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se a indústria e o comércio' -prosseguirem' nf 'marcha altista, a vida
dos' consumidores transporá, afinal, os limites .da paciência,. e a fome
há de fazer a justiça que as leis não' tiv'erem reali�ado. Doloroso é
dizer isso,mas' muito' verdadeiro, e· ma.is vale prevenir agora do que

lamentar depois.
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À. «Tribuno Popular» foi suspensa Rio. 16 (A. �)e_ R���!S��!?uslve o Brasil

P
·

di se, ontem, o Conselho Federal Dentre os assuntos que serão,
"or qUInze las de Comércio Exterior, tendo o tratados, figura a explanação,

Rio, 16 (A. N. )- O gabíne- suspender por 15 dias, a partir diretor geral dado conheci- feita pelo conselheiro Juvenal,
te do Mi-nistro da Justiça dis- grafo único do aludido decre- de 15 do corrente mês, o jOT- mente ao plenário da instala- que, referindo-se à conclusão,
trfbuíu a seguinte nota: "A to-lei, baixando a seguinte nal "Tribuna Popular", edita- ção, este ano, duma conferên- em parte, dos trabalhos dai

Trfbuna Popular, em edições Portaria: "Portaría n. 11.875, do nesta Capital. (Ass.) Caclos cía mumdíal a ser convocada
I
Comissão organizada para es..

sucessivas, vem dirigindo in- de 13 de agôsto de 1946. O Mi- Luz". . pelos estados, sob o patrocínio' tudar o reaparelhamento dos

júrias contra os poderes públi- nistro de Estado dia Justiça e das Nações Unidas, para esta- serviços
•
do Brasil, pediu a.

cos e aos agentes q,ue os .exer- Negócios interiores, usando da *** Eu estou abafádo. belecer normas da política co- convocação duma sessão ex ...

cem, crime este previsto no atribuição qU€ 'lhe confere o Confesso que nunca vi um mercíal a ser seguida '110 após traordínáría. do Conselho para

decreto-lei n. 431, de 18 de artigo 4°, parágr-afo único do cínico tão cru no erroto guerra, especialmente na ques- o exame do projeto do decreto..

maio de 1938. Em consequên- citado dec.-lei 431, de 18-5-938, .

das suas afirmações, tão tão das tarifas alrandegártas, lei elaborado pela comissão.

cia, o Chefe de Polícia do Dis- considerando o que consta d08 vil no comentário, como Haverá uma conferência IPreli
trito Federal determinou a autos' de apreensão

-

que acom-
tem demonstrado ser êsse minar, da qual partícíparão
rnolecote e diretor do «Dié

apreensão de vérías edições. panham os ofícios números
Caracterizada a reíncídêneía, 998, de 28-6-1946, 100, de ....

rio».
d d 1.

resolveu este ministério deter- 1-7-�946, 102,' de 23-7-1946, Depois e me ar qua 1-

minar a suspensão do jornal 107, de 7-8-1946 e 108, de .:.. dad�s qdue t !dranscendbe"!- a

pelo prazo de 15 dias, conter- 8-8-1946, ao Chefe de Polícia. escera e o as as erxe

me autoriza o artigo 4,0, ,pára-' do pi-s.tríto Fede rI;LI. 'resolve ezas, r: �fi.rn:!.a'4. on'tem, -;:
-e o' tniéerãvel! _;_'que, �u lhe
atribuíra as condições de
ebrilhente». e «1.0 IUlJarD
no concurso prestado, há
tempos, no Instituto de
Educação.
Afirmo que é, essa, uma

intelJral mentira, - visto
como não assisti às provas
do referido concurso peda
lJógico. Nunca tive rela

ções, nem sequer conver

sas camarárias, com o feno
menal sujeito, que, aliás,
vale quanto mostra atual

mente, pela irnprerise,
Admiro-lhe, Deus lou

vado, a exemplar cara de
bronze, com que se exibe
para a rosa dos ventos, no
jornal em cu�as colunas,
até onde enxergo; nenhum
outro redator se lhe em

parelha na audácia de in
sultar os adversários, cons
purcando embora a fundo
a própria alma, para a

salvação da qual tôdas as

orações serão poucas.
*
* *

E'. Ando, nem sei dizer

como, de nojo, nojo e mais
nojo. Ainda não vi cria
tura parecida nos 10nIJos
caminhos já percorridos
em mais de meio século
de existência. O cenário vai
de pernas para o ar. Curio
sos especímenes de gente
batizada epevoretn: os pa
gãos pelo desgarre, pelo
caradurismo da sua ativi
dade pública.
Êste sujeito, êste José,

qual! Vai deixar nome nas

pálJinas da época. Vai ser
o traço, a nota culminante,
ataria negriesirne do ior
nalismo provinciano ...
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Não se conformaram
.

