
Cbqará amanhã a esta Capital' o eminente brasite" o dr. Nerêu Ramos, vice
,residente da RetJúblic8.' Depois de recelru'�l,IU' "nagens oficiais, o precl�ro

, 'eatartnense, à noite. será alvo de emp�lgante manifestação popular, promovida
pela Mocidade Social Democratlca e pelo valoroso r. S. D .• 1

"r, Desaparece vultosa 'fortuna
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PARIS, 12 (U. P.) - Duas grandes malas postais contendo am

bas mais de 45 mil esterlinas, [oias e moeda corrente desaoareceram
cios conreíos franceses durante a semana passada informam - os ves

perLinos locais em suas edições de hoje.
Um pacote com mais de 32.000' esterlinas, joias e dinheiro, foi

roubado do expresso Paris-Marselha durante a noite de 9 do' corrente
e um outro, avaliado em 13 mil' esterlinos, foi r-etirado dum caminhão
conreío, poucos dias mais tarde. A policia até agora não efetuou ne

nhuma prisão.

PROGRAMA

a fala do Rei Jo'rge VI
Londres, 12 (U. P.) - O con�' va sessão do parlamento, traçan

trote elo J8!}.Ião e uma solução es- do o' segundo velho uso constítu
tavel e justa no Extremo Oriente cional o programa do govêmo tra

_ continuarão a ser a preocupa- balhista para esta segunda sessão

ção do govêrno britânico - de- Iegíslatíva. Como era. esperado a

clarou, hoje, o rei Jorge sexto, pe- questão do nacionalismo dos
runtc os membros da Câmara dos transportes 1e eletricidades figurou
Lorrls e lia Câmara dos Comuns,

Ina
primeira plana. .

em sessão conjunta do Parlamen- Com à ,prome�sa .de l�ais ali-

L
Q -

d
DO Britânico.

\
mentes e moradias e alojamentos,

A Cruz da egl80 e Pronunciou êle a oração do tro- a mensagem dOA R:i també� CO� ...

I II d
no na cerimônía inaugural da no-

t teve uma referência especial as

DOUra a aiuas donas de casa, que tiveral� de su-

i\lRma�dn n4)lo. nra- portar um él'lhlnen�O es�ecIalmenteI brasileiras liu {iLtIUU pt] li li esperado - devido a escassez.

SIOdonte Outra Tratando das relações exteriores e

Rio, 12 (A. N.) - Realizou-se, \,I1Iã imperiais, IcIleclarou o rei: Meus
ontem, na Embaixada Francesa, a Rio, 12 (A. N.) - O Presidente

mínístros, dentro em pouco, se

condecoração elas senhoras Hor- da República assinou decreto na. avistarão com os representantes

I
tência Siqueira e Washington ele' pasta da Aeronáutica, nomeando dos E. Unidos, Rússia e França
Souza, dirigentes da Cruz Verme- sub-chefe do Estado Maior, o B.i- para discutir o futuro ela Alema

'Ilha Brasileira. agraciadas com o gadeíro Armando Pinheiro que até nha. Será seu objetivo €stabelecer
grau ele Cavaleiro da Legião de pouco tempo servia naquele órgão na Alemanha as condições que

! Honra pelos relevantes serviços 110 posto de coronel, como chefe formarão urna verdadeira democra-

I prestados durante a guerra em duma de suas secções. cia e garantia elo mundo contra
1 prol dos pri"ionei.rps e depnrta-

-

novas
.

tentativas de dominação

II do:'
I

• PROF. :::8AJ'UU:iROS ,;mu'n·elial e eliminarão o encargo

No Bin Ulli ahn;ran-l . FILHO I :;�la���:l'�o;�.e C�l��lP:�Oq::i!�
v, i.

.
l '

I Em vias de'franca conva- breve data seja firmado um tra-

te dos EE- UU. I lescençe, tivemos o prazer tado com a Austria, o qual habilí-

Rio, J2 (A. N.) _ É esperado I de cutnprirnencer em nos- tará todas as fôrças de ocupação a

hoje, nesta capital, o Almirante sa r-edação, o nosso prezado serem retiradas daquele país.
Marechal da marinha de guerra

I Diretor prof. Barreiros Fi-
dos Estados Unidos. O ilustre oü- lho, que nos veiu propor

cionar p-or el âuris znozneri-cíal general qt�e exerce as funções 6

tos a alegria do seu agrade diretor da "Pan American
devel conv ivio,Ayres" permanecerá 110 Rio uma

semana. A Marírrha de Guerra Segundo nos informou,
... . pretende, em breve, reassu-Brasileira organizou um progra- mir suas lunçfies nestama de homenagens ao Almirante.

tenda de trabli;ho onde
com sua cultura e sua

pena primorosa, tardo
enobrece o jornalismo da
terra.

"
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ReGepç-üo ao Exmo. Sr� Dr. Nerêu Ramos,
vice-presidente da Re-pública

Agradecerá, em nome da Irmandade, o Excelentissimo Senhor
Desembargador M,edeiros Filho, que fará Ia inauguração do busto do
g:r.ande benfleitor

.

da Irmandade, Senador Nerêu Ramos. Fará o benzi
mento da nov.íl. ala do Hospital. de Caridade, Snu Execência Revel'en.
di.ssima Dom Joaquím Domingues de Oli,;,eiJla, Arcebispo Metropolila-

At:enas, 12 (U. P,) - Os operá
rios da }ülha de bOfl/(tes 'entre Ate-·

nas le Pi!l'.eu �n1c.iJaraan uma gre� de

24
.

hOl'las, ;pedilndo aumento de' SJa

láwio.s. Os grevistas ped!em aumen

to geral de 15 pOT C�lto sôbtre os

s,alárioo; aUlIl1elllto no pagamento
do dias homs nolburnas 'e saláJri.o - 4

1 Vlezes mais e.1evaido aos domi,nlgos.

Cemparecerão
ao almôço

DIA 17 DE NOVEMBRO
ÁS 10 horas

Inaug'uraçã9 do HospiLal de Calrida<ie (nova ala) construida no

Govêrno Nerêu Ramo.s, Falará, em nome do Govêrno, entr-eg.ando a

obra, o senhor Gustavo Neves, Seci!'J8rtárío da Justioa, Educação e Baú":
de.

Rússia e 'India

Londres, 12 (U. P.) - O primei
["O ministro e senhora AtI;e compa
recea-ão ao j3lDltaJ' anual da socíe
dade 3111·g1o�brasiI1eina, no dia 23 do
corrente. Também estarão presen
tes Sir. W:im,gfi'eld, Sir. WaJford:
Selhy, Sir. BraJIJc1S Oãíntellv, Sir.
Olaud Rnssel e Sir. Rh Oampell,
'embaixadores da lIll!llla�er>'na em

Portugal, de 1929 a 1 !)41. Entre ou

tros cOln.vidJaidos de destaque figu
ram os representantes do Exército
Brjtânícn e de diversas uníveesi-, DIA 11 DE NOVEMBRO

" : sun to contínuar lia a, ser eséndado
'I"

1 - Na 'Base Aérea, Sua Excelência o Excelentissimo Senhor Vi-
I P

. no próximo mês em Moscou.. oe- l'esldent·e da República, será aguar'dado pelo ExcdtmtiRsimo Se-
h I· "jllitudle dia si�11laçã'o alimem;tar

" 11. 01' nte.r�entor Foederal, acompanhado de Sua Excelênúa Reve,rendis-
I

C< lindÍla, foi' 'e,nvi'adu a Moscou
1')17_, "Jma c ,:"t'nhor Al'cebi,sp,o Metropolitano, <: �Exe0:f;e(i".=.'lr.";()3 SeJlho�'e'l
•

D t p' pedido d'e all'l"OZ e 1Júgo., - ou ores vesldellte do Conselho Administrativo, 'Presidente do Tl'i-.... ,:' J'''',\< hunal de ustiça, Secnetáirios de ESltado, Pr.efieiLo da CapiLal, Comandan-' --_,..----------__ . �----_ _'_ _

'ft, te d'l Ch]arn'ição e Cm'pos Militares e outras auLürj(\a.des.
'.; 2 - Na rua Felipe Schmidt, os estahelecimentos de ensino estarão�f;
.,' jJOSÜlqQiS, em alas, no prolong'amento da dita rua, seguidos de asso-

ciações de classes, entidades desportivas, e agremiações beneficen-
\ teso
'li P.assará o Excel<eIlüssimo Senhor Vj.ce-Pre&icl!ente da RerllíbIica

J' enü,e3, essaus alas e se dhi.rigdirá ao Palá0io do Govêrno.
. - ma compan lia o 14 B. C. e outra da Policia Militar, postadasJ.

em frente ao Palácio do Govêrno, nrestarão á Sua Excelência o S0uhor
Vice-Pr.esidflnte da República as continências regulamentares.

�,,- Em P,alácio Sua E:welência ° Exce1ent�&simo Senhor
.

Vicc
Pr.esidelllte da Re:públic'a se,rá saudado pelo Govêrno do Estado. Fa
la·rá em \lJOme do Govêrno; o senhor doutor Lúcio Corrêa, Secretárilo

I de Estado dá' ,§:e'li?'twança PubUca. .

.

5 - Após a �aud,ação, te'rá lugar o desfile dos escolares, associações
� de cJ,3Jsse, entidad�e.s despDrtiVlas e agrem;açoos beneficootes, em home
nagem a Sua EXltelência Senhor Vice-Presidente da República.
:: 6 - O F..xcei(,erutissimo Senhor Vice-PIIesidente da República per-

1, maneoerá em Palá cio, para rec.eber cumprimentos.
i. i'1.' 7 - A's 19,301 horas - '.De Deum, na Catedral Metropolit:ma, Ofi

,- . ftado por Sua Ex1helência Reverendissima Don Joaquim Domingues de

,é"�\•. �iy,ejril, ArCebiSP\!..

·

Metropolitano.
.1' i� ...

.

'"
-I' 'I .

NOVla Dellli, 12 (U. P.) - O M�
nisbro do Exter-ior soviético, MoHo
tov expressou desejo de trocar re
prres<eulbalntes diiplomáticos com a
JUI(u,a - afirmou c'nltl'€ aclamações,
o S,1'. Pandít Seeru, vice-presidente
do govêono interno da India, na

assembléia legislativa central. O as-

Os militares suspeD�
deram a greve
Cairo, 12 (U. P.)· - As tropas

brstâuicas dia Egúlto que se declara
ram em gr-eve ,1l'O fim dia semana,
em s,illllaJ d'e pro1:lesto C:Olnl�r.a {l ].en
Ilildão com qUle se ré:alim a dJesmo
bj!li7Jação, voll':wam hoje ás suas

O�)ll'.Ílg<2.çÕe!s mH1t'ares.

tárias.

lIomenagem ao uaL
6óis Monteiro

DIA 15 DE NOVEMBRO Rio, 12 (A. N.) _ Os sUJI'.gentos
da EscnIa de I'll'stnlçã:o BspeciaH
zOOa, homeuaJgearaa:n aDItem, () ge
lleTaiJ Góis MOInileim, oJle'l"60ellllÍn ao

eX-IDÍIl1-Ísitoo da guenna, em sua r:e.,
'S·1diênci.a, um retl:mlJl:o a ó,leo, como
rec�ruheciffieinto pelo qIlle fiez pela
ol,asse.

Banquete no Plalácio da Assembléia, oferecido pelo Govêrno do
Estado ao E�celentis:s,j,mo Senhor V1ce-P,l1esidenLe da República, Fa
lará o senhor doutor Udo Deeke, Innerv,entor F.edera!.

FOO'á o brinde de honra .ao E�r.elentissimo Senhor Presidente da
Itepública, o .senhor doutor Ylmar Corrêa, Pl'iesidente do Conselho Ad
minisíl'atiwi.

Os operários entra
ram em greve i-

I

I

110.

