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ft laboriosa classé dos chauffeurs florianopolenses comemorou ontem o
seu dia. P,e1os serviços que prestam à 'vida da cidade, sãO, os motoristas,
dignos de geral aplauso, e- muito ,prazerosamente 'lhes enviamos OS
nossos cumprimentos pela data que assinala' a sua utilíssima profissão.

IChiang Kai Skek apela
os comunistas'

para
; I

o MAIS ANTIGG DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Nankin, 13 (U. P.) - Em pacífica, democrática, uniii
mensagem aos chineses o ma- I cada e forte. Ainda em sua

rechal Chiang Kai Shek ape- mensagem o generalíssimo chi
lou para, os comunistas no sen- nês reiterou que a politica de
tido de colaborarem para o es- seu govêrno é de reconstrução.
tabelecimento de uma paz eje- Concluiu chamando a atenção
tiva na China. Afirmou Chiang I

de seus, auxiliares para que
Kai Shek que, para o bem do passem em revista os seus pro
país, torna-se imperioso o fim' pósitos, num esforço para ajas
da guerra civil para que a Chi- ; tar tôâas as dificuldades á
na se converta numa nação unificação nacional.
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19416 b 'I" � ,9808t_ Uma vitória do Brasil4.000 populares invadiram o es a e eClmen o Paris, 13 (United) - O de-I'assim, a ser 8, constituindo o

T_aubt;té (São, Paulo), 13, e molhados, perguntando por- de ól(lJlj e outros gêneros. Com. legado francês, Fouges du conselho das 8 potências.
(Vw Aerea) - Cerca de 4,000 que faltavam leite, açúcar, [ei- grande sacriticia, c polícia, au- Pare, foi eleito secretário geral! Esta decisão constitui uma"

populares ,r�solveram percor-I jão, óleo e outros gêneros. xiliada por mais de 100 praças permanente da Conferência da vitória do Brasil e da Iugosla
Ter o comercio local e averi-I No climax da tensão os ma- do 50 B. C" conseguiu dominar Paz. Em seguida, foi proposta via, que se alinham, assim, en
guar as causas do aumento de: niiestantes destruiram' as por- o povo, dispersando-o âepois a constituição da secretaria ire as grandes potências mun-

,p�eços dos generos
, alimentí-j tas do armazem e realizaram de três horas. permanente com . os represen- diais.

C20S e escassez de varias axti- um completo saque. Foram efetuadas 10 prisões. tantes dos 4 países a serem es-I-------------
gos.

.

. I O proprietário da casa es- colhidos r:elt; Conferência. Pa- De 7 a' 15 de
Dep02S de percorrer vários condeu-se, escapando á irapo-" ra estas últimas vagas, o âele-:

estabelecimentos, a multidão pular. Notas POII!!'tl·Cas gado inglês! Alexan��r, in_di- Setembro
diriçiu-se á "Casa Zarzur", um Foram carreçaâos .sacos de,

'

cou o Bra�zl, Austrália, China Rio 13 (A N) _ R r _

dos maiores armazens de secos feijão, açucar, arroz, tçmbores O caso da U. D. N. barri- e Iugoslavza. -se-á �esta Capital, ent�: �are
ga-verde, segundo anun-

UMA VITóRIA DO BRASIL 15. de. setembro próximos, o
cioú o Diário, tem a solu- primerro Congresso Inter-Ame-
ção pendente da direção Paris,13 (United) - O Bra- ricano de Medicina, patrocina-
central do partido. sil, Iugoslavia, Austrália e Chi- 40 pelo Presidente da Repúbli-

Os d i a s, entretanto, na [ar-se-do representar

nar!ca
e que contará 1C0m a parti-

vão passando... e nada! próxima Conferência dos Mi- cipação de figuras proeminen-
Os kotuieristas nervosos nistros -ão Exterior das gran- tes no mundo médico do Con-

e. descontiaao«, depe- des potências, que passarão, tinente.
nam as folhinhas ç10 ca-

lendário, .à espera, do re- M tconhecimento: do.' diretório
. a OU· o

. eleita "democriiticamen- 'RrO, 13 (\ffá Aérea) - ° indivíduo Salvador Pereira Bíl-
·Uma . revelação sensacional, te". 'ia matou uma sua filhinha de três meses de idade porque o

NANKING, 13 (U. P.) - Os comunistas chinses assina- E nada! choro da criança o incomodava. A Infeliz criança que se acha-

ram, no dia dez de maio, um pacto militar com a Rússia e a
Muitos já estão toma- mava Heloisa Helena, !oi asfixiada com um lençol.

Mongólia exterior, compromentendo-se, entre si, os' dois últi- dos de pânico. Outros co-

mos países a abastecer e treinar , o eiérctto ,comunista do meçam a descrer 'do pres-

Yenan e a manter, permanente, três divisões mongólias e rus- tiçio do sr. Konder junto
sas M zona dominada pelos comun'istas.

.

ao chefe Mangabeira. En-

Esta sensacional revelação corre por conta do "Shunpao", quanto isso, para despis-
consoante um despacho procedente de Peipinç. tar, o âiretoreco do Diário

Acrescenta a indicação que uma missão soviética, como,
faz barulho de apache, em Paris, 13 (U. P.) ...:_ Francis- estabelecidos no Brasil sem-

posta de cinco militares chegou a 29 de maio, para uma con- danças macabras. É o pio- co Malta Cardoso, perito eco- pre foi leal ao país que os re-

ferência de três dias, afim de rever o convênio em rreferência.,
lim de circo, que engam- nômíco brasileiro, que faz. par- cebeu. Parece-nos que a Itália
bela o público impacien- te da delegação do Brasil á está super-povoada, Enviando-

Sera' ass,l·nada o-a' pro'xl-m'a sem,aDa
I te, com a demora do prin- Conferência da Paz, declarou Ipos imigrantes a Itália poderá

.cipal, no proçrama. O que o Brasil está em condições !se refazer economicamente
principal, no caso, é O Te- de receber 2.000.000 de imi- mais depressa. Provavelmente

,RJIO, 13 (A. N.) - Os jornais asseguram que a nova lei conhecimento. do direto- grantes e que se sentiria muito os italianos poderiam se uti-

do inquilinto deverá ser levada á assinatura do Presidente da rio.
_ _

satisfeito se todos êles fossem lizar também de suas próprías
República na próxima semana, depois do Ministro da Justiça .

Ja �ao era tempo de ter italianos. ,

.

colônias além de imigrar para,

proc,eder a estU.doS as sugestões e emend,as aJpresentadas. I MVomtdjOm' a bordo
° sr. Malta Cardoso, que é o Brasil".

secretário da Agricultura do •

a t b t'
Estado de São Paulo, acrescen- Escol.beo uma das

provei avam em O empo tau que êsse Estado poderia
,

• do «Cokeil» absorver 1.000.000 de ímígran- quadras da Pra�a
Nuremberg, 13 (United) - para a falsificação de papel Rio, 13 (Via Aérea) _ Veri- tes nos próximos 3 anos en-

Importante declaração vem de- moeda e documentos de paí- ficou-se a bordo do navio pa- quanto o outro milhão pode- Parisria, ser colocado nos demais . .

ser feita sob julga��nto,. pe- ses aliados. A:firmou que _fabri- 'I'
namenho "Cokeil", aIli�orad,o pontos do território brasileiro. �1O, 13 (A. N.) - O ::efelto

rante o. tribunal militar mter- caram de 200 a 300 milhões de na Guanabara, um motim VI-
Disse que o principal problema canoca, recebeu �m OfliC:O do

nacional por um anti:go de- libras esterlinas em notas de sando destituir o comandante
nesta questão seria o trans- ,Cardea! Dom Jaime Câmara

tento do campo de concentra- 5,20 e 50 libras. A!crescentou: do barco das suas funções. Os, porte, acrescentando: "Temos comunícando
.

que escolheu

�ão, Joachím Resule. Afirmou que, dU:J?:t.e do avanço das for- i tripulantes do cargueiro, re-
falta de transporte e a Itália u,ma das q�adras da pra�a Pa

ele que trabalhou com outros ças soviéticas sobre aquela re-: clamando que o comandante
não está em situação de trans- r'IS para alí ser cons.trmda a

israelitas .pertencentes a 13 na- gíão, as instalações foram re-! do barco os tratava mal, so-
portar imigrantes em larga ..futura Catedral da, cidade.

cíonalídades diferentes nas ofi- vidas dali para o campo de bretudo em matéria de ali- ,

cínas especiais ali montadas, concentração em Mauthassen'lmentação,
rebelaram-se. ° ca-

escala". 'Multada uma Com' ,. . Declarou que "a, agricultura _,

Os planos 'da TurqUI-a tSOi'mfaO.Í entr_egue a polICIa man-
é a produção mais importante' h· d Sde São Paulo por causa da in- - pau 18 e eguros

F I -to dústría do café e do algodão.
MOSC.OU, 13 (United) - Dois documentos importantis- a eceu o escrl 'r Necessitamos que êles fizeram Muních, 13 (United) - Um:

simos do Ministério do Exterior do antigo Reich nazi 'acabam H fi W I importante contribuição. Dis- tribunal militar americano
de ser dados á publicidade pelo Ministério do Exterior da Rús- • • ee S tinguimos os são excelentes. ,multou em quatro milhões de
sia. O' primeiro, intitula-se "Política germânica com a Hun- Londres, 13 (U. P.) - Fale- Nós os receberemos de bra- m a r c os' (40.000 dólares) a

gría, de 1927 a 1932" e "Política germano-turca de 1941 a ceu hoje, em sua residência ços abertos. Não dizemos que companhia de seguros de Mu-
1943". ° segundo documento é consagrado á política germâ- desta Capital, o famoso escri- o nosso progresso se deve aos ních, considerada uma das
nica na Espanha. tor britânico H. G. Weels. O ia- italianos, mas, acreditamos maiores organizações do mun-

Comentando essas publicações, o "Pravda" escreve que lecimento de Weels, que há que êles fizeram importante do no gênero, por ter escondi
a. govêrno húngaro nazi .começou realmente em 1938 e que sob certo tempo vinha padecendo contribuição. Distinguimos os do á prisão cinco altos funcio
a coberta de neutralidade a Turquia preparava um ataque á de séria enfermidade, ocorreu jtalianos dos fascistas porque I nários ,dessa companhia e por
Rússia. esta tarde ás'16 e 15 horas. o grande número de italianos 'ocultar �epósitos estrangeiros.,

Ano XXXII
•

A do incêndio

meses

causa
RIO, 13 (A. N,) - ° Diretor do Arsenal de Marinha de

clarou que o navio "Duque de Caxias" será entregue • breve
mente ao Arsenal de Marinha, na Ilha das Cobras, pata os
necessários reparos, afim de que o aludido navio volte ás suas
atividades o mais cedo possível, Acrescentou que, de acôrdo
com as informações que recebeu, foi a ruptura duma válvula
que provocou o incêndio a bordo do Duque de Caxias e, mais
ainda, que os re'paros serão feitos sem a ajuda de estranhos. filhinho de 3

Poderemos receber dois
de imigrantes

milhões

,

.'

, " Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2

o ESTADO
Redação e Oficinas à rua João

Pinto n. 5

Diretor: BARREIROS FILHO
Proprietário e Dir.-Gerente

SIDNEI NOCETI
'Diretor de Redação:

A. DAMASCENO DA SILVA
Chefe de Paginação:

FRANCISCO LAMARQUE
Chefe de Impressão:

JOAQCll'VI CABRAL DA SILVA
Representante:
A. S. LARA

Rua Senador Dantas, 40 - 5°
andar

Tel- ;e2-5924 - Rio de Janeiro

Rua Felipe 'de Oliveira, 21 -

80 andar
Te}. 2-9873 - São Paulo

ASSINATURAS
Na Capital

Ano .,......... Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Mês ; Cr$
Número avulso. . CrS
N ú. =n e r o avulso
domingo .... , Cr$ 0,50

No interior
Ano Cr$
Semestre CrS
Trimestre Cr$
Número avulso.. Cr$

80,00
45,00 •

25,00
9,00
0,40

4

90,00
50,00
30,00
0,50

Anúncios mediante contrato

•

Os originais, mesmo não
publicados, não serão

devolvidos. ;

A direcão não se respon
sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados
•

.............. ,. .

NOSSAS SECÇOES
Direção de:

BARREIROS RlLHO
Notas Politieas

N<ltas Locais
Artigos de Redação
Página Literária
SIDNEI NOCETI

Crônica da Semana

Economia e Fmanças
Vida Bancária
Notas Científicas
Notas Rurais
Estatística
Nlm Todos Sabem
A. DAMASCENO

Govêrno do, Esiado
Notas da Prefeitura
Vida Escolar
Religião _,

Jurisprudência
Vida Militar
Noticiário do Exterior
Noticiário do País

Aitigds de Redação
A. A. VASCONCELOS

Polos Municípios
Assuntos Internacionais
Concursos
Artigos de Redação
D. F. AQUINO

Fatos Policiais

"ida Social
Vida Feminina

Magazine
PEDRO PAULO MACHADO'

Esportes

Farmácias
agôsto:

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

4 ,.-- Domingo - Farmácia Esperança -

Rua Conselheiro Mafra.'
'lO - (Sábado à tarde) - Farmácia Nef

son - Rua Felipe Scbmidt.
11 - Domingo -,Farmácia Nelson - Rua

Felipe Scbmidt., ,

17 - (Sábado à tarde) - Farmácia MO.
derna - Praça 15 de Novembro.

