
/

o Tenente Coronel OIímpin'Mourãofilfttt, ·cke1e da 16� C.R., avisa que
a inspeção de sande para as clàsses de 1926 e 1927 funcionará. até 15
,de agôsto, nesta Capital. Chamamos a. atenção dos interessados para

o edital que vai publicado.' em outro lócal desta edição�
'Solicitou informações sôbre

os torpedeamentos
'

Rio, 23 (E.) - o sr. Café tima guerra, pertencentes a

Filho apresentou, à Consti- companhias nacionais de na

tuínte, um requerimento, soli- vegação? - b) Quantas pes
citando por intermédio da Co- soas morreram, em consequên
missão -de Marinha Mercante, cia desses torpedeamentos? -

as seguintes informações: c) A quanto montam, em moe

"a) Quais os navios torpedea - da, os prejuizos sofridos pelo
dos ou afundados, nas costas Estado e [pelos párticulares?
brasileiras, mo curso desta úl- - d) Quais os fornecedores de

gêneros. alimentícios aos na

vios' torpedeados, in.clusive os.

fornecedores de pão, e qual a

nacionalidade desses fornece
dores? - e) Pela natureza do
forneeimento, essas· pessoas'
tinham conhecimento prévio

- da data de partida desses na

vios, detalhe 'que era, rigoro
samente, ocultado ao públi
co?" .

Segundo telegrama recebi
do, o Pe. Ponciano dos Santos,
grande orador sacro e que, em
Joinvile e Blumenau, foi farta
mente aplaudido, não mais
realizará a conferência que
marcara para hoje, ·no Teatro
Alvaro de Carvalho.
Não foram explicados os mo

tivos; supõe-se, entretanto, que ,

haja' terminado a <Iícença que
lhe fôra concedida pelo Arce

bispado do Rio de Janeiro.
Podemos, todavia, adiantar

aos nossosIeítores que, tão lo
go lhe seja possível, o ilustre
conferencista fará vibrar a

culta sociedade floríanopolita
na com seu verbo convincente,

num ieater, ao lado do General Cordeiro de Farias.
(Foto Atalaia) inspirado e doutrinador,

_____________________________________________________�----------------------------�----���_�----I�-- __

,AI·nda a "I·sa'"o na n D·N �!I�A�O����) -��l!te d���sr.V '. • • Ficrello da Guardia, manteve conferência de vinte minutos.
com o Papa e, ao sair, disse aos jornalistas que "o Sumo Pon-

VALORES QUE SE AFASTAM. A PERDA, EM ·VOTOS, SUPERIOR' À tífice conhece as necessidades das populações que reclamam

,

METADE D,O TOTAL OBTT!DO .EM 2 D'E DEZEMBRO
ajuda". O sr. La Guardia visitará, ainda, as instalações na

_
1 1 área de Roma e comparecerá à reunião do Parlamento, afim

ele agradecer a mensagem que lhe enviou, à sua chegada ao

país, o presidente des orgão, Giusppe Saragat.
.

Possui 78 .ítens� O tratado de paz
LONDRES, 23 (U. P.) - Possue 78 itens o projéto de tra

tado de paz com a Itália a ser apresentado na, Conferência de'
Paz das Nações Unidas, em Paris. Foi o que informou um por
tavoz do Minist:ério do Exterior britânico. Segundo o mesma

informante o Govêrno de Londres ainda, não recebeu a respos-·
ta das Estados Unidos á suçestão para que fosse publicado,
antes da data da Conferência, o texto do projéto do tratado de
paz.

Com a retirada de tantos

elementos, a U. D. N. catarí-
nense ficou reduzida a um sub- G

A

d I·
'

-

B ' I ·

partido ..Tomand,o-�e por b�se overno e coa tzao na e glca
o, r.esu.1tado d? u1tIm,O, pleito, BRUXELAS, 23 (U. P.) - Os chefes do Partido Liberal
fa�l1mente se chegará � verda- anunciaram que participarão da coalizão com os socialistas e

de:;a e penosa s��uaçao que
I os comunistas, sob a presidência de Spaak. O gabinete \ belga

� u�����upremo presenteou poderia ser formado dentro de vinte e quatro horas.

A 2 de dezembro, êsse parti- O eh"l
-

b .,-do levou �s urnas perto de I e nao rece ev suges ao
70.000 eleitores. Na zo�a Sul; I SANTIAGO 23 (U. P.) - A Chancelarí declaro '''U·_.
o melhor resultado obtido fOI -

"

'
_

la
_

ec arou a m
.

d L 1 763 t I
ted Press que nao recebeu nenhuma sugestão Ou consulta

o e aguna, com. vo os. .

t
.

ôb h' t
'

,
ln �r-amencana so re o recon ecimen o do novo governo bo-

(Conclue na 3a, pãO) Irvíano.
.
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o Cardeal, o nosso Çardeal, em Pôr to Alegre,

A profunda e, já agora, insa-I' ,RENÚNCIAS A GRANEL ..
nável, dissidência nos arraiais

.

udenistas, recentemente verí- Tão logo a crise eclodia, a

ficada por ocasião da fracas- U. D. N. recebia comunica
sada convenção dos dias 17 a ções de haverem renunciado
19, nesta Capital, vai sendo aos cargos que exerciam, na

compreendida e analisada,' nas sua comissão executiva, os

suas tremendas e desastrosas 81'S. CeI. Aristiliano Ramos,
consequências para o oposícío- dr. Plácido Olímpia de Oliveí
nísmo catarinense. ra, Otávio Silveira Filho e Se-

Os resultados, aliás, já te- bastião Neves.
riam. sido medidos pelo aspec- Os delegados dos munící-]
to fúnebre da sessão de encer- pios, à convenção, em, couso
ramento, na qual o múmero de nâncía com os estatutos, se

convencíonaís e· curiosos não riam membros do diretório es

atingiu a uma vintena de pes- tadual da U. D. N. Dentre
soas e cujos trabalhos se resu- êsses, as renúncias foram as

miram em breves discursos de seguintes: dr. Celso ·Branco,
lamentações e elogios recípro- de Lajes; sr. Osmar Brun, da
cos entre os' sobreviventes do Laguna; sr. Augusto Maluch,
.partído em pedaços. de Brusque; dr. José Moel-

Passados, 'no entanto, os lmarm, de Bom Retiro; dr.
momentos .prtmeiros da "vító- Plácido Olímpio, de Jotnvile ;
ria do sr. Adolfo Konder", os dr. Júlio Coelho de Sousa, de
udenístas como que caíram em Caçador; sr.' Segundo Dala
si e deram acôrdo da situação Costa, de Concórdia; ceI. Gra
'triste a que os relegera a che- ciliano Nonato de Almeida, de
fia dissolvente. Curitibanos; Brasiliano Ca-

ma.rgo, de São Joaquim; João
Caruso. Mac Donald, de Urus
sanga e sr. Eugênio David
Schneider, de Rio do Sul.
Diversas outras renúncias,

inclusive de antigos elementos
do P. R. C. e da Legião Repu
blicana, teriam, também, sido
apresentadas, em caráter irre
vogável.

UM BALANÇO ...

ImpOSSibilitado de
vir a Florianópolis
o Pe. Ponciano

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Um título de capitalização não é
um mero «título alienável»

Bahia, :. (Agência Vitória) é passível de pena (art. 215 do
- No processo em que· o sr. dec.-Iet n. 12.533). O título

deiAjprígio Duarte F'ílho ex-pre- capitalização não se afigura
feito do munícípío de Juaze- um mero "título alienável, por
rio, dá _

conhecimento a Secre- meio de endosso ou simples
taria do Interior de terem sido tradição", corno o são a "nota
'Vencidos títulos de capitaliza- prom issórfávo "cheque" ou a

ção daquela comuna, com pre- "duplicata". É um título de

juizo para o erário municipal, valor patrimonial. Assim sen

o secretário exarou o seguinte do sou do parecer que se deve
.

despacho: "De acordo com o apurar devidamente o fato; Su

parecer do dr. Consultor Ju- .ba o presente á consideração
rídico, A denúncia de fls. i�- do sr. Interventor Federal".
forma que a Prefeitura de Jua-
zeiro vendeU por Cr$ 13.623,00
títulos de capitalização, que
representavam para aquela
Prefeitura D valor capitalizado
de Cr$ 27.930,00, que conse

quentemente, essa transação,
que não se justifica, uma vez

que as Companhias continuam
a transigir com solidez e cré
dito, representou para a Pre-

.

feitura um prejuízo de ... , ..

Cr$ 14.306,40. Ouvindo o Pre
feito, este não presta esclare-I
cimentos satisfatórios, confir
mando entretanto a transação,
que procura alicerçar no arti-
go 42 do decreto-lei 2.416 o dr. Em''p regadoConsultor Jurídico nos seus '.

pareceres de fis. 3 e de fls. 14 'Preciea-ee de um empregado poro
- é de parecer que, si verda- eerviçoll externo e interno da ee

deíra denúncia, o resp.onsável] crit6rio. que tenha de 14 o 16
-----------�:_---, ano.; boa caligrafia e conheça oe

A S
.

quatro operaçõee. Cartas do pr6-
O nossos priq punho à caixa poetai. -163.

Agenfes N_ee_ta.���__

Leiam todo dia esta coluna
até o fim

PedimOll aviear por telegra
ma, quando o jornal não �hegar
no meemo dia.

o ESTADO
Diário Matutino

Redação e Oficinas á rua João
Pinto •. 5

Paginador
Francisco Lamarque

Impressor
Jm. 'Cabral da Silva

ASSINATURAS
Na: Capital

Ane Cr$
SelIlestre Cr$
Trimestre Cr$
Mês ....•...... Cr$
Número avulso Cr$
.Número avu'so

domingo .. , Cr$ 0,511 ,

No interior -

Ano , Cr$ 90,1J1I1.{
Semestre , Cr$ EQ,Oe 1

-Trimestre Cr$ 80,00'
Número awulso Cr$ 0.5' '

Anuncios mediante contrat.
Os originais, mesmo n_

publicados, não serão
devolvídos.

A direção não S6 respoD
sabiliza pelos conceitos'
emitidos nos artigos

assinados

80,00 '

45,00
25,OU,
9,OU'
0,40

, .

':-

SejlJ- qual fôr o trabalho a executar, na Agricultura,
na Indústria ou na conslrução de estrodcs, há um

TroeTroeTor Internalícnal Diesel de fôrça adequado
para atender ao chamado. I

Cada um dos quatro modêlos desta série - o pe-
I

queno TD-6, os médios TD-9 e 'TD-14 e o grande
10-18 - está pronto a solucionar o seu, problema.