Ás 15 horas
Inauguração do Aeród�:omo "Nerên Ramos", falará, em nome

Aero Clube de Santa Catarin;a, o Sr. Dr. Armando Galil.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Resenha dos ju�gamelnltos da Câ
mara Criminal, realizados em ses-'
são de 8 de novembro de 1946.
Apelação criminal n. 7.584 da

comarca de Tubar-ão, em que é ape
l'lIDté a Justiça e apelado João Ma
Tia dos Santos II. Relator o sr, des.
.Sílveira de Sousa, decidindo a Câ
mara Orjm�Ulal dar provímeceo á
apelação, para reformar a sentença
e condenar o réu 'nas piemas do art.
129 -§ 1°, ânciso 1° e 2°, �s.to é, a 1
ano die 'reclusão Cr$ 20,00 taxa pe
nítencíária e custas do proce:s\SO. •

AlPe1�0 a:rime n. 7.588 da co
marca de Caçador, 001 que é ape
Iante a Justiça e apelado Augusti
nho Paulíno da Cunha. Relator- o
sr. des, Silveira de Sousa, decídln
do ai Câmara Criminal, preliminar
mente, converter o julgamento em

didigêneia, piara que os autos vol
t001 ao sr. dr. Procurador Geral do
Estado, a,f,im-Gle que s. exa. se ma
nífcste sôbr-e o mérito da

.

apelação,
Recurso crímínal n. 5.254 da

CO-Imarca de Blumenau, em que são
recorrentes dr. Juiz de Direi.il:o,
Alrtnr Fouquet e outro e recdo, ru...
chard Pauu Senior. Relator o sr.
des. Silveira de Sousa, decidindo a
Câmara Crimilll,al d'ar provírnento
ao recur-so, para mandar o quere
Jrado se suhrne:ter ao Juri especial
da Irnprensa.
Apelação crirnínal n. 7.586 da co

marca de Caçador, em que é arpe
I3!nte a Justiça e apelado Duilío
Bonassa, Relatar o sr. des, Urbano
SalJlles, decídíndo a Câmara Crimi
rral IllJegrur provimento á apelaçãp,
paro confirrmar ·a sentença absolu
tória.

.-

Apelação crlmimal n. 7.589 da co-
marca de C3!l11pOS Novo-s, em que é
arpelani{e Augusto Boff Primo e 3'P-e
lada a Justiça Relartor I) sr. des,
Flerreira Bastos, decidindo a Câma
J1a Crkninal IDlegarr provim emito á
apelação, para cOID.firma<r a senten
ça a!(Je1a.da.

II
I
I

Transportes regulores de oaxogas do pôrto da
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ASSINATURAS
Na Capital

Ano _ Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Mês _.... Cr$
Número avulso.. Cr$
ARO ..•..••.••. Cr$
Semestre Cr$
Trimestre

.

Cr$
Número avulso.. Cr$

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

50,00' i�
30,00 "

0,50 .<

Anúncios. ltlediante ,contrato.� .;�
Os originais, mesmo não ,'i,' ';

publicados, não serão

'�;devolvidos.
-

. t
A direção não se respon- :,

sabiliza pelos conceitos ;:.
emitidos nos artigos "-.

assinados �
ms�111 C â m b i O

4SSIN Ir�TES I -----·-----------.sriiBO-
-

-):-E�DACOMPRA
Reclamem

imediata-I
MOEDAS I LOS 1 Ln RE I LIVRE

mente qualquer írre- Libra !;C' 75,4416 ,.74,555gularidade na entrega Dolar lU$S 118,72 18,50de seus lernaes. Escudo Esc 0,761 10,752
w......... ....... .._ Peso Boliviano IBlv 0,4457 1°,4361

Peso Chileno
I P$<Jh 0,6039 0,5968

DOENÇAS NERV1SAb Coroa Sueca Sw.Kr. 5,2109 5.1496
Com os progressos da medídill&. Franco Suíço Sw.Fr. 4.3738 4,3224

hoje, as doenças nervosas, qaanda Peso papel Argentino M$N 4,6 i ('8 4,5232tratadas em tempo, são mal� \)er. Peso ouro uruzuaio O$u 10,6062 10,2778écitanIente remedíéveis. O .-:urandel, �

Id Coroa Dinamarquesa Dan (r 3,9008 3,855sismo, fruto da ignorâneíe; só pa •

prejudicar os indivíduos afetados d. Peseta Pts 1,7146
tais enfermidades. O Ser.viço Na- Franco Francês Fr.Ir, 0,1574cional de Doenças mentais dispõe Marco . Vm/3de um Ambulatório, que atende g:tt..

Florím PIstniíamente 08 doentes aerveses m.

digen�, na Rua Deodoro :i�, tlt.l!' Franco Belga
às 11· Ihoraa. dtàriEllDtenJ';$.. --.,-..,......------------------------

Q.UEfXAS E RECLAMAÇôF..8 [IPREZADO LEITOR: Se o que!be Iintel"eSSa é, realmente, uma providencia -----------.-------------------

llara endireitar O que: estiver .errado \.1\1

para Que al9,uma falta não se repita; e 1

NAO o esc:tndalo que a sua reciamação

I[ou queixa poderâ vir a causar t encaroj·
nhe-a á SECÇAO RECI,AMAÇõF,S.
de O l':STADO. que o ""SO será le'valia
sem demora ao cunhecimento de 4uem i,d� direito) recebêudil v. s. uma infornla� J
ç� do resultado, embora em algun� ,t;a� l
sos não sejam publicado� nem a recJa i
mação nem a providência tomada. i

�l
COMERCIANTE: Dá um li-

vro à Biblioteca do Centro Aca-
démico XI d'e Fe'vereiro. Con-
tribuirás, assim, para a forma
ção cultural dos catarinenses
de amanhã!

("Campanha pró-livro"
C. A. Xl de Fevereiro).

do

Heselllha dos ju1gameIltos rla Câ
mara CiviJ, realdzratdos em sessão
tire 11 de noV'embiro die 1946.
Apelação cív,eil, n. 2.630 da co

mama d1e FIOlI'ÍlaJl1ópolis, em que
são ape:lJaJl1ltes Aindré Fr.ancis,con d.e
Als�!Ílriçã'Ü e outros ,e apel/adro Ero
íi.l-d-es T,eix,eira dos Samrtos. Relator
o sr. des. LUlna Freire, deciddndú a

Câmara Ci,V'Íl c{)IJlhecer da apelação
e negar-Ille provNl1Jemto á a!(Jelação,
paira c.cm filrmM' a senrt:elnça apelada
pel'os seus jurrídicos fundamentos.
Apelação civel n. 2.709 da comar

ca de CanOiU1�],as) em que é 31!:l'elan
fie FnaJllcis,co Muzi.ol e apelado IAlfonso ESlbevão de Lima. Relator o

sr. odes. Guilherme Abry, de,c:Ldin.do I
a Câmrura Civil ulegar p,rov.i.metnto á
a!(J,elaçã:o, paira ccmf�rma.r a sente.n
Ça a!peJlada que diecidiu com arcJerto.

Apelação civ;el n. 2.679 da C{)- reute o dr. Juiz de Dire.Lto e são
marcai doe Urussanga, em que é ape- necor.ridos Ismael João F,austino e
1,alDte a Cia. Siderurgi,oo Nacional outros. Re.IraJtor ú sr. des. FerreiJra
·S. A. e apel'3ida ClJaTa AdamaJllrte. Bas,tJos, deddi,udo {I Câmam Crimi
Relartor o· sr. die..,. Mário Ca�TiJho, nal negralr provia.ll,ento 'ao reourso, Uma granode iniciativad!ecid,indo 31 Câulalrar Civil n:egrail' paTa o01l1.fÍJrmar {I decisão reco'rridti.
pI1Ovif?,lJento á 3pe'lação, pam COIIl- .Ajplclação oriminml 11. 7.587 da 00- de EsmGlas aos Indigentes de FlorianoIlólisfj'I'mar a seU1;J]eIDlça a!(J,elad,a, fixando marlda de Campos Novos" em. que T,evé (9 mais simpático .acolhimento a iniciativa do "O Estado",os hOl11!o,rrálfios do advogado dle 20% são a[J,e'llaontes Or,estes Vi,eira da

d "de promover a eleição da "Rainha da Carida e .sô,bl'e 'a oferta e quantum da COlll- Sdlrvra e Oll!ÍTOS e apelada a Jui;tiça. DiverSQs os [,el>efonemas d,e aplausos que recebemo�, o qUe muitodena,ção. I Relalto.r o Sr. d'es. Guil1her1ne Abry,
nos sensibilizou.Apelação cíve1 n. 2.707 ria oomar-' decidindo a Câmara Criminal dar . .

"d po.ssi·vel, l'nl'''l'amos
.

Par,a que a elmção se processe o maiS rapl o vca de Laj.es, ,em que é apeloote Ar- provimento, em p'ar<te, á lI[pelaçã'o, hoje, a publicação do coupon r.elajJyps ao pleito.noldo HeidTicill e apelada Rolhas p�a confirlma-r a conde'nação de
.
' ..

Me,j1áJ�C!as (Crown CQlrk) S. A. Re- Orrestes Vieir,a dra Silva a 6 anos de

.-.:' E-AlNJL4:J).A CA.�_IDADE �._
...

"

]aJtlor o sir. doo. Mário Carrilho, de- neclusão, e absolve-lo quaJru�o ao
_

..
-

u.A 1j,ddirndo a Câ'l11laff'la Civil conhecei e crrim� do àã1t. 137 § 1° do Cóiligo Vot.o na���..,..t'��.;-,{;;.�, (.: 'i' .

'e :�<�,!:.lt; :.

k
.

:�,:rd,�r��:�<;t� e :,a���aváo ap�� :��:!o e �ã'�a��:;:o c:hecl���� ,·h·iB:7:� \�1� b-" .;. ;..";,,
�i;.� ;,:'.':� -.:.:;); .

lação dalI' provjmeinto, paTa refor-· Duarte. ResidenLe : '.'
.. "" ...•.��.,.� .

mrar.a sentença. ;a!(Je1ada ·e julgar á[ AiPeJ.ação crimillllaI n. 7.591 d31 co-
, .�; _��: .. :-.::� �, : ..-ação impro.cerdente. . marCIa de CT'esciil1!lna, leI!1l que é ape- ���

.. -

loI

.. '1-
.

- lante a Justiça e aiP'C,lad'o A.iI1g,elo. . . . . . . . . . . . . . . .. . :1 .•....•.• :".' ..••• " .•....•..••••..•.••••.•••••Resenha dos jul,gam'Clntos da Câ- Srprioego. Rerliator ·0 sr. des. Gui-
.

�. r-
maroa· Crimiln.al, reali·zad'os em scs- lbrerme Ahry, dedd�nrd'o a Câmam Os coupons devidamClnt� $.'i;eenchi�s, devem ser r,emet.idos a es-
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Notas Rurais

Estatística
Nem Todos Sabem
A. DAMASCENO

Oovêrno do Estado
Notas da Prefeitura

Vida· Escolar
Religião
JuriSprudência
Vida Militar
Noticiário do Exterior
Noticiário do País

Artígos de Redação
A. A. VASCONCELO::

Pelos Municípios
A ssunlos Internacionais
Concursos

Artigos de Redação
. D. F. AQUINO

Fa tos Policiais
Vtd� Social
Vida Feminina

Magazjne
PEDRO PAULO MACHADO

Esportee
F'ARMACIAS DE PLANTÃO DU-·
RANTE O MÊS DE NOVEMBRO::.

2 - sábado (feriado) - Far-
mácia Nelson - Rua Felipe Sch--
midt..

3 - domingo - Farmácia Mo-
derna - Praça 15 de Novembro.,

9 - sábado - Farmácia Sto
Antônio - Rua João Pinto.
i O - domingo - Farmácia StO>,

Antônio - Rua João Pinto.
15 - sexta feira (fel'jado) ,_o

Fall'mácia GatarLrl'EIDSe ...,... Rua Tra-"
jano.

16 - sábado - Farmácia Rau-
Jivcira - Rua Trajano.

17 - domingo - Farmácia Ra!l-
Iiyeira - Rua 'l'ra.iano.

. '�)!j23 -- sáhado - Farmácia - StO-' ,

�;::::;omi��: ::�;;;:�;�J�,
fra .

. J.
25 - segÜnda-fej'l'a (e feria

'

Farmácia Esperança - Rua Jn-:
selheiro Mafra.

O serviço noturno será efet.{; 10,'

lJela Farmácia Santo Antônio,. "··r>
á rua João Pinto

TELEFONES MATS NECESSITA J'.
Bombeiros :................... '.,,> �
Polícia - ,. . [,S· kDcJega�i(\ O. P. Social ..•.•

: J �:: � 1115; ..!Matermdade ... -- . .. .. .. . ..

1 • � <. ,

Hospital Nerêu Ramos ':.':::::: tÍn:Snnta Casa 103rCasa de Saúde. S. Seh",:�········ t rSi
..

�Assistência MU�'"'mtl.St1
..0 ••••••

66'Hospital Milit .:>,;al .•...••..••. � IS' }
14� B..C. ..,� - . .. ..

HJBa,e Aerea _

- . .. . . . ...•

7817' B. I. A. C··················· 159'Capitatúa dos l . - .. " . . . . . . . . . . . . .

