
saibaJs ser toIer�Dtes. Queremos Que os demais o sejam em retacão a nós: .tci�i;J. ·

:",tica �. cà'!lP�nário, miúda. lI!esqninba. de rodinha I!f�vileoiada, com aleives ���sl��'Gl!el::'��:::'7' ,�:-�
seira_ .1�trlgulstas., e,stralalárlas.

- A'· ves�pera de ele.çoes, cooperemos na obra de �3I(ÜtQ�}'j.ca(�
preco Izando, candldat.os nossos, sem enxovalhar os pretendentes estranbos ao .DossNIrdJiftr./iE'
êste �m convite, não um rôgo nem um peditório. «As idéiàs, quando, falam

·

às�i�lâs,
( pregam, evangelizam, mtsstonam, e

.

não pedincham adesões).
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Prote,sto inul'ês, feito -à Rússia I

LON-PRES, ru. P.) - A Grã-Bretanha fêz, à União SoVié-1
tica,: umr1p;otesto. cont_ra os m�to�os_ adotad?s na, e::cecução �o
governo húngaro, pedmdo a uemissao do Vice-Ministro e oe

mais tl(-é.s delegados daquele país.
\

C�urchill falo'u o,ntem,

LONDRES,18 (U. P,) - Falando na Câmara dos Comuns,
hoje, Winston Churchill acusou o gcvêrno britânico de não
admitir a liberdade de palavra, e de estar avançando, cada
Fez mais, no terreno _ de um govêrno dítatoríal. "Referindo-se
aos padeiros, Churchill incitou-os a que pusessem em prática
as medidas de racionamento.

Amparo .aes menores
RIO, 18 (A. N.) - Na Assembléia Constituinte, hoje, o Sr.

João Botelho requereu que fosse nomeada uma comissão de
dois membros, para tratar da legislação que possa dar um real
amparo aos menores desamparados.

o orçamento do MiD. da Guerra dos E�.UU.
WASHINGTON, 18 (D. P.) - Foi fixado o orçamento do mmisté

rto da guerra do país em sete bilhões de .dólares, dos quais' setecentas
e cinqüenta milhões serão destinados as, pesquisas da energia atômica.

:N. R. - PeJa percentagem que os .Estados Unidos destinam à ener

gia atômica, pode-se fazer uma idéia da importância WlC aquele paios
dá ao referido. setor de .scus futuros armamentos. "

Haverá· greve geral na .Itália
ROMA, 18 (U. P,) - Notic'ía-se que está sendo coordena

da, para o dia da inauguração do congresso das vinte e uma

nações, em Paris, uma greve geral em tôda a Itália, como pro
testo pela decisão e delíberaçôes tomadas na Conferência dos
Quatro Grandes.

*** Frio intenso, chuvas e

chuviscos repetidos e irn

pertipentemente agravados
aos sábados e domingos
Parece tudo uma praga.

Além das coisas para co

mer, caras' e raras, os dia
binhos dos aguaceiros, a

baixa da temperatura, a

lama, a umidade que vicia
_

os a res ;

A gripe invade narinas
e pulmões. Gente resfria
da, muita e queixosa. Tos
ses na rua, escarros nas

calçadas, espessos, teiesi
.mos; noites geladas, no

silêncio das quais chorean ;

, cá e lá crianças, gemem
além os velhos, tiritam ali
doentes e desabr igado«.

*
* *

Dentro em pouco, segun-
do estamos eutorieeda« a

publicar, - sairão: em vi
sita às -residências· dos ri
cos e retnediadoe; comis-

s?e� :c!-e; sen�or�_1;3 1a ���s<;f.
SOCIedade eusta e çaTldosa,'
para a colheita de roupas,
roupinhas, agasalhos eri-

f. I,
rrn, com o· santo propo-
sito de socorrer assim, por
êsse meio, aos pobres e

aos mais necessitados.
Nós, os que possuímos

abrigo na casa e nas ves

tes, sentimos o frio na�'
asperezas cortantes desta
estação. Calculemos, pois,
quanto eoirimento não he-

• verá, por aí no reino tris-'
te dos desprotegidos e in
felizes, baldas de recursos,
envergonhados, por vêzes,
de pedi-toe.

.

E� bom que
he i« almas piedosas, das
que, por amor de Deus,
vão ao encontro da esmola,
antes que ela lhes bata à

porta. Socorrer sem ser

instado a fazê-lo, é virtude
, maior do que a de socor

rer a pedido.
Louvemoe, louvemos a

Iniciativa de distribuir aga
salhos e vestes.
Vestes!
O têrmo é pomposo.

Digamos antes - a roupa

usada, que se possa dis
pensar e que será, entre
tanto, um presente do Céu
para quantos tremem, pre
càriamente, apenas sub
-vestidos com panin_ho
ralo e rôto,
Quanta criança eeter é,

com frio, de camisinha

rasgada, sem botões, su ii

nha, sem substituta por

que é a únicà!
Que saiam as comiseões

para e granjeio da esmola.
A esmola da roupa, de que

há, também, fome, verda
deira fome de vestir, para
não morrer das doenças
do resfriado.

Aumentada a taxa de educação,
para 80 centavos

Rio, 18 (A. N.) - o sr.

pre-Ihúde,
de Cr$ 0,40 para .... '

..

sídente da República assinou, Cr$ 0,80, aumento que será
na pasta da Fazenda, decreto,', ,pestin:ado, confonme determí
elevando o valor do sêlo que' na a lei, aos setores da educa
cobra a taxa de. educação e .,ção e da sa�>de.

I O��undDI���Dnt.��!!!� !r:s o

d:
I noite, pela cidade surpreendida, grave desinteligência
I ocorreu entre os convencionais udenistas, reunidos
para deliberações intra-pártidárias. A nota cu·lmi-·
nante dar-se-ia com a r-enúncia do sr .. CeI. Aristiliano
Rernos ao =pôe to de direção política, até agora exez

cido pelo prestigioso chefe serrano. A atitude do pró
cer resignatário, ao que' se corneriteva, teria sido
apoiada por numerosos correligionários que, de sua

parte, haveriam também dispensado lugares de
comando, tanto iun to ao diretório central, como aos

diretórios municipais.
. , I

A- Argenl�na' agora ndo
esperaria a última hora

BUENOS AYRES, 18 (U. P.) - O general Peron, falando
em um almôço que lhe foi oferecido, declarou - que, no caso de

_

uma
_
terceira guerra mundial, a Argentina não mais. esperará

pela última hora, para. se colocar inteiramente ao lado dos Es
tados Unidos e dos demais países americanos. Terminou, e10-
gíando a ação do embaixador Messerchímidt, que túdó' tem
feito para a 'completa normalidade nas

_ relações entre os dois
países, Estranha-se, na capital portenha, que o único jornal a
publicar 'na íntegra o discurso de Peron, foi La Prensai tendo
os demais silenciado sôbre esta parte daquela oração,

.

,.- I "
" ,... ;,

-Acusaçõe,s
da Rússia
Moscou, 18 (U. P.) - o [or

nal soviético, "Izvestia", acusou

I
o govêrnador americano do sul

- da Coréia, por deixar o povo
passar fome e evitar que na

vios de abastecimento che
guem áqueles portos, situados
no território sob o controle
russo.. Diz, mais, que o 'refcri.L
do governador aprendeu, com

os japoneses, a dizer ao povo
que coma, sem lhes dar o pao.

Tome'KNOTMESS_ERCHIMIDf

lOs salários dos planta-
I dores de cana
i

RIO, 18 (A. N.) - O deputado Carlos Pinto requereu que
íôsse encaminhado ao Sr. Ministro do Trabalho um pedido de
estudo das condições de atividade e salários dos trabalhado
res, em plantações de cana, no Estado do Rio, afim de que se

�am determinadas as possíbilídades de um acréscimo de paga
mento aos mesmos.

A'tiv·os, os co'munistas
. Atenas, 18 (U, P.) - Os comunistas estão em grande atividade, tcn

do hoje atacado a sede de partidos contrários, Numa das refregas hou
ve a intervenção da policia resultando grande número de feridos,

ContribuirãoNão quer ter
a culpa
Nuremberg, 18 (U. P.) - o ex- Rio, 18 (A. N.) - Pelo Pre-

ministro do trabalho do Reich, que
está sendo acusado pelo tribunal sidente da República foi assí-
aliado. .em sua clefeza, pretende nado decreto, determinando
apresentar-se inocente �o crime que todos os Institutos de Pre
que e acusado, de ter enviado para vidência contribuam com qui-

I executarem trabalhos forcados,' .

. .'
mais ele cinco milhões de prísloneí- 11 hentos mil cruzeiros cada um,
ros, para a Fundação Rio Branco.
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De acôrdo com o art. 45, parágra fo único,
do decreto-lei n. 614, de 2 de março de

1942, e art. 188, item II, do decreto-lei

Ti. 572, de 28 de outubro de 1941:
Manoel Teixeira. Colaço, no cargo de Es

crivão de Órfãos e Ausentes da comarca de para 110 Grupo Escolar "Luiz Delfino ", de Blu-

Tubarão, com o provento que por lei lhe com. menau,--{xercer:âté 30 de noveml;]'o de 1946,

petir.
'

a função de Professor.

"Conceder e:r,me,ração:
Com o salário diário de Cr$ 13,00 (treze

A Estanislau Francisco Pucini do cargo de
cruzeiros), côrrendo a despesa por conta

I
Escrivão de Paz do distrito da sede do mu-

da dotação 1.035, do orçamento vigente:

nieipio de Irnarui, comarca de Laguna.
Maria. de Lourdes Martins para, na Esco·

A Arminda Pu�jlli do cargo de Escrevente
la mista ele Quei')lados, distrito do Rio Negri·

Juramentado da Escrivania de Paz do distri. nho, fil) município de Sel'ra Alta, suhstituir,

to da sede do municípiô de Imaruí, comarca
a contar de 10 de julho de 1946, o professor

POI'ta"ias de 9 de julho de 1946 Quiliano M,p'tins que requereu sessent:t (60)

I O INTERVEN'rbR FEDERAL RESOLVE
dias de licença.

