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A solerte atividade politica dos mais goaPDS udeilisfas poderia, qDiçâ� ter tradução D88-te ima
ginário, mas verdadeiro telegrama � «General Presidenté, queir.a eDxotar quanJos elegeram a V.
Exeja., expurgando .o quadro dos seus auxiliares. e cbamondô-Dos para ocupa-r os' altos pnstos' de
direção governamental" porque DÓS somos aquela e daquela gente, tão ilibadamepte democráUca

I

que tudo fêl' pela derrota eleitora.1 de Vossa Excelência».

NÃO DEVEll'IOS REPETIR conclave - os gTUpOS dos Bal- reunião das 21 nações aliadas.
OS ERROS DO "TRATADO eans, da l.... Inlandía e da Itália, I O apêlo formulado por Ja-

DE VERSALHES" com os quais terão de ser efe-I mes Byrnes constituiu na ver-
París, I) (U. P.) -..- O assís- tuados tratados de paz. 'rodos dade o apõio dos Estados Uni

tente do Seoretarío de Estado eses países tinham aqui gru- dos à proposta no mesmo sen

norte - americano,
,

W i II i am pos extra - otícíals, aeompa- tido formulada pelo sr, Mar
Clayton, declarou .pelo rádio Inllando o desenrolar (la eon- renzie King, do Canadá. Byr-
que os Estados Unidos gasta- Ierêucia. '

nes Iêz sua sensacional decla-
ram 20.000.000 de dólares, *

ração quase no fim da díseus-
"desde o fim da guerra, com a BRASIL E HOLANDA LIDE- são sôbre o regimento da Con
restauração da vida ecouômí- RAM OS DEBATES PELA ferêncía,
ea no estrangeíro. AdiaJItoll 11IAIORIA SIll'IPIJES
êle que esta inversão de cepí- " Paris, I) (U. P.) Teve Entrementes as pequenas
tal norte-americano no futuro grande repercussão na Confe- nacões denunelaram e ,ridi
do mundo "deve ser uma pro- rência da Paz o apêlo de Ja- cnlarizaram o voto de dois ter-
'va suficiente de nosso proíun- mes Byrnes para que sejam ços em vez de maioria, como

do e substancial interêsse nos realizadas sessões simultâneas 'anti�demo'crático. Entre as na

aspectos econômícos dos tra- do Conselho de Ministros ·,do ções que estão liderando os

tados de paz que estão sendo Exterior na prõpría Capital debates pelá maioria' stmples
agora elaborados aqui. Ê na- f ancess, para o exame íme- em vez 'do� dois terços, eneon
tUl'al que os' países que sofre- diato das recomendações da tram-se o' Brasil e Holanda.
"'am agressões exijam repara-

. .'

ções dos agressores" ]�a:s de- O· desfeche 'd.'d «C.aso» "do. trido
'

,

vemos levar em conta as pos- � 6
sfhllídads dos' agressores, Nãõ '.Nova Ha-:mh'urdo

1'(
",

devemos repetir os-erros, do 'em. 6,Tratado de Versalhes". "O "Correio do POViQ", de P. como fôra prometido pelo go-*

_

. Alegre, assim noticia o des- vêrno do' Estado, a anunciada 'IPRIVILÉGIOS, NAO 110NO- fecho do rumoroso "caso" da remessa de 500 sacos de fart-
,

,

PÓLIOS
, farinha de trigo, em Novo [lha de trigo, fícando assim ga-

"ParIS:_. I) (U. P.). � Falando Hamburgo: "Em consequên- rancído o abastecímenro por
·na sessao do. Comitê de Reg'u- cia do recente movimento tra- duas semanas. B"d I de runtt'lamentos o delegado belga, F. balhista surgido aqui a propô- O produto foi totalmente en- I au t vence a ameaça. ,e, rupturavan Lang_elnhove, declarou. que sito da escassês de far:inha de,' tregue às padarias, recusando-

-

t d París, 5 (U. P.) - Anuncia- vadores oJ)lin[m , que Bídault,0_ seu pais en. ra.va na
I
ISCUS- trigo, solicitou demissão dto. se o comércio a neeocíá-Io no

I ,�>:> se que os funcionários postai atarefado com as suas obrtga-sa? pe a prI"m�Ira vez para cargo de prefeito munícípal o I varejo.
' ,

l-ltnterar que nos reconhece- dr Alberto Severo' conforme'
voltam aos seus postos depois ções na eoníerêncía da paz,

mos as pro!+og'ativas �as gnu- já' haviama's noti0i�dO. Sendo
de terem entrado em greve por está vencendo a ameaça de

des PhotenCla.s" mas, nao. "I].he"s atendido seu pedido, foi no- Para lael-li-'ar o
melhores condições de traba- ruptura no seu gabinete de,

- lho. ' ,

coalizão, pelas disputas sôbre
rec?n. ecemos o

.
monopo 10 • meado "para substituir ss. o sr.

InSIstIU na necessídade de uma Euclides Fernandes da Costa;
•

.

.. "'"

b-
Ao mesmo tempo, os obser- os -aumemtos de salários. A

presidência permanente na Inspetor do Departamento das ID.erCam 10 T' b Ih
'- : t' controvérsia trava-se prtneí-

Conferência. Prefeituras Munícípais. Londres, 5 (U. P.) - Apro-] ra a ara0 eu re palmente .nos jornais. Maurice
* .

d f'
. - Tíhorez, .eomunísta e více-pre-Hoje, às 16 horas, na pr,e- Xlma-se o 1m as 'negO'claçoes •

d· b 't· d I

IMPRODUTIVA A la SEl'IANA �selllça apenas do. fun.cionalis- comerciais entre a Iugoslava e 10 lOS a lIa, os sid;Emt'e, do ga.bi'nete" desfi1echou

'P.RI·íS, I) (U. P.) - A
, pr.l·- mo, tomou posse de suas fun- a Inglaterra. Segundo, uma No.va York, 5 (U. P.)

um ataque ao s'eu colega de

d f
�

f t t··..:I
' . gabinete RobeI'lt Schuman, domell·a

.
semana a' con erenCIa cões o novo edil novo-ha'mbur- on e au onzaua, seTa assma- Três padres católicos holan-

da 'pa.'it teI'min.C!u improdu.,t�v·a guês. . do um novo tratàdo comercial des:e,s da ordem do Espírito 'MRP, ministro das Finanças,
t d

.

a propósito desta que.stão. Os
, quan o. a quaIsquer eClsoes Na mesma ocasião solicitou entre os dois países fixando o Santo ch�garam de avião a es-
sôbre os propostos tI,'at.ado�, de exone.ràção, também' em. cará� cambio para o dinar iugosla- ta cidade, a caminho 'ae Teflfé,

soci'alistas, cujas relações com

d tdos comunistas pioraram sen-paz, mas emo�s ran o Jlt o ber inevogável, o dr. Paraim vo em relação a libra esterlina, no interior do Brasil, onde
lfi b d fI t P sive,lmente, 'devido ao que êles�s oço", os con I os que os- Lustoza, seeretário da Prefei- afim de faJCilitar' o intercam- vão prestar serviços como mis- '

.] t
-

A' denunciam como alta pressão,SlVellmen e OCOl'rerao. pos tura. bio entre os dois paíiSes. ' sionários, durante 6 a 10 anos.
d· d· d d b t C·t' dos comunistas no recruta-
OIS. 1;as e e a ,e, -o oml.e SoUcitou, igualmente demis- Esses missionários trabalha-
R t I t I mento dos sind1catos, conti-eg'Imen ,a vo ou pe a preSI- são o dr. Cirano Teles Pinto Camisas. Gravatas, Pijame., r31m elntre indios batisados e
dA. t t' d f
A' nuam num papel conciliatórioenCIa 1'0 a na a con eren- d'elegaJdo de Polícia do muni- Meias dai melhores, peJos me· ,sete outros pad�es de idênticas

•

t
.

d 'e, Hem dúvida, contribui,ramcm, en re, os C,JillICO gran es. cípio.
'

Dores preço! .6 na CASA MIS 'mis,são já part'iram para o Bra-
E t

-

f· em grande parte para evitarnquan o as 'normas' nao 1- Chegou hoje a esta cidade, CELAl'J'F.A - RuoC, Mafre. fi sil.
quem assentadas, nada, mais uma cri�e iriO go,vêrno.
poderá ser feito· Os delegados
reuniram-sei para considerar
cinco tratados de paz. elahora
do pelos quatro ll'Iinish'os do
Extel'i'or' que compõe Q Conse
lho de Ministros. Entretanto,
não puzeram ainda mãos à
obra.

A GUERRA CIVIL NA CHINA
Chung King,

.

5 (U. P.) lançaram um contra' ataque do equipamentos norte-ameri-
As forças do Kuomintang to- contra (l linha férrea Mukden- canos na luta cont,ra as forças
maram Haian Kiangsu, onde a Dairen, ,(JO sudoeste de Kai- erquerdistas. O Quarte"Z- Gene
luta esta-se desenvolvendo de cheng> e na' zona de - Taung� ral' nacionalista "desmentiu,

_ A Noticias comunistas por outra' "". _

>I< forma favor�vel ao PI?verno ..parte indicam" que os naciona- ,entret,ar:'!o, as znfarmaç�es de

ll'IAIS CINCO CONVIDADOS Seg1f:ndo o Jornal ofzc�al ,qo list1as' também se acham na. q'l!-e avwes norte�amerzcanos
, París, I) (U. p.) - O C(j)mité gtovernt°;_ a� for�asdnaczonlalts- ofensiva ao longo da e.strada Pbtl0d;t,adOS por QChznte�es abom-R· t I d C f

A •

d I as es ajO av.an"an ° ao on- de ferro Tatung Puchow ar earam o u,ar et. ene-
.egnnen a' a ,on erenCIa a "

,- .

Paz, completou sua ação for- go de uma frente de 240 qui- Fontes, comupistas conf}i-
mal sôbre o compinecimeuto lômetros. Outros despachas nuam :insistindo" em que os

de' mais. cinco d€,legações ao salientam que os comunistas nacionalistas seYf.:e,m utilizan-
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Previsto um deficit de um bilhão e

novecentos milhões de dólares
Wash íngton, 5 (U. P.) de dólares. A, previsão de

Na revisão do orçamento; o maior arrecadação de impostos
presidente Truman viu para o se baseia na prosperidade co

ano fiscal que se inícíou a 1°1 mercial e no nível mais alto
de julho uma despesa de .... do emprêgo, em todo o país.
n.500.000.000 acima da que fô-' Esta!'! esperamças foram refor
ra prevista em janeiro último, çadas pelas ordens, emitidas
mas ao mesmo tempo a arre- por Truman para os departa
cadação de impostos será mui- mentes federais no sentido de
to superior á que havia sido que sejam reduzidos os gastos
antecipada e assim o deficit do, govêrno, onde quer que is
ficará reduzido 1.900.000.000 to seja possível.

Edifício da Associação Brasileira de Imprensa.
no Rio de Janeiro.

Assumi0 o govêrno
do Chile
Santiago do Chile, 5 (U. P.)

