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Não
as cartas

I

serão publicadas
de Gcering

.�

Bl:,Rf,!;\t, 31 (U. P.) - o Con

selho de üontrole Aliado na Alema

nha anunciou a decisão unanime
de quo as cartas oscril.as por Goe

r-íng; em slIa cela, em Nuerernberg,
antes de ':llicidar-se não s,>jam pu

hlicadas, Anunciou-se que quatro
copias destns cartas foram euviu

das para !'sl a capit al, df> ::\ lWl'em-

berg - uma para cada um dos Tratado ispano-quatro governadores milítares da

Alemanha, 'I'rõs delas serão poste- argentino!'iOlTnenLe rJp;;tl'llidas e a quarta Buenos Aires, 31 (U. p.r _ Um
lacrada e arquivaria pelo Couselho -tratado comerciaI entre a Argenti
E1Jtt'l� as eu rt.as di> Goei-ing

í

igura.
na e a Esp��a foi assinado on-

uma dirigida �1 sua esposa Emmy'.· 1/
tem, nesta oopital. .

OUL1·(l. para I) enmandarrte da pr-isão.
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,,. coronet B. C. AIHÜ'US e uma Lel'ce:i- tiO !lU��' a IDO"l"nua'(}lI Ica gauc a .... - 1 ao navera can i �h,O untco ..
.,.

i';t paJ'a cedas personalidades alia- CeUVU ti u
-

Ressurge O íntegralismO Outras notas da;;las foram apresentadas hoje ao rios requisitados� ..
- ""

. .
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Conselho c!p, l:onl.r01e, o qual não Rio, 31 (A. N.) _ Esclarecendo
POLíTICA GAUCHA T. B., ao govênno gancho, seguã- : NÃO HAVERÁ CANDIDATO

uma consulta da Divisão de Pessoal
P. Alegre, 31 (E.) - A U. D. N. ram para Santos Heis dois emissú-I :úNICO do mírnstérto da Justiça, o DASP

dêste Estado instalou ontem a sua rios havendo espectativa em tôrno São P�Lllo, 31 (E) - B:egres,san- O fi. informou que a cornpetêncía para
C:oQnvIClnção, que foi IpresildidO' pelo do resultado de sua missão. I do do ElO, o deputado AlltmO' Aram- vapor u8XHlS a concessão de licença ao funcio-
sr. Borges de Medeiros, tendo fa- X tes fez as seguintes declarações a

d
nár-io requisitado, é da divisão 'do

lado o deputado Flores da Cunha, DECLARACÃO CONJUNTA I impr-ensa: "Uma candidatura úní- acidenta D pessoar do mínéstérío em que O'
P. Alegre, 31 (E.) _ Na resl- ca sórneute é possível quando vem

mesmo estiver servindo. A conces-
E.!\I SANTOS REIS dência do Si'. &l:bel'to Pasqualini do povo e não de cima para bai- O vapor Caxias, de propriedade são da licença entretanto deve ser

P. Alegre, 31 (E.) - Afim de ou- reaMz'OQ1-se uma reunião da coruis-j xo. Não acho .inconveniente algum

I
da Cia. Comércio e Navegação.] prontamente comunicada á Divisão

vir 'a opinião do sr. Getúlio Var-! são central da União Social nemo-: em que, na si luaçâo aitul:il cada par- quando ,em viagem de Rio Grande de Pessoal do ministér-io de orí
:g-as sôhre a contêa-proposta do P. crátíco, ficando resolvido publicar-

i
tido concor-ra com tantos oandída- para Santos, arríhou à altura da

gem do servidor para os devidosl

I I. .
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S. D, redativarnemte fi u.m candída- se uma declaração conjunta dia U. tos quantos quiser, pOIS a•• ar o I, la 'a ones, proxima a arra nor- efeitos.
·t·o úmico daquele partido e do P .. S.- D, e do P. T. B. consnltuirta demonstração cabal de te da nossa ilha, devido a Um gran

que pr-etendemos realmente reali- de rombo 110 por11'<), estando com

I1:M1o!' O�;· 1}()\q�\>11Ja-d�1s (ÜI; demncraoia. dr,_",,,,�:�.et� pés <i1;ItU�. ,Ar ��ompanhia �'::lAI-U um·. fl�o' .Julgo' inrpossivel uma candidatu- tornou amplas pruvidências de sal- ,",U
ra única". vamcnto do navi" e do 'transporte e.le'"fl-CO• de gra'nde qmmUdade de carga, .I

• NOVA YORK, 31 (lI. P.) - -\ telo\i"ão {)ln Lodos O� lar.flS nos O INTEGRALISMO RESSURGE principalmente madeira e aliméll1- Onbem .p�Ja manhã oaiu dum fio
EsLados Unidos está "proximo de cer uma realidade. ::\a conl'erência Rio, 31 (E.) - Ta.n,to na Câma.ra tos. Hoje serão ênviad!os escafan- -da retlle e,létrica nas plfoximidádes
de tele"isão a primeira l1Q após-g'uerra - realizada aqui, anuncion-se tios DC4)1ulad{)s como no S'eUlado. dristas ·ao looal, para locf.lllizar o do, .centro de saúd'e, tendo atilOgidO'
.que a Le.le.visã.o agora ü:;Lá pl'onta para seguir uma base comercial de fora.ui 1c,�alntados Vlecmeu.t:es pl'O- rombo. Enquanto isso á água está o hraço de uma menor que no mo
grande expansão. tlestos· conltra o ressl1l'gi�'Hento do sendo rC'tir,adta DOI' meio de bom- manto passava peLo 10001, causan-

TheDeptores de lindos modelos, {fe preços val'ian,lo entre 225 e 2.500 ilnte�raIil>lno sob a oapa do PaI,tido bras. O caso não ln,spina sérios cui- do-lhe 311giLlns far,imentos de natu-
dólares, foram .exibidos para o c,omércio. Calcula-·se qlH' em 19.17 se- d!e RlepresC'!1Jbação PÜipu13!1'. dados. reza leve.

;;��:��:��:;:�!�o.:,�o,�,:��;":��g�� �:o��;�:;: !::;;��o'��'los. EE. Unidos e a ·reducão de armamentos
AqUisição de imo- Embaixado r· W�J�l���� :�I��';Í1�[ cI��:g':Cl� dOSO�� ���'�.Y�lO��iol:��l:nd�-S:, e���� ��� �;a��:r:e��101��;�.iminações como

veis para militares canadense tados '-nidos jwranLe as Nações acol'dos inLcmacionais". Referindo-se á. moção russa pro-

Rio, 31 (A. N.) _ Em face das uni.clas. df'lllol'ol1 1�lY1 discurso pl'O- Heferinclo-se diretamente ao dis- pondo um inquérito sobre o total

.djficu1dades existentes no proces-
Otawa, 3-1 (A. N.) _. O sr. G. nunciado esta noilc', as palavras curso cio dt�legado russo, declarou das tropas aliadas no estrangeiro,

�amelnto de guias de tralfismissõ.es
FmsJer ElliOit, v,ioe ministro de Im- do sr, MoloLov aPl'()v<t-n(j�, ao mes- o SI'. A llsqn que o disem'so de M 0- em�aísüS não inimig'os, disse °

de imóveis, a,drqtuíridos por miH.t'a- postos do Diepal1tamento d.e Ren- mo Lempu, a pl'oposla soviéLica de loLov indicava falLa üe C0111])I'e- sr'.· Austin que os Estados Unidos-
das, f.oi nÔll11eatdo embaixador do uma imerlial a redll\,'ão dos arma- rllsi'io dos motÍ\'OS dos r�'SlHflos a aceitavam, desde que o referido

-;:i: ��9n7�i�:d�� d:e���em:::ret�: Call1::wdá no Chile·, cargo esse que menlos em todo o mundo. das", julgando o orador que a paz inqnérito incluisse todas as forcas
es'beVle Viag1() desde o ano. pas,Slado. J'lst·i·" d I d

.

f I "U'd d d "N
-

T]" d b"l" a(:la tanLo no 'n1945, e 8.918, de 26 de Janeho do � ,. ] Jcan o o pon.o e VlSca (OS Dl os e as e1110UlS '. açoes '.m- arma as mo I lZ < S I -

Es1 adas Gnid08, declarou o sr. deveria ser conduzida, levada lerior comO' no estrangeiro.

o M_4IS ANTIG(i) DlARIO DE SANTA CATARINA

forneceu a razão por que decidiu
não as publicar, mas uma fonte

autorizada declarou que a opinião
do Controle era. que Goering escre-,

vera a.s cartas com a idéia de que
as mesmas seriam publicadas a,

assim sua divulgação 'poderá re

sultar em pr-opaganda.Pl'QP}'Éetario _ Diretor-Gerente: SIDNEil N{ICETI - Drretur r BA"RREIROS FILHO'

Diretor de Redação A. DA.1\1ASCENO DA SILVA

televisão nos ·Iares

Novas unidades para
o Loide Brasileiro

Wan'eQ que "depois da guena
passada, nós cometemos o erro de
nos de.samla/" nnilaLera Irríen Lo.. Não
de\'r.mos repeUl' esôe elTo. Os Es
tauos Cnidos esl.ilo preparados pa
ea cooperal' amplamellLe com to- Rio, 3-1 (A. N.) - Seguirá, do
dos os l1lembJ'os da Organização mi.ngo. pÜ'r aviilo, para Buenos Ai
das j\,ações U !lidas no desa1'rrla.'- res, o Capitão de Corveta Heri
menLo. Auvogam, assim, a aplica- bel'to Paiva, qtte ali r;ealJzará U1lla

ção de medidas gerais e conCl'e- série de ca:n,f,erências a convite do
ta.s pam salvaguardar os princi- presidente da Federacioll1 da Na-
pios desarmamentistas a serem I ruam Ayogetlt"tíh'ti_

Realizará
conferências

Dia da cultura
V.itória. 81 (A. N.) _ A Acade

mi.a C�lxad'a dos· Novos, I1coem

fundada, a,ssentoll a comemol'ação
do Dia da CUllttura como colabom
ção de outrras instiliJuições culturais
do Esútdo.

eorremte ano, dec.l·arou o m.i-nistTo
dia Guerra que são válidas as cer

tidões expedidas pe.].a Secretaria
Gera.l do ministério, desde qt!e re
vestidas das flul'llJalidades do pais. Rio, 31· (A. N.) - Noticia-se que

o Loid Brasileiro vai receber, bre
V'e, diveTsas un.idadles que estão
sendo Co;I1's,t'ruiJdas em estaleiros
dos Estados Unidos e Canad,á. O
pesso'oo ,BSipeoializado, maquinistas,
Bl.etrici'stas etc., está rBcebentclo o

d'evido !preparo a balido do· CÓIIltra
tül'pedeiro "Mariz e Barros" pelos
té.c'l11cos dess'a unidade

Cooperativa
de consumo

Um plano de ·,1 REDES ESTADlJAIS AERBAS LIMITADAampla visão
tr.i��;�,::,s,d!l o���i:ã� co:;:;�a:�= I· Têm o prazer:� !mu�ca�ao�.:;gOS e {,egue.e.
dora, discnrs·audo outem ll1a Câma- que sairá, 3'.-feira, dia 5 de Florianópolis, um avião
ra dos. Lords, dJeclta,rou que O' apê- especial, inaugurando assim, sua nova linha com

Rio, 31 (A. N.) _ O Direil:or lo de Clmrchill peta unidadle

eUW-I.
escalas em Curitiba - São Paulo - Rio de Janeiro.GieTaJ da Fazenda Nacional autoI1i- pe,ia em sáthio e de ampla VIsao.

;tou a abertura do crédito de tim I
Se a oivilização ocidental foss.e di- Reservas de passagens com os Agentes OLIVEIRA

hilhão de cruz,eÚ,os a favor da Di- vi.dida confI·a. si própri1a, .c:nião ha- (]f> elA., -- Rua João Pinto, 18 - 10. And. - Tel. 1.358.
. f1e,toria de Despeza Pública. I veria risco.

_IIIIIIiIIIilllllIEDIIZ1IBM Me. ,me,.' -

Rio, 31 (A. N.) - Foi ioougtlr!a
da, ontem, a cooperailJiva de consu

mo dos 11I00',adiores do nucleo resi
d'enc11a1 do IAPC em OJarÍla. A no

Va cooperativa tem edificio pró
prio, mantém á venda para os seus

associ:ados, .al,tigos de prime,i:ra ne

cess,idade, inclus,iv.e pToduto'S far
macêuticos.

Nomeado DelegadO
de Policia
o d.r. NielsOln Oliveira foi nomea

'clo Delegado de Policia de Timbó,
sendo, po-r is1.0, muito felicitadO' pe
los seus ionUll1J.er.os antigos.

Um bilhão de
cruzeiros I· Vinte-e-cinco mil

candidatos

I Rio, 31 (A. N.) _ 25 mil oalIldi-

datos.a conoursos púbHcos abertos

pelo DASP, c1irigi'ram 1m1 memo

I rial ao pflesiderute da República 80-

� líi:Cl.Íla'll'do a realização dos mesmos •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Proposto
rejeitada Leiam
Londres, W. D. Jackson - Press

Inforrnaeion Ser-vice - o govêrno
bnitânico, depois de vários debates
sôhre o assunto, acaba de rejeitar
uma proposta que lhe foi enviada
pela AgiênlCia Judaica no sentido
de aumentar par-a 5.000 o limite
máximo dos imigrantes judeu,s, que
mensalmente poderão' entrar na

Terra Santa, mantido até aqui em

apenas 1.500. .' IEssa .decisão do govêrno de Lon, .'
. -

I Montagem de rádios. Ampli-
dres, por ú'llIjusta "que póssa parecer I fica-dore...Tranllmi""í'''1I
á prérneira visita, é, entretanto, a

I
Mabrial importad... direta-

mais sensata ,e' honesta- que poderia mente dca Uo ao A.

ser tomada 'nas condições atuais. Proprietário
Todos nós conhecemos de so"a ütnmar Georges Honm

I
E:ectte' T&cnico - Profillsiof:ta)as díf'iouldades muitas vezes formado na Europa Iapresentadas corno insuperáveis florianópo!ill "

- que o :prob�el11a da PakSÜl1d'a �ua João Pinto n. 29 -- Sob. !
vem apresentando ao g·aibinetle e _

Londres, "Tr'ata-se d� um caso em

que os interesses em choque dão
realmente a impressão de serem

írremovíveis ,e., ali-ás, não têm sido
poucas as vezes em qUr as nego
ciações mais cuidadosamente en,

oamínhades e conduzidas fracas
saram redondamente diante ela in

'bran",i,gêlliCi-a de. alguma das -partes
em fazer as menores concessões
ás demais. Foi o que ocorreu ainda
há pouco com a Conferência de
Londres, reunída na Lanoaster
House, durante- a qual' não foi pos
sivel úhetg'3l" a qualquer entendírnen
to sôbre UiS questões em fóco. No
te-se, porém, que desta vez .as dís
eussões se resumiram a,penas a in

gleses e 'ar.a!he,s, UJIl1a vez que a

A.§ência Jud�üca Sle .reCUSQ.ll t-ermi-
ás mes-nanm.en<l)e a 'comparecer

Imas.