Dcsig,uJ'l':
E·lza dos Santos Bittencourt para, �a És·

s.. • ;... ...: Co� a, gratififaçáo mensal de Cr$ 50,00
crua mista de Agtití, distrito de Agutí, n<>

(cinqüenta cruzeiros), correndo a despe- município de Nova Trentof substituir, a con�

sa por conta 'aa dotação 1.033, do orça.
tal' de 10 de julho de 1946, a professo!'" Ma·

menta vigente:
ria Inez de Oliveira Gorges que requereu (60)

A professora Delorme Olsen, para rninjs�
sessenta dias de licença.

.

trar, no Grupo 'Escolai' "Professora }\'[al'ta
Maria Teresa Guimarães para, na Escola

'ravares", da vila do Rio Negrinho, n1tmioí�
mista de. Volta do Silveira, distrito e muni

pio de Serra Alta� aos seus alunos de letras cípio de AraraIlguá, substituir. a contar de

Educaçiio F'Ísica, nos têrmos do decreto.lei n: 10 de julho de 1946, a professora Dilma

1.J98, <le 27 de novembro de 1944, a contar
Freitas Gerhardt, que requereu noventa (90)

de 10 ele ahril de 1946.
dias de licença,

,

Com a gratificação mensal de Cr$ 150,00
Nercina F. Guigelmin para, na Escola mis-

(cento e cinqüenta cruzeiros). correndo a
ta de Estação do Canivete, no -muniCÍ'pio de

despesa por conta da dotação 1.028, do lIfaÍl'a, substituir, de 10. a 15 de março de

orçamento vige"nte: 1946, a professora 1ícenciada, Florisbela lVIo

A professora Neuza BrognoH' para, 110 Cur-
reira Nelson.

50 Complementar anexo ao Grupo Escolar
Jovita l\IIadalena para na Escola filista de

"I-IercUio Luz", do Tubarão, substituir a pro.
Saco Grande, no município de ImartllÍ, substi

fessora Cacilda da Silva Colaço que 1"�qlterel1
tuir a professora licenciada I",ais Bittencourt•.

quarenta-e-ci.nco dias de licença, a contar do
Com a grati�icação diária de Cr$ 14.@0 (ca

dia 10 de julho de 1946.
torze cHlzeiros), conemlo a desposa por

Com a gratificação mensal de Cr$ 300,00 1 conta da dotação 1-035, do orçamento vi·

(trezentos cruzeiros), correndo á despesa
gente:

por êOllta da dotação 1.034, do orçamen.
A complementarísta Lisle Lu? para, na Es·

to ,'igente:
cola desdohrada dc Volta do Silveira, distrito

A professora Doris KegeI Pôrto, para re-
e município de Araranguá, substituir a pro

ger mais uma classe no Grupo Escolar "Du-
fessora Dm-ací da Rosa Luz, que requereu

que de Caxias ", de Mafra, a contar de 2 de
quarenta-c-cinco dias cle licença, a contar do

julho de 1946.
dia 1° de julho dc 1946.
A complementarista Idene Zoê vVendhause�

para, na Escola mista de Sangão, distrito do
mesmo nome, no município de Jaguaruna,
substituir, .a professora Rita de Lara \\7end

hat{�en, que requereu noventa dias de liceqça,
a contar do dia IOde j 1I1ho de 1946,
A comple1l1elltarista EnlÍlía Santos para, na

Escola l11ist� de Freitas, distrito ele Paulo Lo
pes, nO município da Palhoça, sllbstituir, por
trinta (30) dias, a contar de 1.0 de julho de

1946, a professora Dill11:t Carvalho da Rosa,
que requereu licença.
Com a gratificação diária <.Ie Cr$ 15,00

(quinze cruzejr�s), correnuo a despesa por

Iconta da dotaçao 1-035, do orça111�nto vi-

gente:
'

-

A complem,entarista Lourdes Pegorara para,
DO Grupo Escolar "IIenrique Lage)J, da vila
de Imbituba, município da Laguna, suhstituir
a professora Maria Neusa Pereira de Al4nei·
da, que requereu noventa dias de li�ença_, a

contar do dia 2 de iulho de 1946,

...';�--------�----------------------------------------------------.,

/ j.'" nos VA'!tf'0S
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Numas Cardoso e

Senhora
Eur.(e Soares de Oliveira

e Senhora
,

comunicam ao. .eu. paren
tes e p...oa. de .uae rela
ções; o contrato de CQ8amen

to d••ua filho ELY com o

.,. Idalino Soor•• d. 6Uveiro.

participam aos seu. pOl'en
tes e pessoas de sua. relaçõe&I
o contrato lia casamento de
NU filho lDALINO. com a

.rita. Ely M-artin. Cardoso.

ELY'e IDALlHOI
confirmo.m I

Florian6poli•• 13-7-946

(apltão Romeu Delayte e sua exma. espôsa Martinha
Bran,a Deiayte

l{articipam aos seus pa.rentes e pessoas de relações,
o contrato de casamento de, sua enteada e filha I

ROSA com o sr. WALDEMAR FIGUEIRa
funcionário do Banco do Brasil.

11_�__R_O_sA__e_w_A_LD_EM_.A_R ,1noivos

Fpo1is., 16-VIl-946

EDUARDO LUZ' E SENHORA
participam aos parentes e pessoas de suas relações,
.

o nascimento de seu filho EDUARDO
ocorrido no dia 13 do cor.rente.

'

ltaiai, 14-7-946.

ILIOANCIA,' CONFORTO E ECONOMIA,
consegue·se com os trójes sob-medido.
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S·exta-telra. 19 de Julho de '''6

O professor Abelardo 'Sousa para, no Cur

so comnlementar anexo ao Grupo Escolar
'f Luiz Delfino ", de Blumenao, substitui.r, a

contar de 10 -de julho de 1946, a professara
Ângela Maria Tancredo de Oliveira.

A professora Eugênia Cavalheiro Maealhães
para o Curso Complementar anexo ao Grupo
Escolar "Horácio Nunes", da vila de Valões,
rrumioipio de Pôrto União, a contar de Iode

julho de 1946,

O professor Wilson Cesar Floriani. para o

Curso Complementar anexo ao Grupo Esco

lar .1 Luiz Delfiuo ", de Blumenau.

Com fi. gratificação mensal de Cr$ 350,00
(trezentos e cinqüenta cruzeiros), corren

do a despesa por conta da dotação 1.035;
do orçamento vigente:

O professor Policarpo Querino Botelho pa

ra, na Escola mista de Roça Grande, distrito

de Lmb ituba município da Laguna, substituir

a professora auxiliar Almerinda da Sjlva Fer

nandes, que requereu noventa dias de licença,
a contar do rlia 10 de julho de 1946.

Com a gratif'icação diária de Cr$ 15,00
(quinze cruzeiros), correndo a despesa
por conta da dotação 1·0.14, do orçamen

to vigente:
A complemcntarista Ma ria ela Glór'" Pe

reira, para exercer a [unção de Professor no

Grupo ,scolar "Prof. Manoel Cruz", de São

Joaquim.
A complementarista Norma de Sousa, para

exercer até 30 de novembro de 1946, a função
de Professor no Grupo Escolar "Castro AI·

ves ", de Araranguá, a' partir de 1° de julho
de 1946,
A complemeutar ista I1uminata Valezam pa

ra no Grupo Escolar U Professor João Jorge
de Campos", da. vila de Tangará, no munici

pio de Videira, exercer a função de Professor,
até 30 de novembro.

Decreto de 15 de julho de 1946

o INTERVENTOR FEDERAL �ESOLVE
Nomear:

De acôrdo com O art. 15, item 'V, do de-
ereto-lei n. 572, de 28 ,de outubro de

1941:

André Pedroso para exercer, interinamente,
como substituto, o cargo de Fiscal de Estra
das de Rodagem padrão H, durante o irnpe
dimento de Edmundo Grisard como Prefeito

Municipal de Araranguá,
Decrctoxsde 16 de inlllo de 194ô

O IN'rl�RVE;,\'fOR FED1�RAL Rr�SOLVE
Nomear:

De acôrdo com o art. 169, do decreto-lei n.

431. de 19 de março de 1940:

Valruor Antônio Corrêa para exercer o car

go de Escrivão de Paz vitalício, do distrito da

sede do município de. Imarui, comarca de La

guna.

Desiçno«:
Gustavo .Ncves, diretor da Diretoria da Jus

tiça e Saúde, para responder pelo expediente
da Secretaria da Justiça, Educação e Saúde,
enquanto durar Q impedimento do respectivo
titular,

De acôrdo com os arts. 62 e 63, do decreto

lei n. 614, de 2 de março de 1942:

Raulino Francisco da Rosa, ocupante do

cargo de Inspetor de Fazenda, padrão L, do

Quadro Único do Estado, servindo na 3" Zo

na Fiscal, com sede em Tubarão e Fanor de

Freitas, Escrivão do Crime, Júri, Execuções
Criminais e Feitos da Faz-enda, para arbi

trarem o provento de aposentadoria que cabe

rá ao serventuário Manoel Teixeira Colaço.
O Interventor federal, tendo em vista o que

consta. do processo n. 357, de J946, da -Secre

taria de Estado dos Negócios da Justj.ça, Edu

cação e Saúde resolve
Aposentar : Com o salário diário de Cr$ 16,00 (dezes-

•
seis cruzeiros}, correndo a despesa por
conta da dotação 1·034, do orçamento vi·

gente:
A ginasiana Efigênia Cristina Cesar Mafta

Com a gratificação mensal de Cr$ 300,00
(trezentos· cruzeiros), correndo a despesa
por conta da dotação 1·035, do orçamento
vig'ente:

O professor Altino de Almeida Rocha para,
no Grupo Escolar "Paulo Zimmermalln". do
Rio do Su1, substituir, a c�ntar de 1° d� ju
lho de 1946, a professora Eu?a Reis 'Werner,
que requereu sessenta (60) dias de licença,
A professora lrinéa Farias para, na· Esco

la mista de Serraria, distrito e nlutlidpio de
São José, substituir, a contar de 1° de julho
de 1946, a professora Jorgelina Faria Cunha

• que requereu noventa (90) dias de 1icença.
'

A professora Belarminda Pacheco de Sousa
para, no Grupo Escolar "Henrique Lage",
da vila de Imbituba, município da Laguna;
substituir a professora Jurema Espezim dos

Salltos, que requereu licença, a contar do dia
1° de julho, de 1946�
A pl'ofessora Maria I..eda ·Vaz Laus para,

no Grllpo Escolar "Luiz Delfina", dft BIu
menau, suhstituir, a. contar de 1° de ju1ho de

1946, a professora licenciada, Ângela Maria
Tancredo de Oliveira.