- o vice-almirante Viéente
Bielich presltou juramento no

cargo de vice-presidente' da
Re'pública, pa;ra assumir o go
vêrno ,tendo se retirado Alfre
do Duhalde, que acei.tou sua

candidatura apresentada pelo
Partido Socialista e outras

fracções.

ral comunista em Ye:rwn, en

quanto prosseguiam as con

versações de paz em Kuol'ing.

'/,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Pedimol avi.ar por telegra
.
ma. quando o jornal não chegar

Aqui estou - genuflexo e no melmo dia.

contrito - perante o teu altar,

sagrado e diante do símbolo
imortal de tuas grandezas eter-I·nas.

Ouve a oração humilde

da!teu humilde servo.

Quando eu desfilo no rttmo
seguro do �leu maDc�ar garb_?- IIso, tu palpitas em mim e sao

. por ti todo o meu orgulho, todo!
o meu entusiasmo e a minha f4ft.·

Quando eu participo das com

petições, no cotejo das supe-

riores qualidades humanas, é a

tua lembrança que me anima e

é o ardente desejo de servir á
tua gloria que me faz verice- DOENÇAS NERV1Sil.S

-

dor.
/' Com os progressos da medicina

'hoje, as doençae. nervosas, quando

I Quando me conduzem· na tzatadas em tempo, 'são males per.

apoteose das Vitória, e o povo, feitamente remediáveis. O curandeí

ébrio de entus.iasmo e louco de sismo, fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduo-s afetados d.

alegria, aplaude o meu nome e tais enfermidades. O Serviço Na·
aclama os meus feitos, o meu pen- cionaI de Doenças mentais dispô.
sarnento e a minha alma se' voltam de um Ambulatório, que atende gra·

para ti � oh! Pátria _ tudo te per- tuhamente os' doentes nervosos 111.

dígentea, na Rua Deodoro 22, das t
tence porque a ti tudo 'eu devo! is 11 Iboras. cHàriamente.
Eu sei que corre nas minhas

veias o sangue nobre de varões
ilUlstres,. de heróis lendário� que

não va�ilaram um momento em

morrer por ti e que sedimenta
ram com o seu sacrttícío a gló
ria imortal de tuas tradições.
Eu sei que a tua" aurt-verde l,

bandeira' drapejoii vítoríosa nos

-campos de 'batalha, rôta de fo
go, coberta de sangue,' mas

sempre invicta, sobranceira
sempre, firmando as grandezas'
de, um passado que são a maior

segurança das; conquístas 9-0
uturo.
Eu seí que teu solo bendito

o Direíto e a Liberdade se eri
giram em estátuas sagradas
que o. teu povo cultua e ama num

constante testemunho de sua ele

vação môrál, de sua solidariedade
humana.

Tu és rica e bela,
.

grande e

soberba pelos sentimentos bons
dos teus ,filhos, pela riqueza
invejada do teu solo, pela ma

[estade inconfundível de tua
natureza.
Em tôdas as atívídades do

pensamento humano tu tens a

afirmação, de um vulto glori-oso
que nos enche de orgulho, de

conríamça e de fé ..
Nunca o teu lábaro sagrado

maculou-se em lutas desleais,
és .fraternal e am.iga, sabes
guardar a tua soberanía SBm

humílhares os fracos e sem te
deixares humilhar pelos fortes.
.Pátría! Eu te compreendo,

eu te amó, eu lutarei por ti.
Com a fôrça dos meus

- mús-

�:�=:.�:u�:����ve::it:as S�;es�:��'jmovimentarei as máquinas pa
ra multi}'>licar a' tua � ·iJ;dus�r.ia, :'-.-.---.,---------
'Iempunharei' as ··armas" para Chocadeiras,' criade,(ras, ração balanceada,

inicial crescimento e pOstura. Ovos, pintos e

defender a tua ,b..oill,ra; com o repr)'dt<tores de qualquer raça. Material de.
avilultura, apicultura. Utensílios veterinários.

valor do meu carructer eu te .

REPRESENTANTE; A. POVOAS

tornare'i digna entre as ,mais ,Rua .Ten. Silveira, 84 _ Fpolis.

dignas, soberam·a entre as mais

fortB's; cóm O poder da minha

inteJi,gencia eu te imporei á
cdnfiança e ao re.s:peito de to-
dos"-os' "J)'ovos :do mundo; .� .

.

,Eu não ffcarei parado na i

êontemplação esfáJtica de tuas

rique,zas; eu lutarei ,por ti por
que' â· grandeza do nossa !povo.
délpende do esfôrço "

e da renun-

ciâ de' çada um de. nós,.;e é a
-,---•.

1111,
soma do nosso tra�alho q�l',e fará o

V()G DOS'
te� po:derio,.a tua grandeza,

AD.· .'.i=-\_ .

'. �

.

.} �aberei sder ntübre \
na

. l�t�"
Ia .:t1VO na ' erro a e magnam.:.

Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA, mo na vitória; saoere,i lutar I

Dr. J. J. DE SOUSA CÁBRAL pelá' tua felicidade, viver pela I'?ló�'ia; morrer pela tua bonra!

I
ESCRITÓRIO: Ruà Felipe Schmidt 52 - Sala 5 'Ave, Pátl'ia querida, meu).

Edifício Cruzeiro - Florian6polis. Brasil! \

___ : '________ (HolIanda Loyola) i

.. I··

fi

COMUNICACAO
CARLOS HOEPCKE S/A COMÉRCIO E INDUS·
�RIA, agentes em Santa Catarina da Anglo Mexi·
can Petroleum Company Lirnited, vêm comunicar
à sua freguesia e ao comércio em geral. que. con

forme Decreto número 21..377, publicado no Diário
Oficial da União, em data de 26 de . julho elo cor

rente ano, a sua agenciada produtora de derivados'
de petroleo, paseou li denorninar-se:

SDELL ..MEX BR4ZIL LIMITED
Florianôpolts, em 31 de julbo de 1946

�

Seja qual fôr o trabalho a executar, na Agricultura,
no Indústria ou na const.rução "<ie estradas, há �m\ "�o I. "r

TroeTrccT�r Inf�"'nàt!onal OieselJ de' fôrça aJdeq�aáa .

pa�a ctender aQ chcrnodo. '
.\

' '\
"

..,�

.

Cada um dos quatro modêlos desta série - o pe

queno TO-6, os médios TO-9' e TD-14 e o grande
TO-18 - está pronto a solucionar o seu problema.
P,aferindo um TrccTrecTor para trabalhar com õl

cool ou querosene, 'Os modêlos T-6 e T-9 po'aerõo
ser Iornecidos.

�.ça.nos folhetos des�ritivos sem compromisso
Concessionários:

'C. RAMOS «:.elA,.
Rua João Pinto, 9 - Cx. Postal 220 - Fone 1.641

.

Tel. Somarc - Florion6polis.

Laborató.rio
Clínico

RUA JOÃO PINTO" 25
fone: 1448

J:m frente' 01" Ti.ouro
.

do E.tado
.

. FlOrianópolis',. ,

'.

Dr. 8. 6. S.'. Medina . Farm. Barbai Ah,es de Souza
farm. L. da Costa Avila

Exame de sangue, Exame parc:s verificaçãQ
de cancer, Exame de urino, Exame para

verificação da grávidez, Exame <le escarro,
. Exame para verificação de doençêi8tio

�ele, bocci e cabelo., Exame de fézes"
Exame de secreções.

I
Ilutovaccina& e tl'ansfusão de sCingues,
l,;xame químico de fal'inhas, bebida.

café. ágúall, etc.
..=- 1_._.....

'Oração do
atléta
Minha Pátria

/ i\OS -nOSSOs

Agentes
todo dia esta coluna

.até o fim
Leiam

QUEIXAS E àECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR: Se o' que lhe

interessa e, realmente, uma providência

para endireitar o que estiver er-rado ou

para que alguma
I

falta não se repita; e

NAO o escândalo que á sua reclamação
ou queixa poderá vir a causar, encami
n"e·a 4 SEC':AO RECLAMAÇüES,
de O �STADO, que o ('=ISO será levado

sem demora ao conhecimento de quem

de direito, receoendc v. S. urna informa

çfu)' do resultado, embora em alguns ca

sos não sejam pubkcados nem a recla

mação nem a providência tomada.

�

Rua Deodoro, 33

Ftor ianôpolís
Livros novos' e usados,
em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil
ou no estrangeiro.

Novidades tódaa ·'1se-manas

D'esej� obter'
emprego?

Procure então a nO!l8a Gerê.·
'cia e preencha a nossa "ficha d.
informações úteis", d..l\ndo tô�..
as indicações possíveis, que ter..
mos prazer em reeomendâ-le (a)
aos Interessados na. aquisição '!tI
bons funcionários (as).,

Laboratório
Radio-Tecnico-Electroo

, Fundado em"1935
Montagem de rádio•• Ampli,

ficodore.-Tranlmi..ore.
Materi�l importado direta

mente do. ,O.' S. A.

Proprietário
, Otom�r Georges Bõhm
E�ectze r: Tecnico - Profi..io:r:la)

formado na Europa
FlorianópoJi*

�t.1a João Pinto n. 29 -- Sob.
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Os óriginais, mesmo não
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E:mitidos nos artigos ".:.'assinados f
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SIDNEI NOCETI

Crônica da Semana

Economia e Finanças
Vida Bancária
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l'
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Assuntos Internacionais
C�ncursos
Artigos de Redação
D. F. AQUINO

Fatos Policiais
Vida Social
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PEDRO PAULO MACHADO
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FARMÁCU.S ,D,E PL:4.N,TÁ&
Farmácias de plantão durante.j o .mês de-'

ag;9sto:·,. .-� ';

3 -r--: ..(S%bad". à tarde) _ .Farjnácía Espe
rança _ Rua Conselheiro Ma.f,,,: __

4 _ Domingo._ Farmácia Esperança -'

Rua Conselheiro Mafra. "

:10 � (Sábado à tarde) :.:..._ 'Farmácia Nel-

son _ Rua Felipe Schmidt.
.

.

11 _ Domingo - �armác.ia, l'!elson
.

...:. Ru�

Felipe Schmidt..
.

.

17 _ (Sábado à tarde) _ Farmách MOo

dema _. Praça 15 de Navembro.
18 - DomingQ· - Farmácia M'oderna -

Praça 15 de. Novembro .

'i4 _ (Sábad à tarde) ,_ Fa_rmácia Santo-
Antônio _ Rua João Pinto.

25 - Domingo - Farmácia Sa�nto AntôDjo�
'''__ RtHr Joãq Pinto. �

,,_ O serviço no!urno será efetuado pela.
Farmácia Santo Antônio, sita à !ua' João�
Pinto.
................. , ,; ..

TELEFONES MAIS NECESSITA·DOS
Bombeiros .........•......•.•.•.• J31r
Polícia ,....... 103?"

Delegada O. P. Social .......• "... 1578'"
Maternidade :..... 115'

Hospita,J'- Nerêu Ramos .....•••••

. 831
Santa Casa ,............. 10360-
Casa de. Saúde S. Sebastião .'..... 'U51
Assistência Municipal 166·

Hosp\tal Militar "'
..

