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viajará, hoje, acompanhado de' luzida comitiva, para

Joaçaba, via Lajes, o sr. dr. Aderbal R. da Silva. Em sua
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C'Omo repercutiu, nos municípios, a candidatura
Aderbal R. da Silva

t '

r.,

Jornal "Barriga-Verde" de' mem leal, que olha os aconte- DE BRUlSQUE:
Canoínhas. I cimentos com elevação e pa-I Pelo lançamento de sua. ca�-

O dr. Aderbal R. da Silva é tríotísmo. ldídatura para governador do
o candidato do povo! I ffistado, congratulo-me com V.
Feliz terra que, como a nos- SOJ.lID_<iRIOS COM O CANDI.j Excia. peja acertada escolha e

sa, vê surgirem do seio do pró- DATO DO POVO prazeirosamente hipoteco in-
j)rio povo as diretrizes que há Continua despertando omaís teira solidariedade. (a) Braz
de tomar para ser cada vez entustástíco acolhimento em Joaquim AIV'es, candidato a

mai-or, pela sua cultura, pelo tôdas as camadas SOCIaIS, a Deputado Estadual pelo P.T.B.
seu trabalho, pelo seu pro- candidatura Aderbal R. da Sil- DE CANOINHAS:
gresso, e pelo seu são orgulho va, ao gOVê1"l10 do Estado. Associo-me síncaramente aos

de, sendo terrltoriabmentequa- Justifica-se, aliás, que tal aplausos que mereceu a candí
,si um nada dentro do Brasil acontecesse, pois a escolha

dOI datura do digno amigo à -pre
gigante, poder se tornar urna emtne'lL�e político barriga-ver- sidêinda da noss� Terra; certo
das mais prósperas e das mais de reafirma solenemente os I que Samta Catarina soo sua

produtívas unidades da gran- propósitos demoerátícos dai comprovada iinit�Ugência, su

de Pátria de todos os brasilei- glrantde agremiação partidárial períorídade e patriotismo, te-
ros. que o indicou ao eleitorado,' rá um feliz porvir. (a) Lázaro
Correio Brusquense: , visto suas indilScutíveis cre- Bastos.

�Esp4Tito lúeldo, Aderbal Ra-I dencíaís de cultura, de -traba= DF.',LAGUNA:'
mos da: Silva, 'possui em alto lho e de justa-compreensão dos Cl\e�ado hoje d� íuterlór, só

Ifl·m. da n!l,r�n'nrgrau a capacidade de Intenpre- l1jOSSOS mais complexos proble- agora posso en' 'ar-lhe �:us .fi ti yU ii
ração dós problemas do govêr- mas admínistratívos. '

sinceros abraços de feltcíta-

as' ela,""o-esno e de como os deve resolver Manifestando seus aplausos ções, pelo lançamento da sua U \Identro das exigências sociais ao ímturo governador do Esta- vitoriosa candidatura ao go- - Teheram, 28 �U. P.) _ Afim de
de nossos' dias: do, temos a registrar mais os vêrno do nosso Estado. San- garaní.h' as eleições' 'na Pérsia,
Homem de trabalho, assegu- seguintes telegramas:

-

dações. (a) GualbelftoO Furtado. tropas do exército iraniano estâo
.ra-nos uma operosidade índls- DE ITAJAí:

�

__::_Queira O meu bom amigo sendo enviadas para as próvincias
oontímua e criadora em prol "Embora apolíí.ico, congratulo-me aceitar OIS 'meus sinceros para- setentrdonais, fato este que está
dos ínterêsses do povo. com o Estado de Santa .Catarina, bens peta acertada escolha a motivando um aumento da tensão
Coração moldado no bem é pela sábia indicação de sua candi- governador do nosso glortoso interna a tal ponto que os circulas

a segurança de que governará datura á governadoria, cuja. cam- Estado. Muitos abraços. (a) aruor izados prevêm a írninencia de
com justiça e com alta com- panha antecípadamente vencedora

cap, atanasio. uma guerra civil e vários protes-
preensão humana. e simpática, merecerá, por certo, DE GAUCHOS: tos do embaixador da Bussia.. o
A Candídatura de Aderbal o aplauso geral, não só pela reco- kpJ'lesEmt.amos a V. Excía. as qual declarou hoje ao primeiro

Ramos da Silva é pois, uma vi- nhecida abnegação e altruísmo, co- nossas congratulações por mo- ministro que a politica do Iran es
tória da ínteligêncía e da bon- mo, também, personalidade de es- tivo de sua candídaaura, a go- tá sendo ínamistosa para 'com a
dade. cal do prezado amigo. Afetuosa- vemador 'do nosso Estado, com União Soviética.
Correio Lageano: mente, (a.) Rodolfo R e nau:c protestos de nossa íncondicío- .' ','

ESipiriJto liberal e sereno, Bauer, nal solídarãedade. Respeitosas -�---'--:----_------------.-.
-enérgioo e construtivo, voltado DO ESTREITO: saudações. (a) Aparícío Ma.fra, CtSCO D01'!(J�.ll�, Wencesl�u .Bortm,
inteiramente aos aneeíos e ás Felicito calorosa e entusíás- Aloiso Baldança, Francisco �dolfo. Anto.nw Baur, Siluio Pet-

necessidades, principalmente tícamente o ilustre correlígto- Azevedo, Hélio Azevedo, Fran-' ltzzettt,.Eroino Wa�;e1' Gaertner e

das classes pobres, sua candí- nárío pela acertada escolha do ciscá A. Costa, Oenesío Costa, Hermelisio Larqura.
datura representa a continua- seu nome, para candidato do João Baldança. Ezidio Azevedo DE TTOUPAVA' SECA:
ção da notável O'bra adminis- nosso valoroso partido, ao car- Alves, Celi.o Santos, Atanagil-. '''Prallsmito ao distinlo amigo,
traitva de Nerêu Ramos, qu.e go de go'V'er-nador do ESitado, do Baldamça, Maria Baldança, sinceras felicila\;ões pela sua ca11- !?i Rlí�l!'i!.l ••ns,.sterasgou ambos horizonte$ noS alproveitando o e11iSejo para Deodoro Custódio, Rudi Sousa, didaLura a g'ovcrnador de SanLa l4 U�llllUdre,stinos de Santa CataNlnla. reafirmar os' meus proOtesto de.. Zulma Sousa, Sa:turnino Silva, CaLarina: tij,poL,ecando:'lhe irreshi- 'Lake Sucess, 28 (U. P.) A
A indicação do nom€ digno pugnar COIID ardor pelo triunfo Artur Baldamca Maria Wolin- b1 solidaJ'iedade. com V,OLDS de ple- Un.ião. SoviétiGa volLará· novamente

e honrado do dr: Aderbal Ra- da SlUa callWidatuTa. (Ii) Alice ger, João. Vi�6Il1te da Silva, 110 ô�jLo StlalS próximas eleições Ct carg'a, hoje, no comité politic'o
mos da Silva, ao sufrágio do da Costa Vaz. Joana Balrdança. rm que o povo CêUéil'i,iJ'eh's'e cbi1l'.ia- da' ONU,' rdterando su.as cxigen-
.esclarecido elei,torado catari- DE BLUMENAU: DE RIO DO SUL: ni á pessoa. d� y. ��cia.,. as l:�d(lBiS. cias pa.ra que as _ nações. ,unidas
nense significa, sem a menor O Automó\'el Clube de Blu- "Imensamenke satisfei,{.o congra- do governo de sua terra· Sauda- informem sobre se possuem ou
dúv.ida, uma expre-ssiva vitória menau manifeSita o seu geral Lulo-me pela feliz escolha de v· çães, (a·)' -Guilh-enne Jnnsen." não bómbas' aiôm1càs, prójeLis fa-
nas UirIlas em 19 de jameiro, cOll'tentame,nto pela sua no- eXicia. Icomo candidato a futuro di- DE' JOINVILE: gue,tes e bomb�s voadoras. A com-
para as fôrças majoritárias, meaçã:o à candidatura do futu- rig1ente do nosso Estado· Abraços, "Congratulações ao digno ca.n- pleta questão do desarmamento se-
É uma candídatura que sur- 1''0 governador dêste Estado, (Ia.) Paulo GOl'deil'o". <:lidaLo do nosso parLido, (a.) Aze- l'á discutida hoje, pelo comité po-giu vitoriosa, em face da pTO- apoi8indo-o desde j'á c:om i.rres- "O Diretório Municipa,} do P. S. vedo Tl'il1w, majo)' Freire, do P. li!Lico, na Assembléia Geral.

jeção do candidato e também trita solidariedade l1eista cam_I D. tem a homa de congrUitulal'-se 'r. B. de POl�Lo União."
porque rep1r1eseuta uma sólida panha. Respeitosas saudaçõês. CQiIl1 v. eXicia. pelo lançamento da
garantia de tranquilid8ide, de Âfllitomóvel CLube de Blume- sua candid3iDUra ao car.go de go- SER1A SUBSTIl'UIDO
progressoO conttimmo e de bem- I1!au. vernador do Estado e Ilevar-Ihe a

estar para todos os catarineln- - Com muito e.<ntusiasmo 'moção do nosso iDlteiro apoio e

seS. soube da indicação do seu nome iIlrestrita solidaried3ide, (a.), Vitor
O ilustre I1e'presentante do a gove:rmador de Santa Catari- Buh-r, Felix Odebrecht, Raimttndo

.

nosso Estado na Câmara Fe- na. Mais uma V'ez hLpoteco mi- lJfocie1'Yl' Sob1'inho, G1'istiano Knoll,
deral, sempre se impôs á ad- nha i:nteir,a e absoluta solida- dr. Jlál'io M.afra, Otacilio Macedo
miração e ao respeito de todos, riedade 8iO amigo e futuro go· Lama1'l'ine Cunha" [Luiz Pl'(J,zel'es,
mre.smo de seus adversários po- vernador d'é Santa Catarina. Otacílio l.'JIlacedo, Joaqu'irn Bm'rul
litico-s 'que vêm nele um ho- kbraços. _(a) Armínio Tavares, fy, Uldarico 1lleechenvoeng, Fran- mos e Cosia Neto.

excursão ao Oeste Caterinerrse o cenâideto do P. S. D. e

P. T. B. viSitará também os municípios de Concórdia,
Xapecó, Campo; Novos, 'Curitiband,s, Videira, Caçador,
Porto União, Canninhes, Mafra e SeITa Alta"

\

! Em �trânsito para
Nova York
Rio, 28 (A. N.) - Procedente da

Argentina. e Uruguai, devendo ..se

guir hoje: para Nova York, encon

tra-se no Rio, .o senhor Benedito

Silva, chefe do Serviço de Becru
tamento das Pessoas Latino-ameri

canas, destinadas aos trabalhos no

secretariado da Organização das

Nações Unidas-

�ouçam, a llartir de 2
de Dezembro, nOE horá
rios de 17,30 e 22 horas,
o Grande Jornal fala-
do Guarujá. divulgando
sempre as últiln.ils DOti-

1tias do exterlor'd do .'
cenário nacional e esta �.Capital. ij

Rio, 28 (A. N.) - M.ais um in
tervenlor será substiLuido, o de
Goiaz, nomeado há pouco tempo.
Nos meios politicos se afirma que
Leremo.s além dessa, outra subs,ti
tuição nos próximos dias, tendo
sÍldo .o assunto tratado numa con

ferencia entre os srs. Nereu Ra-

·1
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eficiente au�ilio do govêrno à lavoura I
Quando de. sua estada nesta Por isso o produto não deve Nesse trabalho é de justiça Icapital, dueante a Convenção ser retido. Naquela zona não salientar a etíoíente e destaca

do P. S. D. o dr. Bertagnollí há armazene nem silos, e um da colaboração do sr. dr. Moa
Júnior, ,competente diretor da cereal de qualidade um tanto cir Sampaio, chefe do Ser'Viço
'Estação Viti-Vinícola de Vi- inferior como esse, está sujei- do 'I'rígo, bem como o do dr.
deira, prestou-nos ínteressan- to a se deteriorar tacílmente.l Ferreíra Lírna, chefe geral, no
tes informações a respeito do Necessârío, portanto, que o go- Estado, do combate aos gafa-

interessa é, realmente, uma providência ,

d .., h
A .,

combate a praga os garan. 0- vêrno neroníta o Iivre comer- nhotos que enviou aparelha-para endireitar o que estiver errado cu r'l

para que alguma falta não se repita; e' tos que taruto alarmou as nos- cio do mesmo ,afi.m-de não se- mente adequado ao combate,
NAO o escândalo Que a sua reclamação S3!S populações rurais. rem maiores o.s prejuízos do como sejam-lança-chamas, ve-
ou queixa poderá vir a causar. encami- N d 'h, f d:

., I' t
.

omea iO CHie. e . o serviço I
co ono, nenos, '8 C.

nbe-a á S�CCÃo RECLAMAÇôl';S, '

de O E:,?TADO, Q-ue o caso será le7aOO de coanbate aos acrídíos no Perguntamos 'ao dr. Bertag- -cÓ:

sem demora. ao ,conhecime11to de 'quem Oeste' Catarínense, compre- nolli Júnior se já consíderava Não posso esquecer, tam-
de direito, rec"&'';dcr v. s. �m" inform�. errdemdo 'OIS munícípios de Vi- encerrados os trabalhos de bém, o auxilio do ativo e estor-
�'dl' resultado, embora em aIkitna ca- deíra a Concórdla, ponde o combace aos gafanhotos, ao çado pessoal da Residência
S08 não sejá'in publicados nem a r"d�.' das Estradas de Rodazem dosilustre engenheíro

:

agronomoj que nos respondeu: a;o �, :",

acompanhar de :perto a situa- _ Ainda mão. Prosseguimos'militares d:o Exércíto e da

Aeronáutíca,
.

