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lo Clube 12 de Agõslo, velbo e tradicional, como' sempre oavo 00 espírito de
progresso e -i-nitialiva . ·de suas diretorias� - e qu'e ontem· celebrou .0 14.0 aniver
sário de fundação, apresentamos os mais calorosos· parabéns, em que vai, aliás, a

grande simpatia que, com a sociedade de, Florianópolis, partilhamos solidàriamente.
. .

lOS EE. UU. protestaram
WASHINGTON, 11 (U. P.) ----, Os Estados Unidos chama

I ram a atenção do govêrno- soviético para as restrições impos
tas a;o consul americano no porto de Dairen, na Mandchuría,
segundo anuncícn um porta-voz dó Departamento de Estado •

. O referido consul - acrqscentou o porta-voz :- não tem tido

permissão de se comunicar em código com Washington e é
obrigado a transmitir todas as mensagens através do rádio

i militar soviético.
,
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LONDRES, 12 (U. P.) - Seguiu com destino a París o sr,

José Moniz de Aragão, embaixador do Brasil, que foi conteren-
� ciar com o chanceler João Neves da Fontoura sôbre sua próxí-

A CON F E R E.N C I A· DA PAZ ma visita a Londres, a convite do govêrno britânico. O embai
xador. brasileiro, acompanhado por sua esposa e filho, viajou

P , ,
_ a bordo do av-ião "Skymaster" com que a Panair do Brasil rei-

.

·afIS, 12 (ln P.) - Não são lista de oradores para o deba- por um lado, e. a Gra-Breta- nícíou as suas viagens para Londres, após a ordem do Depar-nada importantes os resulta-I te geral, mas Bynnes negou-se �h�, Estados. Unidos e França, tamento de Aeronáutica Civil dos Estados Unidos para quedos obtidos pela Conferência I categoricamente a atender. o po� outro, sobre o es,�atuto de íossem suspensos os vôos com os "Constellations".
da Paz nas duas semanas de, pedido russo. Quando muito, TlI'lestre como. zona Iívre. Foi ---------------_---__
reunião. É essa a opinião dajse os russos queriam falar, po- o que declarou um porta-voz'IAd- d .

'

'd •
União Soviética, segundo afir-:deriam faze-lo logo depois da britânico.• Entrementes, um Ia o o caso o aumen.o
mou um comentador da emis71 intervenção da Iugoeslávia sô- observador norte-amerícano, I 'MACEIó, 12 '(Via Aérea) - Está praticamente encerrado
sora de Moscou. De acôrdo

I
bre as declarações feitas sába- comentando o caso,'. admitiu I o caso de aumento de salário pleiteado pelos comerciários. Os

com o mesmo informante os; do pelo primeiro Ministro íta- que De Gasperí consiga uma representantes dos comercíáríos reuniram-se e resolveram

co�ferencistas só chegaram ,a Iliano, senhor De Gasperi.

IVitór.ia
no C8!S� de Trieste, con- I �dia� o estudo do assunto até a promulgação da Carta Gon� ...

acôrdo em assuntos secundar x seguindo 'o adiamento da reso- tltuclonal.·
rios, excetuando-se uma divi- NÃO EXISTE ACORDO lução acêrco da importante,----------.....---.--------------

'São nítida dentro da reunião. �arís, 1�, (U. P.) -

NãOlregião,d�sputada pela Itália e A confiança deve seI: mútua
� comentador russo desta- existe aeôrdo entre a URSS, Iugoslávia. '

.

couuaínda que até o momento , . '. Moscou, 11 (U. P.) - E:',ne�t ajbolIdo�, para que se: .possa
não foi iniciado o estude dos Rec nh cíd I J4 I d

.

U·d .Bevín, em I?en�a�em ao �r.l- cOl;strmr o m_undo.paCl�lco de

travados de paz com os ex-
O ,e I o pe os c.,S a os nl os tansky SoclUz�lk , seman�no após-guerra. É! muito l:rr1?or-

aliados da Alemanha, o que I WASHI!NGTON" 12 (U. P.) _ Os �s�ados Unidos. reconhe- e� russo, publicado pela Em- �tan�� que du.r�n�e o pr?xrmo
constitue o objetivo fundamen-I ceram hoje,' ao meio dia, o. nOVQ Govêrno boliv�àno. A notifi .. ��uxad� Inglesa em. Moscou, peTIa�o �e dífíceís e delícadas

tal da reunião. Se as divergên-I cação foi entregue ao 'chefe do Govêrno de La Paz' pelo minis- disse: Os des�ntendlmentos � negocraçoes se fa�a tudo pa�a
cias já são grandes _. acreS-I

tro

nort.
e-americano na capital boliviana. a falta de

confIa.
nça devem ser errar Clrcunstancla� f.avO,�aveIS

eentou o mesmo observador _ •

a resultados proveitosos ; Jo-

����me:�i:�������ãOab����=IS·ER··A-O EXPULS'O·S DO' BARSIL ��g�a������n��i::�mmi�=
rem o delicado problema dos . .

..

,

. ��u suma ��ns8;�em ao . �e�-
tratados de paz. Rio, 12 (E.) - O ministro I Estado, a ordem pública e

sO-I1..377,
de 27 de Dezembro de há u

emanario
..

Na
AAust�alia

x da Justiça, sr. Carlos Luz, re- I cial, a tranquilidade e morali- 1939, determina, também, que ovo� grande �nte:esse ��lo
O BRASIL DEFENDE COM: cebe� os jornalistas .acre�iita-: dade pública, a economia po- 'estes estrangeiros pOd_erão so- ��palr�a �s� msplra� p�m:

,t VIGOR AS �EQUENAS dos Junto ao seu Gabínte, de-Ipular, ou que a elas pelo seulfrer a pena de expulsão, quan- ão : fn e ')e a nossa mira

.
NAÇOES

.

clarando-lhes o seguinte: procedimento se tornar nocivo. do, a juizo do presidente da Re- �OlVru �� �s or�os que desen-

. �aYls,. 12 (D. P.) - E:m .m-,. Tendo encaminhado ao sr. Os referidos [aponeses inflingi- pública, houverem praticados cente 'h' �rro a de �ossos re-
,

CISIVO dlscll'I's? que_pronuncIOU presidente da República o pro- ram os dispositivos acima de- atos que importam menospre- l� ;�lI�lgOS e pe a nossa

o chefe da delegação do Bra- cesso elaboradc pela polícia de vendo ser expulsos do Brasil. .zo do Brasil ou das suas ínstí- f.' r� . a e nos grandes so-

sil, senhor João Neves da Fon- São Paulo sôbre as criminosas Entre os oitenta japoneses. tuições. .

rimen os que" suportou du- '

• toura, destacou que deve.m .ser atividades dos japoneses terro- cuja expulsão foi pedido, fígu- Além da Shindo-Remmei,
rante a guerra.

levados em conta os díreítos ristas daquele Estado conclui ram alguns casais com filhos com cerca de cem mil associa- V . d
-

ddas. nações mais d�beis. Sem pela expulsão do território na- brasileiros. É verdade que o ar- dos, os japoneses organizaram
I ae ser ven I o

011v�rmos ou res.pelta�mos as cíonal de oitenta. japoneses, de tilgo 3° do decreto-lei 479 deter- .cerca de vinte outras entida-

d.naçoes me!l0res - sahe:r;teu.. o acordo Icom o.s artigos 1° e 2° mina que· não po,derá ser ex-Ides, ,com fins idêntieos, disse- me lante concor
'sen�or Joao Neves - nao ha- os decretos-leis nOs. 383 e 479, pulsos do pa:ís os estrangeiros minaJdas por todo o território
V'era ?az dura�oura. Acrescen- de 18 de abril de 1938 e 8 de com mais de 25 anos de resi- Ido Estado, sendo facil calcular- reA CI-

, bl-
.

tau �mda o representant� .

do Junho de 1938. Esses artigos . .ciência legittma, ou. tiverem fi-'�e a que pontos chegaram os n a pu Ic,a
B_:aJSll, de�e�dendo a partIcIpa- estltbelecem que Ias que aqui se IlhaS brasileiros vivos oriundos' súditos japoneses se o Govêrno Rio, 12 (E.) - Serão breve�
çao �5" MexICO e de Cuba na acham em earater provisório, de nupc ias legitimas. Mas o !não .

os punisse ,com a maior mente, vendidos por cOIIl.cor..

r?Un.lao que se as gran.de� P?- não podem exercer qualquer I artigo único, do decreto-lei energia". rência I pública 884.199 quilos
ten�l.as foran�, o.s prmClpalS atividade de natureza política,

.

de cha'rque requisitados há

3Jl'tlfl�es da vItona, para esta nem ..imisquir-se nos negócios tempos, pela Prefeitura.
tambem concorreram, com des- públieos do pa:ís. O arttgo IOdoU" f -d fl-" Essa mercadoria está arma-

taque e na medida de suas fôr- decreto-lei 479 determina ser 1",..Or.os e erl os DO COO 1.0 zenada no Entreposto GeTal de
ças, as nações peque�as ,que passiveI de expulsão o estran-I DACCA, Belgala, 12 (U. P,) - Houve um morto e dois fe- Gêneros Alimentícios, á Ave,,:
declararam guerra ao eIXO. -geiro que atentar contra a per- �ridOs, ao fazer fogo a polílCia, durante um conflito acorrtdo ll'ida Rodrigues Alves, em
,x sonaUdade internacional do· nesta cidade entre hindús e muçulmanos. frente ao armazem 13.

])ECISÃO CONSIDERADA
INJUSTA ,

París, 12 (U. P.) - 'O dele
gado rus-so Vishinsky, por sua

vez, qualificou <;omo injusta a

decisão de Byrnes, quando VITóRIA, 12 (A. N.) - A Secretaria da Agricultura está
presidia a Conferência, no sen- empenhada no progressivo fomento da produção d.a sooa, me
tido de impedir a realização de lhorando o apar'elhamehto da estação serickola de VaDgem e

urm debate geral sôbre o trata- intensificando a criação do bicho da sêda. Aos plantadores de

do de paz wm a Itália. O dele- amoreiras foram distrtbuidas 1.500.000 estacas. Aliás, a sêda

gado soviético solicitou que animal produzida por aquela estação é de ótima qualidade e

seu nome fos-se incluido na I tem extraordinária procura.

Para melhorar a
d

-

d e-d- o café e a tuberculose em Pôrto AleqreproDuçao a s a POR'TO ALEGRE, 12 (Via Aérea) - O quilo de ca�é, da
localidade de· Canguçu, está custando 14 cruzeiros.

Por outro lado, entretahto, milhares de sacos de batata e

de milho permanecem na estação ferroviária, aguardando
transporte.

- A tuber,culose continua sendo a molestia contagiosa
que maior número de óbitos está fazendo nesta capital, sendo
que no mês de julho último, se constataram 103 óbitos.

Teria �ido ordenado pela polícia L
' -' -II , C·riada a «União Degau'lIista».

- evou seIs mI a-Inorte-amerIcana .

