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A ti, Bandeira Imaculada do Brasil, que trtmlffá'sUiiibrrosa":::lôf céus da Europa,
na

- lula ingente da Democracia, contra o totalitarismo nazi-fascista, com a Vibração das
nossas homenagens, o juramento solene de te honrar e .de defender. até a morte I
.............,.. _ ===S"

o MAIS iL'i1'IGG DURIO DE SANTA CATARINA

Pr'o�r[elfHil) • Diretor-Gerente: SIDNEi ;\i(lCETI - Diretor: BARR.EIROS FILHO

Diretor de Reda.ão A. DAMASCENO DA SIL�A

9882Ãno XXXIII i' Terça-feira, 19 de Novembro de 1946

o dr. Neréu. Ramos, quando falava

NOS BASTIDORES. DA POLITICA NACIONAL
C�mo repercutiu a candidatnru
va.--Candidatos do P6fr�B� ...-O registo

Plínio Salgado em Florianópolis.

A,derbal R. da Sil ..
do P.C�B.

Um aspecto dos ctmoencionaes

I
ilva, os seguintes expressivos te

Iegramas:
Dr. Nerêu Rall110S - Vice-pir,esi

dente Ida República - R.iu - A[:Jrc
se-nto a V. Excia. sinceras ,flellÍ'Cita-

ções pelos brilhantes resultados da

Oonrvençâo do P.Sp. e pl!lla' eandí
datrrra do dr. Arl,erbal Ramos da'

Silva, também apoiada pelo meu

partido.
(,a) Laursta Mourão - Chefe do

Depaa-hamenao Femíndno do iP.T.B.
Dr. Aderbal >RlllTIIOS da Silva

Flor-ianóposis -- ,Ap,I'0Sento 'ao- ilus
tre conterrâneo CalhEOSaS felícita-"
ções w1la sua -iJndi,oação à suprema
inve.,>tildul'3 dia Estado, pelo P,S.D.,
a!po:ilfUda pelo P. T. B, secção San-

I t� Oarliarrina.
COMISSÃiO EXECUTIVA DO PSD perior Eleítoral já disteíbuíu ao i (a) La.l.llr1ba Mourâo - Chefe do

Em uma das recentes reuniões, procurador IAJloeu Barbado, visto I Depal1baJIlJIelut!O Feminino Estadual

nesta 'Capital, da Comissão Execu� ter se 'dado como impedido o pro-! do P. T. B.

tíva do Partido S�l Democrático, curador ,gemI sr, Temsitocles Ca- PLINIO SALGADO EM FLORIA-
foi ,0 dr. Anes Gualberto, eleito ViaJ'caID<t:i, processo sôbre o pedido NóPOLIS
para preencher a vaga aoerta do de canceâameano do registro do Çheg.ou ontem, Ia esta oapiiital, o
.saudoso catarínense dr. Altamíro rpartd:do Comunista do Bnasã. sr. PUnia �l:giado, ex-chefe do inte-
Lobo Guimarães. Já consignamos a extraordinát-la ,g:naLismo le aifuall !pre'8�d,entJe do Piar-

Tendo" ainda, renunciado ao lu-
repercussão que teVle o lançamento tido de Bepresentação Popular, que

g-ar que na C. E. ocupava, o sr.
pelo P. S. D., da candidatura tAdeF- foi recebido p,e1,0'8 'seus crorelígío

Vidal Riamos Junior, rspresentaníe bal R. ,da Silva ao govêrno constí- má,rios.
de Lages, foi escolhido .para subs-

tnciomal de Santa Cataa-ina. Ontem á noine aquele pohtico
tilui-Io o sr. Celso Ramos. O benquisto politico catarinense Irealizou uma conferência no Tea-
Em

.

seguida foi este nosso dís-
vem recebendo cumpcirneruos de ,1>110 Alvar» dle Ca'rvaJliho.

tinto
.

,contermneo ie prestigioso todos 'os l,eüamltos Ido Esmdo, e de PARTIDO TRABALl'IISTA
pl'ocer pessadista, eleito vice-,pre- tôdas ias classes ",'Ooiais o que real- BRASILEIROsidtente da C. E. do P. S. D. ,e desde

ça o ,C!Wráwr emi'Il·en,t'emente popu- Em consequência do acordo for-ontem. na au,s�nci.a do ,pr.esidentJe, lar ,dessa: call1didlatnra. d PSD P T B'á' ma o com o . . ., o . .'., em

e�" á fl"�l1:te claquel:e supenor ór- A propós'Írto, a srta. ljaUJ'LtJa Mou- sua ,coIlvenção estadual, deliberou
sao dl'neLIVO do partIdo. rão tn'am'smiÍ:tiu 3'0 ,s'r. dr. Nerêu I{a- i1Ipresentar o sr. dr Ar,j,stide-s Lar-
I Rio, '18 (A. N.) - O TribuiIlal Su-I:mos c ,[l:O ;deputlado Aderhal R. da gura, como candidato á Camara

A Comissão Eeecuiica do Partido Social Deniocrâtico esco

llieu, nas recentes reU1/ iões realizadas nesta Capital, para cosidida
tos que apontará aos sU(I'úaios do eleitorado cat.al'inense, os se

gtüntes e ilustres nomes:
,

PARA O SFJ;VADO FEDERAL:

I
I,

..

Dr. Lucio Corrêa.
Dr'. Francisco l!enjamin Galloiti.

SUPLENTES:
.4°) D'I'. Ertumi B iitencourt Cotrim,

2°) Dr'. A{ll'ipa de Castro Poria,
O terceiro suplente será escolhido oportunamente.

. ,PARA A CÂ11lARA DE DEPUTADOS:
Dr. Joaquim Fiuza Rcmios.·

SUPLENTES:

,1°) Candidato a ser indicado pelo P. T.,;B.
2°) Dr. Leoberio Leal.

Para a Assembléia Leaistaiioa Estadual, [oram. escolhidos os

37 candidatos, cu.jos nomes sertio oportunamente divulgados.
'-

,Agradecendo sua 'indicação, fala Q dr, A:del'bal Silva

Federal, a ser incluído na chapa Também em sua recente conven

ção estadual realizada em trajai, O,,

P. T. B. elegeu o novo diretõrío es

tadual que ficou assim composto:
Presídente : dr� Aristides Largu

ra; vice - Valdemiro Palhares: 10
secretário -- J-oão Linhares; 2Q dito
- Ota:cilio Nascimento; 3° � Abe-
lardo Luiz de Oliveira; 1° tosou
reíro - Wilson Augusto da Costa
Schieflec; 2° - Francisco De Mar-
chi.

comum

QuanLo á Assembléia Constituin
te Estadual, foram índicados, por

enquanto, os seguintes oandídatos :

Por Flor'ianópolis: Wilson Au

g'USLO da Costa Sehiefler, dr. Fre
derico Herondino Leite e João E.

Costa; por' Itajaí: Jayme Vieira e

Osvaldo Mauríoío Dutra; por' Ca

çador': Lauríndo 'Iíomaz Cardoso;
por Mafra: Abelardo Luiz de Oli-

veira; por' Joinoile : Waldemiro ALA FEMININA DO P. T. B ..

Palhares ,e Eug-ênio Fock: por Btu- Convocação
mena:u: Fermino Conrado De Mar- São convida,dos os membros do'
chi ,e Rodolfo Máyr; por Brt�sque: Dj,netório Muni.oipal e os oorreli
Braz Joaquim Alves; p01' Laguna: gionários em g1eraJ, para a sessã�
Silvio M,oneim Filho; por C1'esciu- de instal>ação do Departamento Fe
ma: Nery Rósa; por Araranguá:. mini,no do P. T. P., a. r,eaJizar�se
DurvaJ Campos; P01' Pa.lhoça: Ni-I amanhã, dia 20, áJs 19 e 30 horas�
colino Tancredo. na sede do Partido, Praça GeLulio<
NOVO DIRETóRIO Vargas - 26.

•
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Aos 110SSOS Concurso" «Rainha da Caridade»
Agenfes Uma gra-nde injciativa :dO "O Estado", em. prol da Caixa

Leiam to-do dia esta coluna de Esmolas aos Indigentes de Florianopllis
até o fim 1

Pedimos' Qvilior por telegra-
Já estamos recebendo os primei- a "Rainha da Car-idade" é dar pão

mel. q'l,lando o jorna.l não c:íhe!lo� ros VaLOS dados á Rainha da

cari-l
aos indígentes de Florianópolis,

no m-eamodio..;.__ dade, cujo concurso "O Estado" pois o plano de bene�,erencia an se�

I. II8Jnçou
.

a generosidade

da. po.vo exe-cu��dO pe}�.�be.ran�. e ��:a corQNRS ilheo e que .eslá merecendo cada te sera magI, ' con.trI�Ul ..
ao aos

r.l. dia maior numero: de simpatias. ab.negados/e�, ·�s. CaIXa de Es-

iSSIN IINTIJS I
molas i)..m"S'DluClOll o problema

'II· \l n Todos compreendem q�le ,eleg�r I de mJ"r\di,?'ancia e assa capital.

Feª�t�:':5i
ao,

:::e:�",t.�e. ":?�;:O��I�:��:';�'O .
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Os coupons devo ente p'J�j11chjdos, devem ser remetidos a es-

ta redação. Dentr
. POllG.�$' ,dias serão expostas á venda, ao preço

de Ç1'$,0,20, as cédula
. ar��.fuesmo fim e que, uma vez preenchidos,

serão enoamiuhados ao n jornal.

AllêDcla•• Repl'tIIIentlaçõ•• GIm

,
Gemi

DO, vo'lta ft «'Jilm·I·.... '"Matrllll: FIQ!'ian6poUe
� U 11 R'I,lQ João �bltO I D. fi

Caixa Pontal, 37

ranta Saldam1b� Filial: Cresciúrna
,V U ii» Ruo Floriano. Peixoto, cln
Rio, �A N.) - Está sendo e.g-

.

