
la fOfmação moral do c80didaló pessedista dr. Aderbal R.· da Silva
está a._uarantia de um govêrno de paz, de trabalho e de just\ça.
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lodifica�ões DO
Secretariado
Pai' decreto de ante-ontem,

do 8·}'. Irüercentor Federal no

Estado, torani ezonerados, a

pedido, os 81'S. drs. Lucia CO}'
reia e Leoberto Leal, respec

tioamenie, dos carqos de Se
cretário do Seçurança Publica

e da Viaçc70 e Obros Publicas,
Rio; 19 (U. P.) - Encaminhando ramelnte a missão das forças a1'111a- condidato« pelo Partido Sociol.

no Conzre N' J
.

t
das destinadas a "defender a pá-

'

a. , grosso 1 aciona o proie o Democ I'rU ico, secção de Santa
.J.> I' I ti 'f d '1' tria e .a garantir os poderes cons-
'll", er re a vo a r-e orma os mui- Catarina, rí senatorio,
t fili d id I' tit!Udo!ll.·nis a lei e a ordem". As
ares 'I la os aos pantf 'Os 1)0.mICOS' Por outro alo da. 'mesma. data
ou erga ri çõ t

. . fôrças armadas, uelas incluídas as
�' 1 . IIIza oes 10Otn' rarros ·ao re- foi nomeado para o elevado
�;'iIDe -"In âti id d fôrças auxiliares, são assim a g'8- . .

"". ',h..moora I<CO, o presi ente a corço de Secretário da Seau-
R úhlí diri

. rantia do regime.
CtpWJ, ico tr igtu a segnmee men-'� 1'(tnça Publica, o dr. Edson V((-
.,,, C N' 1 Essas definições constitucionaís
sagem ao ongresso acronar: "S'e- - lente, er-Deieaado Regional de
nhores membros do Congresso Ka- indicam, . Iógicamente, que não <se L

'

d I
�ages.

cíonal. Os mimistros de Estado da
evm to er&r a atividade m ilitas- de

-_ .. , " .. _

Aeronáufica, ida l\.liar1nha e da Guer-,
nenhum elemento profissional, 0- O

• ,ti
.

,.....
WASHINGTON, 19 (U. P.) -- A Supnema . Corte dos EE. UU. de

ra, representaram-ma na inclusa 'jlia.d(l a organizações ou partidos S JUOeus rea Izarao cidiu que mesmo os "Fundamenta listas" sub-seíta religiosa dos mor-

-exposiçâo cite motivos sôbre a ne-
políticos sabidamenbe contrários ao mons, qUI8 praticam a poligamia, são culpados de violação da lei na-

.c�ss�dade da. decretação de uma Il'egim,e {1<cmocr:I�'c,o, . mrs�no que um congre8sD cional contra a prostituição comercial. A lei referida considera que á

Iei que autortza o afastamento do I e.J_es tenham existência lega!. Im- LOi!H:kes, 19 (U. P.} - Trezentos viola\,lão das leis fe{]'erai.s o tránsporLe de mulheres através dos Estados

serviç.o ativo dos milita,res, cujos poe�se, d·eslsa fONna, o· nf.ast3nnen- àelle,gados reljJrcs'cnln,ll(lo mais' de I para fins imol;ais. A Suprema Corte condenou de quatro a seis anos

compromissos !poIHioos. colid:Ull to das 8J1:ividad'es, os mfühn'cs, 'UIll mi 11:i:\� de ju�e'Us. de 15 pa.ises I
de pri��o" ':;,

eiB

fund,.a;:nfln.taHs�as aC,usa..

dOS de. vi.ajar a.través d.OS ES. La�ios

cDm a missão atr-ibuitda às fô,rças �n!as QPiJ]�iões c compromis,sos po- �() ,l'eunll'ao �,a cld·ade (Je .Basllea, da Un.lao, com snas .':.sposas . O cult·o mórmon qüe e.ncoraj:'!" a poliga-

.8rma,das. Essa inidatiWj coiillci�,. htl.cos ,ooh:�,apl c'0117 a .missão, ,(1j:cl.. Sl.ll�''l:< e_llh:t {,' r]+'.r,Nl1!bn, Vhf){�f'.\H:". Jj;JI1; ht!, funülIdo. uij,I\l""em u1i1 f!"'fil"ívecéiltos. f

p.c-rf�itam�nw, com a minha opl-1 bUJdn a;; JOl'cils aT!n[irl'::>5 p.el� nos'" -a' fj�li d·e. I'I}/mular 1\ po.líticai ela 01'-

,� '.o

,

'
,

• '

nião e'-é por 'essa l'a.zã'O ,que nos ter-I sa �al't� m�,gna. P!'otehw. essa 50- gal1jz'3ç.�;0 lllul1iV,al slo�ista '<rnan- SenuilJ para ii Juntaterra
Jl<ús rio arHgo 67 da Constituição; i ]Juçao � agB' .. CO]]ll'a os mterêsses fc ao flltl1l'O tia Pal,c,stma, � �.

tenho a (honra de submeter à con-I do ]"é2,1!;!e, llCg:H)do aos 1'estponsá- O ('.QlTIcJave. que é denomil!1ado !_��DRES, 19 (U. P.) - Noticia.s de Aten.as indicam que o gene-

sirleração :de v. exci�s. o t3Jl1ibe,-pro-1,
v-eis

.vel.a.
'S dasses .�H:madas .3 �lnica Ct1.ngrcsso Sionista �Innrli.[I!I, segll!l- 1:aJ :-SP1�:10f?POUIOS, chef·e d� �slad� .Maior �o e,xército �l'ego, e o gene

.:i'eto de ].ei ()rg'anizado com aqurle
medl'da capa·z d'e eVl'tar a lllfllt;'a- {fIO se esppr,::: concederá, um malllda-

la! Sbr,lU:InS, chef,� ,da �bssao l\hhta.r Brltal1lCa, partIram da ca,pital

ôbjetiv'O. A ,prilncipa,l fi.naUd.ad'e das ção da dema,gogia nos qua,rteis e to a Agê,O,cia Judaica para fazer gr�g3., hO.Jte, de avlUO para. a InglateI'tl'�. O militar grego virá a este

fôrças armadas, de acôrdo com o
navios com a consequen.te ori ação pnessão no senhdo de uma breve paIS e·sLudar os modern()s metodo,s de tr.emamento do Exército Brita!Il.ico.

(lUe ficou est8'be1eddo na ConsH- de quiSlto!S di.ssolv'eJ11cs na pn)pria diivisão d'a Tc!"ra Santa em rIois Es-

O
" -

b
lO

i'llJção c es,tá no co·nsenso unalníme ins,titlliç.ão, de v3llio�as l'epe'rc'Us- tados sepamados allitÔ!nomos - o �.vm� ft �nmer'iln COm, a trinalEaça-ode to.d'os, ré defender a pátria e ga-
sõe..s na ;rida na<Cioala-l. Sem a ado- judaÍtCo e 'o líll'ahe, 00011 a-ul<o·ridlade !II mllU \?!U IIU U Ipul

rantir QS !poder'es COillstitucionais, ção dessa .ati.tude, torna-se di.fir.il, p13.m "iHmitada" imigl'iação pa['a o ToQUlO, 19 (U. P.) - Um avião "Curtiss", do exército dos Estados

a l<ei e a '011dem. Os partid'Os iPoJi- senão imposúvel, o cQintrô,].e sôhre ESlt'ado Judaioo-. Unidos, tr.anspo.rtando 23 mili!tare,s, d!e8pedaçou-se contra o mar, 15

ficos ou orgalIüzações cOil1,trálrios ao
o conjunto das atividades militares, milhas além d.e Iwojima, nü Pacif.ico central, ,afundando com todos os

regime deJTIocl'á1ico, .lá têm àe- 1lIJ!preSldl1'd:Lvel à manutençãD da Contra a mul�idio seus pa"sag-eiros.

mon�'1:rado e 100<l111nuam a dlemons- disdpIina. A efetivação desta lJ1·e-
R 19 ru P)

,.
U

Navios enviados' para o local do desastlle, conseguiram recolher
d'd

�

. - oma. .

','
- ma força .� .

'traI' por atos (lU flatos, cuja si,gnifi-
1 a, que con'vem s'e,ja �HI'otada sem

d
.

'1" f' 'ad PI"
pequenos destroços do aVia0 sem contudo descobrl,r qualquer vestigio

d
_.

l'
a pu ICla 01 .enVll a ao a aclO

'
'. ..

oaçã,o nã'O pr-ecis:ll ser enca['ecida, emora, nao lm,p' lca a nosso ver
Y' 'I

.

d
.

I
dos SObl'teVlventes. O .apal'lelho haVIa partldo da ilha de Guan sábado

<em meIloscabar os d1reitos 'e. ,,<1a_ I.I.mll1U e,. eqmpa a de manguen'a<s em d"m""lda d'e IwoJ·;'ma.
' ,

que dellltr.o 'lIo s'eu pl8Jn'Ü de ação, r:l f b
Q "a, •

ranHas i.ndividuais, asselrLH'aldas n,a
agua a ,1m de com ater contra a

enoolll\trll.m-se a negação de idéia �

Il'd- t'
COIUsrt:i!Juição. Ela d'ecolT·e, na,tural-

mn .Ii ao que es a esLllcionada em I

E f"'fd� paJtria, tal como a ooncebemos, t d T\ ,.
' Sp.a I ou-se

Hlen11e, na i.ncomn)atibilida.de ,pro-
'orno o ,-alt.l.ClO. A multidão com- ,U

o ·enfll'aque.cim-ento e a cons'equen- '" �

fundia entr,e o exencicio integral poem-,se
de t.rabalhadores publicos

nas m f h'te elia.ninação d'OiS poderes cOll1stl:i- ·"'D .:l\ u, �S
dess,as litherdades e a 'a,tividalde mi-

e e.mpregado!': que bá cerca de um U Ullll U
tuciünlais de desreSlpeito e suosti-

I' d f f'
. mês haviam aLacado o Palácio e

tuição !pO!I' .outra da ord'em c'ÜlI1sti- llta·r lOS que ·azem pif'O lssão da ]i;rancfol'll, 19 (U. P.) - Os fun-

üüda.
' oaflreira d,as lamIa,s.

combatido eOll'Lra a policia. ci.on.ários da foroa .aér,ea. do exér-

TQ<r.lla-se :indisIIHmsáve.l, po,r esse Nã,o se i,uvoq;nem ·com a a.doção cito americ.ano em \Vi.isbehen,
mo.tivo, maultetm:lQs esse plano de dessa medida, aos neceStsárialS, opor- ela akançad:os !poderão pass,al' à aillll'llci,al1am hoje que um 1,r.ans

dteSttl'uiÇ%iJtpaulatin,a e suhteI"I'anea, tunas e salutares �·es11·.ições à li- refornla, mesmo que não tenham 91 porle no,rte-americano C. 53, que

ell1quantt&f,.,_ não violenta. da demo- berdiade, pois a p,rópria Gon,,4.itui- bClll1P'O de se'r\"iç/) qu·e, para isso, a prooedia r:I� Munique para Jstres,

CIl'Iacill' ,que a:caJbaiIDos de ,criar, com ção de set·emboro, quandO nega a
i
lei estipula. A vilSlha do exposto, na França, com 11 pes:soas a bor

meios de vi.g,ilância. e pres'ervl3ção certas ,praças de pret o dJireito de I P['Oip0Il110S a V. Ex. que os' ofi'Ciais do, espatHou-se ao meio dia de

que os T.eghues democráticos ptl'e-
",OIto- (WI'tÍ<go 130, item III, pará,gra/- e aspim'l1ites a o.fddal; guardas-ma-. hoje, nas monbanhas situad,as a

conizam em sua legislação para
f'O únioo), l'eoouhece a n'ccessidade rilnhas, .sub-·oficiais, s.uo-tenentes e i Qí.Lo mitll13!s da fronteira fIlapcesa.

que possam sobreviver. Esse é o de i11il,e�·tl'om!per o exeTci.cio do di- s3lrgen.los do Exérdto, da Ma�.-inh.a I '

m.otiV(l !p'l'i:nlCipal que me leva a. II"C- reito de ci;diadll'nia ao,s jOVlen!S que, e da Ae1ro:náutica, da Policia Mili-"-
,-------------

COI'r:er ao p·atbriotismo e sabedloria aln<tes de sereil11 chamad:os para o l!aIr do DiSlbriro FedeJ''3l, do Corpo D'
... ..' '