11&1
140 B. C, 1-5.J6f·
.Base Aérea ...............••...• 78&
7' B. r. A. C. .... • ....•... ,... 159$.
Capitania dos Porto. , • . . . . . . . . . . .• 1380..
16' C. R. )60&-
Fôrça Policial : .........•.. f. • • • • 120�
Penitenciária 'H'" �.. •••• 1518
"O Estado" 102:i1<
"A G"'1zeta" ".'.' � � � . . . . • • !556
"Diário da Tarde" \.......... 157�
L. B. A. .....................• 164.'

Emp, Funerá!;ia Ortiga .••••••••• UIN

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENI8 'CLUBE---Sábádo, dia 10 de agosto, «Uma Noite de Neve»,
;':grande soirée promovida pelo Grêmio Icaraí, filiado' ao Iastitute Brasil Estados Ilní-
dos. Início às 21 ,30 heras, Trajer-sritasz vestido de pelucia, branco; caval�eiro.s:
.blusãe russo, branco, ou terno escuro. l\1esas a serem reservadas na Relejearía

Moritz, a ,,1ia'rtir do dia 5, à Cr $ 20,00,.

HOJE, HORTÊ�CIA SANTOS, APRESENTARÁ: MARIA
,CACHUCHA SUA MAIOR CRLAÇÃO

Hoje, deverá ser l,ev,�da á cena, no Teatro Alvaro de Car

valho, pela Cia. Iracema de Alencar, a peça em 3 atos e 5

quadros - MARIA 'CACHUCHA - de JORACY CAMARGO.

Será, certamente, mais um sucesso a acrescentar aos jaAnisio Dutra. CA:R p
. -

d tFaz anos hoje o sr. Anisio cbtídos pela Cia. IRACEMA DE ALEN '.
HA r611880 O 0mp'o A's 20,30 horas

, . '. Peça de grande cartaz e movimento, MARIA, CACHUC . _' U. Despedida de:,Dutra, fU'Thc�onárIo do Depar- teve absoluto êxito em Pôrto Alegre, em �940, epoca em qu�\ Previsão .do tempo,. até 14 IRAlCEMA DE ALENCAR E,tamen�o Regional dos Corre�os foi estreada, por Hortência Santos, sua críadora, ao, lado de horas do dia 6: SUA GRANDE COMPANHI'A/. e �elegraf.os, ora em serviço P
,.

'

Tempo' bom passando a DE CO'a.KT..DIASRI d"t rO'coplO. . . .

.., , J.V,u!,
,,em. umenau, on e e mUI o

Durante 8 dias a peça conservou-se no- placard, regístan- ínstavel. Festival de:estimado.
do verdadeiras enchentes. '

.
Temperatura: entrará em HORT�NCIA SANTOSX

No Rio e São Paulo, obteve, também, MAmA CACHUCHA, declinio.
_' apresentando a' sua maior-vIAJANTm:

) mais brilhante SUlCesiSO de bilheteria, tendo sido a critica, Ventos: rondarão para o criação:
.

unaníme, em aplaudi-la. • : quadrante sul, frescos. .

MARIA CACHUCHA de:
, Entre nós é certo também que o trabalho de JORACí Temperaturas extrema� .

de JORACY CAMARGO
AMARGO tetilia o mais franco sucesso, pois iremos assistir hoje: Máxima 21,6, Mínima BREÇOS:

MARIA CACHUCHA vivida pela sua criadora, esta notavel 'ar- 16,5: . Cads. numeradas ..

tista que é HORT�NCIA SANTOS, com a colaboração tle NO- Smopse: o tempo decorreu Balcões � .

RAT, ROBERTO DUVAL e demais elementos da Cia IRACE- bom, nublado. A temperatura Camarotes .

MA DE ALENCAR manteve-se est�vel..A menor Geral .

temperatura fOI registrada em Censura: _ Até 14
Valões 'com 4,5. ,

.. ANIVERSÁRIOS

Dra, Josefina Schweidson
Aniversaria-se' na efeméride

,de hoje a exma. sra. dra. Jose
.fjna Schweídsori, digna espô
.sa do sr. Jaques Schweidson.

I<

Albertino B. Macbado
'I'ranscorre, hoje, o \a'lliver

-sárío natalício do sr. A1hertin:o
B. Bachado, do comércio local.

*

Dr. Paulo Barbosa
Regista a data que hoje

.transcorre o aniversa1"lo na-I
talícío do sr. dr. Paulo Barbo- '

. sa.

*

Jovem lUálio Altamiro
Deflui na data de hoje o

.aníversário natalício do estí
'mado jovem Mário Altamiro,
lilho, do sr. .dr. Altamiro Gui
'marães, deputado federal.

*
'

Antônio Pedro da Silva
llIed.eiros

Faz anos na efeméride que
hoje transcorre o sr. Antônio
'Pedro da Silva Medeiros, pro
prietário da farmácia "Medei

,

ros", de Laguna.
•

Sra. Helena Shon Ramos
Anivarsamia-s« na efeméride

de, hoje a exma. sra. Helena
'Shon Ramos, digna espôsa do
sr. dr. João A. Nogueira. Ra-
.mos.

•

SRA MERCEDES DE CAMPOS
. RAM;OS

Procedente d. sao:Paulo. acom
']MInhada d••ua g.ntil(..hno filha.
_ita. Olguinha Ramoe. chegou a

...ta Capital. onde fixareS realdQn.
,cio. o exmo••ro. Mercada. cl. Cam.
po. Ramoa!

• * e

Movimento de passageiros
-da Panaír do Brasil S. A. no

aeropôrto de Florianópolis.
Dia 3: Procedentes do Rio

,d'e Janeiro: Pastor Manoel
Avelino de Sousa, Eduardo Ni�
colich, Édio 'Nícoltch, Rita Ma
-ria Medeiros, engenheiro Dr.

Simpson Watt. Procedentes de
�,_.

� Curitiba: Otávio dos Santos,
.. Marion Mueller, Leony

.

Muel
'ler e Cecilia Muelles.

Dia 4: Com destino à São
Paulo: Paulo Jacob May, Adol

.

;pho Betti e Paulo Leal de Mei
/

'relles: com destino ao Rio de
Janeiro: Mário Abreu, João
Leal de Meirelles Junior e

Margarida da Cruz Meirelles.

o PRECEITO DO DIA
ESTUDE AO AR LIVRE

A vida ao ar livre traz graneis
:benefício à saúde e é muito vem

tajoso ao trabalho intelectual. O.
aluno. lJue e.tuda-rn 00 ar livre.
ou em lalaa bem orejodol, gozam
·mai. saúde e têm maior facilidade
·em aprender.

Faço com que leu filho se

habitue o e.tudar ao ar livre.
'SNES. 1

I

ITEAT'RO

'''-
.. ,

ii Justi�a Trabalbista
'

PROCESSOS EM PAUTA PA
RA JULGAMENTO; MES DE

AGOSTO'
Dia 6, ás 14 horas

PROCESSO N. JCJ-98j46 HOJE Sessão das MoçAS
Reclamante: Hercilio José RITZ ROXY

da Luz. ás ás
Reclamado: Cia. de Indus- 5 - 7 - 8 1;2 7,45

dias Gerais, Obras e Terras. Charles Boyer Barbara
Objeto: Salários. Stanwyck - Betty Field _

Dia 7, ás 14 horas Edward Robinson - Charles
PROCESSO N. JCJ-91j46 ínninger - Robert Cum-
Reclamante: Valdemíro Jo- mings Thomas Mitchel.-

sé Vieira.
_ OS MISTÉRIOS DA VIDA

Reclamado: Cia. de Indus- Um drama emocionante,
trias Gerais, abras e Terras. violento e arrebatador ...
Objeto: Férias. '

Que extranho mistério guar-
Dia 8, ás 14 horas I davam aqueles seres que se

iPROC.ESO N. JCJ�99j46 jogavam á sorte de um destino
Reclamante: Terezinha Cou-: incerto e cruel ...

tinho. Censura: - Até 14 anos .

Reclamado: Alberto H. Schü- No programa: - A Marcha
tzs. da Vida n. 36 - Cooperativa.
Objeto: Avíso-prévío, PREÇOS:'

.

Dia 9, ás 14 horas Senhoras e srtas. ..

'PROCESSO N. JCJ-92j46 Cavalheiros .

Reclamante: Orlando Puer- Estudantes .

ta.
Reclamado: Irmãos Cesário.
Objeto: Anotação de cartei

ra profissional e porcentagens
sobre horas extraordinárias.

ELEGANCIA, EONFORTO fi ECOIOIIA,
co.nseque·se com os trajes sob-m..dida•.

GUASPARI
Vendedor por conta proprio:

PLACIDO MAFRA - Bazar de M6dQ&
Rua Felipe Schmidt, 34 - Fone. 755

Soa coleção de amostras Atende-seàdomicilio.

SOCIEDADE ANÕN1MA

.. RITZ,
tines ROX1',

Cr$ 1,20
2,40
1,80

.. ..

RlTZ - AMANHÃ - Ultima
exibição do magestoso espetá
culo:

A CANÇÃO DA RUSSIA
........................................................

UIJJliI111:lIlilllHf!I RITZ - 6a feira - Ingrid
Bergman - Gary Cooper em:

MULHER EXóTICA* lUIS ctu. VII
!lOJlK,\.. VJI
II •• O 1.0-1
-

POOJm08O "'BD-
:!.J.U Ji() TB.AT'"

JIKNTO D.i

.,�. '. 'ODEON
tines IMPERIAL
TI1:ATRO A. DE CARVALHO

Cr$ 15,00
10,00
75,00
5,00

anos.

.............................. ·-· ·I

IMPERIAL
A's 7 Y2 horas

Um filme alegre, romantíco
e 100% musicado:

VALENTONA ALEGRE
Ruth Terry·-;- Bob Livingston
Musica "'-- Amôr - Romance

- Comédia
Preço: -r 2,40 unico.
Censura: - Até 14 anos.

.

ODEON - IMPERIAL
DOMINGO

MULHERES· E DIAMANTES
(Tecnicolor) .

Dick Hayme.s - Betty Grable

A ma. imROrtant. Compaa�iQ d. Capitalização dCl América do Sul
-

\. Am-ortizaçéio' d. Julno cl:a 1'946 .'

No sorteio de o�ortilllGçã.o realizado no dia 31 i. Julho de 1946. foram
amortizadas as sequintes comhína;�.s;

BLU L.a UCD DIR EGY YVC
Todos os portadores dos titulos em vigor, sorteod'os com estas combinações.

poderão receber imediatamente o capital garantido o que t&rn direito.
Sede Social,; •• RlO DE JANEIRO ,

ESCRITÓRIO para 6 Estado de Santo Catarino:··- FL<l>RIANGP6LIS
Rua João Pinto. 13 -- Sobr. Pr6ximo sorteio em 31-8-46

Inspetores e Agentes em todo o Brasil.

Dr. (LARNO G.
GAL.LITTI

,

ADVOGADO
Crim•• cív.I

ComrUtuição d. Sociedade.
NATURALIZAÇÕES

Títul'O. Deolarat6rios

I Escrit. -- Praça IS de Nov. 23.
l0. andar.

