
Vibrante oração do alm. Guilhobel
tísta, em memoria dos bravos

que morreram em deteza da

pátria por ocasião do levante
comunista, ocorrida em 1935,
ato esse que teve a presença
do presidente da República,
bem como dos mínlstros de Es

&1'. 'Getulio Vargas estaria ínclí- tado e outras altas autortda-
nado a c-olocar o nome do sr. Hugo des,. um Iongo discurso. Jnf
Borghi acima de todo ,e qualquer cialmente disse que a marinha
outro nome para o governo do

do Brasil mão poderia estar
Estado. ausente a esta cerimonia. tau-

ljjM MATO GROSSO to para glorífíear a meméría
Goiania, 27 (E.) - Mais um

dos que sacrificaram a'vida na
partido -.P. R. de Goiaz - decidiu defesa (las instituições sagra
apoiar a candidatura do engenhei- das que formam os alicerces
1'0 Jeronirno Ooimbra Bueno a go- da nacionalidade, como para
vernador do E&t�do, e apresenta- condenar o crime de seus ma
do pela coligação constítuida pela tadores, Adiante acentua que
díssidencia do P. S, D., U. D. N. e não basta que o ,patriotismo
Esquerda Denrocrática. Neste sen- da imensa maioria dos brasl
Lido, em nome do Diretório Esta- leiros haja impedido que o trá
dual, acaba de manírestar-se, com

gfco atentado, se transformas
pleno assentimento do sr. Artur

se na vitória da felonia e da
Bernardes, o presidente da sécção insurreição _ sôbre a honra, a
Goiana do P. R., dr. Togo Gom�·s

'dignidade e a ordem de um po�

Tbat I·, DOmoflra"V Itre o P. S. D. e o P. T.,B., o que dial abraço envia Francisco Gal- de Almeida.
vo consciente do valor-da li-

.. \J . \S . U", nos diz?
.

lotti". EM PERNAMBUCO berdadej necessário que a Ii-
Ante-ontem, ao cair da' - Foi um acordo que, indubí- "Meu forte abraço pela sua es- R�cifie,. 27 (E.) - Este�e. �les'ta ção que encerram nos seja pro-

noite, o .Restaurante Perole I tavalmente, satisfez aos. programas colha. Parabéns aos barriga-ver- capital, traLa�do da possjhílidade veitosa e sobreviva, para ori ..
regorgitava de fregueses. E, de ambas as facções politicas. F'ir- des. (A.) verçnond Wanderley." da apresentação d? nome do

.

co- "entar' os nossos 'atos de forma
em uma das mesas, zercedos

I
mado em bases honrosas, bem ,de- "Levamos ,ao prezado colega o mandante Raul Reis, para candl�a-: a que na livre terra, do Brasil

de amigos e admiradores, monstra a confiança recíproca nosso abraço de Jelícitações pela to ao governo do Estado, o major eles {amais voltem a reprodu=
conversavam' cordial e emis-

j
existente ,entre' os dois partídos. escolha do seu nome 'para candí- Erneaí.o GasiD!er, o qual conferen- dr-se

'

zoeemente os srs. dr. ,Aderball Das clausulas do citado acordo que dato ao governo constíbucíonal do cíou com os senhores Navais Filho,
•

..,...__

R. da Silva e Irineu Botnhe u- mais põem em relevo essa con- glor ioso Estado de Santa Catarina, Ag'am011On Magalhães e com o in- Interforenc.·asaerr, ceruiidnroe ao Govêrno f iança, quero frisar as e e f, se- (a.) deputados Ranl Barbosa e tervemtor general Derrneval Pei- , ti
.

do Estado, respectiveraente .gundo as quais p governador elei- Trote Gentil". xoto. 0xtraoltJll"raspelo P. S. D. e pela U. D. N.. to pela aliança dOIS dois partidos, "Com as minhas congratulações O major Ernesto G�sner já re- li yu
O jornalista viu, gostou e logo 3JPÓS assumir o governo 1l0,- aceite a' expressão de minha sín- gl'CSSOU ao Rio de Janeiro. Atenas, 27 (U. P.) � O che

registrou...
.

mearia prefeitos indicados pelo P. (lera sotídar íedade á sua 'candida- RecÍlfe, 27 {E.) __
o Na convenção te do serviço secreto do estado"

O fato não é comum no, 'I', B:; nos munícípros onde as le- tura, Atencioeas saudações, (a.) realizada no Teatro Santa Isa;beI à maior do exércíto grego, coro-
Brasil, e daí' o título desta gendas desse Partldo, nas eleições Beneool : de Oiioeira", dissidencla í!lo P.· S. D. aprovou as nel Yatrou, e o professor Das-
nota. estaduais tossem majorítàrías S(}-, "Me;'l frah;;'l�nal -e agradecido bases da Oolígação Pernambucana. kalak pareírão hoje desta eapí-

bre os do P. S. B. e, (clausula f) abraço, (a.) Ioaquim. Eiuza Ro- Em nome da União Dernocráti- tal com destino a Nova York
FALA. AO "O EST_I\DO", O SR. comprometer-se o referido gover- mas." (,.U, Nacional, secção de Pernambu- onde submeterão á ONU o apê-
_JAYME VIEIRA,' CANDIDA'IlO A. nador a, na orga:nização <;lo seu se-' ":b'ehcito-te v,eta vi'tória da co, falou o dI:. Esdras Gueiros e, 10 dia Gliecia (x)intra a inte,rfe-

DEPUTAP9 P�E�O �. T. B. I cretàl'i.ailo" apr.oveitar elementos convenção. Vamos luLar e vencer a. segui'r, representando o PIll'rtido rência de ;potências estrangei-
"

! Quand,e." de�-.s'UJa'J.Í1[Uma estada. illidioadüs pelo P. T. B., em numero para o bem e a p1'osperi.d,ade do IJ)e,ri,}OCTl.:'lUCO Crii'ftãJo, o profllissor ras na atividade das guerrilbas
-n-esiá capital, nossa report.agem propor,cional aos seus deput.ados nosso querido Estado. Abraços, (a.) Guedes Alcofora,do. em telrritório gTego.
procurou ouvir a opinião de vários na Assembléia Legislativa Esta- Nernésio Heu.si." Dur3JnLe a convenção, cujos tra-

, Ilrooeres politicos e, entre eles, o dual. DE PORTO ALEGRE: balhas foram PIXlSididos p:e,lo sena-

sr. J,aymB Viúva, c_aIlldid3!to a de- p'or tudo isso é g,rande o entu- "Aceite o nobre amigo as ex- dor Novais FiLho, f,oi aclamado ó

putado pe,lo P'al'tidp Trabalhista siasmo nas fileiras trabalh1sLas e pressõe,s do meu grande jubilo pe- nome do dr. Neto Campelo Junior,
Brasileiro. tenho oente>ta que jUThtO's alc,an- Ia feliz escolha do seu honrado para o g'overno co.nsttitu,ci@.al do
EncoThtmIl1o-lo e, cienue de nos,so oar,emos a vitó.nila. Aderbal R. da nome para' candidato ao governo Es't-ado.

':objetivo, coIocou-se á no,ssa di&po- SilvÇl slerá ,o' futuro. ,presidenw do do nosso .Estado, reéomendado pe- R'ooif,�, 27 (-E,) - ,No mesmo

Bição tendo a,ntes, porém, frizado no,sso Estado. lo 11o,SSO pal'tido, á preferencÍ'a do local onde a dissidencia realizou

que as Qpiniões que viesse a emitir MANIFESTAÇõES DE SOLJDA- es.clal'ecido eleitomdo da noss'a sua cornVienção - 'fléatro Santa
d!everi.am ser tomadas como ex- RIEDADE AO CANDIDAT.o DO terra. No fim do COrrel1Jte mês es- lisabel - teve lugar nntem, a con-

.c]tnsivamente suas. POVO Lal'ei ai no intuito de cólaboral' na v.enção da ala ,do P. S. D. que apoia
Aquiescemos B formulamos a Extraol1dinária a repercussão' extensa c inLelles:sallllte cllimpanha a (}andida..tUl�a Barbosa Lilma So-

'Primei,ra' pengunta: que vem tendo o l3!nf)3Jmento . da de pr,opaganda de sua c3!ndidatura brinho" cujo nome foi h,omologa-
- Como foi reoebida em Itajaí Ciandidwtura Aderbal R. da Silva, já que reune todos os predicados pa- (lo como candidato ao gover.no do Amea6".ado's

a oandidatura Aderbal !t. da Silva, c-emsiderq_da "a candiçlatura do po- ra mere(ler a ccmfiamça e prefe- Estado. Além dos membros da Exe- Y
tanto nas hüstes petebi,st3Js como vo". ao gov1erno cO'nstitucional de i'enlCia cfu nosso povo, o que farei cutiva, 173 conv:encionais, rélpre- OS ideais
no �ejo do povo?

Aliás
Santa Cata.rina. na imprensa, nos comlClOS e pela sentando O:S diretórios do interior Nova York, 27 (U. P.)

- ,Com @fmais ,ajplausos. .o pres.tigios'o poI1tico conte-l'l'a- onda da nossa Gua1'ujá, até a eta- do EstUldo, tomaram parte nos tra-
Edward Tomlinson, comenta-

é um c8!ndid3Jto que reune em tOl'- fieo tem reoe.bido, a respeilto, inu- pa final, (a.) AlUno Vieim," balhos. ilor e conselheiro de assuntos
'llO de si, todas 3!S qualidades, quer meros telegramas de congratula- SOLIDARIOS COM O, SR. HUGO A' I.ar.d<e e, por[ianto, antes da

inter-amerjcanos da NBC, de-
morais, quer intelectuais, quer ções, dos quai,s transcr,evemos ho- BORGHI convenção, foi realIza:da uma reu-

clai'ou num discurso que os
:aiJnda, politi,cas, flatOTes decisivols je, '(),s seguint-es: S. Paul,o, 27 (E.) '--'- O Dire,tório n ião na sede do partido; na qual, ideais democráticos estão sen-
;para a conquista de expr8>ssiV'a vi- Estadual do Partido Trabalhista ent're outras deliberações' de ca-

do ameaçados tanto pela extre-
if:.6ria nas urna,s :sobre semi oom- Indios, 20-11-46 BrasHeiro em São Paulo, reunido r(lbe1' interno, fi.cou decidida a ex-

Dr. Aderbal R. da Silva
,

_
-

, ,.
ma direita como pela extrema

petidores. J ontem, em selssão ordiJná6a, resol- i'llIsao do .P. ,S. D .. do seIlddol No-
d) t d in

.

A üandidatUl'a DO dr. AdernaI é, Florianópo,lis veu aprov:a'!' um voto de "coll1fian- \ ais ]'ilho e do s'r. Neto Campelo es�uer �' (e
I 0t. os os pr CI-

P'ela e,�'colha do vosso nome co. -
.

nalS palses a Ino-amerIcanos
por sem duvida, digna de apoio de J

ça e solidariedade ��o deputadO Junior. Essa res'Olucão foi executa- J.-'

T 'Jo
.

'h;mo candidato ao gover.no do .Es-
H B h' I d d'

- ,

d
-

d 1 d I
om mson regressou a.

.1Jodías as cOill'entes politica:s-parti- 'Ug'o org 1, pe a sua le lcaçao oa com a l'e açao e um ongo 0-
d t' Ita;do, o' nosso a,braço de irresiri,ta .'. , ' . _ pouco e uma ournee pe a,q,áJri'frs. Foi, pois, muito bem rece- aos aStsuntos prurtJ.darJO.s". Na reu- �llmento esclaI\ecendo a,s razoes da

A
,.