Id. V,V. exciats". se'rviço militar, já eram elemoTes. de Bombeiro.s, fiJi:ado·s a pa�'üdos I OIS .Iren.s
A expos'ição d� motivos dos mi- E, ela, �ssim o f.az, como mt>d::.na p.oJ.i,tiCQlS ou organizações COtD:tI'á-1niSttros :milita·res, a .que se r·e,fere o ga'I'runrtid'()l'a da disciplina, sem a 1,ios ao regime democrático ou que, voaram

presidente da República subscrita qrual não se justifioa a exisrt:ênda recon[)lecidamente, protfess'em dou- J,c,rusalem, 19 (U. P.) - Doü;

wnjIlDnrt:amenJf:e :pelo geuJoera,} de di- dias classes aI'madas. Tal1 a,rgllmen- trÍ'rias :dlessa na'tlltl'<eza, sejam, assim, .tr,ens sal&aram dos trilhos, esta

visão Gamrober:t Pereira da Costa, tação mo:stra, de müd(l ilnsofísmá- ref'Ol'ilnt3Jd'os: od'idais indcpentd'ent'e- manhã, devido á ação dns ·terro

almi.a-a�1te ISi-hrío NOI1onha e t.enen- vel', o reconheclmento (ega] de oer- mente do tempo .de serviço, sub- ristas. O primeiro foi ás 5 hõras,
te-brigadei.ro ANIlando T,romposws- tas Ires.tri·çõ·es necessárías ao, -exer- onciais, sub-tenentes e sarg,entos na línha de JerusaIem-Lydda. As

ki, Jtiltubl'es, X'eslPeotivamenfle, da cicio dia pro.fi,ssãü d>ais armas. A me- que co;nt,em mais de 10 anos de ser- vHimas do desastre são um poli

Guel'I'<a, Marinllha e A-eroll1á'llil:ilCa, é dida oral pleiteada, ellqua.{]'l'a-se, viço. EsSta 1111edid-a é, aliás, meHOS cial bri tanico e três polici'ais ára

a seguinte: "EXtcelentissimo se.nhor ])0Il'ta1n,to, !lO, espÍlribo da nossa cal'-I dtrás!tioo' do que a des·el'minada pe- hes. mortos.

presidente, da Repúbli-ca. A C0l11stí-1 ta magna, m�slJJ1ü porque as va�üa-llo estatuto dos. mi·Jita'res, apro.vado O segundo troem foi destruido a

tuição d'e 18 de s-etembro cOlllsiste gens e re§ahas das preI'lf'ogaÍlvas pelo d'eorelo-,lel U. 9.698 de dOIS de dinamite colocada nos trilhos, que

em vedar ail:ividades de quaJquer que'o arti�go 1�2 d: C()Jlstitu1ção .3S- J n'OVle�lbTo' de 1936, que em seu arti- desLruiu grande extensão da linha

'partido poli1íco ou associação cujo ,�Elgll!f\a ill::tO delxarao de ser

,re�el'ta-l go 3;) estabelece para casos seme- e fez voar alguns car·ros e tirando

pTo'gr.ama ou aiÇão contrarie o regi- do,,;, uma vez que, os e10mentos por lhantes_ a perda total das pa,teillttes". os l'estantes fora' da esLr.ada.

o MAJ� A,Y1.'lG(,} OLOaO OE SANTA CATARINA

!?'n'prtstar'io _ Dtreror-Gerenll': jtlDNEi

Diretor de Re.'.Iaçãu
I

A.
------------------.--------

;'IlOCETI -- Dj:-�tor: BARREIROS FILHO

DAMASCENO DA SILVA

I
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A POLITICa E o EXERCITO
.'

Importante mensagem do Presidente
Outra ao Vongres 80

. ,

lOS MILITARES FILIADOS A PAR
TIDOS POLITICOS NÃI DE

MOCR...\TICOS

me democrático (amigo B1, pará
grafo 13). Em seu artigo 177" ri

Constituição def'ine também e ela-

"f

, It

r a v I ti S ! m a am e a ç a·
'\VASHING'.DON 19 (U. P.) - Coní'ir-maram-se as sombrias pre

visões que vinham sendo fettas: explodiu o conflito entre o governo

e John Lewis, pr-esidente do Sindicato dos Mineir-os. Este recusou-se

discutir novo contrato de trabalho com ()S proprietários das minas, e,

diante da recusa do governo, decretou a gr-eve geral da industriá do,
carvão para a próxima quarta-feira.

Esta or íse é consider-ada gravissima, pois se paralisar a extração

çlo carvão dentro de duas semanas estará parada toda a índustría pe

sada amerioana incluindo' automóveis, ref'riger-adores, etc., criando-se

uma situação de "calamidade nacional, de repercussões incalculáveis

na vida econômica do país, já seriamente .atingido pelos surtos gre

vistas anteriores,

Não terá bombas atômicas
LONDRES, 19 (U. P.) - O "Daily �xpres.s" revela que fracassa

J'3m as gestões diplomáticas, no sentido da Inglaterra receber empres

tada." algumas bombas atômicas das 100 de que dispõem os Estados

Unidos. Assegura, ainda, o jornal, que não se fabricam bombas atômicas

na Grã-Bretanba; nem é possível «rue se possa f'aze-Io nestes próximos
cinco anos.

dolfo Konder
Prncedeute da capital da Repú-I S. S. acha-se hospedado no RoteI

hlica, chegou ontem a Florianópo-
La Porta onde tem recebido nume

lis, o sr. dr. Adolfo Konder, ilustre
presidente da U. D. N. em Santa

rosos cumprimentos dos seus ami-

Catarina. gos e correligionários.

Condenada a poliqamia
dos «mormons»

A independência
da Palestina
Lond:res, 19: (U. P.) _ Comen

tand.o ias possibilidades do fraCas
so da conferência da PalestÍll1a,
quando ela for 'rein'1ciada em de

zell1ltbro,. o "Times" afirma que 'nes

te ·caso não ·restalJ'á outra altemati
va à I.n·glaterra s-e·nã.o r.enunciar no

S·Nli 'mand'ato", desde que seja COll

cédid'a a imediata in.dependêlncia da
Terra Santa na ,base -dos desejos da
sua p.oipuJaiÇão.

300 milhões de
formigueiros
Rio, 19 (E.) - Segundo cálculos

esrmmativo.s, há '110 Brasil p.ara malis
de 300 milhões de formignciros.'
Or:g;mizada o- perststente, 'a S'lluva

se t,em .diss'e.n1i:nI3Jdo de tal forma

em no.sso pais, que 'exterminá-la
tota'lmente é problema difiál, se

nã'O imp,osS'ivel. Do<n1�nando uma

extensão geog.ráf1ca consideráv.el, a

foa,miga aJtiaca quase que i'I1diSlti-nta

mente as plaJl11Jas cultivad.as, des

truindo 31lmaJmente um terço da

noss'c! prodl1ção.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Jnl'" 'ulé111 (u. P.) - o Q'á:dio' [e, sua advertência aos árabes e [u-.

Resenha dos jtLLgamenlos do 'l''I'i- 'e' ,,;:>k' • ,

secreto da o,r�aln,jza.çiio terrorista <teus iJl3tra que se abstenham debusuü Pleno, reolizados em sessão
judaica .ILrguu Zvae Léumi) - voz utâlizae as derrovíes 00 Palestina,de 13 de novembro de /94·6
do Sion combatente -- repetiu, ho- declarando: Os soldados dia Itrg'lJllI
'. I ftll,rãto voar pelos ares todos QS trens

Ireseja obter ! que trafegam na Terra-Santa.

empreço ?
Procure então " nos!!!", Gere!li

cia e preencha a nosso "ficha lia.
informações úteis", d""ndo l.õdza
as. indicações possíveis, que .t4ll!'�·
mos prazer em reçomendâ-lo (a)
aos interessados na aquisição �II
I)OJ1S funcionário!'! (as).

•

Habea,S-OOl'DUS n. l.G,.í2 de Curi

tibanas, impetrante o dr. Walter

'I'enórío Cavalcanti e paciente AI
cíndor Camargo .de Sousa. Relator

o sr. des. Ferreira Bastos, decidin
do o Tribunal, por unanimidade,
negar a ordem impetrada.
Habeas-corpus n. 1.643 de Bom

Betíro, impetrante dr.' João Mar
condes de Matos e paciente Honó
rio Manoel da Silva. Relator o sr.

des, Mário Carri:lho. .decidindo o

ITribunal ,preLimi,narmente, conver

t,er o julgamento em diligência,
para que seja avocado o processo

originário.
Ação rescisória n. 18 de Bom

Retiro, autora a Sociedade Coloni
zadora Catarínense S. A. e réu Al

freelo Jaensch. Relator o sr, eles.
Silveira de Sousa, decidindo o 'I'r l
lmnal tomar eonhecimento da res

oísória e exclúír do acórdão rescin
dendo perdas e danos a que fo,i a

autora condenada a pagar.

Sabe-se que uan caminhão tio

Exército Britânico, conduzindo tro

pas, roi pejos ares ao se chocar

Jerusaãém, � �U. P.) - Tremcn- t com uma mina na estra de Tahavia,
das explosõ�i seguida por. inees-j colocada por terrnristas judeus,
sante matraquear de metralhado- ocasiomado � morte de seis solda
nas foram ouvidas ontem á noite, 'j dos

e ferímentos em muitos ou-

r nas proxérnidade de Teiavia, no tros.

F r
mesmo tempo que gramdes clarões

provocados pelas chamas ilumina

vaan todo 'O local e eram vistas há
muitas milhas de distancia.
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Resenha dos julgamentos da Camara

Criminal, reolizados em sessão. HORÁRIO DO VERÃO DA "VARIG'.'
16 de novembro ele. 1946 A partir do próximo dia 11 de

Recurso criminal n. 5.259 de Novembro, entrará em vigor o se

Serra Alta, reoorrenles o dr. Juiz guinte horário de verão da VARIG.
de Direito e o dr. Promotor Publí-
co e recorrido Fredeeico Ferreira DE FLORAINóPOLIS PARA CURI-

de Paula. Relator o sr. de�. Sdvei- TIB.A_ E SÃO PAUI.lO

ra de Sousa, decidindo a Camara Segundas e sextas, partidas
Criminal dar provimento a ambos 13,00 horas.

os recursos papa reformar a sen

tença e p.ronunciar o réu no adO 121
do Código Penal.
Apelação criminal n. 7.590 de

Mafra, apelante a Justiça e apela
do Manoel ALhanagildo. Relator o

sr. dOXs. Urbano SaUes, decidindo a

Camata Criminal negarjprovimento
, .,.

á apelação para conf'irmar a de-
cisão absotutóría,

Resenha dos julgamentos da Camam

Civil, reaiisados em sessão de 18 i
de novembro de 1946 fAgravo n. 1.623 de Florianópolis,

agravante Rosemirn da
•

Costa e liagravada "Segurança Industrial"

Cia, Nacional de Seguros. Relatoi' o
•

sr. des. Alfredo Ttrompowsky, de- u

cidíndo a Carnara Civil negar

prO-I','vímento ao agravo para confirmar

a decisão agravada.
Agravo n. 1;622 de Ftoi-ianópo

Iis., agravante Cassiano Manoel dos

Santos e agravada "Segurança In

dustr-ial" Cia. Nacional de Seguros.
Rielatol' o sr. des, Mál'io Carrilho,
decidindo a Camara Civil negar

provim1JenLo ao a'gravtO, para con

firmar a sentença' agravada.
Apelação civil n. 2.697 de Ara

ranguá, a,p.elantes José Viconte

AntÔJüo e sua: mulher e apela,do o

sr. José João Alves. Re1ator o sr.

des. Mário Oarrilho, decidindo a

Camara Civil Illegal' provimenLo á
. apelação, para confirmar a senten

ça apela,da.
ApeLação civil n. 2.701 de Ganoi

nhas, 'apelantes Francisco Muziol e

ouLros e apelado Bento José. Riela

tal' o sr. des. Mári,o Carrilho, deci
dindo a Gamara Civil, pr,ehminar
mente, não conhecer da apelação,
por sel' ü valor da causa in1"erior a

Cr$ 2.000,00.
Apelação civil n. 2.704 de Canoi

nhas, apoIantes Jaoomino Casela e

sua mulher e apelados Ser tório da
.Rosa e sua mulher. ReLator o sr.

des .. MáJrio Carrilhb, dJecidi.ndo a

Camara Civil, pr'eliminarmente,
não conhecer da apelação, por ser

o valor da causa inferior a .

Cr$ 2.000,00.
Apellação civil n. 2.711 ,de São

Joaquim, apelantes Lourenço Ro

drigues de Mello e sua mulher e

apelados José da .Silva Amarante
€ sua mulher. Relator o sr. des.
:Mário Carl'ilho, decidindo aCamara
'Civil negar provimento á apeltação,

Já estamos recebendo os primei
ros votos dados á Rainha da Cari-

80,00
45,00
25,00
9,00
0,50
90,00
5{),oo
3.0,00
0,50

r':

a "Rainha da Caridade" é dar pão
aos indigentes dB, Florianópolis,
pois' o plano de benemerencia a ser

executado pela Süberana e sua cor

te será magnifica contribuição aos

abnegadas esforços da Caixa de Es
molas em solucionar o problema
de mendicancia em nossa capital.
Mande hoje mesmo o seu voto.

C â m bi I)
para confirmar a sentença
Vencido na preliminar, o

Relator.

apelada,
sr. des.

