantas Iigações, quantas sejam as de-

mente dos U. 3. A. penOP!I10HIS. .

Proprietário.. . Parágraío 20 _ Em prédios de diversos paviruentos mesmo que osOtom;,r Gp,orges Bohm" pavimentos sejam subdivididos em apartamentos ou salas, para o supr-i-

I
'Electra - Tecnico - Profi..ioflo)

formcWo na Europa mente dos pavimentos superiores é permítída uma única ligação para
l:�loriQn6poli. servir- tôdas as divssôes.

,

�ua João Pinto n. 29 i Sob, A situação de um dos reclamantes sstá enquadrada neste djspositi.,
wa:_ - mm...... cf _. voo Possue um prédio, tendo no andar térreo casa comercial e nos de-

mais pavimentos subdivisões em apar-tsanenéos ou alas.

Capjtulo I:II � Do modo de execução e das pagamentos das deriva
ÇÕI>,S, - ArL '190 - A execução do trecho ou ligação é privativa da Pre
Ieitura, porém será feita á custa do propr ietárío, ficando a cargo da
Prefe,itul'a a sua conservação e a substituição, quando se verificar a

Isua necessi dade.
Art. 21° =- A Prefeitura procederá a elaboração do orçamento dês- I

te serviço, considerando o custo elas peças especificadas no art.' 1.4 e a

sua completa colocação.
Art. 22 _ Aprovado esse orçamento pela Pr-efeitura, 'O ínteressado

será oonvidarlo � fazer o depósito em dinheiro do valor citado,
.o conhecinle1n:1Jo destes artigos é il11[por1Jallt1e, pois, fümo'S infO!l'1na

dos de (rUe 'exisl,ia, outrora, uma verdadie'ka s,ociedade com o fim de ex

plorar instalações, colocaçõe.s de tubos, ligações dá:�ua, e<tc, cobrando

preços absoul'dos, or.ga'l1izà!ção esrta que não existe mra1s, terndo o atool

prefeito terrminaclo C0111 êste abuso. (Estas inJfoIrmaç5es no� foram pres
tadas p'Ol' pessoas mer-ecedOIras de crédito).

Capitu']o V - Do EstabeLecimento das taxas de con�Lllll10. Art. 33°-:
A baxa do serviço de albaJS1lecimento de água, será cobrada do Proprietá
rio e compreenderá nl').1'a ipa,I'Ite fixa correspondemte ao OOIDS'lUno rClPuta-1
do Il1l0nnal, por êste' RegulameI1t'o, e, outra, variável ou d!e excesso, con"

formle o consumo extrao,rd'Lnár'Ío OIU s'Lliper,io'r ao normal.

Art. ·34 - A pade fixa ,s.erá calocul:1ldal sôlbr·e o vaIo!' loca:tlvo do pré
dio, ahrihuind'O-se U1I11 d'erterunílnado vo.1ume para o COlnS'Llllno looa].

P3II'álglfla,fo 1°) - Para efej,to dê's,te cá1.culo, foicanll os préicllios dividi
dos 'eu11 c,!asse.s, seg.undo a tabela alllexa.

Eis, aí, <O iponto que desejamos abo,rdlar para esdanecer o nosso r,e

clamante. A base CJlLle a P,ref'eiibLIQ'a tem para lhe ,cobr� o imip'Osrto resi

de no valor looativo do prédio.
E de acôI'1do oom a tabela da pal'te Ílixa de cOlllslimo min'imo, ficam

es-tabeueClid:1ls as seg.uÍJI1ltes taxas:

Prédio de valo'r locativo anuail. _ b (comerc1ais e iPldustr�ais.
iAJté 60000 - ca.uçã'O minima (1.) - 36,00 - parte fixa mens3!l (2)

_ 1.8,00 Li�,ite do voH.1,me para consumo nÜ'l1mal e mensal de cada pré
dio - (3) - 23 me. - De 1..201joo a f.80.o,oo - (1) 46,00 - (2) 23,00-
(3) - 29 mc.

De 2.401.00 a 3.600,'00 _ (1.) 60,00 _ (2) � 30,00 � (3) 35 me.

De 4.801.,00 a 6.000,00 - (1) 80,00 - (2) - 40,00 - (3) 41 me.

Die 8.401,00 em diante _ (1) 1.20,'00 - (2) _ 60,00 - (3) 50 me.

Prédios em construção - (1.), � 24,0'0 - (2) - 1.20,00 - (3)
Wmc. '

Aí eSll'á, iPois, lleitor amiigo, o C(Lte cada, proprieotário tem c1ireiltci ao

limite do volume para ConS'llJno 11l10rmal e mensal de cada prédio" a par-

.
te fixa melllsa1, a c�Llção mitlÍl1lIa, de acôado C'Oiln o V1alor. locativo anual

,

�
de sei[] pil·ed,io., ,

Se. a prefeillura Lble ,cobrar lllJa,is terá que dàr "exiplica,çõ-es pOl:que
moti�o !p['ooede as'sim. Há uma 'loei CJllle regula o asiLlillto e a Lei é igual
para bo:dos.

Um tedam:1ll1te contou-nos que depositou ,10m caução Cr$ 600,00 e

paga Cr$ 380,'00 por mês.
. �. ,,_

_

.

. De acôrdo com a talbela =-- parte f!].xa - nao ha exph,caçao para

êst,e absurdo. Edtre,truurt:o, si houver 111oo1i",o a P,refeillura mosrtrará pu

blioamente, pois 3iguard1aremos, aJpós esta pubilicação a pa]'avra o,ficial

dos P,od,eJ'es Públioos compeúentes.
E- envie qualquer reclamação que de.seje fazer, Mim de que possa

mos éscbrecer co'nvenien;temente.

Aos nossos

,Agentes
Leiam todo dia esta coluna

até· o fim"

AgilDCiaiJ e Rllprorzll/ntugõe. em
a•.aJ

Mal:ri:: Floria.n6poU.
Rua João Pi_to i n. !I

C�hI:Q .p�t(11. 37
Filiei: C:Naciúmo.

R'uo. Flademo Peixoto. a/n
(Ei:bi. Própri�),

TelGlll.amall: ·PRIM"'üa
AgGlnt.... 1(1.0. pritwipaillJ
tnumo;:DlOll do EatoQo

É UMA DOENÇA
MUITO PERIGOSA,
PARA A FAMÍLIA.
E PARA A RAÇ.A.
---
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Rua Felipe de Oliveira, 21 ,-

8° andar ,

Tel. 2-9873 - São Paulo
ASSINATURAS
Na Capital

Ano . Cr$
, Semestre Cr$
l'rimestre Cr$
Mês ... :........ Cr$
Número avulso . . Cr$
Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre ' Cr$
Número avulso.. Cr$

80,00
45,00
25,00
9,00
0,50
90,00
50,00
30,09
0,56

't ,

I QUEIXAS E RECLAMAÇõES
" PREZADO LEITOR: Se o que lhe
itÍteFeSsa é, realmeilte, uma providência

. para endireitar o que estiver errado ou

'PROCURE A

Alfaiataria ello
Rua Felippe Schmidt 22 ...... Sobrado

Anúncios mediante eontrato

I.Os originais, mesmo não
publicados, não serão

devolvidos.
A direção não se respon->

sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados

.", . !
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Direção ae:
BARREIROS FILHO
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Notas Locais
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Página Literária
SIIlNEI NOCETI

Crônica da Semana
Economia e Finanças
Vida Bancária
Notas, Científicas
Notas Rurai.

Estatística
Nem Todos Sabem
A. DAMASCENO

Govêrno do Estadó
Notas da Prefeitura
Vidà Escolar
Religião
Jurisprudência
Vida Militar
Noticiário do Exterior
Noticiário do País

Artigos de Redação
A. A. VASCONCELOI

�' "

.'
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,._("

":1
o)

;':1

1�
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'I,
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Pelos Municípios
�ssunto8 Internacionais
Concursos
Artigos de Redação
D. F. AQUINO

Fatos Policiais
Vida Social
Vida Feminina'
Magazine
PEDRO PAULO MACHADO

Esportes
............................. (l!'

DEtPARTAMENTü DE SAÚDE
PDBLICA
Plantões.

. Mês de outubro
5' (sábado á tarde) - Farrnaciái

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

tônio � Rua João Pinto.
12 (sábado á tarde) _ FarmácitfJ,\

'Cataril1ffise - Rua Trajano.
13 (domingo) - Farmácia 'Ca

tarinense - Rua Trajano.
19 (sábado á �arde} - FarmácillP'

Ro,lIliv,eira - Rua Trajano.
20' (doming'o) - Farmácia Ra?t

liveiro, � Rua Trajano.
26 (sábado á tarde) '_ Parmácia'

Slo Agostinho - Rua Consen�f_";:rc-,
Mafra.

27 (flamingo) - Farmácia Sf!i1"
Agostinho Rua Conselhf:lríJ'
Mafra.

O serviço noturno !'erá efet ladO
pela Farmária Santo Antônio, �itllí'
á r11a .Toão Pinto.
N. B. - A prpsenfe tabela não J)O

dArá �er alterada sem pré
via autori7.ação dest� De
partamento.
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Q ÚTADO-Qul"ta.-telfa, 3'1 de Outubro de .... 3

� los' dias 11 e 18 o Partido Trabalhista Brasileiro, secção Santa Catarina, ,realizará
sua

•

convDcaçã8 'na cidade -de· ltaiaL

leo���J�����h����h���I�: I
ANIVERSÁRIOS: I r'i)metidos � Cotteira de Exportação do Banco do �rCUlil. Todos

0'1TTE C"'L C R1\"(' (3' I nOvos pedido. d�?em ..r C1.c:�mponh(ld,oll de um atestado do Pl'eiei"t,Ufa a"

L,. ANTIDIO A' , Bd" d
, " , I Municipal. ou do Banco do roeU. ou Entickade e notoria. i onei-
A data ele hoje assinala o a111-, dc!J.de. certificando Mt �Ql a: n.canidade d. tran.porb repr...ntada

versár.io natalício do exmo. sr.: àm cada pedido.
"Tte. Cel.r Cantídio Hégis, digno co-I Outra. infol'moçõ••• com o. concee.i4nário. De Soto. n8iJ�o

ili"�����������������������������mandante da Porca Policial do l"� I praça. Q Rua o.odoro nO. 14. �

u' Q j_' ,�« '. ��-, ' OLIVEIRA & FILHO. LTOA.
tado.

, I CONCESSIONÁRIOS DE SOTO
Cidadão cult-o e militar brioso.

-soube sempre impor-se ás sim� iS" t
�

ABONO fAMILIAR
Sheff'ield - (Inglaterra) 30 (U. P.) .-IA policia descobriu um ex'-

patias d�s seus conterraneos e ao 'I OCa Ua arllenSe ..
.