I

Re.id. -- Rua Tiradentes 47. IFONE -- 1468
______________________9�

;'.
'.

'JIf i
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Transportes regulares de' cargas do pôrto de

SÃO FRANVISCO· DO SUL para NEW VORI
Flor isnôpolis
São Francisco

Inform ações com os Agen tes

- Carlos HoepckeS/A - CI- Teletone 1.212
do Sul - Carlos Hoepcke S/A - CI - Telelone ,6 ( Eod. teleg.

MOOR�MACK

, Notícias r��umidª��' Perca'·a Gordura"
- Com a eleição da nova Um' méte'l0 novo, �sad�

assemblléia Nacional, a Turquia pelas Estrelas de C�nema
acaba de realizar, pela primei- de

�
Hollywood. Pode-se

ra vez na sua - história um ob t ê-Le agO"ra' nas far-

pleito em moldes veI1da;deira- , mácias.
,

t de
,

tí , Um médico da California que atende
men e emocra lCOS. as Estrêlas de Cinema de Hollywooct

_ Existem na Escócia qua- j descobriu
.

um método seguro e nove
,

. '.. para reduzir o excesso de gordura
tro museus e galerias, todos antiestética. Esta descoberta chamada

situados na capital, Edinburg 1 ��Joms�tu-;o d�ss���fd; ������ �e P�r:!
I São a Galeria da Escócia a der peso na. prímeíra semana e muitos

I . _ .

' quilos ao mes. Basta tomar 2 pastühas,
! Galena Nacional de Retratos. 3 vezes por dia. Formode estimul..

I RI"
'a saúde, a energia e proporciona uma

10 ea Museu Escocês e o Mu- figura atraente, de modo que possa pa-

seu Nacional de Antiguidades recer e sentir�se 10 anos mais jove�_'
.

. Formode . e um preparado garantt-
_ Anunciam de Londres, do para remover o excesso de gordu-

f
.

. ra. Peça Formode. hoje mesmo, em,

que 01 celebrada recentemen- qualquer farmácia. A nossa garantia é

te em Londres, uma conf'erén- a suarmaíor proteç.ão.
cia internacional para exarni- Distr. S. J. P. Call1:a Postal 3786 - liII

par ti problema do "esgota- "

mento" das pescadas: T xíos
os paí-ses da Europa Ocíde rta)
envia:ram delegados ao concla
ve" estando interessados viva
mente .em evitar ,que se réplta
o. que ocorrer na terceira . dé
cada deste século.

__,_. O 'primeira serviço publí
co de televisão na Grã-Breta
nha foi inaugurado pela esta
ção da B. B. C. no Alexandra
Palace, em Londres; em no

vembro de 1936.
- O Palácio Antoníades,

oferecido á'Municipalidade de
Alexandria por um rico mer

cador grego desse nome, hos
peda agora os duques de Po
lenzo, ou sejam os antigos reis
da Itália e da Albania. '

- O plebiscito grego será
realizado no dia primeiro de
setembro próximo, segundo as

resoluções da Camara dos Co
muns.
- .Os donativos de sangue

na Inglaterra atingiram J to·
tal -de 393.000 libras, no ano

passado.

I

Clube Doze de, Agosto
< ANIVERSÁRIO DE SUA FUNDAÇÃO

A Diretoria do Clube 12 de Agosto, comemorando o 740
aníversárío de sua fundação, tem a honra de convidar 08 ilus
tres consócios e suas EXVlas. Famílias, a comparecerem as fes
tas que serão realízadaã a 12 de Agôsto próximo, em seus sa-

lões, inclusive bane. '

Oportunamente será divulgado o p,rograma relativo a es- ,

tas festas.
A DIRETORIA

.

Cr$ lO�OOO,OO
um pagamento da

A EQUITATIJlA
em

VIDEIRA
tESTo DE STA. CATA.R�NA)

Seguro do sr. Carlos' Muller. Apóliee n;.

506.345, Cr$ 10.000,00, de Yidejra, Estado de
Sta. Catarina. Beueflcíázia, D. Olinda Muller.

Diàriamente, nos mais distantes e variados pon
tos do território nacional, a liquidação de apôli
ces de, seguro' da A Equitativa vem mitigar
aflições e resolver situações difíceis de famílias
que. de outru modo, estariam talvez no mais
"completo desamparo, O pagamento presente, in
cluindo-se na, extensa lista dos benefícios distri
buídos pela A Equitativa, documenta, mais uma

vez, a extrema utilidade de lIlIl seguro de vida
e, reafirma. lima vez mais, o empenho da A
Equitativa em fazer jus à confiança de seus clientes.

J EQUITATIVA
DOS 'EE; UU. DO BRASIL

Sociedade, �e Seguros Mútuos Sôbre- a Vida

Matriz -,Av. Rio Branco, 125 _.. 'Rio de Janeiro

"

"
INTER-AMERlqANA

,

I

ESCRl'l'óBIO' rnRtDIJ}O COJlEB6IAL
,

(Co" 'tÍm Departamento Imobi1i�ri�) ,

d'::endas' lIe pinhais, fazendaS e emprêsas
·,�etorFdr. Elísiá�o d� Camargo Braac.

, ',\, '" , ,,' AI'-VOGADO_
( ,Ra,a"Fr. Rogério, 54 - Fone 5' - Caixa PastaI H

EDaereÇ6 ·telê8J'áfico: "Elibraaco" - Laies - St- Catarlu
r'· ".

•

> ;

o BRONQUiTE

A TOSSE

Evite êsse risco I
Para bronquite. tos

., �'e e coqueluche. use

PEITORAL DE===

ANACAHUITA -�

-'··:U�I. (J»npos'ii
AOS SOFREDORES

A, Dro. L. GALHARDO, ex-méqica
do Centro E.pírita Luz. Cariqbde
e Amor. comuni,ca i'a mud(1nça
do seu con.ult6rio poro a rt,1Q do
Senado. 317, 2,0 andor, Rio de

Janeiro.,
(CONSULTAS Cr$ 20,00).

EMPREGADA
,'1 .

Precisa-�e de uma ccainheira
à Praça Getúlio Vargas, n.o 10.
Pagta- se bem. Quarto própr io
Urgência. 5 V. 5

ESCRITóRIO IMOBILIÁRIO
A. L. ALVES

Rual Deoderc, a. 35 - Ptlolis.

Encarrega-se âe: coeipra, venda, hi-
I

peteca, legaliaaçãc, avaliação "'I admi·

nistração de imóveis.'
, O��ani-za, tamb-ém, papéis para com

pra de propriedades pelos' Insfjtut-,.
de Previdência e Montepio Estadual.

Quando' alguém. 6al_ ......
lheiro da Ull8tra.qAo &-Cima.�
lhe. em amável gesto. um céJfce do
excelente aperitivo KNOT, 1em_
_ V,, S'ta. de &erescentar. ao ,�
_,. a genr.iJ....... :ESTEE 1A1�.
BEI'1 (J I1EU APERITIVO

PREDILETO!

(I/"( J!IlOOUTO DA Kl10Tf.A.lno. COIf. r SL6JJ/2f)S
�__�__ ITAdÂí &

VENDE-SE
A' casa

Mafra.
Tratar

0.0 55, da Rua �on9.

� Rua Brusque, 32. I

Ag8Dêic.. aepresanklçõ.e 'em
'.'

a.pai'
MutrÚl: F1Qrian6polb
RUfa Joãl) PiAto i n.:!I

Ccúa-o P�tal. 37
Filial: Cl'Ít.ci6ntll

Rua FloriQ.no Pebtot.o, ./n
(Eá1:l. Pr6p'l'lu).

T.l.qrclmae; "PRíMua·
A�nt... 110e prlnd;pal.
m�m.etlllof _

do E.t.,'>i"

MACHADO ,I elA.

NOVOS
e

USAQOS
Compra
e Vende
ldiema.
portu·
guê., e.
panhol.
irafl.cê••
inol€o••
etc.-

Romanc.e, Poesia, Religião, A
viação, Matemático, Fí.ieo,
Oufrnícc , Geologia, Minera
logia. Engenharia civit, mili
tar • novaI. Carpintôria. De
lenho. Saneamento, Metalur
gia. Eletricidade, Rádi<l, Má,
quino. Matare.. Hidráulica.
Alvenaria, Agricultura. Vete�

1 inária. Contabilidade e

Dicionáriol. 'ete.

Fretes, mudanças canetes,
em geral?

,

A I T'U
(HORARIO COMERCIAL)
Fone t634 - Mercàdo 37

a·R 11-,0
alfaiate indicado

OTirad&ntes 7
------

APENAS Cr� 3,00 •

Com essa infima quantIa Voe(
lIStá auxiliando o seu próximo..
Centribua para a Cai,:a:á de 'EsmoI..
a08 Indi«ent_ 4. FlorlanóDoU"

TOME APERITIVO

K N'() T

Firma credencinda, ve,n,
dedores especializados,
de.eja representar fabri
cantes e industric;.s, de

quaisquer artiqos.
Caix-Q Postal 3055

RIO DE JANE�RO

Representações

--------------�-----------------------------------------�
,

, .;
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Quando o seu nariz estiver en
tupido, devido a um resfriado
da c ab e çao u catarro use
Vick Va-tro-nol que lhe 'dará
alivio imediato. Algumas gotas

,

em �ada n.arina, desentopem o
nartz, facilitam a respiração, ' ,

contraemasmuco�.jncha_VICk VA, IRO .OLdas e acalmam li Irritação.
, ..... •

.

',"

'NSTANTANEOS DE UMA VIAGEM
AO NOSSO ORCANISMO

Essamãol
delormacléJ;
aoeea-:

�� �I
NESTE' INVERNO�EVITE-O

•.. pois as bruscas quedas de temperatura
e a umidade penetrante dos dias chu vosos

tornarão ainda mais doloridos os pontos
atacados. As agulhas úricas - resíduos

cristalizados do ácido úrico - depositam-se
nas juntas, deformando-as e ameaçando
paralizar os movimentos mais familiares do

braço, do pulso e dos dedos. Não descuide,

Recorra sem demora ao URODONAL, o

produto perfeito que contém os 10 maio

res dissolventes do ácido úrico. Tomado

diariamente ás refeições, ou ao despertar
,

e ao deitar-se, o URODONAL vale por

uma 'verdadeira ducha interna, Ia.vando os

rins e o fígado, mantendo o seu, organi�mo
livre de toxinas e impurezas, eportanto, dessa dorzinha renitente'

nas juntas, muitas vezes erronea

mente atribuida a um simples mal

geito ou uma torsão, porque ela pode
constituir um sério sinál de alarme.

pondo um fim aos ataques reuma

tismais em suas diversas formas.

Urodonalize-se, para ter saúde e

bem estar em qualquer tempo.

��\.
VIVA ,CONTENTE!