{Edit. P,ó.prló}.
perado amanhã em Salvador, o na- T.legl'omaai '"PRIMUS·
vio esoola -Almirante Saldanha"

AOlllllt." no. prJnolpalD
ml.\lUeilltClil do Esta,do

q?e, ISe enc�IItra �e Degres60 da J �
Vlag'em de l<Il!s·truçao pelos princi- TOME APER1TJ.Vpais portos' continentalS. Da capi-

. I I O
�:o.ba1ana vi,rá diI'etameIl�te para o

IK N' ()

EXPosição: do Livro
,

Brasileiro
Rio, )\.: N.) - 'Delegrama de

Buenos Ayres informa que foi

encerrada ontem- a Exposição 'de

Livros Brasíleiros, organizada sob

os auspicios dá embaixada do Bra

.sÍll. A ultima conferênoia da série,
realizada por oradores hrasileiros
sÍlIllultane3JmenLe com a exposição,
foi pronunciada som o tema "Acordo

e livro no Brasil" pelo padre -Pau
lo de Souza. Pronunciou depois, um
discurso, 'o senhor Pedro .Gouvea,
do Mínístério .de Educação do Bra

si]. A Exposição do Livro foi visí

tárla por muitos milhares de pessoas

e estava localizada na' "Galeria
Vaniel".

iPARA RtCEBER AMOSTRA GRÁTIS
ESCREVA o SEU Et-l0EREÇO AO •

UBOUIÓ'RIO oohs S. fi.
CAIXA POSTAl. 36

SI-VMENAU .. SANTA CATARINA

(;oncedido
O euménm
Rio, 1

�

:A. N.) .s.: O Serviço de

Estatistica e Previdência do Mi

ndstérío do Trabalho, lemittu pare
eer sõbre o aumento de tar-ifas e

taxas pleiteado ,peJa Ligt e com

panhias associadas, concordando
com a decisão da comissão especial,
designada pelo governo para es

tudar o assunto. O referidü parecei'
a;dmi,t.e a. majoração de 6,20/0 para
os serviçÇ)s de gaz, luz .e telefone.

Laboratório
R9,dio-'T·eçQi�0:;EteCl..tTr,on ,.

Fundado em 1935
.

Montagem de rádio�', Ampli-

.1.
fioado:r.ell-TronSlmi••exes,

Material 'importadt> dIreta
mente dos U. '3.' A.
Proprietário

'

Otom�r Georges' Btihm

1
Elecbe - Tecilieo.- frofi••iotla)

formado r.� Europa
Florian6poH.

�ua João Pint.o n. 29 -. Soh.

•

DOENÇAS N>EBV�SAb
Com 08 progressos da medicbta.

hoje, as doenÇ'8lil 'nervosas, quando
tratadas em tempo, são maleA ,....
feitamente remediáveis. O <!1lraud.t.
"iam0, fruto da ignorância, só pott.
prejudicar 08 indivíduos afetadus d.
tais enfermidades. O Ser,viço Na·
cional de Doenças mentais dispa,
de um Ambulatório, que atende gra
tuieamente os doentes RelVOSO"' iM.

aigen�es. na Rua Deodoro -22. da» 3
lts 11 oborM. diiriarniOnoo.

I QUE'l'xAS E REc,LAMAÇÔE; 'l·PREZADO LEITOR: Se' o que !h�
. interessa é, realmente, uma providencia I}lara endireitar o que estive. errado ott

para. que alguma falta não se repita; e

INAO o escândalo que a sua reclamação
ou queixa poderá vir' a eausar , encami ..

nhe-a á SEC';JiO RECLAMAÇO E;S, I

de O ESTADO, que o "aso será levado

II!'sem demora .ao conhecimento de quem

de direito, recebendo v. s. uma Infor-ma

ç�o do resultado, embora em alguns ce

sos nâo sejam publicados nem·a recla I
mação nem a providência tomada. I

REDUZ -�A
G RDUR
Por Um NovoMétodo
Ao atender às .Es trêlas de Cinema de

Hollywood, um médico descobriu um

método seguro e rápido de remover o

excesso de feia gordura. Comece v �:.�'!
der pêso na primeira. semana e. m�lIt0F
quilos ao mês. Basta tomar 2. pastll!1as'
3 vezes por dia. J!;st,e novo método :':}!1'1.
mado For�ode, traz nova V1ta!lQ�\
de saúde e enerzia como também uma

ap�rência. atraente, ao. dissolver a. gor

duta. 'fi. não só se scntIr§. como parece�á
10 anos mOais jovem. Não é necessáno
fazer regime alimentar, nem �sar drogas
drásticas ou praticar exercicios em excesso.

Atúa aiudando a natlireza, FOrJDode
reduz a gordura de um modo gar5.nti�o �

éomo V. deseia. Peça FOrJDode. hOJe'
mesmu em Qualquer farmácia. A nossa

gar&nti� é s aua maior p_t;oteção.
�

COMERCIANTE: Dá um li-
., vro.à Bil;l1iotecá do 'Centro Aca
démico XI d!e Fevereiro. Con
tribuirás; assim, para a ,forma
ção cultural doeS catarinenses
de alllanhã I
("Campainha' pró-livro"

.

C. A. Xl de Fe.v,ereiro).
do

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-E scola l-47 ..77

GARAGE UNIÃO - PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40.

BSCRITÓRIO JURrnlCO COMERCIAL
A.sunto.:' Juridicios·- Comerciais -- Rur.ais fi .Informativos

Endereço Tel. ELIBRANCO _, LAJES - Sant.a Catarina
<::OPllulte nOl'lIa Organização of!,tes de .� decidir pela com

?rQ o.u venda de imoveis, pinhais ou qualquer
emprela ne.te ,eiltado

Diretor: •• DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGA�DO

.

Rúa Frei Rogéria. 54 - Caixa Postal 54 - Fone 54

ELEGA·NeIA, CONFORTO ti BCONOMIA
conse.gue·se com os trajes sob-medida.

-U A 5 p;

Boa

V",nde.dor por conta proprio:
PI.,ACIDO MAFRA - Ba2;c.r de MbdoB
�uu Felipe Schmidt, 34 - Fone, 755
coleção da amostras Atende-seàdomicilio.

I QUfR 'VESTlR·SE COM CONFORTO
PROCURE A

.. '·Alfaiataria
E EI:EGANCIA?

ello
\

RUa Felippe Schmidt 22 - Sobrado

,f

o ESTAOe�'
Redação e Oficinas à rua João

Pinto, n. 5

Diretor: BARREIROS FILHO
Plop�ietário e Dir.-Gerente

SIDNEI NOCETI
Diretor de Redação:'

A. DAMASCENO DA SILVA
Chefe 'de Paginação:

FRANCISCO LA:MARQUE
Chefe de Impressão;

JOAQI"IM CABRAL DA SILVA i

Repr,esentante: t
A. S. LARA (,

Rua Senador Dantàs, 40.- 5° . I

andar

_

Tel- �2-5S24 - Rio de Janeiro .' :a

;_.
.

r

�.

Rua Felipe de Oliveira, 21. ,-

8° an.dar·
Tel. 2-98.73 - São PauJo

ASSINATURAS
Na Capital

Ano Cr$
Semestr..' Cr$
Prlmestre Cr$
Mês Cr$
l'Il'úmero avulso .. Cr$
ARO Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
N.úmero avulso .. Cr$

80,00
45,00
25,0 ..0

9,00'
0,50
90,00
·50,.00
30,.00,
0,5.0

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não

publicados, não serão
divolvidos.

A direção não Se respon
sabiliza pelos eoncettos
emitidos nos artig.os

assinados
_-------

.

NOSSAS SEC�OES
.

Direção de:
BAImE/IROS ·FILHO .

Notas PolÍtisas
Nõtas' Locais
Artigos de Redação
Página Literária'
SImEI NOCETI

Crônica da Semana
Economia e Finança.
Vida Bancária
Notas Científicas

..

�

Notas Rurais
Estatística
Nem Todas Sabem

.,i. DAMASCENO
Govêrno do Estado
Notas da Prefeitura
Vid'a Escolar
Religião
Jurisprudência
Vida Militar
Noticiário do Exterior
Noticiário do País
A rtigos de Redação
A. A, VASCONCELOS

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

Fatos. Policiais
Vida Social
Vida Feminina

Mag-azine
PEDRO PAULO MACHADO

Esportes
FARMÁCIAS DE PLANTÃO DU�·
RANTE O MÊS DE NOVEMBRO�

2 � sábado (feriada) - Far
mácia Nelson - Rua Felipe Sch-«
mídt.

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

.

9 - sábado - Farmácia Stlll"
Antônio - Rua J.oão Pinto.
i(} - domingo - Farmácia St(l»'

Antônio - Rua João Pinto.
'15 :_ sexta feira (feriado)

Fall'máCia Cata.rineI1se - Rua Tra- ..

jano.
16 - sábado - Farmácia Rau

liv.eira - Rua T,rajano.
17 - domingo ;- Farmácia Rau-

liveira - Rua Trajano. -.;
2;3 - sábado - Farmácia - StO>

Agostinho - Rua Conselheiro Ma
fra.

24 - domingo - Farmác.ia StG"
Agostinho - Rua Conselheiro Ma
fra

. .
.

25 - segunda-fein (� feriado)
Farmácia' Esperança -' Rua 'Con
selheiro Mafra.

O serviço noturno será efetuado'
pela Flfrmá.wia Santo Antônio, sjt�,

I
á rua João 'Pinto

, ,

", TELEFONES MAIS. NEC;ESSI'l'AD08 ,

Bombeiros....................... UlS
�olícia 10311"
Delegacia O. P. Social ...••..••• ,. 1578,·
}!aternHlade 115!
Hospital Nerêu Ramos ....•.•• ,. �31
Sant" Casa , , "( • • • • 1 0315' ,

Casa de Saúde S. Sebastilio ...••• ll'S,'
Assistênéia Municipal '.' •••• 166'"

Hospital Militar ó •• _.. • 11&1
)40 B. C, ..................•••• 15$0 .

Base Aérea .,.................. • 78fi
7" B. I. A. C. . .... , ....•..•• '... 159J

Capitania dos Portos".'...•...•.• ,. 138\\'
16- C. R. 1,608<·
Fôrça Policial 12031
Penitenciária I51Fl

�O Estado" 1022'"

-A Gazeta" , ,
16SIl'

*Diário da Tarde" ,.......... 157'

L. B. A. ..............•.....•• lMa,'

Emp. Fu.nerári_a Ortiga •• , • • • • • • • 10:.19 '

��
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ANIVERSÁRIttS: ,

MENINA 'LIZ,E-MARIA
;'-Na data. que domingo t!'anacorreu.
"iu pa880r seu 90. aniv6rs<Íria na'
'talic:io a inteligente manin;" LizoS
Maria, filha do s:nr. João Ac:elino
,de Sena, {unC:i<lnário publico q'
:ctadual e sua Exma. Esoôo.;!. Dne .

Ezilda Caldeira de SenQ'-
A oniversaria.nte que é aplicada

.alma do Grupo Ea-::olar .«JOIIÓ
'. Boiteux» rec:eberei por c:e:to. de'
.uas inumerae cuniquinha" muitali

, felicitações.
«O E.tado» apr.,.enta a galante

:, Liza-Maria. {oi intermédio de .eu.
, ...nturo.os Prolf1Ínitores. votOil de
· saúde fi {elieidctdes.