Por dss'o mesmo, ..e uma vez que
nunca' foi inteIljçã;o da Grã-BroCta
há chegar a uma SOlllÇão uni-}ja
teral sôbre o cas'o, a CO!Ilferência
foi adiante até que seja possivel
:neunir as partes interessadas em

torn.o -da meSlllJia mesa redonda: ju
deus, a.raibes e ingles·es. Agora, com

a decisão tomada sÔlbre a questão
do aumento da quota de imigração
judaica para a Palesllin<a, o govêr
no de' Londres demonstrou mais
'Uma vez sua honest-idadle Cle pl'O
posi;fJos, ipo,is faiCÍl lhe seria 'con:cor
dar com a propoSiÚa judaica pam
me.lho'rar a situação geral da Terra
Santa. No enlianto, fiel aos oom

priomissos com a .outra porte in,te
ressada - os· lIirahes - e levlando
em cOtnta a ffilIllP.ontâ'lllCÍa que êss�
questão da imigração desf,ruta em

todo •
o pTohl!ema, os rlirilgentes

brMâinicos Inão. tre(Piodaram em ma-
.

nif'estar sua r·eousa ás pl�etemsões
dia Agência, centos de' te,r:em toma
do a unida decisão aeert�da caibivd
ao caso. E si de um,lado os ing;[.�
&es [Ião oOlllseguiram m'e,lhorar a

sÍtupção geral, de outro consegui
raJ11 in,egavelmente dall' ma�s um

exemplo da lisura e coração coon

q;ue v&m rlratando de todos os as

suntos relacionoados com o dificil
e imtll:kado pnoblema da Terra
Soota.

Aos nossos
,

Ag,entes
todo dia esta coluna

até o fim

Em vista do recente cancalam.ento pela Carteira de
Importação e Exportação do Banco do Brasil, dos pedi
dos de tôdas as marcas de Co'tninhões, Camionetes etc"
avisamos aos interessados que estamos c cei.tcndo novos

pedidos até 10 de Novembro próximo, e informando que
os respectivos pedidos serão atendidos com brevidade.
em vista de ter chegado a São Paulo grande' quan-

tidade de produtos Studebakero
SOCIEDADE· INTERMEDIÁRIA DE AUTOMOVEIS LTDA.

(Concessionários dos modeles Studebaker),
R. Felipe Schmidt, 60. - Tel.- 1571.

do

Caminhões "Sludebaker"

..

o VERÃO

l�ST]�TJCA
Use nas unhas dos pés e das mãos

um verniz que combina com a Lo
nulidade do seu "make-up ".
A úIl íma novidade que nos vem

dos EsL. Unidos é pintar os brincos
de pel'ólas com o verniz das unhas,
obtendo-se assim um .conjunto co

lorido de g1'ande et'eiLo.
ROSAUNDA

•

PE1VSAMEiVTOS SOBRE (j AMOR
O qLlO menos se acha na g'al::mLe

l'ia é o amaro (La Rochefoucauld),
Por mais 1'al'O que seja o vel'Cla

deil'o amor, êle ainda o á mrnos do

qLle a wrrlarlrira amizade. (La Ro

clJefoucanlcl) .

Pedirno. avisar por telegra
ma, quando o. jornal não chegar
rro me�rno dia.

laboratório
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ASSINATURAS
Na Capital

Ano ... ,.".. Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Mês ., _ , : . .. Cr$
Número avulsn . . Cr$
Ano ,. Cr$
Semestre Cr$
Trimestre ".... Cr$
Número avulso.. Cr$

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

Agência. e Rapr...ntaçõ•• 111m

G$raj
Matriz: Florian6polil
'Rua. João Pimto i D. "

CedJ:Cl POlltaI, 37
Filial: Cr••ciúma

Rua Floriano Peixoto. a/n
{Edit. Prúprw}.

TelegramC1a: ·PRIMUS"
Agentll,,, ".08 prlnoipaia
lDuniel'Oi04 do ElltOtiõ

DOENÇAS N'ERV�SAb
Com os progressos da medic:ma.,

hoje, as doenças .nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per·
feitamente remediáveis. O curandeí
sismo, frnto 'da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetlldos---de
tais enferfuidades. O Ser-viço Na
cional de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende gra
tuitamente os doentes nervosos in.
digentes, na Rua Deodoro 22, da. S!
às 11 Iholaa. diària·lIIl.ento.

É illfA DÓENQA
MUITO PERIGOSA,
PARA A FA.M.ÍLIA
E PARA .A RA.ÇA
---

'. RETlRAR.4.M SUJoS CANDl- •

DATURAS
Tôdas as bebidas, incluslvl3 IH!

fabricadas em outros Estados.
retiraram suas candidaturas,
'Para reinar nos lares caiari- I

[l1enses, - em vista da CertíSSi-'ma vitória do aperitivo KNOT.

COMERCIANTE: Dá um li
vro' à Biblioteca do Centro Aea
démico XI d'e Fevereiro. Con
tribuirás, assim, para a forma�

. ção cultural dos catarinenses
de amanhã!

("Campanha . pró-livro"
C. A. XI de F�v�eiro).

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
P�O LEITOR: Se o que lhe

jJlteressa é, realmente, uma providência
}1ar:a endireitar o que eftiver errado \lU

para que alo;uma falta não se' repita; t
NAO o escândalo Que a sua reclamação
ou queixa poderã vir a 6:ausar f encami·
ohe,,, á SEC';;;ÃO RECLAMAÇOES.
de O E;STADOo que o �"so será levao.o
sem demora ao conhecimento de Quem

d� direito, recebendg v. s. uma informa..

ç;" do resultado. embora em alguns ca

sos n�o sejam publicados nem a recla·
mação nem a pro'7idência tomada.

Anúncios mediante contrato

Crime EI cível
COnll.tituição de Sociedade.

NATURALIZAÇÕES
Títúloll Deolaratórios

Elcrit.• - Praça 15 de Nov, 23.
10. andar.

Os originais, mesmo não
publicados, não serão

.

devolvidos.
A direção não se respon

sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados

CONi::ELHOS PA.l1A A ELEGÂNCIA ou Os raios nrdontes do sol, pode-
.19-1G !:-;e escolher entre um traje de' cor

viva, um bolero de mangas curtasPar-is - (�. P. L) � Por Denise
Vedruue - Os "pois" e as listras ou um desses novos casaquínhos
estão na moda, os estampados ele amplos de j ccido estampado.
Ilores também. '\<las que erro seria COI'es

.

vivas, branco, I!stl'as, li

mistura-Ias ... 'l'ânLo quanto um Inh�, )1.,CC1��)S !JSl�'.�dOS mais ou m:
chapou ele "pois" é encantador ()Ol11

nos espessos e ias de tom claro,
um vestido liso, é horr-ível usado sobre a pelo bronzeada, são felizes

sugestões para. a praia, taceis de
con rpCiOU:ll' e agradáveis cÍe usar,

Com a apl'oximacão do verão é
possiyol arquiLetar, desde Ja, os

projetos pa1'3. as frrias. E confor
me o ]ugal' escolhido, na. montanha
ou no 111al" é preciso Yestir-i3e de

�

acordo com O próprio tipo, Uma Dr. CLARt,aO G.
calca' comprida ou três quartos, de GALLETTI
corLB masculino ou tecido grosso, A D V O G A D O
combinará bem com um lenco de
cor ou uma blusa si'rnplr's de "che
misier", O "sho1'[" é aconselhável
apenas para as jovens; condiz bem

tcom' um conjlln to de pi'aia ou de -

banho de sol. da mesma fazenda

ou. ,aÍnda eoni' um ]el1(Oo líslrl.'ado ou I. Resid."- Rua Tiradentes 47, ,.'oi FONE __ 1468
liso. Para proteção contra o vento I,

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

IDA

flMIN NOSSAS SECÇOES
Direção de:

BARREIROS FILHa'
Notas Politisas
Notas Locais

. A'rtigos de Redação
Página Literária

SIDlNEI NOCETI
Crônica da Semana

Economia e Finanças
'Vida Bancária
Notas Cientificas

"

com 11111 vestido «stampado. Não

esqueçam este jJf'illt;,'ipio absoluto :

os tecidos com llm-es são valoriza-
dos P01: comnlemr-n los lisos,

Um rdôsoi'o diss�: ' "O excesso

em tudo ti um defeito". ;:,'i ínroi-ma;
ram a V. uue esl e ano os chapéus
se usam posto,.; ])31'a Lrás, não

penso Cm deixul' descoberLa meLa

Lacte da sua cabeça. Também quan
do a "J\loda" volta1 a se incli.nal'
nova.mente para a Lesta, não os co

loque de. modo a esconder \.lm ôll10
p.oJ' completo,
·Si V, é muilo alt.a, procure dis

fal'cal' Rua altura. V. pode CO;'lse'

guü' isso com }.wquenos disfarces,
lisando Lecirlos listrados no sentido
horizontal, Lecidos escocêses e cin
Ias que cortam a linha, Os bolsos
que se f>SpalllalIl llO vestido OL1 no

paleLô, ellcurtam um bllsto muito

comprido. Os "lJasql1es" estão em

moda 11e,,1 a estação, os casacos três
quartos e 1ipo saco, de que se gos
ta tanto, us capas cuelas as "bcl'
thes" também l'ed uzem uma si
lhueta alta.

O melhor chapéu- é o que realça
o roslo, lJeve esconder as impel'
feiç,ões, modificar a forma da ca

be\,>a, oaso não rÔl' pel'i'eita, equili
bl'ar (l cOl1juntó. Um chapéu pode
atenuar um fl'aco muito duro, ama
ci,ar o rosto com LIma sombra nas

]101'as de l'adiga, E' um amigo e um

eumplice.

Notas Rurais
Estatística
Nem Todos Sabem
A. DAMASCENO

Govêrno do Estado
Notas da Prefeitura
'Vida Esc';lar
Religião'
Jurisprudência
Vida Militar
Noticiário do Exterior
Noticiário do País
Artigos de Redação
A, A. VASCONCEL06

Pelos Municípios
Assuntos lnternacionaia
Concursos
Artigos de Redação
D. F. AQUINO'

l"atos Policiai.
Vida '&leial
Vida Feminina
Magazine
PEDRO PAULO MAeHADO

f:'�
:r·

, ),.J

"

,
ltsportes

FARMÁCIAS DE PLANTÃO DU
RANTE O M�S DE NOVEMBRO�
2 - sábado (feriado) -'- Far-,

má.cia Nelson - Rua Felipe Sch
midt.
-

3 - cloming'o - Farmácia Mo-
del'l1a - l'l'aça 15 de Novembro�

9 - sábado - Farmácia StG
Antônio - RLla João Pinto.

10 - doming'o - Parmácia StO
Antônio - Rua João' Pinto.

.

15 - séxtW i'eÍl'a (fehado)
F:wmácia' OaÜirine<n,s,e - Rua Tra
jano.
.. 16 - sábado J!'armácia Rau-
li\'eira - Rua Trajano,

17 - domingo - Farmácia Rau-
li\'l'Íl'a - Rua Trajano, (

23 '- ·sábado - Parmácia - Sta. ,

Agostinho - Rua Conselheiro Ma
fra,

,24 -:-' domingo -:- Farm�cia Sto
Agostmho - Rua ConselheIro Ma
fra

25 _:_ segunda·-feira (e feriado)
Farmácia Esperança - Hua Con
selheiro Mafra,

O serviço notnrno srrá eietuado
pela Parmáeia RanLo Antônio, sita .

I
á l'(la João Pinto

'T'ELEFO!\'ES MAIS NECESSITAD08
Bombeiros " ,........... 131S
làIícia .. , , ,.",.... i03?'
�Jegacia: Q. P. Social ,... 1571)'
lfaternidade 115'1'
!!tospitaJ Nerêu Ramos .. ,....... IHlt·.
Sont"- Casa

, .• ,. l03G'<.'
Casa de Saúde, S. Sebastião """ H5�'
Assistência Mumcipal .... ,'...... 166'"
Hospital Militar , .. , .. ,......... llS1
14° B. C. .,., ••...••• _......... 15.!�·'
Base Aérea .. ,., , ,... 736'
7' B: L A. C. '... . "... 159il'
Capitania dos Portos , ".. 1381»

Fl�' C, R: : ; , 160e->
o'�" P?}l�lal ,' ,. lZ03c

PemtenClarta , .. ,....... 151�'
KO Estado" 102;?
"A �zeta" .< 165�
·Di4r:o da Tarde" 1.5'7'1
L. B, A. ..,." .•...•.• ,....... 16�J;
ltmp; F"",erá.!'ia Ortiga • .,........ 10»'

.�,
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Transcorre, hoje, o aniversário 'Borges.
. natalício do sr. Reynaldo Moel- DESEMBARCADOS NA MESMA.

Imann, do alto comércio desta pra- DATA

ça, onde, por .seu bonissimo cora- Procedente de Porto Alegre: -

ção, desfruta de gerais simpatias. Leonor Francisconi, Jnnes Gent e

POMPILTO PEREIRA BENTO Julio Renner.

Na data de hoje, faz anos, o sr. PASSAGEIROS EMBARCADOS DIA festa em
Ppmpilio Pereira Bento, agente 30/10, PELA AERONAVE

C
•

,dp Loyd Brasileiro na Laguna, no "TIMBIRA" oqueiros
. seio de cuja sociedade é grande- Para Curitiba: "- Aldo Di Ber- " AGRADECrMENTO
!menLe estimado.

,

MEN [NA IVONETE Para Rio de Janeiro: - Emilia:

. F,esleja seu natalício, nesta da- Ribeiro, Mário Nocet.l.i, dr. João

.ta, a menina Ivonete, filha do sr. David Fúreira Lima.' Nelly Fer-

Manoel Gonçalves. reira Lima. Nadir Cunha üarrerrão,
MENINO PARAGUAI Walter Moritz, Maria Elizabeth

.
-,..

Aniversarla-se, hoje, o menino May Tavares e menor Gerson Ta-

Paraguai, filho do sr. Arnaldo vares Filho.
Couto.
,8TA. MAHIA ADELATDE FERRARI

Na presente efeméride comemo

ra sua data natalícia, a, senhor-ita
Maria Adelaide F,err,ari., filha do

.sr. Rodolfo Ferrari.
WILMAR SALOMÉ PEREIRA

Faz anos, hoje, o sr. Wilrnar

Salomé Pereira.