\ d t
- PARíS, 11 (U. P.) - Foi anunciada a formação de uma

LONDRES, 12 (U. P) .- A,policia milit.ar italiana atacoultas e m.an elga' l:ova or�a;nização política!_. "Uniã? De�aulista,l, sob a direção
a "Casa do Povo" de Gonzla na zona de Trleste espancando (la ex-mmlstro da Educaçao, Rene CapItaht.
dois oficiais iugoslavos. segr{ndo a emissora de Moscou infor- Caracas, 12 (U. P.) - Um A nova organização declara-se acima dos partidos, visan-
mou, êsse ataque foi ordenado pela policia militar dos Estados navio argentino on�em aporta- do "lutar p�la verdadeira Repúi?lica e po: uma Constit�içã:0
Unidos. Ainda de acôooo com a mesma fonte de informações do aqui trouxe seIS mil latas e uma pol'itlca externa que estejam de 8!cordo com os pnncl
os dois ofi,ciais referidos foram espancados a golpes de coro- de manteiga argentina para a 'pios anunciados por De Gaulle em seus discursos de Bay.eux
llha de fuzis e cacetetes de borracha. I Venezuela. e Bar le Duc".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Estatística Desperte aBílis
do seu Figado

Acôrdo 'uruguaio � russo
II saltará da cama disposto para tado
Seu fígado deve prodúzir diariamente

um litro de bills. Si a bilis nAo corre

livremente, os alimentos não são dige·
ridos e apodrecem. Os gues incham o

estômago. Sobrevem a prisão de-ventre.
Você se sente abatido e como que en

venenado. Tudo é amargo e a vidll é
um martírio. ,

Uma stmples evacuação não eliminar"
a esuse, Neste caso, as Pílulas Carters

para o Flgado eão extraordinariamente
eficazel. Fazem correr ésse litro de bil!s
e você se sente disposto para tudo. São
.8ulI;ves e. eentude, especialmente indica·
das para fazer II; bilil correr livremente.
Peça as Pílulas Carters para o figado.
Nlio,aceité outro produto. Preço C� 3.00

MOSCOU, '. (U. P.) - O embaixador uruguaio nesta

capital, sr. EmÚio Frugoni, e o ministro russo do Comércio

EXlterior, sr. Mykoian, assinaram um tratado de 3 anos de

amizade, comércio e navegação, em nome de seus respectivos
países. A cerimônia se realizou, hoje, ás 14 hOf'a�, no Pal�cio
Spiridonokyaya. O tratado poderá ser prorrogado com noti�i- .

cação prévia de 6 meses por qualquer das partes. A Russía

compromete-se a enviar ao Uruguai carvão e madeiras em

troca de óleos vegetais, carne, lã, azeite, couros e derivados de

carne e produtos agrícolas.' Todas as transações serão efetua

'das diretamente entre ambos os governos.

deMáquina
escrever

MOVIMENTO D'E VENDAS E

ESTOQUES NA PRAÇA DE
SÃO PAULO'

Revelações {los inquéritos eco

nômicos do I. B. G. E. rela
tivos ao ano de 194:>

Utilizando os resultados dos

inquéritos econômicos perió
dicamente efetuados pelo L B.
G. El., nos vinte' e dois centros
mais importantes do país, a

Secretaria Geral daquela enti
dade divulga. os dados concer

nentes ao movimento dos esta
belecimentos comerciais e in
dustriais da capital paulista,
durarrLte o ano findo e, em es

pedal, 'O mês de dezembro. Pa
ra melhor esclarecimento, ad
verte-se que o centro econô
mico de São Paulo abrange
também o município de Santo
André, sendo que os estabele
cimentos observados são os

atacadistas, com valor anual
acima de 100.000 cruzeiros.

O número dos estabeleci
mentos no inquérito, que fôra
de 6924' em novembro, dimi
nuiu para 6866 em dezembro;
em particular, o número dos
comerciais descresceu de 2390

para 2376, e o dos industriais
de 4534 para 4510.

O valor total das vendas, em
1945, foi de 33.515,4 milhões de
cruzeiros; no ano anterior, ês-
'se total ap.enas atingira ....

29.005,0"milhões. Em dezem
bro, as vendas alcançaram ....
3.073,6 milhões de cruzeiros,
montante sómente ultrapas
sado em outubro, análoga
mente ao que se verificou no

Distrito'. Federal. Embora o

inquérito, nos úLtimos vinte e

quatro meses, mostre propres-.
síva extenção a maior número
de estabelecimentos, 'a tendên
cia pará 'O aumento no valor
das vendas reflete principal
merute a! subida dos preços. ,

Em 1945, o valor "médio
mensal. das vendas orçou -em

,

2.793,0 milhões de cruzeíros,
.

enqruanto no decorrer de 1944 --------....,..
.

..,--,....,..--�

êle foi de 2.417,1,_milhõep ..

' E tendo variado mensalmente
outro fenômeno, cuja- observa- 'essas distribuições entre o mí
ção o inquérito per.mite, é a de nirno de 11,8 milhões, em no
que, tendo em vista o aumento vembro, e o máximo de 129,3
ocorrido no número dos esta- milhões, em dezembro.

,.,

belecímentos e. a marcha as- Em dezembro, os pagamen
cendente dos preços, áquele tos de imposto atingiram 151.6,
moderado acréscimo 'no valor milhões de cruzeiros; durante
deve necessáríamente corres- o ano, êles totalizaram 1.939,9
ponder uma sensível contração milhões, correspondendo a .:0.
no volume dos negócios; 5% do valor global das vendas;
Montaram a 94,8 milhões de enquanto as 'despesas com o

oruzeiros as vendas realizadas pessoal e os lucros. e dívíden
á admínistração pública, em dos representaram, respectiva
dezembro, tendo sido de 71,3 mente, 11,1% e 2,2 % dêsse
milhões a média mensal de .. mesmo 'valor.
1945, contra a de 45,1 milhões Por tributo, foi a seguinte a
verificado em 1944. Em todo discriminação dos .

referidos
o ano de 1945, o valor dessas pagamentos: importação, ...

-;- ;;;_;;__iiii'i__Uiiiiiiii__iiiii_iiiii_�vendas - 855,9 milhões de 9,51%; consumo, 43,64%;' ven- !!I _

cruzeiros representa 2, 6 % das da,,, marcruntis, 22,78%; sôbre Iverudas globais. a renda, 1241% (pes'!?oas jurí-
o.s pagamentoB ao pessoal, di.cas).; indústrias e profis'sõesi

cuja média mensal de i945 foi �,98%; sôbre lucros exüaordi
de 310,0 Ii1Hhões de cruzeiros, nários, 8,77%.
somaram em· deZlembro

.

443,2 Os gastos dos estabeleciinen
mi1hões, nível bastante elev'a- tüs industriais com' matérias
do e devido, em grande parte, prima,S, combiffitiVeis e energia
ás gratificações geralmente elétrica para fôrça motriz

sU-I'pagas no último mês. Em 1944, bir3Jm, em 1945, a 7.709,4 mi
° vaIo·r médio mensal dêsses lhões de cruzeiros, represen
pagament'Os foi de 219,1 mi- tand.o 42,7% do valor d.as ven-
lhões de cruzeiros. das feitas pelos mesmos.
Do total dos pagament'Üs ao Em 31 de dezembro de 1945,

pessoal, efetu3Jdos o ano pas- era de 2.676,9 milhões de cru
s.ado, 73,44 % oor.res,pon.d:eraJll1. zeiros o valor dos estoques de
á fôlha de pagamento aos em- p r o d u tos' controlados, um
plregadüs; 9,{15% a gratifdca- pouco acima do observado no

ções e comissões também aos mês precedente, mas inferior
empregados; 8,31% a. comis- de 88,2 milhões ao máximo Vie- Jsões a intermediários; é .... rificado em 30 de junho.

.

.

9,10% a retiradas de sócios e O valor médio, porém, dêsses
proprietários. estoques, em 1945, foi sensi'vel-

o.s lucros e dividendo distri- merute maior do que em 1944:
buidos durante o ano subiram 2.644,6 milhões de cruzeiros,
a 723.1 milhões de cruzei�os, contra 2.043,7 milhões.

VENDE-SE UMA EM

OTIMO ESTADO
Informações:

Rua Vidal Ramos, 45

I. V. T. P.
Torna-se público, para co

nhecimento dos motoristas, no
interêsse do socêgo público,
que é expressamente proíbído
o uso de busina para chamado
de passageiros a porta de do
micílio, durante a noite. Aos
infratcres será aplicada a mul
ta de Cr$ 50,00, e, o dobro na

reincidência, de acôrdo com a

letra d, III, artigo 123, do Có
digo Nacional de Trânsito.

um golpe de arP

siado? Fricciom.
Pronto Alívio

Radwaye terã a-

Íívio imediato.

Pronto Alivio
'

RADWAtY',
LINIM�NTO SEDATIVO,

Se oSeu NarizEstá Entupido,
-perturba-lhe o sono

esta noite!
Adormeça mais depressa e durma. ,

melhor graças a,Vick Va-tro-nol!
Algumas gotas em cada narina, ali
viam ° nariz entupido e, em segun
dos, tomam a respiração fácil.Use-o
sempre que o seu nariz esteja en-

���d�::i!�r: �e:!t V-C" YA-'IO·DlOL
O Medicamento Nasal Preferido Em Todo O Mundo

.0 ESTADO

INSTITUTO D,E APOSENTADORIA E PENSÕES DOS'
C01IE1WIÁRIOS

DELEGkCIA NO ESTADO DE SANTA CATARINA
RUA FELIP.E SCHMIDT N. 37

FLORIANóPOLIS
EDITAL
ABONO

IA. Delegacia dia Inst.ituto de Aposentadorfa e Pensões dos
Comerciários no Estado de Santa Catarina, comunica às em

prêsas e aos empregadores alcançados pela legtslação que re

,ge êste Instituto, que a partir do mês de Julho último, passa
rá a cobrar contribuições súbre os '�ABONOS" previstos nos
Decretos-lei ns '8.813, de 10-11-41, e 4.356, de 4-6-42, bem como

sôbre qualquer <outra modalidade de remuneração sob o mes

mo tí.,tUlO, concedidos - fLoS empregados Sê&Urados do 1.A.P._9.Pal'a1 perteíta' execuêão dos serviços dej cobrança, deverão
Os senhores empregadores, parttcipar aos cobradores, agentes,
fiscais e correspondentes, os salártos .e mais os abonos conce

dídos aos empregados, e para' que, de futuro, não incorram em

juros de móra e outras penalidades legais.
'

Florianópolis, 7 de agôsto de 1946.
.

J. E. Er.icksen Pereíra .

Delegado

Viagens
PELO

Expresso Noturno' do jornal
O EsrrADO

FLORIANÓPOLIS - JOINVILE
SAlDA DE FLORIANÓPOLIS:

CHEGADA A JOINVILE:
·sAIDA DE JOINVILE:

CHEGADA A FLORIANÓPOLIS:

1 da madrugada.
7 da manhã.

10 da manhã.
S da tarde.

Redação e Oficinas i'\ rua João
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Proprietário e Dir.·Gerente .
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ASSINATURAS
Na Capital

Ano Cr$.
Cr$
CrS
Cr$
c-s
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.....

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

Em Joinvile - p,o Hotel Príncipe

..................�/ _ -----

80,00
45,00
25,00
9,00
0,40

Semestr-e
Tj-imestre : ..
'Mês .

Número avulso ..

N " rn e r o 'avulso
domingo :.... Cr$

No interior
Ano Cr$
Semestre c-s
Trimestre Cr$
Número avulso . . Cr$

0.,50

90,00
50.00
30,00
0,50

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não
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emitidos nos artIgos

assinados 11"'I '

l....-.;
..1 .

• ••••.•••••• '" •• ,. ••• '" • '" • '" •••• cr...

'NOSSAS SECçõES
Direção dee

BARREIROS FILHO
Notas Politisas
Netas Locais
Artigos de Redação.
Página l-iterária
SIDNEI NOCETI

Crônica da Semana

Economia. e Finanças
Vida Bancária
Notas Científicas
Notas Rurais
Estatística
Nem Todos Sabem
A. DAMASCENO

Govêrno do Estado
Notas da Prefeitura

Vida Escolar
Religjâo
Jurisprudência
Vida Militar

Noticiário do Exterior
Noticiário do Pa is

Artigos de Redação
A. A. VAS,cONCELOS

Pelos Municípios
-

Assuntoc Internacienais
Concursos

Artigos de Redação
D. F. AQUINO

Fatos Policiais
Vida Social
Vida Feminina

Magaaine
pEDRO PAULO MACHADO

tEsportes

·
'" '" '" .. '" .