com a sentença
,

JERUSALÉM, 16 (Ui. P.) - Os dezoito terroristas judeus
condenados à morte empenharam-se em viva luta com os guar
das no Tribunal, logo que foi 'conhecida a sentença. Entremen
tes, aumenta a tensão em tôda a Palestina devido aos rumores
de que desembarcaram centenas de imigrantes clandestinos,
depois que três navios conseguiram burlar o bloqueo brítâní
co. Essa noticia irritou ainda mais os judeus, tornando-se ain
da mais grave a situação existente na Terra Santa. Entremen
tes autoridades britânicas desmentem que qualquer navio te
nha burlado o bloqueio naval. e desembarcado imigrantes íle
gaís em terra firme.

B Rússia não concorda
PARiS, 16 (U, P.) - A União Soviética se oporá a que aos

Estados Unidos e a França tenham o direito de voto nas co

missões da Conferência da Paz e que sejam encarregadas de
colaborar o tratado de paz com a Finlandía. Procuraram ain
da os russos impedir que a França tivesse direito de voto na

redação dos tratados de paz com a Rumânia e os 'Países bal
cânicos. Alegaram os russos que não se justificavaque 'a Fran
ça tomasse parte na elaboração dos tratados de paz com países
com os quais nunca esteve em guerra.

ft afirmação é ridículà
PAR]S, 16 (U. P.) - Não é exato que o Ministro do Exte

ríor 'da Austrália, sr. Evatt tenha recebido "sugestões no sen

tido de moderar ou evitar seu antagonismo em relação aos de

legados soviéticos à Conferência da Paz. Segundo a mesma

fonte australiana, é ridícula a afirmação de que Herbert Evatt
tenha tornada tal atitude de aposição aos russos".

VERDADEIRas BATALHAS DE Rua
CALCUTÁ, 16 (U. -P.) - Cinco pessoas morreram e ou

tras cem resultaram feridas em consequência dos violentos
conflitos ocorridos entre hindús e mussulmanos durante o dia
de hoje. A luta começou som incidentes isolados, espalhando
se e aumentando de intensidade até transformar-se em verda
dadeíras 'batalhas de rua. BARRBIROS FILHO

]0 João Neves
Berlim

Ministro
foi

. PARíS, 16 (U. P.) � o senhor João Neves da Fontoura"
Ministro do Exterior do Brasil, seguiu de Paris para Berlim,
onde deverá passar este fim de semana. Essa informação fQi
facilitada à imprensa pela delegação brasileira à Conferência
da Paz. Segundo a mesma fonte o senhor Neves da Fontoura

foi acompanhado pelos delegados Euvaldo LodJi e Raymundo
Castro Maia. Os brasileiros deverão estar de regresso a Paris
na segunda-feira, a tempo de participar nos trabalhos da .ses

são plenária da Conieréncia da Paz.

a

Morreram, 30 ' mil
durante a ocupa�ãoAnistia para os

holandeses casados
. com, aI81b,ãs,

Batávia, rs, H. 1.).,- UnS!
trinta mil holandeses falece..
ram durante a ocupação mipô..
nica das Jndías Ori,entais ,Ho.

Haia, (S. H. L) -- O diária landesas, Deles, oito mil (j
"Trouw " i,nfoflma que três quinhentos eram soldados e
mil holandeses que se casa- oficiais que morreram come)
raro com mulheres alemãs, du- prisioneiros de guerra e dea
rante a ocupação e atualmente mil e quinhentas rntilheres �
vivem na Alemanha, lhes será crianças que faleceram nos

permitido em breve voltar á campos de concentração nípô«
Holanda. nicos.

Mais uma greve nos EE.·UU ..

DETROIT, 16 (U. P.) - Quarenta navios ficaram parali
sados no pôrto de Detroit em consequência da greve de mil
maritimos, Informações autorizadas indicam que outros ses

senta navios, que deverão chegar ao pôrto, também ficarão,
imobilizados por causa da greve. Espera-se que a greve, por.
elevação de salários, se torne cem por cento efetiva.