8(.16' C. R...tort09............... 13.!
Fôrça Policial······ .. ······ .... ·· l;�iPenitenciária - .. , . . . . . . .. �S;'�o Estado", ioz;')iA G'lZeta" ; ....••

� � •

.1:1{;
"Diá ... jo da T� ... ��,;,

·····�······ ;�;..�
L B A l�de - . . . . . .

164111E�p.. .Ft';'_er� ..... : • . • • • • • • .. • • •

'e2
..�.'la Ort'ga •• .. • • .. • • "

"I

"
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o UYADO=-Ouarta-fell'8 13 de Novembro de 1946

situaçiq financeira do país/
Fala à i�prensa o ministro da, Fazenda .

I
Salvador e as forças comandada,'s C t acentuou que outra mensa-Rio, 12 (A. N.) - O Ministro da sação o governo ainda na mensa-I' as ro <,L..

" '.
� ''-'.por DeLamare e as do General La- , d dou;Fazenda, e.m palestra com os J'{Jr- gern aludida, solicitou ao Congres .: gem soucua mcam.p�açao e

.
Festeja seus natais, hoje, a ínte-, batut, que eram insuficientes pa- lhõ dI nalistas, disse inicialmente que o 50 abolição do imposto chamado bilhões e 250 mr oes e cruzei-,;lIcssanie rneeuna l\Laa'l,Jene, dileta " ra expulsar o exército portuguê-s .

d ,�. dgovêrno dirigiu ao Congresso Na- "lucros extraOl'dinários", medida 1'08 da emissão a carteira e re-fhl�l'<l do sr. Protásio Leal, oficial da Capital. :\70 interior, na vila de
t d Ba d B '1 mis, cional duas mensagens. Na primei- que f'acítítará a arrecadação de descon o o nco o rasi e -

.do Begsstro Civil. 'Cachoeira uma Junta governava f mo" ra diz o governo que, para atender uma vez que sera feita pelos re- são essa que orne� ao mes.Sca. Iracema B. Barbosa i obedecendo a D. Pedro I.
d

.

pr;I ao "def'icit" orçamentário vindo od sultados apresentados pelos ba- Banco e numeramo para su -

Transcorr-e hoje, a deía natnli-] Acabar-a o General Madeira de
T N' 1 Essa-

! . exercício de 1945, cu in montante lances das entidades sujeitas ao rnento ao 'esour.o I aciona
..cia doa exma. sra. Ir-acema Brüg-] receber grandes reforços de Por tu- J� ,

d A�

I não está ainda apurado, foi obriga- imposto. Esse aumento de imposto emissão já está compreen toa namann Barbosa. gal e já dispunha de 30 navios com
do a procurar recursos elevando a vai fornecer ao Tesouro um ex- circulação do papel moeda. Com 'a

.

Sra
".
Zoé de M, Rocha 7.000 marinheiros e artilheiros e

taxa do imposto 00 renda das nes- 'cesso de renda anual de um bilhão
I
medida proposta, o gov.erno fará aAuiversar-ia-se nesta data, a I mais de 10.000 soldados. l."

d d d-exrna. sra. Zoé de Mesqujta Rocha. Contra o General Madeira saíra soas juridicas, apenas. Es.se aurnen-, 530 milhões de cruzeiros. Com a I ee,ono�ia anual e ma�: e uZ,en-
Dr, Jorae G. de Souza Sob. to será de 15 porcento e adiciona- previdência lembrada, o governo I

tos milhões de cruzeiros. Esses
�

v do H.lo a Esquadra -Imperíat sob as . � �

6 ... Cflndo aos oito porcento que as mesmas vai extinguindo a inflação e o "de-I.Juros nao sao apenas os por J' -A data de hoie rczistra o andver- ordens de Delarnare e mais tropas d B
J' �

• 'u "

J'á pagam a taxa total se elevaria f'ioit" orçamentário. to que se pagam ao Banco o ra-',sário :uataliciiO do sr, dr. J'OIr� G. comandadas por Labatut 'I f
.

.d S Sobri ih êdi eteri l
.1 < <,'

. '. a vinte e tres porcento. As socieda- Esse imposto vigorará até ao se- sil porque essa ímportancía OI
, e OUZ:il ljIl o, me ico v

Oo- I Desembarcou, o Br-ígade íro La-, des civis porem que pagavam guinte àquele em que da execu- aplicada na compra de títulos da-nácío e prof. da Academia de 0-' batut em Alogóas recebendo dos "

I'
,

di id d B '1 ' .
.

m iumércío,
'

� apenas quatro porcento passarão a ção do orçamento. resultar saldo lV1 a o rasu, que vencia J-no' Pernambucanos um esquadrão de. '
" .: . d 3 T t ao anoAI F

.

d L .. .
, pagar OItO. por cento. Em compen-I í'avorável. O Ministro Correia e ros e po cen o .vaco rancisco a uz hl'tIlharla,lentI'a em Serglpe que�:...__�:.... ..:...__\�---------------------�-------_:_.: Comemora seu aníversárto nata- aderiu á causa e repele as tropas I'Iicin, hoje, () sr. Al�a�'o Fcancísco l do Geneeal Madeira em combates

L·'
. !

da uz, comercrarso. I sucessivos até sitiar a Capital da
Clemente Rovere I Bahia. em Janeiro de 1823.

Begísbra seu n<ataJicio, hoje, o sr.' Um episódio salienta-se no com
,�metn'�e Revere, consagrado áz do bale de Piraj:í, vinte quilometras
volante. I ela cidade de São Salvador, a 8 de

Antônio Castro Novembro de 1822, em cujo com-
Faz anos, hoYe. ú sr. Allif:ôniO bate, l'Cubiclo e empolgante de am-

Castro. I has as :pal'Les, a bravura foi de-
Prof'l. ,Haydée Mambrini i lllonsLrada evidentemente.

Fe,s'Veja seu ami;'N'sário, ��e:ta da-
i Cinco horas ele Jogo cerrado e os

:ta, a srta. Haydee Mambntlll, pl"O-: pelejadores não tinham J1esultado
lÍesS()lJ'a ,e'St.OOl1!3l. I dccisiv,o; mais larde oonseguem os,

Srta. Hilda Silva Po<l'Lllgueses, num esI'o'l'çO fantas-;
Vê paslSar lnaiS uma primavera, Uco, impelir a linha dos Brasileiros �

lJOje, a slita. Hhldla Silva.
e qnasi a dividem. .. antevia-se a i

Edgar Arantes denota dos bra-6ileiros c o coman-!Deflue, hoje, o alIliÍi\<'ersáirio nata- da,n le Major Falcão, prevldente,
licio do Sir. Ed'g13!r Anantes. manda locar "l'elirad.a"... o' cor-

X netei-l'ü Luiz Lopes, talvez por não
VIAJANTES ! Wl' compreendido bem a ordem,

,G� l\'[ansur e Do�ival S. Lima toca "ca ....-.'llaria aVMIÇ-.;'Ur"... Os
EIlicO!Il,ttram-lse ,em Flori'3!l1úpolis J}artug'ueses, veteranos, hesitam

"os ,srs. G. Mamsl.I'r, sup'el"ÍlI1lbendCl'l,te um in,stanLe ... ouvem em seguida
",d<a produção d.a Fáhrica de C:igar- O' toque de ".cavalaria degolar" e .. '.

[-os FlÓirida S. A., !li() sul do pais, e
c.ome�.am a retrooeder, abandonan

Dodval S. Lirrna, i.niSlPclor gemI em
do as colinas... entram os Brasí

S3!n'!!a Catarma dia mesma firma, leiros em rorga,s cercadia.'l e saben
<rue ,aqui. viJe.ram eSilud'ar as possi� do se va!Jel' da indecisão dos ad
bilidêJdJes da il1llstaJ.aç.ã'Ü de um de-

versá rios, redobram com todo vi
'lPós1to da canocitua:d.a fáhrica, em

gür as �rg-ag e r"} m ,e s s a oI
n.osso Estado.

os 110rtugueses pelas cnco"t.:Js
Dado () rem;o.me dos cigail"r0ds. Fló- abaixo, expulsandQ-os �,s baio

rida, temos centJeza que os 1lStin-
nela. das moitas até as praias

,t'Q.S hóspedes serão bem suc:edidos
'ti os obrigam a emhal'Carem

':em seus objetiVos. j)foci'pitadamente ...

Sijo est�s O'S votos do "O Estado",
t d 1\1 d

.

1ult,s da Disf6ria ����������:z:������fo�E,Um terço da Elropa sob controle rlsso
Patria tcidade, - vivendo apenas dQ que o

Londres, 12 (U. P.) - Mais
mar que d-ava ... deixando em ple-

um incisivo ataque desferiu
O CORNETEIRO DE PIRAJÁ na 1iberd.a;d� os inclp.pendente.s. . .

hoie contra a RU8sia, o ex-
�Episód'io da GtlC1'1'a da Indepen- O General Madeira, com sua tl'O-"1 .

, pri'IJ!Jéiro ministro, Wiston
dência) r."" re[irou-Be na Esquadra PorLU- I·

Y'" Churchil, falando na -Camara
Em viriude de hav�r D. João VI, gueza, tom.a,ndo rumo de Lisbôa no doJ Comuns. Afirmou, queloRei de Portugal, se ne�do a sa11- célebre 2 de Julho de 1823, sendo

exército russo mantem poàe- A Sociooa,de de Cultura Musical, pl':a, a Sociedade faTá realizar, no·
cionar o álo de D. Pedro L procla- ainda pers-rguido até a foz do Te-

rosas forças nos paises ocupa- foi há pouco temI><> fundruia. I dia 22 do coroonte, no Cine Ritz.
mando áis margens do Ipil'anga, a jo. dos, sendo que 1/3 da Eurdpa

.

Nã.Q QbsLanLe a sua pequena exis� I mais uma' audição, cujo progu'ama.
Independência PoliLi� do Bl'a�il, i A vitória foi obra do va;lôr in-

se encontra sob o controle tência, tem apresenLad{) provas da.mos abaixo, que será IIegida pe
['wc inirio a gllNr:l. 'que llClS che- quoestionável do Soldado Bra.silei-·

do governo sovietl'co. Por eXUhel'3.ntes de como há cumprido, lo maestro Jorge Kas.zás.
,:go'u com o nome de "Guerra da 1'0... e foi motivada peLa Corneta

outro lado, as negociações com extremo 0010,· o programa que As musicas foram CSCDlhidas COU1'
1I1depe-ndência". de um hrayo, que anw a vergonha sôbre a paz apresentam-se se pl'O'Puzera nealizar. basLanLe critério eutve as mais

Houv.e, é cér'lo, muilos p'Ül'lu- de ser yeucid'Ü, nào soube compre.:. cheias de apreensões porqúe Por m�iú de frequ�ntes audi- aplaudidas nas 4ezenas de coneer
;gue.'les que aceitaram a nossa inde.- ender uma or·dem. .. e a cumpre

...;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.. ções de peças seleciO'nadas, a 01'- tos já realizados, e constituirão a
, pendência, mas !os que se mostra- CO'nt.rariament.e... � questra Sinfônica tem difundido, síntese brilhante dos trabalhos de
T.am oonLrários tiveram ordens, P{JI' Viva, Corneteil'o do Pi·rajál O,." CLARNO G. 8 entre nós, o gosto pela boa musica, expallsão artistica da esforçada

, �Decréto de 18 de Setembro de 182l', Em tua inemória, llOS curvamos GALLEnl c, mantendo uma escola de ensino Socieda.de musical.
<de aba,I)donat1em o Bnasil dentro de humildJest A D V O G li DO gíraluit.o, onde estão matrieulad.os Os ami-S1as da boa musica,· que
quaLrú mêses e, seu" domicilios ":Possa a nos'sa� mocidad€ seguir Crime e c::íval quasi duzen�os aluno::?, vem co1abo- o são em grande numero nesta Ca-
dentro de 30 dias. D. Pedro I de- teu exemplo sublim,e e tenham Conatitukéio de Sociedade. rando. de forma eficiente, no de- pital, não -deixarão doe presw'l.' ()
;elarou. em seguida, <!.o .Governo de sempre presentes o toque de tua NATUR�lZAÇÕts senv{)!yimenLo artist.ico da juven- seu valioso ap{Jio a tã.o meritória
Lisbôa, a sua vonta.de de manter cornela, a-fim-de lutarem sempre,

i
Tl.talo. �ot6rioQs

.comeTcio com Portug'al, uma vez valorosamente, contra os UiSurpado- Escrit .•• PrCl{c 15 da Nov. 23,

·que nB.D mais fos:;,e enviado tl'o,pa res de nossa Pátria, contra os que

,
1o, cm.do:r.