Os originais, mesmo não
publicados, não serão

devolvidos.
A direção nã-o se respon

sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos'

assinados

-NOSSAS SECÇOES
Direção de:

BARREIROS FILHO
Notas. Politisas
Notas Locais
Artigos de Redação
Página Literária
SlrfNEI NOCETI

Crônica da Semana
Economia e Einanças
Vida Bancária
Notas Científicas

RAINHA DA CARIDADE

. � .

MOEDAS

'f:

(U$SEsc
Blv
P$ch
Sw.Kr.
Sw.Fr.
M$N
O$u
DanKr
Pts
FrJr.
Vm/3
FIs
Blg

175,441618,72
0,761
0,4457
0,6039
5,2109
4.3738
4,6í08
10,6062
3,9008
1,7146
0,1574

0,4271

dade, cujo concurso "O Estado"

Voto na sta,

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

74,555
18,50
0,752
0,4361
0,5968
5.1496
4,3224
4,5232
10,2778
3,855

Residente ; .

lançou a generosidad€ do povo
ilheo e que testá merecendo cada
dia maior numero de simpatias.

Todos compreendem que eleger
aos indigentes de Florianópolis,

ás
...............................................

••••••••••••••••••••••• 0·0.0"0 •••••••••••••••••••

DE FLORIANóPOLIS PARA POR- Os coupons devidamente preenchidos, devem ser remetidos a es

TO ALEGRE, PELO'rAS, CACHOEI- ta redação. Dentro de poucos dias serão expostas á venda, ao preço

RA ALEGRETE, URUGUAIANA, de Cr� 0,20, as cedulas para o mesmo fim e que, uma vez preenchidos,
MONTEViDÉU serão .encaminbados ao nosso jornal.

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

Paulo) e sextas para o Sul (até
Montevidéu). os aviões escalarão
em Flor-ianópolis f'aoultativamen
te.

Dr. (L�UINO G.
G:U"LETTI

ADVOGADO

Apelação civil n. 2.691 de São

Joa,quim, apelantes dr. Juiz SUbs
tituto e Cacilda Matos de Sou,<;a e

apelado Rosemi-ro Ca,margo de
Sousa. Relator o sr. des. Mário
Oarrilho, decidilldo a Cama,ra Civil
dar pr.ovimento á apelação, para
roformar a sentença e julg'ar a

ação improcedente. Serviu de Pro
curador Geral ad-hoc o sr. dr. Ed-
mundo Moreira' por haver se de
clal'ado impedido o titular ress,pec
Livo. Usou da palavra o sr. dr. Hen

rique Stodieck que defendeu os

i[]jLeresses do seu ccmsLiLui-nLe,
Apelação de dcsquiLe n. 440 de

Caçador, apelante dr. Juiz de Di
rei,lo e apelados Alfredo Walter
Heemanlfl e sua mulher. RelaLor o

Notas Rurais

Esportes
FARMÁCIAS DE PLANT_W 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.

10 - domingo - Farmácia Stc!
Antônio � Rua João Pinto.

15 - sexta feira (feriado) -.

Fa�mácia. Oatal'Íil'e<Ilse - Rua Tra-'
jano.

16 - sábado - Farmácia Rau
liveira - Rua Trajano:

17 - domi,ngo -. Farmácia Rau
liveira - Rua Trajano.

23 - sábado - Farmácia - StQ)"
Agostinho - Rua Conselheiro Ma
fra.

24 - domingo - Farmácia StG'
Agostinho - Rua Conselheiro Ma
fra

25 - se.gunda-feira (o feriado)
Farmácia Esperança - Rua Con
selheiro Mafra.

O serviço noturno será efetuadO',
pela Farmáciá Santo Antônio, sita'

lá rua João Pinto
f

I SIMBO- 1 VENDA I COMPRALOS LIVRE LIVRE

0,1,556

0,4221

Ta.xas fornecidas p.ela agência do Banco do Brasil,
sem coniirmaçã,o

l

I}

Libra
Dolar
Escudo
Peso Boliviano
Peso Chileno
Coroa Sueca
Franco Suiço
Peso papel Argentino
Peso ouro uruguaio
Coroa Dinamarquesa
Peseta
Franco I:rancês
Marco
Florim

sr. des. Alfredo TrompowtSky, de- Franco Belga
cidindo a Camara Civil, prelimi-,
1.armenLe, cOlwerLer o julgamento
emCrrn;gência, para que novo termo
de ratificação seja tOtU1Dic!O dos

a,pelados.. _""
�------------������==�����-----Apelação de desquite n. 441 de
� CONTA CORRENTE POPUl...AR

Mafra ,apelante dr. Juiz de Direito � JurOIl 51/2 a. 8. - Limite Cr$ 30,000,00
e apelados Eugênio Seiler e sua � Movimentação cqm chequesij
mulher. Relator o sr. eles. Luna

'I B d O· t et F d I [d &
Freire, c1ecidi.ndo a Camara Civil,

• anco uO IS f. O euera ll. li.
preliminarmente, converter o jul-
gamento em diligência, para que

I
CAPITAL: CR$ 60.000,000,00

na comarca de (1a'igem as partes RESERVAS: CR$ 15.000�OOO,OO
&ejam intimadas da sentença ho- Rua Trajano, 23 .. florianõpoUs
mo!ogaJtória do d,esquite.

__....__• .... �__""""_....

1'ELEFONES MAIS NECESSITADO.!!
Bombeiros 1311:
Polícia , ,.... 1031
Delegacia O. P. Social............ 1571.1"
Maternidade , .. " ,... llá!/'
Hospital Nerêu Ramos ,.. Sll
Santa Casa ...............•...•.• 103f,j·
Casa de Saúde S. Sebastiao •.• ,.. t :tS;I'
Assistência Municipal .........••• 166�
Hospital Militar .. .. .. .. .. . .. 1151
140 B. C. 153tr
Base Aérea • 7St·
7" B. r. A. C. .

'
•. , ....•. ,... 159J

Capitania dos Portoo ,....... . . . • • . • 133t!
16' C. R. 1608

FÔ'9a P.,,!li,?iaJ 12!1;
Pemtenclarla ......• "'........... 151V
"O Estado" 1022
*A G'Izeta" ., 3656
"Diário da Tarde" .........••.•• t t;7\l
L. B. A.................•••••• 1641
F;mp. Fl'otlerária Omei •••••••••• il�
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CLUBE DOZE DE AGOSTO--Dia.l 26, terça-feira, Seírée
turma de normalistas de 1946, do Colégio

��=�=="",���=�d,.""",e=J,�e=s=u=s,�c"""",o"..,..."m""""""",in"""",i"""",cl"""""·o�à"""",s"""",2"""",t",,..,,.'"...".,h,.,."..o""""'r"""""a....,...s..____,....,.........--===:::::::::::::::=:::::;�"""-�_.

P�trl·a
ainda não cons€'gu1�·aJn ob-ter um

. U tipo de 'ovo de galinha que possa
S�1' jogado sem quebr-ar _ mas pa
r� lá estão cantinhando.

a 'formatura da

I
JOÃO MONTEIRO

Na realidade não é bem um 'Ovo

João Pereira Monteir-o, nasceu no que possa ser jogado sem quebrar,
.Bio de IJ.aneiro em 16 de Mai.o de que desejam conseguir - mas es

'1845 e f,a_rlrcoeu em 18 de Novembro tão seriemente empenhados em ob
de 1904, em São Paulo. Era filho ter um ovo que possa ser transpor
.de João Pereira Monteiro. tado com .nienos rtsco de rachar.
Bacharel em Ciências Jurídicas e E para tanto são' instados pelos pe

.Sociais, formado .ern ·1872, douto- didos dos avicultores e das ernpre
.r'ou-sc em 1874. Depois de haver S2:5 de- transporte.
.feíto dois hr'ilhamtes concursos, "Hú anos que procuramos lor-jfrod, nomeado, em 1882, lente cate- n ar miais resistente a casca dos

,-drMico da Facnldade de São' Paulo. ovos de galinha", explicou-nos um

d-os cientistas do Departamento, "e

agora estamos nos aproximando
C!css'e objetivo. Por meio d-e- uma
dieta adequada .

Em 1902 OC11iPOU o lugar de Diretor
daquela Faculdade .cargo que OCU

:pl:>U arté sua morte.

Jurisconsulto, advogado, orador,
jOlrnallds�'a, primava. por sólida cul
+ura ge'ratl. a par de outros dotes.

Po liglota, !f'alav:a com correção
-quasi todas as ]j'l1'g'U3JS vivas.

. Além de urna obra sôbre .a Oiên
da do Direito, iPublicou muitas ou

''1ras, que são constantemente ciãa
dás como mamancia.l de ensinarnen
'ltOS le doutrinas em que se pode
ccu1tuar o díreíto.

N'O dia do -anivetsár.io de sua
-mortc rendemos-lhe, nesta modesta
-cohma, a expressão do nosso mais
''TfiOOnheddo respeito,

André Nilo Tadasco

Nem o «sangue»
escapou

ANIVERS.mIOS
Sra. Emilia Guedes

Aniversaria-se, hoje, a exma, sra,

professora Emília Guedes.

Virgilio José Garcia

Tr'ainscorve, Ihoj.e, o aníversár!o
.aiatalício do sr. Vi'I'gil1io José

(Tar-Icía, conceituado- representante co

mercial, que receberá, pela auspi
-cíosã data, efusivas felicitações de

, seus ill1l111TIBOS amdgos.
Otávio de Almeida l\1achado

Faz amos, hoje, o sr. Otávio
. Almeida Machado.

Antônio Feliz da Cunha
Na data de hoje aníversaeía-se o

.sr, António Feliz da Cunha,
Emil Terezinha

Festeja 'seus natais, hoj-e, a mení-Í
na Emil Terezinha, filha do sr. Ra
fael Peluso.

Tem.istocles Muniz Filho

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

ROXY A's 7 Y:J horas
1°) - Cine Jornal

- DFB.
Informativo

A data de hoje assinala o aniver
.sárío natalício do joven Ternistocles
Muniz Filho.

Olavo Schmidt ,Neto

2°) - Pola Negrt
Okeef'e - em:

CASADOS SEM CASA

Dennis
I

i
:g com grande prazer que regis-I 3°) - Jane Powell

{amos, hoje, a data natalícia do! Bellamy - em:

_jorVem Olavo Sehmidt Neto, concei-I DELlCIOSAMEt-,rTE PERIGOSA
. s, SO!'J-J'!0J sop: -g�,srJre�al;)..L openll Censur.a: - Até 14 anos.

'Telegrad'o d-êsw ESrtado, que rI'-ecebc- Preços: Cr$ 3,00 - 2,40.
rá, peclra aupidos'a dilJta, efus-ivak5' fe- ---.---------.--

licirtações de seus inume:I"Os ramigos.
Otávio Regis Jr.

Vê passar o seu ain,iversá-rj,o, ho
je, -o sr. Otávio Regis .Junori, cabo
da! F. P. dI) Estard,o. IRené Toleniino de Sousa

Ê com .praz,er que regisrtí'amos, SIMULTANEAMENTE

hoje, .a data naialtcia do sr. René! ODEON IMPERIAL
-Tolentino de .Sousa, proprietário d\l15 - 7 14 e 8 %, 7 %
Empres'a ons "Coroados'_' e !p,essoOa I Sessões das rnoç�s
de destaq.ue nos ,nl)SSOS meios co- 1°) - A Marcha da VIda n. 44

--mel'cia,js -e sociais. Ás homecrJ.agens I
- Nac. Cooperativa.

-.que lhe 'se'rão prestadas, ajuntamos 2°) - Pastel e a Oasa Mal As-
.a,� do "O ES'ta-do". I ,sombllada - Desenho c'OI.

Srta. Nair Maria dos Santos 3°) - Franchot Tone - Vero-
A e-fCl!T1éride {le hoje assimalla o nica Lake - John Sutton

aniversá!J'io nartali-cio da srta. Nair - Bimli-e Bara-es - Nils
"Mari'a dos Sa,ntos, filha da exma. AsLher - em:

vhlVa MMia Oliveira dos Sumtos. A H O R A A N T E S .D O
,AMANHECER
PREÇOS:

Ralph

VIAJANTES
Argemiro Pereira Bras e srLas. ,......... Cr$ 1,20

En(,'ü.'filtr�-!s,e ,em. Florianópolis,. 0)
'Esitud,anl�es ,..... 2,00

/... :s'r. j\',geml-TO Pere],ra. destacado 1n- Cavall1elros 3,00
,dl;st!'i;slrem OJ'leí:es. Censcu':.l: - Até 10 aTJOS.

em homenagem
Coracân

•

Recebeu das melhores fáhrica� do pcís: finos
costumes de linho. seda e tropical:

sedas de lindas padronogens.

GRAVA.TAS finíssimas:
PANAI\1ÂS de tôdcs as côresr

CRETONES e LINHOS nacionais:

Completo sortimento de ternoa: para
. homens e meninos .

Artigos de praia e veranei'o.

Capas de gabardine e chantung.
Tcipetas de tôdns as qualidades e

·tamanholi.
'

�speciQis para reven.dedores.

VISTA e a PRAZO.

