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Nunca esquecemos Rui. E aqui, neste jarnal-- parece! -- um dos seus diretores o

tem, citado por muitas e' repetidas vêzes..• O que 'nunca
/
fizemos foi compará-Ia

indeb,itamente, em cartazes de propaganda, como se aquête gênio da liberdade e

,campeão do direito tivesse êmulos e iguais na vida pública do País.
Porque não, porque sim
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,T�rm!Dada a Conte-, Providência louvavel
rencla dos Quatro N, IO�QUE, 12 (U, �.). - Tôdas as companhias que estão

i.sando avioes "Constelatíon", ordenaram que permaneçam os

referidos aparelhos nos aéroportos, até que sejam apuradas as

cftusas do desastre ocorrido com um destes em Pensilvania.

:�s��r!iV:ss:ra���a�: ;a;r:o:Ô:� Perdeu o Impe' rl·o Afrl·cano'cinco países: Itália, Hungrfa," Ru- "

" ;

mâ�ia, BUI��ria e Ale:m_a�a, as- PAR�S, 12 (U. P.) _ Um dos assuntos finalmente resol-

:n
'O que lCOU �Il��se mI elr�m�n-I vides pela conferência dos Quatro Grandes. foi o caso das colô-

• p�rad sep!' rcdso
Vl

oI pe atO .
O? !- nias italianas. - Ficou resolvido que a Itália assinaria a renun

ren.c�a a az, a qua par. rciparao cia sobre o Império Africano.
os vinte e um países convidados.

BYRNES
Paris, 12 (D. P.) - Fo encerra

-da hoje a conferência dos quatro
ministros do exter,i:or, reünídos
nesta cidade. - Encerrou-se sem

LIBERTADO O RABINO
JERUSALEM, 12 (U. P.) - Foi muito bem-recebida a no

rícía da libertação por parte dos britânicos do rabino desta ci
dade, A libertação foi feita em virtude do estado de saúde do'
rabino.

.

I

Terminada a Conferência
\

dos Quatro·.Grandes
'PARIS, 12 (U. P.) - o fim da conferência dos quatro

grandes será impreterivelmente hoje a noite.
Molotov mostra-se ancioso para regressar a Moscou e o sr.

Byrnes já ordeno� que, fosse preparado seu avião para poder
regressar, logo apos o encerramento da .conferêncía.

RUSSIA lolotov, irredutível!

NEGA
nada AtA Inglaterra

reclamará
Londres, 12 (UI P.) - -A Grã

Bretanha não reclamará nada, das

'presas de guerra Ieltas pelo exér
dto polonês. � Assim se expres
sam, as autoridades br-itânicas no

livro branco dado hoje a publíci
dade.

Para fixar a lei
de recrutamento
Washington, 12 (u. P.) -'- o Se

cretário da Presidência dos Esta
dos Unidos, solicitou ao Presidente
Truman que determinasse fosse da
dos passos para modificação da
lei, fixando a idade de recrutamen
to militar entre 29 e 34 anos.

Londres, 12 (U. P.) - Irradia

ções capitadas de Moscou, dão no

ticia de que a Rússia alega não ser

verdade pretender um porto no

golfo da Pérsia.

Tome KNOT

RUBENS DE ARRUDA RAMOS
Consignemos, antes de tudo e aqui mesmo bem no princípio

do comêço, a auspiciosa reforma I vocabular do "Diário da Tar

de", solenemente inaugurada no 'revida\r' porções de recente e

despretensioso artigo nosso. E logo, ,alviÍssaras e mais alvíssaras
ao criador do novo figurino, pelo qual esperemos se vistam os

restantes da equipe, votando imediatamente ao fogo e à creoli

na os hábitos dmorais, alté então exibidos com \ ufania e impu
dência. A lição, "pro domo sua", vindo a têrmo e trazendo o si

nete dre autoridade hierarquicamente mental, não deve de des

perdiçada pelos escrevedeiros oposiociorristas. Estamos, contudo,
em que o exemplo linguístico de ante-ontem será semente chu

chada em má cova. if: que, portas a dentro daquele diário, perma
necerá em vigor Q acórdão lavrado pela câmara I dos monoma

níacos, ali em maioria, e segundo o .qual "a eloquência, a probi
dade e'o patriotismo" são virtudes, que só se aquilatam f'pelo
furor -dífamâtõrto, pela vesania vituperativa e pela protervia de

enxovalhar os adversários mais limpos ·com os aleives mais tor

pes". Se o novo professor de ética jornalística tiver - 'oxalá os

tenha - músculos e paciência para livrar o órgão dos convícios

em que o fizeram permanente recidivo, então que se lhe confi

ram novas e, mais numerosas alvissaras.
*

Per,seguidas as
fôr�as comonistas
Nankin, 12 (U. P.) ,- Dez exér

citos nacionalistas receberam or

dem de perseguir as fôrças comu

nistas na província de Upê. MOLOTOV

Rui considerado "autor quase proibido"? Onde? Quando?
No Brasil, não! Não e nunca! A falsidade, por certo, repontou da

insidiosa praxe .de atribuirem ao I Estado-Novo \ todos os males

que nos afligem. Desvelemos, num upa, a ·referência com a qual
o rodapezista de "Porque sim, porque não" quis positivar a as

sertiva. Foi em uma das conferências de um dos Congressos de

Brasílidade. Contra! "o moço bem-f'alamte " que', ousou, citando

terceiros, "mordicar de público o renome do paladino . máximo

da Liberdade", levantou-se o clamor unânime de um auditório

inteiro, O próprio presidente da solenidade, o sr. ;Nerêu Ramos,
- sempre êle - ao encerrá-la, ressalvou a situação dos promo

tores dos aludidos congressos. esclarecendo que os dissertado

res, com absoluta Iiberdade de palavra, exprimiam pensamentos
personalíssimos.

O exemplo invocado, se relidos os
I trabalhos das diversas

"novenas de S: Getúlio", provará em contrário. Nelas, - vá lá
- muitos os conferentes - vá lá 'outra vez - que I exaltaram a

genialidade de Rui. O seu Credo Cívico, aquela imortal página
que vai do '�'Creio na liberdade onipotente, criadora das nlVÇõeS
robustas" até o "ereto na, moderação e na tolerância, no pro

gresso e na tradição, no respeito -e ma disciplina, na impotência
fatal dos Incompetentes e no valor insuprível dias capacidades",
integrou mesmo II magn'ífica conferência que ficamos a dever ao

talento e à cultura de HercHio Medeiros: No discurso com que o

humilde arrolador destas frases encerrou o penúltimo Congres
so, Rui foi citado com precedente \adjetivação que revela home

na�em e respê�:superiores_ aos que. "algumas florzinhas de sim

palha" possam '<tar, E, se nao claudieamos em algum lapsus me

nrorlae, até um dos turmeiros <in Diár.ío, falando em idêntica fes

tividade, na Serrai, também teceu lôas ao nunca (assaz exadtado

brasileiro.

Se o fêz .às pressas, não teria sido por medo de elogiar um

autor "quase proibido". Seria, sim, 'para não gastar com outros,
que não os srs, Getúlio IVargas e Nerêu Ramos, toda a dmensa re

serva de incenso destinada a uma turibulação au grand eomplét l
Mas há mais e melhor. Primeiro, o mais: foi [ustamente

"nos omínosos tempos da lazeíra Igetulitária", quando Rui "era

quase considerado um amor proibido", que na .Capital da Repú
blica se erguia e se inaugurava! o seu monumento! O fato e os

discursos por ocasião pronunciados - um dos quais pelo nosso

conterrâneo, dr. Edmundo da 'Luz Pinto - são outras rta'lttas pro

vas que ilidem por 'inteiro a afirmação do escorreito e sonoro

>editorialista de ante-ontem. Desde 10 de março de 1923, Rui não
mais vivia. Tempo não faltou, para- a sua perpetuação no bron

ze, antes da "famigerada" lera getuliana: ! E deixará de ser para

doxal a circunstância de ser êle eternizado em praça pública,
justa.mente quando estava quase proibido? A falta de base na

acusação leva a essa disparatada lógica. Ainda no mais: o melhor

livro sôbre Rui foi escrito e editado por João Mangabeira, no de

curso da "lazeira getuiitária=eu seja, em plena fa)se de "quase
proibição" !

Agora, o melhor: o dia da Cultura, festejamo-lo a 5 de no

vembro, data natalícia daquele que "será lido e relido enquanto
durar o idioma, que êle marmorizou, lalvrando e esculpindo. com
o seu Verbo de ouro, as belezas sem par 'do seu estilo." Haverá

homenagem maior do que I essa. Seria isso possível, s_e aquele
que foi a maior cerebração da América latina estivesse sob QS ri

gores de um index póstumo?
Fiquemos,' hoje, por aqui. Volveremos para mostrar que a

Verdade se não deixa camouflar com enfeites e balangandaíns

Nomeada a Embaixada do
Brasil na Conferência da Paz

Paris, 12 (U. P.) - Ao ser en

cerrada a conferência dos quatro
ministros, comenta-se a atitude ir

redutível, mantida durante a mes

'ma, pelo comissário Molotov, que
se opôs á quase totalidade dos as

suntos-e resoluções propostas, per

RIO, 12 (A. N.) '- O presidente da República, general rnanecendo impermeável às razões

Eurico Gaspar Dutra, assinou, hoje, decreto, nomeando a co- apreseutadas.
missão que representará o Brasil na Conferência da Paz. - --.----------.-
Chefiará a referida comissão o ministro João Neves da, Fon- Mais de cem mil
toura. I •
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aCiona lza o o'carvao Londres, 12 �U. P.) - �he-
\ : garam a esta cidade os pentos

britânico norte-americanos que vieram .nete. - Sabê-se que coube aos
" estudar o relatório sobre o ca- Roma 12 (U. P.) - Após comunistas quatro pastas, aos

LONDRES,! 12 (U. P.) - Sua Majestade, o Rei Jorge VI, so da Palestina. - Na reunião dois dias de negociações, pode católi-cos três pastas e a Presi
.assínou esta semana a lei sobre a nacionalização da industria de hoje, já ficou assentado que afinal o governo italiano anun- dência, cabendo aos outros
-do carvão, já .também aprovada pela câmara, - Assim, a In- entrariam, este ano, na Palestí- dar a formação do novo gabi- países, as restantes.
glaterra socializou essa industria. na, mais de cem mil judeus.

I
I

vernaculísticos.

Formado o gabinete italiano
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o ESTADO-IAtiido 13 de Julho de 1946

o emprego do BDT
na agricultora

•••

______�=f,_.. __--_�------�--------------------------------------------------------------------------------------------------�

Pelo Dr. T. F. West
Copyrilght B. N. S. - Especial

para "O Estado")
Agora que, a Segunda Guer

ra Mundial é um pesadelo pas
sado, o mundo se volta para a

VEND I DE EST "MPILDAS FEBERAIS utilização integral das desco-

O QUE SE PENSA DA EM DIA COM A SAÚDE 1:1 a
.

.

bertas desenvolvidas 'sOlb o ím-

MULHER
'

Graças aos recursos de que • _ • peto dos combates e das oren-

Toda a mulher á astuciosa dispõe, o médico pode surpre- sívas. As propriedades ínsectí-

e tem qualquer coisa de felino. ender muitas doenças no Nos «guichets» da Secção de

Depós:·1
cídas do D. D. T. foram desce-

Gosta de judiar, de martirizar, íníeío, até antes de se maniíes- tos da Caixa Econômica Federal de bertas na Suissa antes do ir

tanto a presa que ama, como a tar o rnenor sintoma. Entre- .

Santa Catarina,
-

vendem-se eatcmpühcs rompimento das hostilidades e

que lhe é indiferente. tanto, para que tal aconteça, . obteve grande aceitação por
Albertina Bertha a pessoa deve ir a exame mé- federais.' parte dos técnicos cientistas:

Todos os oradores se calam díeo de seis em seis meses.
.

'ingleses. Não 'há dúvida de que

quando a beleza feminina ía- CAUiSA DE SURDEZ HORARIO: Das 10,00 ás 18,30 horas, a grande superioridade deste

la.
..'

I
.

Os germes que se desenvol-
insecticida sôbre os métodos'

W II Sh k mínterruptcmente. '�t
-.

d b t
.

1. z.am a espeare ,.vem no canal do ouvido po-
. ..

' eriores e com a er o plO-'
Uma cadeira d� con�essor .e'ldem atravessar o tímpano e;' LOCAL: Rua Felipe Schmídt, 17.

\ no (responsável pela trans-

u� tratado de psicologia femí- atingindo as partes mais pro-
missão do tifo) foi a causa das,

nma.
. fundas do aparêlho auditivo, j

intensas pesquisas levadas a

Julio Dantas causar infecções que, muitas
efeito em tão grande escala,

, x x x vêzes levam á surdez.
durante os últimos anos.

AS MÃES LONDRINAS TERÃO
' Quando o DDT foi apresen-

CRECHES NO SEU PRÓPRIO ENSINE SEU FILHOS AMAR tado ás autoridades brítãnícas,
.

DOMINliCILIO I

.