L t.
bida.a indi-cação de seu nome á solidari,edade, (a.) Emiliano Rosa-

nião ficou res'Olvido também en- medida. : menea a ma.

govern!lJnça consti.Lucíonal de Santa lino da Costa.
viar ao sr. Getulio Viarg3!s uni te- EM CONFERENCTA COM O DR. IIlrimas & maisCwtariIlla. DO RIO: l'eg:r<ama de soli:daried3Jd'e e convo- NERÊU .fuUlOS � I V {} I

- A apres8ntaçã:o do nome do "Ftelicito O' pnezado ami'go pela cal' a convefl1)ão estadual para o.s O sr. P,erei-ra Lira., chefe de po- �

caooidato d3!s forças majoritáJ;'ias. sua, esco'lha para dirigir os desti- dilas 4, 5, 6 ,e 7 de dezembro, a fim jici,a, es-Le'\ne ontl8l11 no lVInnl'oe, em I'crunes .

já era esperada? nos catari:nenses. Tenho a

c.ertezalde
�erem escolhidos os caIlJdidatos demorada conferencia com o sr. Berlim, 27 (U. P.) - As aup

- No decorrer dos trabalhos da de que a nossa terra se orgulhal'á ao governo .dó Estado, senadores, Nerêu Ràmos, vice-pne,sidente da toi'lda(les polici'ais de' Berlim
convenção do P. T. B. foi ([ue sur- da cap3!cidade de seu digno filho. deputados á Aissembléia Le.gisla- RlepubUCia. estão ás voltas"' CQm uma nova

; giu, oficialme.nte, o nome do dr. Agradeço sUaJS geoo,msas palavras tiva e Camara Federal. BlVf MINAS GERAIS onda de crimes. Nestas últi�
A:dierbal R. da Silva como oandida- quanto a minha escolha para a 'São Paulo, 27 (Assapress) - O . Belo Horizonte, 27 (E.) - Ro- lUas 48 horas -verificaram-se
to ao governo constitucional do senatori'a do nosso Estado, afir- sr. Lourei,ro da Silva, ontem che- busLece-'se a crença nos meios po- nada menos de seis assassinios
Estado . .Ela não constiItuiu pro- mand,o que tudo farei por bem g,aido a 'esta c3!pital, pro.cedente liLicos locais de que o sr. Artur nas três zonas ocupadas da ci-
priameute sUl1lr,esa e pode-se ,servi-lo como ao Brasil, sob a de Ponto Aj,egl�e, teria declarado Bernardes será candidato do PSD- dade.
mesmo dizer que surgiu simulta- elevada e patriótica ori'sntação dos numa roda de amigos, que viera PR á lemeira senatoria. O velho Em um dos casos, o crimino
,.neameJ1Jue no P. S. D. e ,P. 1.'. B. eminentes senhores presidente e a Sao Paulo faze?' ba1'ulho. I poliltico contaria, também, com o 80 matou para ficar com as

- Quanto. ao acordo, firmádo en- v1(le-pnesidenve da Republica. Cor- Adianta-:se que o porta-voz do· apoio de uma ala do PTB. roup'as de slla vítima.

!� -

Reclamado de todos os qua�ãótês· d� (Siadlr;· Iderbal I. da Silva-candidato que
I povo entronizou na sua estima e na sua solidariedade-vai iniciar uma das mais
empOlgantes campanhas pOlíticas que a História barriga-verde. registrará!· Ao ilus-
tre conterrueo e à sua insigne caravana,· os nossos votos de viajem feliz.
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, Rio, 27 (A. N.) - Em nome

da líarinha de Guerra, o almi
rante Renato Guilhobel profe
.ríu, na imponente solenidade
realizada na manhã de hoje,
no cemitério de São João Ba-

..c AV E I R A B E K O�
I) INIMIGO Pi.. I OH FORMIGAS
o genuino emlR.BEKO t

•um formicida em �ó. de
,

p�rel2 garantida aUti·98%
.

MaCH. o lerrlnl tenenc Cla·
ReIS de SMio. �e elel!!, lulminaatl, Que
Hterm;na imPlacàvelmente 3S tormiV8s, -

Ap!icaçào fácl). ftlv. e AprOf, dzsde
1926, �elQ Servo Delm Sanilliria Vevetal.
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Repatriamento de 'I--
.......w_._,.,.. _,...

Brasileiros • .

SNRS.
Rio, ., - Comunlea-nos o' 4SSINANTES

ifinistério das Relações Exte
dores:
"Os parentes e pessoas ínte-

.

ressadas na vinda de brasíleí
l'OS refugiados ma Alema,nha,
que já tenham dado entrada no

Ministério das Relações Exte
dores da documeutação exigi
da para. os processos de repa
triaçiio, deverão apresentar-se
díarfamente, nas horas de ex

pediente, à Divisão Consular
do referido Ministério, a fim HORÁRIO DO VERÃO DA "VARIG�

.

d� lhes �er fornecida autoriza- A partir do próximo dia 11 de Agradeceríamos, também, a gen.tiJeza de noticias de nascimentos,
çao mediante .�� qual poder_io Novembro, entrará em vigor o se- casamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas.
reservar no. Lo�de a

BrasUelro, guinte horário de verão da VARIG.
passagens de 1 e 2 classes no DE FLORAINóPOLI8 PARA CURI- rV'?POT "Santarem", ora em TIBA E SÃO PAULO
vragem �ara a AI�m!lnha, ?'Il(le Segundas ti sextas, parLidas ás I
l'�co111era os brasíletros alI re- 13,00 horas.

SIdent�s.. DE FLORIANóPOLIS PARA POR-

o

Os )Jllt�r��sados d�V�JI� depo- TO ALEGRE, PELO'rA8, CACHOEI
sítar no LOIde Brasíletro, ... '. RA ALEGRE'rE, URUGUAIANA,
Cr$ 9.720,00 e Cr$ 1).266,00 pe- iVIONTEVrl.)ÉU
Ias passagens de la e 2a classe,
respectivamente.

O número total de passagens
é de 808 • Os lugares em pri
meira classe destinam-se, ex

clusivamente, a pessoas idosas
e doentes." , ,

A Groelandia
Copenhague, I' (U. P.) Va

rios jornais ddnamarquezes
dão grande destaque á .presen
ça de metecrolcgtstas norte a

merícanos na Groelandía, e a

noticia de que os Estados
Unidos p:vetenderta:m constru

ir um:a ba;s'e aerea em Thule,
IlJaqU'ela ,ilha. Algumas folhas

publicam vi.olentos ataques
cpntl'la tais ,projetos, ao passo
que outr3is consideram a

situa-Ição normaliz'a:da.

'-SüBSTAl\CIA HEMOs1�TIãA
EXTRAIDA DO SARGAÇO !

INova York, (SIPA) - Para de
ter as .hemorragias no curso de
operações cirúrgicas, está-se em

pregando agora com êxito nesLe
país um produto 'químico dorivado
do sargaço, e cuja cr.iação se deve
a uma conhecida empresa produ
tora de drogas, O elemento aUvo
dêsse produto é o ácido algínico
que se exllai' das algas mariLimasc
O produto em referência apresen
ta-se sob u forma duma gase. FeiLa
a operação, aplica-se ao corte on
de desempenha a sua rnisRãd he':'
mostática, acabamos por SRI' ob
sorvida pej.os .tecidos celulares e
desagTegada pelos humores dos
;mesmos.

.

l Pais .............................................................• , •••

�------------------�---'Mnro----�l Esposo (a) .................................•.............•..........•

OS ETERNOS 'TEMAS DA PTN-' 1 - Alguns esportes fazem apa-
TURA: MULHERES E FLORES recer calos nas palmas das mãos.'
Paris - (8. F. L) - Desde que

o mundo fi mundo e desde que há OS REMJ�DTOS
pintores, sempre foram eles atrai- 1 � Usar unhas, 'curtas, dar
dos pelos mesmos objetos, Os mes- massagem nas pontas dos dedos,
mos temas serviram-lhes para de": apertando-os suavemente. ���::;:� �� ��::rior
senvolver os sentimentos e con- 2 - Dar massagem em toda a Artigos de Redação
cepções que têm da arte e da na- mão. A. A, VASCONCELO$
tureza ou a vontade de estabelecer 3 - Fricoíonar: com creme ' o Pelos Municípios
verdades, . seja considerando o dedo todos os dias, Passar suco de' Assunto. Internacionais

objeto como fim, seja servindo-se limão. .

Concursos
dele como ponto de partida em

.

q - Dar Ir ieçõcs 'lia palma com Artigos de Redação
busca de nova estética. Já são Ia- álcool canforado." D. F. AQUINO
miliares esses Lemas, � Fatos, Policiais

0$ pintores de tOdOS os tempos

I
I! Vida Social

tornaram, por modeio, as mulhe- 'i' Vida Feminina

res, crianças e paisagens, - te- Visit,e, se.m compromísscs· Magazine
mas que mais intensamente ex-

LltRARI4 ROSA
PEDRO PAULO MACHADO

primem o prazer de viver, no jogo

I'
·

. 3 Esportes

harmonioso das linhas, dos volu-
. R"ua' D'e'Cd'oro,' 3'3 ,�

FARl\UCIAS DE PLANTÃO DU-
mes e das cores.

. I
RANTE O MÊS DE NOVEMBRO�:

Pintar é, para uns, exprimir a 2 - sábado (feriado) - Far->

alegria que os invade, quando se . F'lor ianópo lia mácia Nelson - Rua Felipe Sch-

DOENÇAS NERV�SAb encontram diante de um belo es- '. mídt,

Com os progressos da mediema, petáculo oferecido pela natureza, Livros novos e usados, 3 - domingo - Farmácia Mo-

hoje, as doenças 'nervosas, �uaniQ Assim se dava com Renoir. Um em diversoa idiomas. derna - Praça 15 de Novembro•.
tratadas em tempo, são malen -per. bouquet de flores rubras por 9 - sábado - Farmácia StO'
feitamente remediáveis. O enraneleI. exemplo, deixa-nos perceb�r o Atende encomendas de

Antônio - Rua João Pinto.
sismo, fruto da ígnorâneí«, 86 podl sentimento do pintor traduzido '" 10 - domingo - Farmácia StC)'

pr.ejudicar �s. indivíduos,afet!ldos deI na sinfonia que nasce 'sob seu pin-
obras editadas no Brasil Antônio - Rua João Pinto..

t�18 enfermidades. O Ser;.vlço. N!" cel. Com que amor, pinta ele as ou no estrangeiro. 15 - sexta feira (feriado) -

eíonal de Doenças mentaIS diSpo, flores que tem diante de si em Farmácia Catarínensa - Rua Tra--
de

..

um Ambulat6rio, que atende �r.. toda sua graça e frescura. Q�ando Novidades todas ali' jano.. .

t�nllmente os doentes Bervosos ln pinta uma mulher, traduz as mes- semanas 16 - sábado - Farmácia Rau-
dlgen6ee, na Rua Deodoro n. ia.' mas sensações que vivem em si líveira -' Rua Trajano.
o 11 lhor... diàriamentL mesmo em comunhão com a natu- 17 - domingo - Farmácia Rau-

reza. Renoir, quando pinta lern-
.

�.m_t, a:c:w;;a&
liveíra -- Rua Trajano.

bra um fauno embr-iagando-se com Á MEMÓRIA.DE .67 MARTIRE'S 23 - sábado - Farmácia - Stfll'
os . perfumes e odores da teri-a e ParIS - (8. F, 1.) - A pequena Agostinho - Rua Conselheiro Ma:'"
das folhas, Causa espanto saber' localidade de Etdbon (HauLe SaÔ- fra.
que êle fOI, em seu tempo, consi- �e), na presença de altas persona- 24, - domingo - Farmácia St�
derado como um pintor extr-ava- h�ades mglesas, francesas e in- Ag'ostinho - Rua Conselheiro Ma
gante, um louco, cujas telas te- dlas, comeIllOl'?u o heroismo de ' fra
riam desonrado qualquer casa ho- um grupo de .fllhos seus. Au�ilia- 25 - seg:unda-feira (e feriado)
nesta. - d?s, pelo� l!abItant�s da ,localIdade Farmácia Esperança _ Rua Con-

. Se,us con�panheiros, .

os impres-, VIZ,lI\ha de Cbeneb.ler, tmham al- selheiro Mafra,
SIopIstas IlUO eram maIS be,m tra-I

bel gad� e
c- abaste.Cl.do ?�ral1t� a O serviço noturno será efetuad(Jl>,'tados que ê!e, e o que mais sofreu ocup�çao 400 prrslOnmros !lln�US pela Farmácia Santo Antônio, sjt�

e�sa ,h0118Sl..llidade, foi ManeL, des- evadI�os, de um .campo alemao, "Es-
J á rua João Pinto .

tmadO, por sua eleg-ancia meio e
ta atItude atrall'a para a locali

gôstos, a ser' um artista d� moda e d�de a coleta dos alemães, que fu
que no en�anto só conheceu na vi- zIlar�m 67 de seus habitantes. .

da, desfeitas e vexames. Aflm de contribuir para um

Nada hli porém, de agrtl3siVl m9I�l��1�nto á �emóri� desses 67
numa tela de uma jovem c HU :)

mal tJ: i-)S, .() Go\·�r.no �mdu fez um
colo desnLldo, palpitante de [110- donatlV? LI MUIllcIpal1dade úe , ...

cidade, de sensualidade clara e :lil, 1.�00 h�ras esterli,nas, Ofereceu,
nesse admjrável jogo de cór (.) de a�e� dISSO, 250· lIvros para as

luz. . bIblIOtecas de cada uma das res-
* pecl,ivas localidades.

Reclamem imediata.
mente qualquer írre
gularidade na entrega
de seus jornaes.

I (����a��?osso�d��t��tt�?o�b�qu!����2?�
compon abaixo e 'remete-lo á nossa Redação afim de completarmos
quanto antes, o nosso IllOV'O Cadastro Social.
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Sexo .......•...... Es1. CivU D. Nasc. . ......•...••.
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'LIRA CLUBE - Dia ,30, sábado, Seírêe em homenagem à turma

Prelesserandes de 1946 do' Instituto de Educaçâe.