�jODEL.t\R

OURANTE TODO 014

nos VAf)�JOS

I,1ll.-

�

$

Filushing, 19 (U. P.) - A Co
lombia foi eleita membro do Con
selho de Segurança das Nações
Unidas, seguida da Sirria, e Bélgica.
A escolha foi aprovada por meio
de votação. A Colombia com cín
coenta votos, a Siria, 45, e Bélgica,
43, tendo a Cuba recebido apenas
um voto .

CoPyti9hf d"
TbcNAVE vooHlA8/11 file,

Entrega de pacotes a domicilio,
despacho de encomendas, reca

dos e outros serviços de
corretagem.

Rapidês e eLcíencia.

A IT Ú

ao sr. Clemente l\1iariallli. ,,1 1... que em virtude de terem es-

Tem-se corno cento que se êste tabelecido, em cláusula testamen
flor nomeado ministro, será o d-e- tálria;- que assim se procedesse com

pU'liado do PSD baiano, S1·. AM.ami--: os s�m; Q3Jd,ávere,s, trunt.o 'O illllpera
lI'ando Reg,iã'O presidente Ida Co- dor Carlos Ma,gno como 'O premrier ,

missão 'de Educ-ação da Câmaã'a. fraJl1'cês GeOl'ges ClleJ.nelneeau f'Oram
P.. Megre, 18 (E.) - NotllcillLl11os, erl1t�l'!I'ad'Os -de pé.

dlÜt 15, 'que o P: T. B. ha'via oOlIlvi
drad'O M'Ons. Librelotlto :para seu
oondidat-o á rterceira semató1'ia. Es
se c:onvi,te foi f·cito pessroaJrrniCnte
pelo sr. José Loulflcir-o dia SHva.
Mans. Lihrrelo.t'to, pol'éllTI, declinou 3 ... que a iI1Srtituiçã'O do seguira é

do conv:i.te, inV'Ocall1td.o () impC'di- muito ra:nrtiga; que 'O s.�guro maríti
menta crIado pela circular do epis- mo é c()nl1ecido desde a mais re

copad'O gaúcho. Ai1llid.a, ,a p-roiPósito'l mota antiguidade; e que os hahi�
b L E C

. I Praç3 15 - oe. 21"€lCC' emas da . . . a Sie.g:u�nte tamtes da ilhia de Rodes, há 900
no1laJ:

.

I a�l'OS arnrtes de Cristo, já seguravam FONE_:_l_6_'_9�_
"A L1ga Eleitoral Católica es<tá DS sua;; mCI1cad.oriras quandro elas .l. dawtorizl3Jd� a dleClliaT'a'r que Mons. Li-I Unham de atra>1essar 'O M{)dite'l'l'â- pj, cura ()

blJ'elotto, havoo?o sido' .c'On�ultado I neo.pO]1O P. T. B. SODI1e aceltaç.aú da i 4 ... que o vestuário completo de cancer
te:!"ceina srunj3.rtória, d-ecl4noÍl do con-I um horl1.em pesa fIrês vezes mais do Washingt'On, 19 (U. P.) - O d'r.
víte em ohedecimentoO á circuJaJr 00-1 que o de U!ITllf mu,lhe.r. V. Par.irn, secretário geral d.a Ac&-
l-etiViá do Episc-opadío Rio-gr:81nden- 5 ... que ()IS egipcios focam os pri- demia Russa de Ciênrcias Médicas.
se e aJ_�<1IaJndo ;ainda seu @l'ande 1 me.iros homens do mundo que se l18v.elou que .fôr.a descoberto na.

amor 13"0 mi,nistélr,jo sacerdota;}".
.

bá'l'heamm.
.

União S'OviétÍlCa um elixir destina-
6 ... que a Rússia e 1) maior <pl'0- do á possivel curra do cancer, sen,..

dutO!r de ma.nganês do mundo, fi- do exoe1ente até o momento o re

. §t1l'aJldo em se,gunôo 1I1-,<;:Ir a fmlia' :;;l1lt,P..rl0 f'onsf'guido cl)m (I seu em

j e, 'etn t�.f..'('..eirú, o }3rr�siL i)res·:.j. �

LEI�l\I A REVISTA
O VALE 00 ITAlAI2 .... qllie a �s'crita dos eiLrmscos,

povo cuja civilização precedeu à
oos romanos, é arté agoira comple
tamente indedfl'á-v-el.

LEIAM A REVISTA
O VAIE no !TAlAi

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Fila de dlvorcios
Londres (u. P.) - Com a

Idéia Ido govêrmo trabalhista de
adotar uma reforma da lei do di

vórcio, permíníndo que os casos de

dissolução do vínculo marrímoniel
sejam jWlga,c1os pelos Tribunais Re

gion.ruis, há esperança que dliminua
oonsíderavelmenêe a maior fila que
existe ma Grã-Bretanha, nessa épo
ca de pedidos de divórcio 1110 após-

.

guerra, I� �_�_.s_.��� �_�'

I SNRS� I'

ASSIM lNTiS

Remeta nome e endereço de dez pessoas conhecidas
e lhe l'emeteremos um lindo presem te.

Caixa Postal, 3717 - São Paul?
ii.,sVJ:U'l'OJ:UO JURIlJ!�.M..«;H.tJ1A.L

(Com um Departamento Imobiliário)
Vendas de pinhais, tazendas e emprêsas
Diretor; dr. Elisiári.o de Camargo Branco

ADVOGADO
R!!la Ji'reã Rogério, 54 - Fone 54 - Caiu. Postlll M

En..dcrel;o tell!�1!"iifico: "EUbranco" - Lajel; - Bt- Ca�arlh
--- '---'

ELIGAPlU'IA, CONFORTO E E60NO�114
consegue-se com os b'ojss sob:'medida;;

A S P R IReclamem imediata
mente qualquer irre
gularidade' na entrega
de seus Iernaes.

Vendedor p01' conta propria:
PLACIDO MAFRA - B�lzor de M6dos
Rua F'�lipe Schmidt, 34 - Fone, 755

�da-l ;;=.;;::;;;B;;;;;o;;;o;;;;;;;co;;;l;;:e;;;;ç;;;ão==d;;;;·e:;;;;a;;;;m;;;;;;;;os;;:;i:;;;:r;;;;",;;,;;s;;;;;:Á;;;t8;;;;;n;;;d;;;e::;-;;;s;;;e;;;;à:;;;;d;;;;;o;;;;rn;;;-;i;;c;;il;;iO;;.;;;;;;;;;;;;,
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\1 / QUfR VESHI{·St (oM (ONfORTO

!9!��_s!a o d�� ��!�eaa 1
PROCURE A

vjtoriosa Orquestra Sinfõ�ica dai' 10--·lla;"8' fO!lli'�a' r: I'IB�a�Socl€drucLe de Cultura Musical rea- I -

Iizará seu XIlo concerto
O mesmo terá lugar no Cine Ritz,

no dia 22 do corrente, com inicio

ás 20,30 horas,
O programa obedeceu a um alto

seU80 ar-tístico e marcará, por cer

to, mais uma vitór-ia da esforçada
organização musical.

�llun5,.1ii
Rua Fel ippe Schmidt 22 - Sobrado

o ti n 15 Smo !1 (f/;rr
(IV/, l LVp ( /.IrA1,..,..- t/V� � I a rl-(4Sé" ,'SS;<f...

�I': �,�'r*..l'i.; "'3',.. �9 f.rr"f.f::éS f}p �l(I?IJ;j� ;
>,,'� o': § 6 _. "''''''''t;:'r�..

q I�c/r7.1!H)}l.N�,"A� .NEBY'»"S.ab ...$"'1, l'�
fí" "-'J���rX'.(,,'�.,.,':,/ ,,<�"i)' .', ,:." -�� • �"";,... "J�/.),.., irCom os pregressos da medicbl.:!.. f,.s."� , 'J ��"'�-. - '" ,,_

bojt!, 8S doeneae nervosas, quando ...«i:@ . ",-.J. o,

�...............[�� í/
tratadas em tempo, são males �$r., __".,,__ ....�"'�, _

f�itamente reme�iá.vei�. <? �u�andÇj!'1 FO RN rrU R ,�s E UTEN S I LIOS PARA

I1'ISillO, fruto da ignoranCI�, 80 p�dt! . � .-

prejudicar os indivíduos afetados d.. OURIVEIS E Rt:.LOJOEIROS
t�iB enfermidades. O Ser:'Viço. N_!l' Balanças para oficinas - Para brilhantes - Laminadores
.eional de .Doenças mentaIS dlSPo-e I'�' . .

de um Ambulatório, que atende g1":!-

�I-
Tornos 'para relojoeiros. _. Banhos p�r� dourar e pra-

tllhamente os deentes lter'VOSG8 lra- . tear - .Cordas, vidros para relógios, etc,

Idigentes, na Rua Deodoro �. da&! i Preços e prospectos com a
is 11 'bor83. diàl'i.mnt.&

C A SAMA SE IT t

Mat6rial atômico
.

Rua Semir,ário, 131 - 135 - São Paulo.
_ ............... ,,' 1.......1,.

NOVA YORâ, (United)
M._" "lA

Soube-se �qilli que lima expedição
de cíentistas argentinos Ie norte

americanos seguirá brevemente,
para os' Andes mrgellil:iniOs, em

procura de minérios rádío-átívos,

IOs expedicionários esperam en

eontrar IthoriU/n le uramio.

,FAR!\I!ÁCIA ESPE·RANÇA
do Parmaeêutieo NILO LAUS
Hoje' e amanhã será a sua prefer'ida

Drogas nacionais e estrangeiras � Homeopátias - Perfu-
,

,

marias - Artigos de borr�cha.
Garante-se a exata observância no receituário médico.

I

Transportes requioTes de cargas do pôrto de

slo FR4NVISCO DO SUL para NOi1 YOill
•

•

InÍormações com os Agentes

Florianópolis .- Cados Hoepcke S/A .- CI- Teletone 1.212 ( Eod. te'eg.
São Francisco dq Sul - Carlos Hoepcke SjA - GI - Teldone 6 MOOREMACK

i -

,

· O Partido Comonista
na pretoria
LONDRES, :.� (D. P.) - O pro

prio Pactirío Oonnsnisea está sen

do julgado, i110' processo centra os

seus chefes anwolvidos no caso de

iocupação de aip'arÜlUThentos vazios.

F'Üi 'o que afdrrnou o secretario do �
Partido em Londres, Edward S

Braaulcv, ao ser ouvidorperante o,
t���l'�:��_________ IES11t' I

. HORA·NA- o

o mELHOR
�lICOti.:;"N�40:'__
COMO UMA PAlO CONTII18UICÕE-S OfOVERIH\ OOM�AeOllA,.otHO ODW-

o PIH.t:O ee sre pCO'DVTO S.AI),OU 20·/0

Os exemplares «C2-
munlstas rossos» ...
MOSCOU, -: (U. P.) - ;14 pes

soas, entre das var ios diretores de

disbr-íto, llaz'enpas. jüo�eüv'a� )C de

abasteoiruen tos, Ior.am condenadas
em diferenâes pontos da União So

viética, acusadas de roubos, mal

versação e falJ�a de cuidado que re

sultou na! perda de cereais. As sen

tenças vão de 2 .a 10 anos de pri
são.

Ouro p�ra. Dentis�a!
22 Quila�es (Justo Título)
Envelope d� 3 e 5 g:rarnaa

Ihelro da ilustraçl!D ,,"cima. ail!:NllIIl'"
lhe. am fUIlá"'ll gesto, tlID cflliêe cI.o
0l<celante Itperitlvo KNOT,�_
se v. Sia. de acrescentar. ao ag:ra.d.&
.""... gentiJe.m:Efl"tÉ TA,.,"-
Sfí'1 O NEY APERITIVO

I'nID/!.ETO!

Pedido ao

DEPÓSITO DENTARIO
MASET!I

........ ..-

RUA SEMINARIO, 131 .- 135

RUA MARCONI,44 S. PAULO ,

que enviará lista de preços.

laboratório

�
I

�lo' U/fPf/()()UI'O DA /(/10YI.4./!1l)..C(}If. E UIilIROS �
_" flT".oIAI .1

Radio-Tecnico-Eléctron
Fundado em 1935

Mantagem de rádios. Ampli
ficadcreil-TransmiaIlOl">SiI

Mabrial irnportadb direto
n1ente dali U. 3. A.
Proprietário

mOffii!i GAorges Bóiam
E:eche'- Tecrtico - Profillsiopa)

ferroado na Europa
Florian61'oHI! /

�U(l João Pinto 1'1. 29 -- Sob. �

COMERCIANTE: Dá um li

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

Tome K OT

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

I
I

tribuirás, assim, para a forma

ção cultnral dos catarinenses

de amanhã '! .

Ors;
&derbafi RiJfflOS

da Silva
e

'oão Batista
Bonlil'a$�is

ADVOGADOS
Rua Felipe Schrnidt 34,

Sala 3, Telef. 16-31

alíaiate indicado
Tir ad�Hites 7

� ��MftPW�

I tiiíirniiPíiõsÃI
Rua Deodoro, 33 I
Florianópolis I

Livros novos e usados.
em diversos idioma<l.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil
ou 110 estrangeiro.