FARMÁCIAS DE PLANTÃO>
Farmácias de plantão durante o mês de

agôsto :

3 - (Sábado à tarde) - Farmácia Espe
rança - Rua Conselheiro Mafra.

4 - Domingo - Farmácia Esperança -

Rua Conselheiro Mafra. ,

10 - (Sábado à tarde) - Farmácia Ne}"'

son - Rua Felipe Schmidt.
'11 � Domingo _- Farmácia Nelson - Rua

Felipe Scbmidt.
17 - (Sábado à tarde) - Farmácia M....

dema - Praça 15 de Novembro.
18 ..;_. Domingo - Farmácia Moderna - ...

'Praça 15 de Novembro.

24 - (Sábad à· tarde) - Farmácia Sant",··
Antônio � Rua João Pinto.

25 - Domingo - Farmácia Santo Antônio"
� Rua João Pinto.

.

.

- O serviço noturno será efetuádo pela..
Farmácia Santo Antônio, sita à. �ua Jow'"
Pinto,
·

..

TELEFONES MAIS l.,(ECESSITADOló
Bombeiros .........•....•••....•. 1313
Polícia ..... ,.................... l03?
Delegacia O. P. Social .. 1578;' I

Maternidade ...................•. 1155'
Hospital Nerêu Ramos ....•••.•. 832
Santa Casa , 1031ii,'
Casa de Saúde S. Sebastião ...••• U5J
Assistência Municipal 166-
Hospital Militar 11,1
J40 B. C. •••• l-S3a'
Base Aérea ................• ,... 7�
7" B. I. A. C. 1593;,
Capitania dos Porto. .,........... 1380'
16" C. R. . .... ;................ 1608-
Fôrça Policial .............•...•• 1203'
Penitenciária ,.. ,............ 1518
"O Estado" ;.... 102:1-
UA G'lzeta" � � . . • . • • 1656-
"Diário da Tarde· 1579
L .. B. A, 164"
Emp, F"n�r�ria Ortiga ."....... lUa,'
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; �:r:!in IJostiça Trabalhista
_....�._...�...!.lIj�..J..�.. I PROCESSOS EM PAUTA

_

-

I
PARA JULGAMENTO

- ANIVERSÁRIOS - MÊS DE AGOSTO
LUIZ HAMILTON

Transcorre, hoje, o aniversá, Dia ,13, ás 14 horas' ODEON.-":" Á� 7,30 horas

. rio natalício do jovem Luiz PROOESSO N° JCJ-94j46 I
... contmua�ao do ruidoso

Hamilton, filho do sr. José de Reclamante: João Antônio sucesso de dommgo... ,

.Diniz.
. Gonçalves. MU�H�RElS E DIAMANTES

• Reclamado: Cia de Indús- (Tecmco�or) com: - Betty
SRA. TELESILIA H. DE FER- trías Gerais, Obras e Terras. Grable, DlJCk H�'ymes e Car-

REIRA BANDEIRA Objeto: Férias. men Cavallaro.

Aniversaría-se; na efemé- Dia 14, ás 14 horas: No programa: 1 - C> Espor-
ride que hoj-e transc.orre, a PROCESO N° JCJ-11j460

te em Marcha 11; 2 - Vel.as
exma. sra. 'I'elesilia H. de Fer-I Rleclamante: Decrane Za-

ao Vento, Short; 3 - Fax �lr
.reira Bandeira, digna, esposa l tariani.

! plan News 28 x 58 - Atualída-

. do sr. Custódio Ferreira Ban-1' F�eclamado: Reinisch SjA.
Ides.

.

deíra, fiscal do imposto de con-] Objeto: Indenização. ,preço�. Cr$5,00, 3,�? e 2,00.

sumo, aposentado. I Dia 16, ás 14 horas. Imp. 14 anos.

. * I PROOESSO N° JCJ-I02j46 ,
.

STA. ILSA DAMIANI . Reclamante: Antonia Maria
I IMPERIAL - Ás 7,30 horas

Regista a data de hoje mais'Vigano. : - Ultimas Exibições -

O "V" ACUSADOR
'uma festiva primavera da gen- Reclamado: Moritz & Cia.

.

til senhorita Ilsa Damíarii, fi- Objeto: Férias. Com: John Archer e Mary O Canadá e 8S rela'�ões "om" FraD"O
.Iha do sr. professor Anacléto. 'Dia 16, ás 15 horas '

Mc Le�p. _

\I U U

..Damiani, gracíoso ornamento
. PROCESO N0 JCJ-93j46 C;:Ontmuaçao do atualíssímo .

REGINA, Canadá, 12 (U. P.) - K Nova Convenção Anual

.da nossa sociedade. Reclamante: Nilton Manoel serrolad0f:CI
da Federação Cooperativa, organização esquerdista, aprovou

*. SetU'bal. A ,L A MONTADA CON- uma resolução exprimindo seu apoio ao Govêrno britânico em

SRA. ADELAIDE LOBO Reclamado: Euclides N. Pe- :I'RA A ��IONAGEM suas atividades socialistas e pedindo ao Govêrno canadense

AMARAL reira. 7 e 8° Epísódíos. para instruir a seus delegados na Assembléia das Nações Uni-
Assinala a data ·que boje Objeto: Salário de convo-

Com: Allan Lane. da para romper relações diplomáticas com Franco.

'transcorre o aniversário nata> cado. Preço único: Cr$ 2,40.
. .Iícío da exma.. sra. Adelaide, Florianópolis, 10 de agosto "Irnp. 14 anos".

.Lobo Amaral, viuva do saúdo- de 1946. . . .. .... .... .... . ...

. .so sr. Antônio Tavares do Ama- Antônio Adolfo Lisboa _ Se- ODEON - IMPERIAL

.ral, více-consul de Portugal. . cretário. Amanhã
..

VISTO: - Sessões das Moças -
STA. MARIA DE LOURDES Henrique Stodieck - Presí- Jack Haley -em -

BOTI' dente Substituto, em exercício. SOBRA·UM CADAVER
Na data que hoje transcorre

.festeja mais uma primavera a'

,g e n t i I senhorita, Maria de
.Lourdes Bott, dileta filha do
.sr. professor Mario Bott.

*

o IIT.DO-Terca.lelra, 13 de Agoslo de 1946

Inamá Faria Pinto e

Emília Cancela Pinto I· Max E. Kuenzer e Maria
das Dôres Sílva Kilenzer

.

t�m o prazer, de comunicar'
a seu. p:uental e amigos
o contrato de c'asamento de
sua fi1ha ENY com o Snr .

Waldyr da Silva Kuenzer

ci���; ODEON ...
IHPERIAL ,

têm o praz.!,r de participar
(1 seu, parentes e amigos
o contrato de casa�ento de
seu filho WALDYR com a

Srita. Eny ,Irec� Pinto.

Embargadosõs despachos jornalísticas

I
I

WALDY-;-'
I

NOVA YORK, 12 (U. P.) - Foi declarado em vigor nos

Estados Unidos, a partir das 14 horas de hoje, o embargo de
todos os despachos jornalísticos internacionais. Essa medida
foi tomada devido à greve declarada pelos funcionários da
"Press Wireless Incorporaced" há seis dias. Os serviços tele

grárícos foram sensivelmente prejudicados.
.

UH e
, confirmam

f'lo�ianópolis, 8 de agôsto de 1946

Temeu o destino Washington
ROMA, 12 (U. P.) _:.' O representante do presidente Tru

man na Santa Sé, sr. Myron Taylor, tomou o destino dos Esta-
dos Unidos, via Paris e Londres, em avião. ",

Durante a ausência de Taylor ficará encarregado da mis
são americana no Vaticano o sr. Franklin C. Cowen.

LUIZ FERNANDES
Faz anos, heje, o estimado

jovem Luiz Fernandes, filho
do sr; dr. Altamiro Guímarães,
.deputado federal.

BRAULIO DIAS
Faz anos, hoje, o sr. Bráulio

. 'Dias, funcionário da Diretoria
de Terras.

•

MENINO JAIME FURTADO
. Transcorre, hoje, o aniversá

,,;,' .río natalício do inteligente
.meníno Jaime Furtado, filho
do sr. João .Furtado Ramos.

VIAJANTES:
PR. HANS BVENDGENS

Acho·.. Reato Cã'pitclf;' 1i'<Í' vã I'i'oé
<dia. já. o dr. Hon. BueRdlJeR••
::provecto adVilgado

.

na comarca d.
,;5ã.o Joaquim, o qual tem sido
..:muito cumprimeg.tctdo por ••ue

,.amigu. que o lião".,em .grande nú ..

.mero.
No••o. voto. eh f.lia •• tada em

..Florianóp.lie •

..

Movimento de passaçeiroe da
Panair do 'Brasil S. A. no aero

porto de Florianópolis:
Dia 10: Procedentes do Rio

,de Janeiro: Antôníc Pinto

.Barbosa, Josefina Belotto Sa
.lem e Hans Reinhart Freiherr
'von:Wangenheim; procedentes
-de São Paulo: Véra Molenfa e

.Hélío Teixeira; procedentes de
Curitiba: Newton Barreiros e

-Oodoltredo Diniz Gonçalves;
-com destino á Pôrto Alegre:
.Alonso Rosado y Rosado e Jo
.sé Eulogio Rosado.

Dia 11: Com destino á Curí
·tiba: ;Marina Varella, Simp
son Watt e Frank Ullman:
'Com destino ao Rio de Janeiro:
.José' Guedes Pinto, Manuel
.Carlos Pillar, Pinto de Almei

da, Beatriz Maia Pinto de Al-

meida; procedentes de Pôrto

Alegre: Rudi Nebelung, João'
. .Leonetti, Edgar Hugo Bercht,
Asta"Hilfegard Bertch e Alfre
i'OO Lheureux.

:BRITO
o alfaiate indicado
Tiradentes. i

de

"

tOMO AMPARAR O' DINHEIRO
·EMPATADO NUM jNmAL'�E R4�j?

Um belo anima!... Uma pequena fortuna em perigo ...
Se sobrevier um acidente ... como alcançar uma in

denização? A resposta é muito simples: um seguro

na Carteira de Animais mantida pela SATMA. Já os

maiores criadores do Brasil recorrem à SATMA para

proteger os seus animais de valor., Faça também o

mesmo, para sua maior tranquilidade.

S'UL AMERICa TERRESTRBS,
MaRiTIM'OS B ACIDBNTES
A MAJOR COMPANHIA DE SEGUROS EM SEU GÊNERO J)A AMtRICA DO SUL

RIO DE JANEIRO

,
,

8 CaRTEIRaS DE SEGURtIS:

Acidentes do Trabalho
.

Acidentes Pessoaâe

Incêndio

Automóveis

Fidelidade e Fiança
.

TransPortes
Animais .

, '

Responsabilidade Civil
I '.'
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-

CAMINHOES NOVOS
Sobras de- guerra, tipo militar.

Para 5 e 10 toneladas.

Entrega imediata (cêrco de 60 dias).
Tratar com Simões Glavon.

Rua João Pio·to. 6' - Flortonópolí-,

Está ·.desapare.cido
ROMAj .' (U. P.) - Está desaparecido há 24 horas, um

avião de transporta quadrímotor norte-americano, que 1e-
CONVOCAÇãO vantou vôo ôntem de Viena para fazer a linha de Nápoles, com

De ordem' do sr. presidente, escala em Udíne. Um avião brítaníco, que partira primeiro de
cel. Pedro Lopes Vieira, con- Viena, voltou em consequência do máu tempo. Ignora-se aín
vaca todos os srs. assíonístas. da o numero. de passageiros: e tripulantes.
do Colégio Barr-iga Verde (em
organização) para uma reu-

1. .. que, em .Marrocos, empre- nião na próxima quinta-feira,
gam-se serpentes domésticas para (dia 15) ás 17 horas, no gabi
<cacar ratos nas casas. nete do sr. Prefeito Municipal,

:2. .. que a organização interna- afim de tratar da aprovação
cional judaica Bnai-Brith, fundada

dos estatutos e da plànta paem 1843, em Nova York, conta. a-
tualmente com .cêrca de 500 lojas ra O referido colégio.
com mais de 100.00 adeptos. Não havendo numero sufí-

3 ... que todos os 450 milhões de
ciente, funcionará a Assem

'chineses consideram-se descen- .

dentes diretos do imperador Chin, 'bléia, meia hora depois, com

monarca que. existiu há cêrca de qualquer numero.
2.150 anos e: deu seu nome à Chi- J .. Alcaniara Santos - Se-
na

.' eretárío.
.