Regressaram mais dois
hereís de Montese

Rio, 16 (A. N.)· - A bordo feridos na explosão de minas'
do Cantuária, procedentes de e projetis na batalha de Mon ...

Nova York, chegaram ontem tese. Os dois pracinhas, que
mais dois rertdos de guerra, sofreram a amputação de uma.

recuperados pela moderna cí- das pernas, tendo sido reeupe ....

rurgia dos hospttais noite- radas e ajustadas nos hospi ...
amertoanos, Trata-se dos pra- tais dos Estados Unidos, rece ..

cinhas Mauro Canto da Cunha beram pernas metálicas movi ...

e José Pinto de Freitas, am- montando-se com grande de..

bos integrantes da F. E. B., sembaraço.
'

_____________________________________________________

'1

Os comunistas desmentem
NANKING, 16 (U. P.), -- a propósito da notícia de que os

comunistas 'chineses assinaram um tratado militar' 'com iii
União Soviética e Mongólia exterior, '�un lporta-voll comunista
de Yenan desmentiu categórícamente esses rumores, destacan...

do que se trata, de uma manobra nacionalista 'Para lançar 8l
confusão em torno dos objetivos dos comunistas chineses. Se
gundo 'os boatos nacionalistas, o. tratado militar referido ter�,
sido assinado em Kalgan. O porta-voz comunista, ao desmenft,
tir os rumores, destacou que essa informação era sem tunda
mente e que jamais passara 'Pela idéia dos 'comunistas. chíne-
ses tal coisa.

'
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,Causou boa impres
são o discurso do

sr. J080 Neves
Londres, 14 (B. N. S.)

Causou bôa impressão, em

Londres, o discurso pronuncia
do, no dia 31 de julho, pelo
chanceler brasileiro João Ne-

jves
da Fontoura, "

Conferên
cia de Paz.
Salien ta-se a ínsenção de

ânimo com que falou o delega
do brasileiro, de referência aos

vários problemas que a Confe
rência de Paz terá de resolver,
mas o que sobretudo agradou
foi a maneira por que o chan
celer do Brasil mencionou a

delegação que o seu país rece

beu da Améri:ca Latina como
único pais latíno-amerícano
presente ao' conclave de París.

I Tendo particípado ativa-
o mente da Batalha do Atlânti
co, no combate aos submari
nos corsários do eixo, e defen
dido com vígor a polítíca de
união e de solidariedade conti
nental, e, mais tarde, comba-

I F RI O•POLIS 1 d d d tido com a Força Expedícíoná-SA DA DE LO AN·: a ma ruga e. ria Brasileira, nas montanhas
CHECiADA A JOIHVILE: 7 da manhã.

I
da Itália, o Brasil naturalmen-

SArDA DE JOINVILE' 10 da manha-. te se encontra na posição .deArt. 3° - ':ê'ste decreto-lei entrará em vigor •

porta voz da R úblí 1 tína data da sua publicação, revogadas as dispo- CHECiADA A . FLORIANO'POLIS,' 5 d'a tarde.
'- s e'PUI icas a 1-

sições em contrário.
. no americano que cFlorianópolis, 10 de ag ôsto de 1946.

- ,

, , orno se sa-
Ytmar Corrêa, presidente. be, pediram a sua atuação em

.

Publicada na Secretaria do Conselho Admí- Informaçêes· f d t dmstratívo do Estado, em 10 de agôsto de 1946. '. avor o e er.mos e paz "juntosL�,,:: Üsualdo Ferreira de Me/o, secretário
e honrosos" para a ItáII·a.administrativo,

É aproyado, nos têrrnos abaixo, o proieto de Em Fpolis. - na Redação do «O ESTADO» Embora as opiniões divirjamdecreto-lei da Prefeltm:a Municipal de São r- H 1 ítse. remetido com o oficio n. 121/1.547, de ,. Em Joinvile' - .no ote Príncipe ml11 o, no caso da paz a ímpôr����1946, do Departamento das Múnicipalida· á Itália, não 'deixou de mere-
Texto do projeto, de decreto-lei nos têrmos em ;'1II!I1IIJ!I-�..�!i-�IIl!�I!!I!I.���"���IIII!�"���������- cer a simpatia britânica a'que se acha redigido �e julbo de 1946, do Departamento das Mu- (Cr$ 314,300,00), destinado a atender às des-
Art. 1° - Fica aberro, por conta do saldo nicipalidades..., . A

pesas decorrentes do decreto-lei n. 311, de 8 anunciada atitude do Brasil dedó "exercício anterior, ,0 crédito especial -de .. Texto do proieto de decreto�l(!1, 11;0$ termos em de julho último que aprovou o orçamento para .