Menina. Leatrlce
Fez illJDOS día 17, a interessante

· menina iLealbrice, f'ilhenha do sr.

.Zenon Ferreira Bandeira, funcio
,nilrio da Casa Hoepcke, e de sua

.espôsa dona MaTilha F. Bandeara,
Francisco Lamarque

"Transcorreu, ontem, o aníversá
rio natalício Ido S1'. Foancisco La

-marque, .adminístrador das Ofici-
· nas -do .,�O :Estado",

Pl'1OfÍ,ssÍQjn,al competente e de ex

troorilinó:r.ia ,capa-cidade de traba-
1M, .o sr. Fr-ancisco Lamarque
-exerce -sua m,üvÍood-e nesta folha há
30 anos, .conseguúndo, darante êste
]0Il1g<) período, f'aoor numerosas e

.sólidas arnizedes e merecer sempre
:a eseíma dos seus colegas e supe
riores. "O Estado" associou-se às
-provas Ide afeto que oneem. llie ro-

,

ram prestadas, .aJlme},rundo-lhe pe
renes felicidades.

Todo criador sabe o que vale um ani

mal de raça, O que vale e quanto cnsta ...

Há fortunas' aplicadas em exemplares
magaífíeos que, entretanto, estão sujeitos
a muitos imprevistos. Se você possui ani
mais de raça, faça o que todos os cria-

dores esclarecidos estão fazendo: prote
ja essa aplicação de capital através da
Carteira de Seguros de Animais, mant.P
da pela SATMA, que lhe assegura uma

indenização, em caso de morte de

qualquer animal de valor.

, .

Patrimônios nomn êste
PRE(;IS4tl SER PROTEGIDOS,

-;

Sra. Adelaide Freitas

Aniversaria-se, hoje, a sra, Ade
la�de Freitas, espôsa do 51'. Her
.cuãano F,reilflas.

.

-� � ... ,

F�i;·�
,'\ ',';)'; �J.

�, ;.:...:
..

Menino José Valério
Faz �In:os, hoje, o menino José V...
lério, filho ido. sr. 'José Valério -Gou
·-rea.

"

Fazem anos, amanhã:
- a sra. O�ga ViaJn de Lus;
- sr, Bud Bayer-;
- sr. Otávio do V�lie.

,-----�.�h'a ,CARTEIRAS OE SEGUROS:,
1. - ..... ,-r ,

Aeidenres do T,.abCllh",
Traneporte«
Ani"iai•
Respon.';bilidade Civil

Acl.dentes Pe!JIloai�
Incêndio
Automó1)eis

'

Fidelidode e F.'lnu;a

"o
••••

'.
.

- Sr. Eurico Soares de Oliveíea:
---o o menino Mi'lrton, filho do S!' .

.Aa�ó Gevaerd;
- srta. M� José Duarte Silva;
_:_ o jovem Nelson Lopes de AI

.meída;
- o menino Wilmar, filho do !Ir.

ThdrQ José iMerizi'O, do cdméreío
,de Brusque,

Sra. Virginia Posite
Comemora seu aníversáeio, nesta

·data, a exrna, sra. Vwginia Posito,
-espôsa do sr. Paulo Posito, oaplta
'lista ill.esil:a cidade.

SUL, aMERIC. TBRRBSTRBS,
MaRfTIMOS B aCIDBNTBS
A MAIOR COMI'AHIiIA DE SEGUROS EM SEU G�NERÓ DA AMÉRICA DO ...

RiO DE JANEIRO

.-

"

.

.

.. �

Mudança de política O negro Zulú
,

Sra. Juça Brasinha Londres, 18, (D. P.) � Em des-, acôrdo concluido Ihá ru0'11m tempo D'O xadrêsA data de ontem assinalou o aní- "'�

pacho procedente de Berlim, o cor- atraz, segundo o qual os' russos se
-versário da distinta senhorita Ju- respondente especial do Da.illy Mait comproenetenaan enviar 100.000 to-

Na noite de 4 pruria 5 do eorcente
<,""" Bras'!'; -\a, filha do sr. He'rodino 'h· b 'd" d...- :na in,fQr.ma: que os rus'SQs, nwnra. subita neladas de ll1Ia,nltime.1lI1:os em troj;:a

.oure um IOO,Uj o na reSI enCla o

"da Silv.a RI'asinha, guarda adUlaill0- mudiaJllÇll. de politioa, l'OomeÇla.l'latm a de prod'llotos induslIriais. sr. Joaq;uim v'az, 'nQ s'l.l!b->diSltrito
rio. A srta. Juça, Ique emprega sua ellllViar �randes quallltidades dei

do Estreito, onde 'se hospedla'V'am,
:a!tivid,a.de ,no e<>n;lércio, reoebe.l1' ca- man.timentos para as zonas de ocu- 8 784 desertores na ocasião, o sr. Osvaldo BOWell
,lorosos cUimi'-.rfÍilRmltos de suas ....rill ,nil1l o semh�n..,. paçãQ hoitân1oa lna Alemrunha. Há

I
• H 'ffiLa ,� ''''''<1.

numerosas arni8!ll. Ílnltenso jubilo l€lrutre oficiais e fun- Londres, 18 (Dr. P.) - AdlP-da Eno'and'O por uma jlanela que se

VIAJANTES ci'OnarlOs brit�,ni-cos daqui -adiall- lexistem, com paradeiro Id.<esconhe- encOInilraNa. rube,l'ta, 'o .l-adJrão Teibirou'
.Teodoro Lemos ta o co.rn'espondente, acresCJenltaooo oido, 7.000 deserto'res do exé'rcito do crOOlrtO, .um irelógi;o puls'eira' de

. Deu-n.os () !pra.ZeI!' de sua visita
__ o inrl:ercâ:mbio segue-se ag,Ü'ra ao hritânico, 1.500 da marinha e 284 senhora, uma ca�'teira co-ntendo -lUU

,a �srba Hedaçãr@, o sr. Teodoro Le- da HAF. Foi Q 'que informou hoje, cheque de 5.{)00, ,cruze,iros, 6 nO'!as

mos, gel'en;f!e dia Coopera,Uva de na ,Câmaa'a dos Comuns, o I)ri'mei- de 5()O c:ru,zeü'Ü's, é outras de 200,
'Produbos de Mate de P;OI'�O Uniãr ro miJnistro A1tl!ee. A'crescen!1o:u êle '100, -etc., :num total de Cr$ 8.5{){),OO.

Jornalista Ari Milis que o �ovêl'no não pretendia con.,. D.áda queixa á, {policia, esta, em
- Es+I!á ,em Fil'OII'i!3iIlÓ[)olis, tendo nos O MiLHOR APERITIVO oedcr anisUa a êss'Cs desertores. suas atriVla:S< dil1gêndas, conseguiu

,�!�::=.�r!2�::':""�?� C·.Onli�nara' O 'tabelamealo �I��������:p�;t�;��a�����:�'O:�=
'CO'mérl'ClO",. de Porto Drmao.

f
III II f,es-sou o roubo .

.

José Bor�es .de �ousa RIO, 18 (A. N.) - Segundo divulgam os matutinos locais, o mi- O mesmo' ká reS!ponde.r a proccs-
, ESlf:a em Flol'LanopoUis, ° s,r.

JO-I nistro do Trabalho, sr. Marvan Dias de Figueiredo, falando aos jor- 110 orÍmiÍ!l1,al.
.!Sé Bo'rges de Sousa, re,�,ident'e em nalistas acredÍltados junto ao S!8U gabioote, declarou que é pens.amento ----------

Camiblaj'll'V.a no municípiQ de S . .T�a- do _gov,erno l'Bti.rar do tabelml"iento apenas os artigos que e.xi-stam' em 8.IQQno nos ll,.·DBmas,qutrh, 100nde é conceítuado politIco grande ",stok" nesta capital ou nos centros produtores. COlmo se de- U g (J" \J G V U

dó P. S. D. preendte da afirmaçã.o do ministro, não <tem fundamento .a noticia de Rio, 18 ('A. N.) - Prossegue a

Almnfln, eX3nIlJi1H!dAAfonso Bleyer que era s\lspen:so o tabelamento em genal. gr.e,ne pa'11Cial dos operoarlo'res de II UV!!,J g'l];_ M 'li

VisÍit'a a 1ll0S'Sf.ti 'ca:piklll. o sr. Mon- ciJnel1l1aJS, imd.c:úaclta sábaJdo último, LONDRES, 18 (U. P.) - O mi-

'80' Blleyer, de S. J,oaquim onde des B que pJleiilJeam aIlJ:IUleflltto de, s,alári.os, lllistro dos ,abas!tecimen,tos deplorou
fruta Ide, lar:go circulo de amigos. €) n 5 t , &11 O 5 O C r g m a eSIJ)'erallldo-se, hoje, a so1ução d,o o gest'O do pref.eito de Portsmoutlh,
VISITAS � � C3!S'O. OS CÍlueunas da Ci.nrelJandia, :rmr haVler oliereódo um almoço de-

Em oortllP'runh1a do sr. p,!'c.feito JERDSALEM, 18 (U. P.) - Comunica a policia, que dois ladrões i com eXlOessão, apicnlas, de 'Um, f:.lll- 'Illasiado farto e variado ao mare-

Hüalf10 Blever e do sr. Sebastião de desconhecidos ,entraram no convento russo de Em KarÍlm, amarraram I ciOOJJa'l'am OIIllteni.. Noticia-se hoje, obal il\fOilltgomery no dia 26 de ju
Sousa Vti.ei�a, secretário dia Pr:ef�i- duas freiras e violentaram a madre superiora, que foi ameaçada com I qll!e 'O sind!ic,wto dos eXlibidores, com hllO, mo qu,al i[ocllil1l s'e'l'vid'Os mais de

1utra ne S. Jo.::iquim, visitm:HlOs, on-I um punhal, e roubaram dois relógi,os de ouro e também dinheiTo. I,represen:truntes dia,<> demais c.l!ass'es, três ,pnatos di,feremtes, embora con

tem, 9 Str. CeI. .A<doHo Martins, pres- Um dos homens foi dado como árabe e o outr,o polonês ou russo.! panticiipa'rãiO dwna 'l'.elmião ruo l11:Í.- tinruassem em vd'gor as prescrições
ligin<;o, lPoJitiJoo Dia setrra e IIWSSO Ein K-arim é uma aldeia árabe a oeste de Je.rusalem, onde nasceu IIIl!isrtério do Trabalh.o, sob ao presi- de 'l'acionamento que. proibiam
jlns�re toolega de imprensa� 'f.:,fio Joã.o' Batista. '(�:2�:l�'..:n do f'L'S'P:�C�>\"Q i·:t�.i::1I'_ I �v.:.:; €·x_:.g·;:��u);

.