oom a,nn.ar(.a a invadir qualquer s€ deix{tm levar J}elas ordens vin- Re.id. - �UQ Ti.rodente.. ,47. ')'d
- FONE •• 1468 .

pon!.D de noss{J lerritório, bem co- das de além mar e não trepI ara0
. _,."... i"t'r�!I�._j".�"ti ....

mo pedia a 1'c,til'ada da tropa aqui em fazer derl'amar, maIS uma vez,

.exislrn(,('. o generoso sangue brasileirú, sau- TOME IHOT1t;rn Pernambuco, Maranthão e gue de quem sabe defender, com

Par3 os 'naturais estavam contra galhar(fia e honra, as tradições de
O MELHOR APERITIVO,rOS 'POl'tLls·uescs. cometendD excessos nossos antepassados, para que o

e de,;ta per.seguição resultou que 110::.S0 Brasil continue a ser, para

�!.guns pOl'LU@Ll<CoSOO, então parti- todo o sempre, a terra de um povo

dá!'ios da independência, voltassem livre.
·a (';tusa da- metrópole. Alerta, Mocidade de minha ter-

;\0 Ceará todos favoraveis ao ra1
Imr,pr.ador. EscuLa o CorneLBÍro de Pil'ajá ...
l\a Bahia a luta continuava en- e enquanto te bater no peito um

t1'<:>, :l� u'Olxis do General MADEI- coração voltado para o Patrimonio
lUi., "Cl1p:.rr'·: '.L c'dade (1.: ';'Iio'ln"tóricü 00 ti'lJ RI'(lsi1.,repele as

�-Vida Social
. ,.ANIVERSÁRIOS

• Menina Marilene

Trajano, 7,,, Tel:' 1151
FlorianóPolis·

A

Ilu.a

Sociedade de'Cultura Musical

:I

o govêrno de Moscou está em colaborar com as ,demais
mais interessado em defen- fnaçõe,s �a estrutura de U.q:l
der seus interesses do que'mundo ,melhor.

A MODELAR
Recebeu d,a.s melhores fábricas do país:

co.stu�es de linho, seda e tropical:
sedas de lindas padronogens.

finos

lude catarinel1.se. iniciativa .

E' justo, pois, que a culta so- O prog'l'ama escolhido
ciedade de :FLorianópolis, prestigie guinie:

ia PARTE

SUPP€ - Cavalaria Li-

Dansa Huu-

StraU\5i8 Nos BO!squ�s

GRAVATAS finíssimas.:
PANAMAs de tôdas as côres:

é o se-

e ampare financeiramente o grupo
de aoonegados que tanto tem tra- 10)
bulhado para a eleV'açãoo cultural geirra .

do p.ovo. 2°) - GrÍleg - Cançã.o do 801-
Tornou-se, agora, indispensavel wjg.

a aquisição de um moderno. piano I 3°) - Brahms
de �l.lda para concertos, cUJa fal- gara n. 1.
ta vinha prejudicando muito a 40)

ideologias vermelhas e verdes, com ha.rmonia técnica do conjullto. de Viena.
estoc1smo, embore te custe a Vi-! Embora o Governo do Es'Lado, 2a PARTE
da!' pes.soas e firmas desta. praça hou- 10) - KaLe!bey - Em um Mer-
Sejas digna. ó Mocidad�! de teu \'ess.em-na auxUiado pecuniaria- cada Poosa.

Brasil! mente, ainda não fOI cons.eguida 20) - Prisco - Canção.
"Ama com fé e or.gulho a terra a quantia necessária. 30) _ Mas,senet - Thais (mi}-

eIT} que naoSCe<lW I" Gom o fim de obie!!' os fllndos dirtação).
Andr.é Nilo Ta,dasca f qlIe compl,eLean a respecLi-ra com- j 1;0) - WaJ.dLeuf'el - Espaüo..

CRETONES e LINHOS nadoI'.ais:

Completo so:rtimento de te·..nos para
h.o'mens e meninos.

Artigos aiS pro..ia ff veraneio.

Capas d.e gabal'dins e ch(lntun�.
tôdc.a 0"1 qualidt;tdes e

tarnonhol!l_

Preç'O?i e:clpecio.1s para

Vendas a V 1ST A e

revended-ores.

a PRAZO.

MODELAR
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LIRA T. CLUBE- Dia 14 do corrente, grandi�so baile em cememeraçao à

posse da nova Diretoria e Coroação. da Rainha da' Primavera .. ,Traj�: Samer.dínner ..

jacket, smooking e branco. Estréia 'do grande pianista Romeu, o demenio do teclado ..

'

Ministério da Guerra
5a. R. M. C. R M.

ED{TAJ_,
Fato saber U todos os cidadões,

f\epuI'Lições Federais, Estaduais,
Municipais e outras entidades ínts

r-ossadas, que os cidadões maiores

de Ui anos estão tora d idade mi

litar, de acordo com o artigo 40 do

Decreto-lei n? 9.500 de 23 de ju
lho de 19'.6.,

1'\t':;I as condições a prova de

quitueão com o Serviço Militar é

feita pala simples apresentação da:

Certidão de idade passada pelo
Registro Civil, não sendo neces

.sár io nenhum documento de natu

reza miti Lar:
Olimp'io Mou"rão Pilho

Trn. CeI. Ghef€ dá 1üa C. R M.

F

'-�'--CI)V( >G· ·/"l;:-��I._i-"-._ _. _.- - ...c� - -./ '� ..
I '!, ,

.

j" ItllDr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

I
ESCRITÓRIO: RU!i f'eUpEI, Schmidt .� - So!a 5

IEdifíciO' Cl'uz.airo ....:. Fl-oricm6polia. I
_____-_......�......._ " "mim' _. = '1

I
I
1
·1
í

Para Transporte Econômico lnterestodool

Escolha um International

o transporte pesado nas estradas exige um caminhão com

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

razões por que tantos operadores escolhem os caminhões

International para serviços entre Municípios e Estados.
O motor International "Diamante Verde", possante, econô-

. mico e de funcipnamento suave, 'proporciona' maior rendí- -.

menta com menor consumo de combustível - uma grande

'vantagern nos transport�s a � Ionga dístãacía por estradas
, .

acidentadas.
" ...

' : .,:" ". .

Procure conhecer melhor a série International, pedíndo-noa
folhetos descritivos e

o

D
Com Df prod...... "0 ,"'.......
_01 Ho"._ \I. S. 01.16.
.�."'115_'"

: ....rI.�:..,� j�. -
--

informações

cOlQpromj....... ,�
. l . <.

sem

Os Concesslonários:'

C ..

'.RAMOS &: CIA.
Comunicam que 1'eceberão pedidos para chassis de
caminhões tl câminhonetas até o dia 7 cle� No?embro

-

.ELE6ANClA, CONFORTO E ECONOMIA
ccnseque-se com .os trajes soh-mt!didos

GUASP I

Boa

Vendedor pO:r conta proprio:
PLACIDO �AFRA - B€I�Qr de Módos'
Rua Felipe Schmidt, 34 - Fone, 755
coleção' de amostras Atende-seàdomicilío.

.ESCRITÓRIO JURIDiCO COMER.CIA!.
A..untoil: 1urídicos.- Comerciais-' �-q.raÍ9 'e lnformativol

Endereço 'I'el, ELIBRANCO - LAJ� Santa Catarina
C0nllulte nona Ol'gClnização o:ntes. de se decidir pela com

:'.)rQ ou venda de imoveis, pinhais cu q'l.lclqul9l!'
empreBO neate e.todo

Diret.or: •• DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

Rua Frei Rogéric, 54 -'-- Caixa Postal 54 - Fone 54

QUfR VESTlR·SE COM CONfORTO E ELHiAHCiA 1
PROCURE A

alfaiataria ello
Rua Felippe Schmídt 22 -- SobrBdo

E�CRITúRW JUnUHf;O COMERCIAL
(Com um- Departamento Imobiliário)

vendas de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor r dr, Elisiárto de Camargo Brsneo

'ADVOGADO
Roa Frei Rogério, 54 .:._ Fone 54 - Caixa Postai 1$4

; l�)ndereço telejfráfico: "�libranco» - Laje,. - Bt- Cnunlll.z

!
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CONTA CORRENTE -POPU�AR

Ijuros 51/2 8. a. .:._.
Limite Cr$ 3O.00Ó,OO

Movimentação com cheques I
Banco do Distrito Federal Se A. .

TMP'lZAÇÃO. CONTRA O GOLEH.A RI\! HO;,/(: KONG

V, sp!' anunciado o Rpar-('I'imi'nlo de " casos ,k colora em

Hong Kong, as 'autoridades médicas Iomatam logo cn:'I'I;iI�as I11P

didas de precaução para impedir que a doença SI' ahfLl'fls�c onu-e

a população. Num posto médico chinês mobilizado para; cornbutor o

perigo de uma epidemia um petiz local recebe, algo aterrnorízado,
a espetadela ijue o imunizará contra o morbus,

,

,BRTTISH NEWS SETiVICE

Rua

'CAPITAL: CR$ 60.üOO,poO,O{]
RESERVAS: CR$ l5.000.0oo,OO

Trajano, 23 ... Florianópolis

•

FRACOS e

ANÊMGCOS
TOMEM

Uin�o . erefisntª�n
"SILVEIRA"

Grande Tônico

I.,.. h'! .aem a sempre em ca�a uma garrafinha

aPERITIVO «I( N o I»

. :w"aC'=""""

"I laboratório
�
�

Radio-Técnico-Electroo
Fundado ern 1935 g

McntogElm dG rcidioe,

AnlPli'l'
1 ficoÕOr&9-TranamiliOllo:t-8111

I·
Matnict irnd·pOl'tUod"'" dAiretQ" ,

rnent0 Oli • o.'
.

Propr ie tário
OtOIn'1f Gp.orges Bõnm

I
,E:e-cti to - Tecnico - Prof.illlliopaJ .

.

.: fOi·fo�:o:�P�i�:oPQ I�uu JOG6 Pinto n. 29 .- Sob. .

IL(J&DciQS e Rep�..en taÇÔ4UI erCll
0-0.1

Ma.tÍ'i·:a; ·Floria.n6poU..
Rue-- João' Fmto i ,no "

Co.íXCl,. Postal '. 37
êÜicl ;' Crtl.ciúm�

Ruo f"iorlano Peixoto••/n
. (!4u. Pl'Úpl'lI.l) •

T,elflgl<ClInaJI: "'PRIMUS"
AQ4IlQtA., uo. 'prhv.lipal.
muft�oI.�lotO do 'E1rt()'�.�·

"

.. .,.'

SNRS.
ASS4NANTE.S
Reclamem imediata

mente qualquer irre

gularidade na entr�ga
de seus' iornees,

1
I

DESPERTE I SlilS
DE SEU fIGIDO ......

e saltará da cama disposto para ludo
Do fígado deve fluir para os in�es
tinos, aproximadamente, um Itero
de suco biliar por dia. Se êste suco

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

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

primido, desanimado e demau humoe,
V. precisa das Pílulas Cárter pata
o Fígado, para fazer com que êsse

litro de suco biliar corra livremente
e V. se sinta realmente bem. Compre:
um vidro hoje mesmo. Torne-as
conforme as instruções. São dica..

zes para fazer a bilis fluir livremente.

'Peça Pílulas CARTER para o Fígado�
Tamanho .. econômico: Cr $. 3,5q�

o

.�ARMÃCIA ESPERANÇA
dQ Farmacêutico NILO I,AUS

Hoje 6 amanhã será a sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopátias - Perfu,

marias - Artigos de borracha.
Garante-se a exata observância no receituário médico.

RETIRARAM SUdS CANDI· .

DATURAS

Tôdas as bebidas, inelusj\, •. ii""

fabricadas em outros Est�d.()os.
retiraram suas candida\llri1�.
'Para núnar nos lare!] cular!-

! nense.s, .- em vista da certíssi
ma. vitória do aperitivo KNOT

-�--------

IT O
•
l

Q �Ha;a�Y' \v:He.:;;!i-a
Tir a.dsriJl!:' 7
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Moderna ... Aerodinamica ...
Alta Classe!

\,

lo-
1

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de. preencher o

-eompon ,a,baixo e remete-lo á nossa Redação afim de completarmos
,,�uanto antes, o nosso '110\'D Cadastro Social.

'.

Nome .................................................. o' ',0.0 o •••••••

Sexo ".", .. ". E.st. CiVLl ' D. Nasc .

Esposo (a) •••••; •••••••••• 0 ••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••• 00 •••••••

•

Emprego ou Cargo
'

: ,' .; : .