4:. .. que, em todo o híntelland
da Africa, de norte a sul, o gafa
nhoto é o alimento que alcança
nos mercados indígenas o mais

atlo preço, pois os negros o consí
deram um prato excepclOnal.

5 ... que 5% dentre os 43 mio'

lhões de menores de 18 anos re

censeados em 1942 nós Estados
Unidos entraram, desta ou daque
la forma, em conflito .

com a I�I,
tendo-se verificado que, na maio

ria dos casos, tratava-se de jov.ens
que no lar' paterno não recebiam
os necessários cuidados. o

6 .. que o som se propaga ma�s
leves do que o faz através do ar;

que, assim, numa_ a.tmosfer� \ fO):-, li' ,

mada de hidrog,emo, ouvIremqs,' '.�" "

perfeitamente o estrondo de .' um l'J
trovão que ocorre a quatro IIlJ,lha�, '

de distância apenas cinco segun
dos depois de vermos o relâmpa.:.I-··'go, ao .passo que, pelo ar; o mes

mo som levaria 20 segundos. para :
' .

chegar-até nós. ,

'

7. .. que, na Birmânia, os bu
distas não podem pescar nem �a
çar, pois sua religião. lhes proíbe
matar qualquer ser VIVO.

, .

8. .. que as emas, especte de
avestruzes americanos, põem os

ovos em um ninho comum, che-

gando' a encontrar-se num mesmo

Ininho várias dúzias de ovos.

9'.. que Temístocles conhecia CASA MISCELANEA distri·
os nomes de todos os habitantes- buidora dos Rãdios'"R; 'e; A' :=::!=�========�=====�======���.�._�
de Atenas, o que lhe serviu de Victor. Vãlvulas e Di1H:olII.
poderoso auxílio para a contagem

. Rua Conselheiro Mafr.aa.. .-dos soldados depois. que venceu �
'Os persas em Salarnina.

10. .. que, no século XVII, en

quanto o povo francês nem pão
. tinha para comer, Luiz XVI mané
tinha exclusivamente ao seu ser,

vico pessoal e de sua família
'

...

18�OOO pessoas, que custavam à
nação, anualmente, mais de 500
milhões de francos.

11. .. que, na China, a cerimô
nia do casamento é uma das mais
tristes da vida: todos choram,
com exceção dos noivos;.e que, no
fim do 'ato, os.íconvídados lançam
sôbre os nubentes grande quanti
dade de arroz, demonstrando as
sim seus votos de prosperidade.
12.. que se distinguem os raios

infra-vermelhos doo ultra-violetas
pelos seus .índices de refração; e

que, enquanto _os primeiros' têm
seu indice e refração menor que
o da luz violeta, os. últimos têm
no maior que o da iuz vermelha,
na extremidade oposta do espec-

.
.

_ Copyogbl da,
TheHAY[ t'OUH1A8Dl/nt:.

CONTRA
GR'P� •

ReSFRIADOS
OÔllES'HCAlIfÇA
NEVQAlalA3 E

�6QE3 'MGEl!Al

Só SfUSA

-------.
-

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

I
Representações nacionais

estrangeiras
RUQ MQteus Grou , 88,-- Seio Paulo -- Tel. 8-5122

FERRO •• FERRAGENS _. MATÉRIAS PRIMAS •• MADEIRA
.- MATERIAIS PARA CONSTRUçAo.

Vinte atlos de prática - 9.eriedade' abloluta e .igilo.
EncarregQ-me de COMPRAS E VENDAS à base de ,comissão para
São Pa"ula. Rio de Janeiro. Estados Unidos, CanQ5iá e Itá!ia..

( .
.

.

REPRESENTANTE
.Comerciante de São Paulo, necessita de represerrtante
idôneo e com referências para esta, praça, conhecedor dO

ramo' "Acessórios para automóveis e f'erragena".
Cartas pará AMADEU PALOPOLI.
Rua, Agua Raza, 161 - São Paulo

ESCRITÓRIO JURtDIIJO COMERCIA.L
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas d.e pinhais, fazendas e emprêSà8
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco

ADVOGADO
Rua Frei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa P:estal 54

Ba.dere!;O telecráfico! "Elibranco" - Lajes - Si- Catarina

AI)VOG ,C\ 0õ.'S I
Dr. OSVALDO BU.LGAO VIANNA

, Dr .. J. I DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Ru·Q Felip.e Sch.midt 52 - Sala 5
Edifício fruzei.ro - Florianópolis.

Laboratório
O'mioo

RtlA JOÃO PiNTO, 25
fOne: 14-48

Em frente ao TeaoU-to
do Eriado

'

Florianópolis
Fum. Narba! AiflS ele Souza

da Costa 'AvHB
Dr. 8. e s Medtua

�arm. L.

Exa'me de sa:\gue. Exa.me para verifioQção
ele cancero Exame dê urina, Exame 3)a.ra
verificação da graVidez, Exati.'le <ie escarro.

Ex.'me pal'e verificação de doenças do
�,gle, boco e cabelos, Exame de fézea.

Exame de secreções.
J1utovaccinas e trQns:tu:Jão de songues,
Lxame qu�mico de fdl'inhas, bebida.

c(1fé. águos., etc.I

e

.

A TOSSE

Evite
é

s s e risco t'

Para bronquite. tos
.
rl;e e coqueluche, use

PEITORAl DE :=;;.==

ANACAHUITA��'
'

•.,.:0:0-8 (,pmposii

NOVO HORÁRIO DA

P. ALEGRE - FLORIANt)
POLIS - CURITTBA

.QUINTAS E DOMINGDS
Decolagem de Flortanóool!s,

ás 14,15 horas
,

CURITIBA - FlLORI ANo
POLIS -'- P. ALEGRE

.

SEGUNDAS E SE'XT \S
Decolagem de .Florianópolis.

ás 10,00 horas
INFORMAÇõES:

FILIAL VARIG '- ED. L.\
PORTA - TELEFONE

1321'

DISSOLVE
A�GORDURI
Muito� Quilos por'·Mês
v. é demasiadamente gorda? Não gos

taria de ter o corpo das bellssimas Es
tréIas de Cinema' de Hollywood? Um
médico da California que presta assts
tencia ás estrêlas e aos mais famosas
artistas, descobriu um método rapido
evseguro de dissolver a gordura sem re

correr a dietas drastícas ou a exercictos
excessivos. Esta descoberta, chamada
Formode. promove nova saúde e

energia ao dissolver a gordura de modo
que V. se sentirá e parecerá mais jo
vem 10 anos. Basta tomar 2 pastilhas
..:l -.,azes ·.ao _Glia ...F__ode··.éc·J.Ulh.pr:e
parado garantida para remover o ex

cesso de gordura. Peça Formode..
hoje mesmo. em qualquer farmácia. A
nossa garantia é a sua maior proteção.

Distr, S. I. P. Caixa Posta! 3186 - lia

A(JêDcicu e Rept'...ntaçÕ8 em'
'.

(;e.OJ
.

M:atr.is·: Ftorionó:po1i.
Rua João Piatoi n. !I
C6Uo Postal. 37
FUia!: �.uaUimQ .

Ruo f'lol'iano Peisoto••/'0
(Eáll. P.óprlci).

Te!egI'CmQll:' -PRIMOS·
Aoeuttae ao. prinaipo1.
mu.oiclDloe cio EltC7,�

Qdando alguém, taI_e_
.

therro da i1W1tra.çll.o.....una.�
lhe. em """é......l pto. um câlioe do'
.."""lente aperiUvo KNO'l'.1_
_ v. Sia.. de o.crescentar. &0 &grad&-.
.... .. gGntilez&:ESTEE1M-
BEl'1 o I1EII APERITIVO

PREDILETO! ,

U/'f ooooaro DAKI10rV.. /lflJ.pJlf.�.U6llRas
_______aTAdAI _

,.

"

..

.'
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o IRaDO-Teres.felra, 13 de Agos.to de '946 5

� A divisão da ·Alema.oba
Major lV. S. WEBB antes de ser politica sobretudo do germanico proveio da Prússia .

. Londres, 9 (B. N. S.) - A idéia que produziram dentro do país o I Destruída a hegemonia prussia
da divisão politica da Alemanha ambiente perigoso que o transfor- na, desaparecerão os motivos- de

vem agora á tona, mas com uma mou numa ameaça perene á paz. preoc.upação quanto a futuros dís

elifer:ença que. a torna um

ícproj.eto) An�es de qualquer outra consí- t�rbios, priJ::cipalmente tendo em

passível de ajustes ela maior im- deraçao, está última dorrúna todos vista que ali se achava a sede de

por�ância. os argumentos tendentes a justi-' todo o militarismo germânico. O
Nao se trata decerto da primi- ficar a Iníclativa de fragmenta- plano de divisão britanico con

tiva idéia,�elaborada segundo as ção. Na realidade, não foram mó- templa uma multiplicidade de pe·

necessidaçles reais baseadas no veis econômicos que levaram Bis- quenos Estados, e isto não signi
consenso unânime dos vencedores marck á efetivação dos seus pla- fica outra coisa do que o retorno

d!,! guerra, mas de uma contingên- nos de unidade germânica; predo- ás condições de outrora,
. guarda

C1a a . que se vê levada uma das I minaram, neles, ambições bastan- das, contudo, as. conveniências de

partes em virtude de uma lastí- te conhecidas que nucleiam as adaptabilidade aos novos tempos .

.mável ausência de disposição con- causas remotas das duas grandes O principal objetivo 'dessa divisão

cílíatórró por parte de outra. As. guerra dês te século. Os que só- consiste em evitar que, no futuro,
SIm, enquanto Moscou pensa um pensam e raciocinam em têrmos se repitam atos de agressão ale

modo, Washington discorda. de economia parecem ignorar que mães aos povos vizinhos, 01\ em

Os ingleses, porém, procuram para além dêsse materialismo outras palavras, que a Alemanha
t introduzir bases de acôrdo, secun- grosseiro gra:vitam os sonhos de' se converta novamente em no�a

.� dados pelos franceses, que enca- grandeza politica. ameaça para a paz. Esse e nao
""', ra111 o isolamento da Renânia da No caso, o fator econômico só-Í outros fins é que devem prevale

�aneira mais símplática, A diví- mente representa um meio de

I
cer em tudo quanto se fizer no

sao da Alemanha terá de assentar concretizar tais sonhos. Todos sa- tocante á futra estruturação poli
em razões de natureza pol.ica, bem que a principal fôrça do mun- tica dos povos germ�nicos .

..

.

.ti GRÃ-BRETANHA CONSTRÓI CARROS LEVES PARA

EXPORTAÇÃO. - Entre os varros testes a que são
.submetidos os carros britânicos', para provar sua per
Ieit« fabricaçãc, figura êste, em que uma pesada ch.u
,va artificial atinge o carro por; todos os lados e em

todos os angulos, para demonstrar sua impermea-
bilidade. (B.N.S.).

E�tabilizadores automaticos para rádios Não há mais

probabIlidade de seu rádio queimar. Patente requerida.
LABORATÓRIO ELETRON
!. J'

Ru i J .rão Pinto, n.? 29 - Sobrado.