, .

r>rAferindo um TroeTracTor para trabalhar com õl-

cool ou nuerosans, os modêlos T-6 e T-9 poderão

• ••• -e
, ••••• , •••• -

NOSSAS SECÇOES
Direção de:

BARREIROS FILHO

Notas Políticas
Notas Locais
A rtigos de Redação
Página Literária
SIDNEI NOCETI

Cr6nica da Semana

Economia e Finanças
Vida Bancária,
Notas Cientificas
Notas Rurais

Estatística
Nem Todos Sabem
A. DAMASCENQ

Govêrno do Estado
Notas da Prefeitura
Vida Escolar
Religião
Jurisprudência
Vida �ilitar
Noticiário do Exterior
:
Noticiário do Pais

Artigos de Redação
A. A: VASCONCELOS

Pelos Municípios
Assuntos In'ternacionais
Concursos

Artigos de Redação
D. F. AgUINtS>

Fatos Policiais
Vida Social
Vida Feminina

Magazine
PEDRO PAULO MACHADO

ser fornecidos.

Peç�-Ífos folhetos des�ritivos sem compromisso

Concesaíonér íose
'.C. ,RAMOS & elA .•

Ruo João Pinto, 9 - ex. Postal 220 _:_ Fone 1. 641
TeL Somare - Florianópolis.

,.

BREVEMENTE
I QUEiXAS E RECLAMAÇõES IPREZADO LEITOR: Se o'que oh•.

interessa é, realmente, uma providência IJ:l:"ra endireitar o que estiver ::rradQ \lU

pará que aJ��a falta não se repita� �
NAO o escândalo que a sua recla",aç�o

\

ou -queixa poderá vir a causar, encamí ..
nhe-a á SEC�AO RECLAMAÇOItS,
de O �STADO, que o ��.o será levado
sem de'mora ao conhecimento de quem
de direito, recebendo v. s. uma informa.
ç�o do resultado, embora em .lguna ca..

sos não .sejam publicados nem a r�la
mação nem a providência tomada.

I

Estabilizadores automaticos para 'rãdibs Não há mais

·probabilidade de seu rãdio queimar. Patente requeride,
. i LABORATÓRIO\ ELET�O� i

{Rua João 'Pinto , n." 129 -:S'O,bradb;. \

..

Esportes
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . �

FARMACIAS DE PLANTÁ&-
'" (. Mis DE lULHO

6 (�'lIl>a<lo à tarde) - -�armáciz.
Moderna - Praça 15 de Novemfirn,

7- Domingo - Farmácia Mo.d.er-·
na - Praça 15 de Novembro.

13 (sábado à tarde) - Farmácia.
Sto. Antônio .:._ Rua João Pinto.
14 Domingo - Farmácia Sto;

Antônio - Rua João Pinto.
20 (sábado à tarde) - Farmácia

Catarinense - Rua Traiano.
21 Domingo - Farmácia Catari

nense - Rua Trajano.
27 (sáb-ado à tarde) - Farmã

cia Rauliveira - Rua 'I'raiano.
28 Domingo :- Farmácia Raulí

veira
'

- Rua Trajano.
O serviço noturno será efetuado>,

pela Farmácia Santo Antônl.to si�
à 'rua João Pinto.

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

Centro Espírita 'Ln-Caridade e Amor,
comunica a mudança do seu consul
tório para a rua do Senado, 317, 2.
andar - Rio de Janeiro. _

(Consultas Cr$ 20,00), onde passa
2 oferecer 'os seus préstimos. Escreva
detalhadamente o nome, idade, ende-

,

. reço, enviando envelope selado e subs
críro para a resposta, juntamente com

a imnort ância acima.

Laboratório'1\
I.

Radio-T'ecnico-Electron
Fundado em 1935

Montagem de rádioll, Ampli
ficadorea-Transmie.ona

Mabrial importadt> direta
mente doa U. S. A.
Proprietário

ütemar GeOrges Bõhm
E:ectre - Tecnico - Profia.iOfla)

formado na Europa
FlorianópoJie

�uu João Pinto rr.: 29 -- Sõb.

�
I
I

ESCRITóRIO IMOBILURIO
A. L. ALVES

Rua Deodorc, n. 35 - Fnolis.

Encar-rega-se óe: compra, venda, hi

poteca, legalização, avaliação e admi

nistração de imóveis.
Orzaníea, também, papéis para com

pra de propriedades pelos Institutos
de Previdência e Montepio Estadual.

B R I to ....... o
�

r

REllRARAM SUAS CANDI- .

DATURAS
Tôdas as bebidas, inclusrve as

fabricadas em outros Estados.
retiraram suas candidaturas,
para ceinar nos lares catarí-

I uenses,
- em vista da certíssi

ma vitória do aperitivo KNOT_

o alfaiate indicado
Tiradentes. 'l

Resotvid.O, enfim, seu problema financeirp! 'fELEFOl'1ES MAIS NECESSITADOS
Bombeiros _ •.. , • ••• . . . . •• 1313'
Polícia ' .. , _ ........•• 1031·

Delegacia O. P. Social.,........... .157&;
Maternidade ....................• llH
Hospital Nerêu Ramo............ 831

I
Santa Casa ..... ,................ 1036>

J
Casa de Saúde S. Sebastião ...••• nu
Assistência Municipal .........••. 166"

Hospital Militar . . . . . . . . . . . . . .... 1l!.1
)40 B. C. .................•..•• 1-530'
Base Aérea , _ . . . . • . . • '78Ci
7" B. L A. C. .....•......•....• 159J

Capitania dos Porto. , •. . . . . . . .. .•• 1380
16' C. R. 160&
Fôrça Policial � . . . . . • . 1203
Penitenciária "'. • . . . . . . . . . . • 1518
"O Estado" ,

102:;1
"1\ G')zeta" � . .•. . . • • . !556
"Diário da Tarde" 1579
L. B. A. _ .. , ...........•.. 1.... 164.'

Emp. Fun�r':'-da Ortiga .. ,....... !D1J1

DOENÇAS .. N!ERV�SAS
Com os progressos .da medicina.

hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males pel;.
feitamente remediáveis. O �·lIrandei.
rismo. fruto da ignorância, só podi
prejudicar os individuos afetados d.
tais enfermidades. O Serviço Na.
eíonal de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende gra
tuitamente os doentes nervosos In.
digentes, na Rua Deodoro 22, das'
is 11 Iboras. diàriamente.

Adqu.ira. TUDO de que necessita.r,
de UMA. SÓ VEZ,

pa.ga.ndo PAlltCELADAMElVlTE,
co�VANIIJ.'AGE.S da compra. à vi.ta,

s81!Vindo-se do

NOVOS
e

USADOS
Compra
e Veode
Idiomae
portu·

guêe, ee
.

panhol,
francie,
inglêS.
etc.

Romance, Poesia, Religião, .A
viação, Matemática, Fíllica,
Química, Geologia, Minera·
logia. Engenharia civii. mili
tar e naval. Carpintaria, De
lIenho, Saneamento, Metalur.
gio i Eletricidade, Rádio, Má,
quinam Motorell. Hidráulica.
Alvenaria. Agricultura. Vete-

linária. Contabilidade
Dicionário., etc. e

,

CREDIARIO .KNOTSISTEMA
a.pas
Calçados

Móveis
Rádios

Geladeiras
Bicicletas
Jóias

Lnros
Chapéus
Instalaçõ" elétricas e san�t"l"
ArtlloS para ,r.entes

Peles
Casacos
Quaisquer artJI"

MACHADO I ClA. .. ' �
IV'

Deseja obter
emprego 1

Procure 5!ntão 8 noss" GeJ'êB
cia e preencha a nossa "ficha d.

informa�ões úteis", dJ\ndo 'tôdu
as indicações possíveis, que t�!!'...
mos prazer em recomendá-lo (a)
aos interessados na aquisição dfiv
l)ons funci'mários (as).

AgAacia.e Repr••entaçõee em

0••0.1
Matriz: Flol'ian6polh'
Rua João Pi.to i n. !I

C�i.lta .Poetai, 37
Filial: Creeci6ma

Rua Floriano Peizoto, ./n
(EdU, Pr6prit..),

Telegramae: ·PRIMUS·
Aoentes 'Qoe principais
munlciplot elo E.tod.,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SEGUROS KNOT S. A.

Elrp.lfIcate I Du' ii 1 f • elai 14 Jt 1'7 ht.
-----

lY �K,�

, ,

.'
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Magnifico sbow DO TEATRO
"Ivaro de I'arvaibo IRACEMA DE ALENCAR E11 V SUA CIA. DE COMÉDIAS

ANIV,ERSARIOS
HANS STEPPAT

Transcorre, hoje, o aníversá
Tio natalício do sr. Hans Step
_pat - residente na cidade de
.Joinvile.

.:ENGENHEIRO JOSÉ N. BORN
Regista a efeméride que ho

je transcorre, o aniversário na

talício do sr. engenheiro José
_N. Born, figura muito relacio
nada nos meios políticos e so

.cíaís do nosso Estado.
*

MENINA CLAUDETE
Na efeméride de hoje, feste

ja mais uma primavera a ga
Jante menina Claudete, diléta
.fílhínha do sr. Romeu Dias.

• - Atendendo a inúmeros pedi-
STA. RlUTE COSTA dos, os consagrados astros do

Regista a efeméríds de hoje, rádio, .Murnío Caldas, Nelly
.maís uma festiva primavera da Ferri e Linda Marival, far
gentil senhorita Rute Costa, se-ão ouvir, no dia 25 do cor
.fílha do sr. Mario Costa e gra- rente, ás 20 horas, no Teatro
.cíoso ornamento da nossa so- Alvaro de Carvalho, apresen-
-cíedade. tando um magnífico "show"

• • dedicado especialmente a o s
SRA. ZULMIRA P. DA LUZ I florianopolenses.

_ �niversaría-se na data que I A soci�dade florianopolita
.hoje transcorre a exma. sra. na, que nao regateou palmas e
.Zulmíra P. da Luz, víuva do ovações aos apreciados canto
.saudoso conterrâneo Rodolfo res do rádio, terá ensejo de,
�P. da Luz. mais uma vez, aplaudi-los en-

• tusiásticamente.

"Brindou-nos desta vez

Iracema, com duas surprezas:
os artistas e a peça.
,"Dona e Senhora", do teatro

espanhol, é um melodrama fi
no, de alta moralidade. Esta,
uma surpreza.
Agora, a outra: os artistas.
Quem conhece o

-

Rio e o seus

teatros, e já foi além da ribal
ta, é andou por trás dos basti
dores, sabe perfeitamente quão
difícil é__reunir, num mesmo

grupo, bons artistas para uma

"tournée" pelo interior brasí-
MENINA REGINA IARA leíro.
Na .data de hoje vê passar Entretanto as platéias cata-

.maís uma festiva primavera a rinenses, principalmente a de
galànte menina Regina-Iara, Florianópolis nunca negou.fflhínaa do sr. Osni Régis. Grande é a expectativa que 1

.

:« essa noitada de arte vem des- ouro� a 9uem as Il!-erecla .

.., -,
WALTER LINO IPertando, motivo por que não .