�. L!2L2&

APENAS Cri 8,80
Com essa ínfima quantia VOe'�

está auxiliando o seu próximflt
Centribua para a Caixa de Esmob4
aoe lndi�enteB i. FlorianógoUII.

Novidades todas
semanas "J.

RETiRARAM SU:ro CANDI- •

DATUR.4.S

1
! fabricadas em outros Estados,
I retiraram suas ca:ndidatura�.

Il>a.ra
nnnar ilOS lare� -:.:atan-,

luenses, - em vista da certíssi
m9 vitória do aperitivo KNOT,

I CamíS811, Gravatas, Pijamq!'.
tMeia. dai melhoree, pelos me-

nores preço" ,6 na CASA MIS
CELANEA - RuaC. Mafra. 6

Tôdas as bebidas, incluSIVI] a!J

� TOME APERITIVO
do IK N () T

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

A prova prática de DACTILOGRAFIA será realizada no dia 24 do

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

presentes, com o respectivo cartão de identidade, ás 8 horas da manhã.

Somente serão' admitidos á prova OS candidatos que se submeteram ti

de Português e Matemática.
São convidados a comparecer ao local da insorição, á rua Felipe

Schmidt 37 (S. S. Gerais) todos os candidatos nas condições supra alu

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

lografia.
Florianópolis, 12 de novembro de 1946 .

J. E. Ericksen Pereira

Delegado

Pedem demissão
:MDNICH, 1� (United) - infor

ma-se que o mjnistro da desnazi

Iicação 'da Baviera, dr. Anton Pfeif

fel', pediu demissão do .cargo. É

êle o segundo elos três ministros

de desnazificação mia zona norte

americame a deixar o posto, depois
do violento discurso do gener-al
Clay, O primeiro foi seu ("Ae�a na

zona Wnrttemberg Baden.

PARIS, n (D. P.) - Para a edí

Iicação de Berohtesgaden, Hitler
mandou destruir a capela existen
te no Iocad, 1110 ano de 1937.
Essa capela vai ser reconstrui

da sobre 'as ruidas da residencia

de I
do ex-ditador da Alemanha. 43
amihias das fla:zJ€lllidals vizinhas, que

I haviam sido evacuadas no 'mesmo

I(ano, já voltaram 315 sUlas resídcn-
,

"
.

C� flS. i ...�.-.i,,::,:.........

..

Aos nossos

Agentes
leiam todo dia esta coluna

até o fim
-- Pedimo. avisar por telegra

ma, quando o jornal não chegar
no melllmo dia.

Promecão de
,

205_ tenentes'
Itio, 4" (A. N.) - O presidente

da Republíca, assinou. na. pasta
da guerra, decretos promovendo
nas várias. armas do posto clE' pri
meiros, ÓS segundos tenentes re

cem incluídos no quadro auxiliar
de oficiais.

,.

ODIN

�
lH é Q ECOM ENOA

«Culpado de
p -

prrmerra»
STUTTGART, � o {U. P.) - Sou

be-se que Hjahnar Schacht, recen
temente absolvido pelo tribunaí de

Nut-emberg, ser-á julgado pelo tri

bunal de desnaeífícação alemão co

mo "cudpado de primeira" .. Para
os qu e ))S',€j,a!l11 icondenados sob essa

acusação, a lei prevê uma pena de

,lO amos ele prisão e confisco de to-
o dos os bens, além dos aosolulamen
te necesgàrios para viver.

A capela será
recon� truida

NAo MilNDE onunmo!
PAGUE SÓ QUANDO RÊCE1:lHI

lvlaravdhosos,I

Dr. OSVALDO .sULCA0 VIANNA

Dr. J..,. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Ruo Felipe, Schmidt S� -

EdiHcio Cl'UZf)i:f.O - Florian6polis.
So.la 5

Colares de Pérolas
Americanos

A melhor OFERTA do momento I

Moderní�simos colares de um, dois e

três fios. Encomende pelo Reembôi:o
Postel « sisfitna que lhe faculta pedir
pelo correio e pagar só depois de
receber e conferir sua encomenda.

Fortificando as

fronteiras
PARIS, 111 (U. P.) _ Anuncia a

agêillci'a notíciasa 'Í['oUmcesa que o

exército de Fr-anco terminou on

tem,
-

a -constmção de uma nova e

extensa Iínha de f'OI'tificações ao

longo da fr-onteira franco-esp:}
nhola.

Rádio Difusora
de Laguna

Todo o Sul Catarinense escuta
diariamente a I Rádio Difusora

de Laguna.
970 Klcs. (ondas médias).

Horários de irradiações: - Das
"' 10 às

o

14 e 17 às 22 horas.
Representante em Florianópolis:

D. F. DE AQUINO
Red. do Jornal «O ESTADO»

fR�COS �
'Â�5:MICOS

TOMEM

Uin�o CfEfi��fa�n
"SILVEIRA"

Grande Tônico

Auuntos: rurídicos .- Comerciais 0- Rurais e ,Informativo.
Endereço 'I'el, ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina
Consulte no.ga Organização antes de 8e decidir pela com

'lJrQ ou vendo de imoveia, pinhais ou qualquer-

empresa nellte estado .

Diretor: •• DR. E1.ISIARIO DE CAMARGO BRIUJCO
ADVOGADO

Rua Frei Bogér-ic. 54 - Caixa Postal 54 - Fone 54

MOTORISTA

fOTO - ANDRE'
ATENDE A D01,\'11CI1.IO

Banquetes -- Jantare, •• Casamen
tos ' • Festas -.' ElatisadoB -.

Competencia e rapide2.
Hotel Metropol -- Tal. 1.147

EMPORIO ROSA Proço 15 de
Novembro n. 21.

CURSO DE
e

Socorro de Automóveis
Ensina-se a dirigir automóveis

Amador e Profresionaí
Teoria e prática - conhecimento do motor.

Atendem-se . chamados para reparos de urgência.
Auto-Escola �-4 7�77

GA1'<.AGE . UNIÃO PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40.

Serviço de Pronto

ou queixa pod<!rá vir a causar, e ncarm

nhe-a á SEC':ÁO RECLAMAÇO�S.
de O ESTADO, que'o �-"90 será levado

SC.l� demora ao conhecimento .d� fi1letõ.;

de direito, recebendo v. 5. uma" infor-ma-

ç� do resultado", embora em alguns' C1."

sos nào sejam publicados nem a recla

NA-O É NOÇ'!VO AOS A�;MAIS i)O��ES'qC'OS
��·�"_em

sempre e� casa: uma: garrafinha

nrERIJIVO {(Kt�OT»

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dia �4--:-D8miugo - O Coqueiros Prúbl Clube realizará grande IEscolas Preparatórias
lestl:val em b.omsoagem ao la�abá Sport Clube.

.

Miliiares
Almo�o. Tarde daD�aDte.

e

Rezendede
Becebemos do digno cornandante do 14° B. C., o seguinte oficio:

/ I - 'Este Comando solicita seja mandado publicar, palia conheci

mente dos interessados, nesse br-ilhante órgão de imprensa, o que se

segue:
"ESCOLAS PREPARATóRIAS E MILITAR DE RESENDE - TO

LERANCIA DE IDADE. - O exmo. sr. General Diretor do E!1JSino do

Exército, comunica que foi concedido um ano de tolerância de idade

aos candidatos ás Escolas Preparatórias e Militar de. Resende e que 06'
'

requer-imentos dos interessados deverão ser encaminhados diretamen

te ás Escolas, sendo prorrogado até 30 (Lranta) do corrente o prazo de

inscrição para as Escolas Preparatórias".
II - Grato pela atenção que dispensar ao meu pedido, valho-me'

da oportunidade paea apresentar meus protestos de' consideração eOs paulistas laurearam-se cam-;H{)orosas
-,

b "I
-

d 41 t- I referênciaspeees ras! eirOS
.
e ar e ismo

I Relativamente aos feitos da ••,.

Santa Catarina conquistou o 4· lugar ! �:a:�:�::��aç!;leti:;O,ca7:a�7:�: Política de nacio-
Encerrou-se domingo último em 1° - Paulistas, 'em Pôrto Alegre, Q "Correio do

D81�za�a-oPovo", o mais conceituado diário . i!JPôr-to Alegre o Campeonato Bra- 2° - Car-iocas. I .

do sul, publicou o seguinte honro- ... 19 (U P) O
..

�

sileh-o de .A!tlle,tismo, com la vitórra 3° - Gauohos, LODU'res, ..
- . UlJUlS,fO

-

so eomeutário, que, data venia, d b ti g' d G-dos' paulistas. 4° - Carl'a<rinenses. os {'OIIn. us IV'CIS 'e ener Ia a ra-

Embora. concorr-endo desfalcada 5° - Baianos. aqui transcreveremos: Bretanha if,êz uma declaração de al- Aracajú, 18 (A. N.) r-r- O Con-
H_' Foi a melhor apresentação "

t C' E' t' D' ano (}['"de vários atletas, Santa Catar-ina 6° - Paraaaenses. > ta importância peram e a amara gresso ucaris ICO 10CM v, ...

dos catar inenses em prélios naeio., C" "d e st de gra ....

conseguiu brilhar, alcançando o Os atl-etas catarinenses. que an-· dos orrums. Anunciou nos repre- aqui reuni o, r ve e-se .' u..-

honroso 4° posto. te-ontem regressarem, foram mui- nais. A delegação do vizinho Esta- sentantes do povo britânico que a de significação, pois é o maior

A classific�ã'Ü f.oi a seguiil1,te: to cUll1llJl'fimentaJdos.
do veio desfalcada de diversos dos partir de janeiro de 1947 o govêr-, acontecimento religioso realizado
seus melhores elementos mas, .

as-
no tornará posse das minas de

O3r-,
na história deste Estado. Aracajú

100 mil cruzDliros pelo passe de RV'I"la
sim mesmo, soube imprimir desta- vão ... E, já que estamos talando em está repleta de visitantes de todos

I ii I I A cada atuação frente ao grande trio nacíonalização de propriedades, f OS Est.ados.
do atletismo nacional - São Pau- vejamos mais uma inf'ormação de;São Paulo, 19 - Os jornais es-' ros do Internacional, deseja receber 1 D' t't P dera! e Rie GraIld6 I

C 1rl!' NOI o, IS 1'1 o �'e �

Londres sôbre o assunto. O mi IÜ"i- CONFEREN IA DO DR..o.. -

porUvns bandeirantes continuam '120 cruzeiros, por dois anos de do 'Sul - lutando sempre com de-
tro das transportes revelou dela- GUElRA

noticiando, já quase como coisa contrato. nodo e valor. Os 22 pontos que lhes do plano destinado a compen- A!raClajú, 18 (A. N.) ,_ Emcomtra-
certa, a inclusão de Avila no plan- Nessa reporfagem, o "Esporte" conseguiram no prélio local, f'igu- SI3Jr os portadores de titudns das se nesta capital, o senador Hamib-
irl do Corínt 1"1}'0. • l' e p ressiva con . ..

d"u u também noticia que o ln temacío- ram como a ma IS xnres: .
-

enmrêsas de trnn.sportes a ser-em] tOI1 Nogueira que VaI par-trctpar as
O "Esporte" publicou. uma en-

nal, segundo uma fonte digna de tagem alcançada em certames na-
encarnpadas. O govêrno britânico I sessões plenárias do Congresso Eu-

t.revisía com o centro medio gau- . .

I tari e

maicll: crédito, estaria disposto ai c�onalS �e os ca armenses, :1]e _S- parece querer Icvar a têrrno, de caristico Diocesano. Perm�te uma

cho, na qual Avila declara que de-
negociar O passe de A.\'Ha. I

tão numa fase de grande -CHJ111çaO, IÍ1Janeka .l'ápioa e segura, a nacio- multidão cadoulada em milhares de
seja ingressar no futebol paulista,

'. devendo, portanto, em breve fazer
nalização de tudo que é de absolu- pessoas, o pohtico carioca pronun-

citando mesmo o nome do. Cor-in- Concluindo, este orgão esportivo per-igar a posição de nosso Estado.
to ínterêsse para a coletividade. dou uma! conferência sôbre o "Mo-

t.íans como o clube-de sua prefe- bandeirante conclui: "Ao que par-e- Os baianos, também pouco nume- melnto social e a Igreja".
renci.a. ce as I\elações entre Avi,la e o qua- rosos, ,não tiveram um atleta de
Mais adiante,_ Áviia diz que O In- dro int.ernacLonalista não são muit.o e;xpressã.o. Todos figuraram apaga

'Lcrnaciünal oel'tllimente não oporá boas, presentemente tanto que, COtl- damellte, demonstrando o gran<.'le
nenhuma dificuldade em vender I forme .follbe. !idedigna, o oIube de Estado nórdico um descaso peh
seu pa�se, uma v,éz que os colora- Tesourmha Ja ,conta com um nov.o esporte-base que não se justifica,
-dos estiplüar'llim O seu preço, cem cenLro médi.o para o próximo ano, pois os baianos contam com ele

mil cruzeiros, um elemenlo jovem cujo nome é mentos fortes e de 'centros esporti-
Ávila, além do.s cem mi,l cruzei- Ghizz.oni". vos adia.ntados. Os baianos com

putaram \Ln�camente 9 pontos.