Cargo do Pai (mãe) .

:
...........................................•. 1

Observo •....
0.: '.0 •...•....•••.••.••.. 0 ••..•••••••••••••••••••••••••••••

• 0 ••••••••••••••••••••• o •• 0 ••••••••••• o. o. o •• 'O ••••••••••••••••••••••••

Agradecertamos, também, a gendileza de noticias de nascimentos,
-casamentos e outras, dc parentes ou de pessoas amigas.

Labora�6r.io
<:Iínico-

RUA JOÃO puno; 25
fone: 1448

Em frt'lntã ao Tesouro
do Estado'

Florianópolis
Df, B. 6 S MaQil!la Ps'rm. Hubal Al'�l!S �8 SOUZB

��rm. L. da tosta Avila

Exame da I'H'J.ngue, Exame pora veriticação
de cemcee , Exame d'6 urina, EXQ"nle poro

verifiOClção da gravidaz, Exan."\C? ode ;&,f.lcarro,

Exame para. v&1'ificQ,ção de doenc."s do.
pele. boca e cabel,os. Exame de té:z:es,'

�

EJtome de seCreções.
!outovacdnàs e transfusão d.e !'lo-ngues,
Lltamo qU\raico de forinh,os, be-oida.

cç,fé. ógua., etc,

'",

I

''f'

'Aca'demia de cemercto de
Santa Catarina'

Acham'se abertos, até dia 30 de novembro. o. irucrições CIOS

"EXAMES DE ADMISsAo à 1. a aerie do Curso Comercial B<Úlico da
.Academia de Comércio de Santa' Catarina.

As informoçõejl são prestada. pela Secretaria desse elltQbeleci
nlento, à Avsnida Hercílio Luz, n.0 47, todos' .08 dias utei•..das 8 àa
'9 horaa e das 17 às 1'9 horas.

�

CURSO DE ,MOTORISTA
_ ��<::::;..���. 1I�,/ m&
ç."� � o_·°mifl
Socorro de Autornovets

•

Serviço de Pro-nto

Ensina-se a dirigir automóveis

Al'l'lador e Profissional
,Teoria e prática - conhecimento do motor.

Atendem se, chamados para reparos de urgência.
Auto-Escola �-4 7_77

GARAGE UNIÃO PRAÇA GAL, OSÓRIO, 40.

o Sabão

E

" canetas-tinteiro

t •

já embarcadas nos

Estados Unidos para

a juventude do Brasil
sob a nova marca

A Casa Marzullo Cane taa-T'irrteir'o, num gesto altamente

simbólico para com a mocidade das escolas, escritórios,

repartições públicas, do Rio e do interior do país, breve

mente lançará à venda, por, 'Cr$ 65,00 a elegante e efi-

Produto da grande fábrica norte-americana "Eagle", a

caneta-tinteiro "Marzullo Junior" possui pena de ouro

de 14 quilates e tem, por li .rantía, o alto conceito

da Casa Marzullo Canetas-Tinteiro!

Dotada de saco de borracha, possui diversos tipos
de pena: fina flexível, média flexível, fina dura e

média dura, Gravação do nome até 211 letras.

Assistência técnica no caso 'de desarranjos ou

defeitos de fabricação, devendo a caneta ser

remetida sem remoção de peça alguma.
Aguarde, pois, a mocidade do Brasil, a ca

neta-tinteiro "MarzuHo Junior"! 'Econômica,
'eficiente, durável!

ciente caneta-tinteiro "Marzullo Junior"!

�

CrSS'5,Oo'
�1"...... 'O'� '4 _ "'..�

..\�
..

"

Os compradores do Rio deverão dlrl
,ir-se dlre�amellte 'à. Casa MarzuUo

Canetas-Tinteiro,Av. ,,:ioBranco,120.A,
Loja 12. Galeria Ilos Empregados �o

'r' �J- �."

,,-.
",:".,,,,\,

._.J'

.' J

NOTA

DEPT. bo INTERIOR DA<::,ASA MARZULLO CANETAS.TINTEIRO,

Av. Atmiran�8 Borroso'- 2 - 2,· - $/ 201/3 - Rio

Saluador Merz"Uo

encommdafldo a sua "MarzuUo

Junior", que lhe serlÍ remeRdCl pelo
Reembélllo, 'em aumeRto de preço.

CM-46 Intsr .. Am\1Jricano

GI
\ _)

NA-O É NOÇ!VO AOS ANIMA�S D'O),AEST1COS '

U GII_ iiIHfTMr_�FS57 -_

l�D DE"
\VETZEL JNDU8'rRIAL-JOINVII.tlj�, (Marca

--------------------�------�----------------�----------��----------------------------------------
TORNA

rteg-lsl
,

r� 'RCHJPA 'RR.\NQUTSSTMA
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o ESTADO-Qu.r!a-feka 13 de NcvemtHo de 19'4.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

ras,
A delegação, c�tarinense ao c�m- TRANSFERIDO O JOGO GADCHOS _

peonato brasileíro de attetl;_no, E BAIANOS B. Aires, 12 '(D. P.) _ Foraan os

que, chefiada pelo sr. He�tor

,er-, Pôrto Al�gre, 12 (Via aére.a) - 'I seg;LJ.i.nte.s os resulba:do:s de ontem,

dJ.'ari e levando como ;re�resentante A C. B. D. resolveu tI'aI1Sferil' o ,no camp:eo.lla{o ill1.oomaciaual de t�- TeleOramas. reti· OSda iI�pre.nsíl o sr. Waldir Gnsard"
jogo entl'e as seleções da Baía e do lois que \',em se.n.do 1:!j,spu,bdo nes-

ODEON 'No n!lpart.amento dos Correios 0"-segUIu ,sábado para Porto A���re, Rio Grande do Sul, do dia 14 para sa �piltal: E!IYriq'l.lc l\fon.t�lro,. a�- _ Simuuaneamen�1\{PERIAL T�légrafúS, acham-se reUdos 0$tendo la cheg3J�o no dl<ll ,seg , ,te, o dia 17 do corrente. g�Tl't]110, V1enceu o ht1asilell'O AlCl-, 5 71�, e 8:1I bs ÁS 7IA h" _! co.o.guinoos telegram.as:en.contra�se rnuiio bem dIsposta e .,. d
. 9/6 7/� "/4 R to

' 7'_ I'! • ii" N'-'.

"
'. ,rande Os gauchos segUl�am on"em pa- t?s, por -> l, ;; ,e v. �na,

_ 'SE.SSõES DAS M'OÇAS'- F:ramelino Machado '_ P.;eué' deconllante no, resultado d� g
" ea São Pau'lo, ond-e OOl'Ú rea.li.zado Cb�qeno, Vle;l?'ceu o ar,genttilllo Albel'-

_ Sta.n LAUREL _ e _ Oliver Paula Machado _ Alt..ak, IkIsa ,'_oertam(l nacwnal qu� sara �n:C1a- o maich. ' lo ClIllli:mtti, por 6/0, 6/0 e 6/2,
HARDY em. Judith Wendbausoo _ Samarco _

.do no dia 15 no estM.�o da Soglpa. I
.

No momento estão sen-do toma-
,

• -,
'rOUREIROS Tr-a.caminas - Aprocuradorll

C!-O LOURENço A Pl'I'n,neza Abr"- G,rtln1bero'" _ Anicio Sch-"',"'s providencias no sentidQ de se- J":;" A.'�dal'" e AmeI!.,
- ....A ,�i:IiU<..<... J... (s· ... '·o Mafra e Carolina VQv AV II fl... AI 'd 01"M De:iocirem enviados os restantes atletas .. ", do Sul - Nac. Coop. midt _ CI es . Ive�,<> ,-

·t' Ferrari Mafra SaUm Abdala .

_ A CIENCIA POPULAR J2-1 _ Adail Madruga - Esau Pereira.que se eooontra.m em Cu!'! lha,
disputando o Campeonato pa.spor- participam à. p<SlIlIóa. _de pcrticipare M peilsoo. de Shortpl?e�l:�d� �:t:ilvaJOã{) ��:�!��eiraAm;;::.=tivo Regional. .UM !'el.açõe. qU'll, lua fil.h<1 Iual reJaçõ.. que NU filho

S-lMARIWA. contratou caso- GILBERTO, conuatou ca..a.- Sras. e Sritas Cr$ 1,20 mina,s - Chriswvão Oliveil'!!' i -

meQto com. o sr, Gil�rto mentA:a com a senhorita. Estud�ntes... Cr$ 2,00 va - Osmarina Sousa cuidado -

Abdo1;a. ,.' Mari1da MobCl. Cavalheiros .. ,........ Or$ 3,00 F,c,ondilIw Machado Mariana!
- Censura: - "LIVRE" - Cre- Cordeiro - AnLôrlÍo Sesoto - .João

anças maiores de 5 anos poderão Brasoliu - Hildo N{)Vi:WS - Majo,l"
entrar na se.ssão das 5 horas. '- Gost-a.

Previ'lH do tempo
Previsão do Tempo, até 14 horas

CACHORRO BATE UM
' do d1a 13.

.

.,UM
T�mpo' em O'''�'al lllstavel com

"RECORD" MUNDIAL

I
- oe: ,

, chuvas.
Buenos A1I'es, 11 (U. P.) - O ca..-

T ' .' I"." emperaLura: eSLave.
chorro da raç.a pastor Arras ba-

V to d N te Le' fr'es-" ri" nd' I d l'�
en s e J 01' a s"e,t&U o reooI'u !)lU la e sa LU

em alluro ao pular 3 m(ltros e 31

I'
ros.

,

,

. "" . Temperaturas extremas de hOJe:oontImetros. O reoord anterIal'
1\1" 24'" M" 17 O·

t' t
' aXlma ,.:{- - mIma ,.3 metros e 24 cen lme 1'05, per-

tencia ao mesmo cachorro, A 'prova Ifoi patrocinada pela ASSOCiacão! Carpisa;a. Gra9stH. PijamEt,
Argentina d€ Criadores de Ca- I Meia.. da. m4:l!h9{'Cl!I. pelo.! me
(lhonos "Pasl.ür" a qual fi.sc.alizou I Dores preços 116 Oe CASA MIS
.a r�ferida prova. I CELAi'J'EA - RuuC. Mafra. 6

CAMPEONATO BRASiLEIRO
DE ATLETISMO

A Federação Atlética Cata
rinease recebeu telegrama do
Comando da 5a• R. M. comu
nicando que os atletas do
320• B.C., Alvim Maas e Mar
cilio Pereira, poderão seguir
para Porto Alegre, direta
mente de Curitiba.
Podemos adiantar que Mar

cilio chegou à meia noite a

esta Capital tendo seguido
às tres da madrugada para
a capital gauc118.' Maas s�
gue pejo avião da carreira,
de Curitiba, ainda hoje.

ELIMINADOS PARÁ E ESPIRITO
SANTO

- Em Belém, O Pará foi eli

minado do campeonato brasileiro,
p€lo Maranhão, ao SP...l' vencido na

prorrogação, pelo escore mínimo,
- Também o Espirito Santo foi

eliminado pelo selecionado minei

ro, na prorrogação por 1 x : O. O

prélío foi realizado em Vitória.

UM PEQUENO CAMPEONATO
Rio, 11 (Via Aérea) - O carn

peonato carioca de Futebol, ter

minou empatado entre Botafogo,
América, Fluminense e Flamengo.
A F. M. F., para decisão do cer

tame, vai organizar um pequeno

campeonato, em dois turnos, entre
os quatro lideres.

SANTA CATARINA NO CAMPEO
NATO DE ATLETISMO

DOIS "RECORDS" MUNDIAIS EM

OSLO·
Oslo 11 (U. P.) - Numa cqm

petiçã� realizada' nesta Capital, em

hene.fi.cio da Grécia, uma equipe
local ba.teu o "1'ecord" mundial do
revezamento 4x800' metroo. Essa

equi.pe marCQU o tempo doe 7,29,0,
melbol1an.do de 1,4 a antiga marca

mundi,.al. Nove dias antes, Rune

GustavSiSon, também em Oslo ba
teu, o "IIOOOlId" mundial dos. 1.000
metros l'MOS com 2,�1,4.

RETARDADA A ES1'RÉIA DE
CARIOCAS E PAULISTAS

Rio, 12 (Via aérea) - A C, B.
D. informou ás entidades interes

sadas, 'que o Distrito Federal e São
Paulo somente est.rearão no Cam

peonato Braisl!eiro de Futebol, no

di,.a 10 de dezembro, o que repre
senta um alto oogócio para os pau
Hstas e cariocas.