Haja vista ,a LU,cmda, �ns-
Transcorre na data de hoje 'será pequena à afluência ao

ltíno .de Sou�'a,. Froes, ESiPela�-
. ,.

t 1" d casara-o da Praça Pereira e
za Ins, Procópio, Juracy e. mui-

-O amversano na a 'lCIO o sr.
. to' t t I

Walter Lírio, funcionário do Oliveira, em � noite de quinta- s ou_�os as;;:.s que evar.��
Moinho Riograndense em Join- .teíra próxima. sbuas. omPda las a capi a

vüe, Os já famosos cultores do arriga-ver e: .

canto, terminada sua tempo- . I?estes aqui tivemos alguns
NA-SCIMENTO: rada em Florianópolis, prosse- ultimamente. .

ANGELA .guírão em. sua "tournée" da Agora. �ocou-nos, mais uma

O lar feliz do sr. prof. Mont- bôa vontade", através do nosso I vez, a visita
.

de
.

Iracema de

:gomery Merrymann e de sua Estado, seguindo para Lagu- Alencar. E fOI feliz n� escolha

exma. espôsa foi engalanado, na, Tubarão, Cresciuma e La- do? s�u elenco. Basta citar Hor
domingo último, com o adven- jes, de onde passarão para o

tência Sa�tos, nome que vale Cemícío dispersadoto de uma robusta garotinta Rio Grande do Sul. por um triunfoz Os outros en- V

que tomou o nome de Angela.
.

Os Ingressos para a tertúlia tre eles alguns novas, mere-

Aos queridos paes de Ângela. artística, que se anuncia, já es- c�� o aplauso da nossa. pla,-
.

MILÃO, 23 (U ..P.)
- Três pessoas� �escritas como ma�i

�os queridos pa tão á venda na Livraria Mo- téía, porque soUJbera� -es.tar � �estan�es, foram fendas a I;>al� pela polícia �uando es.ta abriu

e seus queridos maninhos apre- derna, de Pedro Xavier & Cia. altura dos seu.s paJ_Pt;_lS .

inter

-I �o?o sobre o povo nas pro�Imldades. da Prefeitura. Do� carr?s
sentamos nossos. parabens. preta_ndo �,o� mtellgencla, e, o �lmda!dos �ntraram e� açao para .�I�persar um8; mamfestaç�

qUe e maIs Importante, com

I
ue duas mIl pessoas dIante do, ediflcIo da PrefeItura. A poh-

VIAJANTES: ,Secretário de Estado, Dr. Car- Arte. ' L';; cia informou que o povo estava ameaçando o chefe de polícia.
JOSE' PEDRO PHILIPPI los Gomes de Oliveira, Alberto _:@oberto Duval, no papel de'

.

Encontra-.e na.ta cidade, com Barbosa da Silva Filho Eunice Luiz, educado e criado num I '

Z
'

d- �Oproced�ncia de L��ro. M�lI.er, o da SHva e Ebenezer C�bral de ambiente aristocrático, e dele todos os tempos. Ê uma ar- arpara 1ft J
.r. Jo.e Pedro PhdlPP1, .OCIO

dei se tendo influenciado - e não

"Itista!
.

Rio, 23 (E.) - O Ministério'conceituada ,firma Xarqueada São Mello.
t

.

't d IPedro !.imitada, daquele pró.pero Dia 230 Com- destino á São con, aglado ;-- viveu fartificlal- E nos e agra ecem�s� r.1ce- da Marinha informou .a im-
Municlpio.

_
Paulo: Lauro Mkhels; Com mente o sangue nobre... de Ima de Alencar, pela VISIta que \ prensa que o navio "Duq,ue de

, . . . I destino ao Rico de Janeiro: Pla- uma casta inferior. E, foi bem. óra nos fazes e pelos artis�;as Caxias" deixará o porto do
O�avzo Monteneg_ro de Olzvetra cides Goude! Cardoso e Maria admiravelmente bem. Mas, não I que te cercam, impecáveis in-I Rio de JaJn,eiro no dia 30 do

-- Regres,so.u, hOJe, a Joaça-ba, I
Luiza Schmidt Neves. Rret�nde�os, nesta p::imeira I teHge�tes, finos e bri���tes, e

I corrente,
com .destino a Nápo-

• {) sr. OtavIo Montenegro de
_

. notmha , sem pretensoes de que tem a compreensao . lis, fazendo escalas em Lisboa
Oliveira, digno �ecr,etário da i crítica Ou de Arte, dizer algo A estreia da briJ!hante atriz e Marselha.
Prefeitura daquele Município, Prof.' Montgomery Merry.. ,sobre a bela peça. Desejamos a �ealizar-se no dia 26, sexta- O mesmo navio receberá.
que es-teve a�gum tempo em

man e Senhora
ressaltar o valor do grupo que feira próxima no Alvaro de cargas para os portos - acima

nossa capital. Iracema de Alencar organizou. Carvalho é em Homenagem ao mencionados, sendo que as in-
*

participam a08 amigos 'o pes- Que coisa dificil conseguiu a ,Exmo. Sr. Interventor Federal formações serão prestadas aos
,Movimento de passageiros da .00. de sua. relações, Q na.- notável artista. Está pois de do Estado DL Udo Deeke. interessados lUa escritório de
P

.

r1� B "'ii S A no aero cimento d., sua filha be F h t' O' 0S ara t·anazr u.v ra,,- ., -

parai ns. ra camen e. . s mgress- p _

a ewpo- vendas de passagens, daquele,

porto de Florianópolis Â H (i E L A, Quanto à Iracema o ca!·taz rada de Iracema de Alencar Ministério.
Dia 22: Prooedentes do Rio ocorrido domingo' dia 21 de é O mesmo. Não diminuiu sua poderão ser ser procurados

de' Janeiro: Ernesto Riggen- julho. auréola. E sem errar, afirma- diariamente no Escritório da T KNOTbach, Padre Henrique Vieira, I m,os: é o mesmo eXlplendól' de Empreza, a partir das 13 horas. Ome

NELSON
Transcorre, hoje, o aníver

.sárío natalício do estimado [o
'Vem Nelson, filho do sr. Elias

.. Paulo.
•

TROGÍLIO
Faz anos na data de hoje o

jov,em Trogílio,' filho do sr.
.Acácío Melo.

*

FREDERICO MANOEL DA
SILVA FILHO

, Assinala a data de hoje o

-transcurso do aniversário na-

-talício do sr. Frederico Manoel
-da Silva Filho.

a cisão ...
(Continuação da l.a página)

Esse municípío, sabidamente,
está sob a influência \ política
do chefe serrano. Verificada a

cisao, o diretório lagunense,
SOCIEDADE RÁDIO GUA- com exceção de um membro

RUJÁ LTDA. só, renunciou. Na zona do vale
do Itajaí, os municípios que

Resenha <las programações' pa- me-lhor coeficiente deram à le-

ra o dia 24 de julho de 1946 genda udenista, foram Gaspar
9,00 - Bom dia para você. e lndaial. Os diretórios de am-

9,30 - Noticiário Guarujá. bas essas comunas, .presídidas
10,00 - Orquestra de Zac- respectivamente' pelos irmãos

carias. Santos e Jacob Schmidt,-
10,15 - Artie Shaw e sua estão· esfacelados. Na zona

orquestra. ' Oeste, o melhor resultado foi

10,30 - Lira Pan Ameri- o de Caçador, de influência
cana. artstíliarusta. O diretório dês-

11,00 - Bazar de músicas. se município ttcou integrado,
12,00 - Oferecimentos mu- apenas, pelo sr. ceI. Oid Oon-.

sícaís, zag-a, tendo renunciado os de-

14,00 -- Intervalo. mais membros. Na serra, o

18,00 - Abertura Ave mais alto resultado foi o de

Maria. Lajes: 4.103 votos, Nêsse mu-

18,15 - A1ma portenha. nícípío, a ala kondista difícil-

18,30 - Orlando Silva. mente arrajará elementos pa-
18,45 - Momento esportívo. ra eleger .

um diretório, em

19,00 - Ritmos de Tio San. substituição ao que existia, e

19,30 - Dep. Nacional de que renumcíou integralmente.
Iln.formações.

. I Amanhã daremos outras cí-

20,00 - Cantores brasíleí-: fras, que objetivam a d�bacle
ros. t udenísta em Santa Catarma.

20,30 - Músicas variadas A cisão, no . cômputo eleito-
em gravações. ral, terá

-

dispersado mais de

21,0 0- Páginas musicais. 3,5.000 votos. Assim, mais . de

21,15 __:. Heriberto Murado. metade dos eleitores que su-

• 21,30 - Últimas melodias. .íragaram, 'em 2 de dezembro, a
22,00 Programa para legenda da U. D. N., dela se

amanhã - Boa noite. afastaram, capitaneados pelos
Enceramento. próceres resignatártos.

Ainda

Com - Horiência Santos, Ro
berto Duval e Norat,

Estréia no Álvaro de Carva
lho, sexta feira dia 26 ás 20,30
hrs. em homenagem ao Exmo .

Sr. Interventor Federal, com
DONA E SENHORA

Iracema de Alencar encabe
çando sua homogenea Compa
nhia de Comédias, vae apre
sentar-se á nossa culta platéia
sexta feira próxima, ás 20,30
horas, no Alvaro de Carvalho
com a maravi1hosa peça de L.
Navarra e A. Torrada, tradu
ção de C. Bittencourt e J. Van
derleí - DONA E SENHORA.

�ôbre a peça de estréia da
brilhante artista assim se ma
nifesta A Notícia de' Joinnille:

16a. CIRCUNSCRIÇÃO DE RECRUTAMENTO MILITAR
.'UNTA DE ALISTAMENTO MILITAR DE FLORIANÓPOLIS

EDITAL
Convocação das classes de 1926 e 1927

(Cidadãos que completam 20 e 21 anos em 1947)
I - De ordem do Exmo. Snr. General Comandante da 5a.

Região Militar são convocados todos'os brasileiros nascidos
110S anos de 1926 e .1927) residentes nêste Município, mesmos
os nascidos íóra do Estado de Sta:Catarina, para .se apresenta
rem por contapróprtã.thá Séde da- Junta de Alistamento Mílí
tar desta cidade, a-fim-de serem submetidos à inspeção de saú
de para prestação do Serviço Militar. Época da inspeção: Entre
os dias 2 de ju1ho de 1946 a 15 de Agôsto. .

11 - Os convocados deverão apresentar-se munidos do
Certificado de Alistamento Militar.

'

Os que forem casados juntarão a certidão de casamento
e as de nascimento de filhos; os arrimos de família, os do
cumentos que provem essa situação.

Os cidadãos que não tenham sido alistados ou que, por
qualquer motivo, não possuam o Certificado de Alistamento
Militar, deverão apresentar, para fins de alistamento, a certi
dão de nascimento ou documento equivalente e três fotogra
fias tamanho 3 x 4. O que não tenham sido registado Civil
mente ou que não possua prova dêsse registo, ou ainda, que
ignore se foi registado ou o lagar em que o foi, será alistado de
conformidade com as declarações que fizer perante a Junta
de Alistamento.

III - Avísa-seaos convocados que, na previsão de não se
I em incorporados aos Corpos de Tropa todos os cidadãos per
tencentes às classes de 1926 e 1927, terão preferência para dis
pensa de incorporação os que primeiro se apresentarem para a

ínspeção de saúde, dentro da época acima fixada. -.