CONTA CORRENTE POP{j�AR
}Ur08 51/2. 8'. a. - Limite Cr$ 30.000,00

MOlI1imentação com cheques

�it, l.2_l�_/·�·-nanco do Distrito' fed,eral s.4.
CAPITAL': CR$ 60.000,000,00
RES�RVAS: CR$ 15.000.000,00

Rua'Trajano, 23 • FloriãnÕpoll$

EseRITóR10 JURtDICO COMERCIAL
A••unto.: Turídicos·- Comerciai. -- Rurais e Informativo.

Bndere_ço Tel. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina

Cop.ulte nO,SQ Organizoção ontes' de .e decidir pela com

.)ra ou venda de imoveis. pinhai. ou que lquer
-. empreea ne.te e.tado �

Diretor: •• DR, ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
-

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

ELla-ANGIA,- CONFORTO E ECONOMIA,
consegue.se com os trajes sob-medida.

.

GUASPARI

Boo

Vendedor por cont4:i p1'Opria: ,

PLACIDO MAFRA - B�zo.r de Módcs
Rua Felipe Schmidt, 34 .;... Fone, 755

coleção de amostras Atende-seàdomici}i.o,

o Sahão

Crime e cível
Conetituiçã.o de Sociedade.'

NATURALIZAçõES
. Título. Declaratórios

E.crit. -- Praça 15 de Nov. 23.
.

l°. andor.
.

,

R I
. Garante-se a exata observância no receituário médico.

e.id. -- Rua Tirad·entes 47.
FONE •• 1468

IMPORTANTE! I MOTORES MftRITIMOS· «KERMftTH»
Os melhores do mundo, o oleo Diesel e. Ga.olina,

Desde 25 até 550 HP.
Distribuidores Exclusivos para todo o Bra"il

Dr. (LARNO G •

GALLETTI
ADVOGADO

FARMÁCIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS

Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopátias - Perfu-

marias - Artigos de borracha.

«Aitú:D tem o proze:- de comu·

nicar ao comércio e ao público
locais que. brevemente, tran.feriró
o aeu lerviço de tranaporte. do
Mercado Público, 37. para o Salão
Record -- Praça IS, com' o fone
16-96. quando aerá anexada uma

eficiente mensageira, par'a o der
pacha urbano de pequeno. pacotel'"

QU�M PERDEU?
pelo .1', Sílvio Soncinl noa foi

entregue uma carteira com algum
dinheiro. encontrada numa das
ruas desta cidade e que 11& acha
à dispo.içao de leu legítimo dono.
uma vez que no. indique .inais
identificadore. do objeto a .eu
conteúdo .

VENDE-SE
Uma callG situada à rua Fer

\..ando Machado,' 28. Preço con

vidativo .

.

Tratar com a proprietária. na
mesma. �Q_, diariamente.

•

MOTORES E MÁQUINAS COMERCIAL
Caixa Po�tai 2766 - Tel: 43-2623

RIC> DE JANEIRO

LTDA,

TOME APERITIVO

KNOT
NOVOS
.e

USADOS
Compra
e Vende
ldiQmoe
.,wtlJA
guie, es

. ponhol.
i�.
inal_.
etc ..

LiVROS

�
O.loROSA

QUA DEODORO,33
fJ.Olllllt1ÓPOUS

QU�R VESTIR·SE COM CONfORTO E ELECiANClA ?

Romance. Poeaia, Reli11ião. A
Vioçao.�. Matemática. F"18ico.
Ouímica. Geologia, Minera.
logia, Engenhoria civú. mili
ta.r e naval. Carpintaria. De
eanhó, Saneomento, Metalur.
gia; EUtriei®de. Rádio, Má,
quino. Motores, Hidráulico.
Atvenoria, Agri<:ultura. Vete-

! indria. Contabilidade e

Oicio.nárioll, etc.

A

Mello
PROCURE

Alfaiataria I

. ,

RuI'! Fekippe Schmidt 22 SOBrado

. .�

Resolvido, eilfim, seu problema financeiro!
A.dquira TUDO de q.ue necesstiar,

de UlIA. SÓ VEZ,
pa.gando PAB,CEL.DAME.IJ:ÍB.

com as VAN'l'AGENS da compra à vi..,
servindo-se do

... '

, ,

SISTEM �� CREDI AR·IO KNOT rr,

.....
Celpdos

MMet.
R�h"
Geladeiras
Bicicleta.

J61as

Lnros
Ch.,éll.
l'nstalaçiH elétricas e ..1Nt6rIM
ArtlloS par. pr..entes

Peles
Casacos
Quaisquer artl.OI

.,

INDÚSTRIA, COMfRCIO E SEGUROS KNOT· S. A.

,

boMI.... i 0..' It l' .... U Ia 17 ... ..;>

O. 1( • ."..,

«6 R I L Ln e LIVROS GALANTES
Legitimo. Nús Artistico._ d. Hollywood. 6 fotoe 12.x18 C".S 7000
pelo reembol.o. O, Arauj� Carneiro -- C. PoetaI. 'l426 -- Rio'

Peçam·nos cQ�alogo. dos li9ra..

"

,

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
WETZEL ]NDU8TRIAL-JOINVILL� (Marco reglal

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

elA. . s��Ã2Y'RCe,A..
«.. "7

EspECIAlIOADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 o �»TAIOO

Qui,uta-feira . pró lima preliarão DO Estádio 'da rua Bocaiuva
'-

, da Capital e de Joinvile. .'
os sel.ecionados i

SOCIEDADE RÁDIO GU-il
RJ_JJÁ LTDA.

Resenha das'programações pa
l<a o dia 13 de agôsto de- 1�4:6

9,00 - Bom dia para você.
9,30 - Noticiário .Ouarujá,
10,00 - Tito Guizar com

.orquestra.
,

10,15 '- Tommy Dorsey te

sua orquestra.
10,30 - Música deliciosa.
10,45 -;- .Cartaz das terças

feiras.

O d dO.
DIA DO "CHAUFFEUR" 11;00 - Bazar de músicas.

, Avaí é O .Ií er O 1. ,turno. dOc��\�m��a�d�a�:fe!�,�sa�: Si;���O
- Oferecimentos mu-

Baqueou honrosamente o Figueirense. O jogo. - .Os altos' ��a����� ��:' pC:�,q;n�!o/fut�� i::�� = r�!:�!:ELOóraçã(}
e baixos. _._ 11' história dos tentos. :_Os quadros. �l� ���ete�� �;�:n\e;c�a oC;��= d\ti� Mar��a portenha:

Ia I"· 4 d' mado do estádio da F. C. D., e 18,30 - Orlando Silva. •

, ,li pra IlDluar. -
,

reu 8. será dedicada aos srs. José do 18,45 - Momento esportívo.
AVAí X FIGUEIRENSE a ta que s; -revelarrdo-se um tempo o Figueirense consegue 'Vale' Pereira' e--Orlan.do;· Scar;;; 19,00 - Rdtmos de Tio' San.
Muito antes de os clássicos "'pIayer" de futuro. O trio-fi-I tirar o zero do "placard", por pelli e Agências Ford e Che- 19,30 - Dep, Naciona,l de

ti:vais. do futebol ilheu Avaí e
I nal, alvi�ne�r?, c.omp,osto por] inaermédío de Abelardo que 'vrolet.

I Informações. .FIgueIrense travarem o com- Isaías, Chmes e Diamantino recebera excelente passe de PALPITES SOBRE O SELE-' 20,00 - Carla Buti. .

bate decisivo pela liderança do, est,e:e fI:aco no 10 período do Ary.
. ClONADO DA CIDADE ,20,15 :-_ Músicas variadas

�o turno do. Campeonato Ama-' prélío, firmando-se, porem, na Os quadros: AVAI - Adol-
F ' nvíados á nossa "e

em gravaçoes. r..

dorísta citadino, já o "sta- fase final. fo, Fatéco e Tavinho; Ivany d
?r3m.e

os se .uintes � 1
�

i- 20,45 - Heriberto Muraro, \
dium" da·F. C. D. se achava; Para avaliar-nos ª supremá- (Felipe, e Henrique; Felipe taçao :alS constTtuiÇãO a� �e- 21,00 Páginas musicais. 'I'

superlotado. i cía do Figueirense, basta acen- (Ivany), Lazita, Tião e Zacki.
1
es, soade a

citadino que en- 21;15 --:- Orquestra de- Zae-
O povo esportivo lá esteve, I tuar que no 20 "half-time", FIGUEIRENSE Isaias, fecIOtn. ,o d1l'a l'5 are" resen-

carias.
"

id d' d d
.

t íd d d Chi
,

D' ti J' ren ara no pres 21 30 Ultí lodiaVI o e, mais uma vez, apre-, a a a ln ensi 'R e os seus
,

mes e raman. mo; aIT, t
-

d J ínvíle: ,
- amas me las.

c�ar as "perromances" dos,' al- ataques, .o ponteiro �elipe t�- Pr_o:eópio e Adão; Hamílton, a��Olf�' �aldir' e Díàmanti- 22,00 - ENCERRA1\1ENTO.

,VI-Acelefstes e alvI-negdros:. I veh que 'dd,e�l�atr-seI para, � 11- W}lldson, Augusto, Ary e Abe-
no; Jair: Ohocolate é Adão; 80've'" ro'O do ",stadoo azerem a sau açao ao .n a me la, VIS o vany ja es- ar o. •

id N' t Medinho Ij
público, como manda o regula-

t

tar exgotado., Nizeta atuou A preliminar: Às 13,30 he- ;:ont, as, I l�e a,
Decreto de 2 de arfôsfo de 1946

mento, OS dois velhos adversá-I 'mais na defesa que no ataque. ras defrontaram-se as equipes ry e Saul-
B. Velloso

o INTERVEN'rOR fEDERAL RESOLve

Tios foram, deltrantemente '
em auxílio de seus companheí- eecundárías, saindo vercedor o

Fatéco e
' Nomear:

I
-'-+.

Adolfo ""Ii Waldir- De acôrdo com o art. IS, item IV, do de-.aplaudídos. .
'

.

ros. . Avaf pela contagem de 3 � 1. hocolate, Haroldo Adâo: ereto- lei n. 572, de 28 de outubro de 1941:
'Sob adíreção do "refferée", Adolfo foi O elemento n, ] do 4 jogadores do Ffgueírenso fo- e ao;

FIQrinette de Sousa para exercer, interina-
"

lAntônio 'pereira de Oliveira' campo. O guardião "azurra." ram expulsos do gramado pe- Leônidas, Sanford, Djalma mente, o cargo da classe C da carreira de-

'Neto;' às ;15,30 horas foi dado fez a assistência delirar de en- la prática de jogo bIUtO, pelo
Mandíoo e SauL

Vieira ::::n�i:::�e d;aQe::d:;a�:iC�ed;;=tad�:���iniêi"ó ao=seneacíonal "match ";' tuslasmo com"a;s- suas eletrí- juiz Monguilhott. ".
A. H.

Meinig, pua ter exercício no 20 distr ito-sani-
Avaí e Figueirense se en- zantes e dificeis defesas, 'de- A renda: As blfhetertas Adolfo, Waldir e Moracy; tário com sede �m, Joinvile.

-contravam nas melhores con-I competidor no Estado. Já
"

es- recodaram a importância a;- Chocolate, Procópio e Verzo- Decretos de $ de agôsto de 1946
e
la; Felipe, Sanford, Leôrndas ,o INTERVe},'ToR FEDERAL RESO'LVE-díções para O confronto. Não. na sua posição, não encontra Cr$ 3.700,00,

[TiãO
e Saul. Dispensa,,:

havia favoritismo. A ma,iorfa !

.competidor na Estado, J CS- Pedro Figueira dos Santos da função de se·

,dos 'pallpites eram favoráveis a, tá assegurada a sua presenç8. VE·NCEU O CARAVANA ' ,R. G, gundo suplonte do sub·ddegado de polícia dor

um empate. ,'I no selecI'onad,o barrl'ga-ve,rde Por .absol ta f 1ta d Adolfo, Wa}dlr e Moracy; distrito de Corrêa Pinto, no município d:!