��------------���
Dire,ão de PEDRO P1\ULO MACHADO

apreço.
Nilo Chaves Teixeira
Ten. Cel comandante

A IGREJA E O OPERÁRIO

Arac.ajú, 18 (A. N.) - O cardeal

Dom Carlos Qarme,]!o, falando· á.

imprellsa, declarou: - -As legis
.lações "ociaió' têm na doutrina cris

tã, como fina.lidade precj'pua, :l.

melhora da vida dos o.perários�
criand'Ü-Ihes clima justo, humani-

CAMPEONATO CARIOCA tário. De onde nascera.m as dire-

Rio, 19 - Prosseguindo o (}Brla� trizes equitativas das legi.sl.ações?'
1 b I

. Dos .ensinanientlÜs de Leão XIll.me carioc,n de futJebo, �á ae o .10'
inegavelment.e .. que foi quem prÍ-

....

';)arão Flamengo x Bolafogo, e, 110--1
o t J·Udansmingo'o Amél'iea enfrentaráo Flu- iDlgraU •.es UU·. meiro at.acou de frente o problema,

mineuSre. J,erusalem, 19 (U. P.) - O maJOr a:pont:mdo-lhe a unica soluçãoi
._-- ----

.-----------

'numero de imigranLes ilegais jl.1-' compa.tivel eom os direiLos e dig-
NOTAS ESPORTIVAS

deus jamais chegado num só navio, nidade dos operários.
- 'Finalmen�e no próximo do-

deve.rá dar entrad>J. no porto de
mingo no campo do Pery F. C. de

HaifJa, a qualquer momento, na

Barreiros, o Olímpico realiza,rá (J
tar-i'Te de hoje. A propósito informa.-:

seu anundado f,estiv.aI e8portivo.
se que a referida embarcação com

Reina desusado interêsse em torno
dua.s a Lrês mil pessoas a. bordo,

das' partida's. foi avi,stada. a trinta milhas ao
-- Domingo, no mag,nifico estáctio

longo da costa da Palestina. Es
'''fte-Cel Nilo Chaves", será realiza

pera-se que os imigrantes sejam
do, impreLer.ivelm�mte, o Campeo- inle.rnllidos no aca;mpamento de
nato Ginási'Ü-CoIegial de Atlhismo

Atchelih, agora evacuado. Tod,avia
patrocinado pelo Grêmio Estudan-

até ,agora não chegou á Haiffa, ne-
til Catariüense.

nhuma unidade de deportação.
� P"egnessou anle-onbem a dele-

gação c-atarinense que concorreu

'C O N V I T E em Port.o AIegre ao Campeonato

Realizando-'se no próximo. dia 25 a solenissima proCÍ>ssão de Sant.a. Brasileiro de Atletismo, no qual

Catarina, so!i.cito, de ordem do Irmão Provedor, a presença dos Irmãos lo.bte"e um honroso 4° lugar.
e I'rmã,s na Sacri.stia da ,Catedral Metropolitana, ás 15 % honas, afim

j
< • _

,de lleve,s,ti�os d,e baIandráu e fita, neSlPectivam�rr�e, da nossa Irn�andade 80"1-Adada li1nSI·cal,e á esta ll1corporados tomarem parte no p,restIto em ho�ril a Nossa
.

li U li 1-.u
Padroe,ira.

I
I

CllIhe Náutico Cruzeiro ·do Sul
Recebemos: "São FrancIsco do Bronze Jr.; 1° TesoUl"eiro - João

SUl, 9 de Novembro de 194.6. Ihno.1 Pinto da Luz; 20 TesouI\ej.�o -

sr. reda,Lor esportivo do "O Estado"; Darcy Alves Rang.el; Di,reLor de Es-

11enho ? gnato prazer de levar �o I p_?l'bes -:- �n�tôn.io Moura; Comis
eonhecim'enLo de V. S. que em elCl-j sao de SmdICancl.a: - Carlos Bley,
,ção l'ealizada no dia 23 do mês P'j Dr. Jorg,e Eviláúo da Silva, Joa

passado, pelo Con�,elb� Delibera.ti- I quim _Romão. Pereira, Dr. G�ldino
vo deste Clube, fOI eleIta a segum- I Brandao AlvIm e Aroldo Maia.

te Dil'eLoria, ,para regler os destinos! Valhendo-me do ensejo apresen
de 1946-47:

.

I to, os pl'otestÜis de ele\'ada estima e

Presidente - Dr. Ubi,rajara AI-: distinta cons-ideraçãD.
ves de Carvalho; Vi:ce-Poosidente:
- Manoel Deodoro de Carvalho; I10 Secretário - Luiz F1reire de Re

zende; 20 Secretário - Carols

Luiz Preire de Rezende
10 Secl'et8.rio.

Gra'tos pela comunicação'

Irmandade do Seauor Jesus dos Passos
e Hospital de Varidade

José Tol�ntino, de .s01�sa
Afljunto do secrelário

R.ecebemo.s e a,gradecem.os a "seguil1ite comuntcacão:
Exmo. sr. Diretor do Jornal "O Estado" - NESTA,
Tenho .a honra de comunicar .a v . .8. que em sessão de assembléia

geral, re.aI.izada. hoje, foi empossada a nova diretor1a desta Sociedade
Musical para o pertiodo 12.X.1946 a 12.X.1947, e!.eil,a em 29.9.1946 -

'e assim constituida:Japâ·Q.Para que o

pense elIl �erra
WASHINGTON, 19 (U. P.) - O comissário das Reparações, Edwin

PauLey, concitou o presidente Truman a auto.rizar a com:plela remoç,ão
de todas as industrias de guerra do Japão � inclusive as 'fabricas de

.borraeha, aluminio e magneto - permitindo além diss'Ü "remoçoos
substanciais" em outras onQ;e c,aLegoria,s de empresas da econo.mia ja-
pone:sa. .

Pauley solicitou ao presidente que permita aos ja.poneses manter

dezoito das süa's indu.st,r ia.s, oa.bendo aos ali'ados determinar pos�erio,r
mente qual o destino a, ser dado ás fábricas de tecidos, de máquinas, de.

_1'ibrws sintética,s, de ,aj.�odão e de· polpa de madeira. Além disso, Pauley
.

sug-oriu a. máxima pressa nessa medida em consequencia "da rápida.
deterioração 'de grande par,te dos ma,teriails industriais atualmente exis

tentes no Japã.o, devido á sua exposição ao témpo e ás dificuldades

existentes para o seu acondicionamento".

--

nao
...

Pre,sidente - F_jmidio Cardoso Junior

Vice-president.e _ Octávio Marques Guimarães
1° secI1elário - Christóvã'o Nunes Pires

2° sooretál'io - P,elaio M,endoza
1° tesoure1ro - Wald,emar Figueiró
2° tesoureiro - Norberto Jacques Vieira
Oeaool' -- Oswaldo Silveira
10 biblii()tecário - l:l.igino Neves
2° bibliotecário -- Ivo Raiyjke
1°' procurador -- Orlando' Sena Conceição
2° procLlrador - Seyerino Gonçalves Corrêa

Saudações
Christóvão Nunes Pires
Primeiro secrteário

Á dire,toria el<lita, os nossos -cumprimentos com volo.s de pe,renes
felicidades.

[Congresso
Eucarístico

.'

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

t'1iMR�� AMO'STFlA GRÁTIS; :

; 6CREVA o SEU ENO�CO AO I
� tlBORUGRIO 00111 S. I. }
( .

CAIXA POSTAI.. 36� i
:' é�UMENAO. SANtA CATAlIlJIMI!

Grave ii situação
da Judia
Londres 19 (U. P.) ConHnua

sendo grave a situação existente na..

Indi'a. E o pesstmismo deve pros
segui.r enquantD não forem solucio
nadas diveli&as divcrgencias enLel}
indús e mulssumanos. Segundo afir
mou o sr. Amery, ex-",eciretario dQc
EsLado para a India, o Vice-rei es
tá encontrando dificuldades para.
impedir que prossiga., a divisão in�

terna, afim de meihorar as relações
0Uf,t'''l u Tudia e a GtambreLanha.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Perneclsaeete
à UNRRA

DR. SAVAS LACRRDA
CItI:üca médico-cirúrgica de Olhol
- OuVidos. Nal'lZ- - Garganta.

Pre.crição de lentes de
contato

OONSlJ;LTóRIO - Felipe Schml
dt, 8. Das 14 às 1-8 horas.

.llM8mtl:NCIA - Conselheiro lU·
fra, 77.

TELEFONES 14'18 e 1204

DR. A. SANTAEtLA
(Diplomado pela Faculdade Na·
Ilwnal de -Medícina da Universlda.
4. do Brasil). Médico por concur
,w do Serviço Nacional de Doen·
•• Mentais. Ex interno da S1>1lU
casa de Misericórdia, e Hospital
I'idquJitrlico do Rio na Capital ,-.,.

deral
VLfNICA �DJgA - DOENCAlt

NERvbSA8
- Consultóírío: EdifícIo �liQ

NETO
- Rua Felipe Schrnidt. ConsulUUt:

Das 15 ás 18 horas -'
,Jh!lIldêncla: Rua Alvaro de Carl"lI'

lho nO 18 - l!'lorlanópolls.

Rio, 'A. N.) - O ministro da
Fazenda comunicou ao seu colega'
do Exterior,' que com refer-encia á
exportação de 36 mil couros de
'boi, adquiridos pela UNRRA para
a remessa aos países necessitados
da Europa e da Aaia, não obstante
o decreto-lei n. 9.61!7 de 22 de
agosto do corrente ano, proibir a

exportação da aludida meroadoraa,
poderá a cadeira de exportação e

importação do Banco do Brasil,
conceder licença para o embarque
pretendido, desde qué aprcsentado
o pedido na forma regular, uma

vez que a carteira de cambio do
mesmo esLabelecimento está auto
rizada, por esta secretaria de Es
tado, a conceder guias de embarque
para mercadorias que, embora
atingida;s pelo cilada decreto-lei,
se destinam a UNRRA.

DR. ROLDÃO CONSONI .

VIB"URGIA GERiu, - ALTA (;"}.
BURGIA - MOLÉSTIAS DE 8J;I.
..... NHORAS - PARTOS .•.

Formado pela Faeuldada de Médl.
C1nna da Uníversídade de São

Pllulo, onde foi assistente por: '�e..
rios anos do Serviço 'Clrúrtico <10

Prof. Alípio Correia Neto
Cirurgia do estômago e vias bl·
lIares, íntestínos delgado e 81'09110.
tiróide, rins, próstata, bexJga,

_ro, ovários e trompas. Varlco·
�e, hldrocele, varíses e herll4

CONSUL'l'AS:
das 2. às 5 horas, à Rua Fell»
&hmidt, 21 (altos da Casa Pa·

raíso) , Tel. 1.598.
I&IilSJD1llNClA: Rua Esteves JU·

nlor. 179; Tel. M 764

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

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLíNICA MÉDICA EM GERAL
vo;,,;ças_ dos órgãos internos, cspec.i&I

mente do coração.
ELECTROCARDIOGRAFIA

Doenças do sangue e doo cervo•.

Doenças de senhoras - Partos.
Consultas diàriamente das 15 às 11

horas.
Atende chamado. a qualquer hora,

inclusive durante a noite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor �eic.,.

les, 18. Fone 70..
IIIlJ,'I;SlD:€NCiA: Avenida Trompowskí,,

1;2. Fone 766

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - vias Urmârías -
Doenças dos intestinos, réto ti

IIl1US - Hemorroidas. Tratamen
to da colite amebiana.

Fis!ot·erapia - Infra vermelho,
Consulta: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11,30 hll.
., _ii tarde, das 16 hs, em diante

Resid: VIdal Ramos, 66.
.

FonE> 1067

Em poucos minutos a nova receita
- Menclaco - começa a circular BQ

sangue. aliviando os acessos c os ataques
da asma. ou bronquite, Em pouco tempo
é possível dormir bem, respirando livre e
facilmente. Mel'ldaCD alivia-o, mesmo

que o mal seja antigo, porque dissolve e

remove o mUCUB que obstrúe as vias res

piratórias, minando a sua energia, arrui
nando sua saúde, fazendo-o sentir-se
prematuramente velho.Mendoc:o tem tido
tanto êxito Que se oferece com a garantia
de dar ao paoiente respiração livre e fácil
rapidamente e completo altvio do sofri
mento da asma em poucos dias. Peça
Melidaco, hoje mesmo. em qualquer
farmácia. A nossa zarantia é a sua maior
proteção..