'traordinario "Club dos Amores". destinado a proporcio-nar aventuras

respeito de seus subordinados pe-

d 11. I
' clandestin� para as pessoas casadas. Os membros JI:!lasculinos pag'3-

la retidão do seu espu-ito e desta- e liVICU tora A
- vam uma mensalidade de aproximadamente cem cruzeiros, pagamento

.cadas virtudes do seu coração. Fundada em 31 de outubro de VISO adiantado de seis �eses. Com' isso, afirmava /Q prospecto do clube, con-

A ele deve a nossa discípl ingda .A925; comemora, hoje, o seu 200 ,A Delegacia Regional do Tra- seguia-se que só ingressassem como membros os homens casados mais

..corpo"ração militar
."

um l,mmero! aniversário, a S,oCiedade Oatari- haího, comunica a08 beneficiários esportívos e escolhidos. E o clube &,arantià-lhes um mi'nhno de dUas

.notav el de melhoramentos, tanto f
uense de AVJCuILUra,

., do abono Iamil iar, residentes no aventuras 1>0r mês. As socias recegiam ;Um ibonus de uma libra ester-

110 que se refere á sua situação Reunindo em seu seio, um ele- mnnieipio de Flori�nópolis, que os -Iína por mês, paga adiantadamente, le em compensação \l>brigavam-se a,

material como relativamente á eí'í- vado grupo de entusíasta da cria- pagamentos serão reiniciados a proporcionar pelo menos uma aventura mensal. Foi prêso o organisa-,

.cíencía de suas atividades no seio, eão selecionada de galináceos; to- partir do próximo dia 4 de no- dor do Clube, um tal Josen Swirft.

«la família catarmense. da a sua vida tem sido uma íncan- vembro, tendo ficado estabele ido
----

Muitas. por isto, e justas as no- savel conjugação de esforços no pela Delegacia Fiscal do Tesouro

menagens que hoje lhe serão pres- sentido de cada vez melhor atín- Nacional que ac.ieles pagamentos
Ladas. gir as uteis finalidades sociais. serão efetuados no período de 4 :

Realizando expostçoes anuais de 13 ele cada mês,

aves doméstioas e de i sstímaoão, Plorianôpolis, 30 de outubro de

mui I o t.em contribuido para me- '19/16.
,

Ihorar sensivelmente a respectiva Roul. Pereira Calf!Á1-S - Delegado

criaçâo na ilha e no interior, já Hegional do 'l'r-a�alho.
pela venda de importaçâo de rnag-

------.

ui ricos exemplares, já pela disse-

Os do Estado apresentam a s.

.excia, sinceros votos de felicidades

;,pela auspiciosa data.
IRAJÁ GOMIDE

3<l.

'I'rsnscorreu, ontem a data na

talicia cio sr. Irajá Gomide chefe
-da Secção' de Drogas da impor':'
tante organização C. Hoepcke 'S. A.
Vastarnente relacionado em nos

-sos meios SOCl':j,lS e esportivos,
.benquísto pelos cativantes predi
-cados do seu coração, foi, por mo

'ti-('o da auspiciosa' daLa, efusiva
ments abraçado. Embora o ultimo,
.o n?sso abraço não deixa de ser

.menos sincero.
DR. ZULMAR: DE LINS NEVES
Registamos, com a mais grata

.satisf'ação, a passagem, hoje, do
aniversário natalício do dr, Zul
mar de Lins Neves.

-

Médico conceituado, vem s, S.,
,.dedicando o melhor de seus esfol',
"cos parã minorar o sofrimento
;alheio.

Dirtgin.do atualmenle a Mate1'
'nidade de Florianópolis, o ilustre
facultativo se excede em gestos de
'humanidade para com qua,ntos ilH�
"solicitam a

- abalis.ada
.
assistência.

Seu� numerosos amigos leVal'
flhe-ão nesta data, os seus' sinceoros
·'Cumprimentos, aos quais, Mres

,;oontamos os do "O Estado".
FRANCISCO MEDEIROS

Regista seu natalicio, nesta

',ta, o sr. Francisco Medeiros,
.comércio 10001.

JAIRO COSTA

Festa Escolar em
Barreiros

minação dos mesmos em muitos

recantos do Estado.
Coincide Justa,mente a data de

hoje com o encerramento da XII
Exposição Avícola por ela promo
vida, e que, como as demais, ates
tou a excelencia de sua adminis

tração e a sinceridade de seus pro

pósitos.
Congr-atulamo-nos som a Soci.e-,

da-de Catarinense de Avicultura
com os nOSBOS aplausos ás suas be
nemér ítas

•
at ividades, que espera

mos sempre crescentes, pr-omisso
ras e prósperas.

Na pista dos
ladrões
Londres, 3(} (U. P.) - Os ag;en

tes de Seotland Yard por fim COIIl

seguiram obter dos "bas Iond" de

LOO1d1res, segundo se informou ho

je" uma 'Pista que promete llançar
luz sôbre o até agora ímpenetrá.,
vel mistério dos recentes roubos
de Londres.

O intenso inter-rogatórdo a -que
foram submetidos, informantes, la
drões e outros cXipoen,tes da ma-

13!ndl'agem pair,ece ·ter :res'llltado nlll

eanqmsta de pista ,rda"cionadas.
com a 'disposição e o amai par�i-
1'0 de uma grande parte do botim
de joias !·oubadas.
O "Daily Mail", por outro 1ad<>.,

deúlara hoje que o 'botaI das redla_limac;õcs apresen.tadas ás comp.a
nMas de seguros por joias e peles
rouhadas dUl'Iante as ultimas qua-

3. de novembro, domiI1g'{), a come- tI"O s<em<a'Uas sobe a 1.000.000 de dó
r;,ar pela manhã, em beneficio dos la.res.
escolares locais.

,,_._-_.. -�-,-----------

A Dir\f\ç..ão da Caixa Escolar da
Escola de Barr,eiros, convida as

autoridades e o povo em geral,
para a festa que fará realiiar dia

Além de muitas diversões lf'averá

B R I TO
9 alfaiaM tUh:an
Tir'Mates_ "I'

da- quermese e churrascada.'

do

Orl.
Aderb.' Ramos

da SMva
Aniversaria-se, hoJe, o jovem

,Jai,ro Cost.a, filho do poeta, couter'
,ra,neo sr. Mário Costa.
MARIA DE LOURDES PEREIRA
Festeja mais uma primavera,

'nesta daw, a srta. Mal'ia d,e Lom'·
,odes Pereira.

QUlNTINO CARDOSO
Faz anos, hoje, o sr. Quintino

'Cardoso.
SRA, MARIA BERNARDES

Na presente data, comemora seu MENINO WALMIR

'natalicio, a exma, sra. d. Maria Receberá muitos beijos, pelo
:Berl1ardes, esposa do sr, Tte. José tranS<lurso do seu aniversário na-

, Bernardes Junior. 'talicio, hoje, o menino Walmil',
residente' em Bru&que. filho do sr. Pedro José Merizio,

•

lOáo Batlsa.
8oft......s

ADVOGADOS
Ruo &1ipe Scbmidt

Sat.� 3, T.!.-f, 1&-31

-=- -M

VISITEM
Avícola IExposição

instalada à

Descoberto o· «Clube dos Amores))

Para Transporte Econômico lnterestcdool

Escolho um Internaticnal

? transporte pendo nas ,estradas exige um e.millhlo e.m

resistência fôrça, economia e v-ida longa. E estas são-u

razões por que tantos operadores escolhem Os' camin�
International para serviços entre Municípios e Eatados.

9 motor International "Diamante Verde", possante, ecoa&

mico e 'de funeiOD.m�nto suave, proporciona maior rendi.

mento com menor consumo de combustível - uma craade
vantl:lgem nos transportes a longa distlncia por eatra"
acidentadas.

Procure conhecer melhor a série InterD�tiOftal, pedia4o-...
folMtos descriti..... _o

D
c_ w.-.·
l'I H_V.S. ......
.�.tU_"
_..............

illforma çõ...

�.

-

Os Concessionários:

C_ RAMOS & elA•

:ComunieClm· que l'aceb_rao pedido. paro. cha..is d.·
ceamiri.hõ... cU'minhonetH a�é o di� 1 �. No..�bl'O

I
A Sociedade &alanD8ns8 de AvieulhÍra avisa

portadores das ações avicolas que a sorteio
adiad" para o dia 9 de no"mbro de 1M,

foi

�.üi;::'Ü�A ITenhaO VALE DO ITAJA! i

I

PR AZO.

floriaBÓpolis

MODELAR
,

-

Recebeu das melhOres fábricas do país: finos costumes de linho, seda e tropical:
,

.

sedas de lindas padronagens. '

'

GRAVATAS finíssimas: - PANAMAs de tôdas as côres:
CRETONES e LINHOS nacionais:

Completo sortimento de temos para homens e meninos.
Artigos <1-e praia ta veraneio. Capas de g-abãr.din.e e chantunq.

,

Ta.petes da tôdas ClS qualid<l.des e tamanhos.
'

Preços especl,ais para revendedores. Vendas a V 1ST A e a.

A �ODELAR,. Rua Trajano, 7 "" Tel: t151 ,.

�.
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Exploradores da econêmía do povo
,

o motivo Jundamental da ;n- passa-tempos destes .ultirnos anos,
quietação que domiria todo o .13,'[1- é ler os "balanços de certas ernpre':_'
sil, está, não resta dUYida,' na sua sas, Porque nos distrai, nos ensina
decadencia economíca. e nos edifica. Não quero, por pa-
Para esse estado ele coisas vem l.rinl.ismn, por patr iotice ou por

concorrendo, consideravelmenle, a patriotada, tratar das cnmpanh ias
ganancia dos açambareadores que nacionais, tem cujos balanços há
em sua ilimitada ansia de maiores coisas maravilhosas. No reino das

lucros, vão sugando e esgotando a indnsl.rias téxteis chega-se á ma

economia coletiva, gru. Vejamos, porém, apenas estes

Os' males criados por tal situa - balanços: "Mappin Webb Limited "

ção são incalculáveis. E, enquanto - capital Cr$ 2,ôOO.OOO,00 lucro
as populações se empobrecem, ;1S anual Cr$ 3,000.000,00; "Kodack
exploradores não encontram ObR-, Limited" - capital Cr$ .. , .

Láculos a sua ação danosa CI.l1JLl'a 2.700.000.00, lucro anual Cr$ .