,

-

U :... a: ,�espaç.o. Mínela ...

Thoéõlate e "Verzola';- ViTes:
","' ,.�,

. -

O Figueirense entrou n:o: que em outubro enfrentará os hOJe, em nossa prOXlma edl-:!
C

. �
N' t L

A

'd A ';r Flérida Cardoso, ocupante do carg.o da clas·

gramado. Exereeu leve domí-1paranaenses. Fatéco foi outro ção forneceremos detalhes sô- anonl, lze a, �onl as, 1.1 se H da carreira de Enfermeiro, do Ç�lladrQ-
nio na primeira fase do jogo e,1 ótimo jogador que mULto con- ore o jogo travado sábado en- e Baul. único <lo Estado, do exercíci,? na Legião Bra·

King sil�ra de Assistência.no tempo final, agig'antou-se" tribuiu para a vitória. O za- tre Caravana do Ar e Bocaiuva, . .

D'es,:gl1ar:
'

'"

Adolfo Waldir e MOl'acy;,dominou O adversário, 'mas,
;

gueiro "colered" constituiu em que o primeiro venceu por'
"

, Alcides Rodrigues Ferreira para. exercer a

-mau grado, fOi derrotado por sólida barreira aos ataques al-, 2 x 1. 'Chocolate, Haroldo e Adao; função de segundo suplente do sub·delegado
,

I
,.

Leônidas, Nizeta, Calixto, 'Lão de polícia do distrito de Coxrêa Pinto: no ml>·:3xL' ,vi-negros. Anulando as muitas
nicípio'de Lajes.Desmerecida, portanto" foi a, excursões ao arco. Fatéco fez O PRIlUEIRO TR.EINO DO e Saulo

Decretos de 9 de agôsto de 1946
vitória do AvaL Deixou' d.e ser', jús aó prestígio que grangeia. SELECIONADO DA CAPITAL Edgar Büchele o INTERVENTOR FEDERAL RESOLVF.
um adversário à altura de seu' O jovem centro médio Boos , É BOM SABER .. ;

. No_ar:
'.

De acôrdo com o art. 169, do decreto·lei li.'leal contendor que demOlIlstrou 'está mesmo progrediíido. Pos., Conforme determinou o De- , .. Que em partidas de campeo· 431, de ,19 de março de 1940:
a todos que seus defensores

/

suidor de muita 't�nica e re- partamento de FUtehol Ama- natd, após a .. pacificação, o Flumi· Tihúrcio Pereira Lima para exercer O ea�
be 1 tar "'� d d 't

/
.

tê
.

BIt 'f' dor r' l' d h'
, nense já derrotou 12 véses o Bota-

go de Juiz de Paz do distrito da se'1e. d'"sa, m u /, �m eno�, ln e- i SIS, '-nela, aos '\l ou magm 1- , 'se a rea,Iza o oJe, as ,fo o sofreno apenas 6 derrotas.ligência'e disciplina; ,megmoicamente �té os,-mirnutos finais. 16 horas, no campo da F. #C. �.< Que em defesa de seu titUIO.;:I�icíPio o' comarca <le São Francisco do

,diante de 'l.!!:ql ,a:ntagonista ,.'. dei' Ivany esforçou-se no primeiro D.,' o ,primeiro, ensaio do ,com- de campeão mundial, Jae Louis já João Marciano' da Silva para exercer o caro

maior prestigio. ,

�"haLf-time" . Tavinho e Hen-' binado citadino que, quinta- ,enfrentou e venceu 20 pugilistas, go de Juiz d .. Paz do distrito d;' Itapema.
A exibição do conjunto: riqUe, fracos. Tião atuou mui:- -feira e dorn.ingo próximos, jo- ... Que a "Taça Davis", institui· município de Pôrto Belo, comarca de Ti-

,

, apor Dwight F. Davis, foi disputa· jucas.'Rvaiano Ill&.o., correspoI).deu á tOl'aquem. das suas possibilidta- gara com os .selecIonados' de da pela primeira vez em 1900, sen.· T(>r7!41' sem efeita:

,e,x'Peotativa.'. A:P,erras sal}enta-:ldes," Zacki �ão agrad?u.-.Lazi- Joinvile e Blumenau, respecti- do vencedores os nort�·america· o deereto dat�o de 1� de maio ,p. find�
Taml-Se Adolfl/nho, Faoteco e ta, jogador que o Aval fOl bus- vamente. " nos.

.. . t'lue nomeou Joaol M�retano da Silva. P":r:&l
BQos pelo esforço empregado caÍ' :em B1umenati é um co-I O treino será dirigido pelo I

.... Que o pnmel.ro en.contro Ofl-
I
exereer o cargo .d� J?tZ de_ Paz do d!atnt...

,
_,.'

.
., ' " c'

' '.' ". • CIal entre os seleCIOnados do Bra. de Itapema, mUlllClpl0 de Porto Belo, comac-
na anulaça�: das . pehgosa�· e ma;ndante de ataque ,,�ng�so •. s:. .Jose RI·beIro, desI,gnado sil e da Argentina foi realizado em ca de T!jucas. ,

,frequentes InvestIdas do Es,- 'Fez o que lhe competla. Nlze-\ toomco pela F. C. D. 1914, em Buenos Aires, em disputa Di!S<f!""":
,

'
.

quadrão de Aço. Baqueou hon:.. ta e Felipe, os ·goleadores, ti-
.

,da Taça Roca, ven�endo os brasi. D<: a�ordo "9m o art: 87, do de�ret()olel a.

. , t F'
. . .

- b � � f ... " • _ leiros pelo escore e 1 x O, S�2, de 28 de outubro de 1941.Tosamen e o Ig:ue1rense, UlIll veram que a aUJuonar a o en-
. REI/RARAM SlJASCANl)l-' índiO Fernandes, ocupante do cargo da elas-

�ente porque seu' adver�- siva. paTa socorrer seus compa- l)4TURAS O PROGRÀMA DAS LUTAS se I da c,,":eira d<t Oficial Administrativo, d ...
rIO teve melhor eh,a,nce nos nheIros.

se,'l1dO
boas as suas

Tôda,S,as.b,ebidas.'_inClu.sn,.e,:JlS""
-DE-.BO:X .DO".DIA'-H-, �'

]_QUadr�.�?"<:;>
__�_o Estado.

__pa,�...

e,
>;er"�r,,.a .f_ua,· ... "

t 1·, O' t -,', '! 'f b''. d' t L'_. d
. ção gratIficada de Coletor, de Rendas (Çole-poUCOS a. aques que r�a lZOU. a uaçoe:s, a ;rIca as em 011 ros

, .
......-.,a os, PIara a sensacional noitada .

dA' _ 2. Ia) ta-t P Ó• .,

Ri t' i d " I" retiraram suas candldalurólS, , ,

.

tona e rarangua. c sse, ellq1UU1
ve. erano roe plO e os Jovens S or a os goa s - Aos '

.

1""" de box do próximo dia 17 do durar a licença concedida ao réspectiV{) ti-," 1 ".T
.

Ad- 1 13" d' ,
' ,para \"1Illlar nos ares caal"..-'

, 'p ayers alr � ao" e.e- . mun';lt<?s ' e Jogo o AVoaI ata-

I uenses,
',_ em vi�'ta ,-da Cf;lrliSSi-I' corrente (sabado), no Teatro tular,

,

.
'

mt;n�os q'!e C<)mv<?em o trlO- ca;. Chmes passou a bola a mll vitória do ,aperitivo KNOT� Álvaro de Carvalhó, foi orga-I COMISSÃO MUN�CIPAL DE PREÇOS·médIo. alvl-ne-gro tIveram 3itua· lsalas que a segurou mal, no nl'zado o 'segui.nta prog...... 'ma· Co
. _ C""'Mu":1C_tUi<JI, d"" lpS-- ,. •

• • '
. ..ç.

I j.Q.ot. A· mlssao unlClpa e reços, em aes�.
çoes magnlficas, sendo essa h- que aprov� Felipe para '

la luta _ Bat.a.1ha America- s� realizada �j.e" com a presença .da mai....
h to 1t d

.

O
.

"" T ria do. propnetanos de café, preSidente do.n � O pon a . o a eqUlp�. llnan:gurar o
.

escore. ra.ns· !na, çom o concurso de 6, pugi- Sindicato ?o� Empregad?s no Comércio, Hote-
-mela esquerqa Ary demO!llstr.ou .corl'ldo.s 4 mmutos registra'-se l' t, E ta luta 1, di" ta

leiro e .sumlares e Ju!z;Vogal. representante
. '.

, ,;.. TOC::SE IS as. s serd. SpU -

..
dos Empregados na Justlça do Trabalho, re·

'que �be constnllr ataques e, confusao n(o) arco dê Isaias; ...,. da com os olhos vendados solveu, por. ma!0ria depoi� ,de. ouvidos e am-
, ". ....:, l' 't" l' A. ,'N' ta 'da' ClR'ONQUtTE'

'. pIamente discutidas as re!v.ndlcações :<presen·ip<)SSUlr no .....ve ln e l.genCla no . Ize apossa-se bola e atl- '" 2a luta _ Preliminar em 5 tadas, permitir o aumento do "cafézinb",W
controle da bola. A!belardo seu I ra ao arco· a bola bate na tra- . E COQUElt "'"HE " d" (2 1) �_' para Cr$ 0,30, (trinta cen,tavas) e unificar '"

.' .'
• "

'
't

" •

"''' rOU'Il s X, en·we " ama- prçço da "mê,ha" em Cr$" 0;60 (sessenta 'ae�·-compa,nh�lro de ala, sempre ve ,e vaI alInhar-se nas redes, dores locais. tavos), já em vigor em alguns estabelec.-
acossado pelos lmédios Fel,ipe e tra'JlStformando, no segundo

fOMe se....'
3a luta _ MUlnick de Sousa me�osWo!'1'ietários 'de cafés, por sua vez, abri.

Ivany e pelo zagueiro Frutéco goal do Aval' ""alt m 14
.

garam·se a estabelecer, desde ]0 d<l CQrrente'

, .' .' "
. � a nunu- (Paulista) x Gancho, em 8 mês, o salário mínimo de Cr$ 400.00 para t,,·esforçou-se mUlto. Augusto te- tos para finalIzar o 1° tempo' "rounds" (2x1) com luvas de dos os empr<'gados, aume.n�ando em '.,.,....

.'

b 1
. , . , . ..' "

J
. Cr$ 100,00 mensaIS, o salarto, dos que recebam.;ve ImenSO tra' a 'ho em eVItar a proxlmo a area (lo penaltI Chl- 40nças . Esta luta será de(lica- mais q.ue .aqu;ta remunera�ão, ..cerrada marcaça-{) de Fatéco I n€s f "f 1" F l' , 'Flonanopolts, 9 de agosl<) de 1940. ' ,',," .

"

ez OU eln e l'pe PU-I da ao comércio em geral que Petrarca CaltUi-o, presidente.iWilson 3JhlOU dentro das suas n:Lndo o juiz o falta· Felipe en-' ta t t a:d' a
Ma,,,,uel Fúreira de Melo, secretária.