A PATRIA em 1942, já tinha sido cO:11side-'

Londres, (B. N. S.) _ O Ama, com fé e orgulho, a rado efetivo contra a maioria-'
East End de Londres vai pos- terra em que nascete! dos ínsétos daninhos que ín-

suir um grande numero de cre- Criança, não verás nenhum festam as plantações. Insetos

ches dominiliadas às quais as país como êste! corno. as baratas de repolho, a
futuras mães poderão confiar Olha, que ceu! que mar! que Seja de que barata da cenoura, a mosca da-

seus bebês, ficando assim mais rios! que floresta! origem fôr cebola, da cereja, e tantas ou-

livres para seus afazeres do- A Natureza aqui, permanen- é sempre aliviado tras pequeninas pragas que"
mestíeos. O presidente do Co- temente em festa, com O usa das malefícios 'causam ás plantas
mité do Conselho de Londres, E' um seio de mãe a trans- e aos frutos.

Sr. Gibson, declarou ao reda- bordar carinhos. V E R O A O E I R A S A PESTE NAS HORTAS

tor de um jornal londrino que' .

vê, que vida há no chão! A. BRITÂNICAS
�

80 edíficios de apartamento do Vê que vida há nos ninhos, PAST ILHAS VAL ,OA Além disso, as propriedades,
distrito de Ste:pney danifica- Que se balançam no ar entre do DDT que lhe permitem per--
dos pelas bombas, Incluídos pla- os ramos inquietos! manecer fixo sôbre uma su-

no de recostrução, possuirão Vê, que grande extensão de vendidos só em co."os perfície de modo a torná-la tó-
creches deurnas no andar ter� matas, onde ímpéra. com o nome xíca durante um largo período,
reo. As creches serão bem equi- . Fec�nda, e luminosa, a eter- ,V A_Lt,D':A

fazem com que os insétos que
padas para os modernos méto- na primavera! tentarem atravessar esta ca-'

dos de treinamento de enter- Bôa terra! Jamais negou a mada protetora sejam ímedía-
'" ti�enço do O. N. 5. p, N° 116

, meíras, de pessoal auxiliar e de quem trabalha 0"",>. de 26 dé Fevereiro 9 tamente destruidos. As expe.-·
educadores. Quando as mães O pão que mata a fome, o te-

.

&tP"/�ol O,OO2�e�:::I'fPIO' o!fIJ\
9' riências realizadas na Grã-

saírem para fazer compras ou to que .agasalha Bretanha nos últimos dois,

trabalhar, poderão deixar seus Quem com o seu suor a fe- anos demonstraram este pro--
,

filhos na creche situada nu- cunda e umedece cesse é perfeitamente utilisá--

'próprio edificio onde moram.
. Vê pago o seu esrôrço, e é fe- 1 vel. Para combater o gorgulho

4< * * liz e enriquece!
'

[da flor de maçã, por exemplo,
CONSELHOS MÉDICOS PARA Criança! Não verás nenhum I,ps resultados foram magnífi-

AS DONAS DE CASA paíís como 'êste! MISSA DE 7
o

DIA cos, Outro exemplo, apesar de

ACúMULO 'DE C:Ê:RA NO Imita na grandesa a terra em

.

I.
,

apresentar uma pequena res-

OUVIDO que nasceste! tríção, é o de o DDT é notável--
A cêra, no ouvido, rorma-se Olavo Bilac Esposo, filho. e genro da pranteada IRACEMA mente eficiente contra bata-'

I
OAGLIARI FRAINER, convidam a. pe••oa. de luas 't doi ti tnorma mente, como meio de relação. de amizade poro Q mina do 70 dia que ,as ornes icas, enquan o que'

defesa. Muitas vêzes, porém, lerá rezada sagunda-feira -- dia 15 -- à. 7,30' ho- se mostra inútil para.anatar.
acumula-se no canal, produzín- OS. ras, na Capela do Menino Deus. do HOllpital de aranhas vermelhasrOs ínsecti-
do entupimento e impressão de

r • CarIdade... Agradec�m.! penhorados. a quanto. comparecerem a êste cídas do DDT mostraram-se.
Aderbal Aamoc ato de pIedade crIsta. t bé it f'surdez. Nêsse caso, só ao mé- r" ' am em mUI o e icazes no

dico compete fazer a neéessária da Silva 1 combate á barata de maioria

limpeza. e 4e frutas, e para evitar marcar=
João Batista I L�bor.!:..to'f'-O ,a própria fruta, era aplícadu- '

BOnft8Ssis \\tSaY� u... em forma de liquido.

I ������. Clínico
,t; � RUA JOÃO PINTO, 25
== . � fone: 1448
nnÁTOnO PRTOLOGlCnS Em frente ao Tesouro

,

do Estado

Florianópolis
Medina Farm. Narbal Ah,es de Souza
Farm, L. di Costa Avila

_ .. _-

taixa Econômica Federal
de Santa Catarina

, .

,ADVOGADOS
Rua Felipe' Schmidt 34.

Sala 3. Telef. 16-31

Dr. a 6, S.

O PRECEITO DO DIA
Cuidado com os Purgativos
A prisão de ventre, em gran

de parte dos casos, está longe
de ser causada por preguiça
intestinal. Muitas vezes, o in
testino está excitado, fortemen
te contraído, nãjo precísa de
purgante ou coisa parecida!
mas de tratamento adequado
da excitação.
Não tente tratar a prisão de

ventre com purgantes e laxa
tivos; consulte um médico
ISNES. -<>:

Exame de sangue, Exame paro verHicação
de cancer, Exame de urina, Exame para

verificação da gravidez, Exame <ie escarro,

Exame para verificação de doenQas do.
�ele. boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.

I
Jlutovaccinos e tl'ansfu!Jão de songues,
txame qu�mico de fal'inhas, bebida.'

café. águas, etc. f

•

=- 1__....;

,/

TOSSE.
5RONQU1TE
E COQUElUCHE

!
TOME $EMPIlC l:

I

,TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

8 SahAo

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
crs. WETZEL JNDUSTRIAL-JOINVILLE (M arce reglal

i

..

: c.:,�'3Ã�yl·RCt,A ..
'" to. #7

ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



" ,UTAOO-Sàbado 13 oe .lubno Qe ih 3

TENIS· 'CLUBE,
Ceck-taíl dançante às

Temporada de
horas, organizado pelo

inverno -- Sábado -- Dia
Grêmio Americano ..

,LIRA
17

13 --

Para bem servir ao leitor
I
'Para São Paulo: Adriano

idesta secção, necessitamos da; Romano FIlho, Margot Kan
.sua colaboração. Escreva ou. der, Elia Pedcme Bandara, Eu
,;telefone informando-nos: félia Pedone Bandarra, Nadir

a) ;- quando estiverem Pedone Bandarra Alexandrino
<€rrados nomes ou datas aqui de Mattos Bandarra, João

.mencíonadas: I
Eduardo Moritz, Acelon Dario

b) - quando pessôa de. de Souza, Orlando Ferreira da
.sua família ou de sua amíza- [cunha, Leonor da Silva Pedo-
4le nascer, casar, viajar, fizer. ne e Francisco Pedone.
.anos ou falecer. Para Rio de Janeiro: José

somente assím readaptare- Otávio Sampaio Coelho, Leda
:mos o nosso cadastro social. Busch Coelho, Enóe Alves da

Cunha, menor :Randol� Oli
veira Cunha, Fernando Pul
queira da Silva Junior, Alcides
Bastos de Araujo, Marina Lau
tert de Araujo e Julio Paupitz
Filho.
Desembarcados na mesma data Seu' GonzagaProcedente de São Paulo:
Pe. Nicolau Hileshelm, Arman- hdo Silveira de Sousa, João Ga- cegou ....

..SRA. OLGA V. D'ACAMPORA briel Macari e Thomaz Pinhei-
Aní

,

d t Arranjo Iítero-comíco-musícal or-
rversarta-se na a a que ro Guimarães Filho. ganizado por elementos da nossa

.hoje transcorre a exma. sra. 01- Procedente do Rio de Janei- sociedad�, no dia 17 do corrente,

.ga V. d'Acampora, viuva, �o ro: José Henrique Gonçalves, qu�rta-feIra, ás 20, horas, no CINE

.saudoso conterrâneo Antônio G'
.

C
'.'

tti Iní
,,'ROXY.

uerrmo armma 1, rpiraja I PROGRAMA
.d'Acampora.

=F I
Cabral de Lavor, Julio Peralis I

.

la. Parte
Ayreã, Elfrida Helena Vidal, 1° Le Lac de Come de M. G.

SRA. ADY GAROFALIS Hermann Adolf Vidal Maria. Galos -:- vr- 'Noturno - Vanda
A data de hoje assinala o,Goulart Savas é dr. YI�:Lr Cor- Sp�gamtz. .

_ .

ttranscurso do aníversárío na- A
2 Duas palavras - Washington

,

,.
rea. . do Vale Pereir-a.

-tallcI.o d� exma. sra. Ady,G�- Procedente de Pôrto Alegre: 3° Canção cigana Dalva
.rofalís, filha do sr. Demétrio Siefrield Troeschlin. Ailire!1, unira V. Dutra, Léa M.
.Garofalis e digna esposa do sr. Cout�niho, Z!1ri.Madhado e Hélio

'Telmo Ribeiro residente na cí- PELOS MUNICIPIOS
Moreira �a Silveira,

'. 4° A arvore da serra ....,.... decla-
-dade de Blumenau. mação - Nil'd'a Póvoas.

*

14�J-al'
5° Canta Brasil Zilma e Zu-

DELCIB.IO DE OLIVEIRA lu ri Machado, Lina Faraco, Léa M.

SANTOS
.

ANIVERSÁRIOS: Coutinho, Djaima e Aires da Silva,

T ,.....
. .

DI'a 12 _ O menino Sérgio,
6° Os trabalhadores, - por um

ranscorre, noje, O amver- grupo de rapazes.
-sárío natalício do sr. Delcírío filho do sr. Erico Scheefer; o 7° Valsa azhl - Olga Vichietti.
-de Oliveira Santos, funcionário Jovem Carlos Frederico Noro- 8° Minha galinha - cançoneta
-do Ministério do Trabalho no

I
nha, aluno do Ginásio Catari-

- Donatila Sousa.
.�

9 Caracter-ístíca do Brasil
.Rio de Janeírq, nense; a sra, da. Doralíce Schle- Irmãos Silva.

* fler, viuva do sr. 'I'eodoro Schie- 10 Seu Gonzaga chegou - por
MENINO ILMAR fler; O sr. Jorge Pessoa, do co- um grupo de rapazes.

A data que hoje transcorre, mércío local; o. sr. .Juiz Mar- 10 Valse d!·aS��;�ede Pual Wa-
::regista o aniv��sário natalí- tins de Almeida, funcionário chs _ Vanda Spoganítz,

RITZ - Hoje sábado

-cio do'menino .ylmar, díléto fi- do Ministério da Marinha e 2° Educação moderna,. '.:_ satíra
Ás 5 e 7,30 horas

lho do sr. Aqary Margarida, membro da Comissão' de Pre- moral patriótica em dois atos, O sensacional documentá-
f t

.

d íntor catarinense
.

PERSONAGENS rio produzido' pela Warner
. es eJa o P . ÇOS. Dr. Jorge Cruz _ Zurí Machado

'

X 'x X Dia 13' - O menino Eugenio, Da. Ofélia _ Déa Cunha
Bros.

-

VIÀJAlNTES: filho do sr, Manoel Pacífico. Branca - Lé'a M. CoUJti,nho HITLER VIVE?
ALTAMIR ALMEIDA Luciola - Lenina V. Dutra Maria Montez, John Hall e

Pelo avião da "VARI.G", viajou, VIAJANTES:
• Benedita - Dalva Abreu Sabú.

-ontem, para o Estado do Ri!'> G. do LUIZ MARTINS DE ALMEIDA daD�ih�enaforte - Hélio Moreira MULHER SATÂNICA
'Sul, a negócios, 00 sr. Altamir AJ.- Viajou com destino a Porto

.

Da. -Clara - Zilma Moreira da Censura até 10 anos.

meida, sócio da firma Almeida, Alegre, o sr. Luiz Martins de I SIlva Preços: ás 5 horas, 3,60 e

Bastos & Cia., desta Capital, Almeida, dd. runcíonárío do D.,3. Brasil - Washington d'o V. 2,40; ás 7,30 único - 3,60. A'odarl·lbo Vosta-• M'
.

té d M'
.

h
Pereira . I �

. mlS ena � _

arm a. e. mem- D", Rita - Nilda Póvoas
' ... , .... .... .... .... . •••

'MANOEL DIAS DA SILVA, E bro da C.omlssao Mumclpal de Dr. Serra Leite _ Mário Faria ROXY - ás 4,30 e 7,30 horas •

•

ESPõSA Precos. Da. Luizinha - Zilma Machado Bud A;bbot e Lou Costela. rlquense.
Procedente de São Paulo,

�

'" Um mensageiro - Aires SilV'a CAVALEIROS DA GALHOFA SR. JORGE FERREIRA M.

onde reside atualmente, en- DR. PAULO MALTA FERRAZ A,companhado por D,ja1ma Silva. John Hall, Maria Montez e SR. JORGE FERR.EI'.fM MAR-
Entrada Cr$ 5,00

contra-se nesta Capital, em

�
Acompanhado de sua exma. . .Atenção: 05 ingpessos acham·.:se' Sabú. TINEZ

gôzo de férias, o sr. Manoel esposa, viajou com destino á li venda na CASA AMÉRICA. A MULHER SATÂNICA Esteve em nossa redação o

Dias da Silva, acompanhado Capital Federal, o sr. dr. Pau- -Continuação do seriado: Sr, Jorge ,F,erreil'a Martinez,
• ��a:U�ae�:�. espôsa d. onet: i�:�� ��r��liC?:.· Delegado flJiloãO Rttiãs 'J censu������. i:se dar=��a�ez anos os pai-

O viajante, que é funcioná- ***

.