1-

j !02� !�!��e!� !?� .i!f,,?!��e�uase P��!!�!tt��, a���,..
B. Leonardo Kimura, M�rLir desta capital, procedente de todas às nacionalidades, espe- do dia 28:

Leonardo, natural de Nangasaki, Nova Orleams, o' navio misto cíalmente, franceses, ameríca- Tempo: em geral instavel, su

era filho de pais que se distíngui- "Del Vale.", conduzindo três nos; chineses, holandeses e in- jeíto a chuvas.
ram tanto por suas acrisoladas víaja .....""" oara o Rio e oito na- "'leses. t I-"'" cw.lJL",'O J:"" .t' I::> Temperatura: e.s ave. t,virtudes como por sua alta nobre- ra Buenos A:i.res. Entre os via- Aqui permanecerei aguar- Ventos: de norta a leste, com
za. Ainda mocinho o nosso Beato jantes para o Rdo, figura a dando a chegada de meu mari- rajadas frescas.prestou aos padres jesuiLás encar- sra, Sther Bolt, holandesa de do, que se acha na Holanda,. ,

1'enenle-coronel Misael de Men- regados de sua fonmação científ'i- nascimento, que viveu dezes- e virá buscar-me logo que me Temperaturas extremas de hoje:
.donça, Majores João Ribeiro Pi- ca e literári..1. grandes serviços co- seis anos na China. sinta mais forte". Máxima 26,2 - Mínima 20,4.
nheiro e Armando de Sousa Melo, mo catequista, pois era dotado de Falando á 1nllpl"ensa a sra,
'Capitães Dauilo Paladini, Benedito uma inteligência fora do comum. Sther declarou:

_ Lopes Bragança e Geraldo de Olí- Entrou para a Companhia de Je- "Vim ao Brasil para recupe-
veira, 1° Tenente José Sampaio 1 sus, M:1s, embora tivesse forma- rair a sande e esquecer - o
Xavier, 2°s. Sargentos Jaime Pan- ção suficiente, para receber a 01'- que, aliás acho ímpossível "o Dia 7 - SOIRÉE em homenagem aos Bacharéis da Faculdade detaleão de Moraes e José Bernardo denação sacerdotal, preferiu o ao torturas oor que nasseí du-

1
. ." .t' � Dieeito, com inicio ás 21 horas.Rosa, 30s. Sg,ts, Cario ano Ferreira simples estado de Irmão coadjutor. rante os dois e meio anos em. Dia 14 - SOIRÉE em homenagem aos alunos que completaram f). Sanliago e Abdiel Ribeiro dos San- Por bel' propagado a fé católica, que estíve encarrezada no

I � CUQ'SO gínaeial, no Colégio Catardnense, com inicio ás 21 horas,tos, 1° Cabo Luiz Augusto Perei- foi preso, Três anos passou 110 cár- campo de coneentraeão de.t' �� Dia 21 - SOIRÉE em homenagem aos alunos da Paculdade de.ra, 2°s. Cabos .Cloctoa.ltlo. Ursulano, I cere, durante OIS.. quais ganhou 96 Chapé, cidade uníversítárta
J é P Economia e Einanças, com início ás 21 horas,Francisco Alves da Rocha, 0.S pagãos para. Cristo. Chegou o dia

I chinesa, .oróxíma a Chanzaí.
ld I �JA � Dia 25 - FESTA DE NATAL para a classe infantil. com distri-.Hermjto de Sá, Alberto Gerra mo I do- suplício. Ele e mais quaí.ro ca- Ao. ser detida e logo após"

A I buição de bombons, das 15 ãs 19 horas,·"de Aragão, i\�.aJllOer 1 Bu'e .dle. gre- tólicos foram condenados á ,fogue.Í- condenada á teIT.ível prisão. '. Dia 3i - GRANDE BAILE DE S. SILVESTRE com inicio ás 2�l�, Pedro Mal.la Neto e F'ídelis B�- ra

..
Esses q�atro COl11panheu'os. �o-I pesava eu 62 quilos e ao sair horas, TRAJE-RIGOR .Lísta de AgUl8J:-, e,. SoLda:ct0S Joao ram : André Tocuan, da, prnneira quase não podia me conservar

_

de Deus AraUJO, Lmo VItor doo nobreza do país, João Ixida Xoum, I em pé: estava com 37 quilos, Ca."xa-�. Eceeomtíf'�S FeâereísBantos e Luiz Gonzaga.
,

japonês, o coreano Cosme Táquea
t
apenas. .;;;:, L 'U' v �u a

Estes os que foram assassinados e o português Domingo.s Jorge. O A alimentação servida eira Rio, 27 (A. N.) - O Presí- Federais, criadas agora em to-
,3, 27 de novembro de :1935, pelos crime destes quatro era o de te- i totalmente dasnutrtttva, pois dente da República recebeu doo os Estados e cujos depósí-
..comunistas l rem recebido os arautos dia fé em' IW,O continha, mem sequer a ontem em audiência no Palá- tos já são superiores a 7 bi-

Eis os 'nomes de br�vos e herói- suas casas. Morreram todos na 8e-1 mais iusigrutãcante porcenta- cio do Catete, os Drs.: Sola-no Ihões de cruzeiros.
-cos .so-ldad?s do Brasil!

. I gunda -metade do mês de Novem-I gero de vltamlnaà e proteínas. da Cunha, Miranda Jordão, I Ao dar por fimda a audíên-
ElrS o allCierce em que se baseIa bro de 1619. El,amos 11.057 pre,sos ellttre CaSSlio lamborid-enguy, CairIos' cia, o General Gasp'ar Dutra

.�a nossa Nacionalidade!

1\
.. --.-.----,-.--.-- -.

_--------.�_.- j Dunshee de Abranche.s, Arios-I expnessou sua confia-nça na

E.is ° ar.cabouç.o de nos's,a Sobe- J\ detençao .

I to Pinto e Everardo Vas0once-' aç.ão orientadora e fiscalizado-
rama de Povo LIvre!

. los membros do Co()nselho Su- ra que tem sido desenvolvida
Eis a f.alange her�ica dos . que; do serveníe pel:ior das Caixas ECOnÔlllicas pelo. Conrsel,ho Superior e rea-

tombaram no cumprImento do de-
. A Federais firmou a inten�ão do Govêrno

I R10 27 (A. N.) - Na Cama-I
. .

.';ver
,.

. d 'D t d s na hora des-I Dunante longo tempo o Che- de l)rOmOver as medIdas mate-
Bra'811elros! Prestemos-lhes 110S- �� O;S' etpul a o.' -

. . I fe da NaçãoO -examinou com os mais e a.dmi:nistrati-VIaS que se
� 1 . agnn·s e reafl'rmamos a LlllJOOa ao ,expedrente, fOI lIdo I

_,. •,,,,as lO'Lnen w"

.

<

. ;
,

•
.

,. 'i.1lJDelgrantes do órgao maXlmo flz,e,rem neCtessarla'S para a
ssa fé n·os dea·tInOS glorIA·sos de um OLCIO doO Chefe de PolIC1a,! �

'd'
.

1
� �. '"no . . ". '. V'

, •

L' I clJflJS 1nstitlliçoe,s de cre ItO po- lI11iSta açao conu{l'gna e re'1'Oll"Co
n"ssa Pátria I -.- - -------..-.--- profeSlsor Jose Bel'Elilil'a Ira, 1'" 1

.

t bI d t'd A", f
.

1 d 1I�V'
.

•••• •

.

. .' d
.

f
�

.'
,

C
A

-I pu ar os Te 'evan es ·pro' emas a ,au 011'1 awt;: unClOna aq e-
BrasllleI'l'OS! SaIbamos venerar ciado beJetrisia catar.inens!El. p-re,stan_ o lU orrna�oes a ;- Ugado.s ás Cai.xas Econômicas 1€ importarute órgão._a memória desses patrícios que Muito benquLsto em no.ssos mal"a sobre a detençao d'e .IOMI"tombaram ass&ssinados p e los meios, soci�is e intele?tuais Ee- Se,verino FeIix.

, .

,a'gentes esL:r.&ngeiros, pelos comu-Ioebe::r'a, hOJe> as. mamfestaçoes Dedarou o. Chefe de PohcIa CA.RTA IrA PROGENITORA InisLas, pelos q\ll8, tr-ansvi,ados dos die apreç-c; de �us nume.l:os nesse documento que �e. t�a� DO CAP!;!'ÃO BRAGANÇA
.sentimentos br,alsileir�6s e a. soldo I aimigos, ais quaIS nos assoma- de um servente do M�:n!l�te:!o AOS CO�IUNISTAS
.do governo I'USSO, nao tr;epldaram mos. da GUe'lTa, lotado na 1 R�g�ao -" Belo Horizornte, 4 dB fe- (4 alfaiate indiçado
,em conspurcar a nossa dignidade Fernando Luz Militar, o qUlal, tendo receibIdo vel�ei'ro de 1936. Tiradentes. "I

�

,.e as nossa.s tradiçõe.sl Ami,versar:i:a-se, soje, o jovem ·uma carta p8.ira lervar, ao. Co:ro- Desg.raçado! _ .... ,..._.._�.-

Br8JsilleirOls! Em memória das F-ernamdo Luz, filho do s·r. uel Augusto. ImbaS'sal, Delega-, Que fizesite do meu filho? tos; \':lempre tmbalhador, estu-
-vitimws do comunismo! Abelardo, Luz. do Especial,de Segurança Po- Que mal te fez: êle? di.osO e leal, - graças a Deus'

De pé para o Brasil e pelo Bra- Lourival Ramos litica Social, ao invés de e:n1tTe- Mataste - o 1mpied.osamente se.m.pre cumpriu com o seu de-
:$il!' Faz anos hoje, o sr. Loul'i- gá-la ao �u d.estinatário, le-. pela tua ambição de mando e ver e cumprindo o dever mor- .

Salve heróis de 1935! voal ·Ramoo. �u-a ao Partido co-mu.nJib·sta, de riq.ueza.. Êl!e era um servi- .reu.
Salve Brasil!

-

NASC-lMENTO: onde foi cuidadoS'ameiIlJt:e 3J eT- dor da Pátria que tu traiste, Eu, no meio da tristeza, da.
FloriaJnópo]i.s, 27 de novembro O lur do nosso disti�to conter- ta e lidla pelos rprooeres daque� mas não Un.ha o poder que t.u amargura.e do sentUmento que

Ilde 1946. raneo eargento Waldir Sehmidt. la a.gremiaçãio pamidária. ambicionavas nas tuas mãos. tenho de não ver mais meu
André Nilo Tadasco ródio-telegréafi.tn da Polícia Mili- ACreSiCeIllt'a a iiIlformação Assassino! idolra.tnado filho, sou mais fe-

tar, e d. sua ex�o ...p&lo Odete ,que João Sewrino Fe·lix fora Mataste meu filho, que aque- liz q'UJe tua mãe, essa infeliz.Scmtoe S�hmidt. aetc:i em f"ta. d 'd; ��.. d [
com o na.cimento de uma robull €!tl:O para prt:'lOlloa,r eo ara- La hora no ct1mprimento do seu se a.inda vive, se não a.matas-
ta gcrotinha, crue na. pia hati.ma- çoos, sendo depois mandado de,ver velava. eiIlquanto tu, te ainda prura ver de onde fos-
reeeDel'á o nOln. ci. Bania Catal'inCl. em�. maldito, demente idealista sa- te gerado!

Sra. Alcide NoeettJ VI.AJANTES·· Ooncluiu declaran1° qu�_o crÍll:e:go, ferias tua - Grande' O meu fUho -Benedito é mais
Na data de ontem viu pas- S 'AI· d N t·· re��,rido ,servente � 1 .RegIao Mãe! - Malvado, se tanto po- feHz do que tu! Morreu de

,s'ar mais um aniversário na- ra. II ay 8 oce I MIlItalf, em .seu �e.POlmento, de·s jrmta-te com â tua madll'as- consciência tranjquila e justo
"taàício, a eXIDa. sra. d. A'lcide Retornou' ontem a FIo:' confessara �exl?tOl�ea e Plrae- ta � Rússia - e devolva-me se acha na paz de Deus, e o seu
, .

d d' t " Ilamente o ue 11 o u;e que e tiIh I ..�.......
' er"do coNocert:a, esposa o nosso lre or rianópolis via aérea, pro- "'M.�� cl d ,",.n le

meu '. o. nome 'na VVll'''' e vem... -

"S'd
.

N tt' .

'
.