Aniversári,8 da=�
revolllção mexicana
Cídade do �exko, 18 (D. �.) -

Comemorando, ontem, o \tíI'1géssimo
sexl,o anhnerSláI.'Iio da revolução
con,l.Jra {} dH,,ador PO'rf.i'rio Diaz, o

presddelIlrte ,Carrnacho e (} vice-presi
dem'te, Plori..amo Mciguel passar$Í1
em. revis,ta, as fô:r:ças militares de
vinlte mil soldJa,dos .

. ,

SEUS .Ílsculos·
, doem? Pegoli
um golpe de al'?

Fez esfôrço dema-
siado? FricciOJle

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Datilografo para o Instituto dos
Comerciários

de novembro de 1946.
J: E. Ericksen Pereira

Delegado
•

ca com

prida.
E3mera-�
dacon
f e c ç

ã

o

em 'Teo
picaI nas
c Ô r e s

a: z u I e

---Havana

Vestidos de São :Paulo,
DIRETAMENTE para S,", c.sa!

.

Faça sua encomenda, mas •••

Não mande dinheire!

Olhe só que amor de modelos! Tecidos resisten
tes.. , Côres firmes... Cortes moderníssimos.i,

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

1\ "irene" - Blusa
$o' III eaoorteemChen
� tungdesêda. Pa-

-

drões lisos, nas

côres azul e ver

melho; listados,
em mostarda,
Havana e verme

lho com l í
s te e

brancas -

<1.4 46 <1.8 50

76 80 84 88
100 104 108 112
106 no ll4 120
67 63 69 70
44 45 46 47
19 19'h 20 21
40 41 42 43
46 4!1· 511 52

Tailleur
42 44 46 48 50

74 78 82 86 90
98 102 106 no ll4
102 108 112 n6 122
66 67 63 69 70
43'h 4<1.% 45% 46'/. 471/i
18 19 19 20 21
4Al <1.1 <1.2 43 44
45 47 49 51 53

Tamanhos

A prova prática de DACTILOGRAF'IA serã realizada no dia 24 do

corrente, á rua Felipe Schmidt 37, devendo os interessados se achar

presentes, com o respectivo cartão de ideutídade, ás 8 horas da mannã,
Sómente serão admitidos á prova os candidatos que se submeteram :í
de Português e Matemática.

São convidados a comparecer ao local da inscrição, á rua Felipe

ISchmidt 37· (8. 8. 'Gerais) todos os candidatos nas condições supra alu

didas, a fim de receber as ínstruções concernentes á prova de Dacti

Iografía.
Florianópolis, 12

--------�----�--------------------�------�--....._�
FORNITURAS E UTENSILlOS PARA

OURiVEIS E RELOJOEIROS
Balanças para oficinas - Para brilhantes - Laminadores

Toreos para relojoeiros - Banhos para dourar e pra-
tear � Cordas, vidros para relógios, etc,

IPreços e prospectos com a

Rua �el!t�i�13����Ts�or Paulo. I

Cintura
I cadeira
II cadeira
COIUpriJnen to
Frente
Lado
Trás
Cava

\,)
\

NA-O É NOCJVO AOS AN!MAIS DOMEST�COS
..

'

r�·i3J

T&n1anho8
Cintura
I cadeira
II cadeira
Comprimento
F�ente
Lado
Trá..
CaTa

-I Re��a no�e �.,.ç�e d��! c.I�os
.1,,-

'

_e_l-:h_e__r_e..m_e_t..e._r_.s_ti_i:\_O_S,,-:,,·'_u_m__h_'
n

__do_p_'_r'$_s_e_n_t_e_. _

Caixa Posto.l , 3117 -- São Pauln. a
.

, " tI
,

,,;ta <l!..."a' :1411�e.diram I) �CIIfiS III'Que secretârlo! Ie,�fJ' ,L I a socos, ---

, � r-n,;�A �.
.

_, ..
'

.

. ,; .. � Buenos Aires, 1" �U. P.) _____:

,.... r- . ,

..
, ; � Munique, 1.. ,'.,<U. P..) --' DOIS!O, carteiro Júlio Isrnesto Ruiz

.

o ';'õ,ub;li��f���" ' spldn:dos norte-americanos em I está fazendo uma greve de fo-
" DRE�;�;;."'��rr,' �umque .a?"r�dlI:.am a..socos 0lme

há so dias em virtude de\._li�""'Z::p.�:... c�nsul britânico J�n Antoh_ny ter o govêrno se recusado a re-

1'Af . Tlbat�. Segtnt�o � ..m,f�rmaç?�s conhecer o Sindicato dos Tra-1'0 . autorízadas a'Jagr�ssao venfl-I.b.a1ha.dores .nos Correios e>Te-Icou-se quando o díplomata _

se [Iégrafos, do.qual é secretario.
�?7

,. -' ·encofit:���":em__c<?mp,a,:hIa _d� l ,

. :- duas' "jovens fuiicíoriárias do 1
........_.... ii consulado, ..Os doís'[agressores I '

'foram detidos, mas até o mo-
I

rriento não ,f� .dívulgado '�Ll
identidade, dos mesmos.

,

I

IT O
ij.lfaiate BtldiCldo
rjradirih�s 7

'ELETRO ,FIOS "11ASYL" S. A.
FÁBRiCA DE TRANSFORMADORES

"CENTAURO" , '.

:1
i
I
t

!I

I;
; �

.'

,
,

I.

Cr.$150,OO

Tome KNOT

J,

.'

Ors •

Ad_rbsR Ramos
da .$i'Rva

B,

_____R:ilSlI IIIW__1!!

li . 'o,ão Batista

I
Bon"a.5sis'.

Af.)VOGAOOS
Rua Felipe Schnüdt

. So.la 3. Talef. 16-31

!

I

o.s 20,°0
I iiiRimRiiPiiõS'i

Ru� D�odoro. 33

Florianópolis <

em diversos idiomas.

A tende encomendas de '

obras editadas no �ra8il 1ou no estrangeíro.

Novidades todas as Isemanas

,r., ........a...v.a.mn:,..,.,.. _

Para alterar o'
.. 0(_.

i,mposto de renda
Rilo, 1 (A. N.) - o Ministr-o da

Fazenda enviou' á Camara dos De

pu Lados uma mensagem .do presi
de.nte da Republica, acompanhada
da expo.sioã() de motivos em., que

:
. aquele ministério €xplica a nec.es

sídade cUE' se alterar os dispositivos (l'egnlamentane,s do imposto de ren-:
da e revogar o. decreto lei ThOYe

centos ,e cinquenta e nove, de dez

de abrfl doe quarenta e seis, que ins

l.il.uiu o imposto adicional de ren

da.

Al'Í:..NA1:i Crlt, ",tilJ
Com eióS& .infi.m.a qnautlu, V (I��

,,,ti. IH� :ol.il! ...n(lo () "I;'l!I J)1'6:s;h\H�
i r"'ntól)ulI para. \O Cd::at C\l EBw('.:� I

� a.{)" hHHil�nl�1O l'ifé .«'to1'iilll.Ótoollil. I

Instalações de afta e baixa tensão - Fios e cabos - Materi�l ele-
,
, '

', \

,.

trico em geral
TEMOS PARA PRONTA ENTREGA:

.

MOTORES ELETRICOS
ESlRANGEIROS

GER�DORES TR1FASICOS

lheu-o da UllBtraÇilo ..-cima, oftlN._

lhe. em a.mà",,1 gasto. um cãlice do
o:o:elente ...peritlvo XNO'l', 1em_
... v. Sia. de a.cresoentar, ao ..gre.d.e-
....... gentileza:ESTE.i T#-J1-
B;:N (J NEY APERITIVO

PREDILETO!

Gravatinhas para
blusas femininas •••

nas cõres de sua

predileção!
Um iôgo de
3 yrnvatas

34.

TRANSFORMADORES DE diversas capacidades

EaTRO FIOS "IT.i4.SYL" S. A.
" ESCRITORIO :

Rua Conselheiro Crispiniano, 379 - 60 andar salas 602/6 ..-

fone: 4 - 2011

ESCRITÓRIO JURIDII;O COMERCIAL
(Com um Departamento Imebitíárto)

Vendas de pinba5s, fazend::s e emprêsRs
Dir<cto;r: dr. Elisiário de Camargo Branco.

ADVQGADO
[{iLl1l. F'1('()i Rogério, 5! - Fone 54 -- Caixa Pllstsl 64

E,'I!.rl",t"�en teleil.'!'ifaeo: "E!ibralleo" .- Lnje,. -- S�.. Cst.1l!'h!a

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

BII:'i�'\l1
UIf»oaooro ll4Kl'/OrSÁ.Illil-pm. �U�O$
...._-_1'1'#..'401- _

Chegou '0 novo sortimento de grava
tinhas em côres variadas, em lindos

modelos norte-americanos! Peça o

seu jôgo de 3 gravafinhaa em côres

diferentes ainda hoje, pelo preço
de uma, através do Serviço de
Reembõlso Postal I Remessas para

qualquer localidade do Bresil !

Não niande dinheiro!
Pague só quando receber

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO:::'Terc·a-'ej·ra '9 de Novembro � 194-6

o Papa e os agritultores
,

Cidade do Vaticano, 17 (U•. sofre mais ainda. Os agricul
:P.) - O Papa Pio XII, dírigín- tores representam a mais sã
.do-se ao Congresso Nacional' instituição da propriedade pri-

, .em Roma, preveniu-os de que vada, pois devido ao seu con
não

.

abandonassem o campo tacto direto com a natureza
.nem se deixassem atrair pelo encarnam as' intenções verda
brilho das luzes da cidade a deiras de Deus com respeito à
fim de que suas terras não humanidade.
passem a ser presa facil da es- Deveis ser cuidadosos com o

:peculação dos capitalistas. cultivo de vossas terras, nã�
O Papa disse: "As terras fre- vos servindo delas com propô-

•

.quentemente abandonadas pe- sitos de exploração. Sede, pon
los agricultores, atraídos pelas conseguinte, honrados e não
luzes da cidade, são escraviza- sórdidos exploradores do, po
das ao capital que se serve de- voo

las não para obter o que pode Para isso, é necessário gran
dar, mas sim com propósitos de firmeza de principias, bem
justamente contrários. A ter- como energia e vontade de re
Ia em mãos dos capitalistas sístír à diabólica tentacão de
.deixa de produzir e passa a ser lucros fáceis mediante a no

objeto de especulação, o que jenta exploração das necessí
:faz com que o povo sofra fome, dades de vossos vizinhos.
e os trabalhadores agrícolas Deveis ganhar honradamen
-caíam _em situação de. r�in�'1 te vossa vida com o suor de
Isso nao depende de instituí- vosso rosto.