'

A professora Irlauda Machado, pan reger
mais uma classe no Grupo Escolar "'Lauro
Müller", de Florianópolis, a contàr de 2 de
julho de 1946. I

A profe$�ora Célia Ambrósia Soares para,
na esc01a mista oe Pedras Grandes, no mu

nicípio rle "ruharão. substituir, a contar de 10

de julho de, 1946, a professora licenciada, 'Ge
raldina Lebarbenchon Cunlia.

'�om a gratificação mensa� de Cr$ 300,00
(trezentos cruzei1'os), cOlTendb a despesa
por conta da âotaçãó 1-028, do on;amen-

REí'lRARAM SUAS CANDI- .1
DATURAS

Tôdas as bebidas, inclUSIve aO!
fabricadas em outros Estados.
retiraram suas candidaturas,
para ...einar nos lares catll.r!.-

[uensesJ
- em vista da certíssi

ml! vitória do aperitivo KNOT.
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]LIRA TENI� CLUBE-Amanhã, dia 20, gr�nd� soirée com a apresentação
da .cantora patricia senhorita Alma Dlíkewskí, cóm inicio às 21,'30 .heras.

Reserva de mesas na Joalheria! MORITl.
------------------------------

Pelos Clubes I Crônica da
Cons titulare

Teixeira Leite

Exclusivo da Agência Argus
. para "O Estado",

Rio, julho, 15 - A sessão de

hoje foi quase toda ocupada
com assunto constitucionais.
A tempestade que se presumia
agitar -o Palácio,' Tiradentes,
com a continuação dos debates
sôbre a polícia potiguar, amai
nou ou ficou transferida para
outro dia, de atomosfeéra mais

adequada. Às 11,00 - Bazar de músicas.
'I'rabalham os srs. congces- Às 12,00 - Oferecimentos musí

sistas na apreciação das milha- cais.
res de emendas propostas. A Às 14,00 - Intervalo.
tarefa é ardua. Sobram emen- Às 18,00 - Abertura - Ave Ma-
das e discussões, mas o tempo ria. - X _

vôa. A promulgação da Constí- I
Às 18,15 - Alma Portenha. C.ALCADOS

tuição prometida para agosto, Às 18,30 - Anjos do inferno. Casa a A Capital.
tícará para o fim do ano, ainda Às 18,45 - Momento esportivo. Casa Perrone.
se os bons fados ajudarem. Não Às 19,00 - Ritmos de Tio San. Casa Renato.
falta quem não vaticine en-r Às 19,30 .: Dep. Nacional de In- Casa Renner.
trarmos 1947 sob o regime da formações. - X _

tão combatida Carta de 37. Às 20,00 - Frankie Carle em solo JO_A,LHERIAS
x x x de piano.

-

Müller.
Junto com Murilo Caldas, Quel?rou a monotonia do con. As 20,15 - Tomrny Dorsev e sua Grillo.

apresentar-se-ão também as clave o sr. Campos VergaI, que orquestra. Esmeralda.
consagradas cantoras: - Lin- leu tópicos de uma carta escri- As 20,30 - Músicas, variadas em Royal.
da Marival, cantora de samba ta por um jornalista americano gravações. _ X _

que faz dupla com Murilo Cal- e publicada na imprensa de S. As 21,00 - Páginas musicais MóVEIS EM GERAL E GRU-
das e a linda Nelly Ferry, can- Paulo não sendo revelado o no- Às 21,15 - Vatlsas vienenses POS ESTOFADOS
tora melódica da Rádio Bel- me d�-autor. Essa carta é oheia Às 21,30 --'- últimas melodias. Reiníseh '8. A. Comércio e

grano de Buenos Aires. de misérias contra o Brasil e os ÀS 22,00 - Programa para ama- Indústria de Madeiras - Rua
Acompanhará Murilo Caldas brasileiros. O orador verberou nhã - Boa noite. João Pinto, n. 44 - �one: 1134.

e suas cantoras, nesta noitada o procedimento dêssa desabu- Encerrnms-nm,
_ X _

de arte e alegria a bem orga-I sado pluritívo, que nada tem de ------------_ I ARTIGOS ESCOLARES
-,

nizada orquestra do Clube 12, bom vizinho, procurando des- AGRADECIMENTO} Livraria Moderna de PedroSRA. DIVA TAVARES sob a regência do maestro Sol- manchar com os pés aquilo que A J.I '. Xavier e Cia.Regista a data que hoje ka e o já consagrado conjunto o cérebro privilegiado de Ro-
ranscorre, o aniversário nata- ,"Demonios do Rítmo". osevelte construiu com sínce-
Iício da exma, sra. Diva Tava- •

ridade e superior pensamento
res, digna esposa do· sr. Mario

L,·rr;a TeUI·S 5!lube no destino dos povos desta par-'Tavares, tabelião em Jaraguá. U U te do mundo. O representante
SRA. BENEDITA MEDEIROS ALMA ORLIKOWSKY NO da nação requereu medidas re-

FERNANDES LIRA pressivas, quais a de expulsão
A �feméride que hoje trans- Finalmente teremos no' sá- do jornalista, caso êle se en-

corre, o assinala o aniversário bado Alma Orlikowski cantan- sontre no Brasil, e de proibi
natalício da exma. sra. Benedí- do para a nossa capital. . ç�o de seu ingresso em nos

ta Medeiros Fernandes, digna A sua estréia será 'no Lira sas plagas, se andar lá por 10-

esposa do sr. Euclides Fernan- Tenis Clube, acompanhada pe- ra fazendo estrepolías. Em su-

des, funcionário do Banco do lo maestro Jorge Kaszás. ma: um indesejável.
Brasil nesta cidade. Para a noite de arte de sá- Para mostrar o grau de au-

STA. ALDA MOTTA ESPEZIM
bado próximo Alma Orlikows- dácia dêsse estrangeiro, cita o

ky selecionou o seguinte pro- orador um trecho da tamígera-A data que hoje transcorre
grama: da carta, em que diz:

regista mais uma [estiva prí- I "Detesto mais seu país, seu 10.,.-

�vera da gent�l se�horita AI- 1 Tre Giome Son Che Nina grande Brasil, a terra dos DFB.
-'(II M�tta Espezírn, fI�ha do, sr. _ G. B .. Pergolesi. Inexplicáveis e deshonestos 20
Franciseo Mota Espezím, e gra- 2 Berceuse - J. Brahms. funcionários públicos". f rio.c�oso ornamento da nossa 80- 3 Derradeira Rosa de Ve- Ora, funcionários deshones- HITLER VIVEcíedade, rão - Thomas Moore. tos e inexplicáveis também os 30 - Nina Foch - Osa Massen.
STA. BRAULINA O. PURI- II há, e com fartura, no país do o UIVO DO LOBISHOMEM

FICAÇÃO 1 Serenata - Mascagní missivista, não sendo poucas Censura até 18 anos.
• Festeja na

. q.ata qu� hoje 2 Amapola - Lacalle. as crônicas forenses de lá que. Preços: - c-s 3,00 _ 2,40.
transcorre maIS uma pnmave- 3 - Torna a Surriento não registam peculatos e ou- _ .

Ia a gentil senhorita Braulina E. de Curtis. I tros escandalozinhos ínteres-
O. Purificação filha do sr. Ar- 4 - Um dia quando eramos santes. Os funcionarios brasi-
tur Purificação. jovens - J. Strauss.

. leiros são, em geral, honestos.
MENINA MARIA APARECiDA _

III
. .

E tão honest�s" .

que morrem 2° - Basil Deaden - Will Hay,
A

.

1 'd t d h J' mais I 1 Cançao da GUItarra -

sempre na rmseria. Se alguns DETETIVE A FORÇA
'li ss�nat� a a. a e o â a

Marcello Tupyna;mbá. fazem exceção á regra, não 3° _ Fi;nal do seriado

1amta es l�a PMnm�veAra reaCI'�a- 2 Canto da saudade - AI- chegam para desmoralizar a A FLEXA NEGRAn e menIna ana pa li, b tCtt Cdilét f'lh' h d S' João er o os a. classe. Exemplos sem con a ensura até 14 anos.

Ma
a 1 In a o. r.

3 Oh! Dulce mistério de la poderíamos enumerar. Preços: _ Cr$ 2,40.�r '

.

vida - V. Herbert. Vamos esperar os resultados " .

STA. EUDORA SCHAEFFER 4 Ay, Ay Ay - O. Perez das medidas solicitadas pelo RITZ - amanhã ás 7,30 hora;
Deflui na efeméride de hoje Freire. sr. Campos VergaI, com quem

.
aniversário natalício da gen- Acompanhamento pelo maes- estãio solidários todos os brasir

1.1 �enhorita Eudora Schaeffer, tI'O Jor.ge Kaszás. leiros ,que acreditam não ser
dIleta filha do sr. Evald@ Scha- N. B. Após o concerto haverá isto aqui ainda uma c'olônia
erfer. soirée. sem dono e sem leis ...

MURILO CALDAS
CLUBE 12

NO

Está marcado para sabado

próximo,' a estréia de Murilo

Caldas, o interprete perfeito
do samba, nesta capital.

.

A sua primeira noitada, tê
rá lugar 'nos aristocraticos sa

lões do clube 1f de agosto.

Para bem servir ao leitor
.desta secção, necessitamos da

.sua colaboração. Escreva ou

-telefone informando-nos:

a) ,
- .quando estiverem

...errados nomes ou datas aqui
iencíonadas: ,,

b) -- quando pe�ôa de
.sua familiar ou de sua amíza

.-de nascer, casar, viajar, fizer
i:anos ou falecer.

Sómente assim readaptare
.mos o' nosso cadastra social.

* * *

IANIVERSÁRIOS:
,_ANTONIO VIEIRA SCHMIDT

Passou ontem mais um

--transcurso do aniversário na

talício, do jovem Antônio
'Luiz Vieira Schmidt funcioná
'rio da Imprensa Oficial do Es-
"tado.' .