J F d 1 a,l('.UJl:l!<1AJ_O, eIS are.cen o co� -

Matnicida! mo símbolo .
. Dl uel doced �:, a.d .... d

cedente
_

da Cap'lta e era.' vara e fom aberta no PartidQama .e e ..uac as V1rloU .es, a exma. sra. Alayde Nocetz.
C

.

t rt e e"'''' des-
Rasgaste o peito da bôa mãe O Brasil inteiro, e muito, es-

.

to' . uI d rela d M" No t' omums a a ca a qu."" que durante quatro anos em- pecilalmente Minas, demons-P�Ul vas cne. 00 e
.. �

-

espôs� o sr. ar_lo. ocedl, tinada ao Coronel Augus-to Im-
.çoo.s em no,ssos meIOS SOCIal;:; e supermtendente teCnlCO a.,

'- balou a tua mocidade, danto-te tJrou-o nas homenagens que
'>q"l.re ontem lhe levaram o.s seus Emprêsa Nacional de Nave- ba,SS<al. rOtlipas, alimentação, ensina- lhe tr-ibUltaram nos funeTais.
refusi,vos cumprim�ntos pela gação Hoepcke. mellltos, no meio de centenas E tu, qual. sará o teu fim?
;-aUSlpiciosa. data.. • •• •• •••• . • •• • . •• • •• •• • • . •• •

�. eOORI CI'RDIS de irmãos, ferindo-a no. cora- Certamente na ;pupila do-
"O E�tado" almeja a exma. 'del.mar palam fj

, J L,' ,.. fI'a·C'·.DI·S,
ção. ôlho de Moscou.

:'Sra.' Alcide Nocetti, f,ama mes-- .8 Ii.. m.. Covarde! Demente, olha pana o céu�
·se de felicidades. Em virtude de t.ransferencia, se- Nem a morte te quer! Tu f:ita o sol se és capaz!

Carias Katller guirá. sábado, palra Lages, o sr.
'-" que VJenalmente qui,zeste ell- Maroricida - pois a e13ta ho-

. TraDJScO'lTe; hoje, a data na- Adelmar Paim, que durante os ul- fu-entar um exército leal, não ra t'ua mãe deve �sta4' morta.
t.alícia do sr. Carlo.s Kathex, timos meses vi'nha prest8lndo a sua tens coragem para t-e ma,tares. d� dor, que tu lh.e causaste.
':confeiooiro da FilI'1lla Moritz e preciosa e eficiente col3-iboração Mate-te! desgraçado, já que Tiraidor !
teia. de radiotelegJ.'l(jJfista n�ma redação. traiste o mãe que soube· te Assassino!

Jacó Ribeiro Lamentando a saida do di�no e guiaJr à senda do bem e que Maldito, mil vezes maldito!'
A diati3. de ho.j-e marca o na- disLinlo companheiro de trabalho, cartam'ellrtle não terá s-elntirtnen- Ri, depgraçado, das m.iJnhas

talício do sr. Jacó Ribeiro, nã{) nos poudemos fumar ao de- to para chorar a uua perda. lágd.mial;), do meu desespêro!
funcionáJrio. Ido Departamento ver de e,naltecer sua compe�e.ncia Estas palavras escritas com (a) _ BALBINA LOPES
,,d_e .Saúde. profissional e os ma.gnificos se1'- láJgrimas d:e saudades de meu BRAGANÇA. Progenitora do

Sta. Ivone R.amos viços que nos tem prootado. filho, .cert'llimente, te causar� Ca;p'- Ben'edito Lopes Bragan-
Festeja mais uma primave- Pede-nos o sr. Ade1mar Paim, raiva. ça.

ra, nesta data, a sta. Ivone Ra- apresentamnos suas de&pc.didas aos N!'! t� O meu filho foi bom em tô- - o --
.

mos, Filha do maestro Alvaro seus numerooos amigos, vi,gto não da a eXItensão da palavra Contribuição da Guarnição-
'Ra' Íhe ser possivel falte-lo peasoal- "ARA>t?ECESa AMOsmA SRÁTIS filho aloontço.arlo, il"mão idola- MiUtarr de FloriaJIlópoHs e do:

.m�genor Nunes Pires ,mente.
. .

ESCREVA O SEU ENOOlEÇO AO trado. 140 BaJtalhão de Oaçadores, às
A ef!eméride de hoje, assina- A ele, os nosos votos de fehcI- f;.' tAIU'Rlt'6RIB CBt. s.. !. Virveu feliz vinte e cinco homemagens do 110 anivel'Sá-

- CAIXA POSTAI., :i6 ':t dla o i3Illiversá1'io natalicio do dades em seu novo setor de· tra-
. :S-t.UMENAV .. SANTA CATAU'lA:,' a1n.ús, porque teve edilloação a rio do atentOOo co.mums a e

t�3tr. A_genor Nunes Pirsf3, arpre-' ha!ho. 4�',
pa.r doo seus bons ��e:n.tlmen- �"�-�r.:I·�1�f3·5.

Vultos da História
Patria

•

27 DE NOVEMBRO

Clube Doze de Agosto
PROGRAMA DE DEZEMBRO: -

B R I TO
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I

dão conhecida como "podridão pre- I.

ta". E' doença que produz grandes
,

estragos na cultura do abacaxi e'
póde ser comparada á podridão
das laranjas, enquanto os efeitos.

---------______ desastrosos que produz economica
J1l�nte.· Deve, pois, ser combatida
com energia,
Calcula-se que essa doença inu

tiliza, em média, cerca de .30% das
partidas de abacaxi exportadas ou
de qualquer modo dadas a comer-
C)o.,· I .� d.i ,.': '!

i Náo é um fungo específico do
abacaxi, pelo que afirma a técnica,
podendo seI encontrado também na

cana, no cacau c na banana.
A doença em questão não ataca

a planta na lavoura mas nos ar

I mazens e veiculas de embalagem,
ou melhor, em trânsito.
A podridão elo abacaxi, envolve

ráp idamentc e transmite-se de fru
to a fruto, pois observando-se
abundante exndação nas re_:
giões apodt-ocidas, vão nesse líquido

! que escorre na caixa, os esporos
da doença em contacto com frutos
sãos, ooutímínando-os. '

A qualídade
'

do 'terreno ó dada J
como capaz de influir no apareci- -------...,..---�
menta da doença: é assim que se
dá como provável motivo a cultura D!i-...IÊA Di"�lll�Kl\r.OlJeita em .solos argilosos ou úmidos. J:óu\?;!nv Aliiu"U �
Do meSl110 modo a umidade que o .01 Lfruto leva ao ser colhido em dia f Ue aRuna
de chuva ou época ele águas, con-I " � ,

Iríbue para que a podridão' preta TOQo o Sul Catarinenae escuta

'Surja com Iroquência maior. díariamente a Rádio Difusora
Já, se observou, também, que as· de Laguna.

"

culturas ,feitas ,ein terren�s' á be!- '.979 K.lcs. (ondas mêdí ss).
ra r de brejos, lagoas ou lIOS, f01- H'r'"" , d

.

di
�

. '__:_ Dnecem maior número de ocorrên- orarrcs e irra taçoes:
.

as

cias de podridão preta, 10 'às 14 e 17 às 22 horas.
O sol não tem influência direta Represerirante em Fror ianópolis:

para curar ou diminuir a intensi- f D. F'. DE AQUINOb ilidado da Il1festa.ção. VI'jfica:-se,! Rej. do Jornal «o ESTADO»entretanto, que. em alguns, paises
como Cuba, onde a indústria do
abacaxi está bem desenvolvida, que O'

. O . ':

o henef'ioiamanjn dos frutos se faz Ufa pa ra. ,ent!S�aS
a pleno sol, contribuindo, isso, de 20 Q 'I t (Justo Título)modo eficaz para a climinuicão do 4. UI a es .

teor de Un1idade que a Jrutá en- Envelope de 3 e 5 gramas,cerr-a.
O que se póde r'eoomendai- con

tra essa doença é o seguinte:
Crime e cível Fazer a colheita em dia sêco

Constituição de Sociedade. não se pr ocedendo a êsse Seniço:
NATURALIZAÇÕES em absoluto, em dia úmido ou

TítulOl Deolarat6rios chuvoso; transportar os frutos

I.
Eserit••• Praça 15 de Nov. 23. I

com todo cuidado alé os pontos
10. andar. de. embarque e beneficiamento,

-

I
Evitar, POl todos os modos, cho-Re.id••• �ua Tiradente. 47. ques que IJossam ferir os frutos.FONE •• 1468 Fazer o b6l1eficiamonto em luga-

.

-""'� 31. _"_w res bem v8uLllados e onde o sol
bat� sem reservas. Só depois de
perreitaments sêcos é que Os fru-
tos devem ser embalados. .

Com. essas cautelas podem' os
fru twqltores conseguir' remessas

f
de partidas de abacaxis que não,

Ilhes.
dêm os

prejl.lÍZOS verificados
nO�,_casos �,omuns, em que a po-o SEU OllGANISMO dridão preta s\lrge .como um ,dos

I g�>alldes unpeoilhos a um negócio
" firme.

. _' . I

'J

I

l'

SNRS.
ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre
gularidade na entrega
de seus iotnees,

.. �.

, "

I
I

i�t
•

Tioans,portes. rJ€!gulal'es de cargas do pôr,to de

sio FRANCISCO DO SUL
.' , "

AgH2,
apenas
Cr. $

20,60
Modernos Baralhos

Americanos'
Fóceis de limpar e de !!rande
durabilidade! Em lindos gTO'
vurqs celcrldes I

o estoque está se ebgotando rà
pldnrncnte. Mande o seu pedido
HOJE MESMO para receber pela
volta do correio o seu lindo barn
lho americano. Fazemos remessas
para qualquer localidade do Brasil.

para
Inform ações corn 09 Agen tas

.Fterlanópolis ' -�'Carlos Hoepcke S/A --,cr_:_' Te!etone 1.212 (' ,Eod. teleg .

'

São Francisco do Sul - Carlos Hoepck.e S/A - CI --'- Te!elone 6 'MOOREMACK

Pedido ao

D,EPÓSITU DENTARIO
Iv! ASE!T!

RUA SEMINARIO, 13
..7"......· -rrs-s

saúde, o DnJho e a vrvaci-

dade dos seu. olhos, ,.

Dr. (LARNO G.
. GAI.LETTI
ADVOG-AOO

RUA MARCONI,44 S. PAULO
que enviará li!lta de preços"

,É miA DOENÇA
MUITO PERIGOSA
PA!-t,A A FA�lÍLIA
E PAR;\> A RAÇA
-

AUXlLIE A, COM-
BATEL-A COM o

WUJJliII[IIRllllllll
Te_nha' sempre em casa uma garrafinha. de

1

""'1 nrERITIVO '«MIO T),

COllcurso
, '

«Rainha da

COMOVMA D;.!.coNnueUICõl�otGtJUQA OO"lP$OQAlt)QIO OOIM
o gae.co Of�lf PIIOOUTO 6A.�OU ao·".

Ao3Doia•• ReprusntqqÕea �
Gal'C.!

-

Mdtria: Flol'ia.n6poUa
Rua João Pinto i Xl. B
CGiza !3�tal , 37
FUicl: CresclWnc

R'ao Floriano PeisOto.-./D _

(Edif. P!.'6prltJ).
Telegrama.: -PRrMUS·
Aganb>\l 'Mil prinoippill
mun!oi'!)w., do Eatadv

CONTA CORRENTE POPU�AR

Juros 51/2 a.ia. - Limite pr$ 30.000,00
Movimentação com' cheques

. Banco do Distrito Federal S. A.
,CAPITAL:, CR$' '60.0001POo,on
RES}i:RVAS: CR$ 15.000.000,00

Rua TrsJ�ftO� 23 .. f!orlanõpoUs

ESCRITóRIO JUBtDI�O COMElleu.L
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, tazend� e emprêsas
Diretor: dr. Elisiário dé Camargo Branco

ADVOGADO
.

\, Rua Í<�reh Rogério" 54 - Fone 54 - Caiu Postal 14
.Eltdereço telegráfico: "Elibnnco" - Lajes; - Bt- ,Catarl1L18

WETZEL

Uma grande inic,iativa do "O Estado", em prol da Caixa
de Esmolas aos Indigentes de Florianopôlis

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

dade, cujo' COnClJI\SO "O Estado,"
lançou a generosidade do, povo
'ilheo e que está merecendo ,cada

?ia major numero de simpatias, .

Todos compreendem que eleger
aos indigentes de Florianópolis,

a "Rainha da Caridade" é dar 'pãOl
aos indigentes de' Florianõpolís;
pois o plano de benemerenoíá a ser,
executado pela Soberana e sua cor

te será magnifica contribuição aas

abnegados esforços da Caixa de Es
mola-s em solucionar o problema
de mendicancia em nossa capítaí,
Mande hoje mesmo o seu voto.

RAINHA DA CARlD.4DE

Voto na sta, . .
.................................... -

.

I
!i��
I �/��
a ��':�"

.. ,4
j .���®=_�·�e�_�·7�_'��_* U6__SW_�-��'--·.-.w��.""V�__.ea.�� SW&"�.�__��Em�������__�� .��awnDW-�_.a�__Smm_mD�PMu___sm=�_�

,·t' ,\, I,
o '. • • .. .. ..

..

Residente � '.: l'
. , , ';'.' . ',' , "

,
,J., •••••• , • �

. ,

....................., ;.._ ..