ETERNOS "FREGUEZES" REALIZA-SE DOMI:'{GO O FESTI
VAL DO C. A_ R. OLIMPICO
Está definiti;amente marcado I

pam o próximo domingo, no gra
mado do Peri, em Barreiros, o

grandioso festival que o C. A. R.

Olímpico levará a efeito, em seu

benef'ícío. '

Oito partidas serão disputadas, I
cabendo aos vencedores. r íquíssi- i
mos. troféus.

O conjunto do Popular F. C.

apresentar-se-á assim formado

para o confronto com o Cruzeiro
F. C,: Valmor, Bolelho' e Iolando

(ou Edgar); Alvaro, Natalino e

Dkií (ou Osoar) ; Nenem, Nery,
Paulo, Gentil e Acácio.

o encerramento da série de

jO(/OS Partmaenses x Gauchos,
efetivado dia 3, com mais 'U,ma

das nossas tuibituois oitôrias,
veio colocar' em 'evidência,
aquilo que sempre aiirmamos:
sem a inte'l'{e1"ência. de fatores
eztronnos, os paranaenses são

paI' nós sempre denotados,
exiaindo maior 61t menor es

forço de nossa parte, não em

resuluuio à sua eiioiéncia,
'mas sim como consequência
das nossas habU�utis deticién
cias. Este .arw, como nunca

aconteceu,
.

os çauchos não

treinaram, não tiver'a/In qual
quer preparativo. Ficaram. en
treçues à sua P11Óp1·ia. sorte.

Ao cont'I'Ó1'W se deu. C'01n os

par'anaenses. Treiaarani a va

ler. hrcportarom. jogadores. Pi
zeram eeercicios físicos desde

a madruaada. Alimentavam-se

com mingáus, enfim para po

der ganhar. Mas fOTmn outra

vez abatidos, como muitas Olt

tras ainda o serão, a menos que

o Aguiar providencie uma. vi

tória. Todavia já consequiram
uma bôa coisa: venceI" seus

adoersârios em seu. P1'ÓP1'io
âominio, quando iantigamente
e?'a.1n socadas, Não há dúvida

que pl'o{Jrediram. Porém" con

tinuam. sendo os eternos "ire
gnezes".

Um gaucho

O VASCO JOGARÁ EM SANTOS
Rio, 12 (Via aérea) - O Vasco

da Gama realizará em Santos duas

pae-tidas amistosas, sendo a prí

i rneira na sexta-feira, oom o, Ja-

I baquara,
e a segunda no domingo,

com o Santos. O clube caeíoca re

tccberá 50 mil cn;zeiros.

Rio, 12 (A, NJ - O selecionado
do Maranhão chegou na tarde de

ontem, via aérea, para jogar do-

I mingo com os, mineiros, provável
t mente no gstadlO do Vasco,

\

Em comemoração ao Dia da Pro-

clamação da Republicá sexta-fei
ra próxima em partida amistosa

I deírontar-se-ão Paula Ramos e

Figueirense.
O j-ogo SC1'á. ,1'e:al:iuJa'Cl1{) no Estádio

do F. C. D" com iruicio ás 15,30 ho-

CoDe rsos prolllli
do pelo DASP

! Becebemos o seguinte oficio.
que agradecemos :

1 - Tenho o prazer de levar a4

"OSSO conhecimento, para a dívul

gação que' julgardes merecer o as-

sunto. estarem reabertas, de .

12/'l1j.í6 a 2/12/4.6, as inscrições,
para os seguintes

'

Concursos pro-

movidos pelo Departamento Admi

nistrativo do Serviço Publico

(DASP) ;
ESCRITUR.ARIO dó S. P. P.;
AI.MOXARn'li�' do S. P. P.;
DACTILóGRAFO do S. P. P.;
OFICLll. ADMINISTRMrIVO do'

, , S. P. P.;
INSPETOR DE ALUNOS do S. P.:

p,
2 - No Pôsto de ínsct-ição, na

séde da Deelgacía do L A. P. 1., á
Rua Felipe Scbmidt, nO 5, 1° an

dar, em Florianópolis, diániarnente,
das 8 ás 10 horas, exceto aos sá

bados, os interessados poderão ob

ter os esclarecimentos que deseja-
rem.

3 - Os que não puderem compe
recer ao refet-ido Pôsto, por residi
rem fora da Ga1)ital, deverão diri

gi.r-se, por carta ou. telegrama, �Q!

endereço acima mencionado.
4. - R-eiltero-vos minhas melho

res' saudações.
DELEGADO DA DIVISÃO
DE SELEÇÃO DO DAS:?

,
I

....,.
)

Resenha das programações para
o dia 13 de Novembro de 1946'.

9,00 - Bom dia para você.

9,30 - Noticiário Guarujá.
10,00 --;-- Tino Rossi.

10,15 - Orquestra Cubanas

10,30 - Musicas dos Estados
Unidos.

1 i ,00 - Bazar de musicas.

12,00 - Oferecímeotos musicais.
J 't.00 - INTERVALO.

,

�,"D1eo ,��,'
Elétrico��
Famoso linimento, desde

1855, para dõres reumátí
cas, nevrálgicas. toreedu

ras, inflamações, eíátíca etc.

h4' 'ma Elétrica
do &..C� de Gl\'ai1II

e

'1010 Batista
Bonnassls

ADVOGADOS
Rua Felipe SchmMit 34.

SnJQ·3. TelM, 16-31

......
,

18,00 - Pensamento Social Ca-
lólico.

18,15 - Alma Portenha.

18,30 - Francisco Alves.
18,45 - Momento esportivo.
19,00 - Ritmos de Tio Sam.

19,3ú - Notíciário da Agência
NacionaL

Ors.
Adet'bat Ramo:,

da Silva

IT O

20,00 � Musi-cas brasileiras
gravações,

20,30, - Grandes

em

o alfajat� in�Jti:H'10
fi,ra'd'iiites 7

r
.1-

MARI1DA e
cen.f.irmClm

OP'OR TUNIDADE
A FABRICA DE CIGARROS FLORIDA S, A. precisa

de Inspetores - 17ia;antes para o E3tado

Remuneração de 1.000 li 3.000 cruzeiros.

de S. Catarina.

Os interessados poderão dirigir-se à rua Vitor Mei-

reles nO. 18 - �o. andar - sala 5. -- Das 8 às 12 horas.

DR. SAVAS LACERDA

A V 150
atualmente
Tubarão

E-3tá em

composições
musicais.

21,00 - Musicas variadas
gravações.

21,30 - 'Comentários da

Guarujá.
21,,"5 - Ultimas Melodias.

noo - E?'<'CERRAME:\'TO.

em

Rádio

Rádio Difusora
de Laguna

Todo o Sul Cat4ri!leUSe escuta
diariame nte a Rá-dio Difusora

de Laguna.
97"0 Klcs. (OO<1l'lS mêdi as).

H04'áfltOS de irr adiações: ,_ Das
10 às 14 e 17 às 2-2 horas,

Representante em F!Mi�H\ópoi;rs:
D. F. DE A,QUI!iO

.

Red,. do Jornal «o ESTAD.o»

RITZ - A's õ - 7,15 ""- 8,45 bs.
BOl'\S Karloff - !rela Lugosi

Sharyn Moffett.
.

O 1'úMULO VASIO
Censura.
RIGOROSAMENTE PROIBIDO

PARA MENORES ATÉ 18 ANOS.
- Cine Jornal Informativo

DFB.
- Pluto Casanova - desenho 001.
Preço unioo: - Cr$ 3,00.

. . .. . .. � � .

ROXY - Ás 7,30 hOl'J;6. -
Bette Davis -, Claude Rains.

VAIDOSA
Censura 8tté 14 anos. -

- Cinel.andia Jornal - DFB.
Preços:
Sras. e sl·itas. 1,20 - Estiírlantes

2,00 -- Cnvalheil'os - 2,40.

CASA MISCELANEA d'i.s.tri
buid.o.ra d'tl'S Rádios R. C. A
Vi,ctcr. Válvulu,s I: [H,aoo>i9,.
Rua Cun,sclheiw Mafra

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



7

ás

o '��l'iV61)\Oi Q?J811ilD �efrar i3 de Novembr'o de ll!NUi
__.-_._------------------------_._-------------- ----------------------------------'_

\

..

DR. A. SANTAELLA
(Diplomad1> pela Faculdade Na
donal de 'Medicina da Uníverstda
tie do Brasil). Médico por COIlCU1'
tIO do Serviço Nacional de Doen
... Mentais. 'Ex� interno da Sl!nta
Ql&a de Miserlci5rdia, 'e Hospital
fldq.uátrico do Rio na capital J'.

dera!
.aL1NICA Hll:DIQA - DOJilNCAA

NER"fbSA8
- Consultófrlo: EdIf1c1o Am6lltJ

NETO
- Rua Felipe Schmldt. ConBUltAaa:

Das 15 {is 18 horas'�
�ência: Rua Álvaro de Cana·

lho nO 18 - Florianópolls.

DR. ROLDÃO CON-SONl
mB"URGIA GERAL - ALTA CI.
'JWRGIA - MOLÉSTIAS DJil 8J11.
.••. NHORAS - PARTOS .•.

W'ormado pela F;aculdade de Metu.
cmna da Universidade de São

!'Ilulo, onde foi assistente P.Ol" ......
1'108 anos do Serviçp'Cirnrgico do

Prof. Allpio Correia Neto
Cirurgia do estômagô e vias bl
l!e!'es} íntestínos delgado e gr0880.
tiro ide, rins, próstata, bexiga.

!ll&ero, o varias' e trompas. Va:rlco
lMle, hidrocele, vartses e hérne

CONSULTAS:
dila 2 às 5 horas, à Rua Felpe
ficllmidt, 21 (altos da Casa PIl

. 1'also). Tel. 1.598.
lIUIlBID:IllNClA: Rua Esteves JU·

nlor. 179; Tel. M 7M
------------------

DR. POLYDORO S. THIAGO
Médico do Hospital de Caridade 4.,

Florianópolis
,

Assistente· da Maternidade
CL1NlCA M�DICA EM GERAL

Doenças dos órgãos intel'Dos) cspee"\al·
mente do coração.

ELECTROCARDIOGRAP1.i
Doenças do sangue e doe cervos.

Doenças de senha"" - Parto•.
Consultas diàriamente das 15 à. 18

boras.
Atende chatn�do. a qualque· hOTa,

inclusive durante a noite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meill3-

les, 18. Fone 702
USIDÉNC1A: Avenida Trompowskl,

1\2. Fone 766

DR. NEWTON D'AVILA
OPerações - vias Urinárlà:s -
Doenças dos intestinos, réto e

IIZlUS - Hemorroidas. Tratamen
to da colite amebiana.

Fill!o!li!rapia - Infra vermelho,
Consulta: Vitor Meireles, 28.

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

Resld: Vidal Ramos, 66.
FOlll' 1067

Caminhões "Siudebaker"
Em vista do recente cancelamento pala. Carteira de

Importaçã.o e Expo!'·toção do Banco do Brasil, dos pedi*
dos de> tôdos as marcOS da CQminhôes, Camionetes etc.,
avisamos nos interessados que estornos aceitando novos

pedidos até 10 de Novembro próximo, e info.rmc;tnda que
os respectivos pedidos serõo atendidos com brevidade,
em vi&ta às ter chegado <l São Paulo grande quan-

tidade de produtos Studebaker,

SOCIEDADE INTERMEDIÁRIA DE AUTOMOVEIS LTDA.

(Concsuioná'rios dos modelos Studebaker).
R. Felipe Schmidt, 60. - Tel. 1577.

o A'ucus da
{4 (mo DissolvidoA,,,,, AVISO
h

P
II

dam'enAe Comunica-nos a Inspetoria de
ria I. '.. I Veículos e Trânsito público que, a

o. ataques desesperadores e violen- !
titulo li!' experiência, a partir do

toa da asma e bronquite e,!venenam dia 11 do corrente, segunda-feira
o organ.ismo, minam a energia, arrut-

narn a saúde e debilitam o coração. Lm

I
próxima. será alterado o sentido .do:/ minutos, Nlenda�o, nova Iórmu!a
frecho da Rua Conselheiro Mafrair.édiea, CI,,":(!leCa"a circular no sangue,

d:,,,,',,,,,,d'o rapidamente os at a.qnea.

1- cruza.men. to com a Rua Deodoro
J)�t�de o primeiro dia começa a desapa-
rec.er " diíicnld,we em respirar e "01',,, 1- e Praça 15 de Novembro. Os
() sono rnparudor. Tudo o que .�� fs.z ne- .

.