18 - Domingo - Farmácia Moderna -

Praça 15 de Novembro.
24 ...::... (Sábad à tarde)' - Far�ácia Santo

.Antônio - Rua João Pinto:
25 - Domingo - Farmácia Santo, Antônio

- Rua' João Pinto.
- O serviço noturno será. efetuado pela

i Farmácia Santo Antônio, sita à rua João
Pinto.
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nao simplesmente
colonos Necessitamos de três auxiiliares para trabalharem em nossa"

matriz de Cur itib a, E' necessário ter prática de algum dos,
S. Paulo,.>.. (Via Aérea) - Neto falando sôbre o problema seguintes ramos: Peças para automóveis, pneus e acessórios.,

O problema da imigração está da imigração, disse o seguín- rádios e refrigeradores ali ferragens em geral. Escrever carta
na ordem do dia. Segundo 'se te: do próprio punho, citando idade, se é' reserv ie ta, reter ências ;
sabe, os nossos portos deverão -" É conveniente que a pretensões, etc.
ser reabertos, dentro 'de breves imigração seja exclusívamente AGÊN:::;lA MACEDOdias, aos estrangeiros que aqui de agricultores. Para estes se

.

idí t b Ih lecerá b
' HERMES MACEDO & ClA.queiram resi Ir e Ta a ar. estabe ecera, como norma o fl-

Sêrão, mesmo, encaminhados gatóría, o regime de colonato. RUA BARÃO DO RIO BR �NCO,
para mosso país, em largo pra- Assim, logo que chegados ao

I C_U_R_I_T_I_B_Il_,-_P_A_R_A_N_A_' _

zo, 800 mil imigrantes euro- nosso país, os imigrantes se-

.peus. rão obrigados a um contrato]
Esse assunto foi focalizado mínimo de três anos de traba-lna última reunião da Associa- lho nas zonas' rurais. Adaptar-

I ção, Comercial, tendo o sr. Caio se-ão, assim, á nossa vida agrí
Luiz Pereira de Souza, que re- cola. A única coisa" que lhes
gressou há pouco dos Estados será permitido - e isso sem
Unidos, discorrido longamente dúvida representa um benefí-
sôbre ele. cio que traduz a nossa hospi-

• talidade e a boa vontade com

Ill'IIf;*RAÇ,lO SELECIONADA a qual os receberemos - é a
.

- "Espero - disse aquele aquisição das terras. Esse sis
diretor da Associação Comer- tema é o mais eficiente e, nos
cial - que tais imigrantes não' países em que tem sido posto
sejam procedentes dos países I

em prática. entre os quais o

da Europa Central. Não me Japão, magmificos têm sido os

parece conveniente essa imi- seus resultados".
gração, pois 'precisamos trazer

para, o Brasil trabalhadores
adiantados, conhecedores dos
métodos mais modernos e efi
cientes de' p,rodução" .

Técnicos

*

NOVO HORÁRIO DA

P. ALEGRE 'FLORIANó-
POLIS � CURITTBA

QUINTAS E DOMliNG(',S
Deoolagem de FloriaJllóD0lis,

ás 14,15' ho'ras
CURITIBA - FLORI A..J.�O

POLIS - P. ALEGRE
SEGUNDAS E SEXT�S

Decola,gem de Florianópolis.
ás 10,00 horas

INFORi\1AÇõES:
FILIAL VARIG - ED. LA
PORTA - TF.LEFONE

1325

Óleo �,.
Elétrico�[

Auxiliar Balcão

195

P A R E!
Peçam as fórmulas

Para fazer cervejas, Ct'$ 50,00
Sorvete sem gelo, Cr$ 10,00
Fc bríccr vinagres, Cr$ 40.00
Registr<rn O drnheiro pel.o
correi, ; 'envio as fórmulas
reglstradas, pela Vulto do
correio. - - Pedidos a M, Leal.
Pmdotiba . - S. Ca�arina

Peçam uma 2 ou as 3.

NOVOS
e

, USADOS
Compra
e Vende
Idioma.
portu·

guês. e.
panhol,
trancê.,
inglÊl.,
etc.

Romance, Poesia, Religião, A
viação, ,Matemática, Física,
Química, Geologia i 'Minera
logia, Engenha\ria civit, mili-'
tar e naval, Carpintaria. De
senho, Saneamento, Metalur
gia; Eletricidade, Rádio, Má,
quina. Motores. Hidráulica.
Alvenaria, Agricultur,a. Vete-

'dt.ária., Contabilidade e

Oicirmários. etc.

TÉCNICOS E YÃO SIMPLES-lll'IENTE COLONOS
"Interessam ao nosso

país imigrantes experfmenta
dos, técnicos de suas profis
sões, e não simplesmente colo
nos, mesmo quando sejam de

'Icerto nivel intelectual. O nosso

interesse é o de distribuir pela
zona rural agricultores que,
vindos de nações onde se pra
tica a lavoura racional e mo

dernizada, disseminados que
sejam entre, os nosso patrfcíos,
possam lhes ensinar os méto-]
dos usuais rios países onde a

agrtcultura oferece o que há.de
mais eficiente. Assim, os

nOS-Isos patrícios poderão absorver
a experiência ,� os conhecimen- -

tos desses que aqui vierem pa-
ra cooperar conosco e viver
uma vida que será, inegavel-Imente, melhor e mais feliz".

'"

UM ESTUDO SOBRE O
"., ,ASSUNTO, A' ... e n c a- oFfaializando a sua exposição, .I. '

-

.-
o sr. Caio Luiz Pereira de Sou- A'INSTALADORA DE FLORIANÓ-
zaJPfOpôs que a Associação POLIS avisa aos insterellliado. que
Comeroíal e a Federação do recebeu, diof'etamente da Inglaterra,
Comércio se dirijam ao Conse- motores elétricos ,trifásicos, 220

volts, 50 ciclos, 1400 rotações, capa-I lho Nacional de Imigração, SÔ-, cidade de 1{2 a 10 HI:'.
bre esse assunto. Sugeriu airr-j' Preços relativamente baixo,! ..

• . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .• da. que o Instituto de Econo- Recebeu., t,;,mbém, medidores

mia da Associação Comercial (R�loglO.) para luz.
FAR1!A'CIAS DE· PLA'NTÁO '

'
, Rua Trajano n , li - Fone 1674

proceda a demorado estudo da JOA-O CASCAE m.dr plantão durante o mês de
questão, apresentando, dessa
maneira, àquele órgão uma

colaboração , que poderá

ser}das mais interessantes.

SOMENTE' A'GRICULTORES
Ainda na referida reu:nião, o

sr. A. A. Monteiro de Barros

MOTAS RURAIS II
CURA PAR;A IUASTITE I
Londres, :1, (B. N. S.) - Os

Ipesquisador,e's e cíenr.ístas da

[Boots Pure Drug CoI, de Not

tingham, acreditam haver en

contrado solução para a masti
te, doença mortal do gado.

Esses -cíentistas vêm realí
sando experiencias com penici
lina, na Fazenda Expertmental
da Companhia, e os seus re

sultados, até agora, são enco

rajadores. A mastite no .gado,
\ uma moléstia que até agora se

ninha mostrado indiferente a

qualquer tratamento tem sido
responsavel por enormes per-

____a. ldas para os donos de granjas.
A "droga maravilhosa" britâ-I
nica ainda não está inteira
IIl.€nte disponível para uso ve

ti�rinário, mas log-o que as re

f'€lrvas sejam grandes, será
largamente' empregada no Rei
no Unido para o tratamento de '

animais. Esta nova aplicação
da .peníotlína foi um dos mui
tos acontecimentos importan
tes anunciados, durante a

Conferência Anual da, Compa- ---"--------'---------
nhia.

' LEIAM A�·'REVISTA
O, VALE DO, ITAJAIO PULVERISADOR FULSET'

Londres, 31' (B. N. S.)
Um novo pulverisador, que
póde ter importante efeito sô-,
bre a chorttcultura mundial, foi «Aitú» tem o praze::- de cornu--
inventado por químicos 'Ingle- nicar ao, comércio ; ao públ�o'.
ses. O pulverisador - chama-: locais que. breveme'nte, transferuã:
do Fulset - é resultado do o seu, serviço de transporte, do

trabalho realisado na Esta- Mercado Público, 37, para o Salão-
Record .- Praça 16, com o fone

cão Experimental de Boots em 16-96. quando será anexada urno,

Lenton, fazem co.m que os to eficiente mensageira, para o delil
mateiros se, fortaleçam e revi- pacho urbano de p�quenos pacotes.

gorsn). O Fulset, produto de
tipo Inteiramente novo en1
gramde parrte 'impede a perda
de tomates devido á sua pouca
estabilidade, aumentando, con
sequenteme.rite a produção dos
tomateiros. Até agora o pulve- •

risador tem sido usado, com

muito êxito, no tratamentO' dos
tomateiros, mas a Companhia
Hoots está realisando expe-

I
Caixa. Postal, 5756

I
�iências afim de determinar a

E' d TIM .

1 sua importa!ll.cia em outros ra-
c n. e .: ane y .

mos da agricultura e da hortl-
�-__----_______ cultura.

Famoso li n imen to, desde
1855, para dôres reumáti

cas, nevrálgicas, torcedu

ras, ínüamações, ciática etc.
hei Óleo Elétrico
do Dr.• Cb""fes de Gratb

IMPORTANTE!

FARMÁCIA �SPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS

Hoje e. amanhã será a sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopátias - Perfu

marias - Artigos dé borracha.

Garante-se a exata obse�vância no receituário médico.

QU�R VESTIR-SE COM (ONFORTO
PROCURE

Alfaiataria
E ELEGAHCIA ?

A

Mello
Rua Felip'pe Schmidt 22 - Sobrado

•

laboratório
Radio-Tecnico-Electron

Fundado em 1935
Montagem de rádios, Ampli

ficadol'es-Trpnsmis8or..s
Mabrial importad ... ,dh'eta

mente dos U. S. A.

Proprietário
ütnmsr GeOrges Bêhm
E:ectle - Tecnico -'ProfillsiopaJ

formado na Europa
í:·lorianópoll..

�uu João Pinto n 29 .. Sob.

AUMENTE
seus negócios em São
Poulo, confianào-os a

MARIO SCHAEFER
Representante

,"
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,CLUBE 12 DE AGOSTO_ - .. Dia 7 de Setembro. -. Concêrto da Orquestra
Sinfônica e, em seguida, gránde baile de gala, em' homenagem ao dia da Independência

e
.

dedicado às «debutantes» de 1946_
.

FORNECENDO AOS MEDI
COS NOVAS ARMAS CONTRA

AS DOENÇAS
Londres, (B.N.s.) - En-

quanto a atenção do público se
concentra em certas descober
tas notaveís como a penicilina,
os Laboratoríos das empresas
britânicas de produtos químí
cos vão descobrindo novos pre
parados de grande valor para
a classe médica - diz um es

pecialista em assuntos de me
dícína. Sem dúvida alguma,
as investigações nesse terreno
foram grandemente estimula
das pela guerra. Os fabrican
tes de equipamento médico, de
instrumentos clrurgícos e de.
'Outros aparelhos congeneres
têm aperfeiçoa:do seus modelos
e construido novos dispositivos
muitos dos quais podem ser

Assinala a efeméride de hoje vistos na Exposíção Médica
-rnaís uma primavera da gentil recentemente inaugurada em

. senhorita Vilma' Lunardelli, Glasgow - a primeira de seu

gracioso ornamento da sacie-I género organizado desde que
� dade Brusquense e diléta filha I começou a guerra. Nela as

do sr. José Lunardelli, alto co-. principais firmas de produtos
.mercíante no próspero municí-I químicos do país apresentam
_pio de Brusque, e de sua .exma, á profisão médica o resultado
..espôsa d. Paula P. Lunardelli. de 7 anos de trabalho cons-

'" tante.
STA. MARIA CONCEIÇÃO Entre outros produtos exibi-

CARDOSO dos e que requerem demasiada
Registamos com prazer na: técnica para serem

. descritos
,. efeméride de hoje. o transcurso I figuram uma lampada eletrí
de mais uma festiva prímave- ca, de esfriamento por agua,
"Ta da graciosa senhorinha Ma- para a aplicação de ráios ul-

·

.ría Conceição Cardoso, fino 01'- tra-víoleta, com uma unidade
· namento da n'Ossa sociedade e independente da instalação de

· aplicada aluna do 2° ano voca- agua, e um extrato concentra-
I
cíonal do Colégio Coração de do de farinha' de arroz, o qual C:0m: Jack Haley, Bela Lu-;-
.Jesus e diléta filha do sr.jconstituem elixir muito agra- gosi e Jean Parker.

lt i J
Francisco da Silva Cardoso, 'davel ao paladar e que contem Gargalhadas!. So:�resa os. e

iuncionário da The Western todos os fatores do complexo Piadas.
. O Mucu..s

J_
.."Telegraph Company.