ção dia estensa zona. Expondo- numa guerra de extermínio
nos o caso da lavoura do trigo, aos salrões, tanto ou mais pe- Foram essas as ínrormações
disse-nos: rígosos do que lOS acrídios que, colhemos e 'que apresenta-
- O ,planJtil() 00 trãgo 'foi teí- adultos. Paira esse fim tenho mos aos nossos leitores como

to em duas épocas - maio e percorrldo a extensa zona,

I
prova do �merdi3Jto interesse

agôsto. Os gafanhotos bate- tornando todas as medidas re- dos poderes públicos pelo bem
vam em' cheio, justamente clamadas pelos interesses da, estar da agrtcultura catar-i-

HORÁRIO DO VERÃO DA "VARIG" quando a rprimeira já espigava lavoura,
'

I nense.
'

A partír do próximo dia 11 de, e a segunda <começava a bro-
Novembro, entrará em vigor o se-

i
tal', fazendo uma Iímpesa em -----------------------------

guinte horário de verão da VARIG. regra. É preciso notar que pas
DE FLORAINóPOLIS PARA, CURI- saram duas nuvens dos ínsa-

TIBA E SÃO Pi�ULO cíáveís acrídíos, durante a prí-
, Segundas e sextas, partidas ás meíra 6 horas, e a segunda 9
:13,00 horas. horas, mum ootal, portanto, de
DE FLORIANóPOLIS PARA POR- 15 hOf3!S, apresentando a ex

TO ALEGRE, PELOTAS, CACHOEI- OOIlJSão de 30 km. de comprt- -------------------------
RA ALEGRÉTE, URUGUAIANA, mente por 3 de largura. Ape-

MONTEVIDÉU zar da enorme destruição, àin-
Terças ,e Sábados, ás 10,31:. da foi possível salvar parte do
As quartas para o Nórte (ate São trigo de maio, por já estar' es

Paulo) 'e sextas para o Sul (até pi:ga.do. O de agôsto brotou de
Montevidéu), os aviões escalarão novo,' embora crescem mais
em Florianópolis facultativamen- fraco. dando 'Um peso específi- '

te. co muito baãxo.
O prejuízo foi de 60%' da

safra,
,

Deve-se, entretanto, levar
em conta que graças aos ,Íll
centãvos dos, poderes compe-

'I Redio-Tecnic0-:-Electron te,ntes, os aJg,rtcultores '3Jumeu-

Fundado em' '1935 talràlm em 40% as suas pl;a;nta-' '\.,
M.,ntag1lm de ,rádios, Ampli- çoo,s. 'Desta flonma chegamos a

I
.' ficadorsllI-TraniSmilllleres .

Material importado direta- uma Siafra ,de 80% relativa "á
.

'.
mente do. U. S; A. dü ano. 3oOOe'1'ior.

, ProprÍt-!tárío;: Pelo qu,e §le vê, o prejuizo foi

'I,
����:� T:!i�����O.fi��!!�

,-I
:��o� ��a��eeSt���e�::'n��:

formado na' ;Europa to gr,ande.Florien6poli.. '

,�ua Joiio: Pinto n. 29 __ Sob. COIn,fOl1me obserVlei; O peso
..==_ ) _.. __ 'eslpecffico dio tl'igo" é baixo.

mil4SSIN4NTES
Reclamem imediata-Imente qualquer írre-

gularidada na entrega
de seus lernaes. t;

,�",����J

I aos gafanhotos

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

2 - -sá:ba:d'o (feriado) - Far":'
mácia Nelwn - Rua Felipe Sch�,
midt. ,-

3 - domingo - Farmácia Mo
derna - Praça 15 de Novembro...
'9 - sábado - Farmácia

�

Stc:'
Antônio - Rua João'Pinto.

_
10 --, domingo - Farmácia Sico

Antônio -.,. Rua João Pinto.
.

15 - sexta feira (feriado) -

Fanná'CÍa Oatará:n'ense - Rua Tra�·
jano .

16 � sábado - Farmácia Rau
liveira - Ru_a Trajano.

17 - domingo - Farmácia Rau
liveira - Rua Trajano.

23 - sábâdo - Farmácia - StQW
Agostinho - Rua Conselheiro Ma-
fra.'

-

24 - domingo - Farmácia StO'"
Agostinho - Rua Conselheiro Ma-

Ten.ha sempre em casa: uma garrafinha de Jfr�.5 _ segunda:_fe,iTa (e feriado)__'_'

R D ER IIIVO «
II ii n T» :e�����_iaM�ia�rança -- Rua Con-

M I I I n. n u O serviço noturno 'será efetuadaf,
pela Farmácia Santo Antônio, sitm.,
a rua João Pinto

I

com

O

QUEiXAS E RECLAMAÇÕES.
• PREZADO LElTÇ)R: Se o que Ih.

maçãD nem a providência tomada,

Laboratório

Concurso «Rainha da: Caridade»
Uma grande iniciativa do "O Estado". em prol da Caixa

de Esmolas " aos Indiqentes de Florianopólis
Já estamos l'eeebendo os prímei- a, "Rain,ha da .caridade" é dar pão

ros votos da,dos á Rainhâ da Cari- aos indigentes de Flnrianópolis,
dade, ,cujo conc1ÍI1SO "O Estado" pois o plano de benemerencia a ser

lançou li g�ner.osidade do povo
executado pela Soherana e sua cor

ilheo' e que 'está �'erecendo. cada te, será magnifica contribuição ao.s

dia maior numero de simpatias. abnegados esforços da Caixa de Es-
moIas em soluci.onar o' problema

Todos compreendem que eleger de mendicancia em nossa capital.
aos indigentes de Fforianópolis, Mande hoje mesmo o. seu voto.

RAINHA DA CARIDADE

....�'��� . �a... ��a:� ;::�-���;� � � � : � : � � : � � : : : : : : : ,: � : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
. I
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Ite.sldente ; .' ..
, .

, .�.
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CatarinenseOrgaDiza�ão Comerciai
Fundada em 1939

Direção: Dr. Rofaél G. Cruz Lima •• Advogado,
ASIli.ctGnte:· Academico Francisco Carloll Regis •• Solicitador.

Advocócia em geral .- Procuradoria ., Contabilidade.

••.•.••...•.••••••••••• �'·r",-. ',' ••..•••.••••••.•••
'"O) """-

"?:zr'7n'
................................... 0.,.,0.,' ..

,
I
,

Os coupons devidamente preerwhidOB, devem ser remetidos a es
ta redação. Dentro de poucos dil\JS serão expostas � venda, ao preço
de Cr$ 0,20, as cedulas pàra o mesm�fim e que, um'a vez preenchidos,

- ..____.. "

Jilerao ,enoaminhados ao nos,so jornal.

ELE64NVIA, CONFOR-TO E ECONOAliJt�"-
consegue-se com os trajes sob-medidas

S
Vendedor por conta proprio:

i PLACIDO MAFRA - Bazar de Módas
Ruo. Felipe Schmidt, 34 - Fone, 755

Boa coleção ds amostras Atende-s€làdon'iicilio.

DURANTE TODO DIJl

fI(JS VAPéJOS

laboratório
Clinico

'RIJA. JOÃO PINTO,' 25
Fone: 1448

Em :tr&nta ao Tesouro
do Estado

Florianópolis
Dr.' '8. G. S. Medina Farol. r,afllal 'Al'fes [Ia Souza'

Farm. L. da Cosfa AvUa '

Exo�e de sangue. Exame para "erHica.çã,o
de COl'\cer, Exa.me de urino. EXQlrne pal'O
verificação do gra.videz, Exome:�.qe escarro,

Exame para veriHcação de doenç'.1s do
.

,

tlele i boca e cobeIoll, EXQme de féz6S,'
Exame de secreções. -

,í\utovaccino6 e tra.l'\sfulJão de 8C1ngues,
Exame químiço de farinha'!, bebida.

café. águaet, etc.

CONTA CORRENTE POPULAR
Juros 51/2 a. a.. _ Limite Cr$' 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco do Distrito federal S. J.
CAPITAL: CR,$ 60.ôOO ..POO,0I1
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Trajafi@, 23 OI Florsil!�ÓPOnS

ESCRITÓRIO JURIDIf!JO COMER€IJ.L
(Com um Depa:dllmento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazend�s II! emprêsas
Dir�tor; dr. ElisiáI'io de Camarg()J Branco

ADVOGADO
.

Rua jt"rei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Postal �4
ElJ;dereço telegráfico: "Elibranco" - Lajet; - s� Catarilll!

f

Di:::�j�!!�:O f
Proprietário e Dir.-Gerente

SIDNEI NOCETI
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A. DAMASCENO DA SILVA
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Tel. 2-9873 - São Paulo
ASSINATURAS
Na Capital

Ano . Cr$
Semestre Cr$
I'rímestre Or$
Mês............ Cr$
Número avulso. . c-s:
Ano ........•.. Cr$
Semestre c-s
Trimestre Cr$
Número avulso .. Cr$

80,00'
45,00
25,00
9,00
0,50
90,00
50,00
30,00
0,50

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não
publicados, não serão
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sabiliza pelos conceitos
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:-3Il,....�� _

MODELAR
Ceotro Acadêmico
II de Fevereiro

r.

A Comíssão "PRó SÉDESOCIAL"
do Centro Acadêmico XI de Feve

reiro, da Faculdade de Direito de:
Santa Catardna, apresenta ao pú
blico uma relação de todas as pes

sôas benemér-ítas que se dignaram
auxiliar, materialmente, a Campa
nha daquela instituição de classe, a.GRAVATAS finíssimas:
saber :

PANAy..fAs de tôdas as côresr .
Professôr ·Dr. Joaquim Madeira

Neves, Empreza Auto Viação Ca-

CRETONES e LINHOS nacionais: tar inense, Francisco Matarazzo Ju-
João Berreta

níor, Genésio Lins, Frooerico Har-
A data de hoje assinala o Completo 9()rtimento de tSl'nO<8 para dt, Na.gib Massad & Irmão, João

.aníversárto natalício do sr. homens e meninos. Gabriel Macári, Dr. Adolfo Konder,João Berreta, construtor e pe.3-
dro Mendes de Almeida, Dr. Louri-I

.

ad Artigos de praia IS veranai<)
.

. soa .v.entamente re acion as
val Vaz, Arno Meyer, Dr. João

-em nossos meios sociais. Capas de gabal'dine· e' cha·ntung. Mendonoa de Mattos, Dr. Orlando
.Srta, Maricha Daux

Valente, Waldemar Se1l, Balduino
Vê passar mais

.

um natalí- Tapetes de tôd·o.s as quaHd<1-des e
�Wes:liph�, dr. Ivo Silveira, João>

"cio, nesta data, a srta. Mari: tamanhos.
Aristides Silva Neves, Dr. José Pe-

.cha Daux, filha do sr. Jose
Preços especiais po..fa revendeã.oI'6s. Leonebti, Helena Arruda RIamos,

.Daux, conceituado ca.pitalista
Eudóquia André Ather-ino, Zoi

-ern nossa capltal. Venda&; a V 1ST A e a P R AZO. A!therino Pantazopulus, acadêmicos
Menina Sueli

,Theodócio Miguel Atheríno, Le-
O dia de hoje marca o ani-

A 'tà.A () na 'E L A n cian Slovinsky, Antônio Adolfo
-versárto da menina Sueli Ma- rvlt 1-' K Lisboa, Ubaldo Brisighelli, Renato
ria de Melo.