._

Menda co A�o��,:;.m

DR. MÁRIO WENDHAUSEN
1.Jwetot' da Hospitol "Nerê-u Ramos.J·
CLfNICA M�DICA DE ADULT06

E CRIANÇAS
Consultório: R. Visconde de Oure
Preto, 2 -, esq, da Praça 15 de No
vembro t!lltos da "Belo Horiaonte ")

Td. 1545
Consultas: das 4 ãs 6 boca•.
Residência: R. Felipe Scbmiàt, 38

- Fone manual 812

DR. r,1ADEIRA NEVES
M�dlco especialístà em DOENÇAS

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

Consultas diariamente
das 16 horas em diante.

CONSULTóRiO:
Rua Jo!lo Pinto n. 7, sobrado -

Fone:. 1.461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho, 58 AA

daORo ARIflANDO VAL�RIO
DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica Infantll da
ASjilstência Múniclpal e de

Caridade
CLINICA l!-11i:DJCA DE CRIANÇAS

ADULTOS
OONSUI,TóRIO: Rua Nunes Ma
chado, . 7 (Edifício 8. FraJ,OlClsco).
Consultas das 2 às 6 horas

RESID:tl:NCIA: Rua l'Ífarpchal GU!'
lherme, 5 Fone 783

sma
Aliviada em Poucos Minutos

DR.' BIASE FARACO
MédiC'l) - chefe do Serviço de
SlfiIis do Centro de Saúde

DOF.NCAS DA PELE - SíFILIS
AFECÇõES UHO-GENITAIS

DE AMBOS OS SEX0S - RATOS
INFRA - VERiVIELHOS E ULTRA

VIOLETAS
CONóSUL'1'AS: das 3 às 6 hs. - R.

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

Dr. H. 6. S.

Laboratório
Clinico

RUA JOÃO PiNTO, 25
fone: 1448

'Em frente ao Teliouro
do Estado

Floll'ianÓpOUs
Msdlnc Farm. Nilrwl Alns tio Souza
farm. L. dA Costa Avila

--�'-

(.
Agora tambem à (r$ 10,00

NEVES
Moléstias de senhora S b tConsultório - Rua João Pinto n. 7

I.
� d\ agem O

.. ID,
- Scbrado - Telefone 1.461 Q IUI � '4V 'G

Residência - Rua Sete de Setembro
- (Edifício r. A. P. da Estiva) 'p I ITelefone M. 834 . Or .uga

'

M. S. CAVALCANTI I LISBOA, � :U. P.) - Uma sé-
Clínica exclusivamente de crianças .

I
.

Rua Sal:dah"ha -Marinho;. 16 I r_la (e incendios destruiu os depo-
Telefone M. 732 sitos das usinas Liege, em Portugal.

Hoje, declarou-se um sinistro de
vastas. proporções nas usinas de
tramsf'01'11lação ,da "Bulknal and

I SO'll,S", á mar-gem -esquerda'do Te
jo. AIgmnas hora1s antes tinham os

bombeiros ex,tLnguido 1U11 i11C>endio
que dur1ara 2 hOflas em tres usinas
não 10lnge ci:a piI'imeiral.
Até es/tla rt:a.rde, as jmdagações po

liciais nã<o QÜlllIs,egil.�irlam lest,ahelle
C6r se se >trata Id'e atos de sabota
gem 'Ou "simples maldade" Toda
via, não s'e pôde, igualm,ente, elu-

I ciJiar as causas d'esses sinistros
afetando a meilma cOlllpamlhi,a.

DR. LINS

DR.

Exume de- fHl!:l9ua, Exame . para ve:rHic.ação
de coricer , Exame de urino, Exame para

verifica.ção da gro.vidG:B, EXQime. ".le escarr.o.

Exame para verificQção de doenct;l.1) do
pele. hoco e cabelo!!l, Exorne de MZ6S,

Exame dG f;s:creções.

I
�utoVQCCina8 Q tronafu:iiio de l\!(An��es.
Lxame quimieo de fozoinhci8, hl>bitfo.· ,

café. águcl!I, e to ,

.

;...�..........m.�....���....aBum••PMR.sa_mE..aB.aem.....

Cadas'ro Social do «() Estado»
Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

compon abaixo e remete-Io á nossa Redação afim de completarmos
Quanto antes, o nosso m!OV'O Cadastro Social.

Nome .. : ..................................•......................•.•

Sexo : .. � Est, Civ�l D. Nasc. . ..........•.•

Pais ó •••••• 1/ ••••••••••••••••••• '.' ••••
_

•••••• , ••••••

Esposo (a) .........•........•. '� .. '.':." .••...... ; ..•.....••...... , ., ••

Emprego ou Cargo

Cargo do Pai (mãe)

.................. ; .,; .

............. � ", '"

DR. FONTESPAULO
Cl índco e operador

Consultório: Rua Vitor Meireles . 26
Telefone: 10405

'

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

Telefone: 1.623

Observo ••...••.•••••••••.••.••.•••••••.•••.•••••••••.••• :••••••••••••

............................... -. .

Agr-adecer-iamos, também, a ,g'e!lllti.leza de noticias de nascimentos.
casamentos e outras, de parentes ou de pessoas. amigas.

AUTOMOBILiST48
Aienção

Pal'Q o seu dínamo ou

moter de arranco

OFICINA EN'U..DA
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94

MACHADO li w.

Resolvido, enfim, seu problema financeiro J

r.AlMPANHl4. (!5AUANÇA DA BAlAlIJ1
'_d!lelo eá 1171 - &élfi: ii A 3 A
mCJ..'JWDIO� JIj TBA1fSPOll'!'Ji!l�

Cifres do ,Baísnço de 1944:
I
1 _

Homenagem
i a� Almiranf�
l RIO,·� �. N.) - O GrêmIO dos

98.687.816,30 i Funcio�1ários Civis do Ministério
" 76. 736,4oL306,20 � da iVIarmha pr·estou, ontem, expres-
• l sivllis homenag'ens ao almirante·

Diretores: I Jorge D. Martins, ex-ministro da

Dr. PamphiJo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco

1
Marinha inaugurando em sua sede

de Sá. Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo. o retrato de sua excia. O ato con

e José Abreu. tau com a presença de altas au-

..._"' ,_.. ..,. """' __"",.,. ""'�""'��� toridades nav,ais.

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Recets
Ativo

AgAacia8. Reprolentaçõu em

Gell'al
Ma triz: Florian6poU.
'Rua João Piato i n. "

Cc:dl!a Po.tCll. 37
.Filial: Cresciú%'nQ

'Rua Floriano Peixoto••/'0
CEail. Pl'ópi'lt»_

T.l",qramQPJ � ·PRIMm�·
.!\.a;r,nt.." 'de" principal",
"",u.nICli.r,Ic:;� d" 'E..to�.�

Adquira TUDO de que necessitAr,
de U1.�A SÓ VEZ,

pa.gando PA.ltCELADAME.Tm,
com as VAN'l'AGENS da. compra à vistat

�Grvindo-se do
r

CREDIARIOSISTEMA KNOT

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978A01 ;755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

Sinistros pagos noe. (:bltimo\t II) anoa

Responsabilidades

20upas
CIII�dos

Móveis
Rádios
Geladelro!
Bicicletas
Jóias

Uvros
Chapéus
�nstalt\çÕH tilétrical 8 sen�t6,_

Artigos para pr4ilS4tflUs
Peles
Casacos
Quaisquer artl"..

ra. rê :abricante:::tribu::res dag -af�m:=-I!ll'17[; fecções uDISTINTA" e RIVET. Possue um gran·. �..de sortimento de cCisemira!t riscado., brins ..

bonl! e baratos, algodões. morins e aviamentos
para alfai«tes. que recebe diretamenb ,delll I,'SnrlB. Comerclantn do interior no sentido de lhe feu:or'3!ll 'JHZ1Q

Flo:r.ian6polill. - FILIAIS· em Blumenau e Laja••

Qc;

fábrica., A Caso "A CAPrrAL- cheul."1.o a atenção dos
visita ante&! de efetuarem !ilUDI!! comprop; MATRIZ emI melhorae

i..._!rIll.lIi!!._II;!II....lIIlIl1i_'IIIIIlI!III!iIIl;jjl!l.AIiIlIIi;m__Bll!ttSiI_�M!mIfiIIitiIi2!mIllmB!lII*:'I!l®II!III!1!'!!i![_.....a;..ilI..3W1!ra1!ll1ila:t!lllll!l'.Im:l:lll!l.. '1IIaIllillllZh12MiW__;�WiiW" 1MS#9d* '?íiJWiiil&iiil!tilltliiliàltít4'SMM'ffi@MMRPiFSFW

iNDÚSTRIA, COMÉRCSO E SEGUROS KNOT S. A.

O. K. fmJf.NO

CE GRATIS
e endereço de dez pessoas suas conhe

cidas e lhe remeteremos um lindo romance .

Rua Silveira Campos, 157 - São PC111o.

ms *fHi

.

Óleo "
fléirico��
Famoso linimen to, desde
1855, para dôres reumáti'"
cas, nevrálgicas, torcedu
ras, inflamações, ciática etc.,

Peta Óleo Elétrico'
do Dr•• Cbllrfes de 'Gratb
.- EZ?FTTnri'

&&EdP
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a Bandeira do Brasil, ·em lMunífico e patriótico desfile, recebeu ootem, nas mas da:·1
Capital, os aplausos respeitosos dos que não veneram símbolos estrangeirost e 11ã,o:
defendem outras ideologias que iQlelas que se alimentam Das· tradiçoes de Rossa Pátria. 'I,

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

1 Venezuela DO CES � PEDIDO 14crerUtou," mas
das Na�ões Unidas Ao povo de I enOiUU1Uo»SO .

Lake Sucess - 19 (D. P.) A Ve-

se" I W�hjnglOD, 19 .u P,) o De-,

nczuela foi eleita para o conselho! atarína I partarnento d::t Guer-ra deu a coaihc-

econômico social das nações uni-I· ,

_
'

d I'
cer a declaração prestada por Han---

d �T
"

•
- Os acontecimentos da noite e n'" 1" H'--------------------------,-,---- .as, l�,a pr�el'ra voraçao apenas Da Hertsch, na qua atrrrna que 1--

FIOI"lilfftÓpoib, 20 Cie NOVembr'� �e 1946 seis membros do conselho ,eoonô-I18
do corrente no 'I'eaíro Alv3!'0 ele

tler ordenou aos que' o aCOlll[laa1�Ul:--
------------------- ' '.

I í V Carvalho quando ela realisação de I I
., ,

h dmJCO sJ,1Cla, vo aram com a ene- .' ,
\'3,11 dur-ante as úutirnns oras (e,'

/
,I leit E tad U' um oo1111ClO elo P. R. P., com apre-I -.' '

J
- ,

idZl senuo ,0 ei os os s ,OIS

.

ru-
'

.. ". '.
rcsrstencia a 'ema que se Si11,C1 as-'

do a Nova Zelandia, respectiva- se��a de _Pll�lO Salgado e sua CO-! sem.
mente com 46 ,e 4-5 votos. Na segun- mItn:'a, nao 10r�m Pl'eparado� pelo! A declaração de Hanna Reitsch:

da votação ':I. Venezuela foi eleita, Partido Comunista do Brasil. adianta que Hitler lhe entregou um'

passando a integrar- agora o Con- -Entre milhares de pessoas que frasco de veneno e disse: "Hanna,
Ao primeiro dia desta semana, o Paris, 19 (U. P.) - Robert Co- selim Econômico Social corno l'e- compareceram aquele local SI esta- sois dos que morrerão comigo. Ca-

Partido Social Democrático realí- quillard, conhecido dos "fans" do presentante da America Latina. vam alguns elementos do nosso par- da um de IUÓS tem um frasquinhc-
zou, demoradamente, a sua grande cinema Cümo Robert Le Vígan, foi , ------ --,-_ .._--,_ tido, Lambem elementos de outros de vreill€il10 como" êste", acrescen-

convenção. Foi uma parada de or- condenado a 10 anos de traoalhos fabr"l"on 13�.670 paetidos formavam a massa que tamdo que não queria que nenhum

dem e de disciplina Á mesma épo- forçados por colaboração com os \}" numa verdadeira demostração po- deles fosse feito prisioneiro pelos'
ea, o 'Partido Trabalhista Brasrlei- alemães dur-ante a ocupação da gutomóvel"s pular repelia. a' afronta do comício

russos riem que êsbes encontrassem.

ro efetuava em Itajaí, o seu con- França. II em apreço. seus cadáveres.
clave máximo, Na progresista ter- Le Vigan trabalhou num filme Londres 19 (D. P.) A mdustria I Este secretariado havia reco- Harma Reítsch revelou tarnhém
ra de Lauro Müller também houve sob conerôle alemão e cantou no br-itamica durante o ano com.el'cial:mendado, contudo, a todos os seus

que Hitler confiava até a última

muito entusiasmo ,e muita ordem. rádio dl2 Paris, em programas diri-
que terJ;inou em trinta de setc�_1 mi�itar,es se a.�stive,�'s:mde ,c�mpa-I hora que o exército d-o generak'