SRA. LurZA SELMA BRUGGMANN

Deflui, na data de hoje, o ani
versário natalicío da exma. sra. d,

Luiza Selma Brüggmann, esposa

-do sr. Alberto Brüggmann.
BTA. EUNICE LUZ

Decorre, hoje, o aniversário

'Lalicio, da senhorita Eunice
filha do sr. Eduardo Luz.

.pEDRO DI BERNARDI
r A data de hoj€ assmala o nata-

"Iicio do sr. Pedro Di Bernardi co
-merciante em Santo Amaro.

LAURO BLEY
Faz anos, hoje, o sr. Mário Bley,

residente em Ma-fra.
ALMI UI.,YSS1HA

AN IVJLRSÁRlOS :

REYNALDO l\lOJLLLMANN

Regista seu aniversário natali

,cio, hoje, o jovem 'Al:mi Ulysséia.
STA. ANGELA GRAl\1S

Vê passar� boj,�. mais um ani

versário llatalicio, a senhori,ta

Angela. Grams, esforçada professo
ra, de educação fisica do Grupó
Escolar Getulio Vargas, no Saco
".(los Limões.

STA. MARIA MóNICA SOUZA.

Aniversaria-:s'e, nesta datá, a ga

lante sLa. Maria Mônica Souza,
aluna do Colégi,o Coração de Jesus,
.,J8 filha do sr. Jerônimo Souza;

GASPARINO DUTRA
Assumiu as funções de Coletor

Estadual, o sr. Gasparino Dutra.

Cavalheiresco e at.encioso, o nO

vo Coletor, que durante algum
tempo Já serviu 'nesta Capital,
.compreende perfeitamente as snas

funções de servldor public.o. Assim.
felicitamos o novo exator pelã sua

investidUM no cargo, formulanú.)
'votos de prosperidà.des.
......................_ .

ner Sobrinho.
PÇlra São Paulo: Orl.mdo

;Scarpelli, Carlos Alfred{) Hablilzel,
Arthur Gomes da Fonseca e Kurt
'Willhoft.

4° - Que talvez se esteja so

correndo, por falsas informa.ções

C'a-das"ro SOItI-al do �O r<ll::'\"ado�"IIo.-
prestadas á sindicancia,' a quem

.I " ,,. �'1. ,# não precise receber o auxilio da

CAIXA, e, assim, e,stão preenchen
do lugar de outros mais' ,necessita
dos; e

(í0 - A biretoria, desde já, se

cqn:fessa muito grata as pessoas

que, por espirito de colaboracão,
se dignarem d@ assistir a distri

buição de. esmolas, mensalmente

feita, desde ás 9 horas dos dias

14 ou 15 quando aqueles. sejam
feriad{)s ou domingo, no Albergue
Noturno, a Avenida Hercilio Luz,
n. 20, afim de, verificando de relação a esses soc.orridos, cujas
ciencia própI'ia, a exatidão ou não vagas, se procedentes as informa
das informações que lhes tenham ções, serão preenchidas pelos que

sido pt'estadas, anotar os nomes necessitarem de' ser auxilia1os,
dos que não mereçam receper o logo que a receita supere a. des

auxilio da CAIXA, para' que. se pesa.

Social
Para Rio de Janeiro: Tertu

Medeir-os

C����!9.��nt..ª�. �u�t�! 9�o \:
corrente. aceitaremos pedido. da cl.,.aHÜi-cd.ml.nhao. oe qUOlill lIe�o
remlltidos à Carteira d. E:<portclçio 8 Importaçã.o cip Banco do Broai
Todos 011 novos pedido. cle'Vem s.!' acompanhado. de

.

um a·telltado, .

a.

Prefeitura Municipal, ou do Banco do Bra.U. OjU Enbdade de notOlt'lO

idoneidade. certificando 1181' real a necellSidade de tranllporte repre

lentada em cada pedido.
Outz.as informaçõee, com ó8 eenee..ianário. De Soto. nesta

praça. à Rua Deodoro riPo 14.
oLIVEIRA & FILHO. LTDA.
CONCESSIONÁRIOS DE SOTO

3
•

ODEON
A's 2 horas

Matinée das Moça.s
10) _ Franchot Tonfl - :Mary

Martin -'" Dick Powell -

linno Borges e Maria

Caixa de Esmolas
aos Indigentes de
Florianópolis

Recebemos a seguinte carta:

Tendo chegado ao conbecimento

desta Du-etor íe, através o artigo
da palavra do nosso contribuinte e

presado cooperador Sr. João Frai

ner, publicado pelo jornal "O Es

fado", na' edição de 22 do corrente,
zob o titulo "Desculpa Esfarrapa

da", que diversas pessoas alegam,

quando solicitada a sua contribui

ção para esta Sociedade, que a CAI

XA está socorrendo a quem não

necessita elo seu auxilio, em detri

mento dos que deles careoem, vi

mos expôr aos nossos colaboradores

e ao publico em. geral, o seguin
te:

10 - São. admitidos aos socorros
da CAIXA, em sessão de Diretoría,
os indigentes que, após feita a ne

cessária sindicancia pela Delegacia
de Policia desta capital, são jul
gados merecedores de recebe-Ios:

20 - A sindicancia, de lJ;1 mui

to tempo, vem sendo feita pelo
Comissái-io de Policia Sr. Fulvio

Paulo da Silva. que alem desta,
I
nos. presta valiosa colaboração ra-

\. zendo a distribUi.;:üO. das esmolaR;
30 - Já ba alguns meses a

Dll'e-INova Yor-k, 31 (U. P.). - O pri-I toria não tem admitido novos índí

meiro orador de hoje da Assem-: gentes, que, aliás, pela sindicancia

bléia Geral da ONU foi Norman I feita, uecessltam de ser socor eídos,

l\1akin, da. Aust�'álja" o qual desa-II,sto aconlece POl: absoluta falta de

fIOU a aÍLrmaLlva de 1\10lotov de. recul'SOS fmanoell'os, sendo que, de

que a eliminação do podeI' do ve- algum tempo se vem verificando
to resultaria num colapso da ONU.' um deficit Gle mais de cincô mil

Ele deu especial at.ençã.o á acu-
I

cruzeiros mensais entre a receitalsação de Molotov de que certos e a despesa com a distribuição de

países estão fazendo a campanha es'molas e a manutenção do

pela eliminaçã{) do' veto com o ob- Alb'3rgne Noturno,' atendido com

jetivo de domínio mundial. Decla- a reserva que sempre se teve

rou que "esta é uma denuncia o cuidado de rnante,r com o

séria. e totalmente inJundada ". t,e, temos conseguido vence!', sem

Acrescentou que a afirmativa de dtei�ar os nossos socorrido::: :l.

que a questão do veto está sendo completo abandono, inopinadamen-
.

empregada para proveito de certas te;
naçõe.s "nao' passa de uma distol'
são dos faLos".

em:

DOIS SOLTEIROS EM APUROS

20) - Hoddy Mac Dowall - Rita

Johnson - Preston Fos-

ter - em:

FUlUA SELVAGEM
(Tecnicolo�)

No programa:'
Cultura do Milho - Nac. Coop.
Preços: Cr$ 3,00 - -2,40 - 1,5.0•
Censura: - LIVnE - Crianças

maiores de 5 anos poderão e�trar.
................................

A's 5 e 7 % horas

'I'yrone Power - Gene 'l'ierney
- George Sand·ers Frances

Fiarrner � Roddy Mac Dowall

John Curr-adine - em:

.óDIO NO CORAÇÃO
No programa:

10) _ A :\lill'cha da Vida n. 50

20) - Jogador Castigado
.

Desenho colorido.

, 30) - Fox Airplan News 28x50
Atualidades.

Preços: Cr$ 3,60 - 2,40 - 2,0.0.
Censura: - Até 14 anos.

. . . . . . . . . .
� .

IMPERIAL
A's 2 horas

'Matinée Infa.ntil
Programa. Zig-Zag

10) - A Marcha da Vida

..

n. 9 - Na,c. Coop .

- TrailJer: Cleópatra.
- A Cidade de Paranaguá

- Jornal Cooperativa.
- A Voz do Mundo

Atualidades.
- TraiHer: Cláudia.
- Fox Airplan News 28x80

- Jornal.

70) .

- Trailler: Ares de Tem-

nardi.

•

LAR EM FESTA
. Está de paraben. o lar do .nr.

Leopoldo Meira. pelo nascime1'\to
de um filhinho, que. na pia bati.
moi. recebará· o noma de EDMIR.

Irmandade do S. J.
dos Passos e Hos
pital de Caridade

'"

na-

FCNDADA EM' 1765
FINADOS

pestade.
80) - A Marcha da Vida n. 50

Luz, De ordem. do sr. Irmão :Prov'l�dor

convido os Irmãos e as Irmãs, des

ta Irmandade. para, revestidos dI'

suas insígnias (halandraus e fi

Las) assistirem a Santa Missa '11'.0.;

por alma dos Irmãos falecidos, S"

rá rezada. no dia' 2 de novcu.bro.

ás 8 horas, na' Capela do Menino

.

.tiComissão organizadora da festa

q;{e se I.'ealizou na Capela de "San

I"a Cruz". em Coqueil'os, por oca

siao da visita de S. Excia. Revma.

D. Joaquim Domingues de Olivei

ra, Arcebispo Metropolitano, vêm,

por este meio, agradecer á todos,

que para o brilho e bom sucesso

da mesma, contribuiram com a sua

boa vontade e esforço.
Ao Comércio, A Gazeta, O Esta

do. Rádio Guarujá, e especialmen
te' aos S1'S. CeI. Pedro' Lopes Viei

ra e CeI. Cantidio Régis, assim co

mo também aos srs, Oradores, cap.

Américo e Lupércio Vilaim, o

agr-adecimento sincero pelos bene
ficios prestalf6s.\ .. '

Coqueiros, 31 de

1946.

outubro de

A Comissão

TOME INOT
O' MELHOR APERITIVO

Denuncia
infundada

Nacional.

9.0) - Grandiosidades Mexica

nas - Short colorido.

120) - Conto de um Lobo -

Deus.

Após a SanLa Missa a Ii-manda
ele visitará o Cemitério.

Consistório, 29 de outubro de

1946.
Lwiz S. B. do 'l'1'm,dade - f::iecre-

[ária.

Leopoldo Meira (; Senhora
participam (lOS amigo. • õ.
P".IIÔa. de sua. relaçM...
l\QÍlc1mento d. .eu filhinho

EoMIR,
OCOl'f'icio em 29 do corrente.

.nellta. capital.
.'

Pedá.ru:o.s aos u.oss(\s d:i.sticlos leitores, o obséquio de preencher o

compon abai<x-o e .rtme,1e-Io á. nossa Redação afim de completarmos
quanto antes, '0 n'05SO illIQVO' 'Cadastm Social..

'

Nome . .,_.' ,__....•. :..
,

..............••.... :•..•........•

Sex.o , , Est. CiviJ D. N.ai;c•........, .....•

Pa.is ...................................................
'

,. � ,. .

Observo , ..
, , •......•.........••

......... � � , , � .

Agn-,adecerimnos, também, a �íteza de noticias de �o.ime<lltos,
casam.·en1crs e Ol.ltràs, de parentes ou de pessOas am�. determine nova . sindicancia.

Desenho colorido.
--.'Burladóres Burlados -

Des'enho colorido '.

- A Bandeira Despregada
- Desenho Popeye.

- Jogador Castigado
Desenho colorido.

� P�ante e o� j>iratas -

. Desenho colorido.
Preço: Cr$ 2,00 unico .

Censura: - LIVRE .- Criança._s
maiores de 5 anos poderão entrar.

A's 7 % hot'as

Paulette Godard - Fred I\{M
Murray - Roland Young - Edward

A.rnold - em:

A IRRESISTIVEL IMPOSTORA

30) � A Voz do Mundo
Atualidades.

Preços: Cr$ 3,0.0 - 2,40.
Censura: - Até 14 anos.

em A. Diretoria

VIAJANTES:
RELAÇÃO DOS PASSAGEIROS QUE Esposo (a.) , .

'EMBARCARAM N/ ·CAPITAL. DIA
:29/10, PELA AERONAVE "CARI- Emprego ou Cargo .

'TIANA", DA CRUZEIRO DO SUL
Para Curitiba: _ Oscar Wolk-

Cargo do, Pai (o1hãe) ...............••.•.•.......•..•••••• ,-; •..•..••••

A MODELAR
Recebeu das melhor.es fábricas do país: finos costumes de linho, seda e

sedas de l�ndas padroQ.agens.
GRAVATAS finissimas; - PANAl\tAS de tôdas as côres:

CRETONES e LINHOS nacionais:
Completo sortimento de teRloa p�rQ homenS e meninos.

Artigos d� proia e veraneio. Copos de gabâ.rdine e chantung.
Tapetes de tôdas elS qualidades e tam.Qnho8.

Preços especiais para revendédores. Ve.ndas (l V 1ST A e a

A M:ODELAR,. Rua Trajano, 7 ,. Tel: 1.151 ,.

.,(

PRA ZOo

Florianópolis

tropical:

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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J·,;;>���··�0.!�<"g.�iô"�,oo I Os Direitos dos Funcionáriosll SIU.
Ban;�i;õí;r;ltõiede�s.t

I Públicls·da França I' l���!k:CAPT,TAL: CR$ 60,<)000.000,oa f .

li J".d d n8"'er,.".RESERVA�: CR$ 15.000�OOO,OO Paris __.::.' (8. F. I.) - São as se-íntegrul: dois anos com mero OH c- gll iar'h,! e na a h �1\&
6'j guintes as pr-incipais disposições nado. Prazos de 5 e 3 anos, respec- de seus jortuli&�.Rua Tr8jaftO� 23 • Florlaft 1'0'1 'S

do novo Estatuto do .Funcionário tivamente, se a doença tiver sido :.._._.. •_........__""......__,"'.__........__•__

Publico da Ft-auça : c�ntraida no exercício das funções.
Ul�l-'OSfÇ0l':S GEH.AI::': Licença para as parturientes:
Recouhecírnento mtegral do eli- H SI!ffi1ana�.

reito sindical; Licenciamento para todos os

Igualdade dos dois sexos no funcionários durante o exercício de

acesso ás funções publicas; : cargo eletivo ou mandato sindical.

Cr-iação, em Iodas as repartí-] Folha de serviço - Na folha de

cões. de : (serviço do funcionário deve constar

'.1
'

jO) - Comissões administrativas ·lodos os dados interessantes, sem

pat-itátias, encarregadas das ques-l desconbirnridade, }: abS�!lJ!tamenLe
iões cle promoção, disciplina, . vedada qualquer mençao, r-eiatíva
transf'erencia elc... I as apiniões politicas, I .tosóí'icas ou

20' - Comi lés 'I'écnicos (pari-l religiosas do f'uncíonário.

iál'i�S} encarregados das questões Observação final: o novo E,.t��
de organização e mé�od�s. ,I tu to .n�tO prejudica os cln'eJt�s, J3.