� �
Preços: 3,00 - 2,40. O Sr. Jorge saiu de Costa Ri-

ria do S. N. P., em São Paulo, URANO DE CARVALHO
.

ca no ano de 1936, tendo per-
regressará dentro em breve; Procedente de Jaraguá, acha-

-

Ramos .

corrido 21 repúblicas america-

áquela Capital. se nesta cidade, tendo fixado

I
B TOME APERITIVO n�s a SaJber: Costa ��ca, Nica..-

Relação dos passageiros que r.esidência, o sr. Urano Carva- ;
.

ragua, Onduras, HaIti, S. Sal-
embarcaram na capital, dia 7-7, lho, que junto á Mesa de R�ri-

.

A

DLVAOJGEAsD
O

IK N (.) T
vador, 6uatemala, México, Es-

'pela aeronave "América Cen- das Alfan,degada já assumiu as R C
.

P' 11
..A tados Unidos da América do

traI" da Cruzeiro do Sul. suas funções de Inspetor do
ua ofrlHa mio. '. Norte, Cuba, Panamá, Colom-

Para PortD Alegre: Luiz Ma- Consumo. � 1" t bia, Venezuela, Peru, 'Bolívia,
·-eahyba Junior, Louiz Edward ,. �'Santa Catarina 'lIOO ra O raclooa- Chile, Argentina,. Uruguay,
Mills, Oswaldo Reis Arouca e NOIVADO: --_CIDDCCOCC__

t
.

d
- paráguay e Brasil.

.

,Siegfried Froesc1en. Ajustou as suas próximas meu O o pao /'
Atualmente com a idade de

Desembarcados na mesma nupcias com a srta. Maria Re- Londres, 12 (U. P.) - Reuniram- 27 anos pretende 'ainda viajai'
data: gina Malburg, dileta filha da Or5. se, hoje, com o Ministro da Ali- até Amazonas, onde dará por

Procedente de ,São . Paulo: sra: va. Brul10 Malburg Junior, Aderbal Ramos m�ntação' Britânica, OS< delegados terminada suas viagens, vol-

Mercedes Magalhães Santos, o sr. Walmir Bosco, alto fun- da Silva de 20 assndações do Comércio e da tando a sua terra natal.
Júlia Bonba e Candido Gui- cionário do IPASE na Capital Indústria, para tratarem do caso O Sr. Martinez. mostra-se

·

marães Junior. Federal. e
do racionam�'I1to do pão. Durante muito reconhecido pelo trata-

Procedente do Rio de Janei- João Batista I a rennião foi entr,egue Uma 'petição menta que tem recebido desde
·

ro: Ruben Ulysséa, Hagopn

I
Bonnassis assinada por 20.000 pessoas, recla- 'sua entrada no Brasil, e por

Azarian e Ruth C.abral Ulys�
B R I T O ADVOGADOS I

mando contra o 1l3!cionamento. O nosso intermédio agradece €5-.
séa. Govêrno prometeu fazer todo o :pecialmente ás autoridades e ao

·

Passageiros embarcados dia 9-7
• .

Rua Felipe Schmidt 34. possivel para simplificar o racio- povo de Santa Catarina pelas
P C ·t·b Alf d T

'

Sala 3. Telef. 16-31 �

ara un 1 a: re o· eo- O alfaiate indicado namento, e bem assim pôr fim ao atenções que lhe tem dispen-
dmo Rusins. Tíradsntes 7 í """"'I__ .....=

. mesmo, logo que seja possível. �ado .

\
ODEON - A's 4 e 7 1/2 horas SOCIEDADE RÁDIO' GUARUJA
(Devido a grande metragem)' LIMITADA

- Programa Colosso - Resenha das programações para "

ESCONDIDO DE PAPAE dia! 13 de Julho de 1946

Clube Doze de
Agôsto

AVLSO - CONVITE
O Clube Doze avisa aos dis

tintos sócios casados que fará
realizar, mensalmente no últi
mo sábado, uma "Ceia Dan
çante", que se denominará
"Festa dos Sócios Casados". A
resta 'em apreço, será simules
e intima, visando congregar os
consocios casados, proporcio
nando, além disso, ás suas
Exmas. esposas horas de agra
dável convivia 'com as suas

amigas dilétas.
Outrossim, a Diretoria avisa

que a lista de adesão encon
tra-se no Restaurante do Clu
be á disposição dos interes
sados.

SocialVida

Com: Dale Evans e George
Fischer.

Música! - Comédia!
Duelos eletrizantes! Lutas

encarniçadas!
O PRISIONEIRO DE ZENDA
Com: Ronald Colman, Dou

glas Fairbanks Jr., Madeleine
Carrol, Raymond Massey e Dà
vid Nível e Cir Codríc Hardwi
cke.
O NOVO ROBINiSON CRUSOE
Com: Mala, Mamo Clark,

Rex e Buck.
13 e 14° Episódios.
Preços: crs 3,00 (único) Geral

I - 1,00.
"Imp. 10 anos".

ANIVERSÁRIOS :

STA. CARMEN SILVA
Assinala a efeméride de ho

je mais uma festiva primavera
"da gentil senhorita Carmen Sil
-va, diléta filha do sr. Acácio .1.
-da Silva, e gracloso ornamento
-da nossa sociedade.

IMPERIAL - ÁS 7 horas.
- Programa Duplo -

- David O. Selznick -

O PRISIONEIRO DE ZENDA
Com: Ronald Colman, Dou

glas Fairbanks Jr., Madeleine
Carrol, Raymond Massey e Da
vid Niven.

ESCONDIDO DE PAPAI
Com: Dale Evan e George

Fischer.
.

Preço: crs 2,40 (únicoj i
"Imp. 14 anos".

.
Amanhã: Odeon - Imperial
Bíng Crosby e Betty Hutton

(em duplicata) e Sonny Tutts.
A TENTAÇAO DA SEREIA
---------_._ ....

•

9,00 - Bom dia para você.

9,30 - Natíciário Guaruiá.
10,00 - Programa com, Castro

Barbosa.
.

10,15 - Elvira Rios.

10,30 - 'Cancioneiros preferidos.
11,00 - Bazar de músicas.

12,00 - Oí'erecímentos musicais.

16,0(} - INTERVALO.

17,30 - Juventude feminina ca-

tólica de Florianópolis.
18,00 - Linda Batista.
18.15 - Alma Por-tenha.

18,30 - Valsa Divina Valsa.

18,45 - Momento esportivo.
19,00 - Ritmo de Tio Sam.

19,30 - Dep. Nacional de Infor-

mações.
20,00 - Músicas

21,00 - Músicas

21,30 - últimas

para dançar.
inesquecíveis.
melódias.

22,00 - Programa
- Boa noite .

ENCERRAMENTO .

para amanhã

RÁDIO GUARUJÁ
Ás 18,30 horas - "A Mais Popu

lar" apresentará mais uma audição
VALSA DIVINA VALSA - num

patrocínio exclusivo da Casa Amé

rica.
Os Cines Coroados distribuirão,

amanhã, mais 5 entradas' gratuitas,
!lOS 5 numeres de telefones sortea

dos no Programa CONCURSO

RADIO-ITELjEFOiNICO - transmi-'

tido as n horas e 45 minutos �

dirétamente 00 escritório da Rádio

Guarujá,
Amanhã, as 16,30 horas - será

apresentado mais 'um grandioso
CHÁ DANSAiNTE. - oférta exclu

siva da Sapataria Jurity - Danse

a vontade em sua propría casa -

ao som do· Chá-Da�sante Jurity.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A...untOll: Jurídicos..- Com!l'.ciaiSl -- Rurais e ,Informesti"1n
Hadereço Te}. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina

Ccn.ulte nOfsa Organização ontes de •• decidir pela com

?ra ou I18nda de imoms. pinhais ou qualquer
em pl'e.n "le.te e.tado ..

Diretor: •• DR. ELISIARIO DE ,CAMÁRGO BRANCO
ADVOGADO

Rua Frei Rogério. 54 - paixa Pm;tal 54 - F�ne 54

I�--------------------------------�---------------�--�--�

;I . .J)�A íC'/- A,.·.IT,At.riillllriiIIII•
Fabricante e distribuidot'es das afamadas' con· I•• /._

LI LI fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran-
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bana e barato•• algodões. morins e aviamento.

pal'a alfai<:1tes. que recebe diretamenb doa

I'1
melhore. fábrica.. A Casa "A CAPITAL-

.

chama a atençlio do. Snr.. Comercia_t•• do interior no sentido de lhe fa'Zerem uma

viaita ante. de efetuarem .ua. compras. MATRIZ em Florian6poli•• _ ,FILIAIS em., Blumenau e Lajac .

....................................................................................................................ma===sa�=�mmm&&MW&A��nmmna.5$wm....aa-RmMà'�ffiMMaD§@kauMWnme......

Econo:mia e
1

Finanças
SEMANA DÉ CINCO DIAS

Por S. G. Coller

Copyright do B. N, S, .

Londres, 8 (B. N. S,) - A
semana de cinco dias para os

trabalhadores das minas de
carvão, aceita em princípio,
pelo govêrno britâníco, foi

sempre considerada como uma

reforma grandemente deseja
vel em vista das condições em

.que trabalham os mínelros.

.Essa declaração foi feita por
Shinwell, ministro do Combns
tível da Grã-Bretanha, quan
do, ontem, referiu-se a essa \.

.questão. A semana de cinco
dias é também defendida pe
aos engenheiros de minas que

.
a considera mais adaptada á
efícíêncía do traoalho nas mo- I

dernas mihas mecanizadas.
Normalmente, essa questão se

ria levada á consideração da

própria indústria, por intermé
dio de seu organismo de con

cliação, mas não se pode espe
rar que os atuais proprietários
assumam a .responsanlidade
por medida de tão grande mon

.ta e que, quase certamente, te
rão efeitos profundos e de lar

go alcance no futuro da índús-

.
tria, cousa pará a qual não se

rão diretamente responsáveis.]
Uma revelação antecipada é

.essencial para atrair mais não
de obra o ministro, por isso

mesmo, fez questão de salien
tar que o govêrno não faz ob

jeções para que "sejam provi
denciados acôrdos e condições
que possam ser estabelecidos
com a maior cooperação dos
mineiros para a semana de
cinco dias de modo que asse

gure a produção necessária pa
satisfazer as necessidades do

país. A condição primordial,
assim, é que sejam "aceitas
as condições que garantirão a

produção 'necessáría". Resta;
portanto, ao sindicato dos mi
neiros é a nova Junta do Car
-vão elaborar o esquema ,que
preencherá a referida condi-

ção, O redator industrial do

"Daily Herald" afirma que os

líderes dos mineiros acredí

tam, com confiança, que Isso

.pode ser feito, Acrescenta,
mais, que haverá desaponta
menta se vier a rejeição de pro
posta para o aumento das fé
rias anuais mas duvida-se que
que muitos lideres considerem
tal causa uma probabilidade
imediatamente, Por certo, cou
tínuam por tal mdidas, na

expectativa de que - uma vez

.que a reorganização e o desen
volvímento da indústria pros
,seguem sob novos aspéctos -

As férias adícíonaís serão con

cretizadas.

AUTOMOBILISTAS I
Atenção

.

Pcvo o seu dínamo ou

motor de arranco

I fie. d-\c,O OFlaN. ENALDA
, t"11'O-RadiCb-\e, Rua Conselheiro Mafra

, .n_e_._9_4_' --�
..ESCBITÓBIO JUROJIf}O COH�ªCIÃL

. (êom um Departamento Imobiliário)
Vendas ie pinhais, fazendOUl e eD1prêsas
Diretor: dr. Elisiário de Camallgo Branco

ADVOGADO
Rua Frei Rogério, 54 _; Fone 54 - Caixa Postal G4

.

Eadereço teleKráfico: "Elibranco" - Lajes - St.· Catarina

DR. ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de CHnica Infantil da
Assistência Municipal e de

Caridade .

CLtNICA I\fÉDICA DE CRIANÇAS
ADULTOS

('A)NSUIJTóRIO: Rua NJlnes Ma
ehado, 7 (Ediffcio S. Francisco).