.

da vitamina D. No. programa: 1 - Brasil OU
• Os facultativos do país já Atua�td3ldes - N,ac. DFB.;. 2

CAP. JOÃO ELOI MENDES tiveram aportunidade de dís- - OOr .de dente e cousa ruim.. A5m·O,DI·ssolv·l·d.. OTranscorré, hoje, o aníver- cutir seus problemas indivi- Gasparim - Des.

.sárío natalícío do sr. cap. João duais com os fabricantes, e os -:- Preços -

--

t_Eloi Mendes, distinto oficial da ,médicos desmobílízados estão Sras. e sntas: c-s 1,20. RoP I- �/a,me·o e. Força Policial do Estado e Che- .se familiarizando com os novos ·EstudaI'l;tes , .. Cr$ 2,00. ti
..Je da Casa Militar da Interven. 'produtos que· necessitarão em- Cavalheiros Cr$.3,00.r« '" I C�� 1 00 Os ataques desesperadores e violentos da
torta Federal. ,pregar nas diferentes círcuns- \.It1ra .... . . . . . . . . . .'iI', .

aSm3 e bronquite envenenam o organismo.'

t
.

d 'tO "1 "Imp 14 anos" miRam li energia. arruinam li saúde e de-.. , anClas· a pra lca ClVl .
..

,. bilitam o coração: Em 3',miriu�8, Mendaco,
E-RT,CO ABREU 'I . nova férIDIIla médica, começa a circularJJ

SRA FRANCISCA SCHNEI
. . .. .... .... ...

,

1 no sangue. dominando rapidamente OI ata-
Na data de hoje, transcorre"

.
.

". .

-

I Domingo -:- Odeon
- Ilnipena ques. Desde o primeiro dIa começa a desa-I DER FONSECA Ray Milland O gala do parecer a dificuldade em respirar e volta'mais um aniversário natalício .. _.

o S01l0 reparador. Tudo o qse se faz ne-·

-" .

telí t
.

É' I Na data que hOJe transcor- momento - em' celllllrio é tomar 2 pall.tilh8.8 de Mandaco
/ ""'.0 in igen e mez:mo !lCO, re, faz anos a exma. sra. Fran- QUAN1r\O DESC' ....,'0 1t,.1r AS is reteições e fiearã completamente livlIB
filho do sr Zefenno Jose de lU �u da aama.· ou bronquite. A ação é muito.

• cisca Schneider Fonseca, viu- .' .

.

TREVAS rapida mesmo '1t1e se trate de casos rebel-Abreu e de sua exma esoosa
t

A detl e antigos. Mndaco tem tido tanto·
.

'. va do saudoso con erraneo sr. êxito que se oferece com a garantia de-d. Adelaide Bo.telho de Abreu.
dr. Tiago da Fonseca. dar ao paciente rf!8piração livre e faci! ra-

R O
pkllllllente e completo alivio de IOlrimente

I * 'TOME APE lTIV da uma em poucos dias. Peça Mandaco,.

SRA. JULITA M. BECK
JO:uEM J'OSE- MAN'OEL .

"
.... hoje mesmo, em qu�lqlSer farmMIa. A nossa

•. .', • v

O T
garanUa é a sua maior proteção. .

Det:l�l, hoje, o amversa.:lo Faz anos hoje, o jovem José K N M d A.,..bo eo ...:.natal:íJc�o da exma. s:-a. JUlIt�tManoel de Sousa, filho do l}0s- 1 en aeo .

:Mongmlhott Beck, digna con
so .conterraneo Joaquim Lucia

;S?rt� �o sr. �outo Beck, .fun- de Sousa, funcionário da Im- "cionario da importante f�r� prensa Oficial do Estado.
Carlos Hoepcke S. A. Comerclol *

I�e Indústria. MENINO EDMILSON
*

. ,.

- .. Passa, hoje, o anlVersano
:MAJOR FEThNANDO MACHA-

natalício do interessante ga-
.

DO VIEIRA
. . rotinho Edmilson, filhinho do

·
Th;f1_Ul na d3;t� de hOJe o a�ll- sr. Leopoldo Meira e de sua

versano natal1clo do �r .. maJor exma. esrpôsa, sra. Julieta C.os
':Fernando Machado VleIra, al- t M'

.

t f
. ,.

t d 1 apo
a elra.

·

o unClonano es a ua -

.se�.tado e p::of�ssor da Acade..;
NASCIMENTO�

�1ma de Comel'ClO. SILVIO FERREIRA
•

Encontra-se em festa o lar
SRA. MARIA DO CARMO

do sr. Antenor Ferreira e de
BARBOSA VIEIRA

sua exma. espôsa d. Zilda Mar-
Aniversária-se na efeméride tins Ferreira, com o nascimen

'ode hoje a exma. sra. Maria do to de um robusto garoto, ocor

'Carmo Barbosa Vieira, digna rido dia 1 r do corrente, que na

espôsa do sr Raimundo Viei-, pia batismal receberá o nome

ra. de
. Silvio Ferreira.

ANIVERSARIOS
STA. VILMA LUNARDELLr

NACiONALIZAÇÃO DO BANCO DA INGLTERRA; na

foto vemos Mr. Htigh. Dalton assinando o docurnerita
de nacionalização do'. Banco da Loglererre, e ainda
Mr. ]. Heruiers vn e Mr. R.].•Taylor (Lordes Comis
sionados do Tesouro), Mr. W. G. Hall (Secretário de
Finanças) e Mr. W. Whiteley (Secretário Parlamentar).

Or s,
Aderbal Ramos

da Silva
Odeon Imperial

- Simultaneamente -

As '7,30 hrs. Ás 73/4 hrs.
100 minutos de sustos e gar

galhadas!
SOBiR'A DE UM CADAVER

e

loão Batista
Bonnassis

ADVOGADOS
Rua »FaUpe Schmidt 34,

Sala 3. Talaf. 1'6-31

Resenha das Pragramações pa
ra o dia 14 de Agosto de 19,46
9,00 - Bom dia para você.
9,30 -'- Notíciárío Guarujá.
10,00 - Isaura Garcia com

regional.
10,15 - Dr. Alfonso Ortiz

Tirado.
,

10,30 - Lira Pan Ameríca-
; na.

11,00 - Bazar de Músicas.
12,00 - Oferecimentos mu-

silcais.
14,00 � Intervalo.
18,00 - Pensamento social

católíco.
18,15 - Àlma Portenha,
18,30 - Orquestra Típica

Buenos Ayres.
18,45 - Momento Esportivo.
19,00 - Ritmos de Tio Sam.
19,30 - Dep. Nacional de

Informações.
20,00 - Mantovani e sua

grande Orquestra de concerto.

.ml·
.20,15 - Orquestra vienense

bohemia.
20,30 - Músicas variadas

em gravações.
.

21,00 - Músicas populares
brasileiras.

I
21,30 - Últimas melodias.
22,00 - Encerramento.

I tines RIT Z
'. ·ROXY
RITZ - Hoje ás 7,30 horas
- Última Exibição -

Ingrid Bergman, Gary C004
per, Flora Robson e Jerry Aus
tin em:

MULHER EXÓTICA
Censura até 14 anos .

Preços:
.

- 3,60 - 6,00 .

.
..

ROXY - Hoje ás 7,30 horas
'- trttíma Exioíção -

O sensacional Match entre
JOE LOUIS X BILLY CONN
Humphrey Bogart e Laureen

Bacall.
UMA AVENTURA NA MAR

TINICA
Censura até 14 anos

Preço: - 2,40.
.. .. .... ........ ........ ........ .. ......

RITZ _.Amanhã ás 5 e 7,30
CAPRICHOS' DO DESTINO

I

I -

I BTA. ALMA SILVA la COMUNHÃO
A data que hoje transcorre Na Catedral Metropolitan_a,

assinala o ani�ersário natalí- fam, hoje a sua la comunhao
cio da graciosa senhorita AI- o inteligente menino Murilo
ma Silva, filha do sr. Aprigio! CaJpela, dUéto filho do sr. Cel

SUva, funcionário da Secretá- I so Capela e de sua exma. espo-
:rja de Segurança: Públtca. ! sa .d. Zilda Riller Capela.

Transportes regulares de ca�gas do pôrto de

Informações com os Agentes

F1orienópoJis - Carlos Hoepcke S/A - CI- Teletone 1.212· ( End. te'eg,
São Francisco do Sul - Carlos Hoepcke S/A - CI - Telelone 6 MOOREMACK

SÃO FRANCISCO no ,SUL
(0

para

• I

NEW fORI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Viage
I

o t IT.D"'-, Quarta feiraI 14 de !so.slo �e 1946
.-------------------------------------------------------

Precisa-se para
lhar algumas

por dia.

Bom ordenado.

traba
horas

Tratar nesta redação.

l\lilhares refugiadas
fome

de 'famílias
ameaçadas pela

NOVA YORK, 12 (T�. P.) __:_ Uma onda de terror, provoca
da pela fome, ameaça as populações da região afetada pelos
seis dias de ondas sísmicas na República Dominicana. O medo
de que se produzam novos tremores produziu grande impres
são nos habitantes da região setentrional da ilha.

Vinte mil pessoas estão isoladas em Puertó 'plata, em re
sultado de um maremoto que inundou zonas agrícolas .. cente-I

-

nas de pessoas que moravam em cidades costeiras procuraram
refugio nas montanhas e nas florestas .do interior, onde espe
mm que as aguas desçam de nível.

A igreja de Cíudad Truji1lo foram fechadas por ordem do
arcebispo. Declara-se que os ligeiros tremores contínuos são
produzidas pelas alterações que está sofrendo a linha costeira
do norte da ilha.

,

Rádio
Telegrafista

Carmsae, Gravatas, Pijames ,

Meias daI melhores, pelos me

nores preçoI .6 na CASA MIS
CELANEA - RuaC. Mafr a, 6

Sucedâneo para'
o trigo
João Pessoa, 11 (A. N.)

O "Diário da Noite", desta ca

pital, publica longa reporta
gem louvando as providências
do govêrno do Estado, tentan
do resolver o problema da cul-
tura do trigo, com o estímulo

Jlue vem dispensando á produ
ção de um sucedaneo desse ce

.'eal, denominado "Allay". Diz
o referido jornal:
,

-- "Na Paraiba a secretaria
da Agricultura está tentando
Iresol,vet de maneira prática e

inteligente o problema do pão. "j
-......--.....-------.-,;.......--......---....-"!o-..- ...........

l
�orí�!rn�e����J: i�tO�t;�:� I

�
I\ 1)" ( )G , \' I )()S I

tropical - "Allay", -- e es- 1 l
tá fomentando aceleradamente
'sua produção aqui, com a in
tensão de conseguir em futuro

próximo que o trigo não mais

Isej a misturado com' farinha de

milho, mas com a farinha de, .....""""...._"_.,...,,,...__.........._..... ..........

seu irmão gemeo dos trópicos,
. B' ·H E��, \,11E'.11 �.'t E" ,.

·

rr,E�lcujo sabor é da mesma forma ...,
excelente".

'

Justica Trabalbista
PRQCESSOS EM PÀUTA
PARA JULGAMENTO

MÊS DE AGOSTO
Dia 14, ás 14 horas.

PROCESO N° JCJ-llj460
Rleclamante: Decrane Za-

tariani.
. .

R.'eclam3Jdo: Reínisch SjA.
Objeto: Indenização.

Dia 16, ás 14 horas.
PROOESSO N° JCJ-102j46
Reclamante: Antonia Ma:ria

Vigano.
Reclamado: Moritz & Cia.

Objeto: Férias.
Dia 16, ás 15 horas

PROCESO N° JCJ-93j46
Reclamante: Nilton Manoel

,
SetU'bal. . I
Reclamado: Euclides N. Pe

reira.

Objeto: Salário de convo

cado.
Florianópolis, 10 de agosto

de 1946.
Antônio Adolfo Lisboa -- Se

cretário.
VISTO: I

Henrique Stodieclc -- Pr.esi
.
dente Suhstituto, em exerCÍcio.

\
I

I Orlando João da Silva
Medeiros e Senhora

participam aos parente. e

pena0. de sua. relaçõ,ea. o

I
na.cimento de ae.." fIlho

LUIZ . ALBERTO.
ocorrido no dia 8 do corrente,

Fpolis., 8-8-46

JOM EDUARDO e JOYCE
têm o prazar de participar.
por intermédio de aeu. pais.
Daniel C. Di Pietro e Irma
Mund Di Pietro; o nasci-
mento de .ua irmãzinha

'EANINE
Materniddde, 3-8-1946

ESCRITólUO JURÍDICO CO:JfERCIA.L
A"�unto8: Jurídicos·- Comerciais -- Rurais e Informativos

Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina
Consulta no&sa Organização entes de .e decidir pela com

:?ra ou venda de imoveis. pinhais cu qualquer
empresa !leite estado ,

Diretor: •• DR. 'ELlSIARIO DE CAMARGO BRANCO.

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

•

PELO

Expresso Notu'roo do jornal
O EsrrAI)O

FLORIANÓPOLJS JOINVILE
SAíDA DE FLORIANÓPOLIS:

CHEGADA A JOINVILE:

SAíDA DE JOIHVILE: 10 da manhã.
CHEGADA A FLORiANÓPOLIS: '_ 5 da tarde.