O desenvolvimento nacional. 6.200.000,00; "Caloríc" - capital
A propósito, estampamos abaixo' Cr.$, 1 i,700.000,OD, lucro a nual Cr$

trechos do discurso que o sr. João 30.000,000,00; - "Anglo Ameri

Mangabeira pronunciou,
'

recente- can" - capital Cr$ 4.200:000,00,
mente, .na abertura da Convenção lUCl'O anual C1':;; :JO.OOO,OOO,09;
Nacional da Esquerda Dernocr'ál.íca : ",Standard Oil " - cap ilal Cr$ ....
"No entanto, 11m, dos melhores 77,000,000,00,' lucro anual Cr$ .. ,.

/15.000,000,00. Mas o balanço acusa,
logo ero seguida, "Supei-avi í." não

uistribuido - o-s 'J 50.0QO.OOO,00.
E o Manila?' Mercaniil de 26 de ou

tubro ulí imo, dívúlga esta lisla de

grandes lucros exu aorctinários, na

qual se lia, entre outras compa
uh ias nacionais, as seguintes es

u-angeu-as : "Fr-igut-iIico '<'ilsOll"
- Cr$ 11[).OOO.OO.o,OO; "Companhia
Swif'L" - Cr$ 30.000.000,00; "Fri-

I guri fico Anglo" - Cr$ ..... ,., ..

67.000,000,00; "Elevae!OI'tJS Al.las "

- Cr$ 1.4,000.000,00: E a "Lighl.? A

"Leopoldina"? A "São Paulo Rai

lway"? A "City'''! O estudo destas

empresas, da formarão e do au

rncuto no seu capital, do>' seus lll

C1'OS e dos seus monopólios, daria
{lugar, ás vezes. a documentados

I vol llmes. ,so.bre-"o r�,Pital ímpería
lisla e outras \'ezes, a complicadas
novelas policiais".

MELHOR SABOR •••
MAIOR EFle-ácIA •••

Pela sua pureze 100%, o óteo
de F'igado de Bacalhau. de
t.anrnan & Kemp. apresenta
um sabor aceiltivel até pelas
criançase pessoas de estôma
go delicado Alem disso, sua

ertcacta e assegurada pela seu

potencial em vítarrunas acirna
do padrão fixado pela (arma
copéta norte-americana. Nas

convalescenças. no período do
crescimento in!antiJ'. na Ira

queza geral etc., exija'ooieo
de F'igado de 9acal}iau.' de
Lanman & Kernp, connectdo
no Brasil', há mais de 100, anos.

Ô-fRDJlA .

fígado de Bacalhau
DE lANMAN " KEMP

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

..ESCm.',l�ÓRJO JnRtDI�O COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazendas e emprêsas :

Díretor ; dr. Elisíár!o de Camargo Branco
.

ADVOGADO"
- Rua Frei Rogêrto, 54 - Fone 54 ....:.. Caixa 'Postal fi4

Endereço telejp."áfieo: "Elibranco" - Lajes - St.- ClI.tarllll.i&

,CONTA CORRENTE ;POPV�AR
Juros. 51/2 B . a, � Limite Cr$ 3(}.OOO,OO

'�oviment�ão com cheques

Banco doDistrito Fed·eral S. A.
CAPITAL:, CR$ 60,OOO�POO,O{l
RESERVAS: CR$ l�:.,OOO.ooofoo

Trajano, 2� �" FlorlanõpOlis
-,,' '5. '

.. . .no,. i •
••....,:.n .

Tenhà- �empre em
'

casa: 'uma'garrafin.ha de

arER'IIIVO «K N O J»
'

ELEGANCIA, CONFORTO E EGONOMI4
consegue·se com o:; trajes sob-medidas

GU SP RI
....__...

Van.dador p.or conta proprio:
PLACIDO MAFRA - Bezar de Mód-as
Rua Felipe Sohmidt, 34 - Fone, 755

Boa coleção de amostras Atende-seà.domicilio.

I
--

, !
deões lisos. nae

cõres azul e ver

meLho; listados,
em mostarda.
Havana e verme
lho com 1 istas
brancas -

•

Vestidos de São Paulo,
I)IRETAMENTE para sua casa!

Cr.$150,OIO
ça com

prida.
Esmera
da. c on-

��Cf�o�
pical nas
côces
a zu 1 e

Havana

Tamanhos 46' 48 50

Cintura 72 76 80 84 88
I cadeira 96 IDO 104 108 112
II cadeira 100 106 no IH 120
COD1.prhnento 66 67 63 69 70
Frente 43 44 45 46 47
Lado 18 19 19'h 20 21
Trás 39 40 41 42 43
Cava ' 44 '4,6 48 50 52,

Tantaoho8
Tai�l"ur
42 4' 46 48 50

Façp. sua encomenda, mas •••

Não mande dinheiro!

..

Cintura
I cadeira
II cadeira
Comprimento
Frente
Lado
Trás
CaTa

74 '78' 82 86 91)
98 102 106 no 114
102 108 112 116 122
66 67 68 69 70
43'h 44'h 45'h 46'h 47'h
18 19 19 20 21
40 41 42 43 44

. 45 47 49 51 53

Olhe só que amor de modelos! Tecidos resisten

tes.; Côres firmes.i. Cortes moderníssimos..•

Fina confecção ... ' Todos os tamanhos! Seja
moderna l Encomende pelo sistema da moda.
o Reembôlso Postal, e pague só depois
de 'receber e conferir a mercadoria. . NÃO
MANDE DINHEIRO antecipadamente i

f,'

o'Flora')
Vestido
caseiro,
gracio
samente
confec
cianado
eroT'o
b r e l co

, fantasia,
apenas,

,r

j

t,

Notas
.

turais
.'

,

Cadastro Social do «O Estado»

secador de cereais 'que não pro
duz pbeil'à nem fumaça,'
Esta máquina, chamada Wood-

Mahon, seca os cereais por um

método ideai - por ai' quente
pr-imeiro de um lado, depois do

outro, usando bandejas molinadas

por onde os cereais descem pela
força 'da, gravidade, Essas "bande":'

Peddmos aos 'nossos distintos ' leitor-es, o obséquio de preencher 0.'

compon abaixo e remete-lo á. nossa Redação afim de completarmos
Londres (B, 1'1, S.) - Uma rir- quanto antes, o nosso Ill'OV'O Cadastro Social.

.

ma do Reino Unido construiu um

Nome :: .' - .•

I
'

Pais

"Sexo Est. Civ�1· ,..... D. Nasc, . .

........................................................ o' 0",0
.

Esposo (a) ;' '.' -. __ •

Emprego ou Cargo '

...............•............. __ •

Cargo d'e) Pai (mã�), • �",. ',',' :" ',.� ....••................. _ ...........••••

. '

jas divel:gt\m e convm;;gem duas
ve'zes - três fa��s de, secagen1.

Observo '

'

- - .•••

uma d.e esfriamento;
,

.os �er,cais são postqs no alto da
máquina, por �1l11' -elevador e, á

, medida qüe desce'm:, l.iÍn ventilador
di;> ar sêco SÓj)ú1' ''/ :500 pé:; cubicos
de' ai' pq.. -,millUto através da's b�m

ajuda 0:'\. cerea i.� a cl�scer. 'O es,

dejas. A- pressão do ar, de La1:.w
friamenlo se c�nsegtlê sl1gandG (

ar para fOl:â do resfriador,

rVisite, sem ,om::�ISSOS I
I LI!���������A j
Livros novos e usad.os,
em diversos idioma�.

'

•••••• , o· � ,t,', 1'.,' � •

,� .•••.t
_

•••.� � •• ; � ••. 0 ••• , •••••••••• � .

A�radeceriamos" também, a �emlti\1eza de noticias de 'n�oimentOS'.
casamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas.

FARM.ACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje 6 amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopátias - Perfu

marias - �Artigos de borracha.

Garante-se a ,exata observânCia 110 receituário, médico_

ftesolvido, enfim, seu problema financeiro I
Adquira TUDO de que necessitar,

de UMA., SÓ VEZ,
paga.ndo PAECELADAMEMTE,

com a.s VANTAGENS da. compra à,�vt8tat
iiervíndo·se do

SiSTEMA
Atende encomenda li de

,

obras editadas no Brasil
ou no estnmgeiro.

---_._-�-.-_--

, "

CREDIARIO KNOT ",

Reaapas
ClDft�d«Ui

Móvel.
Rádios
Geladeiras
Bicicleta.
Jóias

Uvros
Chapéus
tnstai�çõ" .Iétri.cai , ,en�t6r_

Artigos para present.s
Peles
Casacos
Qualsqu8I' artl8"

Novidades tod88
semanas

INDÚSTR�, COMáK:IO E SEGUROS KNOT S. A.

.,

AIJVOGADOS I
Di. -OSVALDO BULCAO ViANNA !IDr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO; Rua FeHpe� Schmidt. 5€ ...,.. Sala 5 IIEdiHcio C:ru.;r.;ei",o - Fi;o)l.'io.X'l6poH�.
.

'

��..:.�:::tSi'JlAIZW�-m!!!SSm'" rn�............_..'......,_....
'

.

l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-, ;.
" . �.1"

v o:�ri 1.H�J,'{;a ';;"'Quiflla·felra 3'1 de Ou.tubro de 1946
----- -'_'_"--.-- •..----_._._-- ,----------------------------�--

5

os .snrs, Industriais Notas cienUflcas lj' SMRS .

.Máquinas á venda MICRóBIOS ELECTROCUTADOS· 4SSIN INTlS
Entre muitas outras, temos para pronta entregas as S€- Seheuectady (SLPA). - Os ger- I" Reclamem imediata-

"4rUintes: mes patogênicos, qomo ,se.tun os

I
menta qualquer írre-

.1 _ Amassador de barro, tipo Maromba, com laminador do+saa-ampo � da papeira, paira não ;ularidade na entrega
. conjugado, para a capacidade de 1.50-0 tijolos horários. rnencionar senão duas das doen- de seus jornaes.1 _ Motor a óleo cru, íngles, força de 10 H. P. ças que .t8ln,to atacam as crianças,

'-""00_" =. __ ,"W ...__1 - Motor a vaporpara a capacídads de 15 H. P. E. e, claro está, os micróbios também]
1 _ Motor à vapor, vertical, força de 8 H. P. E. de muitlssima outras moléstias, 1. .. que, no último século, os
1 _ Conjunto' a' vapor, caldeira e motor, força de 8 a .10 estarãam rangendo os dentes, se os' mares absorveram uma falia "do

,li. P. E. , "tivessem, de pura raiva, contra a " terr i 1.6rio britânico igual a mais
I 1 - Motorta gasolina de força 'de 3 H. P. mil vezes maldita mo parecer deles da metade da superfície atual da

1, - Máquina frigorifica para f,�Qrlca de gelo, .capacida- General Elecbric Company, porque cidade de Londres.' ,

-de de mil a míl e duzentos quilos diários, com tanque, formas, são precisamente as novas lâmpa- 2 ... que os esquimós da Groen-
.etc., servindo também para camara Irígoríríca. .�as germioidas desta empresa que lândia acreditam que o minério da

1 - Balcão ITÍlgorifilco de 2,00 m. de comprimento por estão levando ao seio das casas de or íolita, abundante naquela ilha e
'120 m. de altura, em estado de novo, próprio para Bar, res- família, ás ,escolas. e até mesJ_ll0 'VENDE-SE. do qual se extrai alumínio, não

,i.,.
. taurante, etc.