. Ul'iaç.ão, junto á direção do pais : adquir-idos. ASSIm, os professor es
de um Conselho Superior da Ad-l particularmenle,. conSel""lm. a.ó

w"!:=======================::.=-=-=_:"_=-=-=-=__.... ministração Publica
.

(de compo- 1 mesmas férias a que Unham direi-

r"ARMA·elA ESP.ERANÇA· siçâo paritária), com jUri�dição�.1 to.r
nacional.

_

do Farmacêutico NILO I,A.,S Rl�J1 [NERAQÃO :
Hoje e amanhã será a SUl\ preferida

Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopâtias - Perfu
mari,lls - Artigos de borracha..

Garante-se a exata observâneia no re.ceituÁritt médico.

T1(!nha sempre e-m caSa uma garrafinha: de

aPERITIYO «I H OI») .

E,sCJUTóRW .JURtIHCO C01IE.RCIAL
AJlllluni:oJl: luridicos·- C.ome;rciois -- RUI'.ai.J • ,InforlYlQti"'�lII

IiJndel'el;O Tel. ELIBRANCO..;._ LAJES - Sauta Cataríua
C1)nsulte nOll5a Organizoção ontea de o. déCidiX' pela çom�

·-:'1'11 ou venda di! imovl9ls, pinhoi. ou qUQlqu�r (-

enlpr••a no,te e.todo •

Diretor: •• DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCp
AD V'O.GADO

artAl

QUER VESTiR-SE (OM CONfORTO
PROCURE A

MelloAlfaiataria
Rue FeHppé Schmidt 22 - Sobrado

,

NAÔ !É NOÇIVO AOS ANnJlAIS OXESTICOS I

ELB6ANCIA, C-DNFORTO E 10010lJ4
conseque·se com Of; triOja sob·med.'idn.

GUASPARI
V...n.d.do'l" po.r conte propria:

PLACIDO MAFRA - B.gz..ar de Mhd'CiJ
RU'Q Felipe Schmidt, 34 - FtOna. 155
coleção de am<Jstrô<II Atende·seà-dornicilio.

AI)VOGADQg I
D7� ·OSVA.,LDO SULCA0 VIANNA
Dr. ]. J. DE S.OUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Ruo Felipe. S:chmidt se - ,Stllo 5
.

Edificio C.ruzeÍl'o - F.Jcl'icnópo1i.. .

Ordenados velo menos igual a

120% do minimo vital.
ür iação de prérmos de produ

\,'ão, extonsiveis aos funcionários

de qualquer oategor-ia. (K3Lês

Iprêmios serão individuais ou e�::
letivos) .

PROMOÇ.W:

IAs promo?Cles S('�!'rlO P�l' anl,�gnirlade ou menta, Em qualquer ca-
J

so, a promoção se e í'eLU<ll'Ú sob o'
controle das Cornissues Par itárias

de Prumoçân.
D ISClPLI,N'A:
In.-'SiiLl1iç,ão de Conselhos de

DiS-,cinlina (parltârios). obrigaLol'ia
mente eonsullarlos, -antes de deci-

dida a sanção. IOs direitos cios fUlloionaeiGs... S. PAULO - CURITIBA
FLORIANóPOl,IS - P.

PREVIDJJ.:NCIA:

1 ALEGUE - MONTEVIDEU
- Decretos posteriores tixarãó as

.

Segundas e Sextas
condições do regime ele Segurança ., Decolagem de F'lorlanôpolís,

b· L· '.

am[,"l'O!
.

ás 10,00 horas.Socia.l. Seu o Je IVO sera : u

Informações; Filiai VARJI(�
na duPIl(:a, invali.lez, morte. mater-

_ lido La Porta _ Telllfõlle:
nidade, garantia. a ca.la apo,Wlüa-! 132ii

----------------------
do, de um mínimo vital.

FtRLA8 :

Féria!; anuais: um mês com 01'

denudo.

(O novo E,'3Latll�o transforma em

direi lo o que não era senti o uma

concessão ao funeionalismo.)
Licença pal'a tralamento da �au-

.

de; l.rüs lneieS Q.Om ordí:'l1:ldo inte-·.
meio orde-gral; três :we,," eC'lTI

nado.
-

Alem disso,. o E8t,ado pagará Lodo

o ordenado duranLe a doença, se

c·sl.a .fôr consequência de aCldenle

no exercício do cargo.
.

J... icenças .de longa duração: para
os t.UbCl'Culo.sos, cancerosos, doentes
mfmLaís: ·três 'arios com ordenado I

NOVO HORA1HO DA

P. ALEGRE - FLORIAN'ó
·POLIS - CURITIBA - S.

PAULO
Ql!Úotas e Domingos

Decolagem de Florianópolis,
.ás 14,00 horas,

Tome KNOT

Óleo �
Elétric8�t
J1iamoso nn I'm e n to, desde

1155, para dôres reumáti

cas, neVTálgicas, torcedu

ras, inflamações,dátic:a etc.

,he. 'éIea ElélriCl
d. 1Dr.. c.,r_ �e Gratb

.

I

Ylvu! US\! u'·"PlIulss "'t! R�!IIt<tr'"
l1li" o fil'ado fi! lUdO Ibe atal'!«ri 1JIl3!$
.cralÜvel. Coinl)d)"tail de IDf(rediellltea
vel'etak parfsIÔ.mo5, do Inottel'lilS1!M.'1 (�

MnDalizaiD as tll:tlÇ6eS II.., a)Jlltlrfibg.
illllceaU'Io.

B I TO
o aUaiata indk!ada
"ira�ntes. i

LEIAM A REVISTA
O VAlE DO' tTAJAI

CASA MlSC1<:.Lil;NEA diatri-,
buídcra doe Râdícs R, O. A

Victor. V�lvulea e Dí4JCos.
Rua Conselheiro Meaft"8

�C8N'RI' S�[fUl:��S 11
.. .
.) E MINCHIS\ 1

:

� � §

�"�N�1'

"
,
.

i
1
,

f
'�"R" RECEBER AMOSTRA GRÁTI. !

6SCll1:VA O sru EMOEllECO AO

tIU8Iltt.UO 1011 s. f1. f

·iCAIXA POSTAl. 36
&L.UM;;;NAU • SMll'A CAfl\�

Quando se usa a expressão "rato a(!uado" � gente pensa,
natu!'alment,e, num rato ligeiro, ue olhos brIlhante:;, raI
'\oso e perigoso. Mas Joachim "O�I RibbLntr�p, ex-MI
nistro do Exi.t:rior da Alemanha nazIsta, com cOlsa.al�u�a
se par'ecia t: nto como com un�a "el�a ratazana, debll, Íl
sicamente sUJa, de olhos mortIços, jazendo gestos o!>C6nOfl.
01'3 numa direção, ora noutra e, um mOHl8Jil.Lo apos. er-

guendo as mãos em tremula suplIca.
'" .

Interrogamo-lo na sa'la de lllterl'ogatorJOs SItuada no
terceiro andar do .Pa:lácio da JustIça, em �lll'embeI'g, pOi'
,árias vezes. Nunca conseguimos dominar uma sensação
de nausea fJsica quando RibbenLlop sentava-se defronte
de nós. Imaginemos o homem que já dirIgiu os negÓCios
estrangeiros da Alemanha. Lá está ele, movendo de tim
lado pàra outro seus olhos apagados e humidos, saltando
de um paL'a outro de nós. Suas roupas est.ão imundas,
cheias de manchas de tinta e comida. Seu cabelo ralo, gri
zalho, está despenteado. Gagueja, suas palavras atrope
lam-se. Por vezes chora e limpa o nariz com o lenço.

Logo' a seguir, usa o mesmo lenço para limpar os
oculos. Ei-Io que põe os oeulos sobre o nariz. Logo a se
�il' os põe sôbre a mesa. Novamente apanl�a-as com a
mão. Limpa-os, uma e mais yezel:>. Mas, inexphc.aYillmen
ts, eles nunca estã.o limpos. O iáto é que Joachim von·
Ribbentrop jámais consegue ver o mundo como outros ho�
mens e vêem.

Sua voz é um horrível lamento: "Cavalheiros, por ob
sequio, os senhores tenl_ que acreditar-me.,Não me estou
sentindo bem. Usei brometos com excesso. Eles afetaram
minha memória. Não consigo lembrar-me do que aconte-
ceu nesses anos. Posso consultar os documentos ?"

Segurando o papel por uma das pontas, passamo-lo
)Jara ele. Ribbentrop passa a vista por ele. Mas não está
nalmente lendo. Já estudou o documento em questão em
sua cela. Trata-se, simp'lesmente, de ganhar tempo. Mos
:tramas um pouco impaCiência. O papel escapa-lhe das
mãos para ,u mesa, Eis que sai 110\amenLe o lenço do bOlç,o() recomeça-se o incabavel trabalho de polir, l?olir ...

Assil erallS slper-bolelS
VON -RlaaENTROP,

(Direitos ('e'ser-vados em 1.9A6 pela "Ovel'seas News Agency)
Pór JOSEPH MA,IER e SENDER JAARt
(Quinto de uma série dI:. dez artigos)

"C[walheiros, por. minha hOllra, não me lembrD ...
ln inhu. memória... os brometos .. "

"

.

. Não fora sua repulsividade, Joachim von Rlbbentrop
j)oderda ter-nos fasci!lado ..Era um exempl? choca�lt� �oquanto um homem pode ca,u'. Era. este o yaldoso Mml�tt o
do Extet'Íor que não vestIa camIsa senao as foruecI�as
por determinada firmá de ParJs. b;l'a esse homem CUJOS
l:>upatos e roupas eram dispendiosamfJnte feitos em Lon
dres·. F.l'a esse o ex-elegante vendedor de champanhe, que
Lanto exito conseguiu nas reunilies diplomáticas. Quem

. &ra o verdadeiro Ribbentrop? O estadista de Berlim ou

aquela ruina que nos apresentou em Nuremberg?
,

De tudo o que conseguimos vee dele, o verdadeH'o
RlbbenLl'op era o que se manifesLou em Nuremberg. O an

tIgo Ribbentrop, era uma fachada falsa, Como tantos ou
Lr os nazistas de destaque, o MinistLO do Exterior fora, qua
se inteiramente, urna criatura de Adolf Hitler. Sentinoo
Hitler por detrás de si, Ribbentrop podia ir a qualquer
parte, enfrentar qualqual' pessoa: Ali em l\uremberg, ele
tmha que andar por seus próprios pés. E andou mal. Os
ingleses tem uma boa expressão para SIgnificar isso.
Olham rápidamente para ele, voitam· o rosto aborrecidos
e murmuram: "Por show, danned paor show". (Triste es
lJetáculo, teerivelmente triste).

l!: t(jm tôda razão.
As vezes vangloria-se debilmente da alta posü;ão

que ocupava, da autorid-ade que lhe fuea confiada. Ma8
quando entravamos nos detalhes especificos era sempre
outro o responsável.

Certa vez estavamos discutindo a "Ordem de Coman
do" confidencial de Hitler, em virtude da qu.al' �O(ios os

"rangers" norte-americanos e "com.andos". bntãlll�,OS de
viam ser entregues aos SS. e ao �Cl:VIÇO d.e Segurança"p�a.
execução. Essa ordem foi amphada'"mals �arde, p'�ra m-:vluil' todos os "aviadores de terror. Os oooumemos em.
nosso poder demonstravam irremissivelmenLe que H.lbb�n
Lrop havia aprovado a ordem. �o ca�o em apreço, ha�ll�
mos mostrado a ele sua próprIa aSSInatura OU suas lnl-,

cia·is. nas OI·dens. Diz ele:
"Cavalheiros, àssegmp-lhe.s que não consig? lembrar�

me dess.es documentos. Nflo creio que os tehha lIdo, algum:
dJa. Os- brometos, .. "

-

1
'

"Herr Ribbentl'op, esses documentos passaram pe 9'

Ministério do Exterio[·. Como o indicam os cabeçalhos, eles.
f(;I'am ao seu próprio' gabinete".

- "Sim sim mas milhares üe documentos passavam
por meu "'gabinet� dÍáriamente: l\dO podia lê-los, todos"."Mas aqui estão suas assmawras. Tome esse meII!:().
randum por exemplo, explicando detalhadamente o obJe-.
Uva da �rdem em apreço e as razoes por que as convenç,,08s,internacionais podiam ser postas de lado, neste caso .

"Posso lêr o documento?"
.

Erà uma pausa para refazer-se. Nada podiamos fa7.�l'<
Sairam em cêna os oculos, ele os lImpou e olhou alt'aves
dele para o documento.

"Acreditem-me, eavalheiros, sob minha pwJaYUi de
honra, não me lembro .. ,"

"Novamente os brometos? �ão reconhece sua ass1na-
tura?

'

"A assinatura é inegavelmente verdadeira.. Mas não
me lembro de ter assinado esse documento".

"Nega tudo?"
Não, isto é, sim. Quero dizer, não, .não me lembro des

se memorandum. Esperem estou-me lembrando. Sim, sim.
O fáto é que o combati. Sim, retardei-o. Salvei as vidas de
milhares çle prisioueil'os de guen a".

E assim co_ntinuava. Descuipas, lágrimas, mentira,
após meutn'i:l. - (ONA;.

._

•
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Deer-etõ do 24 de oatubro ole' 19" José Antônío Bastos, do cargo da elas-
.á\) INTEHVENTOR FEDE)RAL RESOLVE se I da carreira de Oficial Axiministrati-

Refol'mar: vo, do Quadro trníco do Estado, ao cargo
De acôrdo C0111 o art. 3,7, § 1°, al111ea da classe J dessa carreira, vago em vir
d, combinado com ri art. 42, a!1nea tude da promoção de Tomaz de' Carva- Ia; do decreto-leí n. 1.ZOO, de 2{) de lho Meyer.
março de 194õ:

'

Heleodoro Severiano Borges, do cargo I
Areelino Ribeiro dós Santos, soldado da classe I da carreira de Oficial Mmi-I,da Polícia Milita'r do Estado, por ter si- nlstrativo, do Quadro único do Estado, i

.do julgado definitivamente' incapaz para ao cargo da classe J dessa carreira, va•.

.o serviço militar, percebendo o venci·' go conforme consta da tabela anexa ao

mente anual de quatro mil e duzentos decreto-Ieí n. 2'2>13, de 24 de setembro do
·,cl'uzeiros (Cr$ 4.Z()ü,oo). corrente ano.

Decretos de !l5 de outubro de 19,16 .José Avelino de :Sousa, do cargo da
,() rNTIERVEíN'rOR FED,BRAL RESOLVE classe I <doa carreira de Ofidal Admínís-

.