SR. LUIZ MOTTA ESPEZIM·
\ A data que hoje transcorre

,

sinala o aniversário natalí-
'i: o do sr. Luiz Motta Espezim,
comerciante nesta praça.
:,BERNADINO DA COSTA VAZ

Transcorre, hoje, o aniver
sário natalício do sr. Bernadino
.(!� Costa Vaz, funcionário da
Caixa Economíca de Floriano

. polis.
SRA. LUDOVINA PELUSO
Aniversaria-se na efeméride

de hoje, a exma. sra. Ludovína

Peluso, viuva do saudoso con

terrâneo Vitor Peluso.

Crediário Knot - Telefone
N° 1022. - Rua João Pinto,
N° 5 - Anexo a Redação do

Jornal "O Estado"

*

":"_x-

RELACÃO DAS CASAS QUE
FOÉ:NECEM PELO CRE

DIÁRIO KNOTSOCIEDADE R�4.DIO GUARUJÁ
LTDA.

raso

o FAZENDAS
Casa Cardoso.
Casa Nova.
Casa Otto Bernhardt.
Casa O Paraiso.
Casa A Capital.
Camisaria Júlio .

Casa Yolanda .

-x

ALFAIATARIAS
Brito.
Brogno11i.

.

Carioni.
Plorisbelo.
Renner.
Casa das Casemíras.

Resenha das programações para

dia 19 do julho de '1946
Às 9,00 - Bom dia para você
Às 9,30 - Noticiário Guaruiá.
Às 10,30 - Orquestras típi-cas ar

gentinas,
Às 10,15 - Assim canta o México.
As 10,30 - Conheça os Estados

L'nitíos,
,

As 10,45 - Cartaz das sextas f'ei-

Caetano Iosé Fe reira e senhora
agradecem a todo. o.s que se diqna�
ram vi.itar .ua filha. IRACEMA
FERRElRA. quando internada no

jIosp tal de Caridade.
Agradecem. também, ao sr. dr.

Zulmar L'n9 Neve. e às h-mãs e

enfermeiras. o cuidado e carinho
com que cercaram lIua filhu.

DR. ALDO ÁVILA
DA LUZ
ADVOGADO

RuaFeliJ.)e Schmidt, n° 21
F'0ri" "óonlis

COMISSÃO ·ESTADUAL DE PREÇOS

Nas últimas reuniões realizadas pela Comis
são Estadual de Preços foram estudados e 50"

lucionados os assuntos ou temas que se se

guem:
1 - Transporte em Blumenau - Foi alvi

trada a alteração das tabelas de preços das
firmas Otto Jens Jensen e Kumm & Irmãos,

. estatuindc-se duas secções. de 3.500 c 7.001)
metros, com os preços de Cr$ 0,50 e Cr$ 0,80_
Os estudantes e os opcrár ios terão 25% de
abatimento.

.

2 - Tabelas municipais - O Estado foi
dividido, a título precário, em sete �(7) zonas)'
para efeito de comparação das tabelas.

São elas:
a) - Florianópolis, Biguaçu, São José, Pa ..

lhoça, Tij ucas, Nova Trento, Pôrto Belo e

Camboriú.
b)' - Lajes, Bom Retiro, Curitibanos e São

Joaquim.
c) - Tubarão, Laguna, Irnarui, Orleães, _

Urussanga, Cresciuma, jaguaruna e Araran- ,......-

guá. .

d ) - Joinvile, Araquari, São Francisco do
Sul, Jar-aguá do Sul, Serra Alta e Campo
Alegre.

e) - BJumenau, Brüsque,. Ttaja i, Gaspar,
O sensacional documentá- �1�1�iaJ, :'imbó, Rodeio, Ibir-arna e Rio do

f) - Mafra, Itaiópolis, Canolnhas e Pôrte,
União.
g) - Joaçaba. Campos Novos, Concórdia,

Videira e Caçador.
Já foram iniciados os estudos tias tabelas

das zonas sétima e primeira.
3 - Está em estudos o tabelamento do

queijo: como medida preliminar, a C. E. P.
sugeriu'à Comissão Estadual de Abastecimen
to que estendesse ao queijo e manteiga o

contrôle da exportação, determinado na porta
ria n, 48, daquele órgão.' .

4 - Açúcar - Foi sugerida a adoção de
medidas de contrôle da venda de açúcar. �3
usinas recalcitrantes que se não conformarem.
com o preço fixado, que é o da safra ante

rior, serão aplicadas, sem demora, as sanções
previstas em lei.

S - Laticinios - Foi convocada uma reu

nião dos produtores de laticínios. na próxima.
Quinta·feira nesta capital, devido à reh:ttãncia
de alguns clêles em cumpt-Ír com o tabela
mento.
Secretaria, em 15 de julho de 1946.

RITZ - Hoje, ás 7,30 horas.
última exibição
Cine .Jornal Brasileiro _

ROXY - Hoje, ás 7,30 horas
10 - Noticias da semana 46x20 -

DFB.

Sensacional progroona:
10 - Lourinha perigosa - co

méclia �usical.
2° - O Falcão em H'OI.lywood

drama policial.

CLUBE DOZE DE AG.QST'O-Dias 20 e 21 do corrente, com inicio às
,2.1 horas, grandiosas noitadas dançantes, com a apresentação de 1\1urilo Caldas,

Linda. Marival e .Nelly Ferry, consagrados cantores do Rádio. Reservem
Cf, 30,00 para as dItassuas mesas. noites.

'i'" 1
. :h'��d

_'.,f
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Leboretõrío
Clínico

RUA JOÃO PIHT01 2S
Fone: 1448

Em Erente ao T'ásouro
do Estado

Florianópolis
Parm. rJi'lrl'lilí AIUS (\8 scuza

"

da Gosta Avila

"

Dr. H. 6 S" Medina
�arm. L.

GRIPE o TOSSE o BRONQUí'TE

,4

I

I
I

l

: -\
I

, I

II
irl
Iii

i\OS nossos

Agentes
Leiam todo dia esta (oluna

até o. fim
.

-- Pedírnoe aviaC::r por telegra
ma. quando o jornal não ehega�
no me.mo dia.

QUEiXAS E REC,LAM,AÇ�
PREZADO I.EITOR:-Se O'<tue!M

"interessa é, realmente, uma providência
para endireitar o que. estiver .errado \)11

para que al�trma ·falta não se repita; e

NAO Q escândalo que a sua reclamaçâe
O� queixa podêrá vir a causar, encann-

nhe-a á S'EC:':;AO REtL"AM"ACõF;S.
de O i;STADO, Q.lle o caso serâ lendo

s-em demora ao conhecimento de quem

de. direitç; rececend> v. s. uma IOtOfWG

'ç�,:! do 'resultado, embora em alguns cs·

SoS' não s�jam pu&C.tados nem a recta

mação. uero a providência tomada.

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

.

Centro Espir ita L...-Carldade e Amor.

comunica a nudança do seu 'consul

tório' para a rua do Senado, 317, � ..

andar - Rio de Janeiro.
'

(Consultas Cr$ 20.00), onde pa...

a �ferecer 'OS seus préstimos. Escreva

detalhadarnente o nome, idade, ecde

reco, enviando envelope selado e subs

críto para a re-sposta, juntamente com

a imcortância acima.

ESCRITóRIO IMOBILIÁRIO
A_ L. ALVES

Rua Deodorc, n. 35 - Fnolis.

Encarrega-se oe : compra, venda, hi.

poteca, legalização, avaliação e admí

nistraçâo de im6veis.

Oeaaniza. também, papéis' para com

pra de propnedades pelos In!'t. .ttut.a

de Previdência e Montepio Estadual.

AUMENTE
seus negócios em São
Paulo, confion�o-os a

MARIO SCHAEFER
Representante

Caixa Postal, 5156
End. Tel.: Maziely II

AgânciQII II Rllpl'e.entaçõ•• em
Gerol

Matriz: Florian6polil.
Rua João ph,toõ n. !II

CC':lI:a Poate l , 37
Filial: Crellciúma

Rua Floriano Peixoto, ./n
(t;àll. Pr6priu).

Telegrama.: ·PRIMUS·
Agent.. 'DC. prin.cipal.
munlo\oio. do E.w®·

,
, •

o Sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
1NDU8THIA L-.JOINV 11;I�R
TORNA f\ ROUPA BRANQUISSIMA

WBTZELelA. (rv'tlrco
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Economío e

Finanças
IMPORTAçõES DE CAFÉ
París - A França figurava

antes da guerra entre os gran
des consumidores de café. O
consumo "per capita" subia a

quatro quilos anualmente e co

locava os franceses entre os

grandes tomadores de café.
Em 1938 o consumo nacional
foi de cerca de 186.000 toneia
das. Nesse total as importações
estrangeiras somavam 126.000
toneladas, das quais 85.00) de
café do Brasil .As coiô -ías
francesas contribuíam para o

consumo da metrópole c�m as

restantes 60.000 toneladas.
Durante a guerra o consumo

foi grandemente sacrificado
devido ás dífículdades da ím- \

portação. Em compensação as

colônias acumularam estocues
apreciáveis cujo escoamento
se processa agora de forma re

gular. Em 1945. as Importa
ções franceses de cadé soma

ram 45.00C toneladas. As reser

vas coloniais não demorarão,
porém, a se esgotar e a Fança,

I para voltar ao nível le consumo
o

de antes, terá de Importar
------------- quantidades aprecíaveís de ca-

fé dos antigos fornecedores.
Este reinício de intercâmbio

está", naturalmente, condicio
nado ás condições da economia

francesa, sendo tanto mais
realizável quanto mais pronta
mente se ampliarem as vendas
da França para o exterior.

'I: * *
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BREVEMENTE
Evtabifizaderes automati cos para rádios Não há mais
probabilidade de seu r ád io queimar. Patente requerida.r

LABORATÓRIO ELETRON
Rua J ião �into. 0.° 29 - Sobrado.