Oficina Siômara
--

A. SI'LVEIRA

TOME URODONAL E

Comtssános oe Made·iras
P�es:ta aos seus representados informações criteriosas sôbre

.

a" situação do. mercado.
END�REÇOS:

,�atfiz ..::.. São 'Paulo - Rua Guaporé, 144 - Fone 4-5866.
Caixa' Postal 5. 7-Q6. � Téiegráfko· Abesil. '

Filial: - Santos - Rua J'OIé Ricardo.• 43. - Fone 3.5.26. '

Caixa Postal 749. ,,_ Teligráfico: Abesíl ,

"

NOVO ,HORARIQ DA

P. ALEGRE FLORIANó-
POLIS - CURITIBA

QUINTAS E DOMlNGDS
Decolagem de Plerfanóoolis,

ás 14,15 horas
CURITffiA - FLORI A..NÓ

POLIS - P. ALEGRE
SEGUNDAS E SEXT4S

Decolagem de Florianópolis.
ás 10,00 horas

INFORMAÇõES:
FILIAL VARIG - ED. L.I,
PORTA - TELEFONE

1325,

RETIRARAM SUAS CANDI
DATURAS

Tôdas as bebidas, inclusive &'1
fabricadas em outros Estados,
retiraram suas candidaturas,
para reinar nos 'lares catarí-

fuenses,
- em vista da certiSSi-1ma. vitória do âperitivo KNOT.

FECD:ÁiRIA FAMOBA '., '

E' bem certo que a Inglater
ra góse de ser o país possuidor

Torna-se público, para co- dos melhores rebanhos em tô
'nhecimento dos motoristas; no do o mundo - uma fama' que
interêsse do socêgo público, ninguém lhe poderá honesta
que é expressamente proibido mente contestar.
..o uso de busina para chamado De fáto, desde os primórdios
.de passageiros a porta dê do- do seu enorme desenvolvimen

-�iciliO, duram,te a. noite. Aos to agrícola e pastoril os cría
.mfratores sera aplicada a mul- dores britânicos jamais descuí
ta. de. �r$ .50,00, e, �o dobro na daram da aplicação de' tôdos
-l"emcldencla, de acordo com a os cuidados capazes de forne
"letra d, III,'artigo 123, do CÓ- cer melhores resultados aOE
edígo Nacional de 'I'râmsjto. seus métodos de tratamento e

criação, chegando a um ponto
realmente notável em tôdos os

,

assuntos relacionados com a

criação de animais, de raça ou

não.
Assim, por exemplo, quasí

todas as fazendas de criação
existentes na Inglaterra em

pregam hoje os métodos mais
modernos ·e eficientes para o

tratamento do gado, devendo
se notar que no tocante á orde
nhas das vacas leiteiras essa

operação é feita quasí que ex

clusivamente por processos me
cânicos, salvo nos' casos das

pequenas herdades rurais onde
se continua a empregar a or

denha natural.
Como é sabido, a ordenha

mecânica, além de incompara
velmente melhor sob ° ponto
de vista hígiêníco,' oferece ain
da enormes vantagens no que
'diz respeito á facilidade com

que é realizada e ao rigoroso
contrôle que se pôde manter
sôbre a produção diária de ca

da animal, um detalhe de gran
de importanci:a para os criado

des, pois, 'cbmo é óbvio, a mé-

'I
Caixa Postal. 5756 dia da produção de Ieíte é ti-

I da como um dos melhores sín-
End. Tel.: Mariely tomas do estado geral de saú-

":-- ...... de dos animais.

I. V.l P. Notas

A VI S o

ELECTRO-MECÂNICA
Conlertam·l. Geladeiras. Regi.tro
dora-, Numeradoral, CarimbaI,
Mimiúgrafol, Máquinas d. E.cre-

ver, Calcular, COlturar etc •.•
Enrolamentol de Moto".. Esta
bililadores. Voltímetrol e demais

apareIhOI elétriocl.
'

AtencI.m-ae chamadol fera da capi
tal lob a direção dOI 11'1. ERNESTbOWOJCIKIEWICZ JR. e ADOLF

TREMEL
Rua Victor Meir.Uel n.6.1à

(�ORT.XO)

DESPERtE,. BILlS
, Df SEU ftGIDO.•••

e saltará da cama disposto pará ludo
Do fígado deve fluir para os intes
tinos, aproximadamente, um litro
de suco biliar por dia. Se êste suco

não correr livremente, V., não pode
digerir bem os alimentos e .êstes
fermentam nos intestinos. Então so

brevem a sensação de fartura, seguida
pela prisão de ventre: V. se sente de
primido, desanimado e de mauhumor,
V. precisa das "Pílulas Cárter pIIra
o Fígado, para fazer com que êsse
litro de suco biliar corra liv-remente

,
e V. se sinta realmente bem. Compre
um vidro hoie, mesmo. Tome-as
cenforme as .insn-uções. São efica
zes para fazer a bilis fluir livremente.

-'Peça Pílulás CARTER. pIIra o Fígado.
Taraauho * econômico: Cr $. 3,5.·
,

.

Afencão
,.

,

A INSTALADORA DE FLORIANÓ
POLIS avisa aos instereSllado. que
recebeu, diretamente da Inglaterra.
motore. elétrico. trifállicos. 220
lIolts, 50 ciclos. 1400 rotações, capa-

,
cidade"de 1/2 a 10 HP.

Preçoll relativamente baixos.
Recebeu, também, medidores

(ReI6giOI) para luz.
Rua Trajano ri. 11 - Fone 1674

JOÃO CASCAES
'

.

,

,', .

,;

'SEUS naúsc:ulo's
,

'

, doem jI :Pegolli
'um golpe 'de ar jI
Fez esfôrço de.
'siado jI 'Friccio!le
,,p.i:onto Alí.vi·o

.

Radway e terá a�

'lívic iníedia to.

Pronto Alivio

RADWAY
, LINIMENTO SEDATIVO

Dr. CLARNO G.
GALLETTI

ADVO,GADO
Cri.me e cível

Constifuição de Sociedade•• '

NATURALIZAÇÕES

I
'TítuJo. Decilarat6rios

Elcrit. -- Praça IS de Nov. 23.
io. ·andar •.

Relid. -- R_ua Tiraden,tes 47. I,FONE -- 1468

PERDEl]:SE
'�

No trajeto da praia Gi.o Mercado à
rua Felipe Schrnfdt , um par d.
ôculos. Pede-se à pessoa que a

encontrar entregar na Livraria
Moderna. ao sr. Jocques , que lerei
gratifico da •

1lW4!

• "eLHO. Y!AM'iroGO
ee fF'l!lTl).3l:6�OO
f ,tfO�E""SIVO AS

.

CQIAJlÇAS; .

AUMENTE
seus negócios em São
Paulo, confiando-os a

,(

MARIO SCHAEFER
Representante

,::Resolvido, �nfim, seu problema financeiro!
Adqujra TUDO de que neoe.Miar,

de UMA SÓ VEZ,
paga.ndo PAJI,CELADAMEM'RB,

·com &8 VANTAGEJlS da compra à vina,
servi�do-se do

, ,

SISTEMA CREDIARIO" KNO'T

-IV

.a.pas
Calçados

Móveis
tidlos
Geladeiras

,

Blclcleta.
Jóias

Livros
Chapé••
apltalações .Iitrlall ••8rütá,la.
Artl,es para present••

Peles
C85llCOS
Quaisquer artll"

r INDÚSTRIA, COMáK:IO E SEGUROS KNOT S. A.

ExpedI..... 0... I. l' ... 14 ii 17 ....
-----

o. K, ITUNO

--------------------------------------------------.--------

CONTA CORRENTE POPUL.-AR
Juros 5'/2: a. 3. - Limite Cr$ 30.000,08

Movim�ntação com cheques

Banco do Distrito federal S. A.
r

CAPITAL: f'R$ 6Q.i)OO,OOO,OO
RESERVAS: CR-$ 15.000.000,00

Rua Tral,afto, 23 • Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I

,I
.Caíli O líder invicto' I �a�:!AàD�e::!O:;

Brilhante e expressivo 'foi o triunfo aote-ontem conseguido pela I�b_ara(_a�:_:c_J�r_na_lsI
ad:exlrada «elevem» do Paula Ramos, no

o

embate travado contra a

'poderosa . equipe do Figueirense. 6 a'1, o· escore.

Direção.de PEDRO PAULO MACHADO

SOCIEDADE RÁDIO o GUARUJÁ
LIMITADA

Resenha das programações para 4)

dia 6 de agôsto de 1946

9,00 - Bom dia para você.

9,30 - Noticiário Guaruiá.
10,00 � Joel e Gaúcho.
10 15 - Luiz Boníá em solo de

,
I

violão.

10;30 - Música deliciosa.

10,45 - Cartaz das terças-feiras;
11,00 - Bazar de músicas.

o

.

12,Ü'O - Oferecimentos o musicais.

14,00 - ,INTERVALO.
18,15 - Alma Portenha,

18,300 - Amdos do Inferno.

18,45 - Momento esportivo.
19,00 - Ritmos dê Tio Sam.

19,30 - Dep, Nacional de Infor-

\

ii
I!
II
ii
II

II

• Palmeiras, O; Corintians, 2 x realização de seus campeona-

os' tro.·coloreso s. P. R., 1; Portuguesa Santis- tos oíícíaís amadoristas.
ta, 2 x Jabaquara, 1. x x x

'" * * PROVA CLASSLCA "WILSON
FIGUEIRENSE X PAULA _ DE FREITAS

RAMOS Rio, 5 - A Federação Es-

Um público regular compa- assinalou, o 60, e último tento Devido á carência de espa- portíva Espírltosantense co-

ço hoje, somente na edição de rnunícou á C. B .D. que res,ol-receu na tarde de sábado ao avaiano.
Cls" . "o .

o
, . amanhã publicaremos ampla veu instituir a Prova aSSlCaStadíum .da en�ldade \maxl� .

, reportagem sobre o jogo ante- "Wilson de Freitas", aberta a
�a pa:,a 'Pre�,enCI3ir ao an�n- :NOVO EMPATE NO CERTAME ôntem realizado entre Paula remadores de qualquer classe,ClOOO m��h entre Aval .e DA 2a DIVISÃO Ramos e Figueirense; que teve inscritos em qualquer federaClube Atlético, em prosseg�- ( Na manhã de domingo, nO\::omo vencedor o prtmeíro pela ção. A prova é em hom�nagem�ento do. C��PBonato e campo' da F. C. D., efetuou-se Ialta contagem dê 6 x 1. ao saudoso "sculler", e será
A:mador�� C�:tadmo. o encontro entre as equipes do x x x corrida, em "skíff" liso, emOs gremios confro��Mlt�s, Colegial e do Olimpico, em O o "FOGO SIMBOLICO" EM 2.000 metros, sendo a primeiraprocurando a mhahlbtaça?, disputa do Campeonato da Se- ,

o

RECIFE disputa no dia 11 do corrente,Iutaram bravamente pelo. �rI-1 gunda Divisão.
, Recife, 5 (A. N.) _ Proce- em Vitória.'unfo para q_:re suas posiçoes I Após renhida e atraente lu- dente de Fortaleza, Estado do _--na tabela nao sofressem alte- ta o placard acusou o empa- C

'

d
'

he t O GOVERNO BAIANO E OS
ração. O marcador,não ref1eti�

1

te de 2 x 2 �taral,; evera; c. egar ates fa .ca- ESFORTE'Sb õb '1'
o

" o' PI a, na proxlma sex a- eIra,.
o

_.

o

em �
.

re o pre 10, .pOIS sal
o Os quadros tiveram as .cons- o "Fogo Símbólico", conduzido RIO, 5 - � Federação .1?aI�"favora�eI aos avaianos pc: I tituiç?�s seguint,e�: Olimpico pOr atletas civis e militares, �a de Atletismo d�u clencI�uma contagem fora do comum.