Promover- , por mereoímento: tratí VO, do ,Qua.d'ro único do Estado. ao

De acôrdo com o art. M, do decreto- cargo da classe J dessa carreira, vago
lei. n. '572, de 28 de outubro ele 1941: conforme consta da tabela anexa ao de

Francisco Büchele Barreto, do cargo ereto-ler n. 2126, de Z4 de setembro do
.,(la classe J ela carreira de Oficial Admí- corrente ano.

� nístraüvo, elo Quadro único do' Estado, I Benjamin Jorge, de cargo da "Classe H
:ao cargo da classe K dessa carrerra, va- da carreira de Oficial Administrativo, do

_:g'o conforme consta da tabela anexa ao Quadro único do Esta�o, ao cargo da
.-decreto-Ieí n. 226, de 24 de setembro do classe I dessa carteira, vago conforme
.cor-rente ano. : consta da tabela anexa ao decrete-lei n.

'I'omaz de Carvalho Mever, do cargo 22'6. el� 24 de setembro do corrente ano.

oda classe J da car-retra de Oficial Admí- i Jof,o de Oliveira Bronze, do cargo da
.ntstrauvo, do Quadro único do Esta(lo, classe H da carreira de Oficial Adminis-

, .ao cargo ida classe K dessa carreira, vago' tratívo... do Quadro único do Estado, ao

-conror-me consta da tabela anexa :10 de-; cargo da classe r' dessa carreira. vago
ereto-lei n. 2'26, de 24 de setembro do conforme consta da tabelá anexa <'o de
corrente ano.

.'

: ereto-lei n. 2eü,.cte 24 .de setembro do
Iríneu Comelli, 'qo carga da classe J corrente ano,

-da carreira de Oficial Admínístratívo, do José Büchele, elo cargo da classe H da

'-Quadro único do Estado, ao cargo da' carreira de Ofidal Admínístratlvo, do
-cíasse K dessa carreira, vago conf'Yl'me' Quadro 'Cnico do Estado, ao careo da

consta da raoela anexa ao decreto- lei n,: classe I dessa carreü-a, vago conforme
2,26, de 24 de setembro do corrente ano. consta da tabela anexa ao decr-eto-lei n.

Bráulio da Silva Fr-eltas, elo cargo da 226, de 24 de setembro do corrente ano.

classe J da carreira de Oficial Adm;nis-: Juventino Machado, do cargo da classe
tratívo, do Quadro único do Estad?, ao H da oarreíra de Oficial Administrativo,
-cargo da classe K dessa carreira, vago do Quadro único do Estado, ao cargo da
-conforrne consta da tabela anexa DO de- !,classe I dessa carreira, vago em virtude
. -creto-Ieí ri. 226, de 24 de setembro do, da prernoção de José AveHno de Sousa.
.corrente ano. i Aroní Nativídade da Costa, do cargo

. EucUdes Lago, do cargo da classe I! da classe H ·da carreira de Oficial Adrní
-da carr-eir-a de Oficial Admínístratrvo, do 'nistrativo, do Quadro único elo J;:3tado,
rQuadro único :do Estado, ao cargo da I

'ao C31:go da classe I dessa carr-eira, vago
-classe J dessa carreira, vago em virtude em virtude da promoção d.fl· Heleodoro
da prolllpção de BráuUo da Silva Freitas. : Beverianó Borges.
Adalbertó Bragl!a, do caego da classe I Odilóh Msfra, do cargo. da classe H da

.:.� '. I da carr-eíra de Oficial Administrativo,! carreira de Oficial Administrativa, do,
.do Quadro único do Estad'O, ao cargo da i Quadro único do Estado, ao cargo da
-classe J'dessa car-reira, vago em vírtuue 'classe I dessa carreira, vago em. virtude
.da promoção' de Francisco Büchele Bar.! da promoção de José Antônio Bastos.
reto. I '

OslUar Peterm:;am, . .do iWU'go da classe
, Juvêncío Duarte Braga, do cargo da! H da ea·rrei!·a de Oficial Admínístrarívo,

-classe I da' carreira- de Oficial Adm1l11s·: do Quadl'o Único do Estado, ao cargo d.
tratívo, do Quadro único do Estâdo, ao; ellisse I dessa carreira, vago em v.rtude
.cargo da classe J, dessa carreira, vago i 'da promoção de João Ta'balipa. -

-conrorme consta da tabela anexa ao de- ' Decreto de 28 de outubro de 19"
-creto-Ie

..

i n.· 2,2.6';" de Ú de, sefl>!,llb:'o do

ti
O l:N'l"ERVENTOR. FED

..
EJML RESOLVE

• ..corrente ano.
, Nomear:

A:lcinclo' . Moto li)spezlm, 'do canso da De acôrdo com o art. 15, Item lU. do
. -cla'i,se.1 da carreü-a de ,Oficial Adrnínís-] decreto-ler n. <i7'2, de 28 de outubro I..ibra (;t$'tr').tLvo, do Quadro único do EstadJ, ao t de 1941: DoIa!" U S
'c::u'go ,da classe J dessa carreira. vago I Victor M1tônio pelu&> JÚ11ior para Escudo Esc
·conforme consta da tabela anexa ao de·· ex�reer () 'cargo de Geóg·rafo, p3d�'ão n, Peso Boliviano 'Blv
.ereto-Iei n. 22-6, de 24. de setembro de . '1'.dO Quadro, únlCtl do E.stado, crIado pelo p4!'ch"1946. decreto,lt!i tl. 24.,0, de 14 de outubro' de Peso Chileno 1P

Nair Caldeira Gonzaga, do çargo da 1�4�:
-

.
Coroa Sueca Sw.Kr.

,classe I da carreira de Oficial Admini8' \ DeeretD!I 4. 29 .e 01ltllbl'O •.e 19<16 Franco Suiço :S:w.Fr.
.trativo, do Quadro únioo do Estado, ao

I'
O INTERV®NTOR P1IDEP....u. RESOLVE Pesó apel Ar' antino M$N-oeargo da classe J dessa carreira, vago NOMear: p, g ,

.

'C.onforn:e
iConsta da tabela anexa ao de· De acôrdo com

o.
Bl't. 16g, do. dect'e.1

Peso oar,o urugUl1lü O$u
=eto-Iel,. n. 226, de 24 de :retembTp de to-lei n. 43>1, d, 19 de Illar� de '.. COroa Dinamarquesa DanKr
1946.

.

I· 194<0: Pese�.a PtsOb'Valdo Si! reira, do cargo da cl3sse ,H I 'Rk:al'do Gcrtç.a1ve.5 de Oliveir'i pu,l'a ••
..(Ia carreira de O!lcial A'dministra.ti1io. do exercer o cargo d� Juiz de Paz do dis- Franco Francês Fr.fr.
',Quadro único do Estado, ao car�o da I \rit04 de TI'êt9 Barras, município e, co- Mar�o Vm/3
,�lasse I 'de�a, caM'elra, vago conforme I Jrul.l'ca de' Oanoi..·"has. . ,FlorIm FI,
·�onsta da tabela anexa ao decreto·lei n: I Octacilio José Pereil'a para exercer o Fr"anco Belga Blg ,0,4211 0,4221��6. de 24 de. setemln"o do c01'llente

.. anQ.!.oorgo
de Juiz de Paz do distrito de Uru· ..... .;.... _

Fran'ci!!c.ll Xavier doo Anjos, ,do (argo plll'l1ll, município e comarca dt! São
4i� classe H .da carr�ll'll de Oficial AJd:mI- Joaquim. Ta::a! fcr.-eclfi.. "Ia aginda Ido IaD�O do Brasil.
nistrativo, do Quadro único do Egtado, Antônio José Pareira para exercer o

se Ali ma ioAO cargo da classe I dessa cal'l'clra, vag;' fllll'jfO de Juifa �. PaI'; 'do distrito de. trru.· DI CO r ç
�onforme consta da tabela anexa' (Ia de· pernil, muniefpio e coma·'rca' de São
,cr,eto--!ei D. 22'3, de 24 de setembro di) Joaqu!m.

� ,-eorrent� ano. De aeôrdo com o art. 1'5; item 1, do
r Osvaldo Augusto de Ataide, do Í!arg'o decreto-lei 11. &12, de 28 4e outubro

,da classe H da carreira de Oficial Adn1i· de 19oU:
nistrativo, do Quadro Úlüco dI) Estado, Victor Antônio Peluso Júnior, ocupan·
·:ao c�rgo da dasse I dessa can'eira, vago te.do cargo de Geógrafo, ,padrão R, do
,em virtude da promoção de Juvênclo Quadro único do Estado, para exercer.
Duarte Braga. em c'omisslla, o CIlf8'-O de Diretor, padrllo
Mauro Antônio 'Sl:!hneidêl'; do çfWgo da U, do' DepartamentD Estadual de Geo·

.classe, II da carreira de Oficial Ariminis- grafia e Cartografill.
tratlvo, do Quadro único do �tado, ao Exonerai':
<cargo � classe I dessa carr",ira, vago 'Victor Antônio PelU90 Júnior do car
-em virtude da promoção ele Aldn:!() Mo.. go de Top6grafo, padrão L. do Quadra
'lo Espez�m. .

único do Estado. po.r ter sido nomeado
Remado Otaviano Seãra, do cargCl da para exercer outro cargo público.

-.classe H da carreira de Oficial Admi

nistrativo, do Quadro único ero Estado,
.ao cargo da classe I dessa carreira. va

go em virtude da promoç'ão de Euclides
Lago.
Artur 'Deodoro da .silva S-chiefl,er, do

,cargo :da �las&e H da carreir.a dé Oficial
_Aldministrativo, ..

do Quadro único do Es·
tiado, ao ca'rgo da classe I dessa ca:-reira,
VaglJ em virtude da promoção de Nair
Caldeira Gonzaga.
Mauro da Luz, Amorim, do cargo da

·.classe I-I da carr,eira de· Oficial !.....dlr.:i·
nistrativo, do Quadro único do Estado,
'ao' -cargo da classe 1 'dessa carreira, vago
-em virtude da promoção de Ad,llberto
Braglia.

Promover, por antiguidade:
De acôrdo com o art. 50, do decreto.
lei n. 572, de 28, de outubro de 1941:

Jo�o Tabalipa, do cargo da classe I da
carre'ra' de Oficial A!dminisU'ativo, do
Quadrn único do Estado, ao cargo da

-< dasse ,) dessa carreira, vago ein virtu'
,

<,de da promoção de Iril1eu Comelli.

Dispensar:
Victor Antônio 1'elu60 Júnior da fun·

ção gratificada de Chefe de Secção do
Departamento Estadual de Geografia 'e
Cartografia, para a

.. qual fôra designado
por ato de 5 de jurilho 'de 1945.

Torhar se".. efeito:
O decreto' datado de 8 de junho do

corrente ano, que nomeou Antôni.) José
Pereira para exercer o cargo de Juiz de
Paz do distrito de Urupema, mur,icíp10
e comarca de São Joaquim.

O decreto datado de & de j'lUlho do
corrente ano, que nom'oou Octacíl!o Pe
reira de Sousa !para exercer o ca!'go de
Juiz de Paz do distrito de Urupema, mli·

l1iópio e comarca de São Joaquim.
Decreto de 30 de outubro de 1946

O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE
Designar:

Octávio de Oliveira, diretor do Tesou

rQ do Estado, para, sem prejuízo de
�tlas funçõ.es, respondrr pelo e::-.:llEúiente
da Secretaria da' Fazenda, enquanto du
rar o impedimento do respectivo titular.•

Sexta"tel..." 1 de Nove•.bro de 1M.'

I

'Inform o.ções CO;n'1\ 'os Aqen tas

T!'anSPQrta8 raguI ar-<!UI de cargas do

slo FRANCISCO SOLDO para

I

pôrto de

. t

NOV.! 10RI

Flodeoópolis - Carlós Hoepcke S/A - Cf - Telefone 1.212 I End, te'eg .

São Fr!lluciseo do Sul - Carlos Hoepcke Sii\ - CI-- Teldone 6 \,VIOOREMACK I
Moderna ..• Aerodinâmica•.•

Alta Classe!

C â m b I, O
.----.-

court.
COMPRA, Tratªr 'na mesma fU� o. 120.
I..IVRE .

MOEDAS I SIMBO�
I LOS

r VENDA
I 'LIVRE

115,441618,72
.0,761
10,4451
!O,üil39
15,2109
- 4.3738

! 4,627910,6062
13,9008
1,7146
0,1574

74,555
18,50'
0,752
0,4361
0,5968
5,1496
4,3224
4.5399 '

10,2778
3,855

0,1556

Labf)'ratório
Clínico

lUA JOÃO 1'114101 25
FOlIe: 14�S

Em frentl! 00 THOW'O
do E.tcdo

Florianópolis
1IIr. a 9 S.

Excm<a de ;Ianque, Exame paio verificação
de co.:ncell' t E:on"e de urino. EXQ:m--e po ra

vHii'ioação do g'Ji.'Gvi.ciez, Exo.m-9, �e escarro,

E::1.Un8 pare. verificação de cto®nç<!1" d4
pele. boca e cabelos. Exorn.s de fá:�iS.

Exame' dce f!lecr�õe!S.
'!\utoveu::a:inaa $ t:«'onsf.u:!Ioo dê ilIIo·ngUes,
t.:xame qwmico de fOl'inho.s, behida..

cufé. água�. etc.

ESCRITÓRIO JURíDICO C()1fEReu.L
(Com um Departamento Imobiliário)

,

Vendas ele pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor: dr. FJjsiárw de Camargo Branco

ADVOGADO
Roa Fréi Rogério, 54 - Fone 64 - Caixs Postal 54

Eadereço telegráfico: "Elibnnco" - LajeiO - gta Catarina

J

I SNRS.
ASSINANTES
Reclenaern imediata

m-ente qualquer irre
gularidade na entrega
de seus iornees.

VENDE-SE
Pot'

n, 122
c-s
da

-75.000.00 a casa

ma General Biten-

Narcineiros
Prec131'1m-se marcineiro-s pegando
08· mclbofU preçoa na Fábrica'
fie Moveis ..

A MODELAR" •

Rua Tra·iano 15.

P I A N O
Vende-se um piano Oloderno.
de ótima qualidade e em estadQ
de novo, Vêr e tratar à tua

Rui B(i,fOO89 oI>; 158.
...... " � ..

B R IT O
aliaia·te . Úld,ica:d1»
1'h' a4·&ut-ls 7

fOTO,. ANDRF
ATEN:D& A OOMICILIO

Banqueta -. J-a.ntai'es _. Caacrn.n
to. •• Fe.tas •• Batieoçioa ...