1 da madrugada.
7 da manhã.

Intormaeões:
"

Em Fpolis. - na Redação do «O ESTADO»

em Jainvile no Hotel Príncipe
I

Colégio Barriga
V'erde

CONVOCAÇAO
De ordem do sr. presidente,

cel. Pedro Lopes Viei.ra, con

voco todos os srs. assionistas
do Colégio Barriga Verde (em
organização) para uma reu

nião na próxima quinta-feira,
(dia 15) ás 17 horas, no gabi
nete do sr. Prefeito Municipal,
afim de tratar da aprovação
dos estatutos e da planta pa
ra' o referido colégio.
Não havendo numero' sufi

ciente funcionará a: Assem
bléia, 'meiá hora depois, com

qualquer numero.
J. Alcantara

'

Santos - Se

cretário.

_ iD4IlIi&_u.s"Wtl4,t �"I!aI-1tIiji
COMISSÃO DE ESTUDOS DOS
SERVIDORES PÚTBLICOS

ESTADO
PARECER N. 955/46

Alceu Ramos Martins, ocupante do carga
da classe G da carreira de Escriturário, lota
elo na Inspetoria de Terras do 10 distrito -

Bom Retiro--, pleiteia a transformação de seu

cargo em Auxiliar de Topógrafo.
2. A organização' dos serviços da Diretoria.

de Terras, no tocante ao seu funcionalismo,
tem sofrido várias reformas, segundo se de
preende das informações abaixo transcritas:

"1) Pela resolução 11. 98, de 18·4-40,
foi Alceu Ramos Martins nomeado para
exercer O cargo de Auxiliar de .í nspetor
ele Terras e Colonização e designado para
trabalhar no 40 Distrito com, sede em

Lajes, tendo prestado fi. promessa em 2
,de maio do mesmo ano.

2) O decreto-lei n. 663, cle 14 de ju
lho de 1942, reorganizou o quadro do
funcionalismo público civil, e ad tabela;
anexa ao citado decreto (Diário Oficial
de 14-7-942) transformou seis lugares de:
Auxiliar de Inspetor desta D. T., em Es
criturários letra "En.
3) Este decreto-lei 11. 663, mudou pa

ra a denominação de escriturário os se

guintes funcionários desta D. T.: Alceu.
Ramos Martins, Boaventura Barreto, Her
berto Bieging e mais quatro já exone

rados.
4) Passando êstes funcionários de-

cargos isolados, para o de carreira, pro
porcionou-os O Estado a possibilidade de
aCeSSO até a letra IIH".
5) Atualmente OI escriturário Alceu.

Ramos Martins por fôrça de pl'oITlOção; é
.letra "G", percebendo os vencimentos
mensais desta letra.

6) As atribuições de Topógrafo, Au
xiliar de Topógrafo e Escriturário são
tôdas diferentes entre si. Ao Topógrafa
incumbe os serviços técnicos de medições,
ao auxiliar de Topógrafo, a atividade que
o pr óprio nome indica. ao Escritu rá r-io,
aquelas dos antigos IIAuxiliar de Inspe
tor" determinadas no ar-tigo 13, Regula
mente desta D. T., expedido com g, de
creto n. 82, de 30·12·1931, como seja:
Artigo 13 - Ao aj udante de Inspetor

compete: ,

I - Dar j usta execução aos serviços
que lhe forem distribui dos pelo:
Inspetor;

II - desempenhar as comissões para
que fôr designado;

III - funcionar como escrivão nos pro
cessos de medição, discriminação.
e "eri ficação Ide terras, sem pre
juízo dos serviços da Inspetoria.

IV - guardar reserva sóbre assunto de
que tiver conhecimento em razão
de seu cargo, ainda que não seja.
reservado;

V - comunicar impedimento, falta ou
ausência.

7) A Inspetoria de Lajes foi anexada
à. de Bom Retiro, daí o estar o requerente
lotado na Inspetoria do 10 Distrito de
Terras. com sede em Bom Reti ro.
8) No presente processo Alceu Ramos;

Mar-tins pede para que o seu cargo de Es-
criturário classe II G", sej a transformado.
em Auxiliar de Topógrafo letra "K"_
9) A ser Alceu Ramos Martins aten

dido, deverá o benefício atender aos ou
tros dois funcionários citados no item 3_

3. O funcionário que responde pelo expe
diente desta Comissão, por sua vez, presta os
seguintes esclarecimentos:

"Cumprindo o despacho supra, in
formo o seguinte:
que Alceu Ramos Martins exercia antes;
da reorganização dos quadros do funcio
nalismo público civil, levada a efeito pelo
decreto-lei n. 663, de 14·7·942, o' cargo
de Auxiliar de Inseptor de Terras. passan-
do com a referida reorgani�ação para a
classe D da carreira de EstHturârio;
Que atualmente exerce o cargo da classe
_G da carreira de Escriturário;"
qu� O cargOI que pleiteia, de Auxiliar de
Topógrafo, padrão K, é isolado, d.e pro
vimento efetivo.
2) De acôrdo com ..a informação pres

tada pelo Diretor de Terras, as atribui
ções do Auxili.ar de Inspetor, hoje Escri
turário, são as seguintes (artigo 13 da:
decl'Cto n. 82, de 30 de dezembro de 1931):
I - Dar justa execução aos serviçoS'-

que lhe forem distribuidos pell>
Inspetor;

II - desempenhar as comissões para que
fôr designado;

III - funcionar como escrivão nos pro
cessps de medição, discriminação e

verificação de terras, sem prcjui
zo dos serviços da Inspetoria.

IV - guardar reserva sôbre assunto de
que tiver conhecimento em razão
de seu cargo, ainda '1ue não seja
reservado;

V - comunicar impedimento, falta ou
ausência.

'

4. Como se vê, as atribuições dos escritu
rários lotados nas Inspetorias de Terras sã().
as mesmas que as exercidas antigamente pelos.
Auxilial-es de Inspetor de Terras. E os A t!
xiliares de Topógrafo, cargO' pretent(=clr) t�:}
requerente, t recentemente criado, é cargo téc
nico, não se confundindo Com o antigo de Au-
xiliar de Inspetor. ,

5. Somos, pois, contrário a transfo!'maçã._
pedida.

S. S, em 17 de julho de 1946.
Ca·rlos da Costa Pereira, presidente.
Milton Costa Leite, relator.
J... Batista Pereira
,Oustavo';Neves
Anrovado.
(Ass.) Udo Deek'C

ESCRITÓRIO JURIDIfJO COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, tazendas e emprêsas
Diretor: dr. Eldsiárto de Camargo Branco

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

iDnderel;o telej!'\'áfico: "Elihranco" - Lajes - St.. Catarina

Dr. OSVALDO BQLCAO VIANNA

t». J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: RUIl Felipe Schmidt 52 - Sala 5
Edifício Cruzeiro -, Florian6polis,

---

COQUEIROS PRAIA
\

CLUBE
(Or,nIOCA(ÃO

O abaixo assinado, Presidente do
Conselho Deliberativo do COQUEI
ROS PRAIA CLUBE. em conaoriô n
cio com o artigo n.O 41 dos E.to·
tu tos. convoca 08 Snrs. Conse1heb
roa para uma reunião a ser renli
·:tada às 11 h ra., do dia 15 (quinta'
fe.ira), na sede do Crube, poro

aprovação de co nto s.

A 'reunião é convocada também,
para finll de imteràslle da socieda
de, em ligação com a Caixa Eco-
hômica do Eutado. .

OSWALDO P. MACHADO,
Presidente do Conselho Deliberativo

I. V. T. P.
A V I S O

: i '�!1·'1�1

Estólbilizadores au tcmati cos para rádios Não há mais

probabilidade de SfU r�cjio queim a r , Pare n te requ er id a.

LABORATÓRIO ELETRON
Ru s J )ãa Pinto, n.

o 29 _ Sobrado.

MOTORES MBRITIMOS «KERMATH»
Os melhores do mundo, a o leo Diesel e Gasolina.

.

Desde. 25 até 550 HP -.
·

Distribuidores Exclusivos para todo
�

o Brasil

MOTÓRES E MÁQUINAS- COMERCIAL LTDA.
Caixa Postal'· 2766 � Tel: 43-2623

RI0 . DE JANEIRO

:;:f",;

CONTÁ CORRENTE POPUl..,AR
juros 51/2. a. a. _ Limite Cr$ 30.000,00

'. ,.' Movimentação com: cheques
'

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

,Rua Trajano� 23 • Florlanõpolls

..

',lo

Resolvido, enfim, 'seu problema:.::::,financeiro.!
Adq:u.ira TUDO de que necessita.r,

de UMA.. SÓ VEZ,
paga.ndo PARCELADAM!:M:TE,

com'.8 VAN!I.'AGENS da. compra à. vista,
servindo-se do

SISTEMA
,

CffEDI ARIO KNOT
Roupas
Calçados

Móveis
Rádios

Geladeiras
Bicicletas
J6ias

Livros
Chapéus
anstalações elétricas e lamtárla.

. Artlcos par. pr"entes
Peles
Casacos
Quaisquer artllOl

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SEGUROS KNOT S_ A.

Q. K. lTl.INO

1- Torna-se público, para co-

: nhécimento dos motoristas, no
.

ínterêsse do socêgo público,
que é expressamente proibido
o uso de busina para chamado
de passageiros a porta de do

micílio, d_.amte a noite. Aos
infratores s�rá aplicada a mul
ta de Cr$ 50',DO, e, o dobrq na

reinéid.ência, �,. d.e -acôrdo com a,
letra d, III, artigo 123, do 'Có

digo Nacional de Trâmsito .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SÚBITA INSPIRAÇAO
Por MILTON FARIAS

Depois de assistir um dos fil
-:mes do elegante Cine Ritz.,
.ftri, corno é costume meu, dar
uma voltinha "lá por baixo".
Parando, numa das magní

ficas vitrines da Livraria Cen
tral, encostei-me e de-repen
te .. , senti uma vibração em

todo o meu ser. Fiquei quasí
paralizado e notei que meu

rosto era alvo da sublime lUZ
da lua, que, lá no alto com tê
da sua magestade se achava
entre as estrelas.
Ouví também, uma suave

música que, embalando-se na

brisa do mar, nos ráíos da lua
e no cintilar das estrelas em

minha imaginação, pareeis
elevar-se bem para o alto, e lá,

1tocando na lua, retornava à
terra numa suavidade sem

.fim ...
Tudo isso penetrou-me nu

fundo do coração ... Senti que
aquela estranha música atraia
me, 'e num ímpeto, tive a im

pressão, de correr em direção
.à jovem dos meus sonhos, e

que ao achar-me em sua pre
sença, tentei, exprimir aquela
inspiração cheia de fantasias, I
como prova de um sincero
amor.

Mas, surpreendido fiquei ao
'notar que essa música. trans
formara-se em palavras tão
sutís e tão maviosas, que pa
recia-me estar num mundo di
ferente do nosso! ...
... E a minha voz, numa sú

plica, ecoou por todo o céu:
- Oh lua! tu que dás vida à
noite, tu que dás alma aos poé
tas, volta! .. '. volta!... e deí-,
xa-me esta luz inspiradora! ...
Muito tarde! . " A lua desa

parecera .....
Depois de alguns momentos

eu ainda surpreso: .. olhei à
lua que sutilmente desapare
ceu entre as nuvens, levando
do meu coração, aquela linda
e súbita inspiração ...

INSTITUTO DE APOSEN'rADORIA E PENSõES DOS
COMERCIÁRIOS

I
DELEGACIA N"O ESTADO DE SANTA CATARINA

RUA FELIPE SCHMIDT N. 37

F,LORIANóPOLIS
.

.

CONTRIBUIÇõES PARA O S. E. N. A. C.

I
,T·endo em vista o prescríto pelos Decretos ns. 8.621 e ..

8.622, de 10-1-46, pelo Regulamento do S.E.N.A.C. (Serviço
. Nacional de Aprendizagem Comercial), publicado no Diário

/' Oficiar de 17 5-46 ,e em obediência ao determinado . pelo Sr.
t Presídemte dêste Inetítuto, participamos estar esta Delegacia
: procedendo a arrecadação das concrbbuíçõs devidas pelas em-

prêsas àquela instituição, observando as' normas abaixo:
_

1 - 'I'ôdas as emprêsas subordinadas ao -I.A.P.C., estão

-=======.==_========-========�===� I também, sujeitas à contrtbuíção para Q S.E.N.A.C., na base de

11 % sôore a remuneração dos seus empregados; ,

2 - Essa contribuição é devida pelo empregador, - isto

é, não poderá ser por êste descontada dos empregados:
3 - Para maior facili.daJde dessa arecadação, bastará,

enquanto vigorar a taxa de 5 % para o I.A.P.C., que ao valôr

de cada guia de recolhimento do Instituto, seja adicionada a

taxa de 10 7c que representará a contribuição para o S. E.

N. A. C.;
4 - Os contribuintes em dôbro, isolado, estão isentos da

contrtouíção para o S.E.N.A.C.;
5 � A cobrança da contríbuíção supra far-se-á em todas

as guias de recolhimento ou lJtvantamentos de débítos relativos

ao mês de Junho (Inclusive) em diante.