(a) Olímpio Mourão Filho, - Ten. CeI. Chefe da 16a. C. R.

políciapeja

/
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Copyrighl da
rhe NAYE t'OU HfARD "n�

ELEG4NCIA, CONFORTO
consegue-se com os 'traj�s

E ECONOMIA,
sob-medida.

GUASPARI
Vendedor por conta proprio:

PLACIDO MAFRA - BElzar de M6dos
Rua Felipe Schmidt, 34 - Fone, 755

Boa coleção de amostras. Atende-se à domicilio.1 ... que, nos Estados Unidos, se
gundo revelam as últimas estatís
ticas, o câncer causa, anualmente"
cêrca de 135,000 vítimas.
2, " que o jôgo da morra, ou

dos dedos, ainda hoje popularissi
mo na Itália, era também um pas
sa-tempo preferido dos antigos ro

manos; e que, a propósito disso,
Cicero cita um provérbio que diz:
'''Com um homem honesto 'pode-se
jogar morra até no escuro". '

3,., que o "Pão de Açúcar", no IRio de Janeiro, não é a única mon- ,

tanha com essa denominação exis- I
tente no mundo, pois há outra de

Iigual nome na Ilha de anta An
tão, em, Cabo Verde, que é mais
alta do que a sua homônima bra
sileira e' constitue a maior eleva
ção daquele arquipélago,
4, que o presidente dos Esta-

dos Unidos tem a sua própria -ban
deira, constante .de um retângulo
azul com uma estrêla branca em

cada canto e o escudo nacional no
centro; e que esta bandeira é sejn
pre desfladada em qualquer edi
fício ou vaso de guerra ocupado
temporariamente pelo chefe daque
la nação,

5, ., que o radium é capaz de

impressionar chapas fotográficas
atrav-s do papel negro; de tornar
a atmosfera condutora de eletrici
dade e, dêsse modo, descarregar á
distância os eletroscópios; de colo
rir de tom malva e violeta os recí-' ..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;:;;;;::::::::=....:.
pientes de vidro qeu. têm a honra
de encerrá-lo; e de, pouco a pouco,
reduzir á poeira o papel ou o algo
dão qeu o rodeia.
6, '_ que diversas espécies de

.macacos são capazes de servir-se de
utensílios; que, por exemplo, os

bugíos usam pedras como projé
teis; e que os chimpazés empilham
.caíxas e utilizam varas para alcan
çar objetos colocados fora do seu

alcance, sendo mesmo bastante in

teligentes para introduzirem um

Ipau de bambúm na cavidade de ou

tI:O afim de alongar o instrumento.
1. .. que, no caracol, o 'sentido

do olfato distribue-se por todo o
.--------------...;

corpo, atingido o mais alto grau
nos .tentáculos, nos lábios e nas

partes inferiores que lhe servem
de .pés.
2, que, entre as térmitas, a fê

mea, no curso da sua vida de cêrca
de 10 'anos, põe de 2 em 2 segundos
um ovo, chegando assim a pôr du
rante sua existencia nada menos
de 10 milhões de ovos.

3" que as pinturas egípcias de
monstram que já em tempos muito, -------------
remotos os escribas tinham o costu- sabiam magnetisar o aço e empre
me de guardar a pena atrás da' ore- gar a agulha magnética como índi

lha, exatamente como fazem os re- cador de direção; e que a primeira
trógrados guarda-livros de nossos menção da bússola na Europa data
dias. ! de 1195.

4, .. que os maóris, habitantes 6, que a República da Libéria,
nativos da Nova Zelândia, quando na África Oéidental, fundada 'em
vão pescar, tornam a atirar á água 1822 para servir de lar aos escra-.
o primeiro peixe que apanham ao vos negros libertos, antigamente
mesmo tempo que pronunciam vedava a entrada no pais a qual
uma fórmula cabalística, afim de quer hamem�--8.Dco; que, porém, a
que aquele peixe induza os demais constante bancarrota do país obri
a também se deixarem pescar, gou as nações brancas, em 1908, a

5, " qu,e a bússola já era usada

I
levar a efeito alí uma interven

!la Ásia .muito tempo antes de, ser ção f_inancei:a; e q,!-e,_ �tualmen
introduzida na Europa; que, ja no te, há em toda a � Libéria apenas
ano 121 da nossa éra, os chineses uns 200 habitantes brancos.

OI'. (LARNO G.
, GALLETTI
ADVOGADO

Crime e cível
Constituição de Sociedade.

NATURALIZAGOES

I
Título. Declara'tórios

.
Eacrit. -- Praça 15 de Nov. 23.

lo. andar.
Resíd. -- Rua Tiradentes 47.

IFONE -- 1468 �

A Agonia
da Ism·
Aliviada em Poucos Minutos
Em poucos minutos a nova receita -

M�ndaco - começa a circular no sangue.
aliviando os acessos e os ataques da I1Sm&
ou bronquite. Em pouco tempo é possível
dormir bem" respirando livre e Iacilmeure,
Me!1daco ahVla-?, mesmo que o mal seja
antigo, porque dissolve e remove o mucus
que obstrúe as vias respiratorras minando>
a sua energia, arruinando sua �aúde fa
zendo-o se n ti r-se prematuramente v'elho_
Mendaco tem tido, tanto êxito qu\t, se ole
rece. co,!! � garantia de dar ao "paciente
resplraç�o, livre e faci! rapidamente e com
pleto .aJlvlO do solrimento da asma em pou
cos dias. Peça .Mandaco, hoje mesmo, em:.
qualquer Iarrnácia. A nossa garantia é '"
sua maior proteção.

arend aeo A�a::.::::-
-------_ .._-'-' -

Tome' KNOT
Ca�HI)c:...... LJrt&II .... ,' ... ·.L J.IQ"_. ... ·� ..

Meias da. m lho, es , fH 'os me

nores preço. 80 na CASA MIS
CELANEA - RuaC, Mflfr8, ti

,,", �
"",:

!',';."
r-

1

I
,

os CA�kQS. INGLESES EMCABEÇ;AM A EXl'@RTAÇÃO MUNDIAL.
. Ingleses sendo acatados em u�.a das fábricas do Grupo Roe tes,

em Londres. tBritish News ServÍce).
'

Carros

� empre em casa uma garrafinha de ITOME IHOTAPERITIVO «IHOT» I OMELt!ORAPEAlTlVO

Tenna

ESeRIT()RIO .JURtDWO COlfERCIAL
AUllunto.: Jurídicos -- Comerciais -- Rurais e Informativo." ir

Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catartna
çonllulte no.sa Organização ontas de le decidir pela com-

!)ra ou genda de imogeis, pinhoitl cu qualquer
empresa ne.te e.todo

Diretor: _. DR. ELISIÁRIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO I

Rua Frei Rogério. 54 - Caixa Postal 54 - Fone 54

S4

-

A. SILVEIRA
Comissários de Madeiras

Presta aos seus representados informações criteriosas sôbre
a situação do mercado.

ENDEREÇOS:
Matriz - São Paulo - Rua Guapor ê, 144 -- Fone 4-5866.

Caixa Postal 5.7Q6. - Telegráfico Abesil.

IFilial: - Santoa - Rua José Ricardo, 43. - Fone 3.5'26.
Caixa Postal 749. :_ Telegráfico: Abesil.

mílCRITóRIO JURtDIfJO COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

vendas de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco

ADVOGADO
RDa Frei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Postal 54

Endereço telegrâfieo ; "Elibranco" - Lajes .:,_ St.. Ca�in.

"VIR<iE'M ESPECIAUDA

. -

,�y.kO VIRCI:- '

.J �OA �(;ArO�WnlEL INDUSTRIAL
JOINVILLE

'

...---

AUMENTE
seus negócios em São
Paulo, confiQn�o·os a

MARIO SCHAEFER
Representante •

Caixa 'Postal. 5756
End. Tel.: Ma-ri�ly

B R IT O
O' alfaiate indicado'
Tirad-6Dtes 7

I
I

Quando alguém. WJ_ • .".
Iheiro da ilustraQllO a.-oima,�

lhe. em o.m�-.-el gesto, QDl ..woa do
ucelente aperitivo KNOT. lembre-
ee v, S� de acrescentar. 80�, '

oe> • gen�:ESTEE1M-
BEI'1 O I1EU APERITIVO

1'I1EDI/.ETO!

E"
WBTZEL lNDUHTHlAL-.JOINVll.,1.1f:

TORNA A ROUPA BRANQUISSIVlA

st>-�Ã���RCfAt
Esp [CIAllDADE

�.a__�� � .u__� am ---------------------.-------------.---�----, I.�

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAt

o Sabão

U/'f PIloouro DA KI10ru mo_.c(}I1. E UfiQ1l0$
� ITAdAI__------�

4

j
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hli'!0' ,.tl] .Diretório Municipal do PSD �
"" ' CONVOCAÇÃO

I
Catolicismo

o SANTO De DIA
x

24 de Julho
S. Victor, ·lUártJr

Este santo era oficial no

tempo do imperador Maximia-
110. Foi mandado para Marse
lha. Aí visitava. de noite, os

cristãos e animava-os a fica-I
Tem firmes na prática da relé
gião apesar das perseguições.
Numa destas ocasiões foi preso
e levado perante o imperádor
que mandou que o torturas
sem. Depois foi levado ao cár
-cere onde conseguiu ganhar
para Cristo os guardas Alexan
dre, Feliciano e Longíno. Isto
provocou -de nova a ira do per
seguidor. Victor sofreu mais
uma vez atrocísstmo rártfrio.
'sendo finalmente degolado. O
seu corpo foi atirado ao mar'
Mas cristãos conseguiram re�
-tirá-lo das ondas e deram-lhe
sepultura numa cripta. Foi pe
lo fim do século 3° ou no íní
<cio do 4° século.

IftItas rurais
ICOOPERAÇÃO AGRÍCOLA
PARIS - Já se encontram

nos Estados Unidos' os quaren
ta jovens camponeses france
ses que permanecerão durante
-uma temporada trabalhando
na gricultura norte-americana.
'Trata-se do começo de um pla
mo de aproximação entre, os

agrtcultores franceses e ame
'rfcanos empreendido pela Con
federação Geral da Agricultu
,;ra da França e o Sindicato dos
Granjeiros dos Estados Uni
��.

'

I
Falando à imprensa parísí-]

e?-se o Sr. James Patton, pre
-sidents do sindicato, declarou
'que no próximo ano quarenta
jovens norte-americanos virão
ia França, retribuindo a visita
-dos jovens franceses. Embora
'o conhecimento das técnicas e

])ráticas agrícolas seja um dos
propósitos . dste intercâmbio
afirmou o Sr. Patton, é evíden
te que o plano tem o objetivo
mais ambicioso de estreitar o

entendimento entre ambos os

países,
'

Os quarenta franceses que
:::�, -acabam de partir �rão dístrí-
I 'buídos em todos os estados da

união norte-americana. Vive
rão a vida dos norte-america
nos, partilhando das suas ati
vidades e da sua mesa. Da mes

ma forma no próximo ano os

rapazes americanos que vie
rem à França tr=.balharâo 'nos
<campos franceses e aprenderão
a conhecer a mentalídads e a

maneira de pensar da popula
ção, rural.