I Azevedo Nascimento, Dilermando
Saturníno F. Cardoso Rua TaJ-ano. 7 ,. Tel: t1.51 Brito, Antônio Gomes de Almeida,

Comemora seu aniversário, "Roberto Machado, Enio Ezequiel de.hoje, o sr. Saturnino Cardoso'l f florl-!:lIIDO'poll-..s I Oliveira, Osni Kirsten, Rui. Vieir�,ENLACES 'II U

1 Fl�anciiWo Assis, Lauro LUIz LI-
Gomes � J{owalski

. nhares, José 'I'ito Silva, Otávio da
Na vízfnha cidade de Bigua-]

I Costa Pereira, José S. Tiago, Ro-
-çú realizou-se, ante-onrtem,.o. berto Lacerda e Saulo Carvalho.
enJ�e matrimonial da gentí- PREVENINDO QUALQUER IIEITADO,���!,���t�i:�aE:�� l�:, Jerusolem, 28 to. P) _ Foram" horas e quarenta e M�C,O mi- [oram. otneto de pesquisas numa Ii B RI ,T O"I'ereza Gomes.

. I tomadas grandes medidas de se- nutos, sendo que os ediiicios da I tentatêoa 'de prevem1' qualquer �Ualilt� imUcado
Serviram de paramnfo�, no.

gumnça, quando o marecluil Mon- mta t1'ilhada por ' Montegome1'y, atentado. Tlradsntes 7
Teligio.so, por parte do nOIVo., o

teçomeru chegou a esta cidade,
-sr. dr. Saulo Ramos e, sra, Da�- passando velo Hotel Rei IGeO'T'ae.
va Kretzer e, por parte da noi- Ao tango ao trajeto, tropas brita

-va, o. sr. Raulino João. Síhva e nicas estavam estacionadas a pe
.sra, Ivete Santi3Jgo Constant.

quenos intervalos- O - marechal
,O ato civil foi paranrnfado, p�r Monlegome1'lJ realiza uma oiaqem.
parte do noivo, pelo ��. A;t�lO de "rotina",

,.' .

... 'Polfí e sra. Irene Otflía Kõe- Embora a viagem de Montego
-ríoh e, por parte da noiv�,.o me1'y inclu.a Malta e Cairo, relacio-
-sr, Jamil Elias e sra. EulálIa

na-se a questões mais importantes
(Go,mes.

.
da defesa do impé1'io, linclusive uma

Aos presentes, gen�ll:1Illente apreciação da Palestina corno ba
'1C1.,,a.vidado:s, foram servídas be-

se britanica, em conseqlLencia da
·btdas e lallta mesa de finos do- evawação do Egito, acredita-se
,-ces. q_ ntio Se1"!Í muito fácil em v'Í1'-

_'tO novel par, apreseiThtamo.S t1Ule da atual tensão aqu'i reinan-
-n.olStSas feliciatções. te. O famoso cabo de guerra bl'i-

··NASc..IMENTO: tanico chegou a esta cidade ás do-
O lor do sr. Heitor Bittenc:ourt.

.:DD, jDir.tol'-Gerenta da Reinisc:!' dia 27/11
\'8. A.; a de .ua exma. IIro. d

Para Ouritiba: Nagib Salum
:J:atela Noceti Bitt.ncourt. e.tá am

Elias, Wilma Elias e José CÜ'1'tf..tClll com o naacimento de u�
:;robudo garoto, ocorrido ontem ClII reia Hulse.
14,30 hora., na Maternidade de •.ta Para São Paulo: Patricio
.Capital. Ao. felizel pai•• o. para- Santana Borba, Max Adolf
..bén·vü.rÀ��sQdo)}. Gottlieb Konradt, Oscar John.

·Sta. YOLANDA PEDREIRA, Para O' Rio de J·aneiro: J0-

Pl'o.�edente do Rio de Janeiro, ham11l� Francisco. Pedl'lü Frie-

E I d II'pelo avião. da Cruzeiro do SUl!., .se, Nadja F.riese, menor Hugo. m -ace as novas revo aschegou ante-ontem a esta Ca:p i tal Friese,.Carme� �IÜ'res, Alf:redo
.

.

. «O..a Sta. YGlanda Pedreira, em

.com-I POIn:pelano, Cel�a pompeIa.
no,

ip!lInhia da Sra. Mario Nooetl, em EI!Vlra Rosa K�el?er Campos,
��uja residenda acha-se hOSPedada.,' menor Izabel VIelra Campos,

.. Pe. Haldler Câmara, Evandro
ltelação dos .passag'eiros que I Ramos', CaJtarilna Pereira Ra

�em.,d.l'C8ram nesta capital, dia, mos Ewaldo. Ramos menor;
26/11, pela aeronave da Cru- Dr. 'Rogelio Santiago Pa.z, Dr.
;zeiro do Sul. ,(

. Silvio Ferraro, Heriberto. Hul-
Para Ouritiba: Soeren Ohrls-

se, Domicio Freitas, Salvador
tensen, Cice1'o. da Costa Bitten- Poeta.
,court, Herald Martin Haussen, Desembarcados na mesma data
.-Arrli'l1do Senegaglla., Marina Procedente d€ São PaJlüo:
LSelIlegaglia, menor João Sene- Oscar Costa, Vicente Santana,
gaglia N�to, Zenor Ribas' de A:ndree Charlotte Paule FtlJ!th-
Paula e Gilberto AJbdalla. mann. WASHINGTON, 28 (U. P.) - Nada ex,iste de verdadeiro.

Para São Paulo: Dr. Arnol- Procedente do RiO' de Janei- Sôbre a propalada renúncia do senhor Spruille Braden. Co.-
.

,00 Gladsch e Kurt Wilhoft. 1'0: Eulii:ta Bittencourt Corrêa, merutamdü os rumores qu� ciroulavam a. e:ss:e respeito, o senhor.

Para o. Rio de Janeiro: Dr. Yone Motta Corrêa, menor Dean AcheSOlll, Séoretário ilnterino de Estado, lembro.u que�Manoel 'Pedro da Silveira, 01- Jayme Motta Corrêa, menor
por duas vezes Bymes.afirmou que Brade.n desfrutaV1a de tôda�.ga de Araujo Silveira, AntÔ\nio Olimpio Motta Oon-êa, Alaide

.

Reb'ê]o de Carvalho, José Cló- Nocetti, Yola,nda Pedreira, a Slua cOnfl3.!l1Ça.
·vis Motta de Alencar, Marieta João P,avam, S�bastião Mar- .--------------------------

Corrêa, George Zablutdowski,llins de Araujo, Adolfo

BeCk-1D "d"
... " rl- tIf"I" ..

Maria Georgina Pereira ·Gal- mann, Luiza Clari.lI1da Martins" eCI lU acel.lar, em p 0,,1,10
l'Otti e Vàlério Teoo'oro Gomes. Ramiro No.ronha, Lafayete de LONDRES, 28 (U. P.). - Uma fonte oficial anunciou que
Desembal'cado81IH)' mesma data Miranda Valveroe, José Fiuza o gabinete dicidira aceitar el�l princ�io, a participação igual,

ProcedenJt_e de Pôrto Alegre: Lima, Judith Olind'a No.gueira ent�e os Estados Unidos e Grã-Breta.nha, nas despesas de um
.Jorge Mig111el Rabay, Wilson Oh.-:l,o·ag EpamInondas Ch8lgas, bilhão d& ilólares, que serão necessários para a execução do
Dale.m Olmedo e Arno Nicolau Raq�el'Ramos da Silva, Mário pIamo de í.'Üsão entre as duas zonas de ocuJ)aÇão. daqueles dois
·Petry. Marques Garcia, Laert.e Do- países, n§l; Alemanha, tendp em vista assegurar a autonOmia Tome KMorPass,a�'éir08 �mblU"Cados mingu-es e. Geraldino Batista. ecOlnômicllt para o.s seUB territór:ioo. '

ANIVERSÁRIOS
Sra. Mary Neves Lemo-s
Fáz anos hoje, a exma, STa.

.Mary Neves Lemos.
Sra. Juella da Silva Dias
Aniversaría-se, nesta data, a

.exma. sra. Jucila da Silva Dias.

ISrta. Cecilia C. Sousa
Festeja mais uma prima,"e�!

-:m, hoje, a srta. Cec:Llia Costa i
. Sousa.

Recebeu das melhores fábricas do país: finos
ccstumes de linho. sedei e tropical:

sedas de lindas padro,nà.gens.

Chega a Frankfurt
r'" .Selecícnará imigrantes pata o
F:8ANKFURT, 28.AU. P.) - Chefiada pelo Dr. Artur Nei- -----------

la, chegou, a esta cidade, a lllissão brasileira incumbida de se- Ainda o caso
lecionar pessoas deslocadas e refugiados para a imigração pa- ,-udaicora o Brasil - informa a agência alemã "Dan�". 2·8 (U P) CA _. -

b iI' d
'

i''_ •

I te ldad Jerusalém, ..
- on-

lf.1.1SSaO 1'8.8 eira evera v suar, 19ua meu ,a CI QUe
quanto a decisão do Supremo Tri-de Berlim.
bunal relativamente ao pedido de

"habeas-cor.pus"· em favor dos ul

timas quatro. mil refugiados ju
daiws que ",guardam o momento
de serem embarcados para Chypre,
só seja esperado amanhã, os juris
tas são de opinião que os judeus
ainda perderão lirês navins, se não

parti'I'em imedülitamente após a.

deci.são daquele Tribuool. A pro

pósito se anunciou que se regis
trarão represálias se a decisão do

SupDemo Tribunal não for favora
vel aos judeus.

issão Brasileira
·Brasil

I'
I

i

AGRADECIMENTO
Re.a Rovere II filhot!. Lui.. AlvcU'o. Antonio. Orlando e Mario

RovlIl'e. Qinda acabrunhado. pela morte de MU quarido filho • irmão
CLEMEN'l'E ROVERE. vem por e.te meio aqradecer Q todo. que lhe.
enviaram pezame. por meio d. cortas. cal'tae. e tel.gramas, tornando
exten.ivo ao. colegall

-

do falecido. pela meneagem que prelltaram
colocando luto am HU. eutomóveis durante ue. dia•• Eltendem ainda
.eu. agradecimentOll a U. B. C. S C. pelo entere... que tornou nome
ando uma comi••ao de. .ocio., afim de levar a infauata noticia �.
redac;õe. dos jornaie. A 'todoe, pai., o. HUI o.gradecimento.

PARíS, 28 (U. P.) - A França vai reforçar suas tropas na
Indochilna devido. à IlIOva explosão de revoltas naquela posses- Cam a mais graLa s&tisfação re-

gistamos o aparecimento do meosão do Extremo Oriente. o.s novos conflitos com�çaram entre
sário. "O Incoano", editado em Ita-

n;acionalistas e franx::eses, na cidade portuária de Haiphong, jaí e órgão 40 Banco Industria .,

esteiI1dendo-se logo. aJté Lan,gion. Reco�-se que em setembro Comércio. de Santa Catarina.
próximo. pasiSado. foi assinado um açôrdo provisório entre Bem impresso e co.m exMlent�
fr-amceses· e indochineses tendo. a Framça. reconhecido a ilnde- colaboração, o novo periódico vem

•
A • ..' .

• _ enriquecer a imprensa catarinense.pendencla da Indocluna dentro dia Umao. Fmncesa.
Aos seus redatores, srs. Gil Mi-

randa, Nerêu Corrêa, Luiz de Al

meida, Ari Garoia e Silvestre Jq
nior, apresentamos aIS nossas c()n

gratulações com os votos de cons

tante progresso.

INCOANO»

Nada há de verdadeiro

OrganizadO um
grand e program� .

Vitóri.a, 28 (A. N.) - FOl o.rga-
llizado um grande progI':llma parrill
as comemorações do "Dia da Jus

tiça", sendo convidados para dis

cursar, o presidente do Tribunal:
de Justiça, o pr�sidente da Ordem

dos Advogooos e o Procur.adottGe,..
ral do Estado.

,.
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R,esenll.!t dos julgamentos da Câ-

Nome ,
,

; .' , . . . . .. .. mal'a Civil, realizados en1 sessão I
de 26 de novembro ele '19't,l).

J!