. . .. . . . . . . . . .. . .. . .. "." -

I
Os coupons , devidamente preenchidos, devem -ser remetidos a es

ta redação, Dentro de poucos di3JS serão expostas á venda, ao preço.
'de 91'$ 0,20, �s cédulas para o �esmo fim e que: urna vez preencbidOS�,
serao ,enca:mmhooos ao, nosso Jornal.

ELEGANCIA, CONFORTO. E 'ECONOMIA ','

ca,nsegue·se com os tllajes sob-medida.

C; U �-S 'p * I
Vendedor por conta propria:

PLACIDO MAFRA - Bazor de Módos
Rua Felipe S-chmidt, 34 - Fone, 755

,

Boa cole�ão de amostras Atenda-seàdomicilio.

DE"t:
L

JNDU8prltIAL�JOINVI !��� (Md2rc� regial

TORNA "A" HOUPA BRANQUISSIMA

"

I

.'
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.Aos nossos

Agen.tes
�teiam todo dia esta cotuna

até o fim
-- Padirno. avisar por telegra

'ma. quando o jornal não chega,r

Ino mesmo dia.

"
·1

1
1

f

(o tanque caiu
,do ceo r
Londres, \ (D. P.) - Qs mo

.radores doe uma casa de Okcley e

.os vizinhos, passaram, hoje, por

.um tremendo susto. Do céu, com

'velocidade iucalculavel caiu um

tanque de combustível que roí es

-patifar-se em, cheio num quintal,
.sem contudo causar danos. Os pri
melros rumores que ocorreram fo'
.ram de que se tratava C1-ê parte de
<uma bomba voadora. Logo depois,
.coníudo, veio a explicação. Trata
va-se de um tanque vazio de 1,lITl

.combnetivel de um Gloster metem'

que caiu dos aparelhos de propul
.são a jato, o que fazia uma viu

.,gem de rotina entre 'I'ansmere e t

:Korsiam.

.
�..

QUE VAI PÔR NO SAPATO DE SEU FILH�NtiO ESJE

,
.

Ó Natal vem aí. Seus filhinhos, de alma alvoroçada, já pensam nos

presentes. E o sr. deve estar preocupado em oferecer-lhes algo que

. realmente assinale a sua passagem. QUilnh dura 'um presente?
Os brinquedos infantis, apesar da ale ,\";) que trazem, passam logo .

Outras Iembranças tarnbé.n. Mas o sr. poderá fazer deste o início ce

uma era de tranquíífdade e segurança em seu .Iar. Com uma apólice
de seguro na Sul America, o sr. poderá amparar sua família contra

qualquer imprevisto. Pode mesmo construir a base para a sua própria
aposentadoria. Pense nessas possibilidades. E à luz da árvore

simbólica, ofereça aos seus amados o mais duradouro e eficiente

dos presentes: uma apólice da Sul América.

Quando s.lguém, tal como' 41�
. Ihaira da il!lJltmçilO . ...mma,�
lha. em I!.tn&voel pt<>. um eá.lice do
excelante a.peritlvo KNO'l', 18m_
*' V. Sia. de _taro��
...... • gentileza:1:$1E.t 1A11-
BtN O,I1EU APERITIVO

� .Í'nEDILETIJI.
��

, .1

"i::Maouro DAA'HOru/trlJ. cor.rU6UROI
��_� �2TAdAí__'

� Companhia Nacional ,de Seguros de Vida
FUNDADA

SulI ii mulheres agem
Rio, .� (E.) - Telegrama de B.

:40 Horizonte relata o seguinte: In
formam de Araxâ, que um grupo
-de mulheces acossadas pela crise
-de carne invadiu o matadouro local

armadas, matando cinco porcos,
.A.ffl!te o berreiro infernal dos suinos,
.,00000iu um guarda que teve de re

cuae, pois uma das mais decidiuas,
.de facão em punho, exclamou: "Já
matamos. cinco porcos e trate de
reti,rar-s.e· senão mataremos o

_________________________________ - � ------� ---------- � �f
IDes�.ja. ��.te�MOVEIS ANTIGOS empreno .-

Ditrarlla. casou e grandes terra- � .' •
'

no com palito e 'agua corrente Procure, então a nOIi!B3 Geri!•.
lIituados em Coqueiros. Tratar na cia e preencha a nossa "'fieha file
caiIiQ nO. 87 logo ap6G a Capela. informaeões úteis", dando tôd_
-----------------'------- as indicações possiveis, que�tell'''
LEI'!M A REVISTA mos prazer em recomendá-io (a)fi :J - aos interessados na aquisiçio. orl$

O VALE DO ITAJAI
bons funcionários (as).

,

fA, bl f·
.,

1 Y e n d e-s eeu Im, seu pro ema Inancelro. D� prédio sito á rua Fluvial, em
Itajaí,

.

bem próximo ao Cais do
Porto, cujo terreno mede de frente
35 metro-s por 70 ditos de fundos.
- Tratar em Itajaí, com o dr. Os-

VENDEl\I-,SE CURSO DE MOTORISTA
'Serviço de Pronto

e
Socorro de Automóveis

Ensina-se a dirigir automóveia

Amador e Proftssionat
Teoria e prática - conhecimenso do motor.

Atendem. se chamados para reparos de urgência.'
Auto-Escola 1-47.77

GARAGE UNIAO _";""'PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40.

..sext.o".
'

,Resolvido,
Adquira TUDO de que necessitar,

de U:&1:A: SÓ VEZ,
pagando PAltOELADAMEKTE,

'Dom 1!\S VAN'lIlAGElI'S da. compra lê, viata,
, �ervindo-se do

mar Nunes.

48 navios esse
rados no Rio
Rio, t, :A.N.)-Informaçães
colhidas revelam que 48 na

vios ,:n,orte..,rumeri:canos estão
sendo esperados sábado neste
porto. Os referidos barcos via-
jam em comboio e trazem pa- FARMA'elA ESPERANÇAra o Rdo cargas variadas, des-

"

"

tacando-se .trigo, material elé- do Farmacêutico NILO LAUS
tníco. automóveis e geladeiras. Hoje e amanhã será a sua pr-eferida
O inspetor da Alrandega to- Drogas nacionais e estrangeiras _ Homeopátias - Perfu-

mou diversas medidas para marias _ Artigos de borracha.
evitar o congestioaamento do Garante-se a exata observância no receituário médicQ.

"porto. 1, ---_

,

CREDIARIO KN.OT .,.SSSTEM A.
aoupas
Calçados

Móveis
Rádios

Geiadelras
B!clocletss
Jóias

Uvros
Chapéus
�nstai..,çõ" olétricas e san�ürlM
ArtlloS para pmontos

Peles
Casacos
Quaisquer artl...

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SEGUROS I<NOT S� A.

• --...........---------,_

5

I'

t·l·.

' .

�

�1

fl
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 o ESTADO-Qulnta�felra 28 de Novembro de &46

Justiça Trabalbista
PROCESSOS EM PAUTA PARA
JULGAME>\TO, MES DE
NOVEMBRO

DIA 28, 'AS 14. HORAS
PRüCESS'Ü N. JCJ-317/45

Rectamante i, Manoel Mendes Fi
lho.
Reclamado: Hospital de Carida

de.
Objeto: Horas extraordlnáeias,

DIA 29, AS 14 HOPtAS
PR'ÜCESSO N. JCJ-285/46

,R'€,cLamante: Waldemiro Mon-

,s-uilhotti Junior.
Reclamado : Otávio Labes.
Objeto: Salários.

Fazendo Ima exibição magnifica, a equipe de 'atlelas da Escola
Industrial levantou, ãontingo último, o Campeonato Ginásio-Colegial

de Atlettsme de. t 946.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

I,Dias ,X Lira r��is Clube
Confonme foi notioiado, realizou- nao havia VItorIOSOS OOf!l derrota
se domingo último, nesta Capital, dos, escoôu..,se um domll1go cheIO

'

- Foram OiS soeguintas os re

o jogo amistoso de tenis entre Iode sol e de esport.e.
. . sultadiOs da;s duas partidws do

Lira Tenis Clube e o C. N. Mareí- No intervalo das paDtldas, fOI
certame carilOlca, re,aliZ'ado.s

lio Dias, de Itajaí. oferecido mm almO\lo aos vLSlta_n-
Todas a� partidas foram e1'e- tos, sauda.ndo-os, em bl'eve, oraç�o, sábado e dom�Il1go: Botafogo,

tuadas dentro do mais elevado e8- o presIdoe[JILe do Clube, Dr. Bulcao 1 x FLaD:lieDgo, O e Flu.minense
pírito esportivo, havendo, em qua- Viana. 8 x AmérÍ'eJa, 4. Com esses re- será disputada entre cariocas
si todas, grande luta pela vitó- Em nome t90 Mal'eilio 1_)ias, sultados, o Botafogo manteve e mineiros.
ria. agradecendio a hospedagem, talou

l'd
'

1
.,. ·Slt.adA numerosa equipe de Itajaí o sr. Rubens Boseo, secre,táJrio da a I erança, sem pol1'tOS per- - Pe ia V'ltona conqua a

mostrou-se aguerrida e forte e, sociedade, que ressaltou a cordiali- didos. Em segundo lugar vem frente aos baJi'anos', os inte
apesar de ter apresentado muitos lidad.e eS'por,tiva entre os doi.s O Fluminoose, !oom 1 p. p.; g'I".antes do sieJecionado gaucho
f}streianteb, em torneios externos, r.lubes. Fliamengo, oom 3 e América foram graUf,i'Carlus, 000l 600
.está perfeitamente .á altura dos Foram :Deitas 11 partidas, caben- .

4 Sák�.iJ 'rá.

d S t d 7 "ó' "'loI'·anópoII·S e 4 a COllIl. 'uwuO 'prossegUl O cruzeiros.demais centros tenístlcoS e an a o VI" rIas a ,r I',· ,

"
í Oa.mnDon.a.to com 06 se,1Y11�ntes - Determinou Joréca, pre-Catarina. Haja . L'� o�·

Estão de parabens os dirigentes Os jogos foram assim di:stribui- jogos: Fll3JIDiengo x Amétrfua e parador d� s'eleci.oDJado ban-
do Marcího Dias que proporciona- dos: - Simpl.es: - Zico x Beck, Botafogo x Flum�nense,

. deiJ'1a.DJte, 'que os jogadores fi-
ram um belo domingo esportivo veu1)edor ,este por 6. 4-6. 1; Vadinho

_ No RiIO eSit'á marcado pa- c.air'ão co.ncentrndÚlS, no Canin-
aos florianopolitanos, ao mesmo x Carmelo, êste vencedor 7. 5-6. 3; _

tempo demonstrando grande fi- Jacy Per,eira x Morena Carvalho, ;ra o 'proxlmO oomÍlngo outra dé a partir de ama'Il,ha, para o

Dura de tr-ato e perfeita forma vencedora la primeira 6. 0-6 1; Du- partida semi-final do CaJlljp'eo- jogo de d{)lID.Í,ngo ,com os gau
técn-ica dos amadores que entraram pla,s - Hélio - Zico x Carmelo - nato. BrasH!eil1'o. de Futebol, que chos.
em campo. Aldo, voenoedOl'es êstes 7. 5-7. 5; �"'.".a.T... __"'la.""'_ ••". .., __ ......q�.....�"_..._.....,,,_..,>

Os resultados obtidos eviden- Àldo - Fritz x Wal·wr - Beck,
ciam cabalmente a luta que foi voocedores êstes 6. 1-6. 4; 'frajano
travada entre os' contendores, ha- - Ér.ico x Acioli G'ue.rn'ei'ro,
vendo mesmo, em algumas parti- v(.'ll1oedor,es os ·uLtimos 6, 1-6, 4;
das um certo domínio dos vIsitan- Bosoo - Marçal x Aldo - E1i3ls,
tes que so as perderam, afinal, vencedoDes ê."t.es 6, 0-6. 1; Fmncis
por uma questão de sorte, tão co- co - Alvaro x Sa,ntae.la, - May,
mum em lides esportivas. veniCed'ores ,a,queIes p o r 6. 4;
Temos que destacar a ação de 5.7-7. 5; Vadinho - Aldo x Gilber

Jacy Percu'a, a simpática sil'lglis- to - Valmor, vencedores aqueles

� ��Itj�;;' ��e:a�:��Uco��� �:et 3-8E��s���dedor�val��{e! OS· engenheiros agroDomos irão ao sul
tivo e uma séria candidata ao títu- �or 6. 2-7. 5; Dupla Mi:x;t,a - Hé- Rio, 27 (A. N.) - Noticia-se os recentes progtresoos iJ1ltro-
lo de c

. -

d E��ad E b lia - Jacy x Mota - Otlha, ven- . .ampeao o <li" o. mora
oe,doro" aq'ueles por 6. 3-6 1. que os erugeooeIros a.gro:nO;IU1-, duzidos na agricultura e na

as suas adversárias de domingo <AV

1
,. -'l,� _' •

Def 't·
.

t Con1 o "'eatamento espol"ivo en-j c-os de quare.nta e l;)elS esco as �''''"a.Tla l.Jl(1, naçao amIga..assem rmil o mexpenen es, ape,- .' ," Jo'��

sar da boa vontade apresentada, o tre 13J9 duas cidades, é certo espe-, nacionais de Agronomia segui- regresso a Oaravana agrono-
jogo de Jaey exaltou-se pela sua r�r�se {lara brev,� � ida do Lir;! T�-I rão 110S tprimei;ros dias de De- mica ainda percorrerá diver
potenciahdade. 112s ql,uOO-..a-- U'9U,l, com� l',-"trIbUl-

zembl'o com de;s'ttno á cidade sas instalaçoos federais e es-E' J'usto que sall'enteluos tam çao a amavel VLSlt�'l do C. N. Mar- .

pA Al� D
. -'l. b I

"
, , -

cI'll'O DI'a,s·. de O!rto =gre. e,polS ue o - taduais ,no Rio G. do Su , Para-bem, a ação de Hélio Douat 6 Zico '

.