,

'Concluindo suas declarações
o Sr. James Patton afirmou I

, que o conhecimento dos pro
cessos de trabalho do campo-\francês será de muita utilida
de para os agricultores norte
americanos. "Se em matéria
de motorização e oi.'ndustriali
zaçâo da atividade agrícola os

franceses podem aprender nos

Estados Unidos, os norte-ame
ricanos poderão aprender na

"rança tradições e hábitos que
deram provas de excelência e

fazem da Françà um rico ipaís
agríoola sem o auxilio do mo

tor ou da máquina".

Vende-se a ca�a n.:.!47, site a

rua Frei Caneca. ' I
Trate r na mesma. I

S.ão con,vid�d?s, por êste intermédio; os membros compo
�ent�s do Dlre�ono ,do P. S. D., para uma reunião, que se rea

lízará na sua sede, a Praça Pereira e Oliveira, (Edifício Eduar
do Horn), ás 20 horas, dia 24 do corrente.

Florianópolis,20 de julho de 1946.
Osvaldo Mélo Secretário

l-

estada' de D. Jaime
.

"

em
.

Florianópolis ,

Dia 24 - Às 7,30 - Missa no CoLégio Coração de Jesus,
às 9,30 - Visita-à Legião Brasileira de Assístêneia, às 10 ho
ras - Visita ao Hospital Nerêu Ramos, às 11 horas - Visita.

à Assistência Munícípal, às 12 horas - Almoco no Palácio

Arquidiocesano, às 14 horas - Visita à's duas
�

Colônias e ao

Preventório. I
,

Dia 25 � Às 7,30 horas - Missa na Catedral, às 9,30 -

Visita ao Departamento de Estatística, às 10 horas - Visita.
ao G. E. Getúlio Vargas, às 10,30 - Visita ao Abrigo de Meno

res, 'período da tarde - Visitas oflclaís feitas por S. Emli
uêncía. '

Dia 26 - Às 8 horas - Mlsãa no Hospital de Caridade,
às 11 horas - Partida de avião, na Base Aérea.

j
I

I
i

í

I

� -.t

REMEDIU
ANTISEPTICO

evitam e combatem os TOSSES ,

s CATARROS, as dôres de GARGANTA
as laringites, os Bronquites.
"O Ucença do D. N. S. P. N0 186
r.". de �6 de Fevereiro 96":.'••

1'tt""'F, d. 1935 Or$lS (>'
Oi 0.002, EucalyplOt'O,

I
Fretes, mudanças carretos,

,Visite, s�m ccmprcmtsses- ..: em geral?
,

I LI!����:����A !HO�} C!E�AL)
Livros novos e usados, Fone 1634 - Mercado 37

em diversos idiomas.

IAtende encomendas de
' O ESTADO en(on··

b di d tra.se, à venda na
o ;�s �oltae:tSr::g�;;�il '� I

banca de, jornais
_

«8eck» INovidades todas ai Isemanas

CASA MISCELANEA distri
buidora '. dos Rádios R. C. A
Victor, Válvulas e Discos.
Rua Conselheiro Mafra

do

Cons, Mdfrct.,35 - Florid.nópoli ..
Cd;"" Post..l. 192

Enol, Teleg'rd1ico: ·LUAMA· - Fo"es: 1562/6&

SAN'TA CATARINA COMPRA-SE
I sutomévcl, marca Ford ou

Mercury, dos anos 1939 em

diante
Tratar no Hotel Central,

quarto 0.0 14.: I UIR Of �DhUflR�
COMERCIANTE: Dá um li

vro à Biblioteca do Centro Aca

démico XI d'e Fevereiro. Con

tribuirás, assim, para a forma

'ção cultural dos catarinenses

de amanhã! ' -.

OUU VESHR·SE COM CONFORTO E ElECiAHCIA ?

Br. Agrippa de
Castro Faria
E.tará aUlJente durante

lIuinze dia., a partir de 4-6-46.
- Atenderá em seu, novo

conBult6rio .- Ruo ,Tiraden-
te. -- 9 -. Sobrado,

, Telefone 1532.

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

PROCURE A

Alfaiataria Pereira & Mello
. Rue·FeHppe So'm'd, 22 - Sob,.do I

,

WIAM A REVlS'fA
o VALE' DO, ITAJAt

PRECISA-SE
De uma empregada que Isaiba cozinhar. Paga-se bem.

Tratar na
I
rua Frei Co-}neeo, 144. 3v,-1

---------7:����--�--���------------------�
FORNITURAS E UTENSlliOS PARA

IOURIVEIS E RELOJOEIROS
Balanças para oficinas - Para brilhantes - Laminadores
- Tornos para relojoeiros - Banhos para dourar e pra-

tear - Cordas, vidros para relógios, ele,

,Preços e prospectos com a

CASA MASETTt
Rua Semir,ário, 131 - 135 - São Faulo',

NOVO HORÁlUO DA

P.' ALEGRE - FLORIAN()
'POLIS - CURITTBA
QUINTAS E DOMIiNGOS

Decolagem de Flortanóuolís
ás 14,15 horas

I

CQRITIBA - FLOR! A..NO
POLIS - P. ALEGRE
SEGU.:\fDAS E SEXT�S

Decolagem de Florianópolis,
ás 10.00 horas

INFORMAÇõES:
FILIAL VARIG - BD. L\
PORTA - TELEFONE

1325

NÁQ H'A' iGUAi.
�"''' •••''I' uaa;m

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Todos os \ elementos do
"team " do Caravana do Ar
atuaram otimamente.
Arbitrou a pugna o sr. Izí

dro Costa. Atuação: regular.

'.

crUZeirO
. RIO, 23 (E.) '- Por decisão do ministro da: Fazenda, a Su

perintendência da Moéda e do Crédito, por intermédio da Car
teira de Cambio do Banco do Brasil; extinguiu, a quota de cam

bío oficial que vi:gorava para, todas as operações de letras de
exportação. A cobrança dessa quota era feita em trinta por
cento, até fevereiro último, quando foi fixada em vinte por
cento. A medida visa, principalmente, melhorar o valor do cru

zeiro em face do dólar e também, das demais moedas em que
se fazem as exportações. A provídêncía causou boa impressão
na praça e agitou, desde as primeiras horas, os meios bancá
rios e o alto comércio.

Estão sendo esperados numerosns
exilados

SANTIAGO DO CHILE, '23 (U. P.) ..,- Informa-se que es

tão sendo esperados numerosos' exilados políticos da revolução
boliviana. Notícias de Arica dizem que trens e aviões não saem

ria Bolívia desde sexta-feira última. \

C. C. A. continua cumprindo
Iinalidade

A BRILHANTE VITóRIA DO da Base Aérea pouco realizou / do fulminantes ínvestídas do
,

CARAVANA DO AR no 1° "half-time", firmando- ataque avaiano. Ary praticou
s�e, porém, no período final da boas defesas e Moracy combí
contenda, salientando-se o ex- nQU perfeitamente com Waldir
trema Lebetmha como o mais na zaga. Dos valores 'do bando
positivo. Leônídas, sempre avaíano destacaram-se Adolfi
acossado pelo zagueiro Fatéco, nho que, embora falhasse no

fez o que 'Poude. Silva' Hazan, primeiro tento, soube corres

a ala esquerda dianteira pro- ponder; Fatéco íncontestavel
duziu melhor que nas vezes mente foi o melhor do 9uadro;
anteriores. Dane, a nova aqui- Tavinho e Tião esforçados;
síção do' Caravana do-Ar, POQ� Ivany, Boos e Nicolau joga
co de Iproveitoso fez na prímeí- ram bem; Henrique, Zacki,
Ta fase, talvez porque não es- Nizeta e Lazita, regulares. Es
tava bastante ambientado com te último, vindo de Blumenau,
o gramado. Na seguqda fase o a nosso ver, muito promete.

Como dissemos, as partidas novato meia-direita conduziu- O prélío teve- início às 13,30
entre Caravana do .Ar e Avaí se muito bem, conquistando o horas com o "toss" favorável
sempre tiveram excepcional segundo e último "goal" para aos caravaneiros. Terminando
acolhida nesta capital, onde a o seu clube. Gato, Haroldo e o prtmeirs tempo com o escore
pujança, a fibra, a resistência, Verzola, como de costume, mjnímo pró-Caravana do Ar,
a técnica e, sobretudo, a díscl- constituirara excelente e in- "gdal" conquistado por inter
plina foram os fatores que deetrutívelv'trío-médío, anulan- médio de Leônidas. O goal foi
contrübuíram para invulgar' -'1 ..... ...,.. _

êxito dos "rnatchs ':.

V I· d'6 entusiasmo reinou duran- a or IZano'o .

te todo o transcurso do jogo 'de •

domingo entre os dois rivais.
Desfalcados o Caravana do

Ar, do concurso de Sanford e o
AV!l.í de Saulzinho, dois notá,
veis atacantes, a partida teria
sido mais. eletrizante e arreba
tadora, mas mesmo assim não
deixou de oferecer um espetá
culo empolgante.
Nos minutos iniciais da pug

na tínhamos em conta a certa
vitória do Avaí, 'naturalmente
porque' conseguiu a ofensiva,
mas, com a magnifica atuação
do .trío-tínal caravaneíro mui
to bem auxiliado pela linha in
termediária, o jogo foi toman
do novo aspecto, .passando o

clube do major-aviador Epa
minondas Chagas a apresentar
jogo mais' tecnicamente co-
ordenado.

A•Ataques impressionantes e

bem estudados eram desfeitos
pela perícia dos trios-finais,
prlncípalments pelo do Cara-

"
vana do Ar, onde Waldir de
sempenhou magistral papel,
tornando-se a melhor. figura
da tarde.
A linha dianteira do quadro

Não mentimos quando" em

edições anteriores, afirmamos
que a peleja entre os 'dois
grandes adversários - Avaí e

Caravana do Ar. ----'- seria das
melhores e mais empolgantes
do ano em curso.
Antes mesmo de os' clubes

degladíarem-se, o campo da
F. C. D. já estava repleto de
grande número de adeptos
desse salutar esponte que é o

futebol.
.

tines RIT Z
, ,·.,ROXY

RITZ - Hoj!e ás 5 e 7,30 horas
JaIl1es Calgney, Ann Dvorak,

Barton Mac Lane, Mal"garet
Lindsay, Lloyd Nolan e Rp,bert
Armstmng.

G-MEN _)
CONTRA O IMPERIO DO

.

CRIME
Censura: Até 14 anos.

No programa: Filme Jornal
- DFB.; Canções dos Vaquei
TOS - Short ..
Preços: ás 5 horas: 3,60 e 2,40.
ás 7,30 horas - único 3,60

lO,. •• lO ••• lO ••• lO ••• lO ••• lO •••

ROXY - Hoje ás 7,30 horas
- última ExiJbição -

Deanna DUlibin, Rúbert Pai
ge, Akim Tamirof e David
Bruce.