Ic",atido é tomar 2 pastilhas de (1/1",,,<:1'''(0 I VelCU OS ao ·se aproximarem do
ás refeições e Iioaré completamente livre cruzamontn da Rua Conselheiro.
da :':":',Wt!. ou bronquite. A ação é rflU11.1)

réjride mesmo que se trate de casos Mafra com a Rua Deodoro, deverão
robeldes e antigos. M.andGco tem i1�o
tanto êxito que se oferece com a ganw\'l:l descer pelo Cais Liberdade oe pros-
do daI ao paciente respiraçii_O _livre e Iâoil

seguir até a Praca 15 de Novembro.rapidamente -e completo alívio do sofr-i- '«

menta da asma em poucos dia". Peça
I Assim, a parle da Rua Conselheiro

Mertdacc, hoje mesmo, em qualquer
farmácia. A nossa garantia é a StJ" maior I :\fafra

- Centro PI aça 15 de No-
proteção.

Ac",b" �om vernbro -- até a esquina da Rua
Mendaeo aoI$mor. - i Deodoro, terá o sentido de ir. Pe-

Ago�a tambem if Cr$ 10,0&:" I de-se a atenção dos condutores de

i veículos para a fiel observancia da•.;.«
sinalização, afim de serem evita-

OurO pi!llra Dentistas do possiveis aci.denfes .

INSPETORIA DE VEICULOS E22 Quilates (Justo Título) 'rRANSITO PÚBLICO, em Floria-
Envelope de 3 e 5 gramas nôpolis, 7 de novembro de 1946.

CoPyri9hl da

Consultas: das 4 á. 6 horaa.
Residência: R. Felipe Schmidt, 38 desembocam em correntes que to-

- Fone manual 812 mam () rumo daquele ponto car-

americanos 'correm para o sul ou

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialistà em DOENÇAS

DOS OLHOS
Ourao de Apeifeiçoanlento e Lon
ga Prática no Rio' de Janeiro

Consultas diariamente
das' 16 horas em diante.

CONSULTóRIO:
Rua Jolio Pinto n. 7, sobrado -

Fone: .1,461 - ReSidência: Rua
Presidente Coutinho, 58

ORo ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de CUnica Infantil ali
Assístêncía Municipal e de

Caridade
CLL�ICA MÉDICA DE CIUANÇAS

ADULTOS
CONSULTÓRIO: Rua Nnn�8 Ma.
ehado, 7 (Edifício S. Fra:n.rlsco}
Consultas das 2 às 6 boras

RESID1l:NCIA: "Rua IVlarecha! GUi·
. lllerme, 5 Fone 783

DR. BIASE PARACO

�
I h]'f.

-----------------------------, �"'I. TheRA"E t'OIJHlAHD""�

DR. SAV:AS LACERDA DR. MARIO WENDHAUSENI
. 1 .. � que um aviador -voando a

CJintca médíco-círürgtca de OlhOl! Direto« da Hospital "Nerê .. Ramc>{" 3.00 metros de altura, pode ver a
- Ouvidos. NariZ" - Garganta. CLíNICA M1WICA DE ADULTOS . .

tPreaCl'içâo de lentes de E .cRiANÇAS I s�Ida do Sol dez minu Os antes d�
q-ontato Côosult6rio: R. Visconde de Ouro que os que se encontram na super-

OOli81JliróRIO - Felipe Schml- Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No- f'icie' da Terra.dt, 8. Das 14 às 18 horas.
Sll8ID2NClA - Conselheiro Ma· vembro ,,,ltos da "Belo Horizonte") 2, .. que '95'0/0 dos rdcos, norte-fra, 77. Tel. 1545

TELEFONES l4'18 e 1204

Médico - chefe do Serviço de
Simis do Centro de Saúde

DOF.NÇAS DA PELE - SíFILIS
.. _ AFECÇõES UnO-GENITAIS
DE AMBOS OS SEXOS - RAIOS
iNFRA - VERl\-TELHOS E ULTlV.-

VJQLETAS
CONóStTLTAS: das 3 às 6 hs. - R

Felipe Schmldt, 46
RES.: R. .Jomvile, 47 - Fone 1648

DR. LINS NEVES
Moléstias d� senhora

Consultório - Rua .João Pinto n, 7
- Sobrado - Telefone 1.461

Res]dênc.ia - Rua ,sete de Setembro
- (Edif>c10 r. A. P. da Elstiva)

TeLefone M. 834

DR. s. CAVALCANTI
Clínica exclusivamente de crianças

Rua Sald:anha MaJ'iniho. 16

__,-,,_�_"::l����: lV�732

DR. PAULO FONTES
Clínico e operador

Consultório: Rua V,itor MeiJI'eles, 26
Telefone: 1.4,05

Consultas das 10 às 12 e das 14 às 18
JV�sidência: Rua Blumenau, 22

Tetefone: 1.623

4UTOMOBILIS11AS
Atenção

POi'a o seu dínamo ou

motor de arranco

OfiCINA EN�LDA
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94

._------------'---

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidade!

j Receta

� Ativo

Oro
Or$

800900.606,30
5,978Ao1.755,97

67.053.245,30
142.176603,80

SiRistros pagos DO!! últímo$ l\) anmí

Responsabilidades

(lia1.

que, na França, uma arti
manha usada com muita frequên
cia !}l1tre OS pescadores de caniço
consiste em atar um pequeno es

pêlho junto ao anzol: e que os pei
xes, ao ver-se 1).0 espêlho, lançam
fie contra um suposto rival e mor

dem a isca infalivelmente.
-4. .. que, nos meses cio verão, �

celebram-se no Japão concorr.ídas Ifest.as ,de vagalumes - ás margens
dos rios, durante as quais são �ol- I

tos milhar-es daqueles insetos lumi-
nosos.

Inspetoria de
Veiculos e J.P.

5 ... que não há nenhum inami
fero terrestre que careca por leom-I
pleto de pelo, nem ave alguma que,
não possua penas. i
6. .. qeu a gaita de foles não é!

um instrumento rnusicnl escocês, i
j}ois I'era já conheeida na antiga i
Pér.sia, no EgiLo, na Caldéia e em I
muitas cida,des da G['écIa: e que

Ifoi levada para a Irlanda 1Je:03 )'0-
. Pedido ao

manos e, dalí para a Esct.kia. pejos

Iir�=�.de,,�s,

I, T II
m�PÓSiTO DENTARIO

1'11 {A,. SE T TI
,�.o#'f�-

I
RUA SEMINAR!O, 131 .- 135

I RUA MARCONI,44 S. flAULO
que .enviará lista de preço!!.

I
I

J..._. "iii

() iIlJlaiat-e indicado
Tiradentes. i

l··
I
I
r

COMPREM PElO RtrMBOtSO POSTAL

RELOGIOS «Ferfedal'l com 17 Rubis
RHO<iIOS «A. Rooskopf e ()) com 15 Rubis

IMPORTANT,E: Todos 08 Relogios .ão acompanhados de
certi:Eicado de garantia,

(ASA MASUTI -- ,l «(asa dos 8'on5' Relogios»

,I

I
'II HORARIO. DO VERÃO DA :'Vf\,RIG"'A partIr do proxJmo dla 11 de
"Novembro, entrará em vigor o se

I guint.e horário de verão da VARIG.

liDE FLORAINóPOLlS PARA CURI-
, TIBA E SÃO PAULO

Segundas e sexLas, parLidas
13,00 horas.

DE FLORIANóPOLIS PARA POH-
1'0 ALEGRE, PELOTAS, CACHOEI
RA ALEGRETE, URUGUAIANA,

MONTEVIDÉU

Terças e Sábados, ás 10,30 .

I As quartas para o Nórle (até São
. ,Paulo). e sextas para o Sul (até

I Montevidéu). os aviões escalarão
t em Florianópolis facultativamen
te.

I.EIAM A P�VISTA
O VALE DO ITAJAl
.-----�

j Visite, sem compromIssos Ii LIVRAlllA ROSA f'

I Rua 'Deodoro. 33 I
.

FJorianópoli!! ,;

Livros novos e usedo�. Iem diversos idiomas.

Atende encomendat! de
ohras editadas no Brasil iou no estrangeiro. J
Novidades todB� ss Isemanas

.

=.7 CTt. 3M·r m _ mm

Fa.bricante e diatribuidol:'a9 das afamadas con

fecções "DISTIN'rA" 6 RIVET. Possue um gran
de Rortimento de cQssmi:,cs. riscados.' brins
bonm e barato., álgodões. 'nlorins e aviamentoll
para aHait:ltes. que recebe diretamente· d""tI

Snr�. Comerclontetl do interior no sentido de !he fozerem uma

Florian6poHs, - FIL1AIS em Blumennu e Lajes,
melhora� fábrica.. A Coa0 "A CAPITAL" chama (1 ateng60 doa

visita ante. de efetuarem suaI! comprOif. MATRIZ em

*Ma

te
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Buenos Aires, 12 (U.P.)-Parlirá amanhã para o BrasO, o vice-presi-
dente

.

da república irmã, senador Nerêu Ramos. ?

Londres, 12 (U.P.)-Recrudescer,am os atos de terrorismo em toda a Palestina. Milhares de pau ..·,.

118t08 foram distribuldos pelas organizações secretas. A policia britânica
positos de armas, sendo de grave apreensão .

o ambiente em toda
descobriu varios de

i) Terra Santa.

/

A CONVENÇÃO DO P. S. D. POLITICA MINEIRA I,nletnl pe-ssoas menos integradas dos-
Está marcada para o dia 16 do B. Hor-izonre, 12 (E,) _ A call1'-Iproblbemas econômicos do grande'

do eorrente a grande convenção do didaitul1a Wenceslau Braz, apoiado' Estado bandeíranae ..
P. S. D. de Santa Catarina. ,p'e'lo enorme el'eiÜlorado do psn e Pode-se considerar cerla, assim..
Os trabalhos serão presididos pelos correllgíonáa-ios ,do sr, Artur a vitória do P. S. D. em S. P&l1l0�

pelo senador Nerêu Ramos, presi- Bernardes já w' pode considerar RIO GRANDE DO SUL
dente da poderosa organização po- vencedora, Dila 3, dÍ'a) o veries-audo P Alegre, 12 �E.) _ O P. S. D ...

lítica, que deverá chegar amanhã a pollmico recebe manãfestações de mantem de pe a candidatura VaJ-
esta capital. solidar-iedade prevendo-se q;ue re- 1!e,r Jobín, no-me de lndiscurivef '?

O magno conclave que reunirá ceberá, uma guand!e consagração projeção ij}OJ�,ti('Ja em todo o Esta-
nesta cidade, numerosas delega- nas urnas de 19 de janeiro. do.

João Fraincr "

O 'lru li
, ,,] 1ções de todos os municípios do Es- EM S. PAULO 1, stre rp.o l.tLCO ga,u<JJ1.0, pe o-

Aproximam-se 3iS 'eleições estaduais e com o correr dos dias vai tado, resolverá �mportantes pro- S. Paulo, 12 (E,) _ A escolha do seu passado de efícíente idealismo
tomando maior vulto a agitação partídáría. em todo o país. blemas relacionados ás eleições de M. Gabll"Í'el MOlnt�.�ro pana oamdida- e pela sua cwLbU!na a serviço dos i/n-

Mas nem tudo é cor de rosa pana as diversas corporações poln.ícas janeiro próximo, sendo significati., to único ao govênno oonstitucirmal terêsses dia ICi{)lIlet1vi,dact'e, reune ao

que representam a súmula da opinião pública, 'e cuja disciplina está
vo o interêsse que se nota em t01'- de S. Paulo par-ece UHIJa solução sa- seu redor as simpatias do grande

sendo submetida á dura prova. mo do mesmo. üsfatóri'a. T'llK:I� faz crer C!'lL'e ê:le eleitorado riograndense.
Ha divergências, dissidências até de ímportancía no seio das hos- Já estão chegando as comãssões congregará as forças democráttcas TRIBUNAL REGIONAL ELEI'l'ü-·

tes tanto majorítáriae como oposíoíonístas, a ponto ,de surgirem dúv idas representativas do interior, obser- ip'au�.i<Sll.'as, que não querem inter- RAL
quantos aos resultados das u!'naIIo vando-se entre todos UIV magnifico venção .de ideologias es<tralllhas á Presidido peol sr. des. Medeiros"

O fenômeno não á novo. NeIIi implica em desdouro pana os par- espirito de disciplina partidária. índole j)'Olit�ta do povo hraseleíro Filho, reuniu-se, ontem, em sessão>
tidos, Jlj' antes um ótimo sintoma de vitalidade cívica. ordinária, o 'I'ribunal Regional

O retorno do Bra.sil ao regime da liberdade de opinião quasi ás ves-N· l-
-

d 1 EI'( I
peras do pleito de 2 de dezembro, não ensejou tempo suficiente para

.

aCIOna_lzaçao a co 0"'1
.u �����:n' rlrcrellados, clivOl'�OS can-

uma orientação mais segura em meio ás mais desencontradas ídeotogías 1'iI. celarnentos de inscrições de eleito-
trazídae á mesa das preferências populares pelas agremiações políticas. nlQ. Japonesa ires e julgadas duas consultas: uma,
J ual i, pois, que, com o des,cnDolar dos acontecimentos, muitos elejto-. . " do Juiz Eleitoral da 15a Zona. (Iri-
res se hajam definido melhor em suas !pr.edHec>ões, ou em suas COl'.- RIO, 12 (A. N.) _ O Ministro da Agr.icultura aprovou 'o plano de

d
.