Pereira, que constituiram a pri- .A.. caravan.a Hajaiense t.eve a se- se�.a,r€illl as pri.ncipaLs i?-sta- ná e São Paulo. A comitiva de-
meira dupla de Itajaí; dupla mag- g\linte composição: Alvaro Luz e laçoes agronõmlClas do Rio G. veT'á ·regrressar aoo Rio de Ja
uífica, não somenle· pela enel'gia, Sra., Frarvei.sco Iteinert e Sra., Aldo do Sul, seguirá a embaixada neiro llij, p.rimeira quinzena de
como tambem pela forma elegan- Ples).e&iickBS, Bernardo, Oswaltic rumo a Montevidéu. No Uru- Jarueiro próximo.te de sua. compreensão de jo- Heus.i ,e Sra., H?lio Douat, Rubens guai iVisitarâ:os importantes es-go. Bosco e Sra" ZICO PeNllra, Orlan- . '

'l'Dentre os locais, não ha nomes do Fóes Erico Schaeffer DalmG tabelecJ.IDento agrwo as, prm-
a salientar: todos, sem discrepân- Bosco e' Sra" W.almir Bo�co, Arno cipa1mente a famosa Estaçãocia, atuaram com segurança na Beck oe 8ra .. Srtta, Jacy Pereira, Experimental. Em seguida a Uma casa sita a ruá Tenentedefesa cio seu clube. Srila, co.ooeição Coelh�, T'rajano

I Ooimitiva rtl!mará para a

Ar-I Sil.veira
no. 42. Tratar comAssim, num ambiente e,'legre d'8 P,erelra e Sra., Mare,aI Rosa e Sra., . M II C' p

.

mutua Bamaradagem, em que, na Fr�tz Schneider e Sra., Ewaldo gentlJD.a onde e;speraom os �u- Artur oe mano, alxa 08'

f-eliz expl'essão d.e Rubens Bosco, W.illerding e Sra" e Arno Ro.tbart.! dantes e pr<xfe'SlS()'OOS apreclaI' tal, 32, ._- Blumenau, -

Campeonato estadual de basquete
Em luta Olímpico e AventurêfreUbiratan,
Está marcado pana sábado à tar- Segundo apuramos, as partidas 1 elementos mais produtivos' dos

de e domingo pela manhã, 00 qua- terão dupla .sigrrif'icação, uma vez quadros disputantes, tanto indivi
dra do Lira Tênis Clube, a realiza- que, além da decisão do título, re- dualrnente como integrados no

cão do campeonato estadual de presentarão eles um "test" para a conjunto, e farão as suas deduções
basquete e voleibol, promovido pe- formação do provável "team" que na conveniência ou' não de requí
la Federação Atlética Oatacínense. defenderá o nome da FAC no futu- sita-los, pana a constituição da
Ao título de campeão de bas- 'campeonato brasíteiro, mar-cado equipe catarinense.

quete concourerão os fortes con- para janeiro, em Belo Horizonte. Pode-se por aí avaliar a im

juntos do Ubiratan E. C., desta ca- Os técnicos da entidade estadual portancía das partidas do campeo
ilütal, e Olímpico, da cidade de estarão a postos. para observar os nato estadual.
Blumenau, .-----------------

Ao de, voleibol, além dos clubes N O
�,
a sEs p o r oi I'" V a scitados, concorrerá também o ades- 1 J.

trado conjunto do Aventureiro de - A F. A. C. já ultimou os lo será decídído em melhor de
São Ludgero, que é, sem favor, preparatdvos para a realiz-ação três.
um dos mais l3:guN'ridos grêmios dos certames esruaduais de vo

oatarinenses. l�dibol e basquetebol do cor-

O sorteio dos jogos será efetua- rente ano. Serão candidatos
do no momento do seu inicio, mas aos títulos máxdanos: Aven
desde já podemos afiançar aos nos- tureíro V. C., de são Ludgero
sos prezados Ieitores que qualquer (Tubarão); Olírnpíco, de Blu
uma das partidas entre os três po- menau, e UibiT�n, desta C'a

oerosos adversários terá earacté- pítal. As partidas serão ere
r ísticas, sensacionalistas, pois to- tuadas na quadra do Lira Te
dos estão bem prepar-ados para os nís Clúbe,., sábado e domingo
duros embates. d'6,.Sába:dD e do- proxnnos. Resolveu o Conse

lho Técnioo da F. A. C., o títu-

Domímgo próximo, no

Campo da Vila Operár-ia do
Saoo dos Limões, defrontar
se-ão Ipiranga, looal, e Oaxías,
em disputa de uma' taça. Como
prelírnínar jogarão os quadros
do Chora na Rampa e Ipiranga
(equipe secundária).
-- Vencendo os baianos no

vamente, os ganchos fUaaxam
credenciados para aJS semi-fi
naís do Campeonato Brasilei
ro de Futebol. Domingo próxi
mo o selecionado dos pampas
e:nif,r:entará o "onze." paultsta.
Mário Viana foi escolhido pa
ra aehítrar os dois jogos.

mingo próximos.

de Jenis-!t4arcilioTorneio

WALTER LANGE
Domingo último festejou

seu aniversário natalício o sr,

Walter Lange, tígura de gran
de projeção nos meios esporti-, ;:tUTZ - Hoj'e ás 5 e 7 % horas
vos e sociais d'a CaJ)'itaà. f Sessões Chies
Více-presidente da Federa- 10) _ Jornal da T.ela n. 40

cão Catarfnense de Desportos, I DFB.
óargo, que exerce com invulgar 20) _ Noticiário Universal
destaque há longos anos, Wal- JÚDna:1.
ter Lange, é reconheoidamente 30) W'lI' P 11
um batalhador íntatígável, do-

-)' Iam owe - Myt'na..
o' Loy - Glória de Haven

tado de girande amor ao espor-
te, o que o faz estimado e ben- O
quisto por todos os €s,portis
tas que veem nele uma futeli

gêncla a servir a sua terra e a

sua gente, iillllPulsiolllando para
a rrente e para o alto o espor
te barr-iga-verde.
Ao ver transcorrer sua data

maior, Walter Lange teve en

sejo de receber oumprãmentos
de inúmeros esportístas e ami-

gos, aos quais, embora tardia-
.

'ÍtOXY' :_:_. 'H�ji�' ã�' .; �i
.

h����'-
mente, "O Estado Esportivo" Ultima e difinitiva exibição
se <3iS:SIOcia com o maior prazer, 10) - Cinelandia Jornal n. 15�
auguramdo-Ihe muitas relící-

_ DFB.
dadas.

EIUPATARAM RIO BRANCO
E FLU1\'IINENSE

Na localidade de Coqueiros,
teve lugar, no último domdngo,
o esperado cotejo amistoso en

tre os' ,esquadrões juvenis do
Rio Branco e· do Fluminense.

Alpós 1.l!IDa partída atraente e

movimentada, na qual se des
tacaram todos .os 22 preUruntes,
o pla.card acusoU um empate
de 2 tentos, o que reil'lete bem
o equilibrio 00 forças dos dois

antaJgOlD:istas.

Rafael 6. Cruz Lima
ADVOGADO

Rua Joã.o Pinto, n". 18 (baixo) - Florianópolis

Dr.

VENDE-SE

- em:

REGRESSO DAQUELE HOMEM
Eies chegaram á casa do pai de

le, e aconteceu logo uma coisa es

pantosa que desafiou toda a 'ar
gucia de Nick Charles, o detetive
granríno e boemio ...

Censuua : - LIVRE.
PREÇOS:

As 5 horas: Cr$ 3,60 - 2,40.
As 7 7§ hora.s: Cr$ 3,60 umico,

2°) - Merle Oberon - Claude,
Rains - em:

SUBLlME INDULGENCIA
Um drama realístíco e forte.

Censura : - Até 14 anos;

Preços : Gr$ 3,60 - 2,40.

ODEON
M 5 % - 7 % e 9 horas

Sessões Chies
1°) - A Marcha da Vida n. 25>

- Jli'a.c. Cooperativa.
- A Voz do Mundo

Atualidarles.
- Nancy KeUy AUaa

Ba�t'6r - Gail Patrick: -

.em:

ESCRAVAS DE HITLER i
,

Um dos maiores e 'o mais ,arro

jado de todos os filmes; ..
O romance pungenw das pobl"e$

infe,lizes, vitimas da furia nazista:.
e dê Irma Greese - a mulher bes-,
tif,ica:da. ..

Chocante! - In�reditavel, Po
rém, VERDADEIRO!

Pr-eços: Cr$ 3,60 - 2,40 - 2,00:'
Censura: - Rigorosamente pl'Gi

bido até 18 anos e imp.:róprio para:
pessoas nervosas.

IMPERIAL
... e 'o sucesso continua ...
SEGURA ESTA MULHER

PREço:
Cr$ 4,00 unico.

Censura: - Até 14 anos..

DOMINGO
SIMULTANEAMENTE
ODEON - IMPERIAL

O major fiLme de Lodos os tem

pos:
SANGUE E ARElA

(Tecnicolor)
com:

Tyrone Power - Linda Darn�ll -

Rita Hayworth
.,. .....w:--.:o__" _..__ c

LEI�" A REVISTA
O VALE D.o IT.tIA!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I
Caíró,

•

(D. P.) - Os estudan
tes da FacLlldade de Medicina, ho

,je, viraram e incendiaram um ôni-

I
bus, em Frente á Universidade.

Depois, os acadêmicos impediram
------....;..-----------

a policia e os bombeiros de apro-
ximar-se do carro, lançando contra

eles garrafas com liquidas incen

dilários. Outros estudantes também
iutervíeram no conflito com man

guciras de água quente. Informa
se ainda, que os estudantes íncen
diarám o colégio de Tewfikieb.

Cairo, 2� (D. P.) - Anuncia-se

of'icialmcnte 'clue um 'estudante

morreu, quando a policia, boje,
abriu Iogo pela primeira vez coa

tra um grupo que realizava ma

nif'esfações violénjas perto do Li-

��,�o ,���� 'f����� Vá"'o,

00-,

DR. SAVAS LACERDA
íC!lnica médico-cirúrgica de Olhoe
- Ouvidos. NariZ" - Garganta.

Prescriçã.o de lentes de
contato ,

lDONBULTóRlO - .Felípe Schml
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

.!lJANUD:1llNCJA - Conselheiro Ma
, fra, 77"

TElLEFONES 14'18 e 1204

Ausente

DR. ARMANDO VAhWO
DE ASSIS

'Dos Servíços de Clínica Infantil c1II
Assístêncía Municipal e de

Caridàde '

VLlNICA MF.DICA DE CRIANÇAS
ADULTOS

'

OONSULTóRIO: Rua NIIDtlI! .Ma
dAado, '7 (Edifício S. F'r�igco).
Consultas das 2 às 6 llilras

ItESIDJllNCIA: Rua :rYrarechal Gui
lherme, 5 Fone 783., '

DR.' ROLDÃO CONSONI
CDtURGIA GlilRAL - ALTA Cl.
"URGIA - MOLÉSTIAS Bill 8]1.
•• •• NHORAS, - PARTOS '. •

Tormado pela lCaculdade de Medi.
'<lInDB da Universidade de São

f':aulo, onde foi assistente por" ...
nos anos do Serviço 'ClI1!rgico do '

Prof. AlIpio Correia Neto
Cirurgia do estômago e vías bJ.

'

UIU'eS, tntestínos delgado e groBilO,
tiróide, rins, próstata, bexiga,'

�o, ovários e trompas. Var1co
�le, hidroéele, vartees e herna

CONiSULTAS:
(iI1s 2 às 5 horas, à Rua Fei�

"SchInidt, 21 (altos da Casa Pa.
raíso) , Te!. 1.598.

'

lIUIlSID1ilNCIA: Rua Esteves JU.
n1or. 179; Tel. M 764

" DR. POLYDORO S. THIAGO
ld:édico do Hospital de Caridade Ü

Florianópolis
Assistente da Maternidade

I. CLíNICA M�DíCA EM GERAL
'Doenças dos órgãos inteí'nos, cspedal.

mente do coraçâo.
'

BLECTR(JCARDIOGRAP1.�
Doenças do sangue e doo cervos,
Doenças de

, senhor". - Partos.
o.nsultas diàriamente das 15 'às II!

horas.
.