' \

VIVO PARA CANTAR
Censura: At€ 14 anos.

No programa: Cine Jornal
Brasileiro; Notícias do Dia
Jornal.

.

Preços: 3,60 - 2,40.

Hoje - 4a feira 24-7-46 - Hoje

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

feito da seguinte maneira: De
posse da pelota, Lebetinha ati- Simultaneamente
rou-a fortemente ao arco de ODEO:N' IMPERIAL
Adolfinho conseguindo bater ÁS 7,30 hrs. ÁS 7 3/4 hrs,
no peito dó goleiro e alcançar - Sessões das Moças -

os pés de Leônidas que man- 90 minutos de bôa música e
dou-a ás redes, inaugurando o gostosas gargalhadas!
"placard ". No segundo perío- TRISTEZAS NÃO PAGAM
do o Avaí tentou o empate, DÍVIDAS
mas surgiu o segundo e último Com: - Jayme Costa, Gran-'
tento do Caravana do Ar, mar- de Othelo Oscarito Dírcínha, .."
cado por Dane em bonito estIo, Batista, Marion, Silvio. CaI-
lo. Resultado 2 x O. das Itala Ferreira Manoelzi
Com tal, triunfo 'o Avaí foi nh� Araujo, Joel '& Gaucho e

afastado da liderança onde se os melhores "azes" do nosso

81n,c.�)lltrav�, para deix�r o .Fi- Broadcastíng.
gueirense Isolado na dianteira. No programa: Brasil Atuali-Os quadros jogaram assim dades·� DFB.
constituidos: C�RAVANA DO PreçosAR: Ary, Waldir e Moracy; Sras. e sritas C.r$ 1.20

-

Gato, Haroldo e Verzola; Le- Estudantes Cr$ 2,00betinha, Dane, Leônidas, Silva C lh' C $ 3 00•
.

ava' erros r ,
e Hazan.- AVAÍ: Adolfo, Faté- Geral "". ,,' " . . .. Cr$ 1,00
co e Tavinho; Ivany, Boos e "Imp, 14 anos".Henrique; .Zacki, Nízeta, La-
zita, Tião e'Nicolau. fi '"

d I] t· d
'

Dirigiu o "rnatchj' O sr. uflVernO O tiS a o,
Agapíto Veloso, cuja atuação Decreto de 16 de julho de 194�

O INTERVENTOR FEDERAL RESÓI,vE'foi imparcial é honesta, agra- Nomear:
dando a todos. De acordo com O art. IS, item II, do de-
A renda atingiu a importân- ereto-lei n. 572, de 28 de outubro de

cia de Cr$ 1.800,00. 1941: J
. Francisco Tibúrcio da Silva Brasil Filho.OIS ASPIRANTES DO CARA -

para exercer o cargo de Delegado Regional.
VANA DO AR ESTÃO NA padrão Q, do Quadro único do Estado, para:.

LIDERANÇA ter exercicio na Delegacia Regional de Ma-

Nã-o menos sensacional que fra, vago em virtude da remoção de João Fer
rário Lopes.

a partida principal foi o com- Decreto de 18 de julho de 194(,
bate entre os conjuntos de as- o INTERVENTOR FEDERAL RESOLV:g

pírantes do Caravana do Ar e Nomear:

do Avaí, travado' às 13,30 ho-
De acordo com O art. 169, do decreto-lei tr.,

431, de 19 de março de 1940, combinado,
ras de domingo. com o § 10, do art. 330, do decreto-lei n.

Disputando .

a liderança do 614, de 2 de março de 1942:

certame, avaianos. e carava- Eurico KroQel, Escrevente Juramentado do>
2° Tabelionato do Público, Judicial e Nota",neiros empenharam-se numa
e Escrivanias de ór íãos e Ausentes da comar-,

luta interessante e muito apre- ca de Itajai, para substituir o t;l!spect;vo se-

cia.da pelo público.
.

ventuário vitalício, Damásio Umbelino Brito.

d doí I enquanto durar a sua licença.'I'ratavam-se e OIS va en-
Decretos de 19 de ;11/"0 de 1946

tes esquadrões;' rnuíto bem o INTERVENTOR FEDERAL RESOT.VE;
equipados e dispostos para [o- Nomear:

gar durante noventa minutos. De acordo com o art. IS, item IV, do djr
ereto-lei n. 572, de 28 de outubro dePelas suas ótimas exibições 1941:

nos prélios com. o Paula Ra- Merci Faisca para exercer, interinamente, a

mos· e o Bocaiuva, o Avaí era cargo da classe D da carreira de Enfermeira.

considerado o favorito, porém Visitador, do Quadre> único do Estado, para
ter exercício no 40 distr ito-sanitário, com sedea equipe da Base Aérea conse- em T'ubar-âu.

guiu subjugá-lo, infringindo' De acordo com o art. 169, do decreto-lei n,

111e O espantoso .revés de 7 x O" 431, de 19 ·cle março de 1940:
- Germano de Raro Hugen para exercer, vi-A derrota avaiana por tao

taliciamente, o cargo de Escrivão .do Crime.
dilatado es'core alarmou a ci- Júri, Execuções Crimiãais e Feitos da Fazen

dade que algora está inteira - da, da comarca de São Joaquim_
da do poderio da equipe do Ca- João Pedro T';maz para exercer o cargo de

Juiz de Paz do distrito da sede do municipio
ravana do Ar, cuja "perfo- de CamLoriú, comarca de Itajaí.
mance", foi digna dos maiores Pcdro Cavalcanti para exercer, vitaliciamen-

elogios. te, ° cargo de Escrivão de órfãos e Ac,entes.

·t da comarca de Tubarão, vago em virtude da;.Os pontos foram feIOS por aposentadoria, de Manoel Teixeira Cola,o,
Romeu (3), Gilberto (2) e LlIuro José Rebêlo para exercer o ca"go de

Campos (2). Juiz de Paz do distrito da sede do municípia

Os quadros : CARAVANA I
e comal'ca de Itaja�.

'p' t Z I' B· Remo.ver� a pedido:DO AR � eIXO o, u u e n- De acordo com o art. 71, item l, do Jecret...
to; Olávio, Gustavo e Erna.ni, lei n. 572, de 28 de outubro de 1941:

Campos Conrado Romeu· Gil- Rosita da Silva Póvoas, ocupante do cargCll

b t 'D h ÀVAÍ 'p C da classe D da carreira de Enfermeiro-Visita-
er O e UI1 a. - u -

dor do Quadro único do Estado, do 4. dis
clni, Chico Bran,co e Fonseca; trit�-sanitário, com sede em Tu'l>ar;'o, para. a

Romeu, Ary e Ivan; Mando" distrito-sanitário, com sede em Blumenau.

GleI'lcelino, Sapo, Lange e Iri- E.T01,erar:

"oDsul·tados OS dllMa·IS palPses SOAbre O neu.
J doB�7:;ri:10�aG::�: �� ::,��C��/�� �:!:\J u '

Os melhores do ." team" riú, comarca de Itaja\.
.

.

re'111\� "Iemento .do OOVO govêrno azurra foram: Puccini, Chico Joaquim Eloi Garcia do cargo de Jniz de
\ltrUU ti \I

M d Paz do distrito da sede do município de Cam-
BUENOS AIRES, 23 (U. P.)J _ O ministro das Relações Branco, A:ry,. Romeu, an o e

boriú, comarca de Itajaí.
.

J B l' f' Lange. ,Exteriores, argentmo, sr. uan ramug la, c�n erencrou com
.

o prestdente Pe�ón, e informou-se que examinaram a

qUestãOj '. DECRETO ,N
•.

3.601
...

de consultas entre os gov,ernos do continente em torno do reco- o Interventor federal no Estarlo. de Santa Catarma, 1)0 uso das :uas at:,blllÇO�OS,
_

'

• ,. . Considerando os relevantes serviços prestados ao Estado pelo cldadao JQse Acaclo MOI eIra,.
nhecrmento do novo governo da Bohvl�.

que exerceu, com dignidade, a presidência do Congresso Representativo dI> Estado e a vice-pre-
_.

sua
,

mo, 23 (E.) - A Comissão Central de Abastecimento
prontífícou-se a transportar em seus caminhões o produto das
usinas de Campos, ali retidas pela carência de meios de trans

porte.
Agora, nesse sentido, o representante do Instituto do Açú

car e Alcool avistou-se com o gal. scarceía Portela, presidente
daquela' entidade governamental, que, c<?mo se sabe, está dire
tamente subordinada á presidência da Rpública. Como resulta
-do dos entendimentos ficou resolvido que a OCA fará o escoa

mento do açucar campista através da estrada de rodagem que
liga Campos -a Niterói.

'

Não foram; bem compreendid'as
LONDRES,23 (U P.) - O sr. Giral, "chefe do Govêrno es

panhol no exílio irá a Londres para falar a vários deputad0s
britânicos sôbre a situação naval da Espanha de Franco. Sa
lienta-se que as decLarações de GiraI, em Nova York, não fo
ram 'bem compreendidas o que criou certl:!"S difi.culdades aos

republicanos espanhóis em seu entendimento com os represen-
tantes das correntes democráticas. \

I ,

o Ministério concordou

Chocadeiras, criadeiras. ração balanceada,
inicial crescimento e postura. Ovos, njntos e

reprodutores -de qualquer raca. Mater-ial de
avicultnra. anic ul tut-a. Utensílios veter-i nár-ios,

RFPRESENTAKTE: A. POVOAS
Rua Ten. Silveira. 84 - Fpolis.

sidência do Estado,
DECRETA:

-

n01JleaçaO
ROMA, 23 (U. P.) - O �inisbério das :aelações Exte!i?

res concordou com a nomeaçao de James Dmn, ex-secretáno
de Estado dos Estados Unidos, para novo embaixador desse

pais em Roma, em substituição ao sr. Alexander Kirk.
.

com. a

,

Artigo único - São de luto, nas repartições públicas estaduais e munici�is, ...

05 dias. 2,4, 25
e 26 do corrcute, como homenagem do Goyêrno e do púvo de Santa Catanna a memOria de:

José Acácio Moreira, falecido hoje nesta CapitaL
Palácio do Govêmo, em Florianópolis, 23 de iulho de 1946.

UDO DEEKE
Carlos Gomes de Oliveira

João David Ferreira Lima

Lúcio CO'Y'Yêa

Leaberto Leal li�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o es,.Oo-Q'uarla telra .. �4 de Julho Ge "46
·

-----------------------�---,.---�-------------__.;.-_.'