,

-ção privada, poís também on-I Os chefes de família come-
de o Estado arroga-se a si, o i tem grave êrro quando se ser
.contrôle tanto da propriedade vem de seus filhos de tenra
como do trabalho o interêsse idade para lavrar terras e vê-
da indústria semnre predomí- em com negligência e má fé
:na e o verdadeiro agricultor as escolas que lhes são alta-

mente necessárias, pois todos
necessitam de profundos e só
lidos ensinamentos,
O amor dos agricultores .por

suas terras não é suficiente, �

'menos que seja: acompanhado
de um profundo sentimento
das necessidades indispensá
veis do povo. As terras que so
iteram as consequências' da
guerra também devem ser re

'�habilitadas, sem o que a re
i forma das condícões contra

� tuaís da propriedade será pura
i

. demagogia e, em vez de ser
! útil, será nociva especialmente

'I�
quando a Humanidade deve
ainda preocupar-se pelo seu

sustento díárío'í,
Ao terminar seu discurso, o

------------....:;

Papa deu a benção apostólica
especial aos agricultores, que
"dão aos sagrados altares da
Igreja o pão que é a hostia sa

grada da humanidade".

I· SNRS.

�,.J.::,'., t�?11���:d:ata-
mente qualquer irre-
gularidade na entrega

J de seus iornaes.

Deseja obrer
.emprece ?

,

Procure então a nossa, Gertlili·
da e preencha a nossa "ficha 4"
informações úteis", dando wda.
as Indicações possíveis, que t<!:rlt·
mos prazer em recomendá-Io (ii)
.aos interessados na aquisição ..c.
....0" .. fliTlr.iol1ár;o" (I!;;t�

JiORÁRIO 'DO VERÃO DA "VARIG"
A partir do próximo dia 11 de

Novembro, entrará em vigor o se

;guinte horário de verão da, VARIG.

... I

Transportes regulares de cargas do pôr to de

• ,SÃO FRANCISCO DO SUL para N8Yl 10RI
Informações com os Agentes

Florien6polis, - Carlos Hoepcke S/A -CI. - Te!ef<Joe 1.212 ( End. teleg.
São Francisco do Sul - Carlos Hoepcke S/A - CI - T'elelone (j MOGREMACK I

�

ODIN

1:P
LH � RECOMENDA

Camísas, Gravatas, Pijamea,
Meias das melhores, pelos me
nores preço! .6 na CASA MIS
CELANEA - Ruae. Mafra. 6

_DE FLORA[i\'óPOLIS PARA CURI
TIBA E SÃO PAULO

Segundas e sextas, partidas ás

-1S,OO horas,

\

:DE FLORIANóPOLIS PARA POR

-TO ALEGRE, PELOTAS, CACHOEI
:RA ALEGRETE, UROGUAIANA,

MONTEVIDÉU

As

VERDADEIRAS
...",

PASTILHAS'
,

�� ,.".,'i:;.i.:����� $,:

VAL A
são o uru c o remedia eficaz

poro evitar e trotar ."�

;

0.5 CATARROS, o GRIPE,
as DÔRES DE GARGANTA �

Terças e Sábados, ás 10,30.
As quartas para o Nórte (até �ão

,

:Palllo) é sextas para o Sul (até
,

Montevidéu), os aviões escalarão
-em 'Florianópolis racuítatívamen-

-:te.

01'.' CLARNO G.
GALLETTI

- ADVOGADO
Crime fi cível

Constituiç(ío da Sociedade. I

NATURALIZAÇÕES

Ucer1ÇQ do D. N S. P No 186

'l> d Q 26 de fe veeee rc 9o.�\·.

"".n/� d.1935 O(j:;'> 9-

°10.002, EuC"IyplOl G.

sempre' em casa uma gar.rafinha

aPERITIVO, «IN01»
Títulos Deolaratórios

.,' �crit. -- Praça 15 de Nov. 23.
lo. andar.

Reaid - Rua. Tiradant.ell 47. _I.

FÓNE -- 1468 J
_ --:;�4,,,..._tar.,_1Il .,

Tenha

'o Sahão

"VIR E

de

ESPECIAllD

LEIAM A REVISTA
O VALE, DO ITAJA!

Fome Da Alemanha I
Berlim, 1, �u. P.) - Os 31':-1

'

mães tem fome e ha urna agu- I

da escassês de alimentos em to ... 1 _

(:lo o país. Informações de Ber
lim confirmam que a fome é ge
ral, destacando, entretanto, que
a situacão mais desesperadora
é obser�ada na região do Ruhr.

Acredita-se, porém, que com o

auxílio do exterior será possi
velmente evitado que a situação
se torne completamente crítica
durante o inverno, o que causa

rá um grande número de .Víti-jmas em todo o país.
'

É mIA. DOENQA
M.UITO PERIGOSA
PARÁ A FAM.ÍLIA
E PARA A RAÇA
-

AUXILIE A COM-
BATEL-A COM. ()

n"""""'_";l�I{liIill[IUHIl
Resolvido, enfim, seu problema financeiro J

Adquira. TUDO de que neces.itar,
,

.de UMA SO VEZ,
paga.ndó pAl&CEL.a.�.A.ME.'l'J:,

,

'

com &8 VANTAGE)]'S 4& compra à vtataw
4Jervindo-se do -.-

�, ,

SISTEMA CREDIARIO KNO,T i"

....s
OaIç.âdos

Móveis
Rádios

Geladeiras
Bicicletas
J6las

u","
Chapéus
Instai." elétricas e ..mura.. '.

Artl1.9S para pr........
Peles
Casacos �

QuaiSCIu", artl...
e

IHOOSTRJA, COMOOO E SEGUROS KNOT S,. A.

b"........ Det. h 11 .... , II l' ...

O.IC.�

FARMACIA ESPERANÇA
di) Farmacêutico NILO LAUS
Hoje 6 amanhã será a sua preferida'

Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopátias - Perfu
marias - Artigos de borracha.

Garante-se a exata observância '110 receituário médico.

DE"
q. '�A WETZEL lNBUSTRIAL-JOINVILLK._ (MarclI reglat

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA
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6 o ESTADO .,..Terca tal,., '19 di! Ncvernbro de ��r46
---_....._----------------------------._-_._._-- .. __....

Está de -,parabens o desporto catarinens·e.
-

O dr. Aderbal R. da I
Silva, presidente da 1 C. D., é o candidato das 'arças majori-I

"". lárias ao govêrno de. S. Catarina.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Os graMes' atlá'as catariU8Dses cbegaram a bora zero
Capital, tendo eotuslastica recepçân.

de bOje a esta

um ataque mais eficiente" o Paula Ramos
derrotou o Figueirense'

PAUL� RAMOS. X FIGUEIRE�tlli I
P,aula Ramos, pelo apertado escore pre (\jJ�recen com' d!�s_�3Jq[1;e, pouco

Realizou-se, ante-ontem, conror- de 5 x 4. j fez. Adao, esforçado. Nlltml:lO, ChI-
me fQ,i amplamente divulgado, o Venceu o vice-líder do campeo-] nês e Diamantmo, regulares. Abe
"match" amístoso entee as valor-o- nato amador-ista citadino porque lardo, 'Wilson, Calíoo e Biünho não

sas equipes titulares do Paula Ba- jogou com um ataque mais eficien- aprovaram. Jair e Pjr.es. no mesmo

mos e do Fi,gue,irense, em homena- te e produtivo. Constituída por plano de Adão.
�em ao destacado espor-tista sr. exímios artilheiros, a linha dían- A txistoria dos tentos

AnWni,o ,salurn, que ofereceu 11 teu-a paularamense diante do arco A contenda Leve início. ás 15,'*5
artísticas medalhas ao vencedor, não hesitava. Arrematava sem ape- horas, T'l,anscorridos 6 minutos de

Regular assistência compaeeceu lação e com muita. precisão ao seu jogo, r-ealiza o Paula Ramos um

310 Estádio da F. C. D. para presen- objetivo. O Fdgueirense desta vez perigoso ataque; Forneroll
í

liv_n-

:�l!�1t�'��=i�:'�=: a��:v: EO��:�:�l�i�:�:�:.:;�:;:; ::,::��!:EE� "��:v:neir::du�� Hero i da Lapa, Gloria da RepúbUda
grande equilíbrio. A' medida que o saindo-se apenas o centro-avante do o escore. (Andrelino Natividade da Costa - Da Academía
Paula Ramos consignava um tento, Augusto" que, embora mal auxilia- Empata a partida aos dois mi- de Letras "José de Alencar", de Curitiba)

.

o Figueirense igualava a contagem. do pelos companheiros, ,deS.incum- nulos de jogo, Abelardo aproveita Após a proolamação da Republica. em 15 ide novembro de 1889'"
Poucos lances sensacionaís nos foi hiu a contento o papel que lhe foi um excelente passe de ALtgustó pa- tentaram subverte-Ia com um movimento armado que ligeiro se es-

dado presenciar. O jogo bruto pos- confiado. Foi a melhor f.igura do ra igualar a contagem. palhou pelo país. . . ,
'

..••

'1.0 em prática por alguns elemen- quadro vencido. O Figueirense nos Nesta altura os quadros realí- E' quando nos surge a figura ímpar de um soldado, que veíu a see

.tos de ambos os bandos irritou O últimos minutos de jogo conseguiu zam esforços desesperados para o herói da Lapa, o baluarte da Republica, onde a!S forças revolucioná-

púbU,co que esperava assilStir a diminu.ir a diferença, chega.ndo desempata,r a pwl'tida. rias ,estancaram, porque o reduto re,pubhcano ofe'l'e,�u resistência du-

uma verdadeilJ:'a partida amistosa quasi. a igualar a contagem, se não Aos 32 minutos, Carioni 'a,pode- mnte 26 dias, somente sendo conqui:SLada depois .de sua morte.