. aos galinheiros, os salutares raios passa de "gelo que não se funde".
1 _ Compressor de ar, com motor monorásíco, próprio ultra.vicâetas.

'I' Por' Cr$ 7'5.000,00 a case' 3 ... que foi 'o engenheiro rran-

'para pintura a duco. ! '

0. que e�sas lâmpadas fazem �a n. 122 da rua General Biten- cês Telllr quem idealizou o. navio'
1 _ Máquina <com 4 cunhas para fabricação de bolachas. realidade e reproduzir a' energia court, f'r ignríf'ico ; e que o pr-imeiro �'ans-
1 _ Máquina para fabricação de pastilhas de hortelã 'e udtra-víoleta do 001. A radiação que Tratar na mesma nir. n , i20. porte ele carne frJgol'ificada atra-

.outros. emitem e que se deva á passagem ...............•. , a ,

vés do. 0CE'aOo. foi ierLo; em 1882,
1 - Alambique para extração de 'extrato de hortelã e da corrente eléctrica através dos llI.il,:/�rcineiros de Biieuos Aires para Ruão. '

«outros. vapores de rnercúrio a baixa pres- lvau II. .. que é' calculado em seis
1 - Máquina para fabricação de canjica. são extermána os micro-organis- Precisam-se marcineiros págando bilhões o. número de habitantes
2 - Guinchos para construções. mos, 'desde os esporos e fermentos, os melhores preços na Fábr ica

que o globo terrestre pode com-
I _ Rebate em cavalete de madeira. até os germes das doenças. de Moveis "A MODELAR". portar e alirnentar ; e que; no ritmo
1 _ Prelo manual estrangeiro, com rama de 23x33. Até há pouco, a papeira, as be- Rua Traiano 15. , atual rde auménlo das populações,
1 ,- Prensa hídráulíca completa para enfadar algodão, xigas loucas e outras doenças in- ••. , , ..

essa cifra deverá ser 'atingicla no

.eadaptavel para qualquer outro fim. fecciosas comuns, mão encontra-] p
.

I A N O' ano 2,100.
2 - Conjuntos para fcrnecímento de luz em fazendas, varri outra oposição além da resis-

.

5. .. que a faca de mesa só co-
,1 - Autoclave próprio para índustria química. tência que Ihes ofeteciam os orga- Vende-se um piano moderno, meçou à 'ser' usada no século XVI;
1 � Amassadeira para padaria ou qualquer outra índus- nismos saudáveis. Atualmente, o

d óÚma qualidade 'e em estado e que, até então, tôda a gente an-

'1riaf ,para a capacidade aproximada de 500 quilos de cada vez. Departamento de Saúde Pública do de, Vêr e tratar à rua dava com uma faca para seu uso1'�

k
_ e novo.

,

1 _ Alambique para extração de extrato de hortelã, rnen- Estado de NCNa Yor esta prece- Rui Barbosa n". 158. privado, da qual, eventualmente,
";01, eucalipto, sassafraz, etc. derido a experiências nas

eSCOlasl ,

,

..

se servia também paracõmer.
1 _ Soldador elétrico Imperador para 200 amperes. oon."

as lâmpadas de raios ultra- .

� T O'
'6 .•. que os animais, exaí amente

1 _ Moinho para sal ou açucaro -violetas, que também se

encüül-'I
'J!!.' corno os homens, sofrem' também

1 - Máquina para fabricação de tela de .arame em 9 tipos. Iram instaladas em hospitais, fá- II .
.' " .'

de desordens nervosas; as quais,
1 - Lixadeira parà artefatos de madeira. bricas, casas de família, fazendas I) aHaiahl HtdiealÍo ml1il�s vezes, têm d�'senlaces fa-'
1 _ Serra circular com mesa tOM, de ferro. e estâncias, sendo excel�ntes os I 1had&ntes 7.

,

,1 - Torno para mad.�ir.a, a ped.tl e força motora. resultados com elãs ob.hdQs. • ••.........................

1 - Centrifuga com intermediária. Seja po!' ex,ooliPlo' o cas6 de E_llfAlti"'f1I � �Hr'llIh'1lC'
1 � Máquina para rotular garrafa. vanstOl1', no m�n�is,. OIIlde, sJegun.- U.l. ,,) PI p� r� m;9�IJ;:L'
1 _ Redutor de calor de 12 a 1 atmosfera. dIa áfinmam oos médicos, se' con- ATENDE·I!-. DOMICILIO" .'
1, � VentiIarlor para cerea,r4s. �

I
segUir,. tedi.lZ,1r doe 91}% a pro- i Bonqueteill •• Jantares .- Co.<:trnen-

1 _ Classificador de granito em 4 tinos, cilindrico. pagação das ín.feÇ-Ões 'do apa;relho I to," •• ra,lto8 :. Batis.QddOil ••� ,
. ;.

t b b' I
Competelncl1:1 e rapl ez.

1 - Máquina ru:l ra fa;br1cacã:o de colherinhas :nara �or-' r'espmlJtorlO en 1'e os e es, por
'P I �." ,

,_ T 1 1 1471'�, l'

I'
. n.l

-

d r d ...ate «�atro.;:>Cl·- e",
'Vete e pauslnhos para picolé. mmo. �at llls&p.açao � ampa rui

I EMPORIO ROSA '. Praça ,15 de
1 _ Moinh-o pata ,café, de balcãO', elétDico, mono'fásico, g.e1'llllllcldas nas res'j)f3iwl1S.�v�s, I ,Noyernbro n. 21. .

.

"marca/Lula 'para 50 quilos horários, com vaso de vidro etc."em c0!ll1ras1Jc com as< alcovas nao.1 ,_
'.

'

.•

-llOVO.
' ,

dotadas de tais lâ'Íllpardas. No, cur- ...................•.••
••

.

1 _ Ol:j.rrinho para arm�eo:n, d'e plataforma com 4 rodas, S{) dun�'a le!Pidemia de. satanlpO,
.

no

--para a caiPa;cidad€, de mil' ou níais quilos. -oeste dos Esltadios,
_ U�ados, n�s �u-

2 �.Carrinhos ;para aI1U1azem de ,2 rodas, reforçad(;s. las .das, .es.C?las puhlIcas �de se

2 _:_ :J3bmBas pa,ra ,âigu?- de grande capacida;de cada uma, hU:"J2.111l lll:taIado ess�s. lampad!a:,!:m:ovidas a torçaomotora:
' ; a .prD!p'():r�ao. do contaglQ entre

�'II ::
1 ..:.......··Bomba elétrj'ca{'·,monof:ás]ta, também de grande ca- cnançaL� h'ffi'ltou� a 12,6� ao pass ,z_

;pacldade, próptia para casas residencia�;,., ,.

" ,q�<e nas aula� ,nao 'l?r9:�egldas P;l�sl' 1.

1 _:_ '1'01'11Ç) mecanico com pla,;ca -qniversal, d€ '�9asião:_ 1aIlOS ultra-v.lOletas, essa/::!:çao1. - Prensa 'l1}anual para ól€o de linhaça. :'- ohegou a seI de 51,8 po . I' (
1

..

_ Eixo para topia; 2 eixos para' relbote, diversos ma- �' __, _

,ilris para serra$' ci:r:culal'es, um conjunto de máquiilas para "'"

;-áJbricas de sal:chichas e outros produtos congêneres; divel:sas
.eorreirus de pêl-o d� camelo 'e lpna, desde 20, 23 28 a 30 cen

,âmetros de largura por 12 a 23 metros de comprimento; uma
.calandra para fabricação de papelãJb, .capacidade de pressão
�de 15.000 quilos.. .

.' .'
.

EStamos tarn:bém erírcarregados da venda de � turbinas hi
.dráulicas para a capacidade de 20, 110 e 220 H. P. calda; U�
�onjunto turbo-elétrico a vapor para fôrç� e luz, para ruprmu
·:nadam.ente 200 H. p. oompl�to, diversos locom,óveis de diver-
:sas forças e muitas outras niáquinas.

.

Fornecemos orçaimentos e plamtas s,em compromisso de

ompra., ,

NOCETTI, LAPAGESSE & CIA.
Caixa Posta.l, 278

FLORIANóPOLIS _ SANTA CATARINA

,

, �,

NOVO HORÁRIO DA

P. ALEGRE - FI,..iORIANÓ·.
POLIS -- CURITIBA - S.

PAULO
.

Quintas e' 'Domingos
Decolagem de Florianópolis,

ás 14,00 horas.

ESC.RiTóRIO JURíDICO COMER.CIA.L
ABllunto5; Jurídicos -- ComerciálS -� Rurais e .Informativo'

Bndéreço Tel. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina
Conllulte n09sa Ofganizoçaa antes de De decidir pela. com

,>ra ou venda da irnoveis. pinhai. ou qualquer.

empre..a ne3te e.stado.
.

Diretor: •• DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

Bua Frei Rogéric. :-4 '_ Caixa Postal 54 ...!- Fg,ne 54

S. PATJLO - CURITIBA -.
FLORIANóPOLIS '-7- P.

ALEGRE - MONTEVIDEU
.' Segundas,e Sextas
Decolagem de Florianópolis,

ás 10,00 horas.
.

InformaçõeS: Filial VARIG
- Ed. La Porta - TeJefône:

1325
,

'

o Sabão

E
'VVETZEW, •• . .Jj_,J,

tfUllitUI' SIROA'S '1
\.) E MIUICHIS;, ' �1 '

!PARA R€CElÍIOR AMOSTRA GRÁTIS'
. ESCREVA o SEU END!'RfÇO 'A.O

( . UIGUrORIO OOtH 's. a.
CAIXA POSTAl. 36

�I-VMENAV .. SANTA �T"RlN/j
;, .�.

Dr. CLARNO G�
"

GALLiE·TTI.
ADV OGAP,Ó

Crime e dvel

Constituiçáo de Sociedade.
NATURALIZAçõES
Tituloe Declaratórios

I Escrit.·- Praça 15 de Nov. 23.
l0. andàlr,.

I w

Reiid, -- R,ua Th'adentea 47.
,

' FONE -- 146B

DE"

-
"

Copyrighl da

TbeNAVE fOUH/A80""..

tais.

.. '" I.M $4lS*'
.