RIf:?m���\A�aÍtu� tSar�ch�7r�ul.
lherme, fi Fone 783

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

Jlrurgla e Ortopedia clínica e ct

-urgía do torax. Partos e doenças
de senhoras

JONSULTóRIO: R. João Pinto 7
!)l6riamente das 15 às 17 horas,
tESIDttNCIA: Almirante alvim.

.

36. Fone M. 251

DR. SAVAS LACERDA
Jl1njca médico-cirúrgica de Olhos
_ Ouvidos. Nariz - Garganta.
Ôlploma dê hab.ilítaoão do Conse-
lho Nacional de Oftalmologia,

CONSULTóRIO - Felipe Schmi
dt, 8. Das 14 às 18 horas,

IWSIDttNCIA - Conselheiro Ma
fra. 17.

TELEFONIDS 1418 e 1204

DR. MADEIRA NEVES
I\lédlco especíafísta em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon

ga Prática no Rio de Janeiro
CONSULT,AS - Pela amannã:
diariamente das 10,30 às 12 hs, à ,
tarde excepto aos sábados, das. 14")
tis 16 horas - CONSULTóRIO:
Rua João Pinto n. 7, sobrado ":_llFone: 1.461 - Residência: Rua

Presiden te Coutinho, 58
DR. A. SANTAELLA

(Diplomado pela Faculdade Na
.:.tonal de ,medicina da Universida,
ii! do Brasil), Médico por concur

'10 do ...serviço Nacional de Doen
íIIIS Mentais. Ex interno dó! Santa
casa de Misericórdia, e Hõspttal
Psíquâtrfcoo do Rio na Capital 1< e-

deral
CLíNICA MÉDICA - DOENÇA!!

�"ERVOSA8
- Consultóírio: Edi:f1cio AméUa

NETO
.

- Rua Felipe Schm idt, Consultai:
Das 15 ás 18, horas -

Residência: Rua Alvaro de Carva·
lho nO 18 -' Florianópolis.

DR. M'ÁR1:0 W1';NDHÁU..SEN
Diretor de Hospital "Nerêu 'Ramos"

CLíNICA IIH;DICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS

Consultório: R. Visconde de Ouro
Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No

vembro \ I!tOS da "Belo Horizonte n)
TeL 1545

Consultas: das 4 ás 6 horas.
Residência: R. Felipe Schmidt, 38

.L Fone manual 812

DR. ROLDÃO CONS()NI
CIRURGIA GlmAL .::::: ALTA Cl·
&URGIA - MOi..�:STlAS DE 811l
. ", NHORAS - PARroS : ..
Formado pela F.<u;uldade de Medi
cínna da UniveI'sidade de São

Paulo, ónde foi assistente por va

rios anos do Serviço Cirúrgico do
Prof. Al1pio Correia Neto

Ctrurgia do estômago e vtas b.·
!!ares. intestinos delgado e grosso.
tiróide. rins. próstata, bexiga,

itero, ovários e trompas. varico
-ele. hidrocele, varfzes e herna

CONSULTAS: .

das 2 às 5 horas, à Rua Felpe
Schm1dt, <;ll" (altos da Casa 'Pa.

raíso), Tel. 1,598,
RilSIDJ!JNCIA: Íl:\la ;Esteves JQ.

níor, 179; 'reI. M 764

DR. BIASE' FARACO
Médico - chefe do Serviço de,

Sífilis do Centro de Sjlúde
.

DOF.NCAS DA PELE - SiF;,p:J:S
- AFECÇõES UJtO-\}ENITAlS
D}l: AMBOS OS SEXOS .;_ RAIOS
INFRA - VERMELHOS 'E ULTlV_-

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

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

DR. NEWTON D'AVlLA
Operações. - vias Urínãrtas .

- .'

O-nças das lfrtesUnos,' réto 'e l
&nus - Hemorroidas, TN-tamen··

to da coUte ameb!ana.
·FlslP.t.er,apia - Infra vermelho.
Corisulta: Vitor M._eireles, '28.

Atende díartamente às 11,3Q ns
e, ii tarde, das 16 11:5, em -díante

Resid: 'ViciaI Ramos. 66.
.

Fone 1067,

,CASA MISCELANEA distri
buidorá: dos Râdioe R. C, A

.

Victor, Válvulas e .Discos.
Rua Cl)nselh�o Maf�a

ÓR. POLYDOÍW' S. THIAGO
Médico do Hospital de Caridade ü

I Floria'lPpoli.
Assistente da' M"ternidade

CLíNICA MWrCA EM GERAL
Doenças dos órgã� ínte, nos, especial

mente do coração
BLgCTROCARDIO�

Doenças do sangue e dos cervos.

Doenças de se..haras - .Partos,
Consultas diàriamente das 15 à. 18

1\

. horas.
�tende chamado. a qu .. lquc� hora,

r inclusive durante a noite.

I CONSULT6RfO: .!tua Vitor Meire
les, I B. Fone 702

______________ ,RESIDE:Nt;:.'I.: Avenida Trompowski.
62: Fone' 766

Fretes,· mudanças carretos,
em geral?

,

A I T U
I

A V I S O
Dr. M. S. Cavalcant i avi

'za a mudança do seu con

sultório para a rua João
Pinto o'. 7, (altos da FHr
mácia Santo Antônio).

. Constlltas das 3 àl" 5.

(HORARIO COMERCIAL)
'Fone 1634 - Merc�do 37

. 1

98.687.816,30
• _?6. 736.401 30�!20

de Carvalho, Dr. Francisco I:Joaquim Barreto óe Araujo

,

"l1li __ " ••

Viagens
PEL·O

Expresso Noturno do jornal
O ESrrAJJO

FLORIANÓPOLIS - JOINVlLE

I.

'.

SAlDA DE FLORIANÓPOLIS:
CHEGADA A JOI�VILE:

SAíOA DE JOINVILE:
CHEGADA A FLORIANÓPOLIS:

1 da madrugada.
7 da manhã.

10 da man�ã.
5 da tarde.

Informacões:
..

Em Fpolis.· - na Redação do «O ESTADO"
Em Joinvile - no Hotel Príncipe

'

�C�ho·c·ad�e·ir·as·,..c·riEad�e·il·as·,·r·aç�ão..�b�al·an·�·a�da·,........�AP�EN��AS��C�·r�� 3,60�""�
inicial crescimento e postura. Ovos, pintos e Com essa infima quantia Voe.
rep.-odntores de qualquer raça. Material de está auxiliando o seu prõ'xi'mo.avicultura, apicultur-a. Utensilios veterinários.

REPRESEl\'TA?\TE: A. POVOAS
Çentl'ibua para a Caixa de EsmoI..

Rua Ten. Silveira, 84 _ Fpolis. aos Indil:entell ele ·FlorianóDoUII.

, .

J

..._-

COMPANIHA "ALIANÇA DA BAtA"
,........ I. 1I7� - Sé"': • A'"
mCJ!"DI08 J: TJU."SPORT:E8

Cifras'qo ,Balanco de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Respon sabilidades
Receta
A-tivo

Cr.
Cr$

80 900.606,30
5978.401.755.97

67.053.245,30
142.176603,80

•

"

Sinistros pagos no!' último» 11)
ResponsabiJida '!c:s

anoa

, Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire
de Sã. Anisio Massorra, Dr.
e José Abreu •.

"".'"
_... ,.,.. --

===w.wwu_

ESCRITÓRIO JURíDICO COMERCIAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"Notas rurais I
UM PREPARADO HORMÔNI
'CO, QUE AUMENTA DE 30%
O RENDIMENTO DAS ,VACAS
Estocolmo (Via Aérea):

Um jovem Investigador suéco,
Dr. Anders Gronwall, e seu as

sistente Stig Hydén, do Insti
tuto Agronômico de Ultuna,
no norte de Estocolmo, realiza
ram nos últimos anos interes
santes experiências, submeten- '

do vacas a um tratamento har
mônico. Em entrevistas conce

didas á imprensa, o Dr. Gron
wall, conhecido por seu inven
to do "Dextran", produto su

bstituto do plasma sanguíneo,

I
declara que, �raças a um nove

preparado de hormônios sinté
ticos, produzido no Instituto
.poude-se aumentar o rendi
menta de leite das vacas em

uns' 30% aproximadamente e

a quantidade de' butírína em

uns 34%. Antes da guerra, fi-
zeram-se em outros países ex

periências semelhantes, que
também deram bons resulta
dos.
É um fato bem conhecido

I que � glândula tiroide, cuja
função príncípal e a regulação

I do metabolismo, também afe

I ta a segregação do leite, diz c

---------------------------;Dr. Gronwall, pelo que as ex-

CONTA CORRENTE POPU:;:"AR I periências realizadas foram.
Juros 5'/2 a. 9. - Limite Cr$ 30.000,00 e;ncaminhadas para estimular

Movimentação com cheques esta função. A glândula tíroíde

B 'd O· t' ·t F d I S 4
.sagrega normalmente um

anmr O IS ri o e era . .
hormônio "tiroxina", cujo efei-
to é muito grande, mesmo em

quantidades reduzidas. Em
urna solução na proporção 1
para 500.000.000, por exemplo,
a tiroxina pode produzir a
chamada metamorfose nos ba
tráquios, pela qual as lavras
com caudas se transformam
em rãs.
O novo preparado suéco pa

ra estimular a secreção do lei-
te das vacas contêm caseina
yódica. Durante alguns meses,
sete vacas foram tratadas com
este preparado, admínistran
do-se-lhes uma ração diária de
30 gramas, e, como já se men- FARMACIAS
cionou, os resultados foram
muito satisfatórios. O estímu-
lo do metabolismo, fez contu- 6 (sábado à tarde) - Farmácia

do, com que as reses perd es- Moderna - Praça 15 de Novembro,

sem peso, .numa média de 4
7 Domingo - 'Farmácia Moder

na - Praça 15 de' Novembro.
kgs, por mês. A rapidez da res- 13 (sábado à tarde) ___..:. Farmácia

píração aumentou em 6-8 inha- Sto. Anrtônio - Rua João Pinto.

lações mais por minuto, mas
14 Domingo - Farmácia Sto,

as vacas não mostraram indí-
Antônio - Rua João Pinto,

20 (sábado à tarde) - Farmácia
dos de prejuízos orgamcos. Catãrinense - Rua Traiano.
Contudo, ainda não se pode 2,1 DoIIlÍJJ.go - Farmácia Catarí

afirmar se as, reses suporta- nense - Rua Trajano,
-

d
27 (sábado à tarde) - Farmâ-

rao urante muito tempo esta da Rauliveira _ Rllll Trajano,
,intensificação no rítmo de .28 Domingo - Farmácia Rauli
sua vida, mas se assim for, as veíra - Rua Trajano,
experiências harmônicas refe- O serviço noturno será efetuado

..
ridas serão de grande ímpor-

pela Farmácia Santo A:ntônlto siAla
à rua João Pinto.

.

.

tância econômica e ocasiona-
rão importantes progressos na
indústria pecuária.

Copyright da
TheHAf'l rooHIARO?Jn,

1. .. que ainda se pode en

-contrar bacuos de tifo no corpo
de um inclividúo -sete anos .:ie·
.pois de naver êle contraído
.aquela horrível moléstia.

2 ... qU{o;
-

os notonectos, espé
-cíe de percevejos aquáticos que
vivem em águas estagnadas,
.naaam invariavelmente de cos

-tas e com o ventre para cima,
3. .. que, em pleno deserto

.de Sahara, existem algumas
'montanhas de considerável ele
-vaçãc, sendo a mais alta e de-

.

nominada Emi Kussi, (\ue tem
.'3.400 metros de altura.

4. " que o gênero literário
universalmente 'denominado

. .sátira nada tem' que ver com

aqueles semi-deuses florestais
-de pernas e pés de bode a que;
os gregos chamavam de sáti-
"I(fS; e que tal termo, muito sim
plesmente, provém da palavra
latina satura, que' significava
"rm prato preparado com ingre
dientes os malís diversos da'ít
.passando, por corruptela, para

.�. 3. denominação de uma cole
-taneal poética de caráter indefi-
.níoo.

.

5. .. que, nos Estados Uni
.dos, as mulheres elegantes DO

derão em breve fumar 'Cigarros
que lançam fumaça de côres
que harmonizam com o esmal
-te das unhas, o matiz das joias
ou o tom do vestido, pois um

.ínventor norte-americano ob
teve recentemente uma paten
·te de invenção protegendo um

I

'processo para "tratar" o. fume
-dos 'Cigarros de maneira que
estes soltem fumaça de quase

· tôdas as côres do arco-íris. '"

6. " que, em Nova York, há
t em certa igreja um cirio gigan
tesco que, em memória de cé-
1ebre cantor italiano Enrico
-Caruso, arderá até o ano ....

6.922; que êsse cirio pesa 459
.quííos e tem gravado um O(s
to de corpo. inteiro, hem como

b -

«os nomes das pessoas que con-

.tríbuíram para a sua confec
ç ção; que .êle é aceso apenas
'UlIla vez por ano, no dia do aní-

· versárío da Caruso; e que,
· ,se estivesse permanentemente
: .aceso, poderia arder _ ininter-
ruptamente durante 14 anos.