Sexo Est. Civíl D. Nasc, . , ...•• , Agravado nO 1.618 da comarca 4·
Pa,is de Itajaf, em que é agravante a

I
'��

...................•..................•......•.•...... " ., .••••••

Cia, Jnl:el'naciünal de Seguros' e 1
Esposo (a) .......•...•••.•••••..•••.••••••••••••.••.•••••.• : ••••••• , agravada �avegação Antônio Ran:os I'

,

S: A. Relator o sr. des. Luna Freire,
Emprego ou Cargo. ...............................................•.. deoidmdn a Câmara Civil conhecer

Cargo do Pai (mãe) .............................................••.. do agravo e negar-lhe provimento, r '

Observo ...........•...•..•........•..••...•.•...•...•...•..•.•••••••.
I �:�'a confirmar a sentença agrava-I!Apelação cível n? 2.718 da co-

o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10- •••••••••••• o ••••• o. •• •••••••••

marea de Elor-ianópol is, em qLle
.

Agr-adecer-íamos, também, a. gentileza de noticias de nascdmentos, são apelantes e apelados José Aze-
casamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas. vedo Vieil'a e dr. Henrique Be

l'8I\·hauscr- ... Relator o sr. des, ,.Jl.lá..".

1'io Carrilh.o, decidindo a Câmara

Civil' conhecer do agravo no auto
do processo e negar-lhe provimen
to, e quanto á apelação, por maio
riu de votos, confirmar a sentença

pelo's seus rundamentos. Vencido o

sr. des. G,uillleI\me Abry que [ul
gava improcedente a ação. P'I.'e,sicliu

o julgamento o sr. des. Luna Frei

re paI; estar impedido o sr. des.

Presidente. ,

.AJ;lel,ação cível nO 2.673 da co

marca de Joinvile, em 'que é ape

lante a Sapálal'ia Cruzeiro' Ltda. e

, apelado Júlio Boehler. Relato!' o sr.

t des. Mdrio Ca1'Tilho, decidindo a

Câmara Civil dar, em parte provi-
,.

.

mento ú apelação, para reformar a

sentença '1 mandar incluir na con

denação, perdas e darias que ro

Tem apurados na execução.
Apelação de dcsqulte nO 425 da

comarca de Ai;aranguá, ,em que é

apelante o dr', Juiz de Direito e

são apelari6s' Hereuo Lorêncio Bor

-ges e sua mulher, Relatcr':o sr. des,

Má'rio Carrillu», decidindo a Câma-

ra Civil neg-ar provimento á ape

íação. para confir-mar a sentença

que homologou o desquite.
A;J.)�lação de desquite nO' 442 da

comanca de Blumenau, ,em q�lC é
," a.p�Ja,nte o di'.. Juiz, de Dir,eitq e

são, apelados ,Rans ·01bri-sch e, sua
.

. ·:mulher. ReJalor o sr.' des.:, Má,r_io
C(l1'1'ilho, de,ciçl.indo a pâmara Civil
converter o julgamento en'1 dili

gêooi-a, pa,ra ·que baixeln á Secre
taria os. aulas, a fim d� se,r .pag·o.
o impô'sto de transmis.são intervi-

vos; sôbre a quan,pa qUt! em bénS'.
............_........�...............�

imóv,eis r-ecsbeu 9. esposad'o além ' "
"

.

. < '

, "',
� da motade da sua ,meação. D.r. CLÁ-RMO Ci •. ,

·GAUE'<r,Tl' .

ADVOGAD.O
. Crime' e cível', .}

CoÍlstituição de Sociedad(\�
NA�rURAL�AçÕES ,

.

. 'L'ituloll Deolara;l:órioa ,
"

I
Ellcrit.:- PrnÇ,Q' 15 d� Nov. 23.
" lo, andar.
Rellíd. -- Ruo Th'odentes 41. IFÓNE -- '1�68

.

.

.,:N::'$L�����J

Cadasti'o SOCial. do «O Estado»!
Pedimos aos nossos disti-ntos leitores, o obséquio de preencher o

compqn abaixo e remete-lo á nossa . Redação afim de completarmos
quanto antes, o nosso al'OV'O Cadastro Social.

Notas. rurais
DOENÇAS DO CAFEEIRO

"O cercosjiora calfeicola" (Ber
ke Cook) tem vísrveis, difer-ente
mente do "s í.ilbum ", os caraoteris
ticos segurntes : as suas manchas

são menores e. mais numerosas,

côr mais dlllarelada do que a acin
zentada do "sti lhum", menos regu

lares e redondas. o "st.ilbum",
quando grande, não perde Gt_ s�a
forma nem o par-enquima, nao 11-

cando um buraco na fôlha, como
acontece com a "cercospora", que

perde a película das suas manchas.
O maior estrago do "cercospora"

é produzido nos frutos; pOI' isso,
em inglês, chàmam-lhe. "be�l'):s
pot" (mancha da cereja)': ptejuui
ca muito a qualidade do grilo, ao

qual fica colada a, casca ,11.0.. mo

mento do despolpamento. Geral
mente ah-ibuem a ter ida do grão
á chuva de pedra, mesmo no Bra
sil. Em quasi todos os cafezais do

México, se ancoritra a "oercospo
ra"; em alguns, 10 a 25% dos grãos
são atacados. A sombra não favo

rece; ao contrário, parece. ,'ser pior
a doença em cafeeiros' sombreados.
Nos grãos atacados, que é o lado

maduro, vê-se com lente, perfeita
mente, o veludo Iormado pelos
bastões e::,pol'iferQs. A's vezes, dis
tínguem-se, nas fôlhas, os pálidos
anéis concêntricos da mancha. Pa
rece que junto; na-s manchas da
rereja, vem um fungo estér-il, o

"gloesporium". A's vezes seca pre
maturamente o grão, não se deseu
volvendo, ou secando êste depois
de desenvolvido. Há: países onde a

perda é de /10%. E' doença muito
comum no México todo, em tôda a

Amér-ica Central, Colônia, Equador,
Venezuela. E', geralmente, couíun
dida com o "stilbum''. O tratamerr
to único, mas qu e não tem' dado
resultados satisfatórios, é a calda
bordalesa pulverizada, .especiaã
mente na época elo grão novo c

outra vez antes de' amadurecer. Da
Revista Vitôr'ia.

NA"'O f. NOÇlVO A\)S A�"!M.I-�,IS oo�.n:.$1j:::c5.:
��"'oriW-"�""

DE ,MOTO'RISTAC,U.RSO
, I, ê i'

S'ÚC0'irO de AutomóveisServiço· de Pronto
t j.

Ensina-se a dirigir automóveis

Amador e Prctrssronat
Teoria e prática - conhecimento do motor."

Arendemse chamados para reparos de urgência.
Áuto-Escola �-47.77

GA!<AGE UNIAO -"'P�AÇA GAL. OSÓRIO, 40�.

TOME

K
APERITIVQ

�-

rr() J._NÂ... .

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

ESCIUTóRIO .JURíDICO COMER.CIALRETIRARAM SU.4S CANDJ- •

DATURAS

Tôdas as' bebidas, inclusive a!!

fabricadas em outros. Estados.
retiraram )lUaS can(lid!l.tura�, I'Para reinar nos lares catari
aenses, - em visJa da certís.si�
ma vitória do aperitivo KNOT.' I

..r,
A9$unto!ól!. Jurídicos -- C.:.merciais --.Rurais G lnforrno.tivoE '

Ende'reç(i Tel. .ELI�RANC()�· J,.AJÉS '''';_�SaDta .Catarina
Congulte noosa Orgo!'dzogão entes de .8 decidir 'pela com

ora ou venda de im.oveia. ·pinho!. ou qualqlo1er .

•

emprellCl. ne.'ilte etltado
'";. I Dfretbr':.. DR, EL!SIARIO DE CAMARGO BRANCO

AD VOGADO .. :

'

Rha Frei Rogéric. 54 - Caixa Postai 54' - Fone 54

!.

·-LEIAM· 'A· 'REVISTA.
Ó· VALE 00 ITMA!

,r- ."

r 'I I.", 'J. (-
•. "') f -,

"

\ ',� ,;,''.

. '
" '�.'

-.

o�J�.
�.

� I i

f I

LH E liECOMENDA

pôrto deT�an9portes._.r.ogulor",s de cargas do

NOVl fORi
. ,l

_'o
Inform ações com 09 Agente]

Flori�nópolis - Carlos Hoepcke S/A - CI - Te'letone 1.212 4 Rnei. teieg.
São·Franciscç do Sul - Carlos Hoepcke S/A - CI - Tele10ne 6 'MOOREMACK

\
'

I
.---------�------------------,----------------------------------------------------------------

.'

NãO MilNDf: mtmfUm �
PAGUE só QUANDO R�C:::a,!l

àiaravd/;osos

Americanos

A melhor OFERTA elo momento t
Moderníssimos colares de um, dois e

três fies. Enconicnde pelo Recmbôlso
Postal _ sistema que lhe f�Cl:!t" pedir
pelo correio e pdgdr 56 depois de
recebe, e conferir S,Ud encomenda.

·"'�.k�óII:4".�'($:Ii�.>W' ..,••."...... __

j Visite, sem compromissos

i LI!�,����:���J
Livros novos e usadca
em diversos idiomas,·

A. tende encomendas' de '

obras editadas no Brasil
cu no

.

estrangeiro:
,

:
No...ridàd<e8 .. todas e�.I·,: semana.

t..�.r�.��\

'i-t
'

Nio pa�ll� pela vida sera

viver! Use aS'''pnulas de Reutn" ,

p.ua o f!S'lI.do e t'ud6, lhe pare,ceri ntaíS;'
--

a,raclânl. coanpostlÍs' de In,re�leAtfl1f
VfIletals. purf8slmos, slo 'Dofenstv.. e

'lloZ'�lIzam as funçlles· dill 'a'pareib.
dl,esllvo.

'

i� mu DOENÇA.
lfUlTO .PE1'LfG.OSA
PA1U A. J(.�Í\llLB.
E PARA A RAÇA.

�-

AUXJLJE. Â CO�l
BATEL·A. COM O

t:'_

, J'

,.

"

,"
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CLUBE -- Dia ,30,
Prelesserandes de

sábado, Seírée em homenagem à turma
t 946 do Instituto de- Educação ..

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

Os [crncdistcra e a aqui-
sição de imcveis

Rijo "�. (A. N.) - o art. 271 pacho do diretor do Departa
das Dísposições Transitórias

I
mento de Rendas Diversas.

,

da Constituição Federal dís- Art. 3° - Prura reconheci

põe sôbre a isenção dos impos- IDI1to da isenção do ímpôsto
tos .predía.l e de transmíssão predial deverá ser apresentado
das casas adquiridas por jor- requerimento à repairtíção com

nalístas para suas' residências. petente, instruido com os do

Há poucos dias, na capital cumentos a que alude o arrtigo
da Repúblíca, o er, Híldebran- 1° dêste decreto".
do Góes, prefeito do Distrito
Federal, baixou as' seguintes

,Instruções para a concessão 'SNRS.das isenções de que gozam os

jomalísras e que perfeitamen- ASSINANTES
te Se adaptam ao ambiente 10- .

Reclamem,

imedi8ta-1
cal.
Art. 10 _ Para obtenção do

mehte' 'qualquer irre-

oertificado da isenção do ím- gularidade na entrega
de seus [otnees,pôsto de transmissão de pro-

prtedado concedlida pelo artigo __

27 oe seu parágrafo do Ato das
Disposições Constítucío- çf'IeUDT!l.'!'JW �m����'

na. is Tramsitórías, devem os
./ �U!fs � If\\� '�iMIfQIUi�'

Interessados 'promover a expe- ...... E �UUU::�U1S·
díção de guia. como determina

'r'
o parágrato 2° do' artigo 13° ','
do decreto-lei n. 9.625, de 22 de
agôsto de 1946, instruindo-a,
além do mais que necessário
fôr, com osseguintes documen
tos:
I -- Declaração fornecida

pelo Siudícato dOIS Jornaltstas
Profissionais do Rio de Janei
ro, que indique:
a) - nome da emprêsa ou

perdódico em que exerce a pro
fissão;

b -- número da carteira pro-
fissional;

.

c) - achar-se quite do ícn
pôsto sindical com mencão do
númer-o da guia por que foi re
cebida a última contribuição .

.
II � Declaração do interes

sado, com firma reconhecida,
de que não é proprietário de
outro ,imóv,el no território na

ciona.l.
Art. 2° - Conferidos os do- guilhottí Junior.

cumentos e atendidas as de- Reclamado : ',Otávio Labes,
mais. tormalldades regulamen- Objeto: Salários.
tares, será expedido o cert.ífí- - __� _

cado de isenção, mediante-des-

T ..