.��. "

,�:,

Qqo.udo ..Íguém. �1 cm:iDo .&"...
Iheiro da i1�,.,.çI;ô'i..clma. oam.-.
lhe. e",··Mwl.vel gemo.' 11m oãHoG dõ ,

<ncelente'aperiUvQ g; NOT. Iam.,.,...
' .. ·v. Sia.. de a.crescentlU', 80�

I

oer '" gentil.,...:E§1EE1M-
'

BEN 'O 'I1EU APEIUTlVO·; .
PI1EDIJ.E10! /'

,

1iItI,:t�\) I' (

UI'I PQODurO'/)AKnorf"A.IIfD./_ �U8llR0I

� �BTAdAI �

.APEN48 Cr� uo
Com essa infima quantia Voe.

está auxilian�o' o seu próximo.'
C&ntribua pára a CáiXa de ESmoI"
IQI!I Indigentea i. Florlall�:Doll.L
••• ; • !;',' '"\''''' .'\. •••.•• "','" 0.0 ••

' ....

'Deseja' obter
emprego 1·

Procure .Imtão & nossa. Ge.r�••
da e'preeneha a noss�. "ficha 4.
informaçi)es 'iteis", dll.ndo tida

." as indicações possíveis, que ter...

I mos prazer em reÇ._OJp.endá-itÍ <a)
! aos intf:ressal,lqs na aquisiçio ••
'1.0"" flineionárif)s (as).

,
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CORINTlANS . x S. CRIST6YÁO
São Paulo, .'3ú - Na próxima

qtIlimta-felra, dia 6 de novembro,
será realizado no Pacaembú o eIIl

contro Interestadual entre o Co-I
r-íntlans e' o São Cristóvão, para Ipagamento da transferência do

oen tro . avanbe Mical'.

O alvi-negro atuará integrado
por todos os Si€'US tirtu1ares nesse

compromisso .eom o clube guaaa
baríno.

..

DECAMPEONATO PAULISTA
FUTEBOL

São Paulo, 30 - O encontro en

tre Q Comercial e o Santos F. C.,
marcado para a próxima rodada do

campeOlllato paulista foi antecipa
do para a noite de quínta-Ieira e

será no gramado do Santos F. C.,
na vizirtha cidade praíana Não te

remos nenhum prélio sábado, uma

vez que os outros dois jogos serão

efetuados dom\n�Q.
Teremos na 'pennltima rodada do

CiamPeonato de futebol da cidade.

portanto, os
, segumtles prélíos:

Qu1·n.ta-feíra:
Santos x Comercial - Em Vila

Belmiro;
DomIingo:
Corintians x .Juren.tus - Nó Pa-

eaembú;
portugueS!3. Santísta x Portuguc-

.sa de Desportos - Em Satn.t'OS.'
.'

NOTAS ESPORTIVAS
_. Btn São Salvador os se1ecio··

nados da Bathi.a e do Pern<amhuco

dispUJt,aram, domingo, a segunda
partida em dispUJta do Oampeonato
Brasilei'ro de FiUt�b0i1, tendo triUll1-

fiado o prim'eii.ro no temJ)O regu1:�
men.t3!r, ptlo escore de 2 x 1. Co

mo a seleção pernambuc0na hou

V€sse vencido a primeiro peleja,
tomou-se n.ooes:sál'1ia a prorrogação,
.�i'lld'o os baianos marcar um

«,goal", eliiTllÍ'llialndo. &eu adversário
do ooI'ltoone e fioondo credenciados

para enfrentar o veneed{)ll" do en

contl'o entre Rio Grnnde do Sul e

Para:n:á.
_ Noticias de JoÍ!nvifu di2em 'que

08 (ti.retores do Annénioa F. C. ofe

l"IeCJeI"ão um banquete ao sr. dr.

MerOO.l Ramos da Sil"t'la,' d�i
mo presidente da Feder>ação Catari
neIlse de Des.portos, em novembro

próXJimo. Louvam08 a iniciativa, da

ViaJ.enlf.e agremi.ação, prestrun.do tão

signifioativa homenagem a quem

em sua terra natal muito tem fe[

to pelo esporte.
_ Já foram concluidas' as de

mnrclles para a re:illlização de um

cotejo amistoso entre Avaí, desta

capitaJ., e CaxiJas, d:e Join.vile. A

partida será efetuada no próximo
1!OIlllIDgo, n() estádio da F. C. D.,
deve.ndo, prieliminal'luente, defroo
lar-se Bocaiuva, último col(liCádo
no Campeonato da Primeira Di'V1i

'são, e Colegial, oolnpeão amadoris
ta dia Segunda Divüsão.
_ O primeko prélilO emwe as

re,pl'esemtações do Rio Grande do

Su,1 e Paramá, iI"OOliza,do domingo
ú�timo em Cttritilba, rendeu a apre
oiável> soma de Cr$ 107.097,0'0,
constituindo mu reClOrde absoluto
na teTrn dos pÍlllheirais. João Agufur
teve uma arbuação impecável, agra
dIailld(J a.os dois barndos. O segundo
jogo será efetuado do�ingo próxi
mo em Pôrro Alegre.

Resposta ao convue
«pareueenses»

dos

lO mundo às
I

lay��v. do _ou,
rmsnoseou o nosse tUltJebol com as

erederrciaís de "eternos rregu-e-

Caminhões "Sludebak.er'"
Em vista do recente C<lneelomanto pi!llu Cartei.ra de
Importoçô.o a Exportação do Barü::o do Brasil, dOiJ pedi
dos de tôJ",s as ma%'co.'iI d� Caminhões Cc.rnion-atee etc

•
'<' , to,

aV1samos aos intere.asodos que estamos
-

oC<8ltarldo novolI

pedidos até la de Novembro próximo, e informando que
os re9p�ctivos pedidos serão atendidos com brevidade".
em visto de t�r ch.egado a São Paulo gronde qua.n-

tidade de produtos Stuclebaker.
SOCIEDADE INTERMEDIÁRIA DE· AUTOMOVEIS LTOA.

(Concessionários dos modeies Studebo.k'lllt').
R. Ff>fipe SchmüH. 60. - Tel. 1571 ..

ses".

-=::::;;;;�::=--=:::-==:::::::==-:-::- D_ire.:...::ça�N(I de PEDRO PAUL{) 'MACHADO
PRETENDEM INCltEMENTAR

O ATLETISMO
Rio, 30 .; A Federação Humi

nense, solíoítou da G.BD a remessa

de formuláa-ios, regras e explica
ções sôbre a p.rátioo do atletismo.
É que a entidade do vizinho esta

do, pretende incrementar no Esta

do do Rio a prática do esporte ba

se.

. Vieinhoe amigos... da onça.
Não aceitamos o convite de vocês, feito pela

«Gazeta do Povo», para irmos até aí espiar o- bate
bola com os gauchos.
<

E não o aceitamos porque o cavalheirismo (com h)
"de vocês. para com os riograndenses setá Uala atitude

obr�gatória, imposta à conveniência de vocês, por duas
razoes; 1". - para Cllostrarem ao mundo esportivo
que o for tait cetarinenee improcedia. :]'. - porque,
desta vez, a segunda partida será em Porto Alegre.

Não fôra isso, e o tradicional ceveleiriemo
(sem h) de vocês eclodiria outra vez, como eclodiu
contu� o Corintia�s, (j) Libertad, o Atlético Mineiro, o
combinado gaucho e o barriga-verde, em anos pas
sados.

Dizem vocês que «nós iá. recebemos o tratamento
que vocês dispensam indistintamente a todos os bra
sileiros». E' �erdade! Nós já s�imQs daí do Beliot t
Duarte a baixo de pedradas! Nós recebemos «tra
tamento'> aí nas iermecies de Curitiba. E como nós
muitos outros.

Afirmam vocês que quando os esportistas de
outras terras entram nos limites araucerienos, «(OS

pinheiros abrem os braços e entregazn seus corações
aos irmãos que chegam»!

, .A frase, como expressão literária, é pobre, pau
perrsms:

0& pinheiros que abrem os braço" aos visitantes
e lhes e�tregam os corações, não são. aqueles que
etormoeeiam a fecunda terra de vocês. São 05 outros
aqueles que iá passaram pelas serrarias e nele» se
transformaram em porret ee.

Recordem o que àconteceu" a oaiudo, com os

«irmãos» que visitaram vocês, e ve.tão que para «dar
lições de moral e de. dIgnidade esportiva» falta a vo

cês autoridade.
Lembrem-se que a Federação Paulista recomendou

aos seus clubes não visitarem vocêe! Não escondam
que a Liga Metropolitana teve resolução mais errér
sica cont,a vocês. Digam do que fizeram contra o

Atlético Mineiro? ..

Aproveitem as palavràs do sr. Castelo Branco
quando da «hospitalidade» .aos gauchos em 1944, par�
manchetes! Essas palavras continham a. promessa de
se não mais realizarem em Curitibà iogos do cam

peonato brasileiro. Repitam o que de você'! disse o

iuiz Pereira Peixoto! Vocês têm hist6ria! Vocês são
tradicionais! Mas são vocês e não os esportistas
paranaenl!es. Vocês são 0.3 inst:t.fladot8s, 03 escrevedei
tOS irresponsáveis; os re$tolhos do esporte. Com vocês
não qu�remos outra coisa que a distância que n08

separa. Com os verdadeiros esportistas vizinhos fala
remOS em parJicular, dentro de um ambiente de res

peito mutuo e cordialidade.
E f'ocês não podem frequentar êsse ambiente .

'Vocês são de outro team!
.

Pata' vocês rlós não iremos a Curitiba! Vocês
tetão que .se roer de raiva como aqueles antropóla�$_
q�er depoJs de ptepararem a leata canibalesca, passa
ram p�la doloro�a dece�o de saberem que os mis·
sionátt'{J$-vítitnàS fugiram à noite.

.

Você" ·são vocês! Vocês &ãó mais e melhor que
v� mesmos! Vocês são aqueles que; quando ga
nham. carregam o iuiz. I;ltn triunfo! ! !

Vocês! Ora vocês ...

Rese11lLa. das 'Programações para ()

dia 31 de o'utubro de J9,w

9,00 - Bom Dia Para Você.
9,30 - Noticiário Guarujá.
10,00 - Musicas Cubana".

10,1:5 - ::iQlos de Piano.
1 O,�O - Musicas Deliciosas.

10,!}5 - Pedro Varga..s.
H,OO - Bazar de Musicas.
12,00 - OfBJ.'ccimentos MusicaL'S.

1/1,00 - INTERVALO.
18,00 - Pen.samento Social Ca.-

tólico.
18,15 - Alma Portenha.
i8.3D - Ti.to Guizar.

1S,45 -.Momento Esportivo.
19,00 - Ritmos de Tio Sam.