NOVO HORARIO DA

P. ALEGRE - JiLOHiANó
POLIS - CURITIBA

'QUINTAS E 'DOMINGDS
Decolagem de Flortanónolf s,

as 14,15 horas
CURITIBA - FLORI A.Nó

POLIS - P. ALEGRE
SEGUNDAS E SEXT�S

Decolagem de Florianópolis.
ás 10,00 horas

INFORMAÇõES :

FILIAL VARIG - BD. LA
PORTA -' TElEFONE

1325

RETIRARAM SUAS CANDI- .1
DATURAS

Tôdas as bebidas, inclUSIve as
fabricadas em outros

.

Estados,
retiraram suas candidatul"3s,
l)ara �einar nos lares catur;-

f Henses, - em vista da certíssi
rol) vitória do aperitivo KNOT.

r--------.,-----

i' SELEÇÕES
I

\

o ESTADO

de JUNHO

25 artigos Ida maior
atualidade ,

COMPRE SEU EXEMPLAR.
HOJE MESMO! I

Custa só Cr$ 3,00 !
_______ -.1

Camisas, Gravatal. Pijamea,
Meial dei melhores, pelos me

Dores preçOI 86 Da CASA MIS
CELANEA. - Ruoe. Mafra. 6

NOVOS
e

, USADOS
Compra
e Vende
IdiaIna.
pol'tu·
guêl. 81-

panhol.
ircinch.
;ngllJ,••
atc.

Romance, Poesia, Religião, A
viação, Matemática. Fíllica.
Química. Geologia Minera·

logia. Engenharia civli, mili
ter e naval, Carpintaria. De
.enho, Saneamento, Metalur
gia. Eletricidade, Rádio, Má,
quina. Motorell. Hidráulica.
Alvenaria, Agricultura. Vete-

dr,ária. C'ontabilHo':!u
Dicic�t' ál ioló. ate. e

LIVROS

�
..

'

..• -."
.�
O.loROSA

RUA DEODORO,33
'flOI!IIH1Ó?OLIS

Diário Matutino
Redação e Oeicinas á rua João

Pinto n. 5

I DIRETOR DE REDAÇÃO:
A. Damasceno 'da Silva

ASSINATURAS
Na' Capieal

Ano Cr$ 80,0'
Semestre Cr$ 45,00
Trimestre Cr$ 25,00
Mês . . . . . . . . .. Cr$ 9,08
Número alvuIso Cr$ 0;40
Número avusso
domingo ... Cr$ O,S'

No interior
Ano Cr$. 90,U'
Semestre Cr$ 51),01
Trim�stre Cr$ 30,00

I
Número awulso CrS O,SI

, Anúncios mediante cofttrat.i
Os originais, mesmo n",publicados, 'não serão

devolvidos.
'

I aU�R VESTlR·SE COM CONfORTO E ELECiAHCIA ?
PROCURE A

alfaiataria Pereira & Mello
RUIJ Felíope Schmídt 22 - Sobrado .

,A direção não se respoa·
sabiliza pelos cO'nceito8
emitidos nos artigos

assinados

NOSSAS SECÇOES
J)ireção de:

BARREIROS FILHO
Notas Politicas

Netas Locais
Artigos de Redação
Página Literária
SIDNEI NOCI!TI

Crónica d� Semana
,

� íLIVROS GALANTES E NOS ARTISTICOS
Peçam. catalogos. C. Postal, Ilt26 - Rio

Rua

CAPTTAl--: CR$ 60.\)00,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Trajano, 23 • Florianõpolls

Economia e Finanças
Vida Bancária

-, i

Notas Científicas
N-otas Rurais

Estatística
Nem Todos Sabem
A. DAMASCENO

, l

Dr. OSVALDO BULGAO VIANNA

Dr. I. I· DE SOUSA CABRAL

ESCRI'I6RJO: Rua Felipe Schmidt. 52 - Sala 5
Edifício Cruzeiro - Florionópolis.

Govêrno do Estado
Notas da Prefeitura
Vida Escolar
Religião
Jurisprudência
Vida Militar
Noticiário do Exterior I,

Seja qual lõr o trabalho a executar, na Agricultura,
na Indústria ou na construção de estradas, há um

TracTrccIor- International Diesel de fôrça adequada
para atender ao chamado. •

Cada um dos quatro modêlos desta série - o pe

queno TD.6, os médios TD-9 e TD.14 e. o graode
TD-18 - está pronto a solucionar o seu problema.
r>",ferindo um TroeTracTor poro trabalhar com ól

cool ou nuerosene, os rncdêles T·6 • T�9 poderão'
Nr fornecidos.

••ça-nol folhetos �esC1'itivos sem compromisso
, Concessionários:

RAMOS «: (IA,.c.
Rua João Pinto, 9 - Cx. Postal 220 - Fone 1.641

Tef. Somorc - Florianópolis.

Noticiário do País

Artigos de Redação
A. A. VASCONCELOS

Pelos Municípios
Assuntos Internacionais
Concursos

Artigos de Redação
D. F. AQUINO

Fatos Policiais
Vida Social
Vida Feminina

Magazine
PEDRO PAULO MACHADO

l!op"rtes

DE PLANTÃO
RANTE O M:ES DE JULHO

x

TELEFONES MAIS l'lIi;.CESSITADOS
Bombeiros ••......••..••.••...• :. 1313
Polícia ..............•.......•••• Jijl3@
Delegacia O. P. Social ....•..•..•• 1578
Maternidade .........•.........•• 1151

Hospital 'Nerêu Ramos .••••.•••• 811
Santa Casa ,.............. 1036
Casa de Saúde S. Sebastião .••••• n53
Assistência Municipal ........•••• 166-"

Hospital Militar •.....•...•...•• ,ll�f
140 B. C. •..........•........•• 1-5JO
Base Aérea ......•.........••••• 786
7" B. I. A. C. .... •.....••...•• 1593

,

Capitania dos Portoe . • . . . . . • . . • . • • 1380-
16" C. R. 1608
Fôrça Policial •..•..•......•.•••. 1303
Penitenciária 15111
"O Estado" "........... 1023
�A G"\zeta" ' _ .•.•.•....•.• �656
• Diârío da Tarde· 1'579
L. B. A........•.............. J6U
Emp. Funer+eia Ortiga ., ....•.. 10�"

I
------._�------------------------------------------��

De,seja obter
emprego 1

Procu ro 'tntão a nos!!" Gerills
da e preencha a nossa "ficha el.
informações úteis", d'\ndo tôdu
as indicações possíveis, que t.,!"..

mos prazer em recomendá-lo <al
'

ao"! interE'!lSailo<: nl'! a'luisi(ão ti.
I)ons funcionários .(as). . ')

,

I
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13 DE JULHO
St? Anacléto, Papa e Mártir
Nasceu em Atenas e foi elei

to Papa no ano 100. Determi
nou que ao. Bispo que �a�rasse
a um Bispo eleito, assistissem

Pa'ula Ram'OS.'I A'va"l' --O' grandiosoi�:��:�f�[ªuma das sagradas ordens, co-

h
.

d b·
mungassem na Missa de ord�-. '

]e
nação. Tendo embelezado o tu-

C oque e O mulo de S. Pedro, reservou
I também lugares para a sepul-

tum dos Papas. Depois de um

pontificado que durou quase
13 anos, sofreu Anacléto o Mar

tírio, presumivelmente, err; 112
ou 113.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

27 de julho - Clube A'tle- colate, Tavares e Mll1ela; Pó-VAMOS TREINAR P NOSSO "SCRATCH"? tíco x Grêmio Estudantil. .Juí- voas, Carioni, Calíxto, Forne-
(Especial para "O Estado", por Waldir de Oliveira S-antos) zes: João F. Rosa e Narciso rollí e Mandico.Nos meios esportivos da 'cidade, a conversatoda dia.é � reda- Lima. Lucio Carvalho. deverá api- Horário das �antas MiSsaslízação, em setembro' vindouro, do Campeona Brasíleíro e Voleibol tar o encontro.

Futebol, em que, mais uma vez, degladiar-se-ão as homogêneas (Infanto-juvenil) Dado. ao enorme interesse e para Dom/tngo
equipes de Santa Catarina e do Paraná.

. 14 de julho _ Ubiratan x entusiasmo que a pugna vem cated.ral: 6, _ 7, .- 8 e 10 •
Os meses correm celebremente, e, até agora, ainda não se Cruzeiro. Juizes: Jorge Athe- despertando, é de se esperar horas.fez nada para a organização do nosso selecionado. ríno e Osvaldo. Husadel. que o "stadium". da rua Bo- Novena: ás 19 horas,Já está em tempo. de os responsaveís pelo nosso "associa- 28 de julho. _ Lira Tenis x caiuva apanhe uma numerosa Em dias da semana: Missa:tion" tomar sérias providências, para solucionar o impasse que Esperança. Juízes: Ponciano assistência. ás 7 ho.ras.'Vem sofrendo. .o esporte-bretão em nossa "insula". Martíns e Jorge A�herino. FLUMINENSE E PALMEIRAS Igreja de S, Francisco: 7, _._

.

.Estamos, atualmente, disputando. o campeonato da cidade, 4 de agôsto - Cruzeiro x EMPATARAM 9 horas.e nos vem á mente, o seguinte alvitre:
.

Lira Tenís. Juizes: Jorge Athe- Rio, 12 (E.) - Na partida Hospital de Caridade: 5,30Porque não suspender o supra-citado certame, afim-de dar rino e Osvaldo Husadel. amistosa €fetuada ante-ôntem, _ 8 horas.
.

inicio aos treinos da seleção que nos representará no. sensacío- 11 de agôsto _ Ubiratan x o Palmeiras, de São Paulo, em- Puríssimo Coração de Ma-nal cotejo. pebolístíco brasíleíro?
Esperança. Juizes: .Ponciano patou com o Fluminense pelo ria (Parto): 8 horas.Devemos nos preparar convenientemente, pois os adversá- Martins e Jorge Athermo. escore de 2 x 2. Igreja de sto. Antônio: 7, erios que teremos mais uma vez pela frente, lutarão com afinco Basquetebol OS JoGOS OFICIAIS MARCA- 8 horas.para brilhar no cartel futebolístico. do sul. do país,

. (Homens). DOS PARA AMANHÃ Igreja de S. Sebastião: 6,30.E' preciso notar que os "cracks" que forem escolhidos para 13 de julho. _ Academia d,e Continuando a disputa dos horas.integrar a nossa seleção, terão sobre os seus ombros a respon- Comércio x Bandeirante. Jui- certames citadinos, estão pro- Lgreja de Sta. Terezínha: Ssabílídade de, lá fora, elevar o riome de sua terra e sua gente. zes: João Rosa e Jorge Athe- gramados para amanhã, os horas.
.Não será, pois, nas vésperas do grande prélio, que se esco- rino. seguintes prélios: Capela do. Monserrat ; 8 ho-lhe quem deverá' preencher o nosso. selecionado.

. 14 de julho _ Ubiratan x Campeonato da 2a Divisão: rasoE' necessário, pois, que os dirigentes do futebol catarínen- Atlético. Juizes: Ponciano - A's 9,30 horas - Vera Cruz
. Capela da Base Aérea: 8.11r.8.

se tratem de, o mais breve possivel, escolher os defensores que Martins e Walmor Ríbelro. x Olimpicos. Asilo Irmão. Joaquim: 6 hrs,saibam arcar com a tarefa de bem representar o nosso Estado. 20 de julho - Grêmio. Cul- Campeonato de Aspirantes: Saco dos Limões: 8 horas.Um pouquinho de boa vontade daqueles que manobram em tural x Lira Tenis. Juizes: - Bocaíuva x Figueirense - Ginásio: 5, _ 6: _ 7% (sónossa terra o. futebol, e, por certo, encontrarão, aqui ou acolá, Jorge Atherino e João P. Nu- A's 13,30 horas. alunos); _ 8,30 horas.os "scratchman" que galhardamente saberão integra-lo com fi-
nes. Campeonato da la Divisao: Capela de S .. Luiz: 7, -:- 8,15bra e denodo. 21 de julho - Bandeirante Figueirense x Bocaiuva - A'" horas.Vale ressaltar que, para organizar o nosso "scratch", não·x Ubiratan. Juizes: João F. 15,30 horas. Capela do. Abrigo. de Meno-devemos esquecer os futebolistas do. interior, pois, não é só- Rosa e Oscar N. Capela. PELO CAMPEONATO res: 6 horas.mente em Florianópolis que estão os '�cracks" da redonda. 27 de julho - Atlético x GAÚCHO Trindade: Matriz: 8 horas,Joínvíle, Blumenau, Rio de Sul, sao lugares que possuem Grêmio. Cultural. Juizes: Jor- Pôrto Alegre, 12 (E.) João Pessoa (Estreito): 'Tvalorosos futebolist,as, e aonde pode�á a F. C. D. procurar e es-
ge Atherino e Oscar N. Ca�ela. Dando prosseguimento ao cam- horas (igreja) _ t horas (ca-colher quem podera representa-la dIgnamente._ .

28 de julho _ Lira Tems x peonato citadino de prof'issío- pela).. .