Famoso linimen to, desde

1855, para dôres reurMti

eas, nevrálgicas, torcedu

ras, inflamações, ciática etc.
, Peta' 'Ólel Elétricl

cio Dr.. eh,,"" de Gratb

r

Jubileu de ouro de
lidá religiosa
Em comemoração do jubileu

de ouro de vida religiosa do
rev. Frei Estanislau Schaette O.
F. M· resolveram os seus ex

alunos solenizar tão magna da
ta, que é igualmente a do 500
aniversário em que' o emérito
professor InICIOU sua vida de
magistério no Colégio Santo
Antônio, de Blumenau, Para
tanto convidam-se todos os ex
alunos do referido educandário
que tiveram como proressor a
Frei Estanislau, a aderirem á
manifestação que abaixo vai
programada para o dia 3 de
agosto p. f.
Nessa ocasião, em que encon

trarão em Blumenau elementos
vindos de todos os recantos do
país, será ofertado ao homena
geado um Album, no qual deve-.

rão incluir-se o maior número
possível de fotografias dos an

tigos alunos. E' mister, pois,
que cada qual remeta, com, a
maior brevidade possível um
retratinho seu, de tamanho
3x4, ao endereço:
Comissão do jubileu de Fr.

Estanislau Livraria Carlos
'Wahle S. A., Blumenau, não ol
vidando' de escrever, no rever-
80 do retrato o seu nome, o no
me-do estabelecimento e os anos,
em que foi aluno de Fr. Esta
nislau.
Adesão ao. banquete (Cr$.

50,00), até o dia 20 de julhO
p. ríndo-

PROGRAMA
1 - As 8 horas Missa Solene

. celebrada por Fr. Estanislau.
2 - As 15 horas, Sessão cívi

ca no Colégio Santo Antônio.
3 - Em seguida,. visita ao

camISü de jogos no Colégio San
to Antônio, onde será realizado
um torneio esportivo dos estu
dantes dos ciclos ginasial e co

legial contra os da Escola Téc
nica do Comércio.
4- As 19,30 horas, Banque

te no salão do Teátro Carlos
Gomes.
Antônio M. C. dà Veiga, pre

sídente,
Max Kreibich, secretário.
Willy Sieurei, tesoureiro.

..

Consultas: das 4 ás 6 horas. f

__R_e_si_dê_n_ci_a_:_R_,.__F_el_ip_e__s_cb_m_id_t_'_3.8' I- Fone manual 812

DR. BIASE FARACO --.,- �---_

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de Cllnica Infantil da
Assistêncía Municipal e de

Caridade
CLtNICA MlliDJCA DE CRIANÇAb

A;I)U:r_TOS
C{)NSUJ,TóRIQ: Rua Ni!I_ues Ma
chado. 7 (Ediffelo S. Franclsco-).
Consultas 'das 2 às 6 horas

RESIO:eNCJA: Rua Marechal GlJi.
lherme, 5 Fone 783

DR. MADEIRA NEVES
Médico especíansta em DOÉNÇAS·

DOS OLHOS '

Curso de Aperfeiçbamento e Lon
ga Prãttca no Rio de Janeiro
CONSUVI1AS - Peta amanna:
diariamente das 10,30' às 12 hs. à
tarde excepto aos sábados. das 14
és 16 horas - CONSULTóll'lO:
Rua Jollo Pinto n. 7, sobrado _

Fone: 1,461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho, 58

DR. M�ru.O WENllHAUSEN
Bwetor da Hospital "Nerêu R·a�os»
CLíNICA M:tDICA DE At>ULTOS

E CRiANÇAS
Consultório: R. Visconde de Ouro
Preto, 2 - esq, da Praça 15 de N�.
vembro \ rltos da "Belo Horizonte ")

TeJ. 1545

Mécfico - chefe do Serviço de
Sífilis do Centro de Saúde

DOF.N'CAS DA PELE - SiFn..IS
AFECÇõ;ES URO·GENITAIS

DE AMBOS OS SEXOS - RAIOS
INFRA - VERMELHOS E ULTIV.-

· VIOLETAS
CONóSULTAS: das 3 às 6 hs. - R.

Felipe Schmidt, 46
�S.:· R: .Joinvile. 47 - Fone 1648

DR. N,.f:WTON D'AVILA
Operações - \'ias Urinãrlas _

Doenças dos ímestrnos, réto . e
Bnus - Hemorroidas. Tratamen.

to da colite amebiana.
Fisio:.erapia - Infra vermelho,
Consulta: Vitor Meireles, 28 .

.
Atende diariamente às 11,30 ns.
�e, à tarde, das 16 hs. em diante

Resld: Viaal Ramos, 66.
'

Fone 1067

A V'I S O'"
Dr. M. S: Cav alcantí avi.

2'8 a- mudança do seu con

sultório para' 8 rua João
Pinto n-. 7', (altos da Far
mácia' Sento Antônio).
Consultas das 3 às 5.

I
Viagens

PELO

Expresso Noturno do j.ornal
I -,

O EsrrADO
FLORIANÓPOLIS .. JOINVlLE

. I

}R. ANTôNIO MONIZ' DE
ARAGÃO

)1rurgla e Ortopedia clinlca e cí
'Il1'gla do torax. Partos e 'doença,

de senhoras .

OONSULTóRIO: R. JoIo PIJlto '1
OI6riamente' das 15 às 17 hora..
US1D1!:NCIA: AlmlraJlte Alvim.

36. Fone M. 251

DR. SAVAS LACERDA
�Unica médico-cirúrgica de Olho.
- Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma ele habil ítaoão do .Conse-
lho Nacional de Oftalmologia'.

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

&081D:Il:NCIA - Conselheiro Ma·
fra, 77.

TELEFONElS 141'8 e 1204

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na·
:lonal de Medicina da Uníversíde
te do Brasil). Médico por concur-
10 QO Serviço Nacional d� Doen-
1IIS Mentais. Ex interno da Santa
'Jasa de Misericórdia, e H()SpIUII
?slquátrico do Rio na Capital ...

deral
CLJNICA M�mCA - DOENÇA"

NERVOSAS
- Consultóírio: Edifício Amé1l1

NETO
- Rua Felipe Schm ídt. Consuttaa;

. Das 15 âs 18 horas -

i.esldl'n('ia: Rua Alvaro de Carva
lho nO 18 - 1<'lorianópcilis .

- -�

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAL·_ ALTA CI.
'lURG.IA - M()L�STIAS DE 8..
... NHORAS - PARTOS ..

"ormado pela Faculdade c:e Medi·
clnna da Universidade de São

"'Paulo, onde foi assistente por va·
rios anos do Serviço Cirúrgico <lo

Prof. Allpio Correia Neto
'

Jirurgia do estômago e vias bJ·
\lares, intestinos delgado' e grosso.
tiróide, rins, próstata, bexlga,

Mero, ovãrtos e trompas. VarieI),
'flle, hidrocêle, varizes. e herna

CONSULTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua Feipe
8chmldt, 21 (altos da Casa Pa

raiso) . Tel. 1.598.
RESID:Il:NCIA: Rua Esteves JU·

nlor. 179; Tel. M 764

DR. POLYDORO S. THIAGO
Médico do Hospital de Caridade' dAr

. Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLtNICA MÉDIÇA EM GERAL
Doenças dos órgãos inter nos, cspecia).

mente do coração.
.

BLECTROCARDIOGRAF1.4
Doençass: do sangue- e- do! nervos:

Doenças de senhoras - Partos.
Consultas diâriamente das 15 às 18

horas.
:\tende chamados a 'qualquc- bar.,

inclusive durante a noite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire

les, 18. Fone' 702
IlESIDJ;;NC;A: "Avenida Trompowslri,

62. Fone 766
,

AUTOMOBILISTAS I··
Atenção

Pa�'a o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94 .

r
.. .. ...,.. ......... ...... ... ... ....

COMPA.1mIA ..ALIANÇA DA BAtA·
,..elaÀ ii. 1171 - NtI.: I A I A
INC"!NDI08 11 T•..u.-SP'�BTJl:8

Cifras do ,13alanco de 1944:

,
i

�
.......&.. -.....,., -",.." ,...,.,," te ", " ..

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

SAlDA DE fLORIANOPOUS:
CHEGADA A JOINVltE:.

SAlDA DE JOIHVILE:
CH'ECiADA A fLORIAHOPOLlS:

1 da madrugada.
7 da manhã.

10 da manhã.
S da tarde.

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

c

•

Sinistros pagos nos últimos I\) anos

Responsabilidades
98.687.816,30

76.736.40! .3'06, 20

Diretores:
Dr. Parnphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e José Abreu.

Informações:
Em Fpolis. - na Redação do «O ESTADO.

Em loinvile --: no Hotel Príncipe

.

I��\ I)V(_)G .c\DOS
t». OSVALDO·' BULCAO VIANNA
Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmic!t 52 - Sala 5
Edifício Cruzeiro - Florian6polis.

•

Laboratório
Clínico

RUA. JOÃO PINTO, 25
Fone: 1448

Em frente ao T'••ouro
do E.todo

.

Florianópolis
FarOl. Narbal Ahres àe Souza

da' COBfa
.

4vila
.

".r " w lIII"e� •••

Dr. H. 6. S. Medina
" �arm. L.

üc:ixnf:' d. 'Banque. Exeme paro' verific.içãõ
de cancer, Exocme de urino. Exame 3)Q1'a
verificação da gravidez. Exame <ie escarro,
Exame 1 para verificação de doen�as da
�ele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
Jlut�vaccinas e transfu!Jão de sangues,
l,;xame qu�mico de fal'inhas, bebida .

café'. águo., etc.I
� ---- -- __-- -------

CONTA CORRENTE POJilU;:'AR
Juros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S. A.
CAPITAL: CR$ 60.\)00,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Rua Trajano, 23 • Florianópolis

F'ARMACIA ESPERANÇA
d. F.r••��.tleo NILO LAU8
.o,. ......... _•• na�.......

_�•• ..va.cetru - __..tiM - ..........
tnItr.. a. 110m.....

_-.01 asa....._....... u ............ �

I ':!'A �c.,..AS-·JI,-rAl-rilllriIII
Fabricante e distrihuidores das afamadas corr-

, '1'1 '11 fecções uDISTINTA'� e RIVET. Possue um gran-
de sOl'timento de coserrrír-os , riscados', brins

I bons e barato., algodões, morins e aviamentos
.' ' .

. _
para alfaiQtes. que recebe diretamenb daa

I
melhore. fábricas. A Casa ·A CAPITAL- chama a atenção dos Snrs; Com�rclant.s do interior no sentido de. lhe fazérem uma

visita ante. de efetuarem suas compra•. MATRIZ em Florlan6pohs, - FILIAIS emJ Blumenau e Lajes .

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

7

I

I
I
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a pOlítica do Estado se firmará pela, ·convergência de ideais' patrióticos, entre
hOlJ)ens de seriedade comprovada, e jamais entre ambiciosos, traidores de com-r

panheiros, infiéis à' palpitação de correQtes partidárias que / correspondem às,
aspirações de comunas inteiras, contra� as quai's Dàú há de prevalecer o arrôja,

e o 'egoísmo, singufare's e ao servi'ço de ambições pessoais.