Deseja obter
.empre90 1 '.

Procure. ata0 a nossa Ger�••
eía 'e preencha a nossa' -'ficha ...
informações úteis", dlUldo tô48&1

. as Pi<!,Í<:ações ,possíveis, que"o&er..
mos prazer em recomendá-lo (a)
aos interessados na aquisição ".
bons funcionários (as).

Um prédio sito á rua Fluvial, em
"ltajaí, bem próximo ao Cais do

:.Por to, cujo terreno mede de frente
i:l5 metros por 70 ditos de fundos.
- Tratar em Itajaí, com o dr. Os�
:mar Nunes.
.................

'

..

VEN'DE��-SE
'

MOVEIS ANTIGOS
DivGfIIC!.lS . CQIiQ.S EI' gl'aitdas terl'S

'::no com pasto e '. agua. correnta
,situados e;m Cogl,ls.iros. Tr<1tar na

. �QEQ nO •. 87 logo apó" a Capela.
'

"I.' ••.•••••• � •••• � ••••••••

VENDE-SE
Uma CáS9 sita' a' rua Tenente

Silveira no. 42. Tratar com

Artur Moellma�n, Caixa PDS'
tal, 32. - Blum enau

F"ARMACIA ESPERANCA
...

.

do Farmacêutico NILO LATIS
Hoje 6 amanhã será ;a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopâtias - Perfu

marias - Artigos de borracha.

Garante-se a exata observância no receituário médico•

Caml1!9$, Gravatas, Pijamea.}
Meia� dai melbores, pelos me

nores/ . .P1'CÇlJil s6 na CASA MIS
CELANEA - Ruae. Mafra; 6

Aqa1lclM Ia RoprcnntaçS.. em
. GoHll

�Atl'b:· FI.01'iGtl6�lifl
a,.lO João .,Pirdo I D. n
, CailJ:a Poistol,' 37
FUicl: Ore.ciúmo

R,tio Floriwl0 Paimto. ,,/u.
(Edit. Pr6prió).

TIIIl.e�?an\CIJI: �PRiM1JS·
AlJ':Jn i:<l!8 u.o. pri1'l..c:ipalíll
tn13:nloltliGf do Ectad., Quando se forem as' dara

agudas após cada ref.eição e desa

pareçam os ardores causados pelo
excesso de acido no estomago, as

sim como a azia, que é um verda
deiro vexame social, torna-se a

vida novamente aprazivel.
, .Porque continuar a softer "I

A primeira d6se do saboroso c P6

Digestivo DeWitt» dá alivio ime
diato. Este afamado produto res-

.

tabelecerá em pouco tempo a função
normal de seu aparelho digestivo
de maneira suave e p!,oporciona
alivio com a primeira dôse,

.'j
Peça na Farmacia o

� Witt'
-

PARA RECEBER AMOSTRA' GRÁTIS
ESCREVA_O SEU ENDEREÇO AO

lfHlOU1ÓRIO onls s, l.
CAIXA POSTAt., 36

BLUtv'U!NAV _ SANTA CATARINA>
,

'

I

II

o mELHOR DOS mEtHOt:lES

�lIC�t��)N<>'O��.'"
':01010 IJ/Í1A "{'S COffJ:RI8UICÓtS OI: GI.IEAOA oo�t.6.3QQQ.TOQI0 OCIM'"

•
,- 0- i>liItC(),Of�TE O:>OOIlTO 81\.:11.011 20·,0 •

COMERCIANTE: Dá um li
vro à Biblioteca do Centro Aca

démico XI d'e Fevereiro. Con

� tribuirás, assim. para a forma

I ção cultural dos catarínenses

,.
de amanhã!

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

f__--'--__

I T

Justiça Trabalbista
DIA 29, AS 14 HDRAS
PROCESSO N. JCJ-285j46

Reclarnante : Waldemiro Mon-

.... Óleo �
Elétriéo�t
Famoso li n srn e n to, desde .

1855, para dôres reumátí

C<lS, nevrálgicas, torcedu
ras, inflamações, ciática etc.

fifi 'Óleo Elima
do Dr•• Cb:anes de 'Grath

.

PW' ........ 1

BA
VENDE-SE

.

'TI,RADENTES,

.
o alfaiate indh:adn
Tiradesates. '1

FF.��COS e

ANêMICOS
TOMEM.

Uin�8 Cr�ns�tfi�é ,.

. "SILVEIRA"

Grande Tônico

) I.' ,

�I
'i:

I!�

,

I
,6..�,,���:fik�'''··�''UIll;*,Mi.1It·�·,·tA'·:W'''''''''''éJ!''<,,_llit'''''''!'M'ral'''!·Iti.Sft:!lil:�'mr-d�"""""","",''''''''''''''''_!l!W'''__'''''''_'''''''''''lGS!_''''''''''''''''''''''''''__''''''_''',""""""""..__m...'..._"-'.=_=_..,""""'......_""""''''''''''......'''''''''_'''''''_��·;

" E ESPEC! DE"
�. '�1\. '\VETZEL �NDu�/rRIAL-JOINVIL,L� {�111rclj

. .,....,.:J:,..,. -- '}!

TOR.NA A ROTJPA BRANQUISSIMA
regls,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Blumenau, 27 (Do Correspon
- A ,�.

pico.
-

j proporçoes .. Acusam o tesoureiro o que esperamos fazer oportuna- Ao ínictar-se já o referido cam-

dente)· da Liga, que, também é membro! mente. po se encontrava repleto de en-

Domingo .ultimo, teve lugar o do Tribun.al de Penas, de par+ida- É interessante salientar que o tusiástas do esporte-re'[ sendo

clássico de Blumenau, com a sur- r ismo extremado, procurando de- amador Bergo já l�vl\;ntoll o cam-
essa a maior assistência vista

IV dent IL" d P 1 fender os interesses do gremio es- t
num gramado varzeano.

reen erue v orla o a rneiras, IpOOIla o pelo Paímetras, no ano Vários e possantes caminhões,

pela contagem de 2 tentos a O. En- portivo Olímpico. passado, sem que surgissem du- ônibus, automóveis e outros carros

tretanto, ontem, terça-feira, rei- Deixamos de comentar os fatos, vidas, quanto á sua inclusão. transportaram super-lotados o pú-

nava grande agitação nas rodas
blico para aquele Iocal., vindo .de

esportivas, com a noticia de que Com'enla' rl·os e 5U es·-I·
..

-o-----· di�r��s\��a1°tl��0��cOl'l'eu dentro da

o Olirnpico havia levantado aques-.
'

g es maior ordem. As partidas foram

tão da ilegalidade do jogo, pedin- todas empolgantes e movimenta-

do em oficio, assinado .pelo sr. Ri-
das. Para dar provas do grande

APROXIMA-SE o verão. Aos

dO-I'
ENQUANTO está interrompido o equilíbrio entre os quadros con-

beiro de Carvalho, que a L. B. D.
ming�, o mai� .0000 possível,. in- Campeonato Amadorista de Fute- frontantes basta acentuar, quc lo-

apurasse a snuação do amador . . d ' id L
.

calculável numero de banhistas bol, pouco tem o cronista que co-
as as paiu as

.

ermmaram em-

Bergo. rumam satisfejtos :

para a Pitores-l meutar.
patadas no tempo regulamentar,

Procuramos tomar conhecimento
sendo necessário as prorrogações,

da questão e estivemos na sede
ca e aprazível Praia, da Saudade, Nada melhor, portanto, do que o que fez com que a grandiosa Jes-

onde se diventem a valer, gozando expôr as suas idéias do momento ta terminasse ao anoitecer.
da Liga, onde se travaram sérios . O

o sôpro das brisas ref'r-igerantes e através das colunas do jornad- AI:- gramado, bem adrenado e nas

debates. os raios do sO'I, num ambiente da gumas podem ser desprezadas po-
melhores condições. e' o e;:celente

Podemos

.'
- palanque armado Junto a aSSlS-

informar, com exatí- mais sadia alegr-ia, uns metidos rém, outras merecem tóda atenção
I
téncia ofereceu conforto aos .io-

dão, aos nossos leitores, o assunto nos mais .extravagantes "rnaillo- e acolhida. I gadores
e autoridades, incumbidas

em seus mínimos detalhes: tis", outros envergando modernos Na Praia da Sauda-de, onde o de fiscalizar os jogos, o que contr i-

Alega o Olimpico, pelo seu pre- trajes de passeio ao ar livre. Coqueiros Praia Clube tem sua
I buiu muito para o seu maior real-

sídente, que o amador Cr istaano É o loca� �l'eferido para O"

des-I
sede social está faltando algo, cre.

- eeO público teve ensejo de apre

Paulo de Campos Bergo, que dis- canso dominical. mos nós. Algo que sirva para des- ciai- as jogadas de mais de uma

putou a pantida pelo Palmeiras, no Os que se deram ao prazer de pertar a atenção de todos, tornan- centena de jogadores. Não se re

dia 24 00 corrente, não tem sua conhecer a Praia da Saudade, de do-a uma estação 'balneái-ia fre- gistou nenhum distúrbio que em-

situação regularizada na Federação lá trouxeram gratas recordações quenãadíssima.
panasse o br-ilho das partidas.
Aos clubes ,..encedores 'foram

Oatar-ínense de Desportos, visto' dos alegres momentos que passa- Sim, é verdade. Os banhistas es- entregues belíssimos troféus. ore-

necessitar o referido amador da rarn. tão satísfeitos, mas ainda exigem recidos por altos esportistas.'
íransferencia da Federação Minei- O· transporte para a localidade mais. Parece que estão sentindo a

A riquíssima taça "DR. ADEH.

Ta de' Futebol e não simples re- de Coqueiros, feito por dois OnI- ausência de um trampolim para a
BAL RAMOS DA SILVA", institui-
da para a melhor apresentação

gistro, como requereu em 1943 bus, é deficientíssimo para aten- prática de sal,Los ornamentais, es- em uniforme, desfile, eficiencüi e

para dtsputar pelo c1ube acima der á mulüdão d.e banhistas. porte muito apreciado pelos nada- disciphna, foi ganha pelo União

mencionado (Palmeiras) infrin- A fila no ponto dos ônibus é de- dores e qll,e cDnta com grande nú- de Barreiros, que também f('z jú�
gíndo, assim, os reg1).lamentos vi- imasiadamente e�enga, f1epresen- mero de adeptos em lodo o mundo.

á taç,a "Simpatia" e ás H meda-

t �.... d t d I t d··tá I É
lhas oferLadas pelo clube promo-

gen es, p=ln o para que sejam an o ongo empo e Irrl ve, es- lIma modalidade que, para exe- to!', visto haver vendido maior

tümad� urgent,es providencias no pera para ganhar o veículo. cutá-la com perfeição e ritmo exi- número de ingressos;
-

sentido de s3Iber-se definitivamente Urge, portaIl!to que os proprie- g·e muiita habilidade. Pelo êxito invulgar da festa de

a sua situação, devendo essa En- tários dos veículos que fazem o Em várias pal'tes do país orga- domingo, apresentamos á novel

tidade dirigir-se áquele órgão em itiner:ário Florianópolis-Coqueiros nizam-se oortames desse salutar
diretoria do Olímpico' os nossos
cumprimentos.

Minas Gera.is, afim de informar-se aumemem o quanto antes o llÚ- esporte, onde a harmonia e beleza

em que clube estava o referido mero de' ônibUlS, pelo menos aos do mergulho fOI'mam um espetá-
La prática do atlet.ismo, subvencio

amador inseri-to em Juiz de Fora. domingos, quando o movimento é cu-lo deslumbrante. nando varlOS empre.endime.ntos,

Uma vez esclarecida a verdadeira maior. Os sal,tos; mórmente o duplo sempre com o pensamento fixo na

s�tuação do jogador cem que'1tão e x x x mortal com torção, não são tão fa- boa marcha dos acontecimentos,

�onstada a veracidade da origem COM a empolgante rega;ta velei- cilimos eomo julgam os .entoodi- resultando daí, grande a,nima-eão

�o ,presefuJLe �rDtesta defJ1de
.

já ra· do dia 10 do corr�te nas dos. Um desses saUos já tivemos em torno das competições.
-

t:\ontra a validade da p.artida ofi- agJuas da Praia da Saug.a.de, venci- opçH'ltulIlidade de admirar na tela Nossa àtuação' no recente Cam

cial realizada ontem" entrt esta da lpe,lo intrépido timoneiro Rafael de, um dos nossos cÍlnemas. Exec,u- peonato Brasileiro de Atletismo

Soeiedade e o Palmeiras F. C., de'- LinharflS., o Coqueiros Praia Clu- tam-nos os mais hábei,s mestres não nos desmereceu. O 40 lugrur

roendo, al-ém de S<:lr contadais os be iniciou seus preparativos para no gênero, autênticos campeões c.onquiS'Lado foi. dos mais honrosos

pontos do referido jogo, ser apli- inaugurar a gr�TI.diosà temporada mundiais. e mu1to dignifica o des;poI"to bar-

cada a pena do af1tigo 314 do CÓ- de verão. As despesas para a coootl'l1ção de riga-verde. É sabido que a nossa

digo BrasileÍlro de Futebol.
.