<!t

Vamos treinar ou tomar providências, então, sobre o nosso. Academia de Comércio. JUÍ" nais, amanhã, o São José en- São José: 7,30 _ 9,30 horas."scretch"?
zes: João P. Nunes e João F. frentará o Renner, e, o Inter-

Faltam apenas dois meses para que Florianópolis e Para- Rosa. nacional jogará com o Grêmio.
ná dêm inicio ao grandioso cotejo. nacio.nal.· .

Basquetebol
.

VASCO X BANGÚ'
Deixemos, pois, de lado o. bairrismo esportivo e procuremos (Infanto-juvenil) !Rk>, 12 _ O jôgo entre Vas-

arregímentar quem em setembro próxi�o nos representara. I 21 de julho _ Ubiratan x co e Bangú, pelo campeonato
Já está em tempo de Santa Catarina, ao menos urna vez, Lira, Juízes: João F. da Rosa e da cidade, que estava marcado.

mostrar ao. publico esportivo. do país, o oom nome de seu Walmor Ríbeíro. para domingo, foí antecipadc
esporte.
.. .

." 28 de julho - Ubíratar; x para amanhã. fi

Não nos faltam elementos. Amda temos Adolfmho, Isaías, Lira Tenis. Juizes: João Pedro
Fateqo, Chocolate, Sanford, Mirinho, Procópio, Saulzinho, Nunes e Walmor Ribeiro.
Tião, Teixeirinha, Bráulio, Diamantino, Chinês e tantos ou- UM DESAFIO A PAULISTA
tros, disseminados pelo Estado. Esteve ôntem em nossa re-

Outra questão que surge para que possamos ter um bom e dação o. sargento Adalberto
disciplinado "scratch", é o de sua direção técr:ica, e como � Cardoso, mais conhecido" n�s"cracks", temos elementos capazes, corno: Leléco, Arruda, LI- meios esportivos, por Belí
bórío, Rosa, Bagé, etc.. . ,

MO" que nos"declar�ll qlle}e�Que os responsáveis pelo nosso esporte d�lXem de lado � ma pupilo "Gato" desafiou o 00.
. vontade com certos elementos, e tenham somente em mira o xeur" Munich de Sousa (pau
engrandecimento do esporte que imortalizou F'ríedeíreích e Fei- lista) para um combate de 8
tiço. '.

'. "rounds".
I

De miniha parte,
.

como cronista esportivo, não deixarei de x
lado mInha-caneta em trabalhar pelo. esporte e para o esporte, AVAí X PAULA 'RAMOS
das cólunas deste vespertino, si Deus quizer. Após quase um mês de an-

Cabe a nós, cronistas esportivos, mais do que � q�alqu�r ciosa espera, assistiremos ho
outro, entrarmos na arena dispostos a tudo, pouco� íntímí-] je, no. gramado da F. C. D., ao
dando com os "bate-bôcas" adversos. emocionante encontro entre os

Vamos, pois, senhores, treinar o. nosso "scratch" para en- quadros .de aspirantes e de .efe-
frentar os paranaenses?,.. tívos do Paula Ramos e Avaí,

• • •
em prosseguimento dos certa-

TORNEIO ABERTO DE BAS-Rosa e Oscar N. Capela: mes da la Divisão e da Diví-
QUETEBOL E VOOLEIBOL 14 de julho - Grêmio Cul- são de Aspirantes.
Expedida pela Federação tural x Atlético. Juiz�s: Neri Os quadros, salvo modifica-

Atlética C.atarinense, damos .fu)sa e Romulo Bonflm. ções de ultima hora, prelia.coo
abaixo a tabela oficial do.s jo.. 20 de julho. - Caravana do assim constituidos:
gos do Torneio Aberto. de Bas- Ar x Lira Tenis. J�izes:. Osval, Avaí: - Adolfo,' .Fateco e

quetebol e yóleÍlbol: do Husadel e NarCISO Lrma.. Tavinho; Henrique, Boo.s e
Voleibol 21 de julho - Ubiratan x lvany; Felipe, Nizeta, Amaury:.(Homens») GrêmÍ)o Cultural. J�izes: Os- Tião e Zachi, (o.u Nicol�u). I U/'fMaqUIO DAKI10ILof.IIID..eOH.EfE6U12OS13 de julho - Caravana do car N. Capela e PonCIano Mar..: Paula Ramos: - NIvaldo, IiTI..JIaI _

Ar x Ubiratan. Juizes: João F. tins. I Luiz e Naldi (ou Nelson); Cho-

I

: I

111
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I
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Catolicismo

C SANTO Da DIA

x

O prestigio que �e �aseia
unicamente na eloquência das .

palavras, na abundân�i9: �e
bens materiais, na resístêncía
da torça física �u. na, gran�e�
das posições SOCiaIS, e prestígío
que flutua e se desfaz. O ver
dadeiro prestígio, aquele

.

que
não tem limitado o seu tempo
de duração, é o que se co�
quista pela' grandeza de sentí
mentos e elevação moral' da
conduta.

x x x
,

Não. é preciso se perguntar a
uma pessoa como compreende
e sente a moral de Jesús. Bas
ta para que não. mais, se ali
mente duvidas, observa-la na

sua conduta.
Quanto mais elevada a mo..

ral mais crescerá o prestígift.·
. Qu�m perder de vísta esta ver

dade não encontrará meios:'
bastante pa arevitar a quéda
que se avizinha.

o
Oscar F. Carneir0

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAI

, .

..
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o ESTADO Sébaclo, '3 de 'ulho ae 7
./

'946

Udo Deeke
PARECF:R N. 899/46

o senhor Secretário da Justiça, Educação

I
e Saúde submete à consideração da Interven- '

toria do Estado, dois projetos de decretos-leis.
O primeiro cria, no Quadró Único elo Estado
mais um cargo isolado de provimento Yita1íci�
de Escrivão do Crime, padrão F, e lotando-o
na comarca de Caçador. O segundo. projeto
}()ta, na comarca de Concórdia, igual cargo
já existente e constante das tabelas que

bai-I
xaram com o decreto-lei n. 1.183, de 17 de
novembro de 1944.

2.• Somos de parecer favorável.
S. S., em 4 de julho de 1946.
Cm-los da Costa Perrira) presidente.
J. Batista Pereira, relator. _

,Milton Leite da Costa
Gustavo :Neves
Aprovado.

Para orientarem, no ano letivo ele 19-46, 15 8-7-46.
associações auxiliares. da Escola do Instituto (Ass.) Udo Deeke
de Educação "Santos Anjos" de Porto União, PA_RECER N. 900/46

,

as seguintes professotas: Pel�tão de Saúde._
Esta Conllssao nada tem a opor a {>i'oposta

Helena Ana de Sousa. Liga de Bondade -I Jornal Escolar _ Irmã Margarida. Clil'be de
Ivete Mazali. Côro Orfeônico _ 'Irmli Teó- Leitura -. Irmã Agl1eda. Liga Pró Língua
fora. Grêmio Esportivo - Haydée Domit. Bi-. Nacional - Irmã Margarida. Grêmio I..itero
blioteca "Santos Anjos'- Ondinal Silva.Musical _ Irmã Margarida.

Decretos de 3 de' ;,tlho âe 1946 rammm, no\ município de Joinvile).
O IN'l"ERVENTOR FEDERAL RESOLVE Admitir:

Nomear: Helietc FIares, na função de Professor
De acôrdo com o art. 15, item V, do de- Complementarista, referência IV (Escola
ereto-lei n. 572, de 28 de outubro de 1941: mista de Barro Branco, distrito de Guarami-

Mário da Costa Pereira Filho, pana. exer- rim, no município de Joinvlle), correndo a

eer, interinamente, como substituto, o cargo despesa por conta da dotação 1-034 do orça
de Comissário de Polícia, no interior, padrão mento vigente.
G, do Quadro único do Estado, durante o im- E,rnestina Faiser, na função de Professor
pedimento do respectivo titular, João Sousa, Complememarista, referência IV (Escola mia
<cm virtude de ter sido designado para respon- 'ta de Rio Areias, distrito de Ituporanaa, no

der pelo expediente da Delegacia Auxiliar de município de Bom Retiro), correndo a despe
Policia de Jaraguá do Sul. sa por conta da dotação 1·034 do orçamento

vigente.
'Laura Pereira, na função de Professor, re

ferência III, correndo a despesa por conta da
dotação 1-034 do orçamento vigente, Escola
mista, de Três Barras. distrito de Garuva, no

município de São Francisco do Sul).
Bernardina Farias Matos, na função de

Professor Auxiliar. referência II, cor-rendo a

despesa por conta da dotação 1-034 do orça
mento vigente (Escola mista do Fundo de
Três Barras, distrito de Perimbó, no muni

cípio de Bom Retiro).
Dalcí Teodósio da Silva, na função de Pro

fessor Auxiliar, referência II (Escola mista
desdobrada de Sêrro Negro, distrito -ie Ttu

poranga, no município de Bom Retiro). cor

rendo a despesa por conta da dotação 1·034
do orçamento vjgente.
Maria Fernandes, 11a função de Professor

Auxiliar, referência H, correndo a despesa
por conta da dotação 1-034, do orçamento vi

gente, a contar de 6 de março de 1946 (Es
cola mista de Santa Leocádia, distrvto de
Paula Pereira, município de Canoínhas).

Desionar :

Com a gratificação mensal de Cr$ 350,00

Desêçnar :

Mário da Costa Pereira Filho, ocupante,
:interino, como substituto, do cargo. de Comis
sár io de Polícia, no interior, padrão G, do

ºuadro únieo do Estado, para responder pelo
expediente da Delegacia Auxiliar de Polícia
de São Franciscê do Sul.

(Reproduzidos por terem saido com incor

reções).
Decretos de 9 de [ullu» de 1946

O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE
Dispensar:

De acôrdo com O art. 92, alínea b, do de
ereto-lei n. 572, de 28 de outubro de 1941:

Polibio Napoleão Venera, ocupante do CAr�

go da classe J da carreira de Oficial Adrni

-nistr-ativo, do Quadro único do Estado, da

função de escrivão da Coletoria de Flor-iaaé
polis.

Designar:
Rômulo Gonçalves, ocupante do cargo da

classe I da carreira de Oficial Administrativo,
do Quadro Único do Estado, para servir co

mo escrivão da Coletoria de Elorianónr lis.
Portarias de 5 de [ulho Ue 1946

O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVl;
Concede-r Iicença: (trezentos e cinqüenta cruzeiros), cor-

De acôrdo com o art. 156, alínea a, combi- rendo a despesa por conta da dotação
nado com o art. 164, do decreto-lei n. 1-03.1 do orçamento vigente:
572, de 28 de outubro de 1941: Nilde Mar-ia da Silva para, na Escola ruis-

A Herm inia de Sousa Marques, que exer- ta de Campo' de Demonstração, distrit.o de
ce a função de Professor Complemenlarista., São Pedro de Alcântara, 110 município de
1"'efet·ência IV (Escola mista de Araçatuha, S;:-;'o José, substituir, por quarenta e cinco
distrito de Mh-im, no município de Laguna), dias, a professora auxiliar Alice Maria da
de noventa (90) dias,"com vencimento inte- Silva.
gral, a contar de l° de julho de 1946. Com a gratificação mensal ,de Cr$ 50,00
A Néaia Roberg Evangelista, ocupante do (cinqüenta cruzeiros), correndo a despe.

cargo da classe F da carreira de Professor I sa por conta da dotação 1-033 do orça-
Normalista, do Quadro Único do Estado I menta vigente:
<<?rupo Escolar "Profa. AdeHna Régis", de A professora Osvaldina do Amaral Nunes
VideIra), de noventa dias, com vencimento: para. nos têrrnos do decreto-lei n. 1.198, .de
integral, a contar de lO de julho de

1946.'
'27 de novembro de 1944, lecionar na Escola

A Osvalda Cunha, ocupante do cargo de mi,'" desdobrada de Km. 5 _ Estrada Dona
Professor Complementarista, extinto, quando Fra.ncisca� distrito e 'município de Joinvile,
vagar, padrão C, do Quadro único do Esta� Educação Física aos seus alunos de letras.
do (Esco1a mista de Grão Pará, distrito de Com o saJário diário de Cr$ 17,00 (dezes-
Grão Pará, no município de Orleães), de sete cruzeiros), correndo a despes;;]. por
noventa (90) dias, com o vencimento integral, conta' da dotação 1-034 do orçamento vi-
a contar de 10 de junho de 1946. gente:

De acôrrlo com o art. 156, alínea aJ do de� O normaJista Carlos �osta para, no Grupo'
creto-lei n. 572, de 28 de outubro de 1941: Escolar "Professoo- José Brasilício", de Bi-

A Diná D'Ávila Silva� ocupante do carg& guaçu, exercer a função de Professor, até 30
da classe G da carreira de Professor Norma- de novembro de 1946.
lista, do Quadro úrrlco do Estado (Grupo A normalista Dulce de Oliveira para, exer

Escolar uRaulino Horn", de Illdaial), de ses- cer, até 30 de novembro de 1946, a função
'Senta (60) dias, com vencimento integral, a de Professor no Grupo Escolar 4·�l.Iauá", de
contar de 1° de .iulho de 1946.. Oficinas, município de Tubarão.