F'Ior-ianópol is, 8 de agôsto de 1946.
J. E. Brlekseu Pereira

Delegado

Inamá Faria Pinto e

Emilia Cancela Pinto
Max E. Kuenzer e Maria
das Dôres Silva Kuenzer.

tê� o prazer de participar
a seus parentes e amigos
o contrato de casamento de
seu filho WALDYR com a

Srita. Eny Ireca. Pinto.

têm o prazer de comunicar
a seus parente. e amigos
o contrato de casamento àe
sua filha ENY com o Snr.
Waldyr da Silva Kuenzer.

WALDY;--'
I'------------------------�

ENY e
confirmam

Florianópolis, 8 de agqsto de 1946

ELEGANCIA, CONFORTO
consegue-se com os trajes

E ECONOMIA,
sob-medidas

GU S PA R I
Vendedor por conta proprio:

PLACIDO MAFRA - Bazar de M6das
R.ua Felipe Schmidt, 34 - Fone', 755

Boa co l ecão de amostras Atende-seàdomicilio.

ComiSS8rios ce M -d eiras

Presta aos seus criteriosas sôbrer epr eserit a o os infc» rr» ÇÕéS
a sitúação do mercado.

I
ENDEREÇJS

Matr iz _. São Paulo Rua Gu po r
ê

, 144 -- Fone'"

Caixa Postal 5.706. _ Telegráfico Abesil.

Filial: - Santos - Rua Jo�é Rica' do, 43. - Fone

Caixa Postal 749. -' Telegráfico: Abesil.

-

4-5866

3.526.

Seja .qual lôr o trabalho a executar,. na Agricultura�
na Indústi-ia ou na construção de estradas, há um

TrccT racTor International Diesel de fôrça odequcdc
para atender ao chamado.

Cada um dos quatro modêlos desta série - o pe

queno TD-6, os médios TD-9 e TD-14 e o grande
TD-18 ..;. está pronto a solucionar o seu problema.
p'rp.terindo um TroeTracTor para trabalhar com ól

cool ou nuerosene. os modêlos T-'6 e T-9 poderão
ser fornecidos. .,i2

'Tome KNOT ALGUNS CONSELHOS PARA

I
Se a parte inferior de seu

SUA BELEZA '_ rosto é muito fina, tornando-o
Os músculos de sua ' boca, "triangular", descanse, coma

são frágeis? Cuídado com o mais e faça este exercício: com
relaxamento das faces... Pro- a boca aberta, faça massagens
nuncie, diversas vezes seguidas de baixo para cima.
a palavra Iu-go-lí-na ou o "u" Vêm-se de novo muitas _11e

frances ·e a letra "x", diante ninas com os cabelos divididos
de um espêlho para bem ob- ao meio, da- testa á nuca, !or
servar o trabalho dos múscu- I mando assim, as duas mechas,
los.

I duas belas tranças. E' um pen-
Com a atitude séria de uma teado encantador para as me

pensadora, ponha as mãos nas nina�. de �sete a doze anos.

.êmpcras. Feche os olhos len- Até três anos hão devemos
tamente e abra-os depois. 'o .fazer penteados nas crianças e

QUEu PERDEU'? I CONSELHO ADMINISTRATI- mais possível. Este mevímentc -sím contentar-nos apenas em
iTA • VO DO ESTADO DE SANTA tonificará os niúscuíos " dos escovar-lhes os .cabelos em ta-

PeIo ar. 'Sílvio Soncinl nos foi I CATARINA
olhos. dos os .sentídos.

entregue uma carteira corn algum 11�· sessão reçimental, em ii de ag?st� de 1946

d· h
.

t da nu'ma' das A hora regimental, sob a presidência do dr. Faça 11'aeíras massagens nas xln arro , encon ra Ylrnar Corrêa e com � presença :dos' SrS,,' con.,· '"

ruai! desta cidade e que se acha selheiros Severo Simões, José 'H. Salgado di faces para lhes dar a firmeza P.:UDIM CALIFORNIANO
à dispoliição de seu legítimo dono, Oliveira e Jairo Callado, o sr. presidente de- (movimentos sempre circula- 'D�,'VERDUBAS "

"

uma vez que nos indique' 8h�oi. c!a�a aberta a ,sessão, funcionan.do �omo s�cl,"e-
,

bi'
.

tarro o sr. LUIZ Osvaldo Ferreira de MeI(). res). Não ficará com ru,gas.identificadores do o je to e aeu Expediente " 6 ..molhos de espinafre, 6 ba-
, ccmteúdo. o sr. secretário lê a ata da sessão anterior, transversais. .

tatas, 1-2 quilo de feijões' ver-que, posta em debates, é .aproyada sem e�ell- ' --------- I:
das. 'I '.

" des, 6 ovos, pão, Iette, tempe-o sr. secretário procede à leitura dos seguin- como a despesa foi 'a Cr$ .89.399,46, houve t�m � .

tes documentos: deficit de cr$ 7.194,00; errtrétantõ, como -exrs- ro's. Cozímhe as batatas e os
- Ofício da Prefeitura de Laguna, .encami- tia um saldo ,anterior (1944), no .�ontante de • f'" dam p'nhando cópia dos atos oficiais baixados por Cr$ 7.349,00, encerrou-se () exercício de 1945 eSplna res, Sepa,r3i amente. 1-

essa Prefeitura; cópia dos atos oficiais baixa- com um saldo, em caixa, de Cr$ 155,0(). se-os também separadamente,dos pela Prefeitura de Timbó com o ofício n. O Município, de acôrdo com os balanços
242.

'

apresentados, sofreu um sensível decréscimo em para obter dois purés .de
.

cõr
Ordere do dia sua economia, motivaao, principalmente pelo dí f AVão à impressão os pareceres cancelamento da dívida ativa, em virh.de de I erente. crescente 3 ovos

N. 239 . anistia fiscal decretada por lei municipa.. ll!S .batat.às 'e 3 aos espin·afres.I A Illterventoria federal s�bmete à conside: 1!:sse decréscimo ating�u o total de ,

-L
ração dêste Conselho um pr()Jet() de decreto·lel Cr$ 62.754,6(). Á ,pallLe, cozinhe os feijões ver-

[que
visa conceder à Preteitura Municipal de Os serviços municip�is, referentes à exe-

d' 1 N'
.

Campos N()v()s ° auxíli() cle Cr$ 60.000,00 (ses· ctlçã() ()rçamentária, à 1àdministraç�(), erlucaçáo, es em agua CO'lIl sa . ova
senta mil cruzeir()s), que se destina a() paga- saúde pública e outros, ttveram,culdadqsa ateI>- meÍl'te á parte prepare, um
mento de despesas realizadas para construção ção do sr. Prefeito, se11do d� notar que

..� ex}-
,

da ponte sôbre o Ri() d() Peixe, ligando as vi· guidade da renda nã() permite atender a, ne· môl:ho com azeite, cebola. sal-
las de CapinzaI e Ouro. cessidades da população, principalmente no q ...tf

.... tI'os reCurs()s para êsse auxílio correrão por concerne à saúcle pública. sa, 'LOma e.s, sa e pimenta..
. c'onta da al'1'ecadaçã() dêste exercício, abrind()· À vista d() exp()sto, meu vot() é n() sentido de Numa fôrnla de pudim untada
se um crédito especial naquele montante. se apro*"ar o relatório, pelo que, apresento ao

Assim, opinando {avOl'àvelmente, apresente Plenári() a .eguivte cO_lll manteiga e coberta com',
ao Plenário ° seguinte. Conclusão

f
'.

.

h d.

Profeta de resol"ção O C()nselho Administrativo d() Estaclo apro· arln a
�

e rusca, coloque,
.

al-
O C()nselh() Administrativo do Estado aproo va o relatório do P··.feit() ,Mll'nicipal de Cam· ternadame:iite, canÍadas de 'pãO', .

va, nos têrnl'os em que-- se acha redi&,ido, o pro- horiú, referente ao u��cio,;, p.e -1945.
jeto de decret()·lei da Interventorta federal, S. S., ení Florianópolis, 8 de agôst() d� 194� embebido em leite e de cada
enviado em ofício n. 544, de 6 de agôsto de José B. Salgado de Oliveira, relator.
1946.' EXPEDIENTE DA PRESID1!:NCIA um dos pürés e dos feijões ver-
s. s., em Florianópolis, 8 de agôsto de .l9�6. Processos distrib"idos des, ás quais' .deve ter adicio-José B. Salgado de Oliv,nra, relator. Ao sr. Jairo Callad() - O pr,ojet() de decretcr

.

N. 241 lei' da .J'refeitura lVIuniçipal cle l,aguna, sob n. nado um pouco do môlhó an-
o Departament() das lI;Iunicipalidades e'.'ca- 412. ,..

- , t' 't d F' 1minha à apreciaçã() dêste Conselh() () relatorl() A() sr. José B. Salgado de·Oliveira - O pro· enorme.n e pl'epara o. lna -

apresentado pelo Prefeito de Camb()riú, refe- jet() de decretcrlei ri. 490; da Prefeitura Muni· Inemte leve, o pudim a cozinhar
I rente ao exercício de 1945. cipal de Orleães. ,

A receita orçamentária, prevista, de A() sr. Se'l'ero Simões - O projeto de de· em banhÜ'-maria e si'I'va-o COD],
I CrS 90.000,00. não f()i atingido - tendo o lVIu· creto·lei da Ynt('i'v'1"t"ri� federal, que abre um 'mo'lho branco e ovas duros,.icípio arrecadado, apenas, Cr$ 82.205,4(), e, crédito de Cr$ 10 .. 0(10,00.

,.

OOIN

�
lH e AECOl6eKOl 'i

Peça-nos folhetos descritivos sem e cmp r eml s s e

c_
C oncesaíonúrics t

RAMOS «: elA ..

Rua João Pinto, 9';_ Cx. Postal 2�O - Fone 1.641
Tel. Sorneiro - Florianópolis.

,

Labora'tório
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
Fone: 1448

Em frente ao Tesouro
do Estado

Florianópolis
FarDi. Narbal Alf8S de Souza

di! Costa Avila
Dr. H. G S MMina

"'arm. L.

Exame de sCI.:tgue I Exame para verificação
de cuncer, Exame de urina I Exame!pQ ra

verificação. da gravidez, Exame cie escarro,

Exame para verificação de" doencas da
,

pele, boco e cabelos. Exame de fézes,
.

Exame de secreções.

I
'�utt)vaccinCJ9 e tro.nsf.u!Jão de songues.

�xame química·de fal'inhas, bebida.
café. águas, etc.

·,

I--I 1IIIIIIIi
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Amanhã, no calQPO da roa Bocaiuva,
entre 'as seleções da Capital

assistiremos ao sensacional
e da cidade

.

de Joiovile.

COMISSÃO ESTADUAL DE
.

PR�ÇOScO.lejo
Reuniu-se sexta-feira, dia 9, em vigéssima.

sessão, a Comissão Estadual de Preços.
Foi recebida a tabela de Campos Novos.

A Viação Florianópolis Ltda., requereu per
missâ i para aumento dos preços das passagens.
na linha FlorianÓpoJis-Biguaçu.
O requerimento foi encaminhado à L V. T.

P., para informar.
Está em estudos o requerimento de Ku.mm &

Irmãos de Blumenau, que pleiteia a conserva

ção de' secções nos preços das linhas mantidas.

naquela cidade. "

Estão em andamento, e serão terminados até
segunda-feira próxima, os estudos comparativos
das tabelas da 1 a zona (Florianópolis, Biguaçu,
São José, Palhoça, Tijucas, Nova Trento, Pôr
to Belo e Cambor iú).
Foram iniciados os estudos das tabelas da 6a.

zona (Mafra, Itaiópolis, Canoinhas e Pôr-to-
União).
Foi proposto à Comissão Estadual de Abas

tecimento o contrôle da exportação de- farinha.
de mandioca que, dada a grande procura nos

mercados estrangeiros, ameaça subir de preço;
com prejuízo dos consumidores.

que designou Rubens Furtado para responder
pelo expediente da Prefeitura Municipal de

São Joaquim.
Desiçnar:

•

De acôrdo com o decreto-lei n. 551, de 19

de junho de 1941:
Sebastião de Sousa Vieira, Secretário da.

Direção. de PEDRO PAULO MACHADO
CASA MISCELANEA distri
buidora dos Rádios R, C.: A

Victor, Válvulas e Discos.
Rua Conselbeiro Mafra

FIGUEIRENSE X AVAÍ que asinalou o marcador.