-onct,e imv.erasserri a disciplina e o fosse11.1 as magníficas .intervenções ra-se da bola e ar,remala forle, in- E esta figura de soldado é Antônio El'Il!esto GomBs Carneiro. E OI

cavalheiri,s-mo, fatores que embe- do nov.ato gol,eiro Temi:co, do a esfera ganha,r o fundo das dia d,e hoje é o transclU'So do 10 centenário de ,s.eu nascimenbo.

lezam uma tarde futebolística. Na A aruw:ã.o. dos cote,iadores redes. Nascido em 18 de novembro de 18/16, na cidade de Serro, Minaa:

$egunda f3Jse o jogo tomounovo 3;8- No quadro venüedor os ,que mais Aos 42 minutos torna o Figuei- Gerai,s, era filho de l\1Ja.r-cia:no ErnBs-to 'Gomes GaJl'ueiro e de d. Maria..

pecto. O Paula Thamos, melhor pre- se de�tacaram foram Tonioo, Ca- Dense a ,empatar a' pa,r.tida; Calico Adelaide Gomes Carne,j.ro.

parado técni,ca € fisicame;nte pa8- ri,oni, Minel-a, Fome-roli e M:andi- centrou 'a Abelardo que atirou ao
.

Com 18 ,anos de idade abandonou seus estudos na Faculdade .�
sou a. apI'esenta.l' um jogo mais pa.- co. Chocolate, o centro-médio da arco, conseguindo Toniôo deter a Medicina (pois el'a desejo de seus pa.is que também fosse farmacêutico).
-dron�zado. A tática desleal dos mes- seLeção catari,neuse, esteve irre- pe.lota, dBixando-a, porém �scapar:. para ali-sta!r-i'i:e como primeiro voluntá.rio afim de t)omar pa.rle na luta.

mos ,eIem€ntos continuem até que oonhecÍvel. Foi- um dos pio,re8 ele- lhe das mãos" no que a.prúveilou oOTI.Lra o Paraguai, em 22 de ,janeiro de 1865.
.

.cois joS'adoi,es se €mpenharam em mentos. Nelson" Lázarü e Luiz jo- Augusto para igualar ° escore. Fi- .segue oom o corpo de voluntários da Pátria para o teatro de ope.

luta corporal, na:d<i decidindo o g;aI1am regularmente. Os re.sLautes, naliza o 10 tempo. 2 x 2 no rnar- rações e em viagem é promovido a AnspBnç-ada. No ano de 1866 é pro,-

juiz para puni-los como devia. Ao fracos. cador. movido" ·sucessiva.menLe, a oabo; a Furriel em 1 çle março, a 20 sargento
trilar o apito finàl do coonometris- "N� bando ve�cjdo A�gpsto, como Aos 2 minutos do segundo tJeI1i- em 7 do mesmo mês e a 10 sargento m 23 aInda. do mesmo mês. Alferes-

ta dando por encerr3Jda a partida Ja dls,semos aCLtlla, fOI I> el-emento po A.ugusto ataca; diante do afco em c,omissã,o .a. 6 d� maio de 1866 - ,só foi confirmado em 1869, com

o ma�ca.dor acusava a vi,tória do que mais produziu. Ary, que sem- engana Luiz e oonsigna o 30 pgnto a declaração de se,1' por atos de bravura praLi:eooos no (l(}mbate de Es-

alvi-negro, desempata,ndo a p+lrti- teflO Belaco, ond'e fôra ferido. T,eneIllte em 2 de junho de 1869; "CapitãO'
da. por mereO'imento ,em 29 de julho de 18'77; maj{)l', por merecimento,.

T:na.us<corridCts maio') 5 n�inutos, em 19 de ,abril de 1881; tenente-ooQ'onel, por merecimento, em 17 de

Lázaro centrou a-Carioni que, .. mat"ço de 1890; ooronel, por meI'ecimnto, em 9 de abril de 1892; gene
certa distância, deu um pos'sante ral de brigada, por bnavur-a, em 8 .de fev,ereiro de 1894, por d-ecreto

"shoot" que alcançou o I�dLlLo fi- espe.oial do marechal Floriano Peixoto.

nal alvi-Die,gl'o. 3 x 3. Prestou re1evanLes serviços á Pátria, não somente em tempo de-

A {partida é desempauada outra paz como em guerra, onde sempr,e se sobressaiu, Chegando mesmo �
vez' pe10s paular3Jmenses aos 15 mi- continuar- combatendo, embora ferido. Fez a campanha do Paraguai
nutos de jogo; Ma.nd'i,oo passou a oonquül;tando inumeras' oi�ações do comando em Gbefe, pela sua atuação"

pelota a Lázal'o que devolveu-a; o sempre valorosa e compenetrada, no cumprimento do dever.

atacante "colored" não hesitou Possuia o habito d� ordem de Aviz, habit-o da rosa, medalha da,

e desferiu forte chute, conseguin- campanha de 1865, medalha da campanha do Paraguai" medalha d�

do vencer Bitinho. pn3Jta da RepubHoa_ Argentina e passador n. 5.

Aos 17 minutos, o mesmo Miandi- Na Lapa, quando socorria um solda.do ferido, foi ferido, em 7 d!l'

co, em fulminante inve,stida assi- fevereiro de 1894, vindo a f'aleeer ás .18,3-0 horas do dia 9 em conse-

miJa o 50 e último �'goal" do Pau- quência do ferimento recebido,

la Ramos. , Ferido, foi examinado pelo dlI'. João CaúiIiQ{) Ferreira, chef-e dO'

Aos 36 minutos ,Ary diminue a serviço de saude da praç.a, que'" sen.tin.no a contextura de um pedaOQ'
d.iferenca, consignando o fl0 e 'Últi- de maléria organica que saíra pela f,erida, na.s co.stas, e tentara dizer

mo goal alvi-negro. que era um -coágulo de sangue, diz: - "Qual! E' figado; é rij.o demais

Com mais ,alguns ataques, dois para ser coágulo de ,sangue, Ma·s seja qual for a gravidade do ferimento",
dos quais puzeram ,em pâni..oo o o dr. di,rá -ql,le O ferimento é leve".

arco paula,rameus<e, terminou a Res'istir a todo o transe, era a sua ordem. E quandO recebeu uma.

contenda com ii mer.ecida vitória das intimações 'para se render, poude, após se recusado, fazer UJ:llíE,

do tl'i'color da Peaia de Fora pelo proclamação aos ",eus soldados ,terminando eom a seguinte expressãO',..
escor.e de 5 X; 4. que por si ISÓ, vale por uma empolgante fé de oficio:

Os quadros "- A minha e",pada não se entrega a. l:ebeldes. , .

Paul.a Ramos: Toni.co, Luiz (de-I' Resis.tamos, camarada;s, porque nós mmÍla�es não temos direitos,..

IdOiS Léo) e Nelson; M.i.nela, Choco- ma.q apenas deveres a cumprir. E o.s devel'es oe soldados se resumem

ia,te B Pal'dal; Lázaro, Carioni, BO-l nurft unico: queima o ultimo cartucho e depois, ,morre!"
na (depois Luiz II e no fi-nal'Man-1 ! Que a v1da e a conduta do grande sold,ado VIva em !!lossas mente�
dico), Fornerolli e Mandico (depois I ori.�Iltarido-nos no caminho de nosso dever par� com .a. Pátri� que �la
Luiz II). -801Abe honra}', não permitindO que f,Oi['ça,s orIentadas por IdeologIas

Fi'gueirense: BiLinho, Chinês e eaóticas pro.curem derrubar a Itepublioa da qual ele foi uma das gló
Di,amantino; JaÍJr, Adão e

pj�.es;lrín.s, como herói da Lapa.'
OaUco (depois NilLinho), Niltinho. Brasileiros! Em sua memória, o nosso mais profundo respeito e;:-

(depois Viil,son), Augusto, Ary e a nos,sa mais convicta homenagem.
Abel.ar-dü. i' .

Salve herói da Lapa, glóri,a da Republica! _�

Com

Dnimarães, um dos nove heróis do décimo quarto campeonato bra
.sileÍ1'o de atletismo, quando no estrado da vitória, recebia o prêmio

de sua dedicação

•

DESPERTE I BlIS'
DE SEU FIGaDO •••

! saltará da cama diSP8Sto pàra Ioda
Do fígado deve fluir para os inres
tinos, aproximadamente, um litro
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 ?ente de
primido, desanimado ede ma.ú.,!:J.um6r.
V. precisa das Pílulas Cárter; .pars
Q Fígado, para fazer com que' êsse,

litro de suco biliar corra livremente
e V. se sinta realmente bem. Compre
um vjdro hoje mesmo, Torne-as
conforme as instruções, São efica
zes para fazer a bílis fluir livremenee,
Peça Pílulas CARTER para o Fígad�_
Tamanho , econômico: Cr $. },50,

I 300 candidatos
Hio, 18 '(A. N.) -- Iniciaram-se,

ontem, no lin:stit.uto de Educaçâo,
as pr-ovas -de classíf'ioaoâo dos mil
.e trezentos candidatos aos cursos
glratu;Í;toc'i de admissão, criados e

maulltJidJois !pieLa oo111:Íll1.!iJs.tração. regío
n.ail dO SENA:C.

-

1 "Pl�yell.'iS�:·'��;�al�dO ; 'Minela, após;
O juiz . estes haverem t['OGdQO m'IIT;)S.

Dir-igiu o encontro o sr, Lúcio I A preliminar
Carvalho. Diante de um prélio di-. Ás 13,30 horas, como preliminar.
ficil de ser' apitado e mal auxiliado I deí'routaram-se os quadros de toi-

�e�os f�scais de}inha,a a��ç,flO doloedOl'€'S dos d_01s ,olubes,.,juc. í'ína
JUIZ nao ,podeI la ser coítsiderada lizoa com a vítõría do Figueirense,
má. Mui!;a" das SU(lS decisões fo- pelo alto escorede 5xO.
mm acerbadissirnas. Foi muit« to- O produto da tarde esportiva.
lenante ao permitir o [oco bruto. destínou-se á campanha prõ-cons
Não expulsou do c a m p o os trução do Estádio do Pigueirense, ."
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Q Brasil aceitará Cadastro Social do «O ,Es,ádo»
refugiados

DR. SAVAS LACERDA
tmntca médlco·cirúr�ica de Olho.
- Ouvidos, NarIZ" - Garganta.

Pl'eacrição de lentes de
QOntGto

OONSULTó�IO - Felipe Schml
dt, 8, Das 14 às 18 haras.

lilMIDibNCIA - Conselheiro lia·
fra 77.