«Seleções» conta. como foi o milagre de.
;�'�Costa Rica' DO setor de educação
iDa pobreza e da miséria até bérn, para todos, exames médi

.uma vida agradável e ordena- cos e vacinas gratis. Afim de

.da, Da Ignorâmcía o generaliza- levar a instrução ao povo,

.da, a um alto grau de altabetí- abriram-se bibliotecas públí

.zação. Do domfmío intelectual cas e um museu nacional.

tpor parte de uma elite, até a Após contar-nos como F'er

:participaçãão .das massas nos nandez realizou tais milagres,
negócios públícos. o artigo de Seleçôes conclue
Costa R.ica alcançou tão dizendo: "Nenhum homem ou

.sensacíonats mudanças. nos. grupo podscexplorar um povo
.-Últimos 60 anos, conforme re- que conheça a razão das coí
.Iata um artigo do número de sas. E em simples mas prátí
jullio de Seleções do Reader's cas condições, os costarrtquen
Dígest. Isso se deve, em gran- ses conhecem atualmente a

,lde parte, a um verdadeiro razão tanto de seus problemas
apóstolo da educação popular: nacionais como individuais.
.Mauro Fernandez, que em "Foi isso que .Mauro Fer
'1885 resolveu dedicar-se á re- nandez teve em mente quando,
:.fomna da educação no seu há 60 anos, se pôs a caminho

país, para dar á sua pátria estabm-lQuando \Fernandez era ra- dade, conforto, e cultura de-
o

'paz, havia em sua pátria uma senvolvida através de educa-'
]>equeninà universidade de on- ção democrática". I
cde saía um punhado de advoga] --:- -:- _

dos, padres e poetas; mas to
-da Costa R.ica o ainda era um

'país de um alf'abettzado para
-cada dez habitantes. Hoje, se-

-gumdo o artigo"A Democracia
'e Dom Mauro" , vemos que
'Costa Rica é mais alfabetizada
'que a E�panha, a Itália, a

,'Grécia e muitos outros países
-europeus. Um quinto do orça-

o menta nacional é destinado á
-educação pública, e o país, com •

.

726.000 habitantes, possue 850
escolas primárias, frequenta
-das por 80.000 crianças, onde
,epsinam 3.500 professores.

Sendo, já, um advogado de
renome, além de político e ho
mem de negócios, Mauro F'er
'nandez tornou-se, aos 42 anos,
Ministro da Educação em Cos
ta Rica. O país, segundo ve-

-:mos neste artigo de Seleções,
'tinha cem prédios escolares
.:muitos dos quais permaneciam
fechados. O corpo docente era

mal pago, e a unívérsidade, de
-earíssíeno sustento, esgotava'
. qU3ise toda a verba destinada a '

�ducação.· ..

Ficamos sabendo, pelo mes

-n10 artigo, que Dom Mauro co

.meçou por abolir a uníversída
;f!'e. Abriu escolas normais e

<cursos espeoíalizados para a

formação de professores, mul

i.iplicando o número de esco

las primárias. Pôs em vigor
novos e inteuessantassimos
cursos de estudos práticos,
-dando aos ginásios cursos no

'vos de ciências, estudos técní
-cos e de Itnguas. Foram dístri
buidos Iívros gratuitos ás

.crtanças, difundindo-se tam-

F,;te. sem (om:rom;,sos
'LIVRARIA ROSA

I Rua Deodoro, 33
.

Ftor ianópolis
Livros novos e usados.
em diversos iddom as.

Atende encomendas de
obras editadas no Brasjl
ou nl'l I".trangeiro.

. _ 1.

INov.IOao,·:i todas a8

osemanas

o

D
Com o. produtos do Inl.rna· .

lional Horves.ter V. S. obté",
a proteção de 115 anos d.

.�r;incia & serviço.

Em qualquer tempo... If

o rendimento, a economia e a durabilidâde são Ia-
,

tores a considerar quando se pensa em transporte.'
Em virtude da sua linha completa de caminhões, a

Interriational Harvester oferece tôdas essas varrta-

gens pela escolha do modêlo adequado a cada ne-

cessidade de transporte,

Proc�re conhecer a série completa International pe-

dindo-aos informações detalhadas sem compromisso.
Concessionários:

RA.MOS & (IA.c.
Rua João Pinto, 9 - ex. Postal 220 - Fone 1.641

Tel. Somare - Florianópolis.

Dr.' CLARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e cível

Constituição de Sociedade•
NATURALIZAÇÕES
Título. Deelaratórios

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

Re.id. -- Rua Tiradentell 47.
FONE -- 14681

Reabertura do
Laboratório

Radio-Tecnico-Electron
Fundado em 1935

Montagem de rádios, Ampli
ficadorelÍ-Tl'an.mi"oll'e&

Mabrial i'rnportad... direta
mente dos U. S. A.
Proorietário

ütnmer Georges Btihm

I
E�ectle - Tecnico - Profissio�a)

formado na Europa
Florian6poli.

�U(1 João Pinto, n 29 -- Sob,

PRóXIMA COLHEITA DE
TRIGO

Paris - Ainda não são mui
to precisos os prognósticos sô
bre a próxima colheita, tritíco
la. O Ministro da Alimentação
calculou a safra entre 60 e 70
,milhões de quintais, mas ou

tras autoridades são menos oti
mistas em suas previsões, dan
do apenas de 60 a 65 milhões
de quintais Ipara a safra.
Embora o aspécto das cultu

ras seja muito favorável pare
ce dificil prever cifras superio
res a 70 milhões de quintais.
Na base das superficies semea
das alo de abril esses cálculos
dariam um rendimento médio
de 16 a 17 quintais por hecta
re mais alto, portanto, qUE' a

média de antes da guerra, ava
liada em 15,3 quintais. Caso
estas previsões se confirmem

pode-se esperar um aumento
na ração do pão e também a

redução no próximo ano, 'las
ímportações de trigo. De qual
quer modo, porém, seria pre
maturo esperar a supressão to
tal do racionamento.

ICONTA CORRENTE POPULJAR
Juros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S. A.
CAPITAL: CR$ 60.000,000;00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

TrajanO, 23 • FlorianópolisRua

'Sedas, Casimiras e Lãs

SA."A. aos,;.A
.() R I_�J\ ='JDO �O L\ I-{ P�jI_JL1.

Roa Conselbeiro Mafra, 36' loja e sobrelote - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End, Teleg .. : «Scorpellí» --- Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'): E� cºntinuação ao. Campe�nato de, A�ad�res: d� Cidade, 11!!rór;tn:11 Figueirense e BocalUva farao a sabatma e, domingo, me-I
.�.

Catolicismo

dirão· forças as equipes do Avaí e do Caravana do Ar. e 'SAN��d,DJ�hOJ)IA
S,. VICENTE DE PAULO, CON

FESSOR
Filho de pobres agricultores,

nasceu Vicente aos 24 de Abril de

1576, em Ranquines (França). Já

no menino msnífestaram-se aque

las virtudes que, deveriam fazer do

homem o "Pai, dos Pobres", a ba

negação que o fez privar-se do.

pouco
.

que tinha. para dá-lo aos

-que eram mais pobres do que êle,
e à caridade, esta virtude que vin-

I
cula o índivkluo com Deus e ()'

próximo com os laços a um tempo>
mais fortes e mais suaves. Depois

PROGRAMA DOS JOGOS PA- ravana teve a honra de ven- Agapito Veloso, técnico do itísmo e saltos ornamentais de de estudos que lhe custaram moi-

RA A SEMANA NESTA CA- cer O Avaí, arrancando-lhe o clube da jaqueta azul-amare-] trampolim para ambos os se- tos' sacrifícios e lhe trouxeram as

Pl'Í'AL título de invicto. Levantou o la-branca já tomou as neces- xos e de plataforma de 5 me- mais altas distinções, foi ordenado

AMANHA ,grênlio azurra O bi-campeona- sárías providências para que o tros para homens, em Natação. de sacerdote. Serviu corno vigário

Futebol t,O da cidade e o tetra-campeo- esquadrão pise o gramado nas Não somente pelo interesse em várias paróquias sucessivamen-

t d t d t lh dí
-

f
. .,

tã di d· te, Mas Deus o tinha escolhido pa-
.

F"
·na O O Es a o, enquan o que me' ores con içoes para azer que em SI ja es ao ispertan o

. B O'C a I li V a x l�elrense o Caravana do Ar recebeu o tí- frente ao "Esquadrão de. Aço". os Jogos Abertos, em todo o ra outros trabalhos. Sua prudência
�Campeonato ,de Aspírantes) , tulo de vice-campeão da cida- '" * ::: Interior do Brasil, como parti- e retidão, sua afabilidade e dístín
as 1�,30 horas. : de. Além disso foram realizadas JOGOS DO XI CAMPEONATO cularmente, dada a situação ção no trato com os hom�ns ga-'

Fígueírense x �o c. a.I _:-1 vavárias partidas amistosas, con- ABERTO DO INTERIOR
. geografica de Santos, cidade nhavam-lh� ,grandes. benf�ltores. ��Campeonato da 1 DlVISao), seguindo o Caravana derr.otar praiana, maior porto maritímo ê�e,. que tao bem. conhecia as m�-

as 15,30 horas.
. várias vezes o Avaí e vice-ver- RESUMO HISTORICO - ES-

de Exportação de' café do rnun- �enas do pO'V'O SImples, aprovei-

L. T _V°Clletbeb-Ol Ca a ana
sa, Veio o ano de 1946. O Cara- T�::goo�IJ.Z��tg:��s do, cidade que oferece atl'ati-I�,oll os favores dos grandes p�raIra ems u x ; r v'
vana do Ar foi derrotado pelo' A

. vos ínumeros para o turismo, fat:e� o bem, aos pequ.en�s. Par� �s-do Ar (Torneio Aberto de Vo-
Avaí no 'I'orneío Relâmpago • SANTOS,

. a maior OLIMPIADA DA AMÉ- te Iirn fundou .associaçoes religio-
Ieíbol e Basquetebol), á tarde.

mas, nas eliminatórias apo- Os. Jogos Aber�os do I�terIür, :
RICA DO' SUL, está fadada es- sas, entre as qua�s _a Congregação

Basquetebol derou-se do título desse certa- consI_derados h�]e a maior r�a- te ano a bater todos os recor- dos, Padres da Missão e a das, Ir-
Grêmio Cultural x Lira Te- .me enquanto que os avaianos liza�ao esportlya �a .An:em':d des até hoje registrados, "n�ã.s da Mis�ricór.dia. Co�=: u':-nís Clube (Torneio Aberto de

classificaram-se em 20 ,lugar .rLatina, fo�a� lllstlt�lldo" p�r . xIhares, �edI<eou-s�, �� alívio d� to-
Voleibol e Basquetebol), á tar-

O Torneio "Initium" foi brí- Baby Baríoní, na CIdade ue da especte de mIsenas: A. Ramh_ade. lhantemente vencido pelo Avaí .Mo.nte Alto, Estado de :.:3.0 d� França. como os p�lmeIros rm-

DOMINGO
Como podemos atestar, nes- Paulo, no ano de 1936, co� �:n nistros estl�avan_1 a V�c.en�e e lhe

Futebol
tes dois anos avaianos e cara- campeonato. de Bola, ao Ce-::co mostravam confiança ilimitada. E�

Avaí -x Caravana do Ar
vaneiros tornaram-se acérri- para o Interior, De ,Mont.e Al;o, , ainda que o santo nunca se metes-

(Campeonato de Aspirantes), mos rivais, impressionando vi- o Campeonato se transformou se em política. sabia, contudo,
ás 13,30" horas.