Dentro de breves dias a União De- gidos pelos alemães, bro, produziu cento e trinta 'em cm- recer ao Teatr o Alvat o de Cal valho Wenck pudesse conter os russos 0-'

mocrática Nacional fará, nesta Ca-
_ co mil seiscentos e setenta auto- e suas adjacencias, pois de ha mui- suficiente para poder salvar-se comr

pital, reunião política de natureza p
· -

II t'
tos dias era notaria a repulsa popu- os sitiados de Berlim, e declarou

IÍgual às dos partidos acima citados. revlsoo O emItO m;:::<� estão incluidos cento dezoi- lar nesta capital aquele comício, Que entr'e os acompanhantes -do Hi-

Será, estamos certos, mais uma att- to mil oitocelltos noventa e sete car- propalando-se mesmo, abertamente

II tlel.· figuravam o ten€1llte-g,en.e:·aF
sembl�!l'a que tera' os seu's trabalh"- Previsão doO Tempo, até 14 haras

J qtle o meo·n)o 11"0 seria ro.alisado R' < n G' 'dv .... ros de tipo popular. E seglwd:o ca -
'" U", '_c • J tce[' v'Ülll !l'e1111, a esposa e-'

processados dentro da maior dis- do dro 20.
ou10s o,fLciais�penas .cinque,nt'a mil EnlJ'eLanto, é de lodos sabido

quej'
G-oebbe1s, 'e se-us sós filhos,. o sc-,

ciplina. Por essa fo�ma, as agre-- Temipo: Ainda instável sujeito
OOlTOS p-ode'r1ío ser expor;tados es- nós comunis�a,s somos os ma1s con- cJ·e.táã'io Evado l\1a,rtin BOl"Inann,..

miações partidarias real e efetiva- '3 chuvas.
te ano, da G1'a'nbretanha pa-l'a os sequentes antiflasci,sLas, c, por este Eva Braun, o médi<:o de, Hitler, dr."

mente democraticas, estão dando ao 'Dell.lllPemtura: E�táve1.
IDeII'cadD<S es<tJl'an�ekos. motivo não eslamos de acnrdü que I Stumpfedé'pcr', c O'tlIt�·os. Disse tam-

Estado e ao Brasil, iDl) início dei Vent'Os: Do quadTan,te sul, 'com
.. ' ,

� Franco, Plinio, BOl'mann e t.a.ntos béll11 ql:e Eva Braun pas'sava o item--

mais uma campanha eleitoral, o
,r.ajadas ,iine,seas.

N!'l l"ml"n.unll"IH oulros nazi-fascistafl possam ainda po a insuLtar os in,imlgos de Hitler,o
exemplo de respeito recíproco e de Telll1!Pe,ra1uras ex,llremas de hoje: U O'OIIU de publico, nlt,lXljal' a memória de poliindo as unhas, 1Jro,caiIldü as v,es--

:ma.ior lnovimeittação á liberdade de lVláx1m:a 26,0 Minima 21,8.
de COnfll·tOS milhões de vitimas dos seus cri- 1es e se e,Meifland,o.

pensamento.
��._--_ .. -_._� .. -- ui J11eS de ontelTI, u�ando a.gora a tor-

Já entre os dms o!Jtros partidos, os O, massacre de Viena, 19 (U. P.') Es<tiveram pc misLificação de alrihuir ao,s co-

acontecimentos de ante-ontem pro- lminontes, no,i-e, ,na Univ,ersidadc ll1unistas crime� como Pil,':r.S que p
� ..' d "

t�vam a que ponto r.!e intransigência soldados italianos de Viena., numerosos combales. estão sendo julgados pelos ll'ibu- f.SUO li8 DaZIS óS
totalitária vão os seus adetos. ,vi- CêTca de dois mil comunistas e so°' nais ele gue,rra, II " t$,tima um hoje, vitima outro ama- Roma, 19 CU. P.) - Uma teste- ci.alistas realizaram 'Uma demons- A l�arta docllmenhação conLra aI na argeu soa
nhã, comu,nistas e integralistas de- munha apresentada pelo promotor tração, 'carre.gallldo bandeiras, com trama nazi-integrali'sLa em noslSa Buenos AiT,es, 19 (U. P,) - "La:.'

monstram-seá margem da Democra- briLanico declarou hoJe que o ge- emblemas sociaJisJu,s -,comunistas, pátria, dada á publicidarle no go- Nacion" anunciou que a policia co

cia. Ambos porfiam por constitui- lleI\al Sbersb Von M.akenzfl tentou Qua'ndo os manif.estantes temta'ram verno do exmo sr. dr, Nerêu Ra- meçon 'a prender os alemães. Várias'

rem o "partido (�nico" do Brasil. Elrea.lmente exoecutar a ordem do alto en<trar no edif1ci'O da Universidade, mos, dld, vice-presidente ria Repu- dlelenções já foram feitas nas oer

,daí os degradantes espetáculos quet oomando ,alemão!, de \fuzilar" d� poderosa força policial d'e duzentos blioa, é uma \'erdade incontestada. canias da capi.tal a.rgE'nlina.
oferecem ao povo e com os quais, italianos por cada soldado alemão homens, bal'lI'Oll o caminho, Os ma- O povo catal'inense, assim, de-, Segundo aquele ,jornal, lal me

golpeiam .continuamente � nossa I r;norto na .Itália. Essa tesLemunha �i,�e�tan1'�s .3!ca,t�ram as orden� p�- mOllstrou que saberá defender a dida obedece a diretrizes do mi-·

DemocracIa e contrafazem a essên- e o ten. ce!. Herbert ,Eappler, co-, l1CIalS. VarlOs lideres eomuilllslas- democracia, honrando e glorifican- nistério do ext.erior, em cumpri:.
da própria do regime em que vi- rnjandal1ite doo batalhões SS, en-

I s,oci.alistas fizeram discursos. P'Ou- do a nossa força expediCionária menlo da ALa de Chapt�lt.epec.
vemos � queremos trabalhar e vi- carIlega,d,o do massacre de cente- co depois dispel'SUlVaIlll-Se pacifica- e os nossos heróis lombadas p<31'a ACI'edil{;a-se que os d:etidps serão,"

ver. nas de italianos. Dito militar afir- mente. sempre nos campos de baLalha da deportados.
Ambos, por isso, merecem a re- mau: Von Makenze tentou a.pre- RECORTE

Europa_ J '

pulsa da nossa gente. Tanto o pro- sentar subLerfugi.os afim de' não
'

Florianópolis, 19 de novembro de
.

__

vocador vermelho como o provoca- atellder a ordem do quartel general ESTE AVISO
1946.

expuses'sem' as i-déias doutri,nárias,
dor verde, são elementos nodvos alemão no sudeste da Europa, co- O secl'etal'iado estadual do PCB do Pal'tl',do de Representação Pd--
ao atual clima politico do Brasil. mandado pelo marechal Ke.sselrtng. ANTIGO PREPARADO INGLll:S pular, legalmente reconhecidas 6'
São agentes da desordem -e da in- Contudo Kappl'er r,ecusou-se a BIDOS DOS OUVIDOS' A PEDIDO

a,prova.das pejoU Justiça Eleitoral.
tranquilidade. dizer si a ordem havia sido ex-

Se V. S. conhece alguma pessôa que 80' VomuuI6cado ao Povo 4 - Em face desta atitude que'
O voto é a arma do cidadão: fó- pedida p'Gr Kesselring. Kesselring t'

.

fra de congestão catarral ou aturdimen· cal'ac 'erJSa lllti.da,mente os propó-'
ra com ambos, em defesa dos pos- será brevemente julgado por cri- to, l'\eCorte este aviso e leve-lh'o.. da Sani.� &1!:1ta.r;n� ,sitos ,anti-democráticos e t.otalitá-
tuJado.s democráticos. mes de guerra. o catarro. o aturdimento e a dlficu\- U I·Q {lu UIU rios do Partido Comuntsta que'

dade de ouvir lllio provocados por uma O D" t" E tad I d P t'd
enfermIdade eonstitucional. Por es� ra.

ll'e, 01'10 s na o a.r 1 o chegou mesmo a desrflspei,tar a.

zão, dedicou-se muitá tempo ao estudo de Representação Popular, em 'autoridade publica, achin0alhando'
de um tônico suave e eficaz para com· Santa Cat,arilna, comunica ao pov\>· com pesados :Ül1'sultos o Delegad.o daJ,
bater os males causados pela af.ecção cs, ca tarinensie, O .seguinte: Ordem Politica e Social, que pro-'
tana!. E êsse remédio, cuja fórmula está 1 C

' - ,

I' ,.
'

- omo agl�emJoaçao po lLlC<c't curava manter a orderi1 e dar, cum-'p�namente vitorlQsa e tem proporciona,
do alívio a multas sofredores, é cenheci.

devidamen �e negi,strada no Supe- prime.nto aos pr,eceitos da Consti--
do ,sob o nome de PARMINT e estã rt rio1' l'ribnllal Eleit.oral e de acor- tui�\ão Brasileira, aquela autorida
venda em todas as farmácias e drogarias. do com os dispositivos constitu- de, baldados os seus esforços foi
Logo nas primeiras doses, Parmlnt all- ciouais que a,sseguram a todos os b'

'

via a cabeça, a congestáo e o sturdimen-
O l'lgada a suspender a realilJação"

to catarrais. enquanto o ouvido se resta-
cidadãos o pleno uso dos direitos do mencionado comicio.

belece prontamente. A perda de olfato e e gananLias politicas concernenLes 5 - Fj.c,ou, assim, patenle e
a descida do cataITO para s garganta são ao regime democráli,co, entr'e as, comprovado que o ParLido Corriú
outros sintomas da afecção catarral que quais se destaca o de .propaganda! nisLa- é o unlco partido que no-
se combate com Parmint., •

Sendo muitos os males do ouvido pro.
eLas idéi'as nacionalistas e cristãs Br:as,il desrespeita a le,i e impede O'

LONDRES, 19 (D. P.) - Uma fonte médica informou hoje que já vocados diretamente pelo catarro, pode. em .reuniões . publicas, anunciou e:x;ercicio lega:! da liberdad,e de'
se di,spõem de quantidades suf1cientes d·e palud['ina G, para peI'mi'tir Me evlt.á-Io com Parmint. um comício que deveria, se l'eali- r,elllrião e de propaganda democrá-
uma expo'rtação em pequena escala á Amérioa Latina. Tr,aLa-se duma

S C
zar, ontem, ás 20 horas, no Teatro ii'ca. Nada mais temos a aeres-

'nova droga conLra a malária, que I1evelou diversas vantagens sobre o O-C. . atariuense Municipal de Florianópolis; centar para a edificação do povo"
quinino ou atebrina. Outra novidoo.e médica é o prego "unischer", d I d

2 - Para isto convidou a toda' brasileiro e, part.icularmente do"
desenvolvido pelos al,emães e trazido para a InglaterTa pelos pri,sionei- e e iejua a sociedade local, áuloridades ci- povo catarinons<e que testemunhou,
Il'OS de guerra. T.mta-se duma peça tubular, introduzida com o auxilio HnÍ'e, às 20,30 horas, em sua sede ViS: ,mili.bares ,e ,eclesiástic.�s e os em sua fiaalgia e hospitaleira' teI...,.
de raios X no femer ou braço fratUl'ado. Esse 'preg'o elimina' a neces- social, havelDá mais uma reunião paI LI<do.s democrat.rcos eXlslentes na, o mais degradante dos gestos
iiida.de do apar,elho de g'·esso. ordiná'ria desita So:cj,edade. neste Estado; ,opressores do lol.alIbarismo ver�
----------------=:::_------.--------.:----,---

'______
3 --'- Ent,retanto, no momento em i melho exercido por um part.ido"

,;===========�. q��e se in.iciava o referid? c,omiciü I que, para vel'günha dos br.asilei-
PAR·A fERIDAS, dwn�� de enül1me as,slstenC!� ,queiras; t�m comO.bandet_:a, a·própriaE C Z E MAS :supeLo,tava o Teatro l\{UlllCIpal, bandeIr,a de uma naçao es'Lrangei-

, conhecidos elementos do Partido \
ra, a cujo serviço s'e encontra no'

I N f l A M A ç O E 5, Comuniista com um dos seus lide- j Senado da Republica o sr. Luiz"
I1es a frente - o sr. Mário Bastos, Carlos p,restes.

C O C E I R A S I
- infiltrados na platéi'a e nas ga-', FloI'Í<anópo!ios, 19 de novembro de:'

F R I E I R A 5
l<eri'3S prorroml:íeram em vivas a: 1946.

, Luiz Garlos Pnestes e á Russia 80- i Diretório Estadúal:
ES PI N H A S, ETC. '

viética o que deu orig,em a grave! Dr, José Marl:a Cardoso da Ve1'(/11
tumulto impedi,nelo que o.s oradores' i Pr,esidellte.'

Nem vermelhe
e nem verde
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Ir Massacraram os habitantes
LONDRES, 19 (U. P.) - A Exchand TeleS'raph informa de Atenas,

que band1dos armoo.os, atacaram a aldeia de Korify, perto de Kilkls,
na Macedonia ,Central, incendiando a aldeia e massacrando os habi,tantes.
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