,'l"ELEFONES 14ft8 e 1204

DR. A. SANTAELLA
(Dlplómado peta Faculdade Na·

.el,onal de >.Medicina da UniveI'9lda·
ltIe do Brasil). Médico por coneue
_, do Serviço Nacional de !)oen.
... Mentais. 'Ex, Interno da �ta
CIUI& de Misericórdia,' e Hospital
Hqru4trioco do Rio na Cap1tal ".

deral
OUNICA Hll:�A - DOJilNÇAlt

NERvOSA1l
- COnrrult6frlo: Edlflclo Amélle

NETO
- Rua Felipe Schmldt. ConsuJtu:

Das 15 ãs 18 horas __:_
btlióência: Rua Álvaro de Carya·

Jho nO 18 - Florlanópol.la.

,

Nova York, 1 :U,P. - O sr.

Walter Wood, assistente do di- No-me ..............................•............. : > •••••••••

.retor do Comité Internacional
S C D N

de Refugiados, declarou aos'
exo EsL ivi,l ', . . . . . . asc.. ..........•.•

II jornalistas à noite passada País ·.·.·.· .. ·· ·· · ··.·.···.·····················0·

que estão sendo feitos planos
DR. MARIO WENDHAUSEN para tran�fe:ir refu�iado? dos Esposo (a) .

Diretor do Hospital "Nerê.. Ramos" Estados bálticos para Estados
E C

CLíNICA MI1DICA DE ADULTOS sulamericanos. smprego ou aego ........•............... , .................•....•.•

E CRIANÇAS Disse que o Brasil já concor- Cargo do Pai (mãe) r
��.

Consultér ío: R. Visconde de OUrei dou em aceitar refugiados daPreto. 2 - esq. da Praça 15 de No·., '" Ob
b I d ' ') Lítuania Estonía Letonía ' servo ............................•.....................•. ,....••

,
.•••

vem ro t 1 tos a 'Belo Horizont.. •
, , " ,

Te!. 15�5 Tchecoslovaquia e Polônia.
Consultas : das 4 á. 6 horas. O W lt W d t'
Residência: R. Felipe: Schmidt, 3� s.r., a er aLO drpar lU

_ 1"0ne manual 812 i por Via aérea para on es.

DR. MADEIRA NEVES
Médi'co especialist� em DOENÇAS

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

--"- Consultas dieriernen te
'das 16 horas em diante.

CONSULTóRIO:
Rua João Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1,461 - Residência: RUliI
Presidente Coutinho, 58

DR. ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

008 servtcos de Cííníea Infantil ali
'.As,'llstênc!a Municipal e de

Caridade
CLtNICA MÉDICA DE CRIANÇAS IADUI.TOS
OONSULTóRIO: Rua Nunes Ma
chado, 7 (Edifício S. Fra�isco)
Consultas das 2 às 6 l'íOrlls

RESIDl1:NCIA: Rua J.Çrarechal Gu!·
lherme, 5 Fone 783

--_-'--._--

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de

Sifilis do Centro de Saúde
DOF.NCAS DA PELE - SíFILIS

A;FECÇõES U:RO·GENITAIS
DE AMBOS OS SEX0S - .RAIOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRI'.

VIOLETAS
CONóSULTAS: das 3 às 6 hs. - R.

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

DR. ROLDÃO CONSONl
cmURGIA GERAL - ALTA (;). '

.URGIA ,- MOLÉSTIAS D1iII 8JI.
. •.. NHORAS - PARTOS .. .

r-armado pela Faculdade ce Medl,.
cIn.I:la da Universidade de S!o

Paulo, onde foi assistente P.<>r ....iI.
""'08 anos dD Serviço'Cirúrgico 00

Brof. Allp!o Correia Neto
CtiI'Ul"gia do estômago e vías bl'
11al'es, íntestínos delgado e gr08llO,
tlrólde, rins, próstata; bexiga,

.�o, ovários e trompas. Varlco·
ále, hidrocele, varíses e berna

CONiSUL'l'AS:
ãu 2 às 5 horas, à Rua Felpe
fJchmidt, 21 (altos da Casa Pa·

raíso) , TeL 1.598.
JYlSIDibNCIA: Rua Esteves JO

,nior. 179; Tel. M 764

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

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CI,fNICA MI1DICA EM GERAI.
�ças dos órgãos intei t1OS� cspec!aJ.

mente do coração,
BLECTKOCARDI.OGRAFVf

Doenças do sangue- e doe cervo•.

Doenças de> senhoraa - Partos,
o,IlEultas diàriamehte das 15 à • .ta

horas.
-'tende. chamados a qualquc- bora.

inclusive durante a noite.
.

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meiro
les, 18. Fone 702

aESID�NC:A: Avenida Trompowskí,
62.

o

Fone 766 '

DR. NEWTON D'AVILA
Operações ,,_ vias Urínàrtaa -
Doenças dos intestinos, réto e
anus - Hemorroidas. Tratamen

to da coUte amebiana.
Fisioterapia - Infra vermelho,
Consulta: Vitor Meireles, 28.

AÚ'nde diarlaménte às 11,30 hS.
.. i 'tarde, das 16 hs. em diante

Resld: Vldal Ramoa, 00.
'

Fona 1067

----'--------'--�-

DR. LINS NEVES
Moléstias de senhora

Consultório - Rua João Pinto n. '{
- Sobrado - 'I'elefon.e 1.46'1

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

Telefone M. 834

Ouro para Dentista s

22 Quilates (Justo Titulo)
Envelope de 3 e 5 gramall

Pedido ao

DEPÓSITO ÚEN1'AIUO
lvI I.J" "{ E T TI

-,,-
RUA SEMINARIO, 131 _- t35�
RUA MARCONI,44 S. PAULO
que enviará lillta de preç06.

,

Pedimos aos l!l{)SSOS distintos leitores, o obséquio de preencher e

compon abaixo e' remete-lo á nossa Redação- afim de completarmos
quanto antes, o nosso move Cada,stro Social.

................................................................................. ,. _

DR. 1\1. S. CAVALCANTI
Olínica exclusivamente de crianças

Rua Sardanha Marinho, 16
'I'elefeme M. 732

DR. PAULO FONTES
Clínico e operador

Consultório: Rua Vitor Meíz-cles, 26
Tclefone: 1.4'05

Consultas das 10 às 12 ,e das 14 às 18
Residência: Rua Blumenau, 22
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�OEDAS l SIMBO· J VENDA, I COMPRA, LOS LIVRE LIVRE,,0 '

.

Libra ,�

l��s 175,4416 74,555
Dólar 118,72 18,50
'Escudo Esc 1°,,761 0,752
Peso Boliviano Blv 0,4457 0,4361
Peso Chileno P$ch 0,6039 0,5968
Coroa Sueca Sw.Kr. 5,2109 5�1496
Franco Suíço Sw.Fr. 4.3738 4,3224
Peso papel Argentino Í\!$N 4,6i08 4,523:.!
Peso ouro uruguaio q$u 10,6062 10,2778
Coroa Dinamarquésa JJanKr 3,9008 3,855
Peseta Pts 1,7146
Franco Francês Fr.Ir. 0,1574 0,155-6
Marco Vrn/3

10,4271Plorim FJs
Franco Belga Blg 0,4221

Taxas fornecidas Dela agência da Banel) do Brasil,
sem confirmaçãG

AUTOMOBILISTifl
Atenção

Pa.'a ti seu dínamo ou

mo,tor de arranco

OFICINA ENALDa
Rua Conselheiro Mafra

o

ne• 94

1 ... ';

que as OUSC:lJS dos ovos de
100 galinhas produzem anualmen-
,te 137 libras de cal.
r I

! 2. " qu e. se l'Q"s'[) -possível cavar
I um Iiôç'o de 85 quilômetros de

urofundddade ° ar do fundo seria
tão denso como o mercúrio.

3 ... que a maior honra que pode
, OE'l!JEm Lar um escritor chinês é
I simplesmente ler e eS-CI"ever a sua

! própria língua, uma vez que esta
compreendo alguns milhares de

II ��':ctPres diferentes uns dos ou-

4. '. que, segundo os antigos, é

.por causa de sua semelhanoa com.

uma ch'ama e11wando para ° céu a

sua maSlestos'a silhueta que os ci
pl'esLes simbolizam a alma dos
mor Lo.s.
5. '. que, om 181,6, separando-se

do México, a Califónúa proclamou-

I
se república independJente; e que
essa l',epública, uma das mais efê

i meras da. História, durou apenas

126 d,ias, pois logo ianques a

inc,
01'

pODaram <�os ESltados Unidos.

i fi... que enquanto wma sequoia
pl€Jsa cêrca de 2.000 toneladas, a

sementle dêsse giganbesco v€getal éo
exLcema.menLe p,eql1ena e leve; e

que um bo,tâllJico, noLe-ameri-

I cano, SLephen Smith, ca.lculou que

I dJesde o estado embri>cmári'O at.é o

,á:rvol'e adulta, a semente daquela
I planta multipica seu p�so 472 bi-

o

Ilhões de vezes.

COMPANIDA �WANÇA DA Bill9
'adada (II. 1173 - Sé.e: I li I A
mmtNDIO" :B T.A.NSPO.'!'J1�

Cifras do .Baísnço de 1944:

,CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta,
Ativo

Cr.
Cr$

80,900.606,30
5,978Aol.755,97·
·67.053.245,30
142.176.603,80

�-------------------------------------------------------

•

Siaistroll pegos nOIf últimos I\) anoa

Responsabilidades ..

98.687.816,30
76.736.401,306,20

CONTA CORRENTE POPULAR

IJuros 51/2 8. a. - Limite Cr$ 30.000,00 .

Movimentação com cheques

Banco do Distrito, Federal S. A. '

CAPITAL: CR$ 60.ÔOO,OOO,O(]
R.ESERVAS: CR$ 15.000.-000,00

Traja�o, 23'· Florianópolis

Londres, 1. (U. P.) - Antony
Eden, ex-ministro do exterior
conservador, em discurso que Di. OSViJ.,LDO BULCAO VIANNA '.

Diretcl'es:
,

pronunciou apoiou, a política Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Fra.ocisco

I
externa do partido trabalhista '",

de Sá, Anisio 'MaSlÍorra. Dr. Joaquim Barreto de Araujo a qual foi criticada por diveF-

"
ESCRITÓRIO; Ruo Felipet,Schmidt se - Sala ,5

e José Abreu. sos elementos trabalhistas, em EdiHcio Cr''I;zei;ro Florio.n6poHs.'
_..........,........_.;.. "P? ".0."'10."'__ ....__W ii! ... 117........__u.. _ ! divergência com Atlee 'e Bevin.

�_... �.......-"..,.=, '-;';'_',1Ío'a! _

Ed,en . apoia os
< trabalhistas

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PllnO, 25
Fone: 1448

Em frente 00 Tesouro
do Ellltado

Flor ianópolis
Farm. Narbal Alua de SOUZi

da Costa Avila
Dr. �. ç. S. Ml!dina

, rarm. L.