Com�t.ncia e rClpidez.
Hotel Metropol -. Tet, 1.141

EMPORIO ROSA rPraça. 15 li..
NO'l1.mb!'o n: 21;

,

ODIN

.�\
�H f QECOMfNOA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Esportivas
_ Entrevistado pr-la rel'orLgem iuntácio da Base Aérea, devendo

do "Correio do Povo", o "coaoh" transferir-se para o Caravana d: .----......-....._...-���,.........-

Telema,co Frazão de Lima, orien- Ar.

R' 1 d d dtador do selecionado gaúcho fez as - Em Coqueiros r'errorrtar-se-âo
.. egu'an O' a ven

.

a e
seguintes declarações sobre a der- \ no próximo domingo Navegantes x -

•

'rota de seus punilos em Curttina : iRIO Branco. outomcveís"Pouco tenho a dizer sóbre a derro- - Em Porto Alegre jogux-il.o a
' �.a....... .

.

ta de meus pupilos, Em Cur-itiba, segunda peleja os selecionados "do IDo. S'l--fA.- N-.) � O Conselho dos candidatos � compra de auto-

rornos t.ratados· admirávetrr.vnte Rio Grande do Sul e do Paraná, er Federal do Comércio Exterior bai\ móveis; pubêícará a SLDPI, meu-

nortaria estabelecendo salrnente, 'pa1'a conhecímento dosbem. O quadro, conLudo. esteve em disputa do Cami)conato Bl'aSlleiu xou uma :t'�," '...

um dia de incr:ivel azar. Tudo da- d€ Futebol.
-

normas para oonfrôle e distr,ibui- i'llte,reSsoados, o número de a'lltomó-
,

-

de atltomóV'''is novos A reÍ'e-ri veis referiJd..os por cada agência ou
va errado .. Os p.:a.5s.es para a frente � Com' qestino -a P01'to Alegre, çao ,'" ','-

_." n" �'ari3 além, das de:t'er'llliniQ-- dis.tribuidor;" para :üe'ntdier os _'j,ns
iam morrer Di)8 pés dos ad,rel'sá--' onde irá tomará parte no Canrpeo- .U'<'l -"uI."' ,

-e e,n] -VlÍ"'or sobre Vlenldas e) Clrioos em suas li:s.tas; só med1ante
rios. As cargas e ,IS ;,rremales ei um nato Brasileiro de Atletismo, �e- ço s ' ... ' �

d d trans.ferênóas de a'lltomov.eis, de- previa ·e eXipreSoSa autÓTização do
desfeitos com a maiOl' facilIdade. guirá no pÍ'óximo 'ia 9 o coneh- •

J
-

C t
",1.,,,��. o� fl'xan;os s"·o râsel'va,dos CPCE poderá ,,€\I' feita' transf'ereill-

Náo há palavras para deSDreVel' a Le a delegação a arimmse. �"","",." '" U' ,.'_'

�. --' - dez' porce"'t'" de todos 'da ,de automóveis de fabcilooçãó
nossa falta de sorte. Somente la- - Pl'ovavelmenLe, domingo, em na q;t_l""a UIt: '" v

I.l",., •
•

'm t'" dos anos 1946 e 1947', contiamUil'ã'O, ,. -

Bigua'.·\u, J'ogarão amistosamente as OiS, cal'l'os ,ue passag,eIros 1 ;por n-' RITZ _ HOJ'e ás 7 ".2 horas-mento uma COIsa: que o JUlZ nao ,

d (1 -10--''''108 19'.6 e lfi47) para os im:por:1.ad'ores de amOilllÓVe1S a
7:

�ouvesse cobrado um penalti aI equiptls do InLernacio11al e do Na- üS 1 'U),,,' '± ;]
Eddie CanLor - Robert Young ,_aterider fus ;prioridades. civis e mi- orientad'-se !piela divulgação nÚIDe-

nosso favor, logo depois do nosso gib Salum.
. . .

ro CIl"M,no, .. _ 29 -de f""'�.''''''I·l'O de •.

'-Betty Grable - P.aule(.te Godard'
lital'1es, cujo c:on>1lrble e' distrIDUl- "'''' ue �OT""'"

segundo "goal". LUlzinho ent'l:ou, Sob o p'atrocIPio do gr-e'mio "44 d SLD:nII'
em:-

.' ,

.
.. .'

ção sedo feitos pelo SLDPI; es-;] o :C-J..
só, na área e foi chargeado vioh311- Esludantil Catarinense, hoje, COU .:=====:::=====::;::=:.;:

O MEU BOI MORREU
cluida aquela quota, o f,i1wrio dos .. ,

tamente, ficando algum tempo início ás 8,30 horas, pl'ossegUlrá o,

J
Censura: - Até 14 ano}} ..

importadores são obrigados a en- e
sem poder jogar. ° árbitro apitou Campeonato Ginásio Colegial di tregar os res.tantes uoven,ta porç-etn-

-

O ESTAOO etl-COft..
No programa:

f! •.• muudou cob,a� edscanteiO. SI' i Atl-eti,smo, iniciado doming'o últi.':\ to ás agências O�l dh1!rib'llidores a tra.se à v,enda na
1°) -

��'B�ale .de Tocantins
bouvesserm·s ernpaca o naqne.a mo, estando marcadas as rest.anter fim que p!Ossam atem,q,er, pela 011'-
.oc,a,:iIão, ú I,anm'ama final poderia pel-ejas dtl volei e basquete: Bas- dem cronoló�ca, os pedidos CQ(llS-1

banca de jot'n-al·$

I
2°) - Noticiário Universa.l

ter sido muito diferente". q'ueLe: Colegial x, :<\-cademia de Co- ballües de SiUfrS listas de ins'crição, .'Beck)l I Jornal.
- Tónico, goleiro do' quadro d� mércio e Escola Industrial x Aca- .fkaíl�.o eXiPr��nte proibidru) 1 Preços: Cr$ 3,6Q - 2,40.

aspirantes do Pauia Ramos qTj.:; demia de ComlrcIO, VoleiJ:Íol: .Es- tran&f,érências de número ou fixas, I---.-.,_._.._._._-_._._.__.-...��._-���
está send(; 'experiment.ado no cola Industrial x Academi,a de 00- S b ..-ti - - �
"i,earr." pl';neipal em virtude da mércio. Esses torneio,s tem. como '.. . . ,_.. "

c'
q 8.IIUIÇoO

saida ctB i\ilVal�o, apareceu com homenageados os sr-s.· CeI. Pedre de' , chi-carasgrande destaque no ensaio à� a�l- Lopes Vieira. prefeIto da CapItal Ors.
te-ontem. Te111-s,> como cel'ta a e dr. Aderbal Ramos da Silva, pre- Ader.al fiamos
presença de. .Jovem arquei,to• ne siüente da -F. C. D. A 10 de novem· da -SUva
eneontro com o Clube Atlético. bro será realizado o -certame de
- A prÓXIma rodada do Campeo- atletismo.

nado Carioca de Fuiebol, que terá - Maís um confL'onto pebolisti
'lugar no' próximo aomingo, ser{ co' será l'eálizado, domingo, na ,'ár
constituída pelos sng-uintes .iogos: zea. O fOl'le esquadrão do Ipil'anga
Fluminense x V:asco, América x F. C., da Vila Operária· do SacD dos
Madureira, Sâo Cristóvão x Bota- Limõe·s, enfrentará o conjunto do

fogo, Flamengo
-

x Bonsucesso e Caramurú. A pr,eliminar
-

será, dis
t;antc do Rio x Bangú: 'putada entre os quadros secundá-
-. Pel...' Campeonato Pau!isLa de ol'íOl'o;'caOl d�OrSarrJ�OagdOos.IPiJ'angUista suá 108t,·toto-\ I'nra"a-o-Futebol .io�al'ão domingo: COl'in-- \lu \I

tians x Juventus, 'll(1 Pacaembú, c Domin�o.,_____J2!}la manhã, rio Está- d Josu�Portuguf'sa San1ista x PorLugue'sa dio da F. C. D. será realizado mais I e u .�
de Desportos, em SiJntoli. 11111 "apronto" da equipe do Paula EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS

- COIIl(_) preparo para" os pl'óxi- Ramo", que será dirigido l}elo efi- Recebemos, ontem, a visita das
mos jogos ào 2° turno do Camveo- ci·ente "coac11" Fr.ancisco Praze- srtas. Lucinda Araujo, Maria 'Rosa
natü Amadorista citadino, o Cara- res, Chereni e ElisabeLh Schol7., inte

vana dQ Ar realizará hoje um rígo- - O Olimpico, do Estreito con- ligentes alunas do Instituto COl'a
ro.so treino de conjunto sob a di- tillua fazendo int.cr:sos pr-eparati- ção dé Jesus, que nos vieram con

roçM do técnico Pi:O'p'ércio Tava- vos para que seu festiva!, a reali- vicIar para a inauguração da Ex
res. zar-se no dia .. 17 do corrente, al- posição de �rra1)alhos daquele edu-
- Propala-se nos circulos espor- cance o maior sucesso. Mais de dez candário, a efeluar-se domingo

tivos da Capital que O excelente clubes lomarã'Ú parle no grandioso próximo, dia 3, ás 10 horas da

mé'1io Adão, pertencente ao quadro

I
festival.. manhã.

titular do Figueirense, deixará o
'

, . . .
Muitei sensibilizados pelo con-

----..

alvi-negro para ir servil' como vo- Rio, 31 tA. N) - Já se enCOll-! viLe.
'-

..

Direção de PEDRO .PAULO MAC�

S ICc!�p'e?!ci�! 'OO����:��!" �!�i2il��!
se-ão 11'0 Estádlo "Tem. CeI Nilo será solenemente inaugurado o Es
Chaves" as elímínatórias da sa zo- tádio do 140 B .. C., que se denomi
na do campeonoto despoetívo re- nar

á "Estádio Teu -. CeI. NUo Cha,

O gig-ootesco encontro amistoso· de do- ';!�:�� ,c��: �o���):s 32�e��,��n; ;,��"hOl'a!�iciO das solenidades, às

mlango Do�t-a Capl·tal.-l'o·lagt·al e Boca.- 1!�: ��ó�i,;�. ��'ÍlllgÕ, dia '3, às Segundo comunicação do Sr, Co-
U-al ti \I mandante desta. Unidade, a entrada

•"uva 'fara-o a prell-mt-aaf.
9,00 horas, terão ínicío . as provas

b110 Quartel, mo dia 3 e 8U sequen-de Salto 'em aléuru," para Calbós e .

, tetS, durante a nealização das refe-
A equipe azurra, que honrosa- luta que, sem a menor sombra de Solidados; -200 metros, prelimina-].

mente ostenta o título de tetra- dúvida, será empolgante e renhida, res, pa:ra Suh-tenenées e Sargentos;
cornpeão catarínense de futebol, e estando destinada a agradar a to- 'e, 100 metros finais e lançamento
que presentemente lidera o Carn- dos os aficionados do "foot-balt". de disco, para Oftid·ai_s.

peonato Amadorista da Primeira Como peleja preliminar defroll� Nesse- rua, com a presença de aã-

Divisão, domingo próximo receberá tar-sc-ão as equipes 'representati-
.a visita do Caxias F. C., destacada vas do Bocaiuva, "lanterninha" do

agremiação que honra o próspero certame da la Divisão, e -do COle

n:un�cípio ,ç1e Joinvile, em retri:mi�'1 gial, que valente�ente _ l:vantou o

çao a VISIta que lhe fez o Aval há Campeonato ela 2'� DIVJSao.

pouco meses. O atraente espetaculo de depois
O excelente "field" da F, C. D. i de amanhã está despertando g an-

está pronto para acolher uma gran- i de entusiasmo, o que, por' certo • � . . .. . .

está pronto para acolher u� gran- I rara afluir ao local dos embales

de
-

assistência que presenciará a um público bem numeroso.

Ava'i I Caxia
ridas provas, está franqueada ao

público, que é, por 'nosso intermé

dio, convidado especialmente, pa
ra

.

assistir ao certame desportivo.

Ira-se hospedado na Gávea, o

dianteiro Pinga, ex-defensor da

Portuguesa de Desportos de S .

Paulo, que deverá 'Ingressar no

Flamengo...

nato brasileiro de lance livre sob

o patrocínio da Federaçã'o Mineira.
•••••••••••••, ••••••••••••••••• o'

HOMENAGEM
AO SR. ACIOLI VASCONCELOS
Os elementos do Lira Tenis Clu

be, que se aOOaVHQTI disputando al
Rio, 31 (A. N.) -- A Diretoria gumas partidas de Tenh. resolve

da Confederação Brasileira de ra:m homenagear o S�·. AdoID Vas

basquete-bol! resolveu aprovar a concelos, denoménando a rua dos

realização em B. Horizonte, do 18° bronzes com o seu nome.

campeounto braeileiro de basquete- Berna real entusiasmo Ill�S refe-
bol! masculino, .0 quarto campeo- .ridas competições.N ot a s

•

lOio Batista
'Boft"às5is

ADVOGADOS

Rio, 31 (A. N.) - No próx,üno
dia dois de Novembro terminará o

pnazo ,concedido -por sugestão dos

I
inleres-s.ados para Souh&t�tuição das
ohioa'l'as em que vinham servidos
o caféslinho e a média, por outras I

I·
COil11 capacidade llÚmiilUa de 59 CeIIl-

timetros cubicos e 150 centímetros
cublicos r-esp.e'Cltivtllmon,t.e. A partir
dessa data

-

os estabelecimentos
________ 8 que não saltisfizerem (} comprómis-

s6
,

.

v01tmã{) a
- obedecer a taibela

me:nto .anterior: ca:fésinho, vinte
centavos, e média, quarenta Cleonta-

Rua F.lipe Schmidt
&la 3, Telei. 16-31

vos.

Festa Escolar em
Barreiros
A Dil'8ção da qaixa EscoLar da

Escola de Bal'r�iros, convida as

aU&9ridades e o povo em geral,
para a fesLa que fan� realizar dia
3 de novembro, domingo, a oomc

\}lll' pela manhã, em beneficio dos
escolares locais.

. ,

Além de muit,as diversões h'aver-á
querme,se e churrascada.

Resenha das proqrosnaçôes papa ();

dia .[0 de novembro de 1946'

9,OD - Bom Dia para Você.

9,30 - Noticiário Guarujá.
10;00 - Chorinhos Brasüeíros,

10,15 - Ptogrurna
.

de Musicas
Italianas.

10,30 _:__ Francisco Canaro e sua

orquestra típica.
10,45 - Orquestra Edith Lorand..

11,00 _:_ Bazar de Musicas.

12,00 - Oferecimentos Musicais.

11,00 - INTERVALO.
18,00 - Pensamento Social Ca-

tólico.

18,15 - Alma Portenha.

18,30 - IZ3m-a Garcia.

18,45 - Momento Esportivo.
19,00 - Ritmos de..Tio Sam.

19,30 - Noticiário dar Agência
Nacional.

20,00 - Musicas Var-iadas

Gravações.
20,30 =: Zacoar ias

questra,
20,45 - Frank Sinatra.