I
O sr. Alfredo Nazareno con-

Quando crítíco a atuação O Bocaluva esforçou-se bas- duziu bem o jogo.
dos árbitros, não o faço ani- tante para evitar um' revés Fazendo a preliminar, joga
mado por qualquer intuito me- maior, apresentando-se com ram os quadros suplentes, em
nos generoso. a ofensiva, onde apenas Medi- prosseguimento do Campeona-
Desejaria poder falar sem- nho sobresaíu-se pelo seu jogo to da Divisão de Aspirantes;

pre bem das arbitragens, o que rápido e infíltrador, sendo o conseguindo o Caravana do Ar
não tem sido possível 'porque melhor elemento no gramado, empatar pelo escore de 3 x 3,
certos árbitros repetem, com secundando-o Luiz, pela fir- nos últimos minutos, contí
uma frequência alarmante, er- mesa com que deteve as ínves- nuando ínvícto na liderança.
ros que não mais podem en- tidas' adversárias. Os zaguei- A assistência foi pequenà. A Mais Popular transmitirá,
centrar fácil justífícatíva. ros Diriarte e Barbato, o médio x amanhã, diretamente do está-
Não se compreende que JUl- Perrone e o goleiro Rubinho VITORIOSO O OOLEGIÀL dia da FCD - o sensacional

zes com anos e anos de. expe- esforçaram-se. No bando ven- Na manhã de domingo, .sob encontro de futeból entre os
riência continuem a reincidir cedor não há elementos a des- a direção do sr. Izidro Costa, selecionados da Capital e de
em falhas primárias como es- tacar, visto haverem todos defrontaram-se, no campo da Joínvíle. 'Prefeitura Municipal de São Joaquim, para.

t
.

t 'd t t ad A t
. - ,

t
. responder pelo expediente da mesma Prefeitu-as: .punem oques evic en e- a u o em plano regular. To- rua Bocaiuva, em prossegui- ransmissao sera pa roei-

r-a, durante a licença concedida ao respectivo:mente involuntários, consíde- dos o 3 "goaIs" {atam marca- mento do Campeonato da 2a nada pelas seguintes firmas: titular.
ram '''fouls'' a trancas perteí- dos no 10 "half-time". No -pe- Divisão de Amadores, os con- Camisaria Júlio - Casa Misce- Decretos de 8 de açõsto de 19·1"

tamente corretos, ínterrom- dado .final o "placard" per- juntos do Véra Cruz e do Cole- lanea - "A Petisqueíra" o INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE
. .

f

I
Conceder exoneraçõo :

pem o Jogo para pumr alhas maneceu mudo. gial, que terminou com a vító- Hotel Metropol - e Alfaiata- De acôrdo com O art. 91, § 10, alínea a, do
sem nenhuma ímportancia; Os quadros jogaram assim ria deste último por 6 x 4, ria Brito.' decreto- lei n. 572, de 28 de outubro de-

Muitas vezes o jogo é suspenso constituídos: Caravana 'do Ar "goals" marcados por Edgar Acy Cabral Teive, Ivo Serrão 1941:
-

d l'di' . . - A Maria de Lourdes Scoss, do cargo dapara a ex�cuça� e pena I a- - Peixoto, Waldir e Moracy; (3), Gil (2) e Nauro, para o Vieira e Ney VIeira - serao os
classe F da carreira de Professor Norrnalis-

des que nao deviam ser marca-IGato, Haroldo e Verzola; Lebe-/quadro do Colégio Catarinen- locutores dessa transmissão ta, do Quadw único do Estado (Grupo Esco
das, por favorecerem o lado a; tinha, Sanford, Leônidas, Sil- se, e Agostinho (2), Botelho e que' promete entusiasmar os lar "Henrique Lage ", da vila de Imbituba;
que pertence o infrator. va e Hazan. Bocaiuva - Rubi- Marciano, para' o Véra Cruz. fans do esporte rei. muni�.���!e1:ar:Laguna).O Sr. Antônio Pereira' Oli- nho, Barbato e Dinarte; Perro- Os quadros tiveram a se- Domingo próximo a Rádio Maria Caetano do cargo de Zelador, pa-
veíra Neto, mais conhecido por ne, Luiz e Flávio; Medinho, Se- guinte constituição: Guarujá irradiará, também, o
Toní é um desses arbitras. 'As I' cura, Bodinho, Lauro e Nenem. Colegial: Brognoli, Papagaio jogo: ,Selecionado da Capital
su�s atuações são feitas de- Os "goals" foram feitos por e Memeco; Gordo, Jarbas e To- X Selecionado do Vale do Ita-

ba�o de medo. �emonstr?u, Leônidas Silva e Medínho. nolí: Edgar, Nauro, qil, Erna- [aí,
maIS uma vez no Jogo Aval x ..,.... ••• ••••••••••••••••••••••• •••• • ••••••• ···IoIõ,ot.·..,.r•• • * * Conceder e.roneraçã,,:

��f;�' ;'�té����� ----�--·----_····-----ci·â:·Cãiari�eDSê· d�IO P��G!��ADJ'th��TAS D:�;:;:'.�': O;;;�z: ';; ':;:�,�::
íuteból. �,��"N.�� .' .

t P ti
.

d
Para a sensacíonal : noitada A Dimas Siqueira Campos, do cargo da,

Vi, no primeiro tempo de [o- lV"l uimen o or an ., de box do próximo dia 17 do classe G da carreira de Professor Normalista.

'go, O arqueiro Isaias cometer c.orre.nte (sabado) , no Teatro do Quadro único do Estado (Grupo Escolar
"Professor Germano Timm", de Joinvile)..sobrepasso e o juiz, Toni não

.D( ....
". São convidados os senhores Álvaro de Carvalho, foi orga- Decretos de 10 de açõsto de 1946

puniu-o por desconhecer co- acionistas da Companhia Ca- nízado o 'seguinte programa: o INTERVENTOR FEDERAL RESOI,va
mo é cobrà<ia a falta. As exe- tarinense de Cimento Por- la luta - Batalha America- Nomea.. :

cuções dos arremessos laterais, ,

�'GRI " �
tland para a assembléia geral, na, com o' concurso de 6 pugí- De acôrdo com o art. 169, do decreto-lei n,

431-, de 19 de março de 1940:
foram todos feitos defeituosa-

J�
que se realizará no dia 23 de Iístas. Esta luta será disputa- I

Ilca Ferreira Vaz para exercer o carg() <le

mente. Permitiu, durante o de- Agosto corrente, na séde social da com os olhos vendados. Escrevente Juramentado da Escr ivania de Paa

senrolar da pugna, as entradas I á.
rua São Fran.�cisco, n. 31, na 2a luta - Preliminar, em 5 do distrito da sede do munidpio e corearea,

.

NJo passe pela vida sem
d t

"

10 h de Jojnvile, cujo serventuário vitalício � Clâu-de sola. Não reprimiu porque 'VIver! Vse ai "PiJula. de Reute�'
'cidade e I aJal, as oras, "roumds " (2x1), entre ama- di" Barbosa Lima.

.

não sabe se é batida com tiro para o fI,ado e tudo lhe parenrá mail com a seguinte dores locais. (3782)

díréto, OU indíréto. Não sabe a,radável. Compostas "e la,redleates Ordem do dia: 3a luta - Muníck de Sousa Celestino Meneghelli para exercer o cargo,
.

EI
. -

d d' torí (P li t) G h 8 de' Juiz de Paz do distrito de José Bciteux.quando a bola é prensada e co- ve,etal•• purflSlmo., do lao(e·altvu e elçaO
"" a. nov:a Ire Orla, au & a x aue O, em

do município e comarca de Ibirama.
mo ela é posta em jogo. aormaUzam as tllllÇlles do aparelllo para o tnenlQ 1946 - 1949. "rounds" (2x1),. com luvas de De acôrdo com o art. 169, d; decreto-loê
O segundo "goal" do Avai .Iceltlvo. I'tajaiÍ, 9 de agosto de 1946. 40nçalS . Esta luta �rá dedica- n. 431, de 19 de março de 1949, combi-.

foi de um "foul" e de impedi- otto Renaux - Direto):' Pre- da a.o 'comércio em geral, que nado c()m o art. 32°, do decreto·lei n. 614,

h de 2 de março do 1942:
mento. sidente; Irineu Born ausen - tanto tem cooperado para a Isaura. Clemência. Lumertz para exercer .,.

O sr. Toni demonstrou sa· Diretor; João José de Sousa realização dõ espetáculo. cargo de Escrevente Juramentado da Escriva-

.ber pitar e não apitar. Cabral - Diretor. 4a luta - CATCH-AS-CAT- nia de Paz do distrito de Passo do Sertão.

Carlos José Batista eHCAM - Peller (catarinen- município'; comarca de Araranguá, co"'- ao

atribuição de fazer reconhecimento de l.l1'a e-,

X .se) X Mascarado (paranaen- firma, cujo serventuário vitalício é Pompeu .

.o CARAVANA DO AR VEN-

N Uá· a de se), em o rounds, (5x2). Esta Francisco Lumertz .

.CEU, MAS NÃO CORRES- Apareceu « ossa 1:- qOlo lut� só será decidida por per. De acôl'do com o art. 7°, item lI, do 01",·

PONDEU .�e da de sentidos. �:et;;�e;: federal n. 1.202, de 8 de abri'

O jogO de sáJbado último, folba» , escre T l r -, L"..I-ru-A
ii

REVISTA João d<>s 'Santos para exercer o cargo ele-

travado no campo da F. C. D., VENpE.SE UMA EM l.lrJl1\!lI Prefeito Municipal de Gaspar.

entre Caravana do Ar e Bo- Acaba de aparecer Ó, nO 1 de OTIMO ESTADO A VALE DO ITAJAI
Co·nceder e,runeração:

U A Leopoldo Schramm do carg& de Prefeit.
caiuva, foi dos menos sensa- "Nossa Folha"" publicado pelo Ioformaçõ.es: MuniCipal .de Gaspar.
cionais do Campeonato, não Grêmio Cultural "Gid Rocha Rua Vidal Ramos, 45 U.&�"1Vl I AA ,Decreto de 13 de agôsto de 194,�

.consPtO"1.1 indo satisfazer aos es- Amaral", que funciona nesta ,,� \.AIlL o INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE'
""1;;>.- Retificar:

·pectadores. cidade. AcrlDála•• �taçõ_ em A resolução n. 10.989, de 9 de outuor<> Iie
O Caravana do Ar, aponta- Anotando o 'fato auspicioso, 0eIáI

do como favorito exibiu um es- apraz-nos colocar em relevo o Mctrlll: Floria.n6po.U._
tUa de jogo moroso, deixando trabalho meritório.---dêê_ses com- RÓ��=t 31 !!

'contrariados a todos e até aos patricios que se preparam pa· FUiai: Cruclúma
seus "fans" que es.peravam ra a luta de dar ao nosso país Rua Floriano Pei:zoto, ./a
uma vitória expressiva. bons técnicos indu�triais. T��:;�..' 2 tentos contra 1, favorável Os nossos parabéns e os vo- Ao-u_ 'IlGII principab
â equipe da Base �érea, foi' o' tos do mais fraIliCo progresso. mu.nfa(1).tee de E.to,ol"

ne e Osman. •

Véra Çruz: Walmor, Teodo
rico e Pedro; Raffs, Natalino e

Marciano; Orlando, Gentil,
Agostinho, Botelho e Vitor.

'" * '" Govêrno do Estado
A Guarujá

irradiará

Decretos de 1° de agôsto de 19·i6

O INTERVENTOR FEDERAL RE�OLVE
TonWT SC'1n "efe·ito:

O decreto datado de 31 do mês p, fin.w,

drão A, do Quadro único do Estado '-Grupo
Escolar li Gustavo Capanema "), por ter side,
admitida como servente.

Decreto de 9 d� açõsto de 1946
O INTERVENTOR FEDERAI� RESOLVE'

1941, que aposentou no cargo de ProfesSf)ra.
do Grupo Escolar Modêlo "Dias Velho", d",
Florianópolis, Nair Ribas Zimmer, COM o vea.

cimento proporcional ao tempo de serviçfJ;'
quando deveria ser com o venciment� integral,.
isto é, Cr$ 4.500,0<> (quatro mil e quinhento..
cruzeiros) anuais, ào acôrde com o rl.espacho
exarado pela Inte.vent.ria federal, em 7 Iie

agÕsto de 1946, no processo n. 680, de 20 .t",
abril do corrente ano.

9 Sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE'"
WETZEL' INDUS\TRIAL-JOINVILLEelA. (MlIrco reg1�1

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA
/
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DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

etrurg1a e Ortopedia clíriíca e cí

J'Ill'gla do torax. Partos e doenças
.

de senhoras
OONSULTóRIO:' R. João Pinto 7

J)1ArÍamente das 15 às 17 horas.
:&i)8ID1l:NCIA: Almirante alvim.

36. Fone M. 251

DR. SAVAS LACERDA
CIJnka médico-cirúrgica de Olhos
_ Ouvidos. Nariz - Garganta.

Prescrição de lentes de
'contato>

OONSULTóRlO - Felipe Schml
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

'BOSID1l:NCIA - Conselheiro Ma-
• ira, 77. .

TELEFONES 1418 e 1204

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional de'Medici na da Universída
de do Brasil). Médico por concur-

10 do Serviço Nacional .de Doan
IJIIIs Mentais. Ex interno da Santa
casa de Mísertcõrdta, e Hospital
Psiquátrico do Rio na Capital .I< e-

deral
CLíNICA MÉDICA - DOENCAI1!

NERVOSAS
- Consultóírio: Edifício Améüa

NETO
- Rua Felipe Schrn ld t. Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

Jlesldência: Rua Alvaro de Carv.. ·

lho nO 18 - Florianópolis.