",tende. chamados a quàlquc� hon,
inclusive durante a noite.

CONSUL-T6RIO:' Rua Vitor Meirl>
les, 18. Fone 702

'

stftSID;:NCTA: Avenida Trompowaid.
62. FOl1e ,76�

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - vías Urinárias _;_
Doenças' dos íntestínos, réto e

lUlUS - Hemorroidas. Tra�eJ).-, to da colite ameblana.
Flsiot�erapia ,....,... Infra vermelh.o,
",«::5?n'Sultai Vitor �iréles, 2S:
&.l-tU.ld.e d,iariamente às, 11,80 M.
" à tarde, das 16 hs. em diante

,

Résid: Viãàl Ramos, 66•.
'

FÓllll 1067

DR. MARIO WENDHAUSEN
Dwet6' da Hospital "Nerêu Ramos"
CLíNICA M�DICA DE ADULTO-5

E CRiANÇAS
Consultório: R. Visconde de Oure
Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No
vembro \<4ltos da "Belo Horizonte")

,

Tel. 1545
Consultas: das 4 ás 6 horas.
Reaidência : R. Felipe Schmidt; 38

- Fone manual, 812

DR. MADEIRA NEVES
Médico especiallstà -em 'DOENÇAS

, ,DOS OLHOS
CUrso de Aperfeiçoamento e Lon

, ga Prática no Rio de Janelro
'

Consulias aiaria1X],ente
das J6 horas em diante.

CONSULTóRJO:
Rua Jg:l.o Pinto n, 7, sobrado'
Fone: 1.461 - Resld,.êl).cia: Ras

, Presidente CoutinM, .58

DR. A. SANTAELLA
(Diplom\ido pela Faculdade Na

etonal'<de"-Mediçina da Universld1!'
ü do Brásll). Médico' por concur
110 do Serviço Nacional 'de Doen
lIaS Mentais. 'Ex interno da scnts
Casa de Misericordia, 'e, Hospital
Ps!quátr�co do :RIo na Capital i-..

deral
OLtNICA MIi:DIQA - DOlilNÇM

NERVOSAS
- Consult6irlo: Edtflcio Anltll«

,NETO
- Rua Felipe Schm\dt. Consuttas

Das,15 ás 18 horas -

I!i.e81dência: RUIa Álvaro de Carvea·
lho nO 18 - :Florian6polis.

lí\gua quente
contra a policia

, I
I

Moléstias de senhora
Consultório - Rua João Pinto n. 7

- Sobrado - Telefone 1.46'1 '

Resídêneía - 'Rua ISete de Setembro
- (Edifício r. A. P. da Estiva)

Telefone M. 834
'

----'---._ -

DR. M. S", CAVALCANTI
Clínica exclusivamente de crianças

Rua Saldanha Marinho, 16
.T'elefone M. 732

DR.

7

r-----�
Clínico

RUA JOÃO, PINTO, 25
fone: 1448

'

Em frente ao Tseouro
do Estado

fiori�nÓpCn5

I ,l,,�C�Af:ii4� AUTOAI-DOI'JIST4S
A"cnção

H,

:.'.1

Para o seu dínQm� ou

motor de. Q,rranco

êJ.
..

·�o OFICINA ENALDA
(te/.' ""'. :\eO"� Rua Conselheiro Mafra' l'o-Radl�*

, I ne• 94'

','

.Dr. H. S. S. Medina Fum, Harbal Alni do StiUZil
Farm. L. da CtlSUI Avila

Exame de 8Ctl!.1.gue. Exame p,o.ra \ferHico,ção
ele cemcee , Exame de urina, :E;xo.me ,para

verificação da gravidaz, Exo.rne�' <de escarro,

Exame para verificação de doenç<:llll do.

�ele .. boca e cabelo!!, Exame de fézes,
Exame de oecreções.

I
'!\'utovacc:inos e tronsfusão de sangues,

.

B,'xame quí:ql.ico de fo.l'inhos, bebídc.
café. á.guaa, etc.

._. m IlUilha:s&mi "

QU�R VESHR·SE (OM' (atUORIO It ELECiAHCIA?
PROCURE .A,

·llfaiataria eUo
Rua Felippe Schmidt 22 -'- Sobrado

Copynghl d.a
rhe NAYE YOIJ ilÚDO11",

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidade.
Receta
Ativo

10_ •• que, na Itália, há mais de dez

--riR. --B-I-AS-E-F-A-R-A-C-O-,-I, mil casais que _possu@p1,pelo
Médico _ chefe do Serviço dê meIlJOS, elez fHhos. ISifilis do Centro de Sàúde 20 ••• qne oêrca da oitava parte da

�°"r�É'b�g:sPE�o-:-G��Hs superf'íeie ela SUf;ÍCia está coberta lI-_-''''.-----------_........-....,,,_......-................-rc:a:

DE AMBOS OS SEXOS - RAIOS '" 1INFRA - VERMELHOS' E ULTcRI:.- oe agos,
VIOLETAS 30. .. que, recentemente, em Nova

CONóSULTAS: das 3 às 6 hs, - R.
Felipe Schmidt, 46

' York, depois de um inquérito
RES,: R. Joinvile. 47 - Fone 1648 Levado a efeito por um jornalista

-D� LINS NEVES I nos meios .esp ir itas.. a polícia
\pl,�ffndeu, quatorze medíuns sob
a acusacão de, simuladores. ,

40, ., que" os icebergs do hemísfé
,rio norte são de es�qltlu:a dife
rente dos d.p .hemisfér-ío sul; e

" que. enquanto. os pr imeirbs são

de "fOl'ma b',l'e,g-ular e apresentam
uma superf'ícle áspera; os úILi.
mos s{io' polidos e de forma ah
IsollutamenLe regular...

PAULO;-""FONTÊS-"j'Clínico e operador
Consultório: Rua Vdt'Or Me�les, 26

Telefone: 1.4>05 50. .. qU,e fQrwm os gregos ql.).e
Consultas das 1-0 às J,2 e das 14 às 18

Residência: Rua Bhunenau, 22 cbnsb:uiram a pJ.'imeira es,tnida
Telefone: 1.623 - <com 1.J:ilhns, 600 anos antes',,'de

Cris.to; que \ essC1. via foi Ltaç'llda
através de uma montanha;' no .

'éaminho qu'e cbno�zia ao teIT:lJ.:ilo
de' Delphos,; que l�?ia. i:afIl

.

�n- . C aA m', b,' 1° Ocai4adas, a� i'odas -dos ca,rro.8 que
.t.ral1Jsp.od�va,m vàsos 'sagrados ou' f_' , _

�bjét6s destinad�s (aos" sab.l,ifídi�
'os;. e' que seu� 'írilllOS, feitos de

madeirá; 'bnhanl
; tln;Ut 'fel,JJdà 'dé '--o--'-------�-'--.,------------�------

",muU,os C.eUWJ11Éll,l'0,i:;· :.d� _ prOfl,lfi- Libra'"
didade e j'ormav�lm duas ,:para-" Dolar

"o, "01 "

"

leIas, separadas por uma distãn":' Escudo . .

<cia de:1 meÚó,ê 40 ;cenfl,metros .. 'Peso BolIVIano
60• •• a aproximação de' uma tem': Peso Ohileno

pestade aRalta áe maneira <IÍlUI- Coroa Sue�a
to notá,vel as faculdade� lumino:" Franco, SUlÇO

.

sas dos pirilámpos; é que o Qla- Peso papel Argen�ll1o
rão ,agrada'vel e' suave que a;ql1e- Peso, ou�o uruguaIO
Iss insetos denramam .toma nes- Corda Dmamarquesa
'sas circunstâncias u�a intensi-' Poseta
dade, deverás SU�)l'.ej3n,denJe: Pranco lfrancês, '

, ":Marco '\

Florim
Franco Belga,

:. h

,,, 'i

Cr.
Cr$

80,.900.606,30
5.9780401; 755.97

67.053.245,30
142.176:603,80

ADv6e-ADÓS I
Di;'OSVALDO BULCAO VIANNA

t». J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRrIÔRIO:' Rtia FeUpei Schmidt, 52 - Sala 5

Edifíc::i!l Cruzeiro. Fl'orial'l6po1is.

j

•

COMPANHIA' -ALIANÇA DA BAJA'-'
.'0.«13' SII li7�, - léà":' I A rA

,

mC:EDIO� II TBAliSPOKHfJ
, Cifras do ,BsÍsn;;o t.de 1944:

,! MOEDAS, I .SIMBO� I VENDA I COMPRALOS ' LIVRE LIVRE

l�$S 75,4416 74,ã55
18,72 18,50

Esc 0,761 0,752
.

Blv 0,4457 '0,4361
P$ch .0,6039 0,5,968
Sw.Kr. 5,2109 5.1496
Sw.Fr. 4.3738 4,3224
M$N 4,6052 4.5177
O$u 10;6062 'Ü),2778
DanKr 3,9008 3,855
Pts 1,7146

" FrJr. 0,1574 0,1556
Vm/3
FIs
Blg O,i271 0,4221

SiRistros pagos no!Ô (iltimó, 10 anoa 98.687.816,30
Responsabilidades' « . 76.736,401.306,20

Diretores:" "Dr. Pamphilo d'Utra Freire· de Carvalho. Dr. Francisco '

de Sá, Anisio Massorra,'
Dr.

JoaQ,l.lim Barreto de Ar,Sujo 5,e José, Abreu. �
'''''''''''''.'''''''-''''',����

Taxas fornecidas pela agência do Banco do Brasil.
sem crmUrmaçã,o

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

ESCRITóRIO JURíDICO COMEUClAL
A.&luntOiS: 'lu%'Ídicos .- Comerciaill -- Rurais .e Informativoll

Ende.re'ço Tel." ELIBRANCO - LAJES - Santa CatàI'iDa

Cmsj1ite I;\OlJsa Organização ontes de ce decidir' p�la com
,

-Ora ou vendo. da imoveis. pinhaia ou qualquer-

emprellQ ne.te e:!ltado
Diretor:,.· DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO

ADVOGADO
Rua Frei, Rogéric, ,54 _. Caixa Postal 54 - Fone 54

Fabricante e distribuid01'9S d",g afamadas con

fecções �DISTINTAn e RIVET. Possua um gran.
de so.rtimento. de cOIsemil'a" riscado!! J brin.
bons e barato•• algo.dões, ,mol"ins e aviame,ntol
pal'a alfaiates. que recebe diretamente. da.

Snrll. Comerclant61. do interior no sentido de lhe fOJ.�e rem uma

Florion6polis. - FILIAIS' em Blumenal.l e Lajsm.
me!hol'ai& fábrical!l, A CCGa "A CAPITAL- chama a atengQo dOR

visito ontea d0 flfetuorem IIUOIII comprolt. MATRIZ em

I�

zw PI'

I
MMflI

iA

i
I

J I

em VWNS ,.... • !*t""'""""IfiP#M iamrw M' AI.'E H ",'IN!. ie N"•-ii

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Soluções fáceis não res vem problemas difíceisa O Govêrno de Santa
Catarina -

procura presente ente superar enormes obstáculos para ser-"'
"

· vir o nosso povo, dando-lhe o necessário conforto material.
===::L2!!!! �

I

Cbegou a Portugal
Lísboa, 27 (U. P.) - A Mís->

são Brasileira, chefiada pelo
Brigadeiro Hugo Cunha Ma-'
chiado chegou aqui ás onze ho-·
ras, A finalidade da missão é
negociar um acôrdo aéreo co-'

mercíal entre o Portugal e
Brasil. O encarregado dos�Ne-

gócíos do Brasdl, Franco Mos
coso chefiou o grupo de pea- .

soas que estíveram no aero

porto para dar boas vindas aos

viajantes. Representantes das
altas autorldades portuguesas;
estâveram 11100 aeroporto para,
saudar a missão braeíleira.

'Eclipse
BELO ilIOIUZONTE, '27 (A. 11'.) � Mais de m-il astronomos e cien

tistas de todo o -mundo estarão em Araxá a 20 de maio de 1947 afim
de observar o eclipse total do Sol, que ocorrerá naquela data. 'I'ra

ta-se do mais importante fenômeno celeste dos ultimas 2000 anos.