21,00 - Páginas Musicais.
21,15 - Mantovani e sua Or-

questra de Concerto.

21,30 - Comentários da Bádíe

Guarujá.
21,45 - Ultimas Melodias.

22,00 - ENCERRAMENTO.

em

e sua 01"-

Rádio Difusora
de Laguna

Todo o Sul Catedneose, escuta
diar iamerrte a Rádio Dífuseea

de Laguna.
970 Klcs, (ondas médias),

Horários de irradiações: - Das
10 às 14· e 17,às 22 horaa,

Repeeserrtatrte em F!orian6poli!J:
D. F'. DE AQUINO

Red: do Jornal «O ESTADO»'

\

:-

" " ••• " ••••• " ••••••••• " •••• " " ..... ..JIt..

ROXY - Hoje ás 7 % horas
1°) 'r iCinelandia JO'l'nal

DFB.
2°) - Basi! Rathbone - Nfge,l!

Bruce - em:

A MULHER DE VERDE
3°) - lFinal do s�,nsaci{)uaf.

seriado:
-

GUERRA AQS GANGSTERS

I(

C€J.LSura: - Até 14 anli)_i'�

Preço: Cr$ 2,40.

HITZ - Domingo ás 4 e 7 horas

RAPSÓDIA AZUL

Acba40s e perdilfos
UMA CARTEIRA E UMA CAP.o\..
Pelos meninos Plínio Alberto,

Nicolele Alves, Egydio Régis 6'

Pedro Paulo Brinca, alunos do.

Grupo Escolal' Modelo "Di.as Ve-
lho", .acompanhados do sr. José'
Nicolau Faraco, porteiro daquela
estabelecimento de ensino, trou
xeram. a esta redação, uma carteira
contendo documentos e uma ca

pa dupla, enoontraao.s no "recinto,

,do páteo" do referido educandário.
Os objetos encontl'am-se na re.

dação do "O Estado", á disposiçã�
dq legitimo dono.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'ranjada' também se apresenta às

vêzes .no .

abdome, Os pêlos são

abundantes e acompamham a colo

ração da região rio imseto onde es

tão ímplanrados. O abdome ele f.$

mea é curvo para baixo e para a

frente, terminando por uma ponta
que é o ovo posítor. Este inseto

tem uma vida ef'emera. Nã'O se' ali- imenta e dur-a apenes alguns dias.

O s.uficúente para a perpetuação da

espécie..A fêmea põe ovos nos

pêlos dos equídeos de preferência
--------------�-- Ina região maxilar inferior. Os ovos

bastante 'numerosos ficam grudados
um' por um nos pêlos por uma su

bstância viscosa secretada pelo in

seto. Ao fim de algum tempo, de I

cada ovo sai uma larvinha de pou
co mais de 1 milimetro. Não se sa

be com precisão como é que essas

larvinhas vão ao estômago dos

equlideos. Segundo 1l11S, êles cavam

DR. ARMANDO VAL.tRIO pequenas' galer-ias na pele dos ani-

DE ASSIS mais até atingirem a boca e em se-

Dos Servíços de Clínica Infantil da guida O esôfago, descendo ao es-I
Assistência Municipal e de O

.

ICaridade tômago. Segundo outros. S' am-
.

CLtNICA MÉDICA DE CRIANÇAS mais ao se lamberem ingerem as
ADULTOS

CONSUJ,TóRJO: Rua NlQles Ma- lar-vinhas. A verdade é que essas
ehado, 7 (Edifício S. Frll-...clsco). _

Consultas das 2 às 6 l10ras larvinhas sao encontradas em to-
RESIDflNCIA:' Rita l'Ílarechal

(}Ul'j d .

O tamanhos no estômago .dos�'I1berme, 5 Fone 783 os S " �
"

-
.'

.

equídeos e no começo do intestino.
DR. BJASE FARACQ Para chegar à proporção de 16

Médico - chefe do Serviço de ,

míãímetros de de oumprimento, as

Do��'g��oD�ep��Ed�Sgll1ilrs
.

.

AFECÇõES UHO-GENITAIS larvas Ievam dez meses. Ao fam
DE AMBOS OS SEX0S - RAIOS desse tempo despr-endem-se da
INFRA -,VERvlVIOIELLEHTOASS' E ULTRP.- .

t
.

onde estavammucosa gas TJCll,
CONóSULTAS: das 3 às 6 hs. - R. prêsas pelos ganchos que têm na

Felipe Schmidt, 46
RES.: R. Jo;nvile. 47 - fone 1648 cabeça e passam ,ilo intestino sa-

indo para fora com as fezes do

,eqllideo. Na 'te,r1'a transformam-se

em pupas e ala fim de 20 dias apa

r-ece o inseto adulto. Quando muito

numerosas, as larvas prejudicaan o

animal que apresenta os seguintes
sintomas: olhar sem brilho e ínex

pressivo: canseira permanente:
perver-são do apehite ; o anillml co·

lllle .terra, carvão, fezes e caseas de

I arvo,!,c_ O anelar é titLl.beamemte, ca-

I mo se SCllt-Íg,.e dô;r nos in.testÍllos.
A's vêres há coJicas vioIen<l:as. Os

animais novos são os mais aJtaca-

dos. No começo do v,erão o diag
nós>tico pode ser feito pelo exame

I das fezes olnde estão ás larvas. da

111osoa que ca,cm a9 solo pa'ra pu·

par. Out:ro modo de di::rgnós:tico ê
por meio .de reações alérgicas e só

po:ele s'er pra,tikaelo por veterinário_
TRATAMENTO - No outono ou

no inwmno deVle ser 3Jelministrada
ao cavalo doente uma dose de sul
furei,o de carbono da segtÍinte ma

neira: - sulfureto ele carb'Ono

[20
cc, óleo ele rici'llo _ 300 grama·s.

PHOFJLAXIA - Com!balter as
----------�-----..--- mo'scas destt:ulndo os ce�rados on-'

.

_""'_"'___ de elas vivem. Os animais da co-

1,,"--0,"""":-"'_-
.

,

abeira são mais protegidos pdr

,

.

COTtWAr�InA" IirtALJANÇi\ 'ilA Bill 'tI'I que a mosca não procura as co-

'udaia iIlll! H37e "_ S'ice� ! Ã! J! cheiras protegidas contra a luz.

mCENDIO� m TBA.N8POJítTE�
Destruir as larva�<;' el:iminadas pe].as

I fezes. A destruiçã'ü pode ser feita

!
.

Cifras do ,Balançe de. 1944:

,pelo fogo. Havendo esterqueiro, as
.

.

la,rvas são de<;truidas pela fenrnen-
CAPITAL E RESERVAS Ci. 80900.606,30 tação das fezes.

.

Responsabilidad�!l Cr$ S.978Aol.755,97 ( O D. D. T. - talmbém tem ação

�'"
Receb:l 67 .053.2:435,30 � quando pulV'eT'izau.o sôhre as feze�Ativo " 142.176.60 ,80 (. dos carv:a<los, A açao do D. D. T. e

i exercida sôbre o inseto, quando

I'
emerge da plllpa e passeia pelas fe
zes trabc1a,s com o i'llseticid'a, até
distender as asas para voar, o' que

Diretores: leva sempre cêrca de 15 minutos.

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de CafV"alho, Dr. Francisco J -ro'MÊ--ÀPERi'TIVÕde Sá, Anisio Massorra,
.

Dr. Joaquim Barreto Ó� Araujo �

���.........."._..--�--_.""....."._........ �IK N () 1�

DR. SAVAS LACERDA
ClInlca médico-cirúrgica de Olhos
.- Ouvidos. Nar-iz" - Garganta.

Prelcrição de lentes de
oontato

OO�snLTóRIO - Felipe Schmí
dt, 8. Das 14 às 18 horas,

lSe8ID1tNCIA - Conselheiro :Ma
fra, 77,

TEf.JlJFONElS 1'118 e 1204

DR. A. SANTAELLA
'l:D1piomado pela Faculdade Na
donal de'Medicina da Uníversída
.e,e do Brasil). Médico por concur-
110 do Ser-viço Nacional de Doen
IWI Mentais. 'Ex interno. da Santa
CaIIl de Mlserici'írdia, 'e Hospital
'J'lIiquátrico do' Rio na Capital )'..

,

deral
mdNJCA Mll:DIgA - DOENÇA!!

.
, NERv()SA8.
- Consult6írio: Edifício Am�.

NETO
- Rua Felipe Schmidt. Consultar.

Das 15 ás 18 horas '-o

_lIl�Dcja: Rua Álvaro de Carva
lho nO 18 ...;... Florlanópolls.

DR. ROLDÃO CONSONI
-vmURGIA GlilRAL - ALTA CI.
:aURGIA .,... MOLll:STIAS DJil 8.111-
• ••• NHORAS - PARTOS . _ _

ftrmado pela F.aculdade c!e Medi-
cmna da Univel"llidade de Slio

PaUlo, onde foi assistente por" Ya.
1108 anos do Serviço -Círürgfeo do

Prof. Â11pio Córreía Neto
CJrurgia do estômago é vias bl-
1Jal"es, íntestínos delgado e grosso,
tiróide, rins, próstata, bexiga,

lItero, ovãrtos e trompas. varíco
_te, hidrocele, varsees e berna

CONSULTAS:
4fIs 2 às 5 horas, à Rua Felpe
I5chmidt, 21 (altos da Casa PII

raíso) , Tel. 1.598.
IClilSIDt!:NCIA: Rua Esteves JU

nior. 179; Tel. M 7M

DR. POLYDOiW S. THIAGO
Médico do lIospital de Caridade Ú

Florianópolis:
Assístente. da Maternidade

CLfNICA MÉDICA EM GERAL
�ças dos órgãos internos, cSPeeiaJ.

mente do coração.
ELECTROCARDIOGRAPIA.

Doenças do sangue e dos cervo•.
Doenças de senhor.•s - Partos.

Con.ultas diàriamente das 15 às 18
heras.

....unde. charnadns, a qualquc- hora,
inclusive durante a noite

.cONSULTóRIO: Rua Vitor' Meire-
1 Ies, 18. Fone 70::1

'1U�SID:t:;NCIA: Avenida Trompa""Id.
1i2_ Fone 766 .

DR. NEWTON D'AVILA
Operaçó,es - \7las Urinárias -

Doenças dos intestinos, réto e
lI1lUS - Hemorroidas. Tratamen

to da 'coiite amebiana.
Fls!oz,erapi<l - Infra vermelho,
Consulta: Vitor Meireles, 28.

A.tende diariamente às 1l,3{) hs.
e, ii tarde, das. 16 hs. em diante

Resid: VidaI Ramos, 66.
FOPil 1067

DR. MARIO WENDHAUSEN
irvretor do Hospital ÇlNerêw Ramos"

CLíNICA MÉDICA DE ADULT06
E CRiANÇAS

Consultlirio: R. Visconde de Oure

Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No

vembro t:altos da "Belo Horizonte ")
TeI. 1545

. Consultas: das 4 á. 6 horas,
Reshiência: R. Felipe Schmidt, 38

- Fone manual 812

DR. ft1ADEIRA NEVES
Médico especlallstà em DOENÇAS

DOS OLHeS
CUl'SO de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no Rio de Janeiro

Consultas, diariement:e
das 16 horas em diante.

CONSULTóJl.10:
Rua João Pinto n, 7, sobrado
F'one: 1.461 -' Residência: RU.B

Presidente Coutinho, 58

GASTEROFIL�SE DOS CAVALOS
O Gaster-offlose 'nasaes _ é uma

môsca escura com tons amarelos l '

no tórax C no abdome. A côr ala-
. .

LINSDR. NEVES
Mo léstías de senhora

Consultório - Rua João Pinto n, 7
- Sobrado - 'I'e lefon e 1.461

Residência - Rua ,Sete de Setembro
- (Edifído I. A. P. da Estiva)

Telefone M, 834

DR. M. s. CAVALCANTI
,Clínica excdustvamen ta de cr-ianças

Rua Sal'danha Marinho, 16
Telefone M. 732

DR. PAULO FONTES
ClínJco e operador

Consultório: Rua Vdtor Mei!l:eles, 26
Telefo,ne: 1.405

Consultas das 10 às 12 e das 14 às 18
Re�idência: Rua Blumenau, 22

Telefone: 1.623

AUTO&10BILIST48
Atenção

POl'a o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

ne., 94

Sinistro! pagos no!. último!'! Iv ano:!

RespoTlsabilidadell '"

98.687.816,30
76. 736.4o! .306,20

I

I .

Fabricante a d:r:::re@ d:::fam:�{\S con�==-WlIfacções uDISTINTA� e RIVET. Possue um gran.
.
...:de sortimento de cCl!semiras. riscados, brins

bona e baratos, algodõos, morins e a1l'iamentos
para alfaiates, que recebe diretamenti!' dos

ISnru•. Comerc!ant_. do interior no sentido de lhe fazerem uma
�

FlorianópolilB, - FILIAIS em Blumsnau e La.jes. "

�..am-==m..aa..�3Dmmaaam....am.�..ESamsm....gmammM..�..E.��*...Da:ªaama..mm-=�e'a��4�êPW.amm��zffli..DUt�NRa=e....�.++aa�...a��MM8G%.jm&�W�tiQW�F?""DdD'ffl amwusMi.À*9#�%Mwe mM
I melhor>!1! fábrica.. A Casa ·A OAPITAl... " chama Q atenglio do.

vi.ita antell de efetuarem IIlUall compras. MATRIZ em

•

Poro Transporte Econômico Interestadoal

Escolha um Internaticnal

o transporte pesado nas estradas 'exige um caminhão com

resistência fôrça, economia e vida longa. E estas são as

razões por que tantos operadores escolhem -os caminhões

!nternational_para serviços entre Municípios e Estados.

O motor International "Diamante Verde"; possante, econô

mico e de funcionamento �uave, proporciona, maior rendi
mento com menor consumo de combustível _ uma grande

vantagem nos transportes a longa distância por estradas

acidentadas.

Procure conhecer melhOl" a série International, pedindO-DOS
folhetos descritivos e

semü
.........

Co", o. produtos da I.te,.a·
tlonal HanoMler V. S, obtó..
a proteção d. 11 5 a.." d.
tUepGriincia e Nr'Y5ço..

informações
compromis�.

Concess.onártos:

c, RAMOS «: CIA.
Os

,Comunico.m que receberão pedidos para chassis de
caminhões 6 caminhonetes até o dia 7 de Noqembro

CURSO DE MOTORISTA
Serviço de Pronto

e

Socorro de Automóveis
,

Ensina-se a dirigir automÓveis
Amador e Profissional

Teoria e prática - conhecimento do; motor.
Atendem-se chamados para reparos de urgência.

Auto...Escola t-47�77
GARAGE UNIÃO -- PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40.