t ",rfCr� 7.140,00 ,(sete mIl. cento e quarenta Cru. qlte se acha redigido . a construção de uma ponte de cimento aIlna. ln eI1c�er, em seu nome e no
zeiros) para' pagamento ao I. A, p, r. e T;, B, Art. 1° - Fica alterada, como se segue, � do no Km, 24 da estrada ,B1umen�l1.Itaja.í, da América Latina em favorA. de contr.ibuições referentes à 4 meses de redação do art. 6°, alínea a, do decreto·lei n. Art. 2° - tste decreto-leI entrara em "'lgúr

I
'

1944 e aO,exercício de 1945. 66 de 12 de agôsto de 1944: n,a _data da sua 'p�blicação, revogadas ,"s dispo· do adversário. de ontem.Art. 2°' - tste decreto-lei entrará em vi"or �) Na rua Marechal Deodoro, desde o s�u Slçoes em contrano.
. .

!la qata da SUi! publicação, revogadas as di;j,o- inicio na cabeceira da Ponte doutor Nereu Florianópolis. 10 de agôsto de 1946.
•
O chanceler' brasIlell'o foisic;ões em contrário. - Ramo's, até a estação da eslràda de ferro" Do- Ylnlar Co'rrêa) presidente. .

t f l'
..

. __

Florianópolis" 1Q de agôsto de 1946. na Teresa Cristina"; na rua coronel Collaço, Publicada na Secreta,'ia ao Conselho Admi. mUI o e IZ na sua eX'poslçaoYI",ar Corrêa, presidente.
'

desde a cabeceira da mesma ponte, até a esqui· nistrativo do Estado, em 10 de ,agôsto de 1�46. da políttca exterior do Brasil ePublicatla na Secretaria do Conselho Admi- na da rua coronel Cabral;_!la... .!'ua Lau"o Mül· Lu,,= Osvaldo Ferre>ra. de Melo, secretano . ,.nistrativo do Estado, em 10 de agôsto de 1946, ler d'esde a esquina da/rua <»ronel Collaço, administrativo, na defesa dos prmc1plos de so-L�H:if OSt_-aldo Ferreira de Melo, secretário até' a esquina da rua Esteves Júnior; e na rua N. 227
l'd

.

d d d' t.admmlstrallvo, São Manuel, desde a esquina da rua Lauro É aprovado, nos têrmos abaixo, o projeto de l' arle a e e e JUs Iça entre
N. 224 Müller, até a esquina da Travessa ?7 de. Abril" decreto·lei da Prefeitura Municipal de Rodeio, as nações que são a base daÉ aproyado, nos têrrnos abaixo, o projeto de só será permitida a construção de predl0s de remetido com o ofício n, 116/1.521, de 30 de

dec,·eto.le! .

da Interventoria federal, remetido dois 04 mais pavimentos ·e' no alinhamento. jl1l<>o de 1946, do Departamento das Municipa· fraternidade pan ... americana:Com o .ofec.o n, 525, de 30 de julho de :946, Art. 2° - Os prédios residenciais de um lidades.'
'

"E t t· tTexto do, projeto de decreto·lei nos têrmos em só pavimento, dentro <1'0 perímetro urbano e Te.,.-to do projeto de decreto"lei MS têrmós em n ramos nes e recln o com
que se açha redigido nas ruas não mencionadas 110 artigo anterior, que se acha redigido otI'mI'SmO As suc<'peI·t tArt. I? '.- .Fica aberto, por conta _d,o saldo serão construidos com afastamento mínimo de Art, 10 - Para efeito de suspensão do tra. ..'.., as en re

do exerc.�lO antenor, o crédito especial de três metros do alinl1amento. balho, na forma da legislação vigente, serão as nações, como a de,sconfian-cento e vll1te e seis mil e setecentos cruzeiros Art. 3° - 1':ste decreto-lei' entrará, em vigor acôrdo com a tradição daque.le município, res·