'bTd d . ,I, ' n O em cooper o para�SSI lIa es. O _po?telro Ha- carre.gou-� ?e bat�r, o fazen- realização d'Õ espetáculo.mIlton, que subStitUIU Ney que do com felICIdade, Indo a bola 4a luta, _ CATCH-AS-CAT-se .e:ncon�ra. contundido, jogou enC?ntrar o red�to final guar- CHCAM _ Peller (catari-nen-satI�atonament�, IDlemento ?O necldo por IS�Ili:S,' transfor- se) x Mascarado

(paranaem.-IcOlllJunto, de aSpIrantes, o J0- man?o no 30 e ultlmo ponto do se), em o rounds, (5x2). Estavem ex/trema demonstrou Aval. o Il!lEl:;';'�",Q" ...u. luta só será decidida por per-Igrande COr3Jgem e rapidez nos Aos 10 minutos do segundo I
•

da de sentidos. I., _

",

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

o ESTADO encon··
Ira-se à venda na

banca de 'jornai,
«Beck»

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



" eST.DO Terea-felra, 13 ete.Agosto de 19.6 7

.DR. ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

'Notas científicas
INVESTIGAÇÃO DOS RAIOS

NA AMÉRICA ])0 SUL
'Schenectady (SIPA) - Os

ispiôes
.

dos raios ainda estão
em plena ação, e já foram in

troduzidos, para o cumprimen
to de sua ímportantissíma mis
são, na América do Sul.
Efetivamente, os pequenos

dispositivos que a General EJe
tric Company criou no quarto
decênio deste século, con 1 c

fim de obter dados magnéticos
concretos relativamente á cor

rente contida nos relampagos
estão sendo empregados em,

grande escala no Perú, para
se poder assim dispor da pro ..

DR. MADEIRA NEVES teção necessária contra os raios
Médico especialista em DOENÇAS .'

bnos �LBOS '. (que calam diretamente 50 re
Curso de AperfeIç�amento e Lon- OS sistemas de' transmissão elé-ga Prática no RIO de Janeiro' -

CONSUL'J1AS - ,Pela arnanná: trícadiariamente das 1{Ql,(j' às 12 hs.à' .' .

tarde excepto aos sâbadas, das 14' Centenas desses díspositívostis 16 horas - CONSULTóR'10:
'

-

l'dad' I'Rua João Pinto n. 7, sobrado _ que sao na rea 1 e SllUp es
Fone: 1.4?1 - Residência: Rua tusíveís magnéticos assim co-Presidente Coutinho, 58 '

mo outros aparelhos tabrtcadosDR. M:-I.R-IO WENDHAUSEN
Diretor do. Hospital "Nerêu Ramos" pela referida emprêsa, toram
CLíNICA MÉDICA DE ADútTOS instalados ao longo dum síste-

E CRIANÇAS ma de transmissão da Cerro de
Consultór-io: R. Visconde .de Ouro'
Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No.

Pasco Copper Corporation, no

vembro \ iltos da "Belo Horizonte ") Perú, no ·cume duma das mon-
I

Te!. 1545 tanhas mais altas da América
do Sul, tendo tudo isso por
cbjetivo a investigação relati
va aos raios. A empresa de mi

neração a que acabamos de
aludir e que tem centraí elé
tríca própria para a explora
ção de suas minas de chumbo,
prata, cobre, zinco e hulha, es-

'

tá fazendo a investigação em
questão, de eolaboraçao com a

General Eletric.
Os dados que se obtiveram

acerca da corrente dos raios a

Igrande altitudes, facilitarão
aos engenheiros os meios de
idear melhores linhas de trans
missão, aparelhos. elétricos. e

dispositivos protetores contra
os raios, segundo afirma o dr.
John G. Hutton, alto funcio
nário

-

da"Seção Eletro-Magne
trôníca e de Alta Voltagem 'da
General Eletríc.
São já numerosos os dados

que se possuem sobre o. assun-:

to, vendo-se assim que no caso

dos raios de maior potência até
agora registados, a I corrente
oscila entre 40.000 e 120.000!
amperes. Trata-se de fazer um
aprofundado estudo durante as

tempestades elétricas da Amé
.rica do Sul, que costumam
dar-se entre os meses de outu
bro e março, inclusive, e que
por vezes se' produzem tam
bém intermitentemente duran
te o' resto do ano.

Para esse fim 'Vai instalar-se
nova aparelhagem nos cumes

....,.,J....._..-_.........,-.,......- •...,..-.....----..--..%""ítÍ"f#IiLT.á."'!ia.-...-,&T---...---T--...-_.._Wfil'ta.-_-_""...-.-_T;_-_-�
., dos Andes, onde as linhas prin-

cipais de transmissão se en
contram estendidas a cerca de
'5.000 metros sobre o nivel do
mar. Na realidade, o estudo em

questão é uma prolongação da
investigação cientifica que foi
ínícíada nos comêços do ter
ceíro decênio do século, sob a

direção do eminente dr. Char-
les P. Steínmetz.

,

A maneira pela qual os fu
ziveis magnéticos funcionam é
a seguinte: quando um raie
cai sobre um dado ponto do
sistema de transmíssão, mag-

I
netíza o fusível em proporção

Diretores: com a maior potência da cor-

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Car-vslho. Dr. Francisco rente do raio. Os técni.cos po-
'de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo dem então precisar a magni-
e José Abreu.

I I tude da corrente contida no

.... " ... ........ ".. .." •.• ..,..... ...,. ....._.. _ raio, colocando o fuzivel o.u os

melhore. fábrica.. A Caso •A CAPITAL- chamo o atençã.o do.
visito ante. de efetuarem .ua. compras. MATRIZ em

•
Dos Serviços de Cl1nica Infantil C1�

Assístêncía Municipal e de
Caridade

CLíNICA MÉDICA DE, CRIANÇAS
ADULTOS

CONSULTóRIO: Rua Nunes Ma
chado. 7 (Ediffc!P S_ FranclseoJ
Consultas das 2 às 6 horas

RESIDmNCIA: Rua jÇ{arechal GUI·
lherme, 5 Fone 783

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

()IrUrgia e Ortopedia cllltlca e er
!:'ll1'gia do torax. Partos e ,doenças

de senhoras
OONSULl'ÓRJO: R. João Pinto 7
DiAriamente das 15 às 17 bora...
&Il8ID:Il:NCIA: ,Almirante AJYlm,

;J6. Fone M. 251

DR. SAVAS LACERDA
C11DiCa médico-cír-úzgjca de Olbos
,- Ouvidos. Nariz - Garganta.

Pr"8criçéio de lentes d.
contat,

OONSULTóRJO - Felipe Schml.
,

dt, 8. Das 14 às 18 horas.
aoslD:Il:NCIA -, Conselheiro Ka.

fra, 77. •

TELEFONElS 1418 e 1204

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

eíonaí de : Medicina da Universida_
de do Brasil). Médico por ccncur
., do Serviço Nacional de DOIm
llB8 Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Misericórdia, e Hospital
Psiq'llátrico do Rio na Capital }t'.

deral
(lLINICA MÉDICA - DOENÇA8

NERVOSAS
- Consultóírio: Edifício Am'lla

_ NETO
-,

- Rua Felipe Schmidt. Consulta.l:
Da� 15 ás 18 horas -

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

DR. ROLDÃO CONSONI
VIR.URGIA GERAL - ALTA CJ.
RURGIA -- MOLÉSTIAS Dil 8JI.
.•.. NHORAS- -- PARTOS .•.

ronnado pela Faculdade ce Medi.
clnna da Universidade de São

Paulo" onde foi assistente por T"
nos anos do Serviço,:Cirúrgico do

Prof. Al1pio Correia Neto
CJ.nu:gia do estômago e vias bl·
uares, intestinos delgado e gro811O,
tiróide, rins, próstata, bexiga,

Clitero, ovãrtos e' trompas. Varico
eele, hidrocele, varizes e herm.

CONSULTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua Felpa
6cbmidt, 21 (altos da Casa Pa

raiso). Te!. 1.598.
BJilSIDfl:NCIA: Rua Esteves JO

nior. 119; Tel. M 764
-----------------------

DR. POLYDORO S. TlIlA'GO
Médico do Hospítal de � Caridade- de--

,

Florianópolis
Assistente', da Maternidade

CLfNICA MÉDICA EM GERAL
Doenças dos órgãos internos, especial.

mente' do coração.
ELECTR;()CARDIOGRAFl.�..

Doenças do sangue e doe nervos.
"

Doenças de senhoras - Partos.
Consultas diàriamente das 15 à. 18

boras.
Atende chamado. a qualquer hora,

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

les, 18. Fone 702
IlESID1!:NC;A: Avenida Trompowski,

C 62. Fone 766

DR. BIASE FARACO

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

- Fone manual 812

Médico - chefe do Serviço de
Sifilis do Centro de Saúde

DORNCAS DÃ PELE - StFIt.IS
- AFECÇõES' UllO-GENITA.lS
DE AMBOS OS SEXOS - RAIOS
INFRA - VERMELHOS E ULTR�.-

VIOLETAS
CON6SULTAS: das 3 às 6 hs, - R.

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

I,
DR. NEWTON D'AVfLÁ

Operações - vias Urinárias -'
Doenças dos intestinos, réto e
anus - Hemorroidas. Tratamen

to da colite amebíana.
Fisfot!!rapia - Infra vermelho,
Consulta: Vitor Meireles" 28.

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

Resid! Vidal Ramos, 66.
Fon.. 1067

PlAcas •
AIEMICOS

TOMEM

Yiabl CrasItiI
"SILVEIB.A -

Gr."d. TóftÍCo

-.

AUTOMOBILISTAS I
Atenção

Pa:t'a o seu dínamo ou

motor de ·orranco

OFICINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

rre, 94

- III...... .UM _,...,. 'k -

COMPANIIIA - "ALIANÇA DA BAIA·
,.ti.....ia 1171'- Sé•• : I A I A
INCEIml08 11 T:aAl'f8:POJl,T:B8

•

Cr.
-c-s

CAPITAL E RESERVAS

C,ifras do ,Baíanço de 1944:

«

80 900.606,30
5.978;401.755.97

67.053.245,30
142.176,603,80

Responsebilidades
Receta
Ativo

Siaistros pagos DOI> últimos I\) anoe

Responsabilidades
98.687.816,30

76.736,401.306,20

CAMINHÕES .. INTERNATIO'NAL

Para Tral)sporte 'Econômico Interestadeal

Escolha um International

o transporte pesado .nas estradas exige um caminhão com

resistência fôrça, economia e vida longa'. E estas são as

razões por que tantos operadores escolhem os caminhões
International para serviços entre Municípios e Estados.
O mot�r International "Diamante Ve�de",. possante, econô
mico e de funcionamento suave, proporciona maior rendi

mento com menor consumo de combustível _ uma grande
vantagem nos transportes a longa distância por estradas
acidentadas.

Procure conhecer melhor a série International,' pedinde-nos
folhetos descritivos e

p

D
(OM OI produtos do I"t.,"o·
fional Honéster V. S. obtéM
o proteç60 d. 115 anos d.
••periincia e JOrviço;

informações

compromisso.

sem

c_
Concessionário� :

RAMOS s cu,
Rua João Pinto, 9 - Cx .. Postal 220 - Fone 1.641

Tel. Somarc -r-e- Florion6polis.

o.
,

VERDADEIRAS

·PASTILHAS

'VALDA
-s

õ

o O uru c o r erned io eficaz
paro evitar e trotar

O s ROUQUIDÕES. os CATARROS
as DORES DE GARGANTA

\
licenço do D. N S P No 186

"': de 26 cf" Fevereiro 96'"lI1eOlho -,
de 1935

000"> 9
. , 0.002, Eúca!yplOI O. .

IA.
.

Comissários de Madeiras
Presta aos seus representados informações 'criteriosas sôbre

a situação do mercado.
ENDEREÇOS:

Matriz � São Paulo - Rua Guaporé, 144 Fone 4-5866,
Caixa Postal 5.706. - Telegráfico Abesil.

F'ilial: - Santos - Rua José Ricardo. 43� - Fone 3.526.
Caixa Postat 749. Telegráfico: Abesil.

fuziveis . 'em questão num ins
trumento magnético de medi
ção ou seja.ium amperímetro
especial, e saber então se os

aparelhos que têm por fim pro
teger dos raios o sistema de
transmissão, funcionqm ou não
.com toda a eficbJda.

-EMPREGADA
Precisa-se de uma cozinheira

A Praça Getulio 'Vargas n. 19.
Paga-se bem Quarto próprio.
Urgência .

.