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

CLUBE DOZE DE AGOSTO
AVISO IMPORTANTE

De acôrdo com as novaa disposiçõelil slltabe!ecida8 no. Estatutos
em vigor, a Diretoria do Oluba DOZE DE AGOSTO, lolicita dOIi filhos
de sócios, de sexo mo&cu!ino. maiores de 21 anoa, que frequentem ee
div81'8ões que se,. realizam em sua sáde, a comparecerem à Secretaria'
do referido Clube, afim de regUlarizarem a. luas .ituações, evitando

Jlaim que seja vedada a sua entrada, nos diaa de feitas pele.
omi••ão já designada para e18e fim.

'

Secr&tar.ia do Clube DOZE DE AGOSTO, em Florianópolill�
25 de outubro de 1949,

ELPIDIO FRAGOSO"" Secr..tário.

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



flasbiol, 31 (Uer.)-«As naçies' latino-americanas não formam bloco na assembléii
geral da" DIU; si unJa delas, porém, fosse agredida" como no caso de Honduras,�1
todas as nações alDe"rical18s Unhai a obrigação d'e defendê-Ia». Essa afirm'açã'8;

foi feita, hoje� pehJ chefe da Delegacão ftruentina, sr. José Arce.

LEIAM A REVISTA
roemo psiQ'll�lartrilco de p'acüenteslsurdos sob a iln,fJuenda de dl'oga'f._ O VALE DO ITAJAl
resuJltoll ,numa méJihoria dralllláti-

, ca dle' aucLição em 78 por oento dos N dI·qUe 'so,j1r.em de emlbaraços dJe alUdi:- omea O pe O presl-
ção Iná'O or'glrunicos, de ac6rdo com d t d R

II'

bl··
"

as ex!peri'ênclilas realizadas- -peJo' eu e ii epu Ica
dcyutor Hermen Sennov, conhecid'O Rio, 31 (A. N.) - Por decreto do

Crupo Es"olarmédico da Califo'mia.
-

plI'iesiden!l:ie da Rel)JiIbliC{ll, foi no- \I
Soh 'O ,efeito de uma droga hip- meado o Major A1V1iador Paulo So- C 41nÓtj.ClaJ, um dos padentes r,ecebeu bral Ribeiro GonçallVes para mean� ampo egre

um oOlns·elho e uma promessa de bro, da Comissão loooarTegada - d'e O Grupo Esoolair de Campo Alie-
que se fizera algo para ú{m3lr sua diar par.ecer sôbre a I'eVlersã� de I gr:e "Jjelbron Rejes" vlaÍ inalllgiUrar
.8lUrdez e -reOUl)Jemu a audição. A, lndli,tares da Aer'O'náUJtioa, heuefi- os l1etnlltos do exmo. s,r. Presi,den
eXIPeriêJncià foi ,Ejntão repetidla em: clJwdo:s-.-pelo decreto�lei -7.474 de 181 te da Repúblfuca e do llwitre mé-
ilIluln!eros casos com êxito. I dJe abml de 1,945. dico dr. ,HmalI' Conêar.

FlorlanõPOlis,1 de Novembro de 1946

Incêndio a bordo Zulmar Llos, Neves

•

Verificou-se, ontem, um incendío
a bordo do barco "Industr-ial", I

pertencente � Indústria Brasileira
I

de Peixe, instalado nos Coqueir-os,
quando o mesmo se enconteava na

altur,a de -Caliacainga.
Em consequência, um tripulante

31Hrou-se ao mar, não tendo até o

Imomento sido encontrado, e o mo

toríst a recebeu diversas queímadu
ras, pelo que, depois de rebocado
o bar-co a esta c::w:imal, foi o aoiden
tado recolhido ao Hospital de Cad,..
dade,
Chama-se 'ele Belmiro Fonseéa" e

o seu estado, seguindo apurou a

nossa reportagem, não inspíra cui
dados •

Audacioso roubo
nesta capital
Apesar da vigilância policial, os

l"oUiboS 1C0000'ÍÜnua:m a. s� repetir 'eJIl-

tre nós. ,

Na noMe de OIntem foram VISI

tados o Hotel M3!gie.stic e A Capi,tal.
Enwando pelo teLhado, audacio

so �drã{) cOlus,�gi:liu iin.trüduzi-r
se

.

Il>lF quanto daquele hO'LeI,
ocupado pelo sr. José Telés Almei

da, deLe,gado fis;cal n,este Estado, Julgando uma reclamação
.

trabalhista em causa p'rópria,l'otlJbando-lhe, enquanto dormda,
em que foi reclamante o Prof.

uma cau'it,ei:ra oOJnmel1ldo Cr$ 5.400,00
Dr. Waldemiro Çascais, advoO há:bil larapio pas'sou, em se-

guida, á oa'sa Clomercial "A Capi- gado nos foros desta Comar

ta!:', que fica IIlO anda,r terr'eo do ca, e reclamado o Instituto
Br-asiJ Estados Unidos deJ1eferidio h'Otcl, de lá 'carregando
Florianópoiis, a Junta de

sarpaJtos, fazendaJs le OIutras merca-

dlOil'ias, al,ém da ,i.mpontância em di,,- Conciliação e Julgamento de

nheiw de Cr$ 500.,00. Florianópolis decidiu, por

Os lesados :apreSle'llhlJram queixa unanimidade, pela improce
dência do p-edido, por coná policia, esltando a DeLegacia Re-
trario ii evidência das provasgiOllllal de Polioia vi'Vaunente empe-
dos autos.nhado em de,scoorir o ladrão, ou

131dr&es, no finrllle p,wpósito de as- Integravam a Junta, o

ExalO. Dr. Francisco de Salles
s,{\gtlra.j' a tmnquiHJdade publioa.

dos Reis, Presidente, e os

Vogais f'lipolito do Vale Pe
reira e Osny Gama d'Eça,
tendo funcionado como advo
gado do Instituto o Dr. Pe
dro de Moura Ferro.

Conforme noticiamos .tem sido
efusivamente cumprimentado, pe-
la passagem de seu' aniversário
natalicío, onLem transcorrido, o

distinto médico dr, Zulmar Lins
Neves, digno diretor da Materni

dade de Flor.ianópolis.

Importante decisão
da Justiça Traba

lhista local

Os surdos pode-
- lO

rao ouvir

ChIcago, 31 (D. P.) - O tratla-

soldado esfa ueou
"'ãl) r nova a exper-iência. b d'StA par-ticipação do operárro O em.' li rca . I�O

,nos lucros da empresa a que :'I"
FaLaI cena de sangue registrou- Dado a alarme, o ferido, foi'

presla os 6eU:3 serviços, além I.> se onlem á tarde, no sub-distrito," transportado ao' Hospital de Ca-de urna expléndida solução
para o problema social, o1'e- do. Estreito.

.

I i-idade, mas veio a falecer na en-

,

Cerca da, s 13 horas. e"ncontl'av,a-I tr,ada daquele esta,belecimclil.Lo; em.'rece ao capitalista um 1'en-
_ I

dimenta muito maior, . tanto
se a esquina da RLHl Motos Areia, I

vi rLude da demasiada perda de'
o embarcadiço José Ricardo Espi- sangue.pela quantidade como pela
rito Santo, foguista do vapor Itaí- O encarregado do posto-polir-ial,qualidade da produção, e ain-
pava surto DO 110SS0 porto, o qual cientificado do crime, qúíz eJe! uarda lhe permite conservar no "

desde pela manhã, bastante aícoo- a pr-isão do ci-iminoso, tendo este
seu "estabelecimento� uma

lizado, entretinua a garotada dis- resistido ameaçadoramente, Foi.equipe de trabalhadores com-
uihuindo-Ihe balas. Nisso chega então, requisitada uma palrulhapetentes e cada vez mais bá-

Ibeis no exercício de sua 1'68-
um soldado da J?OJ'ça Policial e da Força Policial, sendo e. crimi-,

sem a menor discussão, puxa de noso preso pelo tenente 'I'eseu,pecí iva produção.
P I f'

, ,

I
uma faca e golpeia mortalmcn te auxiliado por três p1'(1(;a8, que o

ara o pro etano, o SlS ema
nas pernas o mar-ítimo, que caiu conduziram ao . quartel, onde"não pode ser melhor, Afora
esvaído em sangue, aguaruárá' o inicio do inquérito.seu salário normal êle teria '

A policia ainda não conseguiugarantida Lima expressiva por- VI·olento t,emporal d
.'

pormenores ,a ocorrencia, estan�ceníagem nos lucros vei-if'iea- .

do, entretanto, tomando todas asdos em balanço semestrais ou

D- providencias para interrogar as·anuais" Passaria . á categoria 'São Paulo, 3.:1 ,A. N.) �'"

de sócio interessado donde a grande 1em,po(,8,l desabou sôhre o
testemunhas da dolorosa cena

'

de-

d
'-- 11111111"C''"''1'0 dá Santo. Antônio "da sangue e esclarecer o crime.

sua. gTan e ccnvemencra
'

em "'" '9 LV �

defender no máximo os inte- Alegria, cal1âi!in;d'O prejuízos de cêr- Conforme conseguru apurar a

, f' b
'

ca de um �,n,::''a-o de cruzeiros a
nossa reportagem, o criminoso queresses aa

.

a l'lCa,' .que serão I.J' ",iMU "

em 'uiLima aná lise, os seus lavoura e fíropriedaçles 'urbailll3s. se chama Faria de tal, . tivera há

dias, uma questão com' alguns-próprios interesses, o do seu

f ' " Termines 8.'greve
marrtímos, na zona fio meretr icío."

uturo, principalmente.
Ontem, ao encontrar a vítima,Esta te,.se foi ultimamente

debatida na Câmara dos De- '" '" supondo tratar--se de um se:} de-

aer'OVtart·a saf'eto, agrediu-o inopinadamente-putados pelo .
ilustre catarí- ,

nense deputado Daniel Faraco,
que a vem defendendo cora
josamenle pela imprensa.

Relat.a êle um pormenor
in tel'cssante.

Os comunisLas, que se a1'-

"voram em advogados do.s tra

balhadores, cornbate1'am a su

g�estão aleg1ando' que �le não
consulta as aspirações da clas'
se prolelária"
Quer isLo dizá - e sao do

n�esmo deputado as conclusões
- quer isto dizer que os co

muni,stas' não querem, por
forma alguma, que os operá
rios progridam. Eles só pug
nam por um proletariado eter
namenLe submisso ao" seu ofi
cio, inteiramente escravizado
á auloridade do Estado, sem a

m\lis leve veleidade de um dia
ser .alguma coisa mais do que
simples op,erário.
Além dos tantos exemplos

que diariamente são apre.S€11-
tado.s aos olbos dos nossos

patricios, esse de que o sr.
Luiz Carlos Prestes comba.·
teu a politica de 'se tornar o

op,etário p.arLicipante dos lu
cros . do seu' trabalho, atual-

o , "

Operarl0
João Prainer

mente in(;egnalmente absorvi
dos pelo capitalismo, fala bem
allo das falsas prome,ssas e dos
enganosos propósitos do Co-
munismo.

O operário saberá escolheI'
os seus verdadeiros amigos.

de

lf'ETllt.IIRf
1
,

!
I

CONTRA caSPA,
QUEDA DOS CA·

R' '1"
sem primeiro verificar quem era,

10, 31 (E.) '--:--:,:,',el',mmOLl :lOJe, O ernba rcadiço entretanto, era
a parede dos aensvrarros Jla Gom-'!" I '" f' t d' 't

1, C
' ·1"'"-S.... I

'

,
mocen .e, P01&. oesrru ava e murta

pan lIa rUZell'O <1'V > lI, que ha '

,.

.

d'
.' I estIma po!' sua condut,a ql11eta· e

Ias se achavam em greve sem" ordeira.
enLreLanLo, prejUdicar Lolalnlf�nte I
o tráfego, ,A empl'eSil resolveu, ali
·nal, cffilceder a majoração pleitea
da nos salál'Íos dos seus einprega
dos, que, a'ssirn. amanhã. i'ctorna-

1'ão ás suas ativid.ades.

Dr.... IlIour Corrêa
Segullda-fcilra o dr; Ilmar Cor-"

. I'êa, digno ]JII',esídente da Legião'
Bms:ilei ra de Ascsis;tênd-a tinida'rã:

No Japão, nã.o!
'l'OQFro, 31 (U, P.) - As 1'úLo-

nova ex,cursilo, desifla vez 3'0 sillI dc�

Estado, deVlendo visitar LagulIla",
Tubau'ào e ·Araranguá.

grafias do" criminosos de NUfJl'om- Camísu. Gravatas, Pijamell,
berg' depois de execuLados não pu- Meiaf! du mdho,e8, pelos me
deram ser publJcadas pela lmpren-, notes pre�o. 116 os CASA -MIS
sa japonesa, por medJda de CiJnSll- CELANEA..;.. RuoC. �1afr9. 6;,
ra, devido aos passiveis efeitos su-

bl'C as Lesi.emul1has e rélls dos jul-
g'amen�os de crime de guerra que temitério deestão sendo proeedidos nesta Ca-

íiac�)robí .,pital.

HAVERA ONlBUS HOJE E AMA-"

NH.{
ComU!nica�nos a Inspetoria de"

Veiculos e Transito Publico quer

haverá ônibus para o Cemitério de'

Itacorobi, hoj,e �a partir das 111 ho

ras e .amanhã ás 7 horas. O trans

porie não poçlerá ser tão eficiente,. �
quanbo o ano passado, dado a es

cassês de ônibus, O ponto de em

barque s'erá na Avenida Herci11O'

Luz com a Rua Fernando Macha-

do. O preço da passagen;, Cr$;

Os russos
.

,querem ludo'
-

NOVA YORK, 31 (N. P,) - O

"New York 1'imes" publica um

despacho de Lima, no Perú, decla
rando que "agent.es da Russia em-·

preenderam esforços no Equador,
afim. de obter bases de pesca nas

ilhas Galapagos, lima' das chaves

para a defesa do canal do Panamá,
ao que s'e informa em círculos
usualmente de confiança". 1,50.

Ca:minhõe's 'Chevrolel
Tigre - Gig,antes Reforçado - Especial

Pedidos de compm

Diesel

�S Levamos ao conhecimento dos interessados, que até o dia

I 15 de novembro próximo, receberemos pedidos de caminhões,

I·
os quais serão enviados á Carteira 'de Importaç,ão e Exportaç,ão '

do Banco do Brasil. E' indispensavel que cada pretendente apre

::,ente um alestádo passado pela Prefeitura Municipal ou Agência
do Banco do Brasil, diz.endo da necessidade em adqujrír o

caminhão.

I Outras informações, com os concessionanos da General

I l\'[,otors do Brasil, na rua Conselheiro Mafra, n. 34 (Secção'

I
AutosheB).

CARLOS HOEPCKE S. A.
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