ça ,ent're OS homens, ha'-o de de.:.(Cr$ 1?6,�00,00), para atender às despesas na data da sua publicação, revogadas as dispo- peitadas as exceções da lei ou instruções do
com melO-Ílo.e c;�Jçamento a paralelepípedos do sições em contrário. Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, saparecer qUan�o" fa'çarmostrecho fronteIro a nova Escola de Aprendizes Florianópolis, 10 de agôsto de 1946. os 'constantes, da seguinte tabela: ai

Mannh�ll'O�, e!TI construção na estrada geral Yl",ar Corrêa, presidente, J -'- Feriados civis m""icipais claro uns aos ou ,ros". .Flonanopohs·B.gl1açu. Publicada na Secretaria do Conselho Arlmi· a) - 14 de março de 1937 (data da insta.Al't. 2° - Éste decreto·lei entrará em \'I"or nistrativo do Estado, em 10 de agôsto de 1'1.46, laçào do município). Comenta,:, se, em Londres,h,a _data da sua 'p�lbIicação, revogadas as dispo- Luiz Osvaldo Ferrei'ra de Melo, secretário II - Feriados reliaiosos t b' It d tSlçoes em contrano. administrativo. a) '_ 4 de outubro (São Francisco de As. que es a oa vo::ta e e es a
Florianópolis, 10 de agôsto de 1946. N. 226 sis) - Padroeiro da cidade. sinceridade do 1::)rasil serão,rimar Corrêa, presidente. É aprovado, nós têrmos abaixo, o projeto de Art, 20 - 1!:ste decreto-lei entrará em ,'igar J

.

PubHcada na Secretaria do Conselho Admi· decreto-Iei da Interventoria federal, "emetido na data da sua publicação, revogadas as dispo· realmente, o prinCipio e o ins-Dlstrahvo do Estado, em 10 de a"ôsto de 1946, com o ofício n. 526, de 31 de julho d� 1946, sições em contrário.
t t b tL�I,'� O",:aldo Ferrel1'a de Me/o, secretário do Departamento das Municipalidades, Florianópolis, 10 de agôsto ele 1946. rumen O para o om en en-admll1lstrallvo.

N
... Texto do pro;'eto de dec'reto·/ei 1IOS têrmos em

.

Y/",ar ,Corrêa, -presidente,
. dim.ento entre as 21 nações"

225
que se acha redi(lido Pubhca�a na Secretal'la do Conselho Adml'

,

É aproyado, nos termos abaixo, o projeto de I Art. 1° - Fica aberto, POI' conta do saldo nistrativo do Estado, em 10 de agôsto de 1946,

I que tomam parte na Confe-d
...

ecreto-leJ ,dét Prefelturp-. jVfumclOal oe Tub;:!- do exercício anterior.> o 'crédito especial de tre- Luiz OSlJaldo Fen'eira de Melo, secretário ..... .

d P;rao, remehdO' com p ofiCIO n, 85/1..363, de 2 zentos e catorze mil e trezentos cruzeiros .. administrativo. ,,,,,- •. ...:.........,J rencla e, azo

CONSELHO ADMINISTRATIVO
DO ESTADO DE SANTA

CATARINA

116" sessão regimental, em 10 de açõsto de
1946

Ã hora regimental, sob a presidência do dr.
Ylmar Corrêa e com a presença dos srs. con

selheiros Severo Simões, José B, Salgado de
Oliveira e Jairo Callado, o sr, presidente de
clara aberta a sessão, funcionando como se
cretário o sr. Luiz Osvaldo Ferreira de Melo.

Expediente
O sr. secretário Jê a ata da sessão anterior,

que, posta em debates, é aprovada sem emen-,
das,

O sr. secretário procede à leitura dos seguin
tes documentos:

- Ofício n. 550, da Interventoria federal,
encaminhando um projeto de decreto-lei que'
abre crédito especial de Cr$ 3,600,00,

- Oficio n, 130, do Departamento das Mu
nicipalidades, encaminhando os seguintes pro
cessosirn. 500, da Prefeitura de Palhoça -

rr. 485, da Prefeitura de Caçador - n. 511. da
Prefeitura de ImaruÍ - n. 509, da Prefeitura
de Jndaial - n. 445, da Prefeitura de Mafra
-i n. 505, da 'Prefeitura de Pôrto União -

447. da Prefeitura de Laguna.
EXPEDIENTE DA PRES,ID1?:NCIA

Processos distribuidos
Ao sr, Severo Simões: projeto de decreto

lei da rnterventoria federal, que abre crédito
de Cr$ 3,600,00.
Ao sr. José B. Salg-ado de Oliveira: - o

processo 11. S00, -da Prefeitura Municipal de
Palhoça.