19,30 - Noticiário da Agência,
Nacional.

20,00 - Carlos Gtllhardo.
2{),15 - Musicas' Francesas•.
20,30 - Musica·g Varia<l�s em

Gravacões·.
21.00 - Valsas Brasileiras.

21,30 - Comentários da Rádioj

Guarujá.
21,115 - Ultimas Melodi.as.

G
22,00 - ENCERRAMENTO.

uerra moral .

Jer�salem, 3ú (D. P.) - O dr. Rádio Difusora
HusselJl1 Khatlidi, secretárIo do 00- d Lmil!.é ,Arabe da Palestina, 'dootarou! e aguna
que � �I'ta d:e 'I1ruman a Thn Soud Todo O Sul Cat.,rinenae escuta
cooshtuw. llma "diedaração de diariame.nte s Rádio Difusora
gll�rna moral" á l.J.ga Ar� e que de Laguna.
t:IT�, mnas "resposta rá,ptida e deci- 97'0 Kl.cs. (ondas médias).
Slva . Hcrár10s de ir_radiaçães: - Da:'f
Os arrabes mos1ioorãoO "ao presi-I 10 às 14 e 17 às 22 horas

derntJe si.?n'Íst�" - disse Kha'lidi - Representante em 'Fiérian6poiig�
q�ef �s.tiiJo d'i&postos á ação e não! D. F. DE AQUINO
b.C.aJ.l<lO. .Red. do Jornal «o ESTAZiO»

ODEON
A's 5 - 7 � horas

o termo, empregado peioràtíva
mente, feriu QS susceptibilidades
não só do esporte local mas até do
natural badrr-ísmo oatarsnense que·
se apressou a protestar contra tão
imerecida classificação.
P-ois eu não protestaria.
Freguês .é um" termo que dispõe

outro, o do vendedor .

Ora o vendedor vende tudo.
Inclusive a honra,
Nestas condições, soeial e moral

mente, muitas vezes o
.

freguês. está
gloniosamente acima do vendeiro.

.

É verdade que na aquisição do
produto, muitas veres saímos 10-

..
grados. Pensamos OOl11prar artigo
de primeira e }.eV\alllos para casa

mercadoria estragada, f:alsificad!a.
adiuLte>.r:ada. Prsnoípalmente em se

traéando de mereadoria exportada,
Quanta droga 'imprestável não vem

irrspugnada na expontação.
Foi Q que aconteceu com o fute

bol paranaeuse. Os de lá mandaram'
para cá a sua mercadoria. Os de
cá, "00 eternos fregueses" recebe
ram-na com satisfação, pem.s.a.ndOl
tratar-se de coisa muito acima,
Infelizmente não houve sorte.
A eterna fre�zia devolveu a

artigl) por a!nti-digestivo .

Parn que ptotestar?

.'

fLORIANOPOLITANO

Sessões chies
Fred Mac Murray - Itoland

Young - Edward Arnold - em:

A IRRESISTIVEL IMPOSTORA
No programa:

1°) - A Escola de. Educação
Fisica do Exército a ser

viço do povo Nac.
Cooperativa.

2°) - Burladores Burlados
Desenho colorido.

30) - A Voz do Mundo - Atua
!idades.

Preços: Cr$ 3,60 - 2,40
-

- 2,00.
I

Censura: - LIVRE - Crianças
,maiores de 5 anos poderão entrar
; na sessão de 5 horas.

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

I· [MPERIAL
A's 1 % horas .

I .

John Payne - Betty Grahle -

! Cesar Homero - Carmen Miranda

1-
Harry James e sua orquestra

,'-- em: \

j 1lllNHA SECRETÁRiA BRA::JILEIRA

1 No programa:

!
1�) - A Oídade di) Paranaguã

Cooperativa.
, 20) - Grandiosidades Mexice.nas
I Short colo. ido.
I PREOOS:

! Sras. e srtaB. :......... Cr$ 1,20
'EsJ.udau!es Cr$ 2,00
Ca ;nlheiros Br$ 6,DO

Censura: - Até 14 anos

CASA MISCE1.ANEA dàtti·
buidol-.a dOf Rádios R. C. A
Vietol'" V'á}vuw e Oi.at;OJ·.
Ru,. COMelbei-ro M..fra

Aii Babá

I�pressionantes perspectivas
CuntIoo, 30 (E.) - Ohteve gran- cihefetes políticos, levaram a iln

de rea:rercUiSSoo em todos os circu- qlllJieltação, os assaltos .e a lllode a

los, lUIlla re)poJ.'ItQg-em sôbl'e o d't- muitos llares- e só f0l'31IJl extintQs
samparo 'OOl que VOlvem W.OOO pes- com a intervenção di3JS forças do
soas, em v-ktude de falIR de ver- Exército.
ba:s federaUl5, p3lTa o prosse�uimen- Al!ém do ambiente de inseguran
to das abrais de construção da Es- ça e miséria. crtiad'Os com o cer�

tradu de Rodagem Ponta Grossa- cemne-n,to das. obr.as da Estrada, a
Fóz do 19uassú. própria União será pr.ejudlicada,

o.s eIIlIpreiteiro.s estão sem 'llume- porque resultará :ialillJtil o dispen
rano para atender ao pagrunento

dio de 11illhôes. de cruzeiro.s com a

dos operáriaS" e os arunazens estão CQIlstrução da mendonada estrada,
vazios em virtude do. fecham.Je!Ililo a qual é de nooessidooe estratégi-
do crédito aO>5 empreiteia-os.

ca.

No ,ilnrerior do Estado, receia-se Existe a espcr:ança de que o go-

resllrjam o.S bandos de malfeitores,
vêl"llo federal! providencie novas

porqtle' os c:Ji}reit'ários, desesperados verbas, poss:iJbitirta:ndo a'O Ba,t.alhão

e frumin:tos, passarão a assal1tar as
RodO'Viário o prosseguimento dos

faz€<ndas, vilas e povoados, mando traba.Lhos, e garamltindo a subsis

clima ildênllko ao exi&t�nte i!'rn ..

tênda de 20.000 pessoas.

1912 quand{) da paralização d;as Cam�.Bas, Gravetas. Pijameil,
obra: da Estrada de .Fen·o S. Pau- Meias deI melhOlJ'et, pelos me·

1�=-RlO Grande do Sul. Naquela oca- Dares pt'eçe3 .Ó Da'CASA MIS
saLto, ()s bandos oonít1'01ados pelos I CELANEA - Ruae. Mafra. 6

:Cines' R I T .Z
,

. '.·R.OXY

Cr$

sumLTANEAMENTE
HITZ ROXY
A's 5 - 7 ;1, A's i %
I -",.

SeS$ões chies

I Eadle Cantor ........ Robert Young
- Betty Grabte - Paulete Godard
e as alucinantes Goldwyn Girls, na
mais pomposa e deslumbrante re
vista musical:

3U;U BOI :MORREU
Censura: - LIVRE.
No pf'o�rama:

- No Vale de Tocantins
DFB.

2°) - Noticiário Universal
Jornal.

PREÇOS:
Ritz: - A's 5 horas - Cr$ 3,60

- 2,40. - A's 7 '/2 horas Cr$
3,60 unico.

Roxy: - A's 7 % horas -

3,00 unico.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CONE'IRMADOS O� REGORDS DE 'I'VELOCíDADE COi\QUJS'IADO;') ,

P,&LO:-; BIU'PAN1COS
, í'

I Londres, (D. N. :-'.) - A Fé- \

I,JpraçãO Aeronauticu Inter-nacional, I
__________.:.__�-----____________ em Paris. con I'irruou que a ve: l-I

cidade média ele' tiJ5 milhas I.lUI'!
hora, estabclecirta, pelo comanda:!l'''!
Donaldson, no sul da Ingintcrra, n,)!
dia 7 de setembro, deve ser recorr-I
hecida como o record mundial eh' Ivelocidade. "i
A Federação confirmou LamlYI\,11

1,1'1'8 outros rccords de velocidadc l
alcançados por aviadores bl'üâ ,�

cos : as que foram obtidas po.o
, Lancaster "Arles", durante o vote
:i 'Australta e Nova Zclandia, e':j

agosto deste ano. I
"

AUTOJWVEL.VOADOlt." I
Loudres, (B. ;.; .. ) - Já esta!

sendo submetido á exper íencias, I'num aredromo ingles, o avião
"Chrisler Acc", que pode ser con-j
derado um verdadeiro "Autom0Y'l1
Voador", quer pela facilidade �'il
manobra, quer pelo seu custo' �l'e

duz ido e pelo seu Juncionameuto
econômico.

O novo avião que é de quatro I

Iugares, custará menos de mil li

bras estei-linas, Tem uma veloci
daele ele 110 milhas. por hora, }JG
elendo fazer' um vóo de cerca de ;:lll.)

milhas, gastando apenas um gaí.íu
de gasolina para cada 20 milhas de I
vôo.

Lalloratóri.o
(;Iinico

RUA JOÃO PiMTO, 25
Fone: 1448

Em frentG ao Tesouro
do Estado

Fio r ial1u,;pcUs

aviação

Dr. H. S S. Medina f'iJrm. Narbôl Alns lia Souza

t'arm. L, lia tustt<! Avila

Exame da sangue" Exame pali'O ver.ific�ção
de cancer, Exame di9 urina I Exame �ot'tl

verificação da grovidez, Exame <ia �sco.r!'o.

Exame pClra verificação de doen�·'J.g do

fi)Gle, boca e cabelos, Exa:n:\e. de fézElIiI,
Exame de se.creções.

.t\utov<1ccinas e tl'OnSfU2ão de t10ngul!'s,
hxame q'l-\�mico de forilnhos, bebid.",

café. águas, ate.

DR. SAVAS LACERDA
Clfnka médico-cirúrgica de Olho!
_..;_ Ouvidos. Nariz - Garganta.

Preacriçâo da lentas de
contato

VONSULTóRIO - Felipe Schmt
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

:aGBIDIllNCIA - Conselheiro M&·
fra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

DR. MARIO WENDHAUSEN
Lnretor : de Hospital "Ner ê» Ramos"
CL1!'H'CA MÉDICA DE ADULT06

E CRIANÇAS
Consultór ro: R. Visconde de Ouro

Preto, 2 - esq. da' Praça 15 de No
vembro \ altos da U Belo Hor izonte ")

Te!. 1545
Consu!t;s: das 4 ás 6 hora •.
Residência: °R. Felipe Schmidt, 38

- Fone manual 812DR. A. SANIAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

d,onal de Medicina da' Uuivel'slda·
4e do Br-asil)'. Médico por concur
$O do Serviço Nacional de Doen
.s Mentais. Ex interno da Santli
Casa de Misericórdia, e Hospital
'psiquátrico do Río na Capital )'.

deral •

CLtNICA MÉDlG{\. - OOENCAl!!
NliJR\'OSAS

- Consultõtrío: Edificlo Am6l1.
NETO

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

!it1!!!d�n('ia: Rua Álvaro de Carva·
lho nO 18 - Florianópolis.