.

. vamente o público que viu no em �ogos do. Campeonau: Ah:r- aproveitai- a sua influencia para
Caravana do Ar x Avaí

Caravana do Ar um adversá- to .ao Interior, tendo sId� In- IMPERIAL - ÁS 7',3D horas pedir ri Mazarino, corno já o tinha

(Campeonato da la Divisão) ás
rio á altura, para o Avaí que c�Uldo o C�mpeonato de �atél.I'- '- Sessões das Moças - .feito, com Hlchelieu, fizesse cessar-

15,30 horas. , outrora se limitava a conquis- çao e sua se�� em 1937 f�I a. c - Uma história enternecedora Ias guerras que arruinavam o povo.
Vera Cruz x Olímpíco (Csm- tar vitórias e mais vitórias. ,nade do

.

triangulo �m.elrol e sublime, que fic_ará para Apes�r de uma saude constante-

peonato da 2a Divisão), ás 9,30 Para a tarde de domingo es- U.berlandI�. Em 19.38, �oroca- sempre no seu coraçao! . ��l�nte abalada, por �oen�as e 50-

horas. tá marcado o primeiro jogo ba pat:'oc�nou-os, InclUIndo. o DOCE LEMBRANÇA �flmentos,. chego� VIcente a uma.
•

Voleibol entre' os dois ag,uerr,idos ad-, pedrestíanísmo. N,o. an,o segum. Com: Mabel Payge.- JO,lm'lIdaele�de quase 80 anos, falecendo
Ubiratan x Grêmio Cultural

versários em' prosseguimento te, coub� a .Camp_:nas reallz�· Craven (uma nova dupla). aos 21 de setembro de 1660.

(Torneio Aberto de Voleibol e
do atual certame amadorista. los .c_om � lI�clusao 'tl� .Tem?

,

No programa: 1 - A Sema- * * ,x.

Basquetebol), pela manhã.. Será como das vezes ante- Em Sao Carlos 1940, fOI incluí- na na Tela - DFB. .

Basquetebol ríores, 'uma pugna gigantesca d? o. :nro ao A�vo _e o pedres- 2 _..:._ O Tí�ido. Romeu - De-

'BJ IBandeirante x U b i r a t a n
e sensacional onde a técnica tIamsmo fez parte, cOI?o. pro- senha colando.

.

" .• �'no(Torneio Aberto de Vol,eibol e
e a disciplina', esperamos, se- va do pr0l?!ram� de Atl'etIsm�. Sras. e sritas - Cr$ 1,20

.�'"'aJ
.

1Basquetebol), pela manhã,
jam os fatores que contJribui- quando sa,I o Tlr? .ao .AJ'vo e :se Estudal1:tes - Cr$ 2,00 .

n �Ubiratan x Lira (Infanto-Ju- rão para maior brilhantismo Foral? daI par� �Ibe1rao P�eto CavalheIros - Cr$ 3,00
venil - (Torneio Aherto de

do espetáculo futebolístico que
mclulU o Vole�ból, desdoblan- "Geral -, Cr$ 1,00;, A injuria revela uma alma mer-

Voleibol e Basquetebol), pela merece 'ser visto por imensa do-se os camp�or�atos de Bola Imp. Ate 14 anos. .gulhada no IMo da maldade "que ·çe-
manhã. assistência, porque será de �o Cesto e VoleIbol pára ambos

. . .. .... .... do ou tard'e a arrastará ás aflições
xxx

grandes proporçbes, capaz de os sexos. _Voltam em 1942 a. �e- D0!llingo: Odeon - Imperia1 do remorso.
AVAí X CARAVANA DO AR, deixar o. público em "sus- rem reall�ados em ,Reh�Irao, Llbertad Lamarque - em:

O PRÉLIO ATRAÇÃO DE pense". .

I Pre�o,. agora com o. atletI:mo UMA VEZ NA VIDA
DOMINGO

O Avaí conta com autênti- fem�nmJ. Em 1943 �orocaba I Teatro A. de. Carvalho
.Nestes dois ,últimos anos os

cos mestres da pelota como �eallza-os pela s:gu�aa vezt e ?ia 26 - Espetacul,ar E�combates pebolísticos entre os
Adolfinho, Fatéco, Boas, Nize- C?lll o !nes�o programa .e�_.e- tr-ea de: IRACEMA. J?E ALEN·

valentes "teams" do Avai e.Çlo ta, Saul, Tião, Feltpe, Amau- flor. Taubate, e� 1944 fOI ��de CAR - e �ua. fOl�ml�a:,el Com-Caravana do Ar têm atraido a
ry, Zacki, Ivany, Henrique e dos Jogos e r:a cI?a.de d� C�n-. panhla de comedIas.

atenção do mundo esportivo Tavinho, enquanto que o Ca- traI. do :sra.sl�, fOl mclUldo ú
_

florianopolitano., arrastando ao
ravana do Ar possue os não Tems. fem'inmo. �m 1.945, ,.

"Stadium" da rua Bocaiuva menos/eficientes "play-ers" Pei- Campmas,pela segunda vez

OD INmultidões de eXlpectadores. xoto, Sanford, Leônidas, Ha- fOI sed,e dos �ogos e seu p�og:'a- . - - -

Os que Já tiveram o.c8:sião
zan, Lebetinha, Gato, Verzo- �a fOl ampl:ado, ,com a m� lU-

�de assistir um jogo entre o al-
la, Moracy, Acácio, Si'l..va, Ha- sao do Xadres e o total dei)�O-

.�..

vi-celeste e o grêmio da nossa roIdo e Waldir. bramento de to.dos os can,peo- '"
B a s e Aérea, naturalmente

Aguardemos êsse magistral natos programados para Bm-

compreendem a r i vaI i d a-
cotejo que marcará época nos bos os se:cos.

d e existente entre ambos nes-
anais do p�bol insular. Santos sede dos Jogos em 1946

se curto período. x_./"'--......... O Congresso dos Jogos Aber·
A peleja das multidões, tal AMANHÃ JOGARÃO BO- tos realizados ·em Campinas,

como é chamada, foi sempre CAIUVA E FIGUEIREN�E escolheu, para 1946, a cidade
disputadissima, o que tem sldo de Santos para séde dos rderi-
objeto para largos comen- B o c a i u v a e Figueirense, dos Jogos Abertos dn Inte;:i0L
tários. cujas últimas atuações têm si- O programa ·dos campe:)D3.-
Em 1944 o. Avaí levantou o do amplamente comentadas tos foi elaborado pelo Congres

campeonato da cidade e o Ca- pelos amantes do futebôl farão 300 �relimünar .realli!aclio nos
ra;vana do Àr contentou-se com o jog9 de amanhã, em conti-\ dias 27 e 28 de abril rp. pasRado.
D 3° posto. No ano seguinte O nuaçao ao campeonato ama- Se de um lado todos os Cam-
Caravana 'venceu o Torneio dorista da cidade. .:neonato?' disputac.os em Cam- COn''lA Ff'RIJW 'IEC'1T€S ou nml&ilS

'''Initium'', tendo vencido o O jogo constituirá uma sur- Ip1nas, ,.foram conservadas, o.s

Ava'í pelo. escore de 4 x O. presa, pois o Bocaiuva encon- programas de Atletismo E �a·
Realizou-se o campeonato e tm-se atual:tl}ente na melhor táçwO, foram ampliados, poi.s

o Avaí vingou-se a:batendo o forma e, embora modestissimos teremos em Santos, na semana

Caravana do Ar pela conta- sejam os seus defensores, será de 5 a 13 de outubro deste 3,no,
gem de 5 x 1, no primenro tur- ca;paz de derrubar o Figuei-I as provas de 110 metros com

no. Porém no turno final o Ca- rense da liderança. ,
barreiras e Pentatlo, no ALe-

, ,
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o alfaiate jnrlic�do
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*

o verdadeiro ,espírita revela-se

pela ,elevação moral e compostura
de atitudes. A sua vida é uma vida.

di.gnifieada pela humiLda/de, pe}O"
perdão, pela carida,ele, pelo trabalho,

ho�esto e devotamento ao ·lar.
,*

Ser espirita é ingressar nos ,ca,

mi.l1'11os corretos ·que a moral cris

tã âlc&il-selh::l e im>põe.
Oscar F. Carneiro

-------'

BI".!

Or5.
Aderbal Ramos

da Silva
e

I
RuoA���G�h��tS 34",1Sala 3, Telef 16-31

..............�

.oão Batista
Bonnassis

COMERCIANTE: Dá um li-

vro à Biblioteca do Centro Aca

démico XI d'c Fevereiro. Con-

tribuij'ás, assim, .para a forma

ção cultural dos eatarinenses

de amanhã!

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

do
�

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Notas científicas
OS IMPORTANTíSSIMOS

,

ANTIBIÓ.TICOS
Nova York (8. L P. A.)