. ,

fábrlcante e distriouidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran.
de sortimento de casemiras triscados t brin.
bons e barato., algodões, morins e aviamento.
para alfaiates. que recebe diretamentE> do.

Snr.. Comercla.nt•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6poU•• - FILIAIS emjBlumenau e Lajee.,I
------------------.-----------------,-----------------
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Nós não caluniamos a ninguém, nem o faríamos a essa emprêsa. d
injurias, que é o «Diário da Tarde», sob. as mãos do aimoré afrontoso
que o dirige, e cujas unhas se afiam em assaltos à' hono.rabilidade

e ao respeito alheins.

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

Florlanópolb, 13 de Agosto de 1946

Jnquêrtte sôbre O desvio
de farinha de tri.go

s. Paulo, 12 (Via Aérea) - do um orícaíl superior da
A polícia desta capital, em

prosseguimento ás diligencias
que vem realizando, de com

bare aos exploradores da po- A expesíçãO depulação e dos que se dedicam
"

ao nefasto comercio de "cam-, W-ll Z blí k-bio negro", acaba de concluir 1 y um te
as investigações que vinha O jornal "Brasil-Portu-
fazendo para apurar a respon- gual ", de 4: do cor-
sabífídade de algumas pesso- rente assim se 'manifesta
as, acusadas de desvio da fa- com refereucia á exposí-
rinha de trigo' para fins ilici- ção que o. pintor catarí-
tos. nense Willy vem realí-

O fato se originou em 6 do zando no Rio de Janeiro.
mês passado, quando numa É mm excelente pintor
das habituais "partidas" a esse Willy ZumbHck que,
policia deteve o padeiro Mi- há quantro dias, com a
guel Antonio Forasteri, apre- presença de tôda gente boa
ondendo, então, cerca de 530 de Santa Catarina, Inau-
pães. gurou sua primeiro expo-
Vende-se em situação deli- síção no Rio. É um artis-

cada, o padeiro confessou en- ta forte, cuja, arte repre-
tão as autoridades que muito senta antes de tudo, a yi-embora não possuído qota tória de irresistível voea-
daquele produto fabricava ção, Sim, vocação, é bom
pães para a Esoola Tecnica de repetir, Willy abriu os
Aviação. Entrando em maio- olhos para o mundo em
res detalhes, adiantou depois Tubarão, cidade' pequena
que a "Padaria Silva Teles" e bonita de Santa Catarí-
não era de sua propriedade, na, ,onde 11á muita genteservindo apenas de "testa de loira e muito frio, onde
ferro" a dois militares da For- há campos bonitos e. tipos
ça Aerea Brasileira o primei- rústicos que reclamavam
1'0 tenente Claudio Mendes da um talento como WiIlySilfa Dóría.

para fixa-los em telas. E
Silva' e sub-tenente Carlos da WilIy parece que atendeu,de verdadeiro, possa existir bem e prestamente, a esse'
com relação a atuação dos mi- apêlo. Tanto atendeu que,lrtta.res em aprço, foi designa- um dia, sem ordem dos

cardeaes da pintura, ar

mou-se de, tintas e pin-
. eéís e haja pintar tudo
quanto sua visão achava
bonito e trepidante. Como
não parou, com preguiça,
antes acelerou o passo
WiIly fez-se um belo' e im
pressionante pintor,
Pinta com alma, com

emoção, com um talento
. de causar inveja a' multo

. medalhado que anda por
aí a afora, peito enfuna
do, pensando mesmo que
a arte é uma coisa que se

compra e .se guarda, afas
tando-a de, criaturas sen

síveis, inteligentes, é cria
doras como êsse moco es

galgo, audaeíoso e
-

á:gil,
que veio de Tubarão bri
lhar aquí na Côrte.
As p-al�ue WiIIy

Zumblick está conquístan
do são mai.s que mereci
das. São um premio justo
á quem soube vencer pelo
talento e pelo traba,lho".
A WilIy Zumblick. nos

sas felicitações, � á im
prensa carioca, o nosso

MUITO OBRIGADO

Vão reunir-se bQle
Salvador, 12 (A. N.) - Rea

lizar-s-e-á no próximo dia 13,
às 17 horas, . nd gabinete do
Delegado Regional do Traba-I
lho, uma reunião conjunta de
todos os presidentes de sindi
catos desta capital para trata
rem de assuntos de interesse
geral, dentre os quais a nova
lei que regulou o processamen
to das eleições e outros aspec
tos da organização síndícal vi
gente.

Regressou de Minas
Rio, 12 (E.) - Pelo avião da

rede mineira da Panair do
Brasil, regressou ontem de Be
lo Hortzonte, o sr. Ohardes
Germain Bazin, conservador e

professor da Escola do Museu
do Louvre, o 'qual se encontra
em missão artística em nosso

país, desde o ano passado,
quando aqui chegou por oca
sião da Exposição de Arte'
Francesa. I

Zona Aerea para acmopanhar
o Inquarito policial.

adiadas a� elp,ivões sindicais
RIO, 12 (E.) -- o ministro do TraJbalho, em reunião -de

ontem, declarou que as eleições sindicais não serão realizadas
na época prevista em recente decreto-lei. Conforme adiantou
o titular da. pasta levará ao presidente Gaspar Dutra, dentro
de alguns dias, o decreto-lei adiando as eleições.

Serão

de

"

o nosso Estado viste pelo
ministro Souza

. Campos
'Estudantes visi'farã&
o interior do Estadt
No próximo dia 19, em ex.

oursão cultural, partirá destltR •

capital para o interior do Eg
tado, uma "caravana" de aluo.
rios e professores da Academia
de Comércio de Santa Catari
na.

Em ônibus colocado á dispo
sição pelo Govêrno do Estado,
as excusionistas visitarão as

cidades de Brusque, Blumenau
e Joinvile, onde se demorarão
por dias, afim de melhor co

nhecer o gr-andioso parque ín
dustrial catarinense e 3JS ati
vidades comercíaas do Estado.
Comporão a "caravana"

sxcluaívamente, os alunos qU;
cursam o 3° anos de Contador,
acompanhados de seus profes-
sores e sob a chefia do distin
to' conterrâneo Prof. Flávio
Ferrari, d. d. Diretor da refe
rida Academia.
A "caravana" que será de

nominada "Dr. Udo Deeke"
homenageando ao D. D. I:n,ter-
ventor Federal no Estado, de-
morar-se-á nos dias 19 e 20�
em Brusque, dias 21 e 22 em

Blumenau e dias 23 e 24 em;
Joinvile; devendo retornar día.
25 a e�ta Capital.

.
.

Em cumprimento ao Convênio Nacional do Ensino
Primário assinado em 1942, mas só agora posto em vi
gor, realizou-se ontem no gabinete do Sr. Prof. Souza

Campos, Ministro da Educação, a entreça dos meios

para construção de 37 escolas primárias rurais.
O ato, que foi presiduio pelo Sr. Ministro da Edu

cação, contou com a presença dos deputados' Aderbal
Silva, Rogério Vieira, Tavares d'Amaral, Roberto Gros

sembacher, Orlando Brasil, José Maria de Alkmim e co

nego Fontes, Srs. Carlos de Oliveira, secretário âa Edu

cação e Justiça de Santa Catarina, Arthur Costa, dire
tor do Instituto de Mate, Murilo Braga" diretor do I. N.
E. P., Melo Alvarenga, da Universidade de Minas Ge

rais, professores, estudantes e jornalistas. .

Abrindo a solenidade, o Sr. Ministro Souza Campos,
referiu-se à personalidade do Sr. Presidente da ! Repú
blica, preocupado com os problemas fundamentais do

país, a eles se entregando com todas as suas i energias,
tal como vem fazendo com o Ensino Primário. Nesse se

tor, continuou S. Excia., a 'preocupação do Sr. Presiâen
te da República, é evitar obras suntuárias, mas inexe
quiueis, preferindo, no entanto, as construções modes

tas, ,mas realizáveis e sempre em número cada vez

maior .. Relembrou suas emoções, quando viu em Santa
Catarina escolas' dirigidas por adolescentes e outras on

de alunos .e proiessores se achavam descalços, mas en

tregues' à obra grandiosa de
_ alfabetização de brasilei

ros. Falou de seu pesar, ao ver cerca de :2.500.000 brasi

leiros, em idade escolar, mas sem escolas para frequen
tar, razão pela qual é o Ensino Pr.imário o problema bá
sico de sua. administração. Informou que acaba de ser
assinado o decreto aumentando o selo de eâucacão e

saúde, e afirmou que toda a verba obtida atraoé« desse
sêlo será, infalivelmente, empregada no ensino primá
rio e no combate à tuberculose. Encerrou suas palavras,
rendendo homenagens ao Sr. Nerêu Ramos, que. tudo
fez pela educação e saúde catasinenses, bem assim pela
nacionalização do ensino pelo que Santa Catarina é ho
je o Estado que melhor mantem sua educação, passan
do, por fim a congratular-se com os presentes,

.

'com o

Govêrno e povo catarinense por essa doação escolar que
ora recebiam.

A seguir, fez uso da 'palavra o professor Murilo
Braga, que analizou a situação geral do ensino primário
passando depois a abordar as excelentes condições apre
sentadas por Santa Catarina, para finalizar discorren
do sôbre os pormenores técnicos a serem observados na

construção e instalação das escolas doadas.
Falou, por fim, o Sr. Carlos Gomes de Oliveira, se-:

creiârio dá Educação e Justiça de Santa Catarina, di
zendo da sua emoção não só por estar ali recebendo do
Ministério da Educação aquelas escolas, seniio também
pelo que ouviu sõbre os progressos da educação em seu

Estado. Relembrou; em seguida, os perigos da munici
palização do ensino primário, :tal corno consta do ante
projeto 'da Constituição, citando trabalhos que realizou
sôbre o assunto e recordando, os acontecimentos após a

guerra de 1914, que facilitaram a desnacionalização do
ensino, porque não se permitia a ação da União, fican
do o mesmo entregue «os municípios' e aos Estados,
nem sempre compenetraâos da gravidade do problema.
Finalizando seu discurso, apelou para os constituintes
alí presentes' no sentido de que não permitam sair da
órbita da União o Ensino Primáriõ e agradece no seu e

em nome do govêrno e povo catarinenses a tioação feita
pelo Ministério da Educação. (Jornal do Comércio, de
20-'7":46).

Tomará posse boje
Tomará posse, hoje, a nova,

diretoria da Sociedade Benefi
cente dos - Chauffurs, a cuja
frente. se encontra o sr. Orlan-
do Scarpelli, industriál, recen-
temente eleito pelos sócios da-.
quela agremiação.

LEIAAf A REVISTi\
o VALE. DO ITAIAI

tines RITZ,
-RO��,

RITZ - Hoje ás 5, 7 e 8,30
Sessões das Moças

Glória Jean" Donald O'Con-
nor, Peg;gy Ryan e Robert,
Patge.

DE QUE SE TRATA'
Censura Livre.

Preços: 1,20, 1,80 e 2,40.
.

.

ROXY.- Hoje ás 7,30 hrs .

- Ultima Exibição -

- O sensacional encontro'
entre JOE LUIS X BILLY

CONN
- Rose Hobart, George Ma-

nazismo �r:���, Erik Rolff e Jeanne.

VIENA, 12 (U. P.) :- Uma centena de pessoas,_ jovens em A MORTE CAMINHA Só
sua maioria, foram presas durante as últimas semanas, sob Censura: Até 14 anos.

suspeita de tentarem a reartículação das organizações

na-,
Preço: -,- 2;40.

zista�'abe_se que muitos deles faziam distriJbuição clandestina RITZ' =. Á��nhã ás' 7:io 'h�;�
de panfletos e jornais nazistas, enquanto que quatro

=
MULHER! 'EXÓTICA

tes das escolas superiores de economia planejavam violências Ingrid Bergman e Gary
contra professores de idéias democráticas. Cooper

Tentavam a reatirculavão do

.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