DR. ROLDÃO CONSONI
em.URGIA GERAL - ALTA CI·
RURGIA - MOLÉSTIAS DE SJB.
.... NHORAS - PAR'rOS ...

. "armado pela Faculdade de Medí
cinna da Universidade de São

Paulo, onde foi assisten te por va·
rios anos do Serviço Cirúrgico do

Prof. Alípio Correia Neto
Cirurgia do estômago e vias bl'
lIares, intestinos delgado e grosso.
tiróide, rins, próstata, bexiga,

tltero, ovários e trompas. Vartco
eeíe, hidrocele, varizes e herna

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

raiso). Tel. 1.598.
RJilSID1l:NCIA: Rua Esteves Ju

nlor. 179; Tel. M 764

DR. POLYDORO S. THIAGO
Médico do Hospital de Caridade d.

Florianópolis
....

Assistente da Maternidade
CLíNICA MÉDICA EM GERAL'

Doenças dos órgãos inter nos, cspec ial
mente do coração.

ELECTROCARDIOGRAFl.-f
Doenças do sangue e do: nervos.
Doenças de senhor-as - Partos.

Consultas diàriamente das 15 às 18
heras.

Atende chamado!' a qualquer hora,
inclusive durante a noite.

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire
les, 18. Fone 702

ItESIDEN-C�.'\: Avenida Trompowskí,
62. Fone 766

Q �'{!,T.gO-Qu-arta teira, ·14 de Agosto d� 1wtíl6 7

COMÉRCIO EXTE>RNO DO

BRASIL, EM 1945. AUlvlENTO
DE VOLUME DAS IMPORTA·
i ÇÕES, E DO VALOR MÉDIO
DA TONELADA EXPORTAIM
Antecipando a publícaçao

'. dos dados definitivos sobre o

DR. ARMANDO VALÉRIO comércio externo do Brasil du-
DE ASSIS rante o ano passado, o S8,'\, i-

Oos Serviços de Clínica Infantil da (;0 de Estatística Eeonômicn c
Assístêncía Municipal e de .

.

Caridade Financeira, do Ministério di
CLtNICA Mtt:6�iT�: CRIANÇas Fazenda, orgão do L B .. G. E.
CONSULTóRIO: Rua Nunes Ma- t e mo esta ... sti
chado, 7 (Edifício s. Francisco). apresen a o r su ,a�"l-

Consultas das 2 às 6 horas CO do nosso íntercambío com
RESID:€NCIA: Rua 1ilarechal Gui·

lherme, /) Fone 783 O estrangeiro, em 1945.

DR. MADEIRA NEVES
A primeira e mais importan-

Médico especialistâ em DOENÇAS
te verificação que esses nume-

DOS OLHOS ros permitem fazer é a confir-
Curso de Aperfeiçoamentó e Lon- maca-o da tendencia, .evidenga Prática no Rio de Janeiro
CONSULT,AS - Pela amarmã: ciaJd.a nos ultimes periodos da
diariamente das 10;60' às 12 hs. à
tarde excepto aos sábados, das 14 g'UJerra, do aumente, se bem
as 16 horas - CONSULTóRIO: . ,

Rua João Pinto n. 7, sobrado ...:._ que ainda moderado, das lm-
Fone: 1.461 - Residência: Rua portações, assim como do valorPresidente Coutinho, 58

DR. M:'\R-IO WENDHAUSEN
das exportações, o qual conti-

Diretor do Hospital "Nerê" Ramos" nua em ascenção. Assim é qUE
CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS as entradas de mercacortas so-

E CRIANÇAS maram, em 1945, 4.291.096 to-
Consultório: R. Visconde de Ouro
Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No. neladas, contra 3. 841. 697, em
vemhro \ rltos da "Belo Horizonte") .1944, tendo havido, portanto

TeI. 1545 um acréscimo de 449.399 tone-
Consultas: das 4 ás 6 horas.

1 'as 'enquanto o aumento do

Reslden�a�u:� ::!1::1 ;��midt, 381:�or' dos embarques fica ex- �1.'_:i·� (/�..,_<.

'1: Oíícina Siômara-----------. pressa na média respectiva j B &{ f. l! ��;
DR. BIASE FARACO I por tone.lada, a qual atíngíu, II O al'f""at" l'ndl'cado ELECTRO-MECÂNI(AMédico - chefe do Serviço de

O ano findo 4.029 cruzeiros,
<� ""

I
..Sifilis do Centro de Saúde ,

-, Tiradentes. 'I Consertam-Ie GeladeIras, Reglstra-
OOF.NCAS DA PELE - SíFILIS tra 4 083 em 1944

AFECÇõES URO.GENITAJS
con· . , .

. , dora.. Numeradorall, Carimbos
DE AMBOS OS SEXOS - RAId"j

,

O saldo positivo da. balança sileiras no valor de 8.844,7 mi- MimiÓgrafol, Máquinas de Escre�
INFRA -

VE��·g;LLE'i-'Ã.� E ULTR.f.- de trocas foi' sensivelmente. lhões de cruzeiros representan- ver, Calcular. Costurar etc ...

CONóSULTAS:das3às6hs.-R. maior em 1945: 3:580,2milhõe.s!do 67,91% e 72,51%, respecti- Enrolamentos de Motores , Esta-
Felipe Schm ídt, 46 I

bilisadores, Voltimefro. e demais
RES.: R. Joinvile. 47 - Fone 1648 de)�r.uzeiros, con�r.a 2.729,4 :ni- vamente,. dos volumes � valo-

.
aparelho. elétricas.

lhoes no eXeI1CIClO anterior. : res globais da exportação; em Atendem-ae chamado. fora da capi

Contudo, para esse resultadc i 1944, nossos embarques soma- tal sob a direção dos us. ERNESTO

concorreu principalmente o Iram 1.950.659 toneladas e ... ,
WOJCIKIEWICZ IR. e ADOLFO

maior volume físico das eX-18.193,6 milhôes de cruzeiros, Rua Vict�:����llell n.O 18

portações: 2.987.221 tonela- com a contríouição, no movi- (PORTÃO)
, I

'

das, contra 2.671.405 em 1944'1menta geral, de 73,02% p.ara
Os valores correspondentes a' o volume e 76,39% para o va

esses montantes foram, res- 101'.

pectivamente, de 12.197,5 e .. , As importações foram de .. O MELHORAPERITIVO
10.726,5 mil�ões, de cruzeiros. 3.853.534 toneladas, no .valor

I
Em 1945> registrou -se� dímí -

� de 7.430,3 milhões.do, cruze .ros
nuição no valor médio, por::- contra 3·384.819 toneladas e

tonel.ada, das importações, o 7.418,'1 milhões de cruzeiros,

I qual
fora de 2.082 cruzeiros em 1944; em confronto com as

em 1944, tendo caído o ano importações globais, esses nu-

Passado para 2.008 cruzeiros. meros representam 89,8070 pa-
nistração de imóveis.

l{
Orzaniza, também, papéis para com

Os valores globais das impor- ra 1945, .e .93,32'% para 1944. pra de propriedades pelos. Instituto"

tacões elevaram-se. a 8.617,3 A América do Norte e a Cen- de Previdência e Montepio Estadual.

mÚhões de cruzeiros, em 1945, tral figuram. com 5(27%. do 1
.....

e a 7.997,1 milhões em 1944. v.alo� das eXIp�rtações ,e 61,01 íF Aos nOtl>:::sosEmbora o comércio com as das importações totais, em ...
�

Américas tivesse registrado participação fôra de 54,327ó e Agen4:esaumentos em todos os senti- 1945; no ano anterior,
I
essa .I

dos no curso de 1945, merece 66,90%. Sómente os Estados
uma referência especial a in- Unidos absorveram 49,35%, leiam
tensificação ocorrida no inter- quanto ao valor de todas as

cambio com a Europa. Em .. exportações brasileiras, .em

1944, o Brasil embarcou para 1945, mantendo, assim, a po
o Velho Mundo, 671.402 tone- síção {los ultimes anos; qúan-
ladas de mercadorias diversas, to ás importações, a sua par-

._ & -...& & ,_ &T& ,. __ & &..,. &T' & &T&..&..&_ '& &..&T&..&..& _
no valor de 2.166,9 milhões de tícípação atingiu 55,11'1r. Os

11_"'_ . .. '" .. .,-_ _ �- __ .. ..- ._
.

cruzeiros; ent 1945, àS remes- níveis referentes ás trocas com

I COMPA�ll'JDI A 6611;..�r1 D' ii. IA'A" � sas totalizaram 887.362 tone- a América do Sul mantíveram-'
l'UUl'I i'l.I.AIII..l'� 11 J.. .

( ladas e 2.826,2 milhões de cru- se, de modo geral, inalterados
'odada ,. ta70 � Sétl.�, J A I J!. �

z·eiros. Dos países europeus: em 1945, tendo ocorrido as

INC�lfDIOS .. T:RA.NSPOJlT};(l, recebemos 115.670
,

toneladas variações mais importantes, no
I em 1944, e 228.650, em 1945, intercambio com a. Argentina

Cifras do .BaÍanço d� 1944,

I
..

t-• nos valores, respectivamente cUJas Impor açoes de produtos
de 420,2 e 1.007,4 milhões de brasileiros sofreram ligeira

CAPITAL E RESERVAS ·Cr.
.

80.900.606,30
S C,ruzeiros. Em r,elação ao .TIO- queda, tanto na· qUflntidade

Responsabilidades
.

Cr$ 5 978Ao1.755.97
� vimento total do IlOSSO comér- como no valor: 457.644 tone-

Reéeta c 67.053.245,30

I
cio externo, a contribuição per- ladas e 1.457,4 milhões de c'ru-

Ativo " 142.176.603,80 centual da Europa, que havia zeiros, em 1945, ,contra 513.812

) Sida, de 20,20'lr em 19441 subiu toneladas e 1.473,2 milhões em
98.687.816,30

( a 23,17%, no valor das expor- 1944. Enquanto isto, cresceram
« 76. 736.40! .306,20 f tações;. quanto ás importações, sensivelmente, no valor, as e�-

� essa contribuição passou de portações argentinas para o

Diretores:

l�
5,25% em 1944, para 11.69% Brasil: 1.305.440 toneladas e

Dr. Famphilo d'Utra Freira de Carvalho. Dr. Francisco em 1945.
.

1.862,9 milhões de cruzeiros,
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim. Barreto d� Araujo Durante o ano passado,. as em 1945, contra 1.423.784 to-

I e José Abreu. Améri'cas receberam 2.055'.825 neladas e 1.698,1 milhões em

_____ ...._...,.,,_..............· ..........·"'.._w...."'......._......._.."'......_........"'.-"'&...
- ...."'-....."'............_.............__.._1'1....... toneladas de mercado.rfus bra- 1944.

Estatística
-

CAMINHOES NOVOS
Sobras de guerra, tipo militar.

Para 5 e 10 toneladas.

Entrega imediata (cêrca de �O .ajas).
\

'fratar com Irmôes Glcvo n.
Rua João Pinto, 6' - Florianópoli ..

DR. NEWTON D'AVILA
Operaçôes - vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, ré to e
anus - Hemor.roidas. 'I'ratamen

to da colite amebiana.
F'Isíojerapla - Infra vermelho,
Con sulta: Vitor Meireles, 28.

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

Resid: Vidal Ramos, 66 ..
Fon .. 1067 TOME RHOT
PlACas •
AN�ICOS

TOMEM
>

finhl Crelsttm
'.sn.VElllA"

ESCRITóRI() IMOBILIÁRIO
A. L. ALVES

Rua Deodorc, n. 35 - Fnolis,

Encarrega-se de : compra, venda, hi-

peteca, legalização, avaliação P: admi-

I QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR: Se o= que '.h.

interessa é, realmente, uma providência'
para endire'itar o que estiver e:rrado ou

.para que aIOI;uma falta não se repita; e

N.íl.O o escândalo que a sua reclamação
ou queixa poderá vir a causar, encami.
nhe·a il SECÇÃO RECLAMAÇõ�S,
de O ESTADO, que o ""-SO será levado

AUTOMOBILISTAS I
Atenção

Povo o seu- dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDa

todo dià esta coluna
até o fim

Rua Conselheiro Mafra
ne. 94

-- Pedimos avisar. por telegra
ma, quando o jornal não chegar'
no mesmo dia.

Sinistros pagos nOb último" I\) ano!

Responslibilidades

sem demora ao conhecimento de quem
de direito, rece�end� v. s. uma informa
ç;i') do resultado, ,embora em alguns ca.

sos 0&0 sejam publicados nem a recla

mação nem a providência tnmada,

.1

DOENÇAS NERV1SÁS
Com os progressos da mediciIIU!,

hoje, as doençml nervosas, quando·
tratadas. em tempo, são male.<! pel'.
feitamente remediáveis. O \!urandei1
�ismo, fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados d.
tais enfermidades. O Serviço N.�
cionaI de })oenças mentais dispõ.
de um Ambulatório, que atende gra1
tuitdmeute os doentes Ilervosos 111.4.
digentes, na �ua Deodo'ro 22, dai I
�� 11 lhoras. diàriamente.

'1 �l�A' C'AI ,,-. t, Fabricante e dist.ribuidores das afamadas con- ,•• II fecções. uDISTINTA" e RIVET. Possue um gran.'
.