Dispensar: Com o salário diário de Cr$ 12,00 (doze
Maria Odete de Sousa da função d� Pro- cruzeiros), correndo a despesa por conta

fessor Auxiliar, referência II (Es,cola mista da dotação 1-035, do orçamento vigente:
de B"arra Nova do Perimbó, distrito de Pe� Inês Gomes para, no Grupo Escol,ar ii Ab�
rimbó, no município de B'om Retíl·o). don Batista", de Jaraguá do Sul, sub<;tituir,
Francisca l\tfaria Vieira da função de Pro- a contar de 13 de maio de 1946, o contínuo

fessor Auxiliar, referência II (Escola mista Fi10mena Pering de Oliveira, que requereu ses-

de Perill1bó, no mpnir;ípio de Bom Retiro). senta dias de licença.
João Custódio da Silva' da função de Pro- Com a gratificação diá,·ia de Cr$ 13,00

fessor, referência III <Escola mista de Tjri- (treze cruzeiros), correndo a despesa por
va, distrito de Itaquá, no município de conta da dotação 1-035, do orçamento vi--
Brusql1e.
Odemira Kincesky da função de Professor

do Grupo Escolar U Polidoro Santiago"# de
Timbó.
Ana Clotilde de Araújo da função de Pro

fessor Complementarista, referência: IV (Es
cola mista de tfrês Bar/as, distrito de (;arl1va,
'no município de São Francisco do Sul),

I,aura Pereira da fUlJção de Professor, Te

ferênc;a III (Escola mista de São João Abai
xo, distrito de Garuva, no municipio de São
Francisco do Sul).

Conceder dispellsa;:
A Dalcí Teodósio da 'Silva, da função de

Professor, referência In (Escola mista de
Rio Areias, distrito de
cípio de Bom Retiro).
A Lúcio Moraes, da

referência III (Escola
distrito de Papanduva,
noinhas).

.

A Alda Maria da Silva, da funçã<;> de Pr.
fessol" Complementarista, referência IV (Es
co1a mista de Barro Branco, distrito de Gua.

cntzeiros), correndo a despesa por conta

da dotação 1-D35, do orçamento vigente:
A cOll1plemelltarista Éricla, Garbelotto para,

na Escola mista de Grã Pará, distrito de Grã
Pará, no município de Orleães, substituir,. a
contar de 1° de junho de 1946, a pro:essora
Osvalda Cunha, que requereu noventa (90)
d ias de licença.

gente:
Edite Pereira de Sousa para, na Escola

mista de Araçatuba, distrito de l\firim, no

município de Laguna, substituir por noventa

dias, a contar de IOde julho de 1946, a pro
fessora Hermíllia de Sousa Marques, que re�

quereu licença.
Com o salário diário de C1"$ 14,00 (eatorze

Ituporanga, no muni.

função de Professor,
mista de Taiozínho,
no município de Ca-

Prefeitura Municipal
de Florianópolis

PARECER N. 893/46 DECRETO-LEI N. 257
o Departamento de .�ucação do Estado O Prefeito Municipal de, Florianópolis,

propõe a criação de doia cargos de Lente, pa usando da atribuição que lhe confere o art.
drão K. 12, n. I, do decreto-lei federar n, 1.202, de

2. Visa a presente proposta dar execução I
8 de abril de 1939,

ao decreto-lei n. 132, de.9 de março de 1946, I DECRETA
que previu a cadeira de Inglês no Curso Fun- Art. 10 - Fica criado, no Quadro único
damental dos Institutos de Educação (9ft

S!c·1
do Município, um cargo isolado, de provirnen-

ção _ 10 grupo). to efetivo, de Médico-Operador, padrão X.
3. Os cargos ora solicitados se destinam, Parágrafo único - O cargo a que se re-

aos Institutos de Educação de Florianópolis fere êste artigo será provido mediante livre
e de Lajes. escolha do Prefeito.

4. Somos de parecer favorávek Art. 20 - Fica aberto, por COnta do saldo
Florianópolis, 23 de junho de 1946. do exercício anterior, o crédito especial de
Carlos da Costa Pereira, presidente. oito mil e setecentos cruzeiros (Cr$ 8.700,00),J. Batista Pereira, relator. destinado ao pagamento, neste exercício, da
Milton Leite da Costa despesa. decorrente da criação do cargo, a par-Gustaoo Neves til- de ]0 de julho,
Aprovado. Art. 3° - Êste decreto-lei entrará em vigor26-6-46. na data da sua publicação, revogadas as dis-
(Ass.) Udo Deeke I posições em contrário.·

PARECER N. 894/46
•

Prefeitura Municipal de Florianópolis, em
João Hermbeio Zilioto, professor da Escola 110 de julho de 1946.

mista de Vila Nova. distrito de Esteves Tú- Pedro Lopes Vieira, prefeito municipal.nior, município de Concórdia, pede concessão Momcel Ferreiro de Melo" diretor do Expe-do salário-família. ! cliente e Pessoal.
2. Segundo informação de fls. já foi con Dr. Armando Valéria de Assis, diretor docedido ao requerente o salário-famílía

'

na' im Serviço de Saúde Municipal.
portância mensal de Cr$ 40,00. Decreto de 6 de h,llw de 1946

3. À vista do exposto, opinamos pelo ar O PREFEI'rO MUNICIPAL RESOLVEquivamento do presente processo. Nomear:
S. S., em 4 de julho de 1946. De acôrdo com o item V, do art. 15, do de-Cárlos da Costa Pereira, presidente e relator ereto-lei estadual n. 700. de 28 de outu-M ilton. Leite da Costa bro de 1942:
Gustavo Neves Gasparinp Reis e Silva, para exercer o car-
Aprovado. go de Continuo, padrão E, do Quadro t"'Jni.8-7·46.

I
co do Municipio, en.quanto

durar o afastamen-
(Ass.) Udo Deehe to legal de Narciso Gonçalves de Lima.

PARECER N. 895/46 ,Decreto de 10 de julho de 1946
Esta Comissão nada tem a opor à proposta

I
O PREFEITO MUNICIPAL RESOLVEde admissão de Dultávio Coelho Júnior na I Nomear:

função de Auxiliar de Escritório, referência. De acôrdo COm o art. 15, item H, do de-V, do Departamento das J\1unicipalidade�, I ereto-lei estadual n. 700, de 28 de outu-
uma vez que o candidato apresentou o. .,: hro de 1942:

.cumentos exigidos em lei. I Newton Linhares D'Ávila para exercer oS. S., em 4 de julho de 1946. ,cargo de Médico-Operador, padrão X, doCarlos da Costa Poroira, presidente e relator.

j
Quadro Único do Município, com exercício noJ..1-ilton Leite da Costa Serviço de Saúde Municipal, cargo êsseGustavo Neves criado pelo decreto-lei n. 257, de hoje datado.Aprovado. Portaria de 6 de julho de 19468-7-46. O PREFEITO MUNICIPAL RESOLVE(Ass.) Udo Deeke Conceder licença:

PARECER N. 896/46 De acôrdo com o art. 167, do decreto-lei es-A Secretaria da Segurança Pública remcte tadual n. 700, de 28 de outubro de 1942:
proposta do Instituto de Identificação e Mé- A Narciso Gonçalves de Lima, Contínuo,dico Legal para a admissão de José Patroci- padrão E, elo Quadro único do Município,nio da Costa, na função de Auxiliar de Es- com exercício no Serviço de Utilidade Públicri tório, referência IIr� criada pelo decreto ca, pejo prazo de trezentos e sessenta e cinco
n. 348, de 22 de maio do corrente ano. dias (365).2. Esta Comissão nada tem a opor, uma •.

_

vez que foram cumpridas as exigências legais.
�. S., em 4 de .iulho de 1946.
Carlos da Costa Pereira, presidente e relator.
Milton Leite da Costa
Gustavo Neves
Aprovado.
8-7-46.
(Ass.) Udo Deehe

PARECER N. 897/46
," �1anoel Corréa da Silva, brasileiro, do
miciliado e residente nesta cidade casa
do, maior, vem respeitosamente r�querer
a importância que tem direito para des-
pesas de funerais do seu pai de criação
Pedro },\1ariano pôrto. Guarda aposentado
do Tesouro do Estado, falecido a 7 do
!tlês em curso, conforme se vê da certi
dão inclusa ".

2. O decreto·lei n. 1.045, de 11 de julho
de 1944, "que dispõe sôbre a concessão de
auxílio à família dos funcidnários inativos do
Estado", em seu art. 20, prescreve:

.

"Tem direito à importância a titulo de
�1.111.eral, qualquer das pessoas da família,
IndIcadas no art. 262, do decreto-lei n.

572, de 28 de outubro de 1941,

indepen-I
dentemente da eoni1'ição de viver a expen�
sas do inativo".

I3. As pessoas a que se refere o art. 262
citado são:

"Considerar-se-ão da família do fundo.,nário. desde que vivam às suas expensas

�id����tam do seu assentamento indi- ... -

I _ O cônjuge; II _ As filhas, entea
das, sobrinhas e irmãs solteiras ou viú
vas; III - Os filhos, enteados, sobri.
nhos e irmãos menores ou incapazes; IV

Os pais; V -..:. os netos; VI - os
avós".

4. Ora, no caso "sub-judice", o interessa
do não é filho-conforme êIe próprio declara
"filho de criação", do ex-funcionário. U Filho
de criação". em face da lei civil, não é con

siderad� filho. �lénl �o mais, seria necessária
prova Ge que nao eXIstem os parentes arrola
dos 110.mencionado art. 20, §§ ]0 e 20.

5. Somos, pois, pelo indeferimento.
S. S., em 4 de julho de 1946.
Cm-los da Costa Perciya, presidente.
Miltou Leite da Costa, relator,
Gustavo Neves
Aprovado.
8-7:46.
(Ass.)

COMISSÃO DE ESTUDOS D08
SERVIDORES PÚBLICOS

ESTADO

COMPRA-SE ou

AtUG}\-�E:
- Uma casa. Negócio direto.

Informações na

CASA PORTO

Dr. (L"RNO
GALLETTI

ADVOGADO

G.

l\OS nOSSOs

Agentes
todo dia esta coluna

até o fim
leiam

-- Pedimo. avaa, por
,ma. quando o jornal não
no metlmo dja.

QUEIXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO L·EITü'R :I..se o' que '.be

jl'teressa é, realmente, uma providência
para endireitar o que estiver errado \J_Q

para que al�tlma falt� não se repita; e

NAO o escândalo Que a sua reclamação
ou queixa poderá vir a causar J encami

nhe-a á SEC':;AO RECLAMAÇOF;S.
de O .to;STADO, que o caso será levad.o

sem demora ao conhecimento de quem
de direito" receeenda "v. s. uma informa

ç�" do resultad.o, embora em alguns ca-:

sos não sejam- publicados nem·a recla

mação nem a providência tomada.

x

Crime e civel
Constituição de Sociedade.

NATURALIZAÇÕES \
. Título. Dealarat6rios

E.crit. -- Praça 15 de Nov. 23.
lo. andar.

DR. ALDO ÁVILA
DA LUZ
ADVOGADO

Rus·Felil'e Schrr.idt,
Florianópolis.

AOS SOFREDORES
A Dra. L. Galhardo, ex-médica do

Centro Espírita Ln-Caridade e .Amor,
comunica a mudança do seu consuí ..

tório para a rua do Sênadc 317, 2-

andar _ Rio de Janeiro.
(Consultas Cr$ 20,00), onde passa

a oferecer' tf6 seus. préstimos. Escreve

detalhadamente o nome, idade, ende

reço, enviando envelope selado e subs

criro para a resposta, juntamente tom

a importância acima .

ESCRITóRIO IMOBILURIO
A. L. ALVES

Rua Deodorc, n. 35 - Foolis.

Encarrega-se ó.e: compra, venda, hi ..

pateca, legalização, avaliação é admí

nistração de imóveis..

O""�aniza, também, papéis para com ..

pra de propriedades pelos Institutos

de Previdência e Montepio Estadual.

Re.id. -- Rua Tiradentes
FONE -- 14.68

47.

DOENÇAS NERV1SAS
Com os progressos "da medidll"

hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são malea pel'e

I feitamente remediáveis. O ��rande.t,.
rismo, fruto da ignorância, só pode

. prejudica!" os indivíduos afetados d�
tais enfermidades. O Serviço Nae
cional de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende p...

CUitamente os doentes llenosos in
digentes, na Rua Deodoro U, d.. t
às 11· tboras. diàriamen"

AUMENTE
seus negócios em São
Paulo, confiando-os a

MARIO SCHAEFER
Representante

I
Caixa Posta), 5756

i IEnd. Tel.: Mariely

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

MACHADO .. CIA.
AglDolal e Repr••entaçõ.. ezn

Gerai
Matria: Flol'ian6poU.
Rua João Pi1\to i n. !I
Ca.ixa Po.tal. 37
Filial: Cre.oi6ma

Rua Floriano Peixoto. ./'0
(EdU. Pr6prlt».