1) 1 snd 'I'rib 1'-UI "
_., " •

dI" P d tala , reso ven o o 1'1 una Ilao>

vícções e rumado, consequentemente, para OS programas mais de acór- construção �-e. seis escolas ,p�m1a�1a,S .rur.aJs e um� ,esco a
.

1'0 U l� tomar-conhecimento d'a mesma por-
va auto suf'íoiente" na colônia moomca de Nembei I'okh Cambuschi

1 ldo com os respectivos ideais.
_. _ . envo vel' caso concee, o sujeito a.

.' ,...

te Quasia !lO estado de Sao Paulo, -Esses estahelecimentos serao construl-l .

'
.A massa eleitora! apresentar-se-á, por 1S80, mais concien no}

.., ' _

d
_ recurso: outra do Juíz Eleitoral da.

dia 19 de janeiro, .e de muito mais valor o respectivo voto. dos, a eS'pensa� da proprra empresa de coIOmz�?ao� Da Sl�� p,ro uça,.o 111ft Zona, (IIJira.ma), sendo l'e<'lpon-
Lamentav'elmente, o nivel cultural do nosso povo é atnda muito agl'1cola, �ue l�due o p,re.va�o de :-onse,rvas e cll:açao de bIChO". tIp �(:- dido que o prazo para o l'ecebimen- �

reduzido, e relativ'amente pequeno, por isso, o número de cidadãos J da, deverao s�l<l' prov,eIllLos fmance���� �a�� cObep,l�nat d,� toda� �s dr::;- 1.0 de pedidos de lllscrição eleito-.
oa,pazes ,de se orieIltal�em por si mesmos, na escolha dos sistemas 1)0- pesas d� funmonamento. A Escola lO 1.1 lva S�l IClell e

_ .agor a.pJ. 0- 11al &e encerrará dia 20 de novem-

líticos á que se de dev,am filiar. jetada, e luna das primeiras no genero a funCIOnar em nosso pên�.
})J'O cOl'l'ente, podendo os tiLulos se-

Não b:lJsLa .para eles, unicamente a "idéi,a". São impr.esctndiveis
D I f I d

1"em entregues até 40 dias antes da,s,

'os "homens", Home.ns que corporifiquem a idéia e lhe assegurem ati ogra () para o nstitulo os eleirões de Hl de janeiro do pl'ÓXl-
uma materi,alização sino81'a e f:tél. I mo ano,

Infundadas, port,anto, se nos pareoem as criticas ultimamenles sur- Comerciários I Resolveu áinda, 0'1', R. E., 1'e1)1'8-

gidas, á gl'ande preocupação que se nota em todos os seLones do p-,t.1S, sentar 'ao Tribunal Superior Elei--

na indicação de nomes para os elevados cargos de re.pre&entantes ou
.

A provia práLica de DACTILOGRAFIA s,erá reali2lada no dia 2� do torai sôbre a necessidade de ser'

corrente, á rua Felipe Schmiodt 37, devendo os interessados se achar m'iada mais uma Zona eleitoral'dirigenLes do povo.
"

"

. ,_ . . ,
, n' �

,. . _

Quemr que qualquer cidadão, por perteMer a um deLermmado presentes, com o J1espect!vo cartao de Iden�ld.ade, as 8 horas da ma,.n",', nesla Lu'CUnSCl'lçaO, com sédc em,

p3a.'Lido, seja o bastante para _que os ideais desse partid.o adquiram de- Sómente serão admitjd�s. á prova os cwudldaLos que se submeteram a' Chapecó ...__ .,.

fesa e obJetivação (segura, seria ri.di.ctllo. E afirmar que todo .0 traba-, de Po.:tuguês.e MatematICa.
,'.

, ,':-,' "�. > N:: h li' n" ,

-

lho c tenipo glas-to em encontJ:lar quem melhor mer,eça a confIança do S.:lJO conVIdados a ?ompar,ecer ao l�cal da ll1S<0IlÇ(�0,_ a rua I;t�IlPe ao ii mais pao
'blico é fugi,r das idéias paDa colocar a questão no terr�no puramen- Schmldt 37 (S. S. Ger,als) todos os cand�datos nas cOll(hço.es supra a111-

B 'l' 12 (U P) Of'"�eU pe';oal imp'orta em el'l'onea compreensão da nossa r,ealidade. di,da'8, a fim de receber as instruções concernenLes á prova de Da0tl- ,el UD,
1 _'

•
_

'j'tIClladIS SL\l.," ". "
'

.' , .

_, "d . , ,pelnO'T'es 'c"o governo !lU 1 ar lec a-

Bem andou, assim, o. Padldo SOCIal ��mocratlCo, d�sPleza� o lognafm., , 'ra'l"a!lll, hoje, em entrevista coI.eHva"
.essa,;; criticas para pmSsegUlr em s-eu proposIto de manteI uma m- FlorIanópolIs, 12 de novembr.o ele 1946.

(!ue as res'ervas de páo ahllahnente'J. E. E1"ícksen Pe1'eÍ1'a
dissoluvel união ent.re a idéa ,e o homem.

_ .... 'exisLc'ili�es podj.am dmar ap,enas-
Já sentenciou alguem que as idéas só Isão grandes, quando sao gran- Delegado

1,rês (}'j;a.s e mei'o aproxiu'lJaldame'l1lt,e.
des os home.ns que asenunciam.. Esses rnesni-os -ofIcilais acresc'etn,tallil

Talv·ez não haja muita lógi,c·a nessa afirmação. Mas ela se apllca Renressará Rog·,strn Delfles��rio qu,e não é �'e.�,pejrt3!(�a a· ()Td,em em\

admimv'elmente ,ao momento nacional br.a·silei,ro. Resta ag'ora, qu� .os � ti U' U "U I
Iillonhuma das pada.rülJs de Duessel-

homens enc.al'uem a idéa na puresa de sua d�finição, que salbam de París Publicamos, há dias, duas notas
d�rf.

oorresponder ao voto de seus corl'eligio,nários, ,recebido em razão des-
Hin, 12 (A. N.) _ No próximo

sôbre a excessiva velocidade com

sa mesm"a 1'déa. .

_ P' d que dois automóveis transitavam

E
� - A

'
, dila 19 ;regress.a<rá (l!e ar1s, Oh 'e

XpO"- "çao l'�rlll,A ,a'.l·t'udc ",el'tl·.cal que nesse sentido, souberam tomar os repre- em ruas de grande movimento nes-
, .;lI ",(,&I .1,.l Y'

eX!e.nae O oargo de ad1do mi<l'ilta:r, o

senLantes do Partido .soci'al Democrático é firme penhor de. que tal
g,eln,emJ.. AI1@elo Mendes de MOi!'ajs,

ta cidade. CUInI>rimos, 8;,&'ora, tam- Conl inua ,aberta á frequência
conduta será mantida. E é (dentro desse critério que se onen1Jar� a

há potroo II1,Ome:ad<o com::.n;datUve da bém, o grato dever de registrar que
public·a, a nova Exposição de Pin�

po,""roo'a a.gl'eml·a"a-·o p3l1'tidári,a, em. n,osso �stado, em s,ua. pró.xlma o sr. Lecian Slovinski, Inspetor Ge- 'LuJ',a (io SI', A.cal'i Margarirla, nosso .....\.l'v ""
_ QU!arb RJegli,ão Mi.IiJt3ll' e Gua..ni-ção �. °bI'convlenção. Por isso, nas urnas de Janell'o, nao lhe faltara o apülO do

do Estado de MilITas Gemis.
ral de Veículos e Tral1s'lto Pu lCO

esforçado ()onte-rraneo; {:l insLalada'l

povo, como não falLou na memoravel jornada de .2 de de2lembro: tomou as devidas Iprovidêllcias pa-
nos amplos salões do DemocraLa.

Os homens que o Partido Soci,al DemocrátJ,ço apI1esentara ao

F" d d
ra que o caso não se repita, clta-

Clube, á Praça 15 de Novembro.

!5ufl'agio do eleitorado catarinense seq'ão idéas em marcha para a OI con ena O mando á responsabilidade os cul-
A monLra é de 37 quadros, in-

gr:.andesa do Estado e p,aJIIa a \pr,O!Slperidade do povo. • pados. clusive algumas aquarelas, em sua.

Ateill13's, 12 (U. P.) _ O sr. Nieo� Sendo o jornal um vei(i1llo das
maior parLe- paisagens e marinhas�

, .

1 carências do p'ovo, e do seu pl'O-�au Za(lhaI'�a.des, secrertarIO ger,lli Como elas vezes anteriores, O·

d:o palntido comt�nJ.s<ta giI'lego qUie há nuncia�ento a res�.eito dos fatos,
pintor catarinens-e revela em seus,

duas s:e;m3lllJaJS foi absolvido em S<a- a aut.ondade referI�la dem.o�stro� trahalhos a s-ua indi,sculivel illtui
lÔ/níÍJaa, acusado de ·"I.nstaJai!' a perfeita c_ompree_nsao e eSplrIto- dei ção artistica, apresentando-os com

giUe.ITa civil." foi Clondenado a 7 colaboraçao.
_, I notável sincel'i,dade e destacando-,·

meses e me10 de prisão por "Difa- Esta, a razao desta nota.
se pela feliz escolha,dos motivos a

mar o exél'CÍlto". Zachariadles ,foi
LEIAM A REVISTA que soube emprestar a habilida-

eand:en,a.do á rev,eli,a, mais hoj,e de de Se'U pincel 8JU harmoniosa·
OOIl1lPal'eceu e f,icou em li'berd'ade O VALE DO ITAJAJ conjunto de' traços e tintas, confir-
COln<d1don.al. mando seu renome de bl'ilhqute-'

paisagisLa'.

AorlanópoBtt,13 de Novembro de 1946

HO ENS E IDEIAS

Não terminou
a parede IMandou visitar o

arcebispo de Cni�bá
Rio, 12 (A. N.) - O s·r. Presldeu-

te da República mandou visitaI!' s.

f!evma. dom FmDCÍtsco AquiulO COT-

11êa, ar,cJelbispo de Cui:abá, pOtr mo

tÍ.V'o do 3Ic1iawN'e que �ofreu, sáb-a

do úl.timo.

Buepos Aires, 12 (U. P.) A

gJr,eve '.dos elJ.1l/Pre,gJ:lJeJ,o.s nas fáibdcas

de Clflltne,s e cons'ervas que par'eda
filnd�;t on,tetrl1, leultrou hoj,e em no

va flase CTh'iticJa, após a d'ecisão dos

empregaadlOs de A�moUi:' e SwHt, de

não. flegr,es,s'amean .3'0 tf!abaRw n.a

próxima qua:r:ta-f,eira se não f.orem

tnodiiio!lldos 4 p'OIl1toS. Essa l'esolu

�ão fot ad.ol1ad'a hoj·e a noi,t-e, na

neUlIllaa dos emprega.d'os u'ess.as

duas fáibricas. Em Hos.ári'O, 5 mil

ell1lpreglll!dos de fábricas d,e cames

e ooll!Js.ervas reso]iVeIl'ão aderir ao

movmenrto tOlloodlos peJos seus 00-

NOS BASTIDORES OA POLITiCa NACIONAL

NUN'C� EXISTIU IGURl

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INfLAMAÇÓES,
COCEIRAS,

Em s'eU'S "estudos ,,_ Confissão..
Ciciliano e Tio Thomaz _ AcaI'Í

aVall(/OU vitorio'so rumo á perfei
ção, daRdo-nos umas telas real

men.te recomendáveis.
Registamos Cóm pl'a7.er esse por

menor, poi.s traduz a continuad�

p11eoC11{}ação do artIsta em conse

g-uir o ideal, enobrecendo bonesta-

I mênte- a' terra· de Vilor Me,jielles.

f _R I E R A S,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