HelIO Braudílío e Jauro: t·
.

d I I "C da a C B D que o interventor
6 1 D °d: '

d'I ta
_

d
-

,
,

'
.

.
, a Ingln o o oca ;ruz s ...

.
o

X " 3i a a 1 at çao o e�- Pedro Morais e Alvim' Dorly AI "o limit d P íb do Estado da Bala resolveu
core e de se supor que o Atle-I' _'. '. '

o mas, nos ImI es e arai a
,

d t. '. .. . Pmdao, Dílmor, Ary e Menmo. com Pernambuco precísamen- doar uma area o e erreno em
,

t�co viu-se mteI_:amente dom�- Colegial _ Brognoli, Papagaio te ás 12 -horas, Neste local; D Ondin.a,_ perto do
.

Parque -de ------------
nado, mas tal nao se deu, pois

e Meméco: Gordo Jarbas e o t te d ,� .. EXpOSlÇao do Instituto de Pe-

B R I T Qo jogo tr:anscorre� mOvi.men- Tonoli: EdgaT H�rnani Amé- rn�oreseenntraegnara' 00 1aO�herOnOaoVI:eI= cuaria, para nela a mesma Fe-
'.

o

o

,tado de um para outro lado e. '
.

' ,
,

o ,
o _

truí o

'. • I. rICO, GIl e Osmar. presentante do Estado sendo dera�ao. cons rUI! a sua praçacujas Jogadas foram muito 'n. t H 1"
'

" '

s lde atletismo A area- mede 200. ; . uec,re aram os goa s: - o mesmo conduzido apos ate .

3J:precbladda: pelo :PUbhCOo que Américo (2), Menino e Dil- a 'Cidade de Goiania �nde x 130 metros.
80 a an onou o campo a soar

;. .' o -:-- --=-===--:--::--
o apito fi:nal do cronometrista"mor." acendera a pira localizada em

ALI.ANÇA o

DO LAR (LIDA)dando por encerrada a partida. Com esse empate o coroa-Ifrente o Convento do Carmo. '.

Disciplina houve e o estilo de dos passou novamente para a , x x x
'5 d· A -d R' B 91 5 o anda�.

o

f
o

o.
d Ih

., liderança do referido certame. REI VOLT.oU AO SEU TOR- e e: vem a 10 ranco n. •••.
Jogo 01 os me ores ja apre- • • •

.

_
.

RIO DE J . N-IRO
o sentados, o que atesta que a "

.

o. \
.

RAO NATAL
o
o. .0

A I:.
o

amizade entre tricolores e al- 'J.1aR�O ABERTO QE VO- RIO, 5 - A C. B. D.

tranSfe-!
carta Patlnte n. 113.-Exlledida Delo Tesouro lIaclnal

vi-celestes nunca esteve. tão o LEI�OL E �ASQUETEBOL rio' o guardião Rei, do Rosita Plàno Federal do Bràsil - -X" ,.y. .z.
�irme como agora. Os fatores FOI. proc��(iLdo ao segun�o '�fia, �ara á Britania� do Para- 00

e .Plano Aliança-
que culminaram na derrota do .sorteío os Jog?s do Torneio na. E lá s� vaI um ReI, que per- ; ResJilt.doo do Sorteio reaHi��,do no dia ,27 d� .0 JQ1�o.Atlético não foram' outros 8€- Aberto de,volefbol e Basquet�- deu a maJestade... de 1946, pela Loteria Pederal do Brat!ltl, de 8cõrdo.com o
lflão,à' insegurança. dos "full- boI" �rgamzad� pela Fed�açao, x x x o

lartigo o 9" do Decreto.Lei n. 7930, de ã de ,Setem�ro de
Ibach" esquerdo' Brito e do Atle�lCa Catarmense!. �e�do a QUER ACOMPANHAR' O D�- 1945, revigorado o pelo de n. ,6.953 de 26 de JaQeuo do
haLf-back Nelson, ,cujas atua- ,segumte a: tabela OflClal. SENVOLVIMENTO DO FUTE- corrente abo, conforme" circular B.

o

2 da Dretoria d�
ções foram medioores. AmbOs

.

Volezbol (l!o_mens). BOL CARIOCA E PAULISTA Renda" Intern8f7, de 8 de Janeiro de 1946.
os j{);gad0J�s não soubera;� �a- t��Ia 10 - AUetIco X Ublra- ,Rio, 5 - O jornal "France ,Planó Especiál- ."....lac:Io O n· 1.705
zer pressao sôbre a ala' d�relta D·' 11 G

� .

E t d
Footbal", se comunicou com a

170s-Milhar-Primelro pré-mi-o no valor. de Cr.S 10.000.00
di�t�ir3: avaiana qu� assina-

. I� o -:-:-
- remlO ,s u an- S. B. D. dando-ihe ciênCia que 70S-Centena _ Prémio nó valor de

o

Cr.$ 1.200.00lou todos os "goals". O êrro �ll � ,Caravana �o Ar.
�

deseja manter contado direto .

Inversão _ Premto no valor de Cr.S 300.00do Atlético foi ,deslocar o za- ?Ia 17 � �blratan x oGre- com a imprensa esportiva do
Plano Papal r _, ,Pr....iado o n. ',.70Sgueiro Katcipis ,para o lado di- mIO Estudantil. Rio de Janeiro e de São Paulo, ,a ,

,o

'd C S 500000''t to d d art' 100' VoleiboZ (Intanto-Juvénil) a fim de poder acompanhar o 170s-Mllhar-Prlmetro Prêmio no valor .8 r.
.

• ,

��h� de����s"eso "��fer:e � Dia 10 "_' Cruuiro x Lira' -e delilenvo.lvimento do 'futebol" 7,OS-Ceatena ,_ "Pl'eml-o-..ne 'va-lor ,408 ' .. ,-,"'Gr�s-,
o .�oo�OOoo

00
-

..

'o
,. Ub' ta E d id'�..:I A C B D "Inversão - Premio no valor de Cr, 'J.,lnvahdou um tento do Atl�tl- lira n x aperança� nessas, uas c �es. ...

PIa.no AoalaRla •• cérieo 4 numero '�705co e o "center-forw:ard" DJal- BasqueIJebol (Homens) transmitiu o desejo daquele _

tu -'""'II.
. '.

ma 'encarre<>"ooo de cobrar um ' Dia 10 - Lira Tenis x Aca- ÓI1gão da imprensa francêsa fls Série 4 número 1.705 Cr$ 50.000,00 - Tlpo hberal
"p�nalti", ; fez com i;nfeli�i- dem.ia de Comér:cio. �

,entidades de cronistas esporti- Milhar de qualquer série Cr$ 2.500,00 =,. ,.

dade atirando acima da trave DIa 11 - UbIratan x Gre- vos. Centena Cr$ 600,00 lt ,.

-de Adolfo. mio Cultural. x x x Inversão do o m.ilhar Cr$ 200,00 -» ,.

A marcha do "placard" - Dia 17 - Agaide.�ia de Co- ARaI'Im.oS INDICADOS PE- Inversão da centena ,Cr$ 60,00 -'- li) ,.

Aos 16 minutos de jogo o. pon- méreio x Ubiratan. o LOS PAULLSTAS I
Série 4 número l.70S Cr$ 25.000,00 - Ti(>o cláesic<J

teiro F�lipe inauguf'a o esco- Basq:uetebol (In/anf:Jo-Juvenil) Rio, 5 - A Fede.ração Pau- Milhar de qualquer série Cr$ 1.250,00,-" •

re. Tra.nscol'l'idos 7 minutos Dia 11 - Cru�eiro x Lira' e lista de Futebol
o

indicou á C: Centena Cr$ 300,00 _,. _

Nizeta assinala Q segundo pon- 'Esperança x Ubiratan. B. D. os nomes dos juizes - I�versão do' milhar Cr$ 100,00 _ li •

tQ; aViaiano, terminando o 10 * '" • João Etzel Macedo e Artur Ci· Inversão da centena Cr$ 30,00 _lO' ,.

"halif-time" com o escore de RESULTADO DOS J.oOOS NO drin, para fazerem parte do OBSERVAÇÃO _ O próximo sorteio realizar-se-á. no
2 x o favorável ao AvaL Aos 2 RIO quadro oficial.para o campeo- dia 28 de Agosto (quarta-feira), pela Loteria F�df>ral o do
minutos do per iodo final Ni- ,�ábado. - Vasco, 2 x Fla- nato Brasileiro de Futebol. Brasil. de conformidade com o Dtlcret,o-Let 7.930, de 3
zetà assinala o 3° "goal" e Fe- mengo; 2. • * • de Setembro de 19�5. ,

1ipe aos 13 minutos IÍlarca o' Domingo - América, 3 x- UM PEDIDO DA EN:rInADE Rio de Janeiro, 27 de Julho de 1946
4°. í Aos 20 minutos surgiu o. Bahgú, 2; Fluminense, 9 x PARANAENSE R. Pessõa Rama,lho -Fiscal Federal
primeiro e único tento do Atlé- Madureira, 3; Botafogo, 2 x Rio, 5 - A Federação Pa- VISTO: Eduardo F. Lobo -Diretor.Tesoureiro
td:co, marcad,o por intermédio Canto do Rio, O; São Cristó,. ranaense, por intermédio da O. Peçanha -Diretor.Gerente
t;1e Irassú. Três minutos após, vão, 4 x Bonsucesso, O. C. B. D., encaminhou ao Con- ConvidamQs 0'8 senhores prestamistas contemplad�8FeUpe decreta o 50 "goaI" .

'" '"*' selho Nadonal de Desportos, que estejam com .os seus tItulos em dia, a virem à nossa
Qiuando faltavam 8 minutos EM SÃO PAULO um pedido de subvenção

.

de �ede, para receberem seus prêmios. lia 8côrcio com .o n08-
para finalizar o jogo, Nizeta Portuguesa de Esportes, 1 x I Cr$ 30.000,00, para custear' a so R�gult.1.0l8nto.

Tombar,am
,

frente aos azurras vações.
,

20,00 ..,.- Músicas variadas .em gra-

20,30 - Silvio
o

Caldas.

020,45 - Herih�ertoo Murare em so-

lo de piano.
21,00 - Páginas mUSIcaIS.

2J1,15 - Dr. Alfonso Ortíz Tirano.

211,30 - últimas melódias.

22,00 - ENCERRAMENTO.
I'

COMERCIANTE: DÍl um, li-
vro, à Biblioteca do Centro Aca

démico XI de Fevereiro, Con

,tribukás, assim, para a forsaa

ção cultural dos cataríuenses
<de amanhã!