I. ,

Exame de sangue. Exame para v-erificação
de cancer, Exame dG urina. Exc.me para
verificcçno da gravidez, EXQme:�..te escarro,

Exame para verificação de doenç�. dG
"ele. boca e cabelos, Ex�me de fézés,

,

,Exame de secreçõ&�.
;\utovaccinas e transE,usno' de sangues,
LXo.me quimiêo, de' farinhas, ilehida:

café. águas, etc.
I , I'

.
' , ,I

.',,'

ADVOGADaS: I

s

t
I

Fabricante e distribuidores das afamadas CQn

fecções uDISTINTAn e 'RIVET, Possue um grano.
de sortimento de c::isemiros, riscado., brins
bons e baratoa. a.lgodões, morins e aviamento.

/ para alfaiates. que recebe diretamente da.

Snr.. Comercla�t.. do interior no sentido do lhe fo.zerem uma

Florian6poH!1I. - FILIAIS' em Blumehau e La�EI••
melhot''''!) fábrico.. A 00..,0 "A, CAPITAL" chama a atengêio doa

vi.ita o.p,te'll de efetuarem .ual! compra.: MATRIZ em

'.NfM�]_ waMli II= de iRi4WAwn
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Via aérea, seguiu ontem para.8 capital do pais, o sr. dr. Herêu RamoS',
vice-presidente da República, que· recebeu em sua terra natal, -as mais'
carinhosas e imponentes homenagens de estima e consideração.

_.=::::::::!:!M?_ <:::==:::: _ '_ _:::=:=Z: .. _

;

,Ecos do banquete oferecido pelo govêrne
do Estado. ao Vice ..presidente da República

A Associação Civico-militar "Marechal Guilherme", dos sub-te
nentes e sargentos da Guarnição Militar de Elor-ianópolís, tem a grata
satisfação de convidar ao nobre povo, para assistir o desfile do "Cortejo
das Bandeiras", prestar o devido culto á imagem representativa da
Pátria e assistie á sessão solene, tudo a realizar-se em o próximo dia
,:19 de novembro "Dia: da Bandeína", - na sala de sessões da antiga
Assembléia Estadual (Congresso).

'

'F.:is um,ii, das muitas oportunidades que Lerá o nosso povo de p(l�
tentear o seu elevado gráu de civismo.

,
.

Emendando
a emenda

Só .os que não compreende-a;
ram ,as palavras profer-idas pe..

lo rpr,ec1aro conterraneo dr.
Neréu Ramos, no banquete
que lhe foi oferecido no palá
cio da Assembléia Legislativa,
usarão do argumento que o

órgão -oposícionísta usou ón

tem, no empenho de Jazer
média política com a restaura
ção do Terr-ítórto do Iguaçú.
A verdade é esta e esta foi

3, que aquele eminente conter
raneo .esclareceu: Na Comis
são de Constituição, o seu pre
sídente, senador Nerêu Ramos,
e o senador Ivo d'Aquino con

seguiram derrotar um dispo
sitivo, que vetava qualquer
modificação na .então disposi
ção terrjtoríal do Brasil. Ainda

por empenho desses dois ilus
trados conterraneos, foi apro
vado outro dispositivo que dei
xava á lei ordinária qualquer
alteração no nosso então quadro
terr-itorial. E, no seu discurso,
esolareeeu o sr. Neréu Ramos"
que o sr. presidente Gaspar
Dutra já lhe havia prometido,
categocioarnente, a extinção
do 'l1erritório do Iguaçú.

Como se vê, a exploração de
ontem" do Diário, é apenas
uma exploração... a rnaís.

Com ou sem a emenda 325,
o Terr-itór-io do Iguaçú seria
extinto. '

I Atitude condenaveJ
dos comunistas

'

Fieis aos princípios de plena
liberdade .de pensamento que
constitui � esseucia da Demo
eracia, só podemos lamentai- a

atitude assumida ontem pelos
comunistas locais, durante a

conferência do S1". Plinio Salga-
.. do, no r-ecinto do Teatro Álvaro
de Carvalho.

É bem verdade que essa, ati
tude está de acôrdo com a dou
trma soviética, que é de anar

quia social, mas ela depõe con

tra a cultura politica do nosso

povo e contra a dignidade da
inteligência humana.

Os comunistas deram, ontem,
uma triste amostra do que fa
riam se conseguissem se apoiar
do poder, quando estaria defi
nitivamente riscado o direito de
livremente pensar e agir.
Sirva o fato como advertência

ao ,�<;lSSO povo, principalmente
ao 110SS0 honrado operariado
que vem sendo manhosamente
modificado pelos adeptos de
Moscou.

Os sangrentos dias vividos
pela Russia, durante a furia co

numista, 'em que a morte e a

destruição foram a bandeira rios
,atuais dirigentes daquela dnfellz
nação, precisam voltar à memó-

I ria .de todos os brasileiros para
que, com tôdas as suas reservas

cívicas, condenem Q extremismo
vermelho, por ser um regime de
opressão, de injustiças sociais,
de ódio e de rebaixamento da
dignidade humana.
O que ontem nos foi dado as

sistir é apenas, o começa. O res

to eles farão se conseguirem do
minar.'

Quando contrários ao

reginle democrétíco
RIO, 18 (A. N.) - A propósito duma noticia publicada na imprensa

desta capital, soubemos no gabinete do ,Minist1'o da' hlstiça, que o pre
'sidente da Republica tenciona remeter ao Congresso um proieio de lei

relativo á reforma dos oficiais, aspiramies, guardas marinhas e outros
rinha e aeronáutica, como da policia militar e do C01'pO de bombeiros,
do Distrito Federal, quando pertencentes a portidos politicos. contrtirios
ao regime democrático, Vê-se dessa [orma; que o ato governamental
oficiais subalternos, inclusive os sargentos, não só do exército, da ma

é mais amplo do que se noticiou e não visa, diretamente, os membros
do partido comunista.

Ameaçado de . destruição
LONDRES, 18 (UniILe.d) - O "Dai.!y Mai,l" 'l'ecebeu um av1so de

que seu edif,ic-io -pade ir pelos ares de um mom.ento para outr.o,". Essa
ameaça está s'endo considerada co.m�ada ás propalad1flls atividades
de. o['ganizações subter�.aneas judaicas na Inglaterra, áls quais se atri'::
bJ,l!em ·i.ntu1tos de ,praticar violência oontra as personalidíJ.!des publicas
brítanicas.

Regulamentando ii greve
RIO, 18 (A. N.) - Segundo esclareoe a imprensa vespertina, o

MinistériO' da Justiça está elaborandO' um proj,e:Lo de lp,i sobre a se

gurança do Estado e ,está ultimand.o, também, o projeto regulamentan40
() diIlerÍlto de Igr,eve, .assim como outro proje,to sobre a exclusão das fi
leiras daJS classes armadas de todos OiS mHitante,s simpaUzlliIltes das
�déias comunistas.

. t.,•• _ .....

O s/', v ice-Prceiden:« da República, com a palavpa

O Interventor dr, Udo Deek, quando oierecia o banquete
---------_.

__ ... _----

larapioFoi
A

presoTomou 'posse
Rio, 18 (A. N.) - Tomou posse,

sábado, no 'cargo de diretor geral
da secretaria da Fundação da Casa

Popular, o sr, Hosttlio Alves de Olí

veíra, lPel'.ante o ministro do 'I'ra

balho.

o
" ..

d t Ih Contra êle foi ins-'
"O Estado IllOitI.CIOU oportuna- seus ' 'e ao es.

mente O' Iroubo ver-ificado no Hotel taurado ,O' cO'mpetente processo.
-------------_._--

Magesitic e na casa "A Ca(p'iltal",
quando do quarto do sr, José Te

les de Almeida, Delegado Fiscal,
foi suh:braída uma canteira de cou

ro contendo Cr$ 5.400,00, e da "A

OalPital", sapatos, cortes de case

miras, etc., alem ieLe Cr$ 500,00 em

dínheíro ..

Emcalllpará as
.. -,

emissees
Rio 18 (A. N.) - O ministro da :

Fazenda envíou á Camara dos De--

putados uma mensagem do presi-'
dente da Republica, acompanhada
da exposição de motivo em que

aquele rnjnistério justifica a neces

.sidade da expedição de lei que au

torize o T·esouro Nacional a en

campa;r parte das emtssõe!:l feitas

para a;tender as 'operações do Ban

co do Brasil, na carteka de, redes-

c(}nto�

o caso .dos
comerciarios A poldcia, notificado do caso, cn
R10, 18 (,A, N,) ._ Deverá reall- trou Iogo em dlldgêncías prenden-

do diversas pessoas suspeitas, nada

podendo averiguar entretanto.

No dia 12 do corrent,e, p'Orém,
foi prreso nesba oa;pi1JaL o individuo

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

HiéiLio BOligles, �nlatnral do R. G. do

EsperadO o general Sul, qlue procedia de CllQ',itib�h

Ilnltecrrogaid,o p'elas autoll'idru:les,

Alfonso Juiu· llIll�OrIllOiL1 que oQ aUItoT do IrOUDO a

ciro,a, fora o in(liv�dtto AutÔlnio da

Recife; 18 (A. N.) - Está sendo Onnbla Süvrei'l'a, 'O' qual hlav,i,a rse,gui
esperado nesta capital, em transito do Plar·a Cresciuma. IrrnediaJtamente
para o Rio, o gener,al Alrphonese forll!Ill ,(!Jardas instruções ao Dellega
Juin, chefe do Estado Maior do do Reg,ilona,l daq;Ue1la cidad,e ip.f.IJra a

exército frances. O ilustre militar' pvisão do larápio, o que foi :efetna

viaja aoompruIlhado de .sua e!sposa. ,do, :se:nd'Ü o illICSIIIllO Iflemetido a es

A conütiva é compo"ta do general .ta cidade.
Rens Michel e Carpente, além de Submellido ,a habíl interrogal1ório,
oito oficiais e quat.ro sargentos. c'olufessou o c'rime COO} ,todos os

zar-se, hoje, a entrega aos comer

cíáeios, da resposta dos €II1lPif'ega
dores relativamente aiO aumento de

sallário pllJeiteado.

Ãudieocia
às crianças
Vaticamo, 18 (U. iP.) _ O Papa

Pi'Q XII i'eoebeu ontem, em au

diê'Jl.oÍla 600.üO,(} ,oti.3inç.as que deve

rã'o l)la'ntir breveme!nte dia Uâlilll pa

ra reuu\ir-se lás suas Jiámilias nra Li

bia.
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