.:_ Quem pegar entre o in

dícador e o polegar uma

pirada de terra do seu jardim,
;'terá recolhido um verdadeiro
'mundo de .mícróbíos, cujo nú-

111e1'O pode flutuar entre jrma
centena de milhar e algumas
'centenae de bilhões. A maior

Dos $�ITiços de Clínica Infan�ll da
p

. ., ......e· sãO mie.....óbios InOCUOSAS,slstênciiJ Munícípa! � de 'Wl'� .�
• ��� _.

tCLíNICA MÉDICA DE ORIANÇAS e, outros sao uteís, ' ao pon o

OONSULTÓ�8�Wu�S N.Anes Ma- mesmo de -poderem salvar a

ehado, t (l1ld.ffeio S. Francl8é9:)� vida aos seres humanos. Por-
Consultas' das '2 às 6 l,1Qral!.

RElSíD:mNCIA: Rua 'Marechal 'Gut, que a terra, que, dantes supu-
.

.

lhet;m'e, fI Fone 783. ruhamos ser o esconderijo ou

I.

DR. MÀDEIRA NEVES "valhrucouto dos germes de
Médico eSPllciaJt�ta em

DOENÇA.
S

Iq,uantas d.O.eriças ato.rmootam
aI

DOS OLHOS '

'h' ídCurso- de ;>\:perfeiçC!aml;'nto e Lon- Taça humana, e oJe C011.81 e-

ga. Prática no RI(), de .raneíro rada uma copiosa fonte de pro-CONSULToAS - P-�líf amanuá: "'I

díartamente das 10,30' às "12 hs, à dutos químicos elaborados por
tarde excepto aos sábados. das ,1,*. '. tí.As III horas - CO-NSUL1Qs'i:(): 'Il1IICl'O-OI'galllsmoS, qu� cons 1-

�:e:;tQt:6.fln� ,nRe�drn�r:�R;;; tuem medicinas da mais 3:1ta _---------------------------.
Pi'esfdente Coutlhho, 58 . eficácia. . \

DR.. M:.tR"ré W:END1t'A'IJS.E;N' Algumas espécies desses mi-
Ej,yetor db HI1,pital "'Nem �alnlts" oroscópícos habitantes €la ter-
CLfNtCA MÉDICA DE ADULTOS , , .

taram emoresroE 'CRIA.l\iÇAS ra Ja 6\ncon r
,.

Y" b

Consult.<)río: :!l. Vis.tande de �uro .atívo nos laboratóríos. Raras
Preto, 2,,",:" esq. da Praça 15 de Nc· pessoas ignoram hoje o que
vembro \..JtoST:�, :::�<) Horizonte")

resp-eita a? ??lor de .que se. ex-
Consultas: das 4 ás li horas. 'traI a penícíltna. POIS baeíllus
Resld'ência: R. liellpe Schínid!, 38 bl'evis elabora a tírotrtcína,

- Fone manual S13 poderosa droga genmicida que

DR. BIASE FARACO líquida com os abcessos do

M.édico _ chefe do ServiÇtl de peito, úlceras externas, por
.

�ifi1is do Centro de Saúde .

muito pertinazes que sejam,DOF.NÇAS DA PELE - SíFILIS
- �Fii!CÇõES URO,(}Ej\.f}TAIS com as ínteções dos seios fa-
r:F�!1��k�E��gs�-I1t:J�.� ciais e com grande 'número de

CON6SI1LTXJ?��sT:�s � hs • ..". R. outras doenças microbianas.
,

'

Felipe êchmldt, 46 E aí temos também o strepR1!:$,: R, Joim1'11e,41 .... FOTi,il 1'64J1
tomtees: grlseus, produtor, da

DR. NEWTON D'AVIlA 'estre,ptomicilna, que hoje está
Operacôés .� vias trrifiáI'ias"":' sendo fabricada em quarrtídano�ni;ils aos ;nt�s1inos. "réto e

anus - Hemorroidas. '!'r.atamen· 'des pequemfestmas, e que está
..

to da coltte anieblana. d b t dFj�io�.erapi� ;- Il)fra vermelho, 'sendo empr,ega; a so re u o
Consulta: Vitor Meireles, 28.

.

q l' as cI'entl'fI'cas Ma<=!
.Atende diariamente. às 11,3(} tIs enl pe,s li ,s· . '"

". li talide, das 16 hs. cem diante as expe1riêItcias coIr,l ela até
'Resld: vidál Ílàrho�. 66.

trona 1067 agQtl'a realizadas indicam sua

eficáJcia em doenças váTias di
ficílimas de curar, entre as

quais figuram â tularemia- e-·a
febre de Malta. A estre,ptomi
cima promete igual,mente mui
to tratamento das afeções do
aparelho urinário e no da fe-
,bre tifóide.

'

A maioria das grandes em

presas fabrieantes de p,rodutos
farmacêuücos e muitos homens
de ciências ocupam-se atual
.mente em esgrav.atar na terra

,para dela extrair os micro-or
ganismos que nela residem em

ilimita:da quantidade, com o

fim de submetê-los a experiên
cias de toda a ordem em busca
de novo-s medic8Jmentos com

que Ise possá combater grande
variedade· de doença:s.

U\mas dnqüenta variedade-s
,

. __ ..... .. _ ..... ._ .. __ ._ _._ __ .... " desSles nlicro-or.gallismos da
,� .......................- ....._- •••• ar�. _,._........... ... _na YiJF.ar.. ÁSiiF_ __w_ _�. _w

_

.

'

ter,ra estao sendo estudadas
�----_...,,_......__._......._....._.._._.._-'"_._.........._......,.......__..._---, como fontes pos'síveis de subs-

COMPANBIA t6ALlAN"4 DA BAtA- j(
tâncias anti-nücr.obianas, que

� se espera venham a conslUtuir
,..tI.tI... 1171 - Sé".: I A I A específicos equiparáveis em

INC�lO)I08 11 T]U,1fSP�BT)';8 ( illliportâlllda ás sulfas e á pe-
IlIlicilina.

I Na realidade, é o êxito feno-
menal da penicilina, droga
como é sabido, 'se extrai dum
bolor - O pienicilum notatum,
Slus1ceptÍvel de criar-se ,assim

Ina terra como no q.ueijo - que
veio dar um poderoso

iIDiPul-I---------------------�·- I
98.687.816.30 so á pesquisa científica em to- QU�R VESTlR·SE COM CONFORTO E ElEGANCIA ?

" 76.736.401.306,20 ; i
do o domínio dos antibiótiCOS'ji

PROCURE �

! ;:J.��r�o�:�!��t!:g;.�:t�-I ftlfai!!�!!� S��!�2i��O�d�ello I_.._.. & -§.,...".,. _ ""'.,.,.., .._ ..,. _.Óc ..,. · ..__ RUR Cunselbeiro MafrR

,.

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

..orur.gi:,: _e Ortope"dia. ellníca e et
rut'g!a do· torax, Partos e doença.

, ele senhoras '

.' lCDNSULTóRIQ: R. Jolio Plnto .,
BlariaqulJi,te das 15 às 17 "o,...
IUil8WIil'NClA: AlmJr}ln� Aft1m.

36. Fone,M. %51

DR. A. SANTAELLA
(D��1.QJna'aO la Faculda5le Na-

elOnat. cj ema da Vn�ver.sl4&·
de dI); • l'4édlCl)l por c»M�'
.,. d .', Nat!lG'll!il de :n"
l\&s' Ex ínterno
casá tseric15:rdiá e tal
Pl.liq cÓ' ilO Rio n� capi -.:

CLtNfêA MF1n�..... DOEN'ÇA8
NJmYOSAS

- <:lOllsult6lrlo: l!:\1li1é1o Amflla
NETO' .

- Rult. Felipe Schmiilt. Çonsúltul
Dâli 15 ás 18 lioras -

JlesldíljLda: Rua Ai.vam d.e. Cana·
, .1b6 nO lS - FI(!'i'1ân:ó11J)ll&
------------------------

DR. ROLDÃO CONSONI
cmt1'BGIA GERAL �,ALTA. (}l.
81JR(}Ü�. - MOLÉSTIAS DE _
•••:�NHORA.S - fA.RTOS ".

'

I'PrmaSlo pela F..aculdad(! t:,e M«tl'
.el:lj�ã da UniVér'sidade de 'Slio

PIli4.P'. onda foi assistente y(ll' vlt·
rios anos do Sel-vjÇO Ci:r;1irg'ico-"(fo

Prof. AUp'lo Correia 'NelQ'
Cf!1ú"gia do estõmal10 e vias bl·
IIlIrés •. tntesttnos qelgado e gt:'OIIsQ.
tirüfde .. ríns, próstata; bex!ga._

atêro, QlTárins e trd'mpas. 'Varic4;i·
ee�, hldrocêJe," varfzés e berna

CQN:SULTA.S:
dAs 2 às � horas. i\ Rua ll'elpe
·8chmidt.. 21 (altos da Çasá Pa·

ratso), Tel. 1.598.
RlIlSlD�NCIA: 'Rua �steve!J Ja·

ntor. 179; Tel. M 764

DR\ POLYDbRÓ S. THIAGÓ
Médico do' HóspitáL,<le Caridade :t.

Florian'ópólis
A ssiste!lt� da -Maternillade. .

,tumcA MttbICA EM G��AL
boenças dos órg�o� intel nas. cspeeial·

mente. do coração.
" ELl!CTROCAIWlOG.l?:AF1.-4
Doenças 'do sangue e dos "erva •.

,

Doenças de .senhoras - Partos.
,Consultas díã'rialllente das 15: às' 18

hoias.
Atende chamada; a qualquep bota,

inclusive du.rante a noite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meir ...

, les, 18. Fone 702
.RJl;SIDJ;;NCA: Aveni,la Trompowski.

{i2. Fone 766!

DR. ARMANDO VAURIO
DE ASSIS

A V I S O
Dr, M. S,. Cavalcanti avi·

�a a mudança do treu con·

sUlt6rio para 8 rua João
Pinto n". 7, (altos da Far
mácia Santo AntÔnio).
Consultas das 3 às5.

AUTOMOBILISTAS
Atenção

Pal'a o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALD.
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94

Cr.
Cr$

CAPITAL E RESERVAS

Cifras do ,Baíançc de 1944:

Responsabilidades'
Receta
Ativo

80 900.606,30
5978Aol.755.97

67.053.245.30
142.176.603.80

«

Sinistros pagos nOb últimos I\) ano!t

Responsabilida1es

Díretctes:
Dr. Pamphilo d'Utra Freiré de CanTelho. Dr. Francisco.
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e José Abreu.