("CamPanha pró-livro" do

C. A. xr de Fevereíee).

tEIAM A REVISTA
o

O .vALE DO ITAJAI

o alfaiate indicado
. Tiradentes.

o

.,
o"

(
,

i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia clíníea e cí
ruxgia do torax. Partos e doenç811

de senhoras '

OONSULTóRJO: R. João Pinto 7
Dl6riamente das 15 às 17 horas.
IUilSIDlllNCIA: Almirante Alvim.

36. Fone M. 251

DR. SAVAS LACERDA
CUrllca médico-cirúrgica de Olhol
- Ouvidos. Nariz - Garganta.

Preacrição de lentes de
oontab

OONSULTóRI0 - Felipe Schmí-.
dt, 8. Das 14 às 18 horas. '

JUlSIDlllNCI'A - Cons.elheiro Ma
fra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

DR. A. SANTAE�LA
('Diplomado pela Faculdade Na

eíonal de 'Medicina da Universlda.
de do Brasil). Médico por concur-
10 do Serviço Nacional de Doen
l1HS Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Misericórdia, e , Hospital
Pslquátrico do Rio na Capital I.....

deral
CLlNICA MÉDICA _ DOENÇAS

NERVOSAS
- Consultóírio: Ediflclo Am61la

NETO
- Rua Felipe .Schrnldt, Consultaa:

Das 15 ás 18 horas _

ResldêIlOia: Rua Alvaro de Carvl
lho nO 18 - Florianópolis.

DR. ROLDÃO CONSONI
CIR,URGIA GERAL,,- ALTA c).
BURGIA - MOLÉSTIAS Dil sa;
.. ,. NHORAS _ PARTOS,.. .

'-Grmado pela Faculdade ce Medi.
cínna da Universidade de São

Paulo, onde foi 'asststen te por Ta.
rios anos do Serviço Cirúrgico do

Prof. Alípio Correia Neto
CIrurgia do estômago e vias bj.
llares, intestinos delgado e grosso,
tiróide, rins, próstata, bexlgll.

Otero, ovários e trompas. Varico
eele, hldrocéle, varizes e herna

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

raíso). Tel. 1.598.
RJIlSID:ll:NCIA: Rua Esteves JO

nlor. 179; Tel. M 764

DR. POLYD()RO S. THIAGO
'IIlédico do Hospital. de Caridade de

FloljanpP9lis
Assiste,nte, da -Maternidade

CLtNICA M1:D:ICA: EM GERAI,
..Doenças dos órgãos jntel nos, especial.

mente Ido coração .

. ELECTRQf1:'ARDIaGRA.P1.4.
Doenças do' sangue e doe cervos.

Doenças de-senbôl'.s·--=" "Partos,
Consulta. diàriamente das 15 à. IS

horas.
Atende chamados a qualquer bora.

inclusive durante a noite.
CONSULTóRIO; 'Rua Vitoe ,_Meire

les, 18. Fone 702
USID1l:Nç:l:A: Avenida Trompow81á.

, 62. Fone 766
'

DR. ARMANDO VALÉRIO 1... que a rosa é uma das únicas

DE ASSIS flores universais, pois, durante Q
, Dos Serviços de Clínica Infantfl da breve verão ártico, floresce' até na

As.slstêncgart1���ciPal e de
'Sibéria, na Groenlând'ia e em Spi-

CLfNICA MÉDICA DE CRIANÇAS, tzberg.11,DULTOS
CONSULTóRIO: Rua NJUles Ma- 2... que os antigos egípcios cria-
chado, 7 (Edlf(clo S. Francisco),
Consultas das 2 às 6 hoI'BS vam gansos e patos, mas não co-

RESIDJ1:NCIA: Rua Marechal Gui· nheciam galinhas, até que estaslherme. 5 Fone 783 �

aves foram importadas ao Egito pc-

.Ios romanos, cêrca de 50 anos an

tes de Cristo.
3 ... que, segundo constatou Reiss,

,no seu "Manual de Polícia Cienti

fica", as unhas e 'os pelos crescem

.n o cadáver, durante algumas horas

depois de verificada a morte, na

JJroporção de 0,02.1 mim por hora. 1!!II----- ...__.. 1 _

4... que, em lugar do antipático Iaviso: "É proibido estacionar nes-

ta porta", um restaurante de Nova
York colocou recentemente em sua

vitrine um cartaz onde se Iia o se

guinte: "Se o senhor não tem nada

que fazer, não o faça aqui".
5 ... que, enquanto a maioria dos

grandes rios da América do Sul
nasce no interior e corre para o

litoral, o rio Tietê, no, Estado de
São Paulo, no Brasil, nasce no H
toral e corre para o interior, lan

çando-se, por fim, no rio Paraná.
6... que foi por modéstia que os

primeiros padres da Igreja Católi
ca Romana adotaram a prática de

raspar a barba, pois São Glemente
de Alexandria escreveu que a bar
ba crescida contribuia

.
para o or

namerito dos homens exatamente

�mo a trança contribuia para a

formosura das mulheres,

I1... que a Terra recebe o calor de

algumas estrêlas. mas numa quan

plade tão infima que a .sensibilid'a
de humana não chega sequer a

senti-lo.
2 ... que David Rice Atchinson foi

presidente dos Estados Unidos du
rante um único dia, um domingo,
tendo dormido durante todo o tem

,po d1e seu refêmero mandato presi- _

(dencial.
3 ... que. '1:0 Cairo, por ocasião' do

fasamento do atual rei Farouk, o

chefe de polícia pediu e obteve dos

\ladrões de carteira que suspendes
.sem suas atividades durante os fes

i,l:ej'Os das bôdas reais,
,

4 ... que os esquimós comem o es

.tômago da rena, com todo o seu

,conteúdo, tal qual êle é extraído do

�nill1ai ao ser caçado, pois essa é a

única forma de aquela povo pod'er
.ingerlr alimentos vegetais.

5 ... que, na An tiguidade e na Ida-
'de Média, aceitava-se 'O princípio
,de que "a guerra alimenta a si pró-
'prf a ", isto é, qUe os exércitos de

viam alimentar-se apenas dos pró
.prios recursos do terreno conquis
tado.

6 ... que quase tôd'a a gente está

.persuadida de que foram os ame-.

licanos que inventaram os arranha
! céus, mas nada há menos exato.

�ois já havia .arranha-céus na anti

,ga Roma, onde, segundo 'O historia
dor Suetônio, "Sila, antes de ven-

cer Mítrídates, pagava 3.000 sestér
cios pelo aluguel de uns aposentos

r no res-do-châo d'e uma casa de vin-

I

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em BOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon.
ga Prática no Rio de Janeiro
CONSUL'I)AS - Pela amannã:
diariamente das 10,30 às 12 hs. à
tarde excepto aos sábados. das .,14
és 16, horas - CONSULTÓIÚo.
Rua João Pinto n. 7, 'sobrado -

Fone: 1.46-1 - Residência: Rua
Presidente Coutinho, 58

DR. M:AR-IO WENDHAUSEN
Diretor do Hospital "Nerêu Ramos"
CI,íNICA MÉDICA DE ADULT@S

E CRiANÇAS
Consultório: R. Visconde de Ouro
Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No,
vembro \11tos da "Belo Horizonte")

Te!. 1545
Consultas: das 4 ás 6 baras.
Residência: R. Felipe Schmidt, 38

- Fone manual 812

DR. BIASE FARACG
Médico - chefe do Serviço de

Sifilis do Centru de Saúde
DOli:NCAS DA PELE - SíFILIS
- AFECÇõES URO-GENITAIS
DE AMBOS OS SEXOS - RAH1i!;
INFRA - VERMELHOS E ULTRP.-

VIOLETAS
CON6SULTAS: das 3 às 6 hs. � R.

F.elipe Schmidt, 46
RES,: R. Joinvile. 47' - Fone 1648

'''''''1'
"

lo �_

"
. �

, -:-.,

1114"'..... .. ....... -

I
DR. 'NEWTON D'AVILA

Operações - vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, réto e
anus - Hemorroidas. Tl'atamen

to da colite amebiana.
Fisio!�rapia - Infra vermelho.
Consulta: Vitor Meireles, 28.

Atende dtartamenta às. 11,30 ns.
e, à tarde, -das 16 hs. em diante,

Resld: Viaal Ramos, 66.
Fone 1067

.

MACes.
A�ICOS
TO�

liabl CIISIIII
-

"SILVEIllA-

.... -.".,..",. ...... - .........._-"""�__...
' ;w�_·_.. ........_·...-"".........._"_'"........_..-............."_
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espreito-vos,
elo pairD pejo ar.

Preservai-vos
com uso hobitual das

PASTILHAS-,

VALDA,
.ii

('

AUTOMOBILISTAS I
, Atenção'
Pal'a o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA' ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94
" ;

.. •

", COMPANHIA. "ALIANÇA DA BAtA�
,..dada •• 1171 - Ud.: I A I A
IliCElml08 • T:aA:.N'8P�nlTJj8·'

Cifras do ,Baíanco, de,J944:

II

.

Mos exigi sempre 05

VERDADEIRAS
Vendidas só em caixas
com o nome VA lOA '

licença do D. N. S. P. N0 186
�,

'" •
de 26 de Feverei ro 900'•

1.("'>1 de i935
. r/Il" 9',

h010.oo2. Euca.lypl01 O.

Viage

"

.CAPITAL E RESERVAS
Respon sabilidade•.
Receta

.

.Ativo "

c-,
Cr$

80 900.606,30
.5.978Aol.755,97

67.053.245,30
142.176 603,80

te andares".

CASA MISCELANEA distri
buidora dos Rádios R, C. A

Victor, Válvulas e Discos.
Rua Conselheiro Mafra

·P·ELO'

Expresso Noturno do jornal
O EsrrADO

FLO'RIANÓPOLIS JOINVILE
SAlDA DE FLORIANÓPOLIS:

'CHEGADA A JOINVILE:

SAlDA DE JOINVILE:
CHEGADA A FLORIANÓPOLIS:

1 da madrugada.
7 da manhã.
10 da manhã.
S da tarde.

•

..
'

SiRÍlltro! pagoa nos últimos I\) anos

Responsabilidades "

98.687.816,3õ
76.736.40! ,306,20

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco
de Sá, Anisio 'Massorra, Dr. Joaquim 'Barr eto '

<Í�: Arau�o
e José Abreu.·

Informações:
Em Fpolis. - na RedaçãQ do «O ESTADOlD

Em loinvile - no Hotel Príncipe

I ClU�R VESTlR:SE CO:R���:!TOA EELEGANCIA ': -, IIlfai�u��!!! S�!d��i!�O�doMeIlD I
:ESCRITÓRIO JURíDICO COMERCIAL

A••unto.: Jurídicos -- Comerciaia -- Rurais e Informativo.'
Bndereço Tel. ELIBRANCO:.... LAJES - Santa Catar-ina
OOJ;lll!ulte notsa Organização ontes de �e decidir pela com-

:pro ou' venda de imoveis, pinhai.·ou qualquer ,

empresa nelte e.tado �

Diretor: •• DR, EJ.,ISIARIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

Rua Frei Rogério. 54 � Caixa Postal 54 - FOIJle 54

BREVEMENTE
Eatabiliaadores automati'cos para rádios. Não há mais,
probabilidade de seú rádio queimar. Patente requerida.