Foi um espetáculo magnifico um trampolim são insi.gnific.a.ntes representação cOlIlcor-reu desfalca-

Assina este requerimento o sr. que te'V'e grande afluência de ba- e os resultados os melhores possi- da de metade de seus atletas" que

dr. José Riheiro de Carvalho, pre- nhi-stas e afi.ccionados do iati'smo. veis, vois trata�se de adextrar a
se viraJI11 inibidos de comparooer

sidente do gremio esportivo Olim- Esta 'é' a ,primeira de uma série mocidade cllitarinense, fazendo-a por e�tarem ocupados com o Cam-

pico- de realizações espof1tiva;s e so- competir com os' melhores da na- peonato Desportivo R'E\gionaI.

O Ipresente requerimento é ciais do ele.ga.nte grêmio de Co- ção.
Até mesmo nas nossas escolas o

.acompanhado de um recorte do queiros. Sugerimos aos me.Iltor.es do Co- atI.eti-smo está tendo grande a.ceita-

jornal "Diário oa T,arde", ed�tado
Com o rrieIhor animo e a maior queiros Praia Clube a construção ção pelos jove,ns que ama;nhã serão

-em 6 de abril de 1944, na cidade compreep.são, os infaiLigáveis di1',e- de um trampolim no menor espa-
veIldadleit'Ds campeões.

to d {'��. p' Cl b d' Com Ó Vialioso apol'o qu.e ate' ago-
S. Saturnino, Bispo e Mártir

de Juiz de Fora, M1nas Gerais.
re.s o �uelros rala u e ço e "empo, afim-de proporcionar O

t abalh f, ,� t
. ra tem sido di"'in·ensado a.o "',,,norte-

Papa S. Fabiano m3lndou �

O q1).e provooou, porém, serla·r . aIIIl a LMamOOlN, con rl- o maior número de diversões aos .,.>, '-=y S S
b

.

d d tri' base no Estado, e' natural que no
. a,turnino pnegar o Eva.ngelh�

,discussão, foi a h{)ra da entrada
um o., es a e, para proporCIO- apaÍJwnados dos ban.hos de mar.

-

11 d· t' to futuro est.aM·mo.S aptos a to"'n-al'-
em 'I.olosa, que era a caplml de>

do dooumento em apreço., na Se-
ar lver lmen ·s aos seus asso- Esperamos que o nossa sugestão se-

L'O L

C'ad s" m' b mos os giga·ntes do paI's. I
uma lmportailllte colonia fundada.

<lootaria da Liga. O earimbo do lOJa. e numero em avan- ja. suhmetida. a estudos para que
L'

t
.

d úbl' t d
I, po,r Julio Cesar, Aí reinava o pa.- \

Protocolo, contém, á tinta, a hora aja. o e· ao pICO aman e . as melhor sejam cooT\(:!e.nados os tra-
. _.____! ganismo mais fra.nco e desbroga-

<t:le entrada _ 14 horas (""'as 110- praIas. balhos. d S S
Ulu " p

. _ o. . aturnino não se intimidou.

ras da tarde), alegando os dkl'- DenEr� breve será realizada x x x revlsao do tempote desflraldo.U" o. glorioso estand.arte
�etlites do PaLmeiras que a sede

uma gigan esca e tbem sugestiva .. O espol'te-base em nosso Estado
fe"ta e"'poI'tl' a pra'

.
.'

I
Previsão do tempo, afé 14 horas

da Cruz, mImando o s�ll dlfic.i�

.da L, B. D. estava fechada durante.
,�, a V I·elra, com com- ja ,conta com numerosos pratican-

'1-

t.
�

d b d tôd
do dia. 29; 3Jpos[,olado. Dentro de pouco tem-·

{) dia, sem funcionário para aten- pe lçoes e arcos e as as teso Isto se dev,e a atuação dillami-
'

aI
.

ç
�

te Tempo: �stavel .ag�avando-se po, Tolosa já era outra. Só os mais;

der.
aS/ses, na �çao, COJlCiU[',OOS, e·., ca dos responsáveis pela manuten- f�náLicos pag:'los e sacerdoles do"!

enfih1 um programa que &e desti- ção dBssa salutar modalidade.
com chuvas e trovoadas. 0.'

EntrBtLaDlto, o tesour.eiro desta nará a agradar a ql.1antos 'l'verem Témperatura: estavel, em decIl' _
ídolos se reuniam nos templos dOSi

" Verifica:ndo o rápido des·e:nvol- f 1
entidade, sr. BenjamÍln Margaridas, a ven,tllra d'" a.��l·stl·-lo.

Ilio.
a sos deuses. Um dia, S. Saturni-

" "'" vimenLo do attletismo em F110rianó-
decl1ara, em oficio ..ao pr.esidente, Com esfôrco e boa vontade tal

V,entos: rondarão· para o mta_
no passa;ndo por ali, foi preso e le-

_ polis nesses ultimos meses, temos '1'
j d'

qUI6 o seoretá:rio do Olimpico fez iniciativa se formara' m"'�.mo uma
d�'an.te sul, com raJ'adas frescas.

yac o para 'entro do templo. Após
'''' a ressaItar o trnbalho da Federação lt t I

enJtrega aD sr. Nelson Luiz Marga- re,alidade. TempevéJJturas extremas de hoje:
ma ra a- o barbaramente pelas;

rida, funciDnário da L. B. D. do T\L\_

• Atl�tica Catarinense, cujos diri- l'uas da cidade, amal�ral'am-l1O a.
Lv Podem os dirigentes da valorosa gootes labui'am iil1oenssantement'e;

Máxima 26,7 - MinÍlma 22,0.
t

-querimento em apreço, e que este e .simpa' tI'ca !l"..reml·"'ç·a�o balneárl'a
um ouro furioso, deixaooo este'

._..". ao visando o progl'esso d'e Swnta Ca- Cf! SA MIS
funcionário esteve na Liga proto- contar "',��rle J'a' com o nno' 1'0 d"sta t

.

i. CELANEA distri- em plena liberdade· Assim,' após,
U'V",,", ......" arma, no setor esportivo. b'd dR' I

.colando o referido documeIIto. Fôlha.
U1 ora 08 ádios R, C. A a. guns minutos, não res'Lava dO'

Destacamos, ta·mbém, o enorme v· Vál 1 D t

Surge, as.sim, um caso de graves x :x: x l'nteI d od' bl'
.

tetot. vu as e il!!COt'i. san o Bispo senão uma massa iu-
'" 'esse os peres pu leOS pe-I Rua Cunaclheiro Malra f0rme de canne' e ossos.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

O FESTIVAL DO C. A, R. OLIM
P'WO

Constituiu um acontecimento
sem preeedente nos campos da
nossa varzea, o grandioso e belo
festival realizado no último do

mingo, no gramado do Per í, em

Barreiros, íJromovlcio pelo valoro
so Clube Atlético Recreativo Ol ím-

Em efervescência '0 . espolvle
Dó,id,�'s Q)J:unto a .incl.usão do. éu'queiro Hergo.-- O reque

rimento do Ollmplco.-Agi ta'do o ambiente local.

blumenauense

RITZ - As 7 %, horas
Avant-premiére

10) - Cíne Jornal Informativa
- DFB.

2°) - Greer Garson - GDegocy
Peck - em:

O VALE DA DECISÃO
Eles enfrentaram' todos os em

peoílhos, todas as oposições, mas..

Quanto mais procuravam separa-
100, mais se aproximavam e se'

adoravam
'

...

Ela teve a glória de ser, em seu..

desvairado amõr.. mais forte que

toda a oposição do mundo ...
Censura: - Até 14 anos

Preço: Cr$ 6,00 unico.

ROXY - As 7 % horas
10) - Jornal da Tela n. 4S

DFB.
2°) - Noticiário' Universal

Jornal.

3°) - William Powell - Myrna
Loy - em:

O REGRESSO DAQUELE HOMEM
Uma delicia, .. divertido e emo-·

cioriante ...
.

Urna cousa espantosa desafiou a.

argucia de Nick Charles, o dete

tive granf'íno e boernío ...
Censura: - Até 14 anos,

Preços : Cr$ 3,00 - 2,40..

C SANTO DO DiA
28 DE NOVEMBRO

B. José Pignatelli, Confessor
Nasceu, José, aos 27 de dezem

bro de 1737, em Saragoça (Espa'
nha) , como filho do duque Pigna
telli. Com 15 anos de idade entrou

para a Companhia de Jesus, distín
Ig'uiiIldo,-,se dlesde logo por suas

virtudes ·e seus progressos bri-

lhantes nas ciencias. Apesar de
isua fraca saude pediu para see

enviado para as terras das mis�
sões. A Divi,na Provide.ooia tinha,.
porém, outros _designios. Em 1763"
um decl'P·Lo real suprimia a Com

panhia de Jesus nos dom�nios dw,
coroa espanhola· P ignaLelli aOOm

pauhou seus i,rmãos de hábito pa
ra o exi lio em Córsega e depoiS:
nos Estados Ponti·t'icÍos; onde, co

mo sup·erior dos desten'ados, sou

be manter a união fraternal e ()

zelo pelos �studDS. Veio o célebrElo
Brev'e qU'E\ supr.imiu a Companhia.
de Jesus. José submeteu-se á VOD-'
ta,c!e do P,a'pa. Em Ferrara dem
cou-lse á oração e aos estudos, já
que qualquer outra a.tividade era;.

v,edada aos antilgos jesuitas- Pio.
VIa perm1tiu-lhe que fosse para a;.

Russia, onde a Companhia de Je:",
sus ainda existia; ferida na sua
vaidade de mulher, Catarina II não�
peIlmi,tira a publicação do Breve>
de s�pre.ssão. Na próprta Itália,.
porém, ressurgiu a ordem su,pres
sa; e José foi encarregado da Oi'

ganização de várias províncias. Na
di.a 15 de· novembro de 1811, Nossa.
Senhor chamou. pwra a glóría etar-'

na o fiel companheiro de J·esus.

29 DE NOVEMBRO

• I

.'
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Acabamos de receber 1 exemplar
dessa popular revista - edição de
Novembro de 1946 - oferta do
i seu Bepresentente geral no Brasil, I'1 Sr. Fernando Chianglia, com es

critório á rua elo Rosário, 55-A -

Rio de Janeiro,
Como sempre o fazem, os edi

tores se esmeraram na seleção ri

gorosa da matéria do texto, pro

porcionando aos inúmeros leito

res uma rica ,e atraente leitura, re
presentando cada número publica
do' mais uma indiscutível conquis
ta em sua vida vitoriosa.
Dos trabalhos qu compõem a

primornsa ernçao destacamos os

seguintes : Andradina - A cidade
na selva - Desmond Holdi-idge;
Estamos à Sua Espera em Dacar -

Donald Cosl.er ; Não quer dar-se

por vencido - Paul de Kruif; A

vingança custa caro - Harpe'rs
Magazine; Porque não acabar com

a, Sífilis - Dr. Thomaz Parran;
Estarão super-lotadas as rotas' aé- O MELHOR
reas? - Haper's Magazine; Não

há mças superiores - Catholic

WoI'ld; Aventuras no Artico

ICondensado do Livro de Peter

Freuchen.

{(Seleções)} do
Reader's Digest

"ER..aa__Mm-�W"Hmmamm=a �_...���� ....,......�

I AI)VOGAD()S I
Copyrighl da ITheHAY[ rOUH'ARDlIn�

â1. .. que o kangurú illnzento da
IDR. UNS NEVES Austrália, em cada um de seus sal-

,

Moléstias de senhora tos, cobre uma d, istància de dez a ,IConsultõrío - Rua João Pinto n. 7
- Sobrado - Telefone 1.46'1 '.' doze metros.