"'-_,

II Viagens'
PELO

Expresso Noturno do jornal
O ESrI'ADO

FLORIANóPOLIS - JOtNV'U.E
SAlDA DE flORIANÓ.POlfS:

(H'E(iADA A JQ.IHVIU:
SAlDA DE JOJ,KVIl'E::

CHEGADA A flORIAtfÓ.J>OUS:

Informações:

1, da. madrugada.
7 da manhã.

tO da manhã.
5 da tarde.

Em Fpolls. - na Recia-çact do «O ESTADO'»
Em JoinvilAt - no Hotel Príncipe

•

Cons, MdFrd.35 - Floridnópolis
C«iXd Post .. l, 19� I

End. 'I'<logrdf;co: ·LUAMA" -Fon"s: 1562/65

SANTA CATARINA

I
I

Fabricante e dist.riouidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um grQn
de sortimento de cosemiras. riscado., .brins
bons e baratos, algodões, morios e aviamento.
poro alfait;1tes. que recebe diretament4' das

Snr.. Comerciant•• do interior no sentido da lhe faze rem' uma
Florian6poU•• - �FILIAIS emiBlumenoll e Laias.' ;,,�jI

melhore. fábrica.. A Coso
•A CAPITAL- chama a atenção do.

visita antes de efetuarem lIuas compra•. MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ao Uruguai, hoje em festa, saüdamos como irm'ao's nos.sos, na' ftmérica livre'��
porque celebrou ontem o 116- 'aniversário da sua Independência. Que a pros-�
peridade cresça no clima da 'liberdade política daquele povo,

'

nosso antigo aliado'�
na paz e na guerra, e que muito prezamos e apreciamos!

10lTO GRAUS ABAIXO DEZEROr
EM S. JOAQUIM'

','
. ,

.

.

'.
.

I população
humilde, Tempera- .

.

O Departamento

EstadUalj'
"São Joaquim: 11-41 ___.:._ dia tura verificada madrugada ho..

• *

--.FIQrlanóPOIl$, 19 tte--J-u-.-h-o--.ct-e--'-9-4-6-·--- de Estatística acaba de rece- 17 - 12 horas. N° 147. Desde je 8.gráus abaixo zero. Pre-'

ber, de sua Agência Municipal ontem cedo vem nevando for- feitura .Munícipal está distrí->
em São Joaquim, o seguinte te-' temente todo município o que buíndo gêneros primeira ne-'

Os festejOS no Uruguay llegrama:
.

.

J oCasiona grandes oofrimentos cessídade vítimas intenso frip:"-

Montevidéu, 18 (1). P.) - 'I'ranscorrem corn grande brilhantismo

I

DEMITIDO ZUKHO'V Sueurse] de
os festejos do 116 aniversário da independência do Uruguai. Tomam' «A Notícia»
parte delegações de diversos países amigos.. N. Iorque, 18 (U. P.) ,- No-« ....

._._-_._ --, tfcías de Moscou dizem que o

Snbstituidos OS CODslellatioD8 Marechal Stalin, reorganizou
pessoalmente todo o Estado
maior do exército russo, tendo
demitido de suas funções o

Recebemos a seguinte comu... -

nicação:
.

Florianópolis, 15 de julho de:
1946.
Ilmo. Sr. Diretor de "O Es-

tado - Nesta.
É com o máximo prazer que'

comunicamos a essa ilustre ro

dação a transferência, da Rua.
Recebemos o seguinte orí- Pedro Ivo, 7, para 'a João Pin-·

cio: to, 17 _:_ Sala, 1 -, da Sucursal

. "Fpolís, em 18'de [ulao de "A Notícia", de Joinvile a nos-'

1946. &0 cargo.
Da Presidência do Aéro Clu- A:presentamos ás nossas cor-

be - Ao Sr. Diretor ao "O Es- díais saudações.
tado - Assunto - Apelo de . A. P. Oliveira. Neto, Encàr-,
colaboração, faz. regado' da Sucursal; Adão Mi--
O Aéro Clube d�Santa Ca- "" randa, Reporter-Redator.

tarína, em colaboração. ao' -

zucov
.

Aos nossos colegas nossos'

digno Comando da Base :Aé- ,grande herói nacional, Gene- votos de feliz êxito na sua mís

rea, desta Capital, apela para ral Zucov, o que, como era na- sao.

ação patriótica desse Orgão, tural, causou grande es.tr:rnhe-
------------

'Washington; 18 (U. P.) C.ia. de Transporte aéreo brí- h.O senti�o de d�r a mais. �fi- za. Em seu lugar, foi nomeado
Noticia-se que as autoridades. tânico, aviões de transporte c�ente dl,:ulgaçao das exigen- um general .da, Ucrânia. Não
aeronáuticas americanas re- das fôrças armadas ameríea- eras matrícula na Escola Aero- se sabe se a demissão de- Zu

solveram emprestar
"

à "Pa- nas, que substituírão os aviões �autica de nossa Aviaç�o Mi- 'cov signttíca a decadência de I'naír", do Brasil, e mais a uma "Constellations", que . estão Iítar, de acordo com as ínstru- sua estrêla, ou se é devido a

.

proibidos de voar. ções, que enexamos. ímportâncía que se está dando IAntecípamos os nossos me- nas altas esferas russas à pro-

S.,USpeRSO.S· OS' passaportes
lhores agradecimentos, nela víncía da Ucrânia. I

.

patriótica colaboração, que- sa-
bemos certa e eficaz. �_� ----------::--:---

Buenos Aires, 18 (D. P.) _ Noticia 'O ministério do Exterior que 2) Esta entidade se acha ao

na provinda de Salta, para facilidade do trânsito dos pedestres, foi inteiro díspór dos que deseja-
suspensa a exigência de passaporte, entre a Bolívia e a Argentina.

rem m�is amplas informações.
• A �.' R. -.A propósito lembramos que j.á existe desde muito tempo Cor;�Ia1meme. . "

ídêntica medida em execução na fronteira da Repúblíca Oriental do Asteróide Arantes, Presidente .

Uruguai.
.

r
E' uma otíma oportunidade '

para todos os jovens que dese-

Extinta a delegacia do �TaÇã��raçar a carreira da

M T S. Poulo
Aos interessados podemos

. _ e In. u Informar que devem acompa-
A

nhar o requerimento de pedido
daquele Estado, um acordo, de inscrição os seguintes doeu-
para todo 'O serviço que estava mentos,

.

afeto àquela delegac�a, pass.arr a) Ficha individual.
a ser retto velo refendo gover- b) Autorização do pai. '

no. c) Atestado de solteiro.
d) Atestado de indoneidade

moral.
e) Certidão de idade.
f) Atestado de bons antece

dentes.
g) Atestado de vacina anti

variólica.
h) Certificado de conclusão

de Curso'Ginasial. (No caso do
candidato estar terminando es

igual te curso, pode apresentar o

atestado posteriormente, isto é,
até 31 de janeiro próximo).
i) Carteira de identidade

(que será devolvida ao candí
to no local de recebimento de
processo, após ser conferida
com a ficha individual).

Matricula na Esc.Mi
litar de Aeronáutica'

Rio, 18 (A. N.) - Foi extin
ta a delegada do ministério
do 'I'rabalho, de S. Paulo, sen
do assinado, com o govêrno

Caixa Econômica
"COMUNICAÇÃO"

O Conselho Administrativo da Caixa Econômica Fe-
deral de Santa Catarina, procurando corresponder às

preferências e à confiança dos catarinenses a esta Insti

tuíçâo, com séde à rua Felipe Schmidt, 17, sobrado, vem
comunicar, que, alo de agôsto vindouro, inaugurará os

serviços nas carteiras: Hipotecária, Consignações e

Penhôr.
.

.

Os interessados, a partir daquela data, poderão

cr���:t:. a�:�sa�;;stas. Dr. Suas L:JW
de guerraConferenciou 8yrnes

N. Iorque, 18 (U. P.) - Es- Unidos. Interrogado pela ím
teve hoje, em conferência comj.prensa, declarou que havia
o Secretário Byrnes, o embai- 'tratado de assuntos gerais de
xador da Itália nos Estados seu país, especialmente das

condições do tràta;do de paz.

De regresse 41e sua viagem.
à Bahia, onde tomou parte
no V' congresso de Oftal�
mologia, avisa que reaasu-

miu sua clínica.
Consultório:

Felipe Schmidt, n.o 8.
Consultas, diariamente, . 8as'
) 0,30 às 12 horas e das 14-�

à. 18 horas.

com Rio, 18 (A. N.) - Foi cria

da, pelo General Eurico Gas

par Dutra, a medalha de guer
ra, distinção que será. conferi
da sómente por serviços . ao

país em tempo de guerra.
Foram agraciados com a no

va comenda, entre outros, o

General Eisenhower, do exér
cito norte-americano; os gene
rais brasileiros: Çésar Obi.no,
Maurício Cardoso, Alcio Sou-

to, Djalma Coelho, Nido Boa- O alfaiate indicado
res; os jornalistas Roberto -rJla- Tiradentes. 'I
rinho, Silveira de Castro e -------------'""':.,
Carlos A. de Oliveira.

não aconteeer
a MiJssorin�

Belgrado, 18 (U. P.) - Oficial-
mente ainda não foi divulgado 10<1 sepultamento do General afim de
cal e lugar da execussão de Míhi- evitar que aconteça �omo na
ailovitch e seus companheiros de

I
Itália com o corpo de Benito Mus

infortunio. Presume-se que não sulini que foi raptado pelos seus
será divulgado também-o local de partidários.

Para

B R I TO

Rádio-
.Telegrafista

-:

SERVICO DE
.

METEOROLOGIA
Precisa-se poro traba-
lhar alguma horas'

I"por dia.

Tra::mn::::n:::�ÇãO.
c

Previsão do tempo. até 14 hõraa
do dia 19. na Capital:

.

Tempo: em get'al inst<Ível, com

chuvas.
Temperatura: manter-as-á; baixa
Ventos: variáveia, predominando

os de sul e oes te .

'

Temperaturas extrema. de ontem:
máxima, 11,8; mínima, 9,1.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