,LAaORATÓRIO ELETRON
RUI) João Pinto, n.o 29 - Sobrado.

Fabricante e· distríDuidores das afamadas' 'con�
fecções uDISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e barato" algodões, morins e aviamentos
pal'a alfaiates, que recebe diretàment9 da.'

Snr.. Comerclont., do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6polis, - FILIAIS'�emJ:Blumenau e Laje•.
fábricali� A Casa ·A CAPITAL" chama a atenção do,

visito antes de efetuarem suas compra•• MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A moci�ade, pessedista, que se eslá organizando,' sob a direção de elementos:
dI escol i,nlelectual florianopolense, petrcebeu já, na vjsibilidade � e transparência;
da ação dos partidos contrários, que todos estes são dutristas, e acatam

.

o Pre- �

sidente, ,embora em dezembro passado houvessem desacatado o candidato ...

PARA REFORÇAR a LUTA CONTRA FRANca
Paris, 5 (U. P.) -; O 'Gabi- afim de possibilitar que os re- composição do' Gabinete. En-

nete Republicano espanhol no sultados da mesma sejam es- trementes, os republicanos
exilio iniciou o estudo de três tauiados pelo sub-comitê do considerarão em outra oporiu
recomendações reierentes á Conselho de Segurança quan- niâtuie c proposta para, que'
sua politica futura. As tiiscus- do voltar a tratar da situação seja possivel a inclusão de ele
sões estão sendo apressadas espanhola. mentos liberais monarquistas

Entre as decisões a que che- no govêrno como forma de'
garam em sua reunião os re- aumentar o prestigio do mee

'publicanos espanhois, desta- mo e reforçar a luta contra
ca-se c; manutenção da atual Franco.

A liberdade de im-
,A primeira aula será ho ie, prensa é necessá ...

às 19 horas e 30 minutos,. f.sob o título Anamnese e ria, rea Irma

iiiiiex_am_eiiiiiiida_bo..
�

ca_.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Sumner WeIIes

Mortos Da catástrofe

d�:�5D�!ea��a�axi��:� IIbilnete do ministro da Marinha ADVOGADOS
forneceu a' seguinte nota à Ruo Felipe Schmidt 34,
imprensa: "O Ministério da Sala 3, Telef. '16-31
Marinha lamenta comunicar o
falecimento, no ímcendío do �������������
"Duque, de Caxias, do terceiro Indl·cado O novosargento Manoel Díogenes de
Sousa, no cumprimento -do de- ,P,r'er'eleto -, de Joa�abaver, e de mais OS seguintes "
passageiros: '

,

Ana Mar.la Gonçalves, bra- ACÔRDO COMPLETO
sileira, de um ano de idade.--'-
Elvira de Freitas Alexandre,l Sabemos, ao. ce�to, que �
brasileira, de 48 anos de ida- norr;e do dr. Bvilaeio Luz fOI

de. _ Olímpia Madureira da aceito pelas correntes do !'.
Silva, portuguesa, de 40 -anos S. D. e da U. D. N., ](:�als,

,

de idade .
...:_ José Madureira da co�o. aquele qu� co_ncllza ,e

Silva, .brastleíro, de dois anos P?Cl!Jca as espiraçoes poli-
de idade. - Antónia Macedo, tIca� daquela comuna. .'
portuguesa, de 60 anos de ida- So nos rt;sta aplaudir o

de - Maria Dias Pacheco,
fato. E oxala_, houves�e; em

portuguesa, de 54 anos de ida- toda =» e�se espirito .de
de. - Flavio Guilherme Rap- colaboraçar:, I!0sto ao servrço

pa, brasileiro, de três anos de do bem publzco!
idade. - Adelia Rappa, brasí
Ieíra, com dezoíto meses de
idade: -Giuseplie Hajon Mon
dolrfo, italiano, de 62 anos de O MELHORAPERITIVO
idade. - Aruch Matilde Hajon _

'Mondolro, italiana, de 61 amos

a-t--d-.d---d-.d-d--S-'
-.-,

��ai��:'ortu�!iF;�::�o�i:
. en I o o pe I o a uecla

mer alemã de 70 anos de ida- ESTOCOLMO, 5 (U. P.) - O Miriístério das Relações Ex
de. :_ Irmã, Berta Líenesch, teriores anunciou que os membros permanentes do Conselho
alemã, de 35 anos de idade. -

de Segurança responderam favoravelmente ao pedido de in
Irmã Elizabeth Gerdman, ale- clusão da Suécia na Organização drus Nações Unidas.

ii: 5�'�hF;�g�:r�iali�fi HeJ·eitadas .

por I-Dacel·ta'vel·sMaria Rita Lima, brasileira,
de 34 anos de idade. - F'red PARIS, 5 (U. P.) - A Agência Judaica não concordou
Nozareno da Virgem Dolorosa com o plano brítaníco de divisa da Palestina. Os judeus des
(êste talecído já no Hospital tacaram ser tot.almente .Inaceitaveís as condicões britanicas,
Gaffré�Guinl,e, desta capital). l.as quais não podem servir de base paTa adiscussão.

Florlan6polb, 6 �e 'Agosto de 1946 �

João Batista
,Bonnassis

NOVA DELHI, 5 (U. P.) - Um 'comunicado oficial íntor
ma que estão sendo despachadas tropas da Indía para o sul
(ia Pérsia, afim de controlarem a situação de desordem que
prevalece naquela Legião e protegerem aIS vidas de Ingleses e
arabes lá empregados e os interesses índus e ingleses na Pér
sia meridional. Acrescenta que existem milhares de emprega
dos indus naquela zona, onde se encontram campos e refina
rias de petró1eo, e que a Indía depende em grande parte da,
economia da Pérsia mer:iJdional onde se supre de petróleo.

DR. ANDERSONEstão abertas as
,

inscri�ões
Na Capitania dos Portos do

Estado de Santa Catarina, em

Florianópolls, acham-se aber
tas as inscrições para os exa

mes a se realizarem na segun
da quinzena de setembro do
corrente ano para as seguintes
profissões: Conferente de Car

ga, Mestre de Pequena Cabo

tagem, contra-Mestre, Práti
co, Praticante de Prátíco, Pa

Mestre-Amador, Condutor-Mo
torista-Amador e para melho-:
trão de Pesca, Atalaiador,
ria de carta de mestre de pe
quena cabotagem.
Para melhores esclarecimen

tos sobre o assunto em apre
ço, os ínsteressados poderão
comparecer á,Secretaria da-
-quela Capítanià.

CAVALCANTI
Encontra-se nesta cidade, I

em visita de aproximação
cultural o especialista ame-

.

ricano dr. Anderson Ca
va1canti.
Aproveitando o etiseio,

proferirá S.S. algumas au

las de sua especialidade,
no prédio da Drogaria Ce
tarinense, à Rua Trdierio,
S, para as quais estão con

vidados todos os iriteree-
sados.

Ors,
'Aderbal Ramos

da Silva

PREf. VIDAL
RAMOS JÚN10R

e

TOME RNOT

Acha-se nesta' Capital,
, onde tem recebido os cum

primentos de seus inúme
ros amigos e correligioná
rios, o sr, Vida I Ramos

Júnior, prefeHo municipal
de Le ies,
A S.S. elrne iemoe feliz

estada entre nós.

Byrnes e Achesen confiam em Lane
WASHINGTON, 5 (U. P.) -O sr. James Byrnes e o se

cretário interino do Estado, Acheson, num comunicado espe-
cial aqui divulgado, expressaram a sua mais absoluta confian-
ça na pessoa do embaixador Arthur Bliss Lane, que foi criti
cado pelo govêrno de Varsóvia. O motivo desta atitude do De
partamento de Estado, foi a declaração atribuída ao presidente
da Polônia, sr. Birut, publicada pelo "New York Times" a 20,
de julho. Birut disse que "Lane não compreendia o povo po
lonês".

I
NUNCR EXISTIU IGURL

Para controlar. as desordens

Clube Doze de AgostQ
PROGRAMA PARA O M�S DE AGOSTO DE 1946

Dia 12 _ Grande Baile. Festa Comemorativa do 74° Aniversário de
sua Fundação, com início às 22 horas.

Dia 18, Domingo - Festa Infanfil, em Comemração ao Aniversário>'
do Clube, com inicio às 16 ihoras. Em seguâda "Soírée das 20 às 24 hs;

Dia 24, Sábado - "Soirée", com início às 21 horas.
'

o Partido Badi'caJ laD�ará mão de
todos os recursos legais

BUENOS AIRES, 5 (U. P.) - JO\Sé Büsan, presidente da",

Convenção do Partido Radical, declarou em discurso que o par
tido "lançará mão de todos os métodos legais ou rervoludoná-·

W h' .t ii (
rios para conseguir a normalização do pais". Eduardo Lau--

Iibe :s dm� O?, U. P�.) - A
rencena, presidente do Comitê Nacional do Partido, declarou

, .1' a e e ImpI'enS� e nec�s- que o movimento revolucionário de Peron "nada mais é do quersarra e� todos os paIses, abr- um aumento geral de salários" e acusou-o. pelo aumento do-
mou mais uma vez o sr, Sum- .

ner Welles ao refertr-se aos custo_,_d_a_v_id_a_. -:- _

acontecimentos OCOITidos há

Argentl-n'a e,' V'enezueloaIs'umas semanas na Bolívia.
Salientou Sumner Welles que
todos os povos do mundo de-I fabrl-Carl-am. rayonveriam procurar colocar bem

'

alto o princípio da Iíberdade NOVA �üRK,'5 (U. P.) - Estão sendo feitas negociações"
de in,formaçõe1s como meio de para a construção de fábricas norte-americanas d� rayon na

contl'ibuir para a democratí- Ll1gentina e Venezuela, na mesma base das que estao em fun--

zação de todos os países. cíonamento no Brasil, Chile e Perú. Considera-se que com as

novas fábricas, dentro de pouco tempo a produção das mesmas

atenda ás necessidades do mercado interno americano.

JOÃO EDUARDO e JOYCE
Rádio

Telegrafista
-

tílm o prazer de participar"
por intermédio de leu. pai.,
Daniel C. Di Pietro e Irma
Mund Di Pietro; o nOlci-
mento de lIua irmãzinha Precisa-se para traba

lhar alguma horas
por dia.

Bom ordenado.

.lEANINE
Maternidade, 3-8-1946

Tratar nesta redação,

Tome KNOT
PARA fERIDAS,
E C Z E MAS,
JNflAMACOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

Portugal está disposto a aceitar'
a »Car.a das Nacões Unidas»
:WASHINGTON, 5 (U. P.) -� João Antônio de Bianchi"

emibaixador de Portugal nos Estados Unidos., declaTou que o

pedido oficial de seu pais para ingre;c:;sar na ONU foi enviado
ao secretário em exercício daquela ol1g.anização. "Estamos dis�
postos a aceitar tôdas as obr1gações. da Carta das Nações Uni
das", disse êle, acrescentando que o pedido foi feito por tele�
grama, sexta-feira ultima e confirmado sábado, em carta.

"
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