Residência - Rua Sete de Setembro
2. .. (ll1le a águia pode viver vín-- (Edifício r. A. P. da Estiva) "

_ _ __ ,T_e_1efo_::: M. 834 te e oito dias sem alimento: e que

o condor, nas mesmas condições,
pode resisfir até quarenta dias.

3 ... que o rrancês arcáico é um

idioma ainda usado hoje em dia no

parlamento britânico; que a Cama
ra dos Comuns, quando tem -votado

um "bill", antes de o transmitir à

Câmara elos Lords, endossa-o nes

tes termos. Soit ba-illé aux seig
neu1'S; e que, ,reciprocamente,
quando um "bill" passa a Câmara
Al,ta para a dos' Comuns, o 101'd··se
cIIetário escreve sôbre êle: Soit

I
baillé aux cornmtmes.

4 ... que a aJ1liliIl1a foi de·scober

ta, em 1826, pelo químico sueco

Ullvel'cLorben, na disLÍIlação sooa do

indig'o; que em 1852, Runge en

controu-a nos produtos da distila-

ção ela nulha; e que, finalmente,
em 1856, o ing'lê,s Pertr.i.Ill& COiDse-

guiu ,iP,ela ,primeira vez fabri.cá-Ia
industrialmente.

_anD1l__U!!O__-� "DIi!!llmllIW--

-J
5. .. que, em proporção ao seu

COMPANHiA "ALIANÇA nA BAtAm úwmanho, é a Austrália o .continen-
_ te em que há maior extensão de

'_dada eD 1171 - Síd0� I' A 8 A território por explOl�ar.
mCE:rrD!OA 11 TB.A.NSp�n!T�� I 6 ... que o di'amante, em valor,

Cifras do ,Baíanço de 1944: li ocupa o quinto lugar ,entre os

l principais mll1erais produzidos .no

� 'BrlJJsH, log.o depo,is do ouro, do fer

I i

1'0 laminado, do ac,o e do cimento.

,( 1 DOENÇAS NERV�SAb - J
� I Com os prognssos da medie!;B,Ii, I

! I hoje, gS doenç'3S nervosas, qUlUldCl98.687.816,30

!
tratadas em tempo, são ma\eR �cr.

ir 76� 736,40 1.306')120 feitament� remediáveis. O i!urand"i�

� i!'ismo, fruto da ignorância. s6 pudi
Diret"res: .1 prejudicar �s ind.ivíduGs-afetalios d.

v taIs enferiilidades. O Ser,vi�o Na.
Dr. Pamphil0 d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco II danaI di? Doenças menta� di8J1�(1
de Sá, Anis\o Massorra, '01'. Joeqllirn Ba.rreto de Araujo de. ,um AmbuIstório, que atende gra<

. e José Abreu. ' I t�ltamente oa doentes nervosos Ui)',
, � I digentcs, na Rua Deodoro 22, d::.s !l'
-""""'�"".""""""-�,�....,_-,..."""""",.....- '&11' 11 >bor8:l. d11rhr:m«!nto.

DR. SAVAS LACERDA
Jmnica médlco,cirW'glca de Olho.
_ Ouvidos. NarIZ" - Garganta.

P1'811Crição de lentes de
qontoto

,OONS1rr1.rólUO - Felipe Scbml·
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

.8t8lD1l:NCIA - Conselheiro lh·
fra, 77.

TELEFONES 14'18 e 1204

Ausente

DI. ARMANDO, VALtRIO
DE ASSIS

'

eo. Servl!fOS de Clíníca InfantU de
As,sistência Municipal e de

Caridàdé
, llL1NICA Mll:DICA DE CRIANCAS

AD'ULTOS
CONSULTóRIO: Rua Nunes Ma.
chado, 7 (111dificlo 8. Praneíseoj;
Consultas .das 2 às 6 horas

RESID1!:NCIA: Rua �árechal Gui.,

Iheeme, IS FOne 783

DR. ROLDÃO CONSONI -

mI\.URGIA GERAL - AI.TA CJ"
B1JRGIA ;_ MOLÉSTIAS DJil 81ft.
••.. NHORAS - PARTOS .••

,,"ormado pela F.aculdade �e MecJl.
cínna da Universidade de SAo

hulo, onde foi assistente por" ,,,6.
rJ0.8 anos do Serviço CirúrgIco <to

Prof. A1ipio Correia Neto
Ctrurgia do estômago e vias bl.
�s, íntestínos delgado e gr081O.
t1r6!de, rins, próstata, bexiga,

�ero, ovãríos e tromnas. varieo
,�a, hidrocele, vartsês e herna

CONSULTAS:
das 2 às 5 horas, à RuatJ,l'elpa
Schmidt, 21 (altos da casa 1'a·

raiso), Tel. 1.008-.
BESID1l:NClA: Rua Esteves Já

nior. 179; Tel. M 764

1
1

DR. POLYDORO S. THIAGO
lof,lidico do Hospital de Caridade �

Florianópolis
Assistente- da Maternidade

CLtNICA M1:DICA E;M GERAI.
Doenç&s dos órgãos internos, especial.

m�nte do coração.
ELBCTROCARDlOGRAPl.'i

Doenças do sangue e doo cervo •.

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

horas,
Atende chamados a qualquer bom,

. inclusive durante a noite.
- ,,""ONSULTóRIO: Rua Vitor· Meire

les, 18. Fone 70..
.IQ.:RSID�NC�A: Avenida Trompowlki.

62. Fone 766

I

I
DR. NEWTON D'AVILA

Operações - 'Vias Urinárias -
Doenças dos intestinos. réto ti

-anus - Hemorzoídas. Tratamen
to da colite amebiana.

Fisioterapia - Infra vermeI�,Consulta: Vitor Melreles, 2S.
.I.tende diariamente, às ll,30 hll.
.. ii tlll'(;l_e, das 16 hs, em, diante

Resid: Vidal Ramos. 66.
FOb.1l 1067

DR. MARIO WENDHAUSEN
Diretor do Hospital i.Nerê« Ramos"
CLíNICA M1:DICA DE ADVLT06

E CRIANÇAS
Consultôrio: R. Visconde de Ouro
Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No
vembro \.'11108 da .. Belo Hor-izonte f')

-

'Te!. 1!;45
.

Consultas: das 4 ás 6 boras,
Residência: R. Felipe Schmídt," 3!

- Fone manual 812

MOEDAS J SIMBO" I VENDA I COMPRALOS LIVRE LIVRE

Libra

lf 175,4416 74,555
Dolar U$S 18,72 18,50
Escudo Esc 0,761 ;0,752
Peso Boliviano Blv 0,4457 {),4361
P�so Chileno P$ch 0,6039 0,5968
Côroa Sueca Sw.Kr. 5;2109 5,1496
Franco Suiço Sw.Fr. 4.3738 4,3224
Peso papel Argentino M$N 4,6052 4,5177
Peso ouro uruguaio O$u 10,6062 10,2778
Coroa Dinamarquesa DanKr 3,9008 3,855
Peseta Pts 1,7146 ,

Franco Francês l�r.fr. ,0,1574 0,1556 liMarco Vm/3
Florim FIs
Franco Belga Blg 0,4:271 0,4221

Taxas fornecidas pela a.gência do Banco do Brasil,
sem confirmação

DR. MADEiRA NEVES
llUdlco espectattsta em DOENÇAS

DOS OLHOS
CUI!so de APer,feiçoamento e Lon
ga Prática no Rio' de Janeiro

Consultas diariamente
das 16 horas em diante.

CONSUJ,TóRI0:
Rua, Jollo Pinto n. 7" sobrado -

Fone: 1.461 - Resicl.im.cla: Rua
Presidente CoutlnI'ft), 58

,DR. Á. SANTAELLA
(Diplo>ma:do pela Faculdade Na·
MonaI -de <Medicina da Unlversida
dt! do Brasil). Médico :por concur
tO d(\ Servtço Nacional de Doen
M9 Mentais. Ex interno da SanU:
Cru!a de Mlserie6rdia,' e Hospítal
Plliqllátrico do Rio na Capital Ir",

deral
CIdNICA MÉDI�A - DOENça!!

NERv�SA!lJ
- Consultóirio: Edif(c!o Amena

, NETO
- Rua Felipe scnmídt. Consula: !Das 15 ás 18 horas -

ha!.dênda: Rua Alval',o de Carvlb
-

lho nO 18 - Florianópolis

DR. BiASE FARACO I
Médico - chefe do Serviço da

Sifilts do Centro de Sàúde
DOF.NÇAS DA PELE - SíFILIS
- AFEcÇõES UI{O·GENITAIS
DE AMBOS OS SEXOS - RAIOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRt.-

VIOJJETAS
CONóSULTAS: das 3 às 6 hs, - R.

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

1

DR. M. S. CAVALCANTI
Clínica exclusivamente ele crianças

Rua Sardanha "Marinho, 16
Telef'On€ M. 732

DR. PAULO FONTES
, Clínico e operador

Consultório: Rua Vitor Mei<reles, 26
Telefone: 1.4Q5

Consultas das 1..0 às 12 e das 14 às 18
Residência: Rua Blumenau, 22

Telefone: 1.623

AUT OBILIST4S
Atenção

Pat'a o seu dínamo ou

motOl' de arranco

OPIClMA ENALDR
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94

CAPITAL E RESERVAS,
Responsebilidade9
Receta
Ativo

01',
Cr$

80.900.606,30
5 97-8Aol ;755.97

67.053'.245,30
142.176.603,81.1

SiRiBtros pagos no!. 61titn()l!j Iv aocn

Rcsponsabilidatjes

I Resoivido, enfim, seu problema financeiro!
Ãdqu:i.ra �lUDO de que necssmltar,

de UMA SÓ VEZ,
pa,ga.ndo PAIM:rELAD1UlIE_TE,

oom as VANTAGEliS da compra à nata,
1ilervindo-se do

,

CREDIARIO KNOT .�SISTEMA
R.upas
Celpdo$

M6'fels
Rádio.
Geladeiras

BldeBetas
J61a.

Uvr�s
Chapéus
hlstaimÇÕfl' elétricas •••tti.......
Artlles para presentl.
Pel"

'

Casacos
QualBCI..... art'_

INDÚSTRIA, COMtRClO E SEGUROS KNOT S, Â.

O. K, .."..,

K OT "
APENAS' Crj 3,80

,

Com essa ínfima 'quantia Voet
está auxiliando' o seu próximo.

Alf'lil1'!nITII:UA I Contribua para a Ca!u. de EttmoÜill
"f""'''� II! WV &08 IndiEentes iii. FlonSlIióJ)oUL

VESTIR-SE COM (ONfORTO E ELEtiANCIA 1
PROCURE A

alfaiataria ello
Rua Felippe Schmidt 22 - Sobrado

t». OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. i. J, DE SOUSA CABRAL

ESCR!TÓRIO: Rua Felipe, Schmidt 5f - Sala 5
Edifíció Cruzeiro - Floriol\6polis.,

Câmbio

I"
I
I melhorer.

._.,

Ri e fF'fi ,uwrmnr

Fabricante e ái1,;tdDuidor.'!�$ da.s afamadas con

fecções "DISTINTA" e R!VET. POlJlJUé UXl gran
de sortimento de cClsemiras, riscados, brin.
bons 8 barato., algodões, morins e aviamento.
pOl'Q alfaiates. que receba dií'etamenb- daS!

Snril. Cometclant•• do interior no sentido de lhe fa.-:el.'am uma

FlorianópoHfJ, - FILIAIS' em Blurnanau e Lajs$.
fábricas. li CaEla "'A. CAPrrAL"' ohama a atengêio dOI

vi.ito antes de efatuorem �uas compraf.!. MATRIZ em

MI S&& """ • 'P....WMSiê wrmmm 49iifi1ii••,'W • H iJG1! m 9M2 •

I

I'
I

I
li'

. .\
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PRODUTOS BERO lIMIrADA

I (POST�L 2�7s·nL lt-1445· S. PJ.UI.O

�
I

A Democracia não se improvisil.. ConslroeDse com as alilu···
. des dos ho ens, que, com� Aderbal R. da Silva, sabem .

viver c'om I) povo e para 8) povo. �.

-Surge, em' Minas, um lago misterioso r-
Vuriosos mergulbam nágua e .. ' não se molbam! - Se for:,

verdade, a" ciência terá muito que o explicar' !.
.