DR. MADEIRA NEVES
M·étUeo especialistà em DOENÇAS

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

Consultas diariamente
das 16 horas em diante.

CONSULTóRiO:
'Rua João Pinto n. 7, sobrado .

Fone: 1.461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho. 58

MOTORISTADECURSO
e

Pronto" Socorro de AutomóveisServiço de

Ens1na�se a dirigir automóveis

. Amado r e Profissional
Teoria e 'prãtica - conhecimenbo " do motor.

Atendem-se chamados para reparos de urgência.
Auto-E�cola §-47.77

GARAGE UNIÃO - PRAÇA GAL�- OSÓRIO, 40.'

DR. ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de C1ín1ca Infantil C1�
Asststêncí a Municipal e de

Caridade
CLíNICA MIllDICA DE CRIANÇAS

ADULTOS
OONSULTóRIO: Rua Nunes Ma
ehado, 7 (Edlffcl9 S. Fra�isco)
Consultas das 2 às 6 horas

RESIDIllNCIA: fiua :Marechal GUI·
.l�erme, fi Fone 783

DR. ROLDÃO CONSONI
.cmURGIA GERAL - ALTA CI·
.URGIA - MOLÉSTIAS J)Jil 8JI.
••.. NHORAS - PARTOS .•.

..ormàdo pela Faculdade de Medi- _

cInna da Universidade de São
Paulo, onde foi assistente por"1'&
rIos anos do Serviço -ClJ;(1rg!co <to

Prof. Alípio Correia Neto I

Cirurgia do estômago e vias bl
ilares, intestinos delgado é grosso.
tiróide, rins, próstata, bexiga,

.tero, ovártos e trompas.. Var�
�le, hidrocele, varízes e herna

CONSULTAS:
elas 2 às 5 horas, à Rua Fel�
IIIchmidt, 21 (altos da Casa Pa

raiso). Tel. 1.598.
IUlSIDIl:NCIA: Rua Esteves Jll·

ntor, 179; Tel. M 7M

AGOSTODECLUBE DOZEDR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de

Sífilis do Centro de Saúde
,DOT>:NÇAS DA PELE - SíFILIS

AFECÇõES UItO·GENIT:A1S
DE AMBO� OS SEX0S - RAIOS
INFRA - VERMELHOS E ULTR�.

VIQLETAS
CON6S1JLTAS: das 3 às 6 hs. - R.

Felipe Schmídt, 46
RES.: R. .Io inv ile, 47 - Fone 1648

AVISO, fMPORTANTE
De acôrdo com as novas disposigõea slta�lecidas nos Estatutolll

em vigor, a Diretoria do Clube DOZE DE AGOSTO, solicita dos filhos
de sócios. de sexo masculino. maiores de 21 anos, que frequentam as

dívereões que se realizam eln sua .éde. a. comparecerem à Secretaria
do referido Clube, afim de reguÍarÍzarem as luea situações, evitando
assim que seja vedada a 'sua entrada, nos dias' de festa•• pela
Comissão já designada para esse fim.

.

.

Secretada do Clube DOZE DE AGOSTO. em Florianópolis.
25 de outubro de 1949.

----------_.------

DR. POLYDORO S. THIAGO
:Médico do Hospital de Caridade U

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLtNICA M�DICA EM GERAL
Doenças dos órgãos inter nos, csp�c'aJ..

mente do coração.
ELECTROCARDIOGRAPl_'f

Doenças do sangue e doe r.ervos.

Doenças de senhoras - Partos.
Consultas diàriamente das 15 às 18

horas.
Atende chamado; a qualquer hora,

inclusive durante a noite.
CONSULTóRIO: Rua Viter Melre-

. , lea, 18. Fone 702
ll:ESrDR�.C:;:A: .Avenida Trompowskí,

62. Fone 766

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - 1Tla8 Urinárias -

Doenças dos íntesttnos, réto e
anus - Hemorroidas. Tratamen.

to da colite amebiana.
Flsiot.erapia - Infra vermelho,
Consulta: Vital' Meireles, 28.

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

Resid: Vídal Ramos, 66.
Fop" 1067

._-------------

DR. UNS NEVES
Moléstias de senhora

Con.sultório - Rua JOã0 Pinto n. 7
- Sobrado - Telefone l.4fl-l'

Resídêncía - Rua .Sete de Setembro
- (Edifício r. A. P. da Estiva)

Telefone M. 834 .

ELPIDIO FRAGOSO -. Secr�tário.
------------------�---------!

I
I
I Libra
.! Dolar
I Escudo
I Peso Boliviano
I Peso Chileno
Coroa Sueca
Franco Suíço
Peso papel Argentino

Ofens·lva dOS' � q
Peso ouro uruguaio

ti es uer"l Coroa Dinamarquesa

distas· gregos .

��!�:o Francês
.

.

I MarcoA1ena�, _

'\ CC. P.) Drspachos Florim

apal'enLemen.te dignos de fé, hoje, I Franco Belga 0,4221
apareCIdos em lodos, os jornais de ----------------------;......---

Alenas, h1dical'am que os bandos i Taxas fornecidas pefa agência do Banco
esquel:distas dCl'am jnic�o á sua I sem confirmação
anuncIada ofensIva, destll1ada a

apoderar-se de vúr.ia,s c,idades co-Imo bases de operações para. o in-,
verno. A luía centralizou-se, on-!
tem em torno do Grayena de que

I resulLaram mais de seLenta e oito

I
morLos, para ambos os lados. O
jornal comunista "RizopasL"· que
pode 8rr cOllsidpr�do autorizado
informou que os. esquerdisLas acre� IdlCam podei' le\'ill' a efeito uma·

tentaLiva I11UÜ' ampla para a cap- i
tura do Ch'avena. A propósito da!

. Sinistros pegos nab últimos Iv ImOM 98.687.816,30 luta qlle ontom t,l'avou-se nas co-

Responsabilida1es. " 76.736.40! .306,20 l linas elo node de Gravena, COIlS-

i
DI'ret'eM"s:

�. ta que podel'osas forcas do· exér-

,'-
� cito grego chocaram-se com es-

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho,. Dr, Frencisco ! queràistas do que tei'iam rcsnlta-

q,e Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaqllim Barreto de Araujo elo quarenta (l. sete rebeldes mor-

e José Abreu. tos. Não foi conseguido o numero

_""_,,_,•• .,.....,..,.................. "' .. "'....,.._�""'.................,_.__ ... uu.!. de baixas do go"crno.
.

CâmbioS. CAVALCANTIDR. M.
. Clínica exoluslvamen ta de cr+anças

Rua Saldanha Marinho, 16
Telefone 1\11. 732 J SIMBO� I vENDA 1 COMPRA

LOS LIVRE LIVREMOEDAS
FONTESDR. PAULO

l�U$SEsc
Blv
P$ch
Sw.Kr.
Sw.Fr.
M$N'
O$u
DanKr
Pts
Fr.fr..
Vm!3
Fls
Blg

! 75,441618,72
0,761
0,4457
0,6039
5,2109
4.3738
4,6279
10,6062
3,9008
1,7146
0,1574

74,555
18,50
0,752
0,4361
0,5968
5.1·196
4,3224
4,5399
10,2778
3,855

.
Clínico e operador

Consultório: Rua Vdtor- Meireles, 26
Telefone: 1.4'05 -

Consultas das lO .às 12 'e das 14 às 18
Residência: Ru,a Blurnonau, 22

Telefone: 1.623
I�
,------------------------------�------- conrcn F€RlDAS I1€CEnTeS OU Rr.m6AS

�

4UTOMOBILIST4S
Atenção

POl'-O e seu dínamo ou

motel' d", arranco

OFICiNA ENALD.
Rua Conselheiro Mafra.

ne• 94

0,1556

0,4271

do Brasil,

COI\n���A 6&ALlANÇ.-' DA Bill
'udad!t e?fi 1&11 � lJéEil: ., A R A
INCE:NDIO� 1R Tll!.NSP�litT};S

Cifras do ,Baíancc de 1944:

8o,9co.6oõ,30
5978Ao1.755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

Cr.
Cr$

.

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidade3
Receta
Ativo

Fubric:fante e di9tribuidot'es das atQmadas cen- ".fecções uDÍSTINTA" e RIVET. Poseue u1:'\l gran-
de sortimento de cOIsam,irbs. riscados. brins
bons e baratoe. algodões, morin. e aviamentoe
para alfaiates, que racabe diretamentf' dilo

I., melhore. fábricolll, A Co..a
•A CAPITAL" chama a atenção deli Snra. Comerclant.. de interior no sentido da lhe fazerem uma

vi.ita antefl da efetuarem sua. compra",. MATRIZ em Florianópoli., - FILIAIS am Blumenau e Lajelli.
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A Fran�a procura· o
.

apôio dos
.
pequenos,)

Paris, 30 (U. P.) _ ,A França está procurando obter 'C apôio das

I
mo informante a posição da Rússia em face .da Alemanha, e perigosa

pequenas nações na assembléia geral da ONU ipp-ra impedir seja efetua- para os demais paises, aliados".Essas afa.·rmações �oram c.om.entadas pe

da ª unificação econômica e política da Alemimha. Foi o que i.Dlonnou los jornais parisienses, que opmam que os pequenos .paises devem ser

''') primeiro ministro .francês, Sr. Georges Bídault. Aínda segundo, o mes- consultados em relação à política dos Quatro Grandes na Alemanha.

Estão praticamen-te
paralizados

fE d I
�

0'
Calculá,30 (U. P.) - EsUio pea--

stu antes agunenses VISI am·nos· ticamente para.lizados QS transpor-.
tes nesta cidade, onde só hmcio-·

narn, hoje, os serviços de enTregas·
rápidas e o correio. O loque de 1'e- .

colher foi estendido a mais dois,

distritos, em virtude das desor-·
dens que continuam a verificar-ser'
apesar de Gandhi ter chegado a.

mais de doze horas para por rím

aos choques entre muçulmanos 13':.

indús.

Florlanõpoib, 31 de Outubro de 1946

Covil do fascismOIPosto à dis�oslção
Flushing l\readow, 30 (U. P.) - da Secretaria de

Falando á Assembléia Geral das

Se"•. Pu"bl·."8Nações Unidas, Molotov lamentou
H �

que 'O Conselho de. Segurança ain- O sr. Interventor Federal, em

da não Lanha tomado' qualquer nle- ato de ontem, colocou á disposição
dida contra o regime de Franco, da Secretaria de Segurança Pública
ooservsedo: "Nesse caso, algumas o sr. major Asteroide Arantes, re
grandes potencias assumiram a centemente designado chefe' da Ca
responsabiãdade moral 'pelo fr-a- sa Militar da Interventor-ia.
casso die uma ação contra o perigo-
so cOVlH 'do fascismo na Europa".