�
,

.�
. de sortImento de casemiras, riscados, �rins

I' ',,'. .1.,
. bons e baratos. algodões, morins' e aviamentos .

para alfaiotes. que recebe diretamentfl dalll

II melhore. fábricas. A Casa ·A CAPITAL" chama a atenção doi Snrs. Comerclant•• do interior no sen.tido de lhe fazerem uma

.

visito ante. de efetuorem suas compra•• MATRIZ em Florian6poU•• - FILIAIS emj81umenau e Lajes. i
..----------------..,..------------------..----------------.---..-----------.------------------------�

,

I
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"C" ;.;.-- . .:; ..

«Se· uma lesma», ·Iá o diz mestre Castilho Antônio, "pudesse ser um tigre», teríamos:
tido ontem, um vivo exemplo no inominável' qrligo de José Medeiros,' a que ·êle' deu:
o subjetivo, personalíssimo título de '�Crápulas". E diz, ainda, ali, que tem :�doi�
braços" � P·ois, se ninguém o apelidou .de V_énu� :de Milo, por, que ,aleg�u .

po��m� um
par de membros .chuchus, incapazes de açao �utll, quauto mais de reaçao boliviana? .•

«Têdas as naçêesde mundo, exceto
'8 Rússia)

Nova York, 13 (U. P.j

-I
espalhada por todo o- mundo,

"Tôdas á nações do mundo, ex- para lançar a confusão e o re

ceto c. Rússia, desejam a paz; sultado é a animosidade que
A União Soviética está reali- já existe contra. a Rússia".
zando uma política de obsiru- --------------------------

O Cardeal CereJeira C�$ 500�OOO,OO ���d eg��::.etg�:sh:; el��in� Um grande brasileiro
cheg,ara" di"a 2, .

de' .. �úxílío los anti-comunistas. e, a seguir; João Frainer
tU consolidar seu domínio nas re-

Ó
" P.Alegre, 13 (E.) - O inter- çiões em que exerce sua in- Evoluímos tão rapiâa- Não se dispensam os che •.

pr xlmo I
•

•

ventor Federal as�indu um de- fluência", 'na Europa (J na mente em política, quer im- tes, mas muito mais se exi.
Rio, 13 (A. N.) - DIvulgou- ereto' na Secretana de Educa- Maruicliúria. pulsionados pelas nossas ce dos que o são.

se que o patriarcha de Lisboa- ção concedendo um auxílio de Essa grave acusação foi feita necessidades quer pelos im-
'

Nua lhes basta o prestígio'
Cardeal Cerejeira, chegará ao 500 mil cruzeiros á União Sul hoje, pelo sr. Herbert Hoover, perativos da vida interna- 'pessoal, E'-lhes indispensa•.

Rio de Janeiro no dia primeiro Brasileira 'de Educação e Ensi- ex-Presidente dos Eiaâos Uni- cional, que se nos torna âi-, veZ grande e sólida cultura;
de setembro próximo devendo 'no desta capital, para a orga- dos. o ilustre estadista norte- ficil cadenciarmos os nossos inteligência pronta e pers-
seguir para São Paulo no dia nização da Universidade Cató- americano afirmou, ainda, que passos em acõrâo com as incas, notauel, espírito de'
.segulnte em trem especial; Iíca do Rio Grande do Sul. "a quinta coluna soviética está exigências da época. Esta- iniciativa, çraruie compre-
atendendo, assim, ao convíte l Essa subvenção será paga mos presos, de, um ,lado, á ensão humana e uma in-
do cardeal de São Paulo, Domlem três quotas, sendo uma no Rotar, Clube de rotina que nos guiou a exis- cansaoel operosidade, atora
Carmelo, para 'visitar .S. Paulo. corrente exercido e as demais

FI. I.
.

'

tência nacional durante 'outras virtudes de espírito,
O cardeal Cerejeira regressará em 1947 e 1948. Orl8nÓpO IS' mais de cinco d1cadas, de�- e coração.
a Lisboa a 15 de setembro afim -------, .' _ r de a proclamaçao da Repu- Essas credenciais temo-
de presidir as solenidades da Au,mént,am OS pre"os Realiza-se amanhãás 12 ho-Iblica. Sentimos de outro o las tõâas em Nerêu Ramos�J._
canonização de São João de Y ·ras� no Clube ._12, de Agosto, influxo de novels postul(uios, Na sua atuação de aâpo-'
Brito. '

__ dos automóveis mais uma reumao do R. C. de I a necessidade de rumos mais gado, de político e de gover--�'lorianópolis,
.

obedecendo ao adequados com os tempos, nante, encontramos o chefeWashington, 13 (United) programa abaI.xo, aprovado pe- de processos mais conentâ- esclarecido, o mentor se.,O escritório regulador doe pre- lo Conselho DIretor.
. _ neos com o progresso da ci- guro, a ação ininterrupta, o'ços autorizou' novo aumento 1°. Haste,amento do Pavílhão vilização. Ambos nos apre- conselheiro solícito, o cora-nos preços máximos de venda N íonal

de automóveis. Este novo au-
ac .

_'. sentam razões que impres- ção que compreende.
2� Recepçao do novo, compa- sionam, -arqumentos que Por isto se impôs á eeti-mento entrará em vísor íme- h O C rd s"b n e�ro sr. scar_ a, 00.

.• comovem, fatos que conven- ma e á consagração do po»Rio, 13 (Via Aérea) Di- diatamente e ascende a 7%. A 3 A�r�sentaçao de conviua-
cem. E ficamos em dúvida, vo, que o elegeu seu repte-vulga-se que a polícía marítí- "OP,A'; preveniu aos futuros dos e vlsItar:tes. ,

. sôbre qual o. melhor cami-.' sentante no Parlamento Na-.ma, quando fazia a verifica- compradores de. automóveis �o Saudaçao a data naclOna� nho a seguir, tanto mais cional, onde mereceu. a can-ção dos mortos do incêndio do quê' é possível que os preços S�ls�a, pelo comp. Tom T.
que são múltiplos e comple- fiança absoluta de seus pa-"Duque de Caxias", veiu a des- aumentam outros 5%, depois W ldí '

'cobrir que teriam embarcado 'de reunião do 'comité assessor lo' -
, ,

. xos os problemas cuja solu-. res que o sagraram õiâer:
5 S�u.daçao a data na;cl�nal ção nos é reclamada pelos das forças majoritárias.no navio mais de 50 pessoas, I de agentes de venda de auto- d� Bolívía pelo comp. Lourival superiores interesses do Pelo seu saber' e pelo seu:cujos nomes não constam da móveis, marcada para quarta- C.a�ara. _ país. esforço, pelo verticalismo de-lista d� pass�geiros..0 fato foi feira próxima. 6 Saudaçao a S. M. Haakon Antigamente entre' suas atitudes públicas, pro-comuníeado as autorídades na-

•• Vil da Noruéga pelo com. Flá- - ,'o nos,
.

t: d
. , .

, vais, que teriam. deter.mina,d.o PrOibida a exporta- vio Ferrari.
_ a que!tao ,p�l'ltzc.a era uma Je ,ou-se o muntctpio . para:

a abertura de ngoroso mqueri- _ • 70 Palestra do dia: "O tra- questão sentzmer:-tal.. o Estado e do Estado para,
to para apurar reSiPonSabili-11!80 de SUIDOS, balho jíaaComl

_

d
o povo se âeixaoa quuir a Nação, dentro de uma au-

."
.

' \
. �lh�, as C0Ir,l,ISSoeS e um pelos laços de arnizaqe ou réola de respeito e admira•.

dades.
: Rno, 13 (A. N.) - O presl-_ Rotary Clube a, caI1g;o do simpatia que "'lhe inspira- ção que é, para nós, fQJrte'

O'J·z·lmados OS reba- dente da República ,assinou comp, Arnoldo Suarez Cuneo.
va.m os chefes; a tanto cre� motivo de orgulho.

decreto suspendendo, em todo 8° Hora da. Camaradagem:.. denciados pelo seu prestígio A sua voz, que conâuziu:

b
"

'

'8' o país, a exportação de suínos 9° 'ElliC�rramento �a _

sessao
pessoal.

.

as massas no memoraoesD OS SUIDOS pau IS- de corte e seus produtos deri- e. saudação ao Pavilhão Na- Certos ou errados, eram prélio eleitoral de 2 de de-,

tas pela P'este vades destinados, á alimenta- Clona!.. êles a última palavra em zembro, não ;é dentro âa:
ção humana. Fpol_IS, 14 de Agosto de 1946. assuntos polítícos. Assembléia, C o n s t i tu i n-

Rio, 13 (Via Aérea) - Esti-

bêm
. Arn�l�o Suarez Cuneo Não se indagava de seu t e, apenas a voz de Santa:

veram no Guanabara os fazen- Não ouve Secretano.
programa doutrinário. Por Catarina, falando ao BrasiL

deiros paulistas Benedito Silva

do Re"oob_ec,·do ',pela
certo que representavam E' a voz do Brasil, do e-«:

Queiroz e Raimundo Racha, da por causa li
_

.

uma corrente partidária, ma sü democrático, voz firme e'
Alt,a soroceoana. Entregaram. r

n Argeotl"na' uma' corr.e"!t� partidária, intransigente, vigilante e'�"
ao presidente um memorial so'- -

cata,rro í mas os pnczpzos dessa �cor- clara, que nos garante a:
licitando urgentes providên- Buenos Aires, '13 (U. P.) _ rente 'não eram objeto de verdadeira liberdade contra
cias sôbre a peste suina. ÓS 'E:iPERIMEN�E ESTE REM:ll:DlO Oficialmente f o i anunciado discussão. O povo estava as investidas pseudo-demo-.

d d' d
�

Se v. S. sofre de aturdimento catarral �

t d 't' d t
.cna ores ese]am o governo nue o Govêrno da Argentina com eles e era u o. cra zeas

'

os ex remzsmos es-·
. , . ou de zumbidos nos ouvidos, ou se o ca· �

O segumte: moratona para ,os, tarro obstroe a parte posterior da sua reconheceu o novo/Govêrno bo- Hoje o cenário mudou por cravagistas, Jl.esSe afã im-·
criadores cujos rebanhos te- garganta, certamente se alegrará ao sa· liviano. completo. patriótico em que os vemos,
nham sido atingidos; finan- ber que essa tlIo aborrecida afecção,

de-j
de promover a anarquia no

ciamento para incentivo de saparece prontaniente com o simples tra·
'seio da coletividade, cal-

nova criação. Os fazendeiros tamento, amante <;llg!lns dias, de PAR·

H' O M E, O' P A T I A'
: cando ,aos pés, com inf'ame', . � MINT, o qual poderá adquirir em qual· ,

revelaram que atInge a cerca quer farmticla ou drogaria. desprêso, O sangue sacro-'
:de 500 mil as cabeças perdidas.- Nota-se uma grande melhora ,logo no santo dos soldados brasilei-
Mostraram que só a cidade de pr\Ineiro dia. A respiraçllo se torna mais

"

ros, mortos nos campos de'
,Assis no an<> passado expor-

facU e desa�rooe,� gradualmente, os HOlVIEOPATIA - Prefira: COELHO BARBOSA batalha.'- ' zumbidos dos OUVIdos, a dor de cabeça,
,

_tou para Sao Paulo 117.319 a sonolência e a obstrução nasal. A Homeoçatia Coelho Barbosa _ completando a IS de Agôsto A voz de Nerêu Ramos é,.
pOl1COS e que êste ano somente A'perd'a do olfato e do paladar, a dlfl· 'inq'uestionavelmente, a voz'

d corrente seus 88 anos - é a preferid'l em tôda.a i\méricaconseguiu enviar, 26.629. culdade de ouvir e o desprendimento o de um autêntico chefe, demuco nasal na garganta silo outros sinto- do Sul, pela sua ,exilitência quase centenária.
mas que indicanlãpJ:esença de catarro, um p,atriota sincero. A voz:'
o qual deve-se combater com o tratamen, H O M E O P A T I A. - PreÍlra: COELHO BARBOSA de um grande brasileiro.
to de Parmint.

.

__ .

Flol.'lanõpoU" 14 '11e Agosto de 1946

"Ao inv,és de se expandir"
após a guerra -:- acentuou o '

sr. Hoover - a liberdade está
sendo afogada".

I "

"

Viajavam clandesti
nato8Dte, DO «Duque
,de

'.

Caxias�)

Propondo a extioção
do concubinato

'

Tóquio, 13 (United) - As
deputadas pertencentes á Dié
ta japonesa apresentaram um

projeto estinguindo o concubi
nato no J�ão. Segundo a

deputada Fusa Tomica, exis
tem no pais 175.000

concubi-/nas, o que ela qualificou de sis

te�� feudal de escravatura ·fe-
nllnma. i, NUNCR EXISTIU IGURL

P A R A' F E R I A S,
.

E C Z E MAS,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

AMIGO!

Ouve, aos sáJbados, das 17,30-
horas, ás 18 horas, o prOigr�a
da Juventude Estudantil Ca
tóltca, do Instituto Comção de-
Jesus.
"Eu sou o Caminho, a Ver'";

dade, a Vida".

Viva Cristc Rei!

,"

I.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