J

r III,

Florlan6polls, 24 de lulho de ,1946

Serão destituídos
fomentar a

dos meios

guerra
Marinha 7.250 toneladas e

3,500 homens; a fôrça aérea
será de 5.200 homens e não
haverá bombardeiros. Finlan
dia - Exército, 34 mil ho

mens; Marinha, nada mais de
10 mil toneladas e 4.500 ho-

Nova York, 23' (U. P.)
Um despacho de París, publi
cado pelo "Herald Tribune" ,

diz que a Itália, os Balkans e

a Fínlandia serão destituídas
de todos os meios de fomentar
uma guerra, segundo os têr
mos dos propostos tratrudDs de

. paz, preparados pelos minis
tros do Exterior na recente
reunião em Paris. O despacho
diz que foram recomendadas
as seguintes restrições: Itália
- o Exército terá 185 mil ho
mens, a 'fôrça policial 65 mil
carabineiros, a Marinha' e a

fôrça aérea 25 mil. Nada de
submarinos ou bombardeiros.
A Marinha terá os antigos
cruzadores de batalha "Daria"
e Duilio" e não mais de 6 mil
toneladas de outros navios de
guerra. Rumania - Exército
de 120 mil homens, não con

tando os 5 mil artilheiros anti
aéreos: a Marinha será limi
tada a 15 mil toneladas e 5
mil homens; a fôrça aérea
não terá bombardeiros. Hun-I
gria - o Exército terá 65 'wil!

'

homens; a fôrça aérea, 15
mil; não haverá bombardeí
ros. Bulgária - Exército, 55
mil homens, não contando os

1.800 artilheiros anti-aéreos;

mens; . fôrça aérea 3 mil ho

mens; 'não haverá bombardei
ros.

Novo' apêlo de
Byrues

I

1
I
'I
II

Washington, 23 (U. P�)
O secre1tário de Estado Ja,mes
Byrnes Íllau,smitiu uma men

sag'em a Jlolotov, Bevin e Bi
dault apelando para que os

mesntos concordassem na pu
blica,ção imediata dos textos
dos Tratados de Paz Européia
quel foram elaborados. Os Es
tados Unidos já llaviam plei
teado a publicação em ampla
escl:i1a, dos projetos p'ara a

Itália, os Balcans e a Finlan
dia, mas encontrou a oposição
dos demais g'ovêrnos. Em des
pachos de Pal'Ís, o "Herald
TribuThê"ll'e Nova York, in
fortma que, obteve os textos
dos tratados, publicando notí
cia,s acerca dos me!Smos.

Será êncampadu
pelo govêrno
gaúcho
Porto Alegre, 23 (E.) - O

secretário da Agri'cultura re

meteu ao interventor federal o

expediente que se refere aos

estudos para a encampação, pe
lo E,stado, da .sociedade Anôn,i
ma Beneficiadora do Leite.
Em seu parecer, a Secretaria
da Agricu1tura propõe a aber
tura de créditos es,peciais, des
tinados ao resgate da conces

l>ão outorgada á referida So
ciedade.

A. i ri d a o i n o In i n á v e 1 a te n t a do

Institu:fo de Aposen:fadoria e

Pensões dos Indusfriários,

aVIso BOS EMPREGADORES

Londres, 23 (U. P.) - O Em seguida o sr. Eden. atacou
atentado dos judeus contra (.i; os judeus destacando que em

Hotel Rei David foi o pior do: 'dista do inominável ato perde
muitos horríveis ultrajes co- ram a vida ou resultam feridas
metidos na Pciestina' pelos is- mais de cem pessoas. O sr

raelitg,s. Foi o que afirmou na Attlee, por sua vez, declarou
Câmara dos Comuns um d05 que o govêrrw dituia não pos
líderes do Govêrno 'britânico, suia um relatório completo sô-

Está preparada para repelir qualquer ataque ;i�i�;jlr:J?",},m:a"/,gge: s:
La Paz, 23 (U. P.) - Are- govêrno de parte de todos OSj (lo inquérito. Até o momento Jerusalém, 23 (U. P.) - O

volução triunfante que subiu círculos bolivianos.
-

bínete, acreditando-se que o alto comissário na Palestina

ao poder na Bolívia está pr€!- As autoridades policiais fo- não foi organísado t.odo o Ga- sir Cunningham, chegou a Je

parada para defender-se con- ram enearregadas de localizar chefe da Junta esteja esperan .. rusalém e. entrou, imediata

tra qualquer possível ataque todos os ex-mlnístros e outras do a chegada de alguns eocila-I mente a conierenciar com as

dos que não simpatizam com o autoridades do govêrno Vil- dos para reforçar o Govêrno.
. autoridades britânicas sôbre a

novo regfme, São cada vez laral, afim de que contra
-

as

maiores as adesões ao novo mesmas possa ser Instaurá- O sr. cousuJ do Uru- .

;m

•

de guai ao «O Estado» Major AcácIo
Receb.emos o seguinte ofício, More,lra

que muito nos honrou:
. Faleceu () velho politico ca-

Florianópolis) 19 de Julho tarfnense, major Acácio Soa
de 1946.-

'"
res 1110l'e1ira, cuja vida decor-

A Ilustrada Redação do O
.ren entre as atividades protísEstado". síonaís da advogaeía e as li-

Srs. Redatores: des políticas neste Estado.
E' com grata satisfação que Durante muitos anos, foi

cumpro o dever de agradecer o Acácio Moreira político mílí
registro em ?estaq';le,.da data tante da oposição tubaronense,
ma&,na de mmha Pátria, ? Uru- Suas maneiras, sempre poli
�uaI, no vosso conceItuado1 das, seu trato pessoal de fina'
Jornal, bem como. os hor:r?sos educação eavalheíresea, escon
e benevolos :onceItos emitidos I diam, porém, a fibra do luta-
no mesmo, reflexo patente da dor que era de primeira linha N

- "

1 t
.

amizade tradicional que, em na 'resistência e na estacada tO e _so nas e r�s'dna? zn

solução' de continuidade, une Foi' deputado estadual e;U �es if?-çoes t no es ,u P, dm:.s:·
vossa grande Pátria a minha, várias legislaturas e víee-pre-

am �m en ret.tos. que. se led'l-'
d d lb d f . .

' , - cam a recons 'l utçao mora o'
es e os a ores' a sua orma- sídente do Estado de Sta• Ca- h tari 'l t '

Política e 'constítucíonal. t' om�m, o ca armen.se z 'l1S re

, .

arma. que e Arnaldo Santiaqo ocüpa:E muito grato portanto Lega um belo exemplo de 1 snent t

I constatar-se a consoladora cer- profissional,' de cbefe de famí- ugar:.lProemm�� e, - .pOS?

"
teza, numa época como a atual Iía exemplar e de político sem qu� e e conq1f'ls ou _P°trl's'lAprc:
de aprensõ desci f' , • o. prto, gracas a sua ui e tçencut:

.

. e� e escon I�nç�s, OdlOS, que Jam!llS .descalçava, invulgar �e à sua grande fôrça'a reafirmação dessa solídarie- as luvas depeüea, heI que era de vontade.
d�de fraternal, e que teve para u um temperamento suave e p

,

t d tü
alicerçar a sua d

- .

f' h
o e a, prosa ar versa. z "

, . uraçao, a 1- umano, 'f sst l t âor:
gura inconfundivel d r d oi f T "O E tad "

con erencts a � eçan: e, ora ar

.

o g
_

an e. - sua ann 1:" AS. o fluente e correto te senhor de'
chanceler que fOI o Barao de apresenta sentldos pesames, lt d b

"

Iii
,.

,

Rio Branco que fez dar a sua
avu a. � agagem z, erarza_.

_ Pátria, o mais belo exemplo
Seus liuros, bons na forma e

de americana confràternização "" fundo, �ran?pond_o a� jron-
- O tratado de condominio da Ra"dto-

==. reqtotuus, sao lidos e:
Lagôa Mirim e Rio Jaguarão,

.... apreciados em q11:ase todos o_.s
por isso que o seu vulto deixou Teleg r�fl·s" a

recantos �o Brasil. Alguns de-

de se a gloria d
.

P' t
. • les, toâama, como" por exeni-

r e sua a na, plo tâ
. A.

,:!!, para ser, a de um Continente ri 'h�etu� .. codmen al:z�� acerca

-

Reiterando a

. Pre,cisa-se para traba- .tui ts orta as re unoes e de
SSIm meu s 1 I li

. -

d'
,

ti
agradcimentos, tenho o prazer

har a guma horas

I
r� unoes compr:ra_. as, Ja a 'ln-'

de sUlbscrever-me com a mais por dia. gzram <:,S Republzeas do Prata_�
alta consideração. Bom ordenado.

onde sao constantemente el-

D Ih f d
. tados. .

o v'e o con ra e amIgo -

t t t t b
Júlio N' l' H

.

Tra�ar nesta redação. E, en re an O, no ra alho
zeo as err�ra árduo da reedificação dos 'sê-

Consul do UruguaI h"res umanos do ponto de vzsta..
espiritualista, verdadeiro apos
tolado, que Arnaldo Santiago
se destaca e se avulta. Enca-' .

rando êsse mistér com plenitu
de, - quase sempre no Rio".
onde' reside, ou aqui, onde vem'
em visita a parentes e amigos,
êle 'Utiliza, com admirável per
sistêncià, grande parte do tem-
po de que dispõe no estudo aos;

deverão problemas do sêr e do destino;
matri- e o resultaxio de suas pesqui-'

zas e de suas meditações, ex

plama e divulga, amiúde, em,

artigos; ensaios e conferências.'
Sem dúvida alguma, Arnal-i"

do Santiago é figura de grande"
14 mérito� cuja projeção se dilata

pelo país 'inteiro. Fará, certa
cbu- mente, para os conterrâneos,

algumas alocuções. Quem pu
der, não deve perder a magní
fica- oportunidade de ouvir-lhe-
a palavra erudita, e brilhante.
A Arnaldo Santiago, os votos

de boas;vindas de "O Estado,:r�

De ac8rdo com o Decreto-lei n.O 9403 de 25/6/46, a partir, de
1.° de Julho cerrente, são contribuintes obrigat';»rio;s do Serviço Social
da Indústria (SESI) todo. os empregadores subordinados a êste
Instituto.

As ins'ruções para o recolhimen to dessa 'contribuição
ser procuradas com o agente arrecadador em que estiverem
culadoll os empregadores, até o dia 30 do corrente.

Florian6polis, 22 de julho àe 1946.

Previsão do tempo
Serviço de Meteorologia
Previsão do Tempo, até

horas do dia 24:

Tempo: Instável, com
vaso

Temperatura: Estável.
Ventos: Variáveis.
Temperaturas extremas àe

hoje: Máxima 14,7 e Mínima

18,2.

.PITIOLIIR
,IIIRI[DIR

.CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES 00-
COURO CA8HUnO.
'TÓIÕlICO CÀP!!-�II
POR EXC�lÊl'fClk

explosão que destruiu o Q. G:
britânico no Hotel Rei Daoiâ..

Espera-se para breve uma de-

claração oficial ,britânica sô-
bre os terrorista iuâeus.
Londres, 23 tu. P.) - Em'

despacho de Jerusalém a "EJ(f'
change Telegraph" anunciou
que entre as vítimas da ex

plosão no Hotel "Hing David"
figura o diretor dos Correios
da Palestina, contando 53 anos

de idade,
.

4R'NALDO SANTIAGO
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