Para avaliar-se a repercussão ido eclipse, basta dizer', que o go

ve1'no americano env'iará a Araxá memb1'os dá Comissão da Bomba

Atômica. O governo mineiro /já está tornando as .prouidencias neces

sárias para que' sejam bem acolhidos os c·ientistas.

do sol.toial

FlorlitllópoUa,28 de Novembro 'de 11946

Comovente digna homenagem Um único instituto de Previdência
Confortadora prura todos os dor da Praça 15 de Novembro, RIO, 27 (A. N.) � O 81'. Dioclécio Duarte, qt�e é

,

membro da Co-

brasileiros que amam sincera- que constituiu a mais bela e missão de Finanças, tendo relatado o-orçamento do Ministério da Ae
mente a sua Pátría e a que- digna profissão de fé nos pos- ronáutica, enviou á Mesa da "Comoro: dos Deputados, um proieto de
rem cada vez mais forte, pros- tulados da Democracia e con- umiticaçõà de todos os institutos de aposentadoria e pensões.
pera e-feliz na união politica e tra todos os extremismos. Seriam. todos fechados e stt1'giria um unico com a denominação
espírttual de todos os seus' fi- Falaram, durante a parada de Instituto de Previdencia Social.

'

O'YSS�s a>+TIreUOSlswd'UIl 'g '80tH juventude catardnense e em O projeto foi enviado á Comissão de Vitstiça, de onde seguirá pa1'a S·ra. Raquel D da'-cívica ontem realizada nesta nome da verdladeira DemOO1'a- a Comissão de Legislação Social. li U.
capíoal, em homenagemá me- cia, váríos oradores. Silva:��ia das VÍtimas do comunís- po��r:�eu;li:S��nt�:,r�a:�� Incalculáveis os preJ·uim da greve Pejo avião da Cruzeiro de;

O povo ilhéu, seI1I1 distinção anais de sua vida, uma ímpe- SuJ chegou, ontem, a esta-
de' classes 'Ou credos polétícos, recível páglna de espírttualt- Washíngton, 27 (U P.) -I aqueles

círculos -

que' ,a greve Capital a exma. SUl. Raquer
exprímíndo a grandeza moral dade e de brasihdade que hon- Nos círculos oficiais, íntor- norte-aanerícana poderá causar

R. ·da Silva, genitori:l do dr.
d t d--'

-

d t mou-se que a greve dos minei- a paralização da indústria íta-
AderbaJ R. da Silva, que foFa nossa raça, eu eTrOO -- Ta as geraçoes o presen e e

ros está custando aos ESltados Iiama dentro de 60 dias e anular
tívamente, as veleídadee comu.. edificará as gerações do futu-

Unidos 1.885.865 ton-eladas de grande parte do progresso teí- recepcionada no aeroporto
nístas de alguns irmãos tran- ro, por pessoas de sua família:
víados, repudiando-lhes publí- hulha por dia, mas, que há in- to no sentldo de restaurar a

e crescido número de repre-
... 'd I

. MalaS um 8VI...a....0 p!lr8
flexível: determínação de obrí- economia italica. A propósito sentantes do mundo sociai!"camente a I eo ogia e OiS pro-

U I "'ar o presidente do . Sindicato um d1j'�l()mllita manifestou que
cessos de sangue e d-e destrui- O' �'florianopolitãno.
ção. O nosso lIer'eo I1lube I dos Míneíros, J{);�� Lewis, a .« a Itáhia _!Se encontra .entre a

O Estado epreeeti ta à i IU5-
Sôbre a memoria dos que

II li. dar ordem a seus fílíados para restauraçao B o lC01.llUmS\IllO. A
tre dama seus reepeitosos»

tombaram na dolorosa jornada
0 .Bnr. Major :<\.steróide Arantes, que- voltem ao trabalho das greve carvoeira é um oorr�vel votos de boee: vindas.

de 35'
é

um et
Presidente do Aéro Clube recebeu mi-nas. golpe no progresso que .fize- ------------------

b 'adCUJOd sa'l11gue e um te er-
do Senhor Engenheiro Roberto Pi- mos para a restaul'açãJo". Nãono r o, e a arme con ra o . . _

,

'In
.

r it mentel, cbefe da DIVIsa0 de Ope- Waehíngton, 27 (U P.) obstante, f o n t es ligadas

aiI 'p: �smo mosc�V1 a, o: po- rações da Diretoria d� Aeronáutica A greve dos mímelros de car- UNRRA manítestaram que se-

v�
. rmense ,pre ou o Jura- Civil, o seguinte telegrama: Rio vão norte-americanos terá re- rá. dado auxílío 'li Itália pela

Imento solene de defender as
N0 3 8"8 2" 11 P'

,

d S I H I d T h
tradíções cristãs da Tenra de

'. 'f -

�-, -:- li3ll�r comum- percussão ínternacíonal - al- A,fil'ica. o ui, o an a e c e-

S ta C é
.

I .�... car-vos reeebí instruções Senhor gumas ,curiosas, a1gumas gra- coslov.áquia e talve,z mesmo,

a�ad ruz. ,�e as a hllLe-
Ministro Salgado Filho sentido ves e alguma:s de caráte.r ver- pe,1a lugosJav,ia. _

girA s��c���·e realizada no
pre.parar aeroIl'.ave. ,�ípo PaulÍlsti- turbador na politica. As esfe- Cu:�nJlme notar q1.lle � si�uaçã.o Recebida com

f11 b 12 d A A�.. f'
nba para ser dIstrlbUlda esse Aéro- ras diplomáticas acreditam que dia DmaJll1arca, tambem e mm- .

'-' u e e gOi:l/LO OI a saill-
Cl b

.

t 'd- _...:I .:], E-

d t
u e III erme 10 campanha ba- SIe 00 movimento fôr longo ,po- to séIia, ,pois de.pellJUe uns ,8-. surpres�ça� esse haPUJraInfenbe. d eh

! t.ismo e matricula será reme,tida derá dar cau.sa ao r.efurçamen - tadoo Drnidos em dois terços do I
..

'

.

fiAI
')4 marc une re ,e 0-

1 d d t .
" Washmgton ... 7 (U P) -

_
.

. , .

sem (lua quer eSlPe,za ,e par e to do comunllSmo tanto na It�- carvão que consome � ••

pIn, com que se evocOou a me-
Cd d S d -"

'

. Os círculos do Departamento>
moda do� heróis, do glorioso

dessa en I Il! e. a.u açoes . I hia como na França. Di,zem

11010tor.-8·s federa-IS de Estado familiariz�o.s �omi
Exército n/acionaI, falou alto V· 11 . b b

'
, ti u os assu:Q.tos dt. Brasll llloolraov

à alma dia nossa gente. U OSO rou O na ase Rio, 27 '(A. N.) _ O presi- ram-se com surpresa das infoi..
E as pabavras ,vepassadaJs de

d P' delnrbe da República assinou ma,çõe,s pro�edentes do. Rio do',

pa�otismo do lS!aTgelnto J\:n- aerea e' arnalDiriD1 cle.Cl':eto áloorando, em virtude Janeiro segundo as quais o sr""

drehno N. da Costa, do dlr. BLa- , Cyro de Freitas Valle seria (Jv

� Fara.co e do. Tte. CeI. Olym- Natal, 27 (A. N.) - Foi des- Grande número (le peças de do dis!po.sto no 'parágrafo rmi-
novo embaixador da.quele país;:

_pio Mourão Filho, chefe tla coberto um vultoso l'oubo 1l!8 automóveis e de outros mate- co- do art. 5° do �'eCl'eto n.
"," em Washington, substituindo.'

16a C. R., sublinhlad'as pOlr ca- base de Parnamirim, incluindo riais foi vendida em Natal e no 24.502, de 29 de Junho de 1�.34, I) sr. Carlos Martins Pereh'á d&
lorOisos aplaUSos da' enorme máquinas fotográficas, apare- interior do Estado. O comando modifiaado pe1� de.?Teto-le-1 n.

Sousa..
8lssi,stênda, reafirmaI'lalll o nos- lhos telefônicos, peças sobre's- da FAB na Base fez nm apêlo 3.008, d:e. 30 �e JanelIro de 1��1, _

so protesto aos agentes de salentes para radiotelegrafia e, no . sentido de que o publico a clas�Iflcaçao das coletOilI&S II parede dosMoscou ·que tanto teimam em radar, além d� grande quanti- não adquira o material rouba- fed�raI-S, so� a has� dia arre'9a- 11
perrt.unbar a .famma brasileira. dade de outros materiais.'

.

do á ·Base. diaçao do qumquemo de 1939 a

«"1-.garrareiros»Como coroamento' à tão so- O valor do roubo atinge. a ,,1_9�4_3_. �_______
ti

'Ih d ir A
• S, Paulo, 27 (A. N.) - Pros-'

Iene e' eloquente ceremornJa mI ares .e cruze os. polI- Ouçam, a partir de l°, O tpatriótica, nealizou-se 'p.or ini- eia prendeu vários acusados de Dezembro, nos borá- S urcos em segue ,sem alteração o movi--

c�atiV1a dos estudantes flo't'ia- que trabalhavam na própria rios de 1'l,30 a 22 horas, I.
mento grevista irrompido nas;

nopoHta:ll'os, .grandiosa e em- base. A autoria do delito foi O Grande Jornal Pala- vini ancla cornrprunhlias dJe oigarro,s Sousa"

f d
Y Cruz e Oastellões. O presid:enteopol.gianlbe passeata civica ao re- con essa a por Manoel NUJlles de Guaruiã. divulgando

Pereira que sob as ordens de sampre as últillias BOti- Londl'es, 27 (U. Po) - A zo- do SinidlÍicato dos Tmbalhado-
.

João Tomaz da Silva e auxi- cias do exterior, do na dos Dardanelos está sendo l'e,5 na Lndústria do Fu,mo de:

Uado por Manoel Balbino da cenário nacional e desta agora convel'tida pel'a Turquia São Paulo, S1". Edgard dos- San-�

Silva e Apolonio Tertuliano, Capital. num dos mais poderosos ba- tos Pieil'eira enoonJtra-se a�da,..
transportavam sOlTateiramen- luartes do _muntlo, ao mesmo na Gapital da, Re(públioo pro-'

te o material furtado e guar-
---------------,; tempo em que fortes concen-! curando resolver a questão o'

davam-no em determinado lo- Confessou tudo trações de t.ropas vem manten-! IDIai,s breve po�sivel.
cal próximo á mata que cir- ,do constante vigilância na l'e- U.ma turma de l'epr.esenltan-
cunda ParnllUlirim e nas ime- menos o grl-to 'gIao (los estreitos e ao longo too dos greiVÍstllis seguiu na ma--

dia.ções do 08JDitério ali exis-

'

'das fronteiras com a BuIgaria nhã d.e lSiá;hado para o Rio de'

tente. Li�boà, 27 - No Tribunal e União Soviética - informa Janeiro a rfliJm de en.'Oontrar-'S�
Militar de Nova Gôa, foi conde- hoje em despacho de Estam- COIlll o presid,ente da erubidade e:

Alg'Uns dos objetos l'oubados nadJ) a 'lliOive anos de degredo bul, o correspondente do News participar dOIS entend-imelIl'tos:'
foram recuperados e a policia um Iportuguês, chamado Oaco- Chronicle que acaba de fazer q'ue' se processam.
prossegue nas diUgências para dear, que pretendia desagregar uma viajem de inspeção á pe- Espena-:se ,assim que a gr:eve'-
apreensão de outros materiais, Gôa do Império Português e n�nslJla. seja resolvida 'rde'llltro em bre--
também desaparecidos da gran-l gr1tal'a "M 01' r a Portugal". I ve,

s·elJ1ldo que o movimooto,
de base aérea. ConfiflSsou tudo, meno.s o grito: Isolada do mundo tem cOlntinuado de forma pas-

Cidade Haiphollig, 27 (U. P.) s_Í_VI_a_.__. �

- A r,egião ,setentrional da ci- Ofer,elteram umdoade está Lso1.ad!a do mundo es- \I
tarior a.pós ter,em sido corta- 11611.,"0 do "urodas tôdas as üomunicaçoo;s, te- lllãl IlJU Ou U

le.gráiioas e telefôruicas. Tro

pas francesas estão realJizando
limiJtad� pr-ü.gnessos em virtu
de da 0ameogada e feroz Teisis
tênda que vem s'end'O oposta
pelas fô�ça's indochinesa.s�,

e

Imigrantes
Italianos
Lilsboa, 26 (A, N.) - O tmn

srutl�ntico brasHeiro "Almi
valJ1ta Alexa:rulriillo", proceden
te d-a Itália partiu para o Rio
de J·an.ei,To transp:orrt;rundo um

contingente de 500 imigrantes,
Muitos imÍigll1antes aproveita
f81m a esoala ,em Lisbôa, para
V1ÍISiltar Col'ares, ooldé foram
recebid'Os pelo ex-rei da Itália,
Humberto 'de Savoia, que lhes
eXlpreiS'Sou votos de felicidade
na fundaçã.o dos novos lares.

I

I
I

Lisboa, 27 - Oferecido pB-"
las mulheres portuguesas $e

guiu 'para Roma o cáUce de
ouro e pedras pI�ecios,as que
slelrá entregue a Sua Santidadà?
Pio XII.

PARA FERIDAS,
..

E C Z E MAS,
INfLAMAÇÕES,
C_ O C E f R AS,
F R f E I R A S,
ESPINHAS, ETC.
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