Telegrama.: ·PRIMUS
Ageat.. ao. principal.
rnunlo{pla. do Edad.,

B. R I T 0-
O alfaiate indicado
Tiradentes. 'I

I

Reabertura do
Laboratório

Radio-Tecnicõ-Electron
Fundado em 1935

Montagem de rcidios. Ampli
ficadore.-Transmi,.oll"es

Matarial importad.. direta·
mente do. U. S. A.

Proprietário
Otomiir Georges
E:eCh e - Tecnico - Profi••iona)

formado nu Europa
C"lorian6poli.

�U(1 João Pinto n,. 29 .. Sob.

Sedas. CasiIDiras e Lãs

CASA SA.T� aos.
C·)·-RLr\NDO

,

Rua Conselheiro Mafra, 36
Caí"a' Postal 51

Bõhm·

feita pela Diretoria ue Obras Públ icas para
a admissão de J\lIanoel Joaquim Amorim na

{unção de :Maquinista, referência VII, uma

vez que foram apresentados os documentos
exigidos em lei.

S. S., em 4 de jl11ho de 1946.
Cm'los da Costa Pereira, presidente e relAtor.
Miltou Leite da, Costa
Gu.stavo Neves I

Aprovado.
8·7-46.

SOA RPliJI�L]
loja e �olJreIoja -. Telefone 1514 (rede interna)

Teleg,: ({8carpelli» --- Florianópolis--- End.

(Ass.) Udo Deeke

telegra
chegar

21
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o «encanzinado Aempenho» (e isto é .de, R.ui I). em reduzir as prop.orçõ�s menlais � p.Olílca�.1do s�nador Nereu Ra�os enc�rDa. o odlo Impotente e a mV�la vII! personallsslm3, af.
serviço . �e um com lho de mferlores, apostados em destrUIr a gnto e descompostura! ·

l q'De nau podem derrubar pelo raciocínio seren·u e pelo j·ulga'mento . imparc'iat
Confirmam-se hoje. Duvidosa, a viagem dO snr.
as palavras de l'" 8 IRealizou-se quarta-feira pas- ontem UIZ ,ran !1�

sada mais' uma reunião ordi- I IIU
náría desta sociedade.

, Nesta reunião os drs. Saulo
Ramos e Modesto Primo, tece
ram comentários sobre as se

melhanças clinicas e radioló
gicas entre a osteomielíte e as

lesões osseas do escorbuto.
Também o dr. Artur Pereira

e Oliveira dissertou sobre o

mecanismo intimo da reação
de Wassermann no sôro diag
nóstico da sífilis e as reacões
de fixação de complemento em

geral.
Finalmente o dr. Biase Fara

co apresentou um trabalho so

bre gínecopatías
.

gonocócícas,
fazendo uma análise critica
dos métodos diagnósticos e do
tratamento antigo e atual.
Estes assuntos despertaram

.comentáríos reciprocas e tam
bém dos drs. Aurélio Rótolo,
Fernando Wendhausen e Ar
mando Assis.
, Na próxima reunião serão
apresentados os seguintes tra
balhos: hernia diafragmática,
tratamento da sifilis pela pe
mcilma e traumatismo do fi
gado.

o ESTADO E,lncon·.
Ira·se à' venda na

I'
banca de jornais

«IJeck"

r'. - ...._ .. ,..�....__.._..", IS. Cúneo procede á Leitura e ,-' �l

Expediente, bem como das' da '.li;! I
tas, do mês de maior relev :,;�.lí
cia a serem comemoradas, ep -�;
tre as quais se destaca a da �'�o"mada da Bastilha a 14 a \

-

...,

Independência da aolô�bia, �
a

20.
'O Presi<!_ente faz a entrega

a,DS campeoes de frequencia do:
-

s�mest�e passado, que já ha,
Viam sido agraciados com ini,e..
ressantes livros, de. carteírj,
-nhas de sócios, pedíndo-lha,
em seguida a opinião sôbra
aqueles livros.

,O comp. Ferrari declara aue
quando de sua recente víagem
a Belo Horizonte, como repre.,
sentants da Academia de Co
mércio no Congresso de Pro

fesoo.res Secundários, teve opa �

tumdade de -

constatar, mais.
uma vez, do prestígio de Ro
ta�y, bem assim do cabal cum
prímento d� missão a que .3e
propos realizar. Isso porque'

Rio, 12 (A. N.) _ Um matutino,
mal havendo. desemoarcado na

em edítorial de hoje, comentando o
Capital mineira, viu-se - logo:

acôrdo político entre os principais ,cercado por' rotarianos (em
partidos, lembra as palavras do I gres.. so) que lhe prodigalizaram
General Eurico Gaspar Dutra ao

.varias demonstrações de aml-

assumir a Presidência da Repúblí-
grande número, aliás -

no Con-

ca. No seu dãseurso de posse, disse I

icântara da Cunha d�scrimina,
o General que desejava ser o Pre- N. Iorque, 12 (U. P.) - 80- sará aquela ordem. zade e camaradagem. '

sídente de todos os hrasileirqs ; que b!e a ordem dada pelas auto- N. Iorque, 12 (U. P.) - As
- O Presidente Snr. João Al-

as eleições conferem ao Presidente rídades americanas para que companhias que mantem
'

ú- a composição das diversas Co- --

eleito obrigações que fogem ao pa- permanecessem sem levantar nhas para a América do Sul .míssões de s.erviços rotáríos. �
norama partidário;

-

que, apoiado vôo, durante 30 dias, todos os e que eram. servidas por aviões
O C0In:P· CId Amaral diz quer- -;'7-

na éompleta maioria, o Presidente avíões vconstelatíon'', anuncia- "Constelation", anunciaram fá na qua.hdade de organizador'
I

querãa fazer U!JIl govêrno que aten- se que a referida ordem foi de- terem providenciada a substí- d� p�oJeto da futura Escola

d:sse a todos os interêsses da Na- vida á ?ircunstancia de terem tuição daqueles aviões por :':Decmc� de Florianópolis, que'
çao. os referidos aviões em sua íns- outros, afim-de que as mesmas

se .esta procurando levar a

Termina o comentarista dizendo talação, disposição que racrlí- linhas não fiquem interrompi- efeito,em �ossa 'Capital e <;ue
que se compreende, por isso, que tam O rompimento de incêndios [das. - O mesmo não sedá devera situar-se á Avenida
tôdas as correntes democráticas te- e, enquanto não forem desco- com a linha

.

'de Londres que Mauro RIamos, deverá estar

nlham proc�ra:dJo o p_resictente para bertas todas a.s ca�sas _?o de:' (sofrerá interrupção por alguns de�tro :m brev� nõ' Rio, afim
Londres, 12 (U. P.) - Um dos um entendimento sôhre assuntos sastre de Pensílvanía, nao ces-rdías. .' , 'de ser leco?heCldo aquele pla-

membros da comissão egípcia, �!e de magno interêsse da Nação, es-
-

' no, o qual e exposto a todos os'
está discutindo o caso da separa- iP'e!?ial:nente _

da preservação da I presentes, �om a declaração de'

�o de seu pais, do controle inglês, proprra democracia, devendo ser AG,RADECI �AEMTO que sugestões sobre quaisquer
dls,g,e que não assinará qualquer louvados os 'líderes que trataram "' por!llenores do mesmo, seriam
acôrdo que exclua o Sudão, por- de tão ma-gn-o assunto, qual e' a. pa- A .aceítos de, bom grado.

.

I
s familias Samways, Gonçalves, Ruppell e Abdalla vêm, de

que e, aque e, parte integrante do cíficação nacional.
- q comp. Berenhauser Ia-

seu país,
público, manifestar seus sentimentos de gratidão ao ilustre clíni- .

co dr. Artur Pereira e Oliveira e ao hábil e inexcedível cirur- laudo sobre a reunião de poss� -

gíão dr. Saulo Ramos, que praticou melindrosa intervenção, com .

do novo Conselho Diretor con",�
pleno êxito, na snra. Déa Gonçalves A!bdalla, que Se recolhera ao . gratula-se, com o presidente :?=-��
quarto n. 12 do Hospital Ide Caridade do Menino Deus. .com todos aqueles que coope-"

Desejam as pessoas supra-mencionadas dar um testemunho raram para o brilhantismo da-

público de quanto se desvelou 'O dr. Saulo Ramos, para salvar a quela festa.

doente, e por isso (\) fazem pela imprensa, certas de ounllPrir um ,O com. secretário faz a.' leí-
dever, que não podem ,calar, pois a sua gr,at�dão e o aprêço em t�ra da proposta por ele orga- -

'que têm o referido médi,co incluem alinda a admiração pela sua
,nlzada· e que será dirigida ao

capac1dalde dle .operador, cabalmente demonstrada. comp. Governado.r do Distrito-,
Rotário. n� 29, pela qual sugere

S
o nome do comp. João Eduar�

uspenso O controle Rotary Clube de do Moritz, para Governador do'

FI
..

ó I
mesmo' Distrito no período. . r

N. Iorque, 12* (U. P.) _ No- Orla0 po is 1947-�948, a qual proposta é

ticia-se de Washington que o
unammemente aprovada.

Senado Norte A'mericano to- Como habitual:qlente, reuni- Na Hora da Camaradagem:
n.; "pedem I "

mo.u a resolução de anular to- ram-se quinta-feira ultima os "..a _pa avra para !ta�-
do o controle de preços dos ce- rotarianos de Florianópolis em

tar as ultImas da. semana OS·

reaes. A resolução foi tomada mais' uma reunião-almôço. Os çomps. Cuneo e SIdnei.

pela contagem de 45 votos con- a�onteciment?s da reunião, Após agradecer ao comp.
O MELHOR APERITIVO ,tra 35 a favor da anulação.

I
dl�nos de regIsto, foram os se- Cuneo pelo esforço e dedicaç,ao
gum�e.s: I empregados 'na feitura da �esta�

P A R
IhlcIalmente, faz-se o proto- do dia 4, o

-

presidente congra-A f E R I DAS, cola� hasteaI!lento do. Pa,:ilhão tula-se com todos pelo êxito dct
E C Z E MAS, NaCIOnal, �pos o q�e, o dIretor mesma. Ein seguida, a.gradece'

..

d.o Protocolo, sr. Sl<:!ney Noce- a presençacdo convidado e do'·
I N F l A M A çO E Si t�, faz a aprese�t�çao do con- visitante e co.nvida, para en-

C O C E vld�o �r. OtaVI? Marqu€s cerrar, o :comp. Orilia, pal:a
. ,I R AS, Gmmar.aes e do vlsItante de descerrar -a Band�ira BrasiI€l�

F R I E I ,R A S.I Joinvile, s.r. Er��ni Lopes, pa- ra, em homenagem pelo sexto
ra os quals so.llcIta uma salva �niversá.rio rotário daquele:

E S P I N H A S, ETC. de palma� do� presentes. companheiro que ocorria jus--
O secretárlO sr. Arnoldo tamente::.naquela data�

Soe. Catarinense
de Medicina

Rádio
Telegrafisfa
Precisa-se p�ra traba
lhar alguma hora a

por dia.

Bom ordenado.

Tratar nesta redação.

Não assinará sem'
o·Sudão

Sempre a Alemanha
N. Iorque, 12 (U. P.) - O jor

nal "Chicago Dayl," em arti
go de fundo, comentando a, si
tuação da Europa, diz que a

Alemanha continua sendo o

ponto de controversias naque
la parte do. mundo. - 'Os rus
sos querem eXJplorar a Alema
nha em benefício do comunis
mo; a Inglaterra quer fazer
dela um fator econômico em
seu interesse; a França quer
que lhe seja dado o Rhur, pa
ra explorar suas riquezas; e os

Esta;dos Unidos quer torna-la
um Estado. democrata, capita
lista, pelos mesmos motivos
que os russos querem faze-la
comunista.

.

VISITA
PREFEITO GEL. LOPES

VIEIRA
Esteve hoje, em nossa reda

ção o sr. coronel Lopes Vieira,
laborioso prefeito da Capital,
que veio agradecer as nossas

�eferências, feitas por ocasião
do seu aniversário. natalício.
Justos e ponderados foram

os comentários então feitos, e

"'O Estado!' praseirosamente
registra a. visita de S. senhoria,
agradecendo-lhe a· gentileza.

TOME'KNOT

Rio, 12 (A. N.) - O sr. Luiz' de navegação aérea d/ctermi

Aranha, que deveria embarcar;l naram que não deverão deixar

hoje, com destino a Luxembur- os aeroportos nenhum dos

go, \ onde írta representar o aviões "Constelation", sem que
Brasil no.' congresso que deve- sejam apuradas as causas do
rá ali realizar-se, transferiu esastre ocorrido em Pensílva
"slne-díe" sua viagem em vir- nia. - No caso de o sr. -Luíz

r tude de não estarem. trafegan- Aranha não poder seguir via
do os avíões : "Constelation", gem a tempo de poder desem

que faziam a linha ínternacío- penhar sua míssão, o Brasil
nal. - Conforme noticiamos será representado pelo sr. dr.
em outro local, as companhias Oswaldo Tavares;

Ainda não podem voar

('ConstellajioD» ·

•

.os
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