Permitido o fUDCio
namento dia 2246 navios ficaram

parados'
Nova 'York, 30 (U. P.) - A gre-'

ve marítima da costa ocidental
contínua, embora os' navios da cos

ta do Atltmt'iiCiO e do Golfo do M-é

xico comecem a se movimentar.
_'\ssinl é que 'Os empregados portuá
rios, os maquinístas e os pilotos
p,elrunanecem inativos nos portos da

����sd�út������· qu:f� p��:�I1�� Roubo audacioso
Singapura, 30 (U. P.) - Piratas

movimentar estão paralâzndns pe-
Io acumulo de carga nos p-ontos, O'

que impede a descarga, Dessa for

ma serão mecessártos alguns dias

até que O'S trabalhadores portuá
rios possam desimpedir, as, docas.
Durante as quatro se'JUIaJlllas de

duração da �ev'e dos marítimos,
permaneceram a bO'rdo dos navios

imobilizados toneladas e mais tú

neladas de açncar, bO'r.r<ae,ba, cacau
e café, m11h!aJreS de caixas de "wh:ús

ky" e "chrunp3Jgne", milhares de

f.rurdos d'e ;f!ecidos. brutos e milha
res de outros arlbigos e gên,elros de

que os consUlIllid'Ores norte-ameri-

calUO's' Ill,ecessitam enormemente. queiram utilizar o cobee e aço de

Durante a gJ'levte fica>ram parados! alta qualidade do cabo; mas o caso

.em Nova Yark, nada �enos de 2461 é que essa operação requer cOJlhe

navios. I cimento,s e maquinismos especiais.

RiO', 30 (A. N.) - O Ministro iln'"
teríno do Trabalho assínou.. on-

tem, UflllJ ato

e�-endendo
às empre-

sas [ormalistíca permissão para
funcionar no óxírno sábado,
afim de que os jonnads matutiaos
cdrculean no, dummgO'.

chineses roubaram seis quilôme
tros e meio do cabo suhímarino
br itanico do fundo do mar entre

Singapura e Hong Kong. A primei
ra interrupção do serviço verifi

cou-se na noite de vinte quatro do
corrente � a Companhia, ,supO'ndo
que o cabo se tivesse rompido,
mandou' um navio especial proce
der aos reparos. Mas enquantO' os
técnicos emendavam O' cabo, mais

adiante os piratas já trabalhavam

para serrar outros pedaços, e assim
sucessivamente durante quatro
noites. Acredita-se que os chineses

-

Caminhões Chevrolet
Tigre - Gigantes Reforçado -' Especial - Di�sel

Pedidos de compm

Leyamos aQ conhecimento. dos interessados, que até o dia
15 de novembro pró:s;imo, receberemos pedidos de caminhões,
os quais serão enviados á Carteira de Importação e Exportação
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 concessionarlOs da General

MQtors do Brasil, na rua Conselheiro Mafra, n. 34 (Secção
Autoshell) .

J

I
CARLOS HOEPGKE S. k.
Comércio e Indústria

DeUlonslração de Irans-

Rio, '" }?�r�.�ou_,"c!�OU. !e��wõe, mili-

tean no aeropol'to Santos Dumont tares, coa:n uma equipe de evacua

urna demonstração. do transporte ção aéflea instruida no Brasil. Em
de diOeJ!ltes' ,e fe'l'idus em aviões da breve uma nova exibição será rea

FAB, executada pela primeira tur- I1zada C()lU a p�esença do MinJstro
ma do Curs'O de Formação de En.:. da Aeronoo.tica e dos diretores da

f,erm!eims da AierOluáUitika. É esta a Sande do. Exér-cito e da l\far'inba e

prÍlIl1'eira Vlez qu,e se leva a efe:1to outras autOTidade� médicas.
,em :n:os,so tpais uma exibição dessa ---------------

natur-e2la ma qual se peoourou mo.s- LEIAM A REVISTA IItraI' o. descnvolvime'lllto técnico
O V.l'" DOUlIilizado no emb.ar.que e desemhar- ll.L.i!I' ITAJAt

�

Iniciado o julgamento
dos instigadores do imposto,

LONDRES, 3{) (U. P.) � Iniciou-se hoje o julgamemto de cinco Rio, 30> ,(A. N.) - o. snpérínten-
chefes do pantido comunista, todos acusados de "conspícaçâo" pana 00-1 dente da Fundação da Casa Popu
volver a ocupação de apartamentos de luxo pelos desabrigados. Como I Lar comunicou ontem ao presíden
se recorda, essa Í1nV'asãú de vários edlifÍ<oios ocorreu em setembro últímo.l te do- Síndícato . dos Jornalistas
--------------'-'-'"',----------------- I P:r,nf\issiOlnais que, de acôrdo com-

O
.

cr·ll.e do anl'-Do· s'a'p�loiro !:sen��spo�sif:�nal�s��:ti��Ci:;!me��::
. II � I de Imposto, aoham�,se os profls-

PARiS, 3(} (U. P.) - Espera-Ste para hoie a sentença contr-a o antigo sionaâs" da pena isentos do iaIllPos-,
salpaJtekq Emil-e u\1ial'Olnig, acusado de denl�ci:ar aos alemães ceneenas to de vinte vezes um porcento sô-.

de estudantes -da universidade de Paris. Entre as vítimas enconta-a-se bre o valor Iocaeívo do írnóvel.,
uma sobrimha do general De Gaulle, Geneive, que foi deportada para o cujo produto ena recolhido àquela'

campo de concentração de Raveushucy. Fít1ll1uaçio.
-----------------

Flagrante da visita feita ao nosso iotne l pela embaixada
de estuderites lagunenses. No cliché vemos os prof.
Germano Donner, sra. AtaJiba Brasil, professores,

alunos e redatores do "O Estado".

-----------�---_.. ,.

Lutam policiais e
contrabandistas +
Caíro, 30 (D. P.) - A polícís;

egípcia travou violenta luta de 1'0-'

g'o, com contrabandistas de armas,
numa das principais praças desta

capital. Em seguida foi varejado
um apartamento de luxo, onde se
encontraram quinhentos revólveres;
e quinhentas mil balas. Gon�
tratar-se de armas do Exérci 1Jl),.
uorte-americano.

Estão tsenros

Milagrosa
Lourdes, 30 (U. P.) - O ml).1indo oatólliJc:o d-estta cidade 3Jll11lnda ter

se registrado a cura milagrosa dunia criança de quatro aJU-os, cega e

pa-l'ali,t,ica. Trata�se do. men1no Fmançois PlascaJ., <fU'e era ce:glO -e para.:..
lítlÍco dos braços ,e dás perlnas qUaJndo foi trazádo 'em petre.g;rina:ção a

Lourdes, pe11)s .seus pa1s, em mil rlloveClentos e tr;1nta e oito. Desde en

tãú, onze medicos atesta!l'3JIU o 00l11tp}eto r,C:'>.1Jaibe1ecime,n,to dle menino.

duma
..

crIança Os motivos da
demissão
Londne.8, 30 (U. P.) - A rádio>

de Moscou informa, hoje, que o vi-·

ce-primeiro ministro pa-ra a. pro....

dução de máquinas, ZIatin, foi de�

mitido por Ler promovido quaren-'
ta e seis pessoas a vários cargos;,
adminisLrativos para os quais não·

possuiam aptidões. Um vendedor"
de bilhetes ela estrada de 1'erro,.:
por· eXBlnplo, :foi promovido a';

zootécnico.

cura

..:

serao

Japão
Ba'ngkok, 30 (U. P.) - Encontram-se- cOillcenrllra:dos nas üored<ia

ções dieSita cidade de�esse:l!e mil japO'n.es,es suspei,tos Ide cnimes de gner
ra .. Os ,ni,pÔllJicos concent,rad'Os dJeverão seJ' emll!a<rCla'do,s pana o J�pão,
onlde seirão julg<ados. Ail1teriOl1Ulente, f<Oll131I11 .evaouados de Balllgkok cêr"
ca die oen:to e cinq;uenta mUI solidados nipônicos. sôhre os qua1is nada se

17- mil suspeitos
nhados ao

"

encaml-

apurou., ,

PARA fERIDAS,
E C Z 'E MAS,
INflAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC.

Uma tragédia em pleno Tribunal
o desembargador desfechou 4 tiros no advogado
Salvador, 29 (A ... N.) - Causou FIGURA DE GRANDE PRESTíGIO ra vio�eJl1t1:a, em. oonsequência de»,

a maior sensaIÇão l11:a cidade o ori- SOCIAL certas atitudes qSlSumÍid'as.
me hoj.e cometido em plena. sessão
do TribunaJ de JusiIJiça dó Estado:
o desembargado'r Sousa Carneiro
alveJou quatrO' Vlezes o Ildvo:gado
Otávio Banreto, nO' momento em

que era discutiJoo um feito ruidoso.
Em graviLl'isimo estado, o ad'Vog<a

do o.ltávo BaI1n�to foi t-rapstpoit"tado
para o PrQIlto SO'corro.

I

A 'policia tomou COll1ltecimc'llto
do fato, mas, quando as aUltorida
des OOegamallll ao reci:nto do Tribu
nal de Jusil1iça, já o deS'embatgador
Sousa Carneiro havia des3IPaJl'ecidio.

Salvador; 29 (A. N.) - É grande
a curiü.SIÍdade em t'Odos 'Os circulos
da cidarlte, em tôrno do crime O'cor

rido hoj.e, e,m pleno . recinto dO'
T<ritbUinal de Justiça.

O des'emtbarg.adoo' Sousa Carnei
ro, adtor do artemtado, é figura de
grl.aind�e expre5,�ão sacia I e p:olibico,
seudto mlüto co:núeituado.

o. adVlogtado. o.1áíVlÍo Bam-reto exer

ceu ultJImamente as funçõ'es & dte
Iegardo dia Ordem Politica e Social,
,no govêrno dlo genClral Pintu Alei
xo, teiudo sido d-eme\tsido de manei-

Vífimasdas
explosões
.Terusa!.em, 30 (U. P.) - Vários;

soldados ingleses fical'am .feridos •.
quando dois. caminhões do exército'
bateram em millftS no bairro de'
Nashashibi, ao sul desla cidade. A
explosão destruiu uma ponte, e'

um caminhão árabe que acompa-·
nhava os veiculas militares não"
ponde frear a tempo, caindo aO'

rio.

."

..

'.
.'
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