I Rio 28 (A. N.) - Comuní- Relo, surghi um lag'o místerío- local é situado em terreno ·bem:
eam 'da' localidade . mineira 80, que tem atraído milhares acidentado e completamente"
de Oandelras que nas proxmu- de pessoas que 'vão ver e se es· seco. No entanto isso causa ad
dades daquela vila, 'd'isUlnte pelhar nas águas que estão míraeão a todos que por aW�
cêrca de um quilômetro, bem sempre em ondulação cresceu- passam. Arvores também ver

no centro da rodovia que liga te. Em sua superfícíe veem-se dejantes são vistas espelhandoEsta fase de transição por que atravessamos exige dos Candeiras à cidade de Campo as Imagens das pessoas que se suas sombras na superfícíe do-
mais esclarecidos,' dos que estão no conhecimento .pleno dessa aproximam à distância de eín- lago, A população de Candeí-
situação, uma orientação para aqueles que, afastados dos mo- Ge"to mlehnte. coenta metros <lo local. Parece ras está bastante impressiona.. ,

vímentos sócio-econômicos, não estão em condições. de dísttn- lJ n yull uma, ilusão de ótica mas, ao d,a com o fenomeno. !Iuitos fa.,
guir e escolher o verdadeiro caminho 'que leve os Indivíduos Como é de praxe, sempre contrário, tudo ali se Te a olho Iam no aparecimento do ex-
ao bem estar coletivo. Saímos de uma luta onde �e sacrífíca- que um dos eocios do Rotary nú e sem dificuldades. Pessoas plendor duma santa. Todos os
ram vidas em nome de um prrncápio e entramos numa outra, é distinguido em algum se- que por ali passam são vistas forasteíros que ali vão ter, fi•.talvez maior, na qual 'O rogo do verbo inflamado e da pena fla- ctor de suas atividades, em pisando dentro da lama, mer- cam maravilhados, sem conse
mejante substituiu o f.ogo dos canhões e das bomoas mortíre- uma das reuniões seguin tes gulhando dentro da �ig'lUl do! guír a menor explicação para'
.ras, O combate é de idéias e de príncíplos ; a Luta é de vida ou ao 'acontecimento, é o rota- Iago e não saem molhadas. O o estranho fenômeno.
de morte. A batalha chegou até nós ,e dessa arena emaranhada rieno saudado por um de

:;;e���::e��ir�e��lo��a de nos confessarmos fracassados,

�:uA:Sos�I.omor;,.PnaanhreeuirnO,�a�OemdenoOmn�IES.pe.ra'da a q.ueda de Salazar"No momento atual, duas idéias fundamerutais SB entrecho-
cam: o. espírítualísmo são e puro das democracias cristãs e o t�m ,do �otary Clube d� Fio-

LONDRES 28 (U. P.) _ Ê provável que ainda antes do'. ..

N- rienôoolis; pelo sr, Joao AI-
o A' .'materíaldsmo, falso e degradante, do totalítartsmo. ao pode-

cllRtara da Cunha, foi feita TIm deste ano ocorra a queda do regnne de Salazar. Segunde-mos permitir que êste materãalísmo, pregado abertamente pe-
uma saudação ao dr. Aderbal viajantes que 'vísítaram Portug'alo prõprío Salazar, compre•.las paaças públicas, saia vitorios'O dessa campanha. De índole . .

protundamesite orístã a nossa gente precisa reagir,' afim-de R, da SIlva, por motivo de endendo a, gravidade da situação, está procurando me-ios d&
que falsos profetas, de terras estranhas, sejam desmascarados. sua escolhe pelo P

'.
S, D. e abandonar O poder, afim de impedir, a sublevação <la, .ordem•.

A solução dos problemas socíaís não é previlégio das doutri-I P. T. B, par� ceruiidato da- Salientaram os mesmos informantes jlue Salazar é partidário,
nas extremístas e alíenígenas. Dentro do espirttualísmo cris-I queles ptu t idoe ao elevado

(la 'volta à monarquia invés da entrada do país ao "regime'tão. do sentimeneo de caridade e do 'amor ao próximo, a dis_lcargo de Governador do Es-
do povo". ·Salienta-se, ao mesmo tempo, que o regime Salazar'

;!��:n:Z,c���:: r��:e:i��� classes poderá ser diminuída, possí-] ta�o. dr. Aderbal, logo após está sustentado mais pela, situação externa do que pela situa�.
Não tecemos tais comentários com o intuito simples e

ter sido saudado, pede a ção existente em Portugal. Se as .nações unidas demonstrarem
único de combater e verberar. Não; eles vi-eram porque aimda palavra agradecendo a hotne-

sua hostilidade a Salazar e seu apôío a um novo regime - dis�
nagem e solicitando. queo· ,temos presente a feliz escolha do Partido Social Democrático. se uma ionte bem Informada - o Exército português sera .0.'Rotary Clube de Florienô-A eamdídatura Aderbal R. da Silva, além de profundamente polis enviasse ao Rotary primeiro Ia, derrubar o atual ditador.cristã, nasceu como medida justa, como reméd-io para o mal
Clube de Ltaiei, uma eeude:que lpossa advir à nossa terra e ao 11.oSS0 povo. Um govêrno ção por motivo da escolhaque tiV1er Aderbal Silva á frente é

garantia certa de uma ação de um rotariano daqueleprofunda e essencialmente cristã, comtra as crises econômicas
clube, o companheiro Irineue socíaís.

�rnhausen, pela UDNj' tamAlém da invejável cultura e do espírito empreendedor que em para candidato ao su
O nobílíta e credencia, Aderbal Silva, como todo verdadeiro

premo eargo da governançademocrata, viveu e vive entre os que a fürtu'lla não ajudou, de nosso Estado.sentindo-lhes, os anseios e as aspi;tlações 'essenciais a uma vida, Pelo seu belo gesto foi osinão cond'ortável, p.elo menos mais hUIDaJna. Aderbal Silva, dr. Aderbal vivamente ac1a
porque vívBndo entre os que de ,tudo necessitam e os que de mado e felicitado.nada p,recisam, com ,aquelB sentimento cristã,o do eq.uilíbr�o
social, por ce,rto, sabe,r'á conduzir o seu govêrn'o no sentido de
mi:lllOI'rur a situação angustio.sa dos melThÜlS f;avorecid�s, prepa
rando-Ies um ambiente propÍlCto para a conqui;:;tà do con.fôrto
material, �ndisip€ln,sável e essencial, pel'o quá.l há muito vêm
lutando. Abil'açar.a candidatura Aderbal Siiva é garantir solu
ções democrá,ucas e cristã,s para OIS males sociais do ,nosso
Estado.

ac

'FIMlanõpollt, 29 de Novembro de· '9�6

Es C.O I ha acertada

Liberdade para os súditos do Eixo
RIO, 28 (E,) - O Sr. Medeiros Neto enviou á Mesa um.'

projeto.
Visa a revogação de tôda a legislação restritiva d·as Uber-'

dades dos súditos do Eixo, sem distinção de nacionalidade .. O"

projeto foi aceito pela Mesa, que o,mandou imprimir.

João Palma
Moreira

Esperam ·ser atacad��s
TEEI\..u'J, 28 (U. P.) - AlnUJThCÍou-se q�e fôrças

;,O�O'Vêr�,.no cent.ral ��staheleceram posições a vintB e duas m'lhas ao:'

noroeste d" Zenjan, no c3Jminho para a; p:ro,:í?,cia de fi:. erbaid-�
jam, enquanto viajamtes daquela províln�Ia dIsseram q e as,

tropas do Azerbaidjan' autônomo esperam ser atacadas.
. .

Os inf.o':r:mantes. declaram que os s'oWados do AzerbaIdJan..
se prelparam paTa ernfrentar um ataque.

o· futuro da Palestina
JOÃO LOURENÇO

Receberá, na. data de hoJe o hon
roso pergaminho de engeihei1'o
agrônomo, pela Escola de Ag,rono
mia do Pa,raná, o nosso jovem e

liaJ.entoBo conterr,aueo João Palma
Mnreira,

DfI tfl-Inteligencia de escol e dono de ISCO Irao
uma grande ânsia de s'aber" o jo-

. LONDRES 28 (U. P.) � O lord presidelll,te do Conselho"
vem cataroinense termina o curso

Herbert Mor;ri�on, declarou nos comuns, que o GÜ'vêT�'� britâ-"RIO, 28 (A. N.) - De tôdas as capitais do país cllegam com 1'a,1'o brilho, tendo sempre ti-
nico está conside<l'ando a po,ssibiliidade die uma reUlllao dos��JlOtíeias dando conta das festividades cívicas com que foram ra:do o pr1meiro lug'ar da sua tur-
"Quatro Gram,des", para dtscutir e resolrv'er sôbre o futuro da

homenag'eaifas as Títimas da intentona de :vinte e sete de nQ- ma durante todos os anos de estu-
1

'
.

'� Pa estIma.
Tembro de mil novecentos e trinta e cinco festividades essas dos naquele aoHo es,tabelecimento

• o .' - de ensino técni,co.

O d f h to d s Uu,·versl·dadesque se rev�stlram de acentuado �IYlSmo e de condenaçao a
A

.

d
'

.. r enou o· t..fI !Imfin ii '

.

• _ '. o , o ssoman o-nos ao reg'oSIJO com UU U U
tralÇRo dos elementos tangIdos pelas IdeologIas .esoticas que que o auspi'cioso acontecimento CAIRO, 28 (U. P.j _ O Govênno do Egito ordenou o fe-- _

repugnam nossos sentimentos democráticos. será fes'tejado pela famiHa e pelos chalillento das univel'isidades do Càiro e Alexandll'ia, até segun-
numerosos amigos do novo enge- da ordem, e,m vi-rtudé dos suoessivos conflitos que abalaram"

Pelo sr. Presidente do Dil'etóIio Estadual do Partido Tra- nheiro agrôllom� aqui lhe apre-
esta .capital e outras .cidades, nos últimos dias, teTem sido pro-'

balhista Brasileiro, ioi passado o seguinte telegrama: Exmo. sentamos as lloss.as congrrululações
Snr. Comandante do 14° B. :C. _ Nesta Capital. _ "Pela p'8S- P;lo êxit_o aj,cançad� _na cOlncBlIltr�- vocados pelos es1Judamtes .

• , • • o çao contmuada e dIlIgente dos h- -------------------t:---------�t:-Rag'em da data que relembra o sacrIfIcIo de precIosas TIdas na
V'l'OS fazendo vOltas para que no Espatifou se de encou ro aos mon es'deiesa ,da.s sag'radas instituições Id.a Pátria e Família, os traba- exer�icio da nobre' profissão �on- .

-

CA 28 (U P) VI'nte e duae'
. SÃO JOSÉ DA COSI'A RI, ..

-

'

.

.

>:>

1histas catarinenses por meu intermédio Têm trazer às fôrças tri,bua com o mesmo esplendor pa-
pesso3Js, enJt.re pasJ>ageiros e tripulantBs, pe:rdBram a vIda �marmadas brasileiras as expressões de sua inteira solidariedade ra o progr,esso e modernização da
um tremendo d,esaslbre ocorrido o� um ��arelho comerCIa!

e confiança ,na nossa Pátria, onde jamais encontrarão guarida nossa lavo,:ra. Seja� as nossas
em São José da Costa Ri.ca. O aparelho SlI�l�trad� pertence .a• '. 'dO t·

-

At· d
-

(' congralulaçoes estenS·Ivas ao Esta-
d'

- l'onal La"'�ha fIlIada a Panamen-'IdeIaS que pregam o o 10 e 'a raIçao. eUCIosas s'au açoes. a) d ' .t" ., companhia e aVlaçao nac . 'u;v,'
.

• o, por conLar com a VI orla moe-
t de SantanaAristides Largura, President;_e do DIretório Estadual do Par· Iectual de mais um de seus dignos cano O avião eSlPatifou-se de encontro aos mon es . ,

.

tido Trabalh,ista ;B�·asileil'o".
�

I filhos. p:e:.:r:..:t.:.o_d_a_c_a.:,p_ilta_l_d_a_C_o_s_t_a_R_I_·c...a_._-----------==-

IfPiiE111011:IIR ::::::D::���· ��i���t�;:�::'��:i�;S�;
O Grupo Escolar Silveira de Sousa

(.1111R IJ:IÚI.B��::RCOCCA!:LU::' :�;�:Es�i{::::e::�::

As homenagens às vífima!s da
intentona comunista

j
)

BRINCO
Foi entregue a eata redagãô, en

contra.do dehonta mo Tesour� do"
Ectado. Uln brinco que aeta àr"

dieposiçQo da legitima dona.

I
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