Ordem do dio
Os pareceres números 222 a 233 foram poso

tos em discussão e a votos.

Resoluçõese expedidas
N.222

,

É aprovado, nos têrmos abaixo, o projeto de
decreto-lei da Prefeitura Municipal de Brus
que, remetido com 6 ofício n. 121/1.547, de 2
de agôsto de 1946" do Departamento das :Nru
nicipalidades,
Texto do p'rojeto de decreto-lei 1IOS têrmos em

que se acha redioido
Art. 1 ° - Fica aberto o crédito de dezenove

mil e seiscentos cruzeiros (Cr$ 19.60000),
destinado a suplementar, pela forma abalx�, as
seguintes dotações do orçamento vigente:
()·24· � - Custeio de veículos e con-

servação de móveis ,e
utensí1ios ........•....

0-44·.� - Serviço telegráfico .•..

0-44·4 -- Publ icàçâe do expediente
O�74-2 - Diárias a funcionários

em viagens a serviço ..

Serviços de limpeza da
Prefeitura , ..•..

2·94·3 - Assistência hospitalar a
indicentes .•..........•

8·04·1 - Combustíveis para o

transporte de pessoal . e
material "

..........•...

8·11·1 - Operários dos serviços 'de
ruas, praças e jardins •. 5.400,008·13·1 - Para o serviço de ruas,
praças e jardins .. ",. 3.000,008·21·1 - Operários- dos serviços de
estradas e pontes ..... ,

8·51·1 - Operários dos serviços de
limpeza' pública """"

8·84·1 - Iluminação pública da
cidade' ..... , ..... ,., .•

9·94·5 - Despesas policiais e judio
ciár ias ...•......

0-94·1

__I�....m!!'lll.SiIi_m""ilia....IIlo!!'l

o ESTADO

l.0po.oo
.300,00
500,00

400,00

::::: I
300,00

5,000.00

2,400:00 I
400,00

200,00

c-s 19.600,00
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"
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Saldo do exercício anterior
Anulação na dotação 0·70.1

.. Chefe da Secção Técní-
ca, padrão "S "

.

17.906,40

1.693,60

Laboratório
Clínico
JOÃO PINlO, 25
Fone: 1448

Em frente ao Tesou.ro
do Elitado

Florianópolis

RUA

Rua Felipe de Oliveira, 21
8° .tndar

Te'I. 2-!l873 - São Paulo 'i

ASSINATURAS
Na Capital

Àno ........... c-s 80,00
Se.mestre c-s 45,00
Trimestre ...... c-s 25,00
Mês ............ Cr$ 9,00
Número avulso .. c-s 0,40
N ú m e r o avulso
domingo c-s 0,50

No interior
Ano ........... Cr$ 90,00
Semestre c-s 50,00

,

Trimestre c-s 30,00 ,
...... r

Número avulso .. Cr$ 0,50 "":1

�

Cr$ , 19,0�0,00

,

Or. H. Q, S, Medina Farm. Narbal Ahles oe Souza
farm. L. da t;osta Avlla

I

Anúncios mediante contrato

Exame de sangue, Exa.me para verifiC4çõ.o
de cancer, Exame de urina" Exame !;)oro
verificação da gravidez, E�a(L'\e <ie escarro,

Exame para verifícação de doenças do,

�ele, boca e cabelos, Exame de fézes,
Exame de secreções.

•

�utovaccinalJ e transf.u!Jão de sangues,
Lxame químico de farinhas, bebido..

café. água., etc.I
ESCRITÓRIO JURtDIf}O COMERCIAL

(Com um Departamento Imobiliãrio)
vendas tle pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor: dr. Elisiário' de Camargo Branco

ADVO'GADO
Rua Frei Ro�ério, 54 - Fone 54 - Caixa Pestal 14

EJl,derew telecráfieo: "Elibranco" - Lajes - Bt- Catarina

J<;SCRITÓRIO JURíDICO COMERCIAL

Os or íginais, mesmo não
publicados, não serão

I
devolvidos.

A direção não se respon
sabiliza pelos conceitos
emitidos 110S artigos l

assinados

A••unta.: Jurídicos·- Comerciai. -- Rural, e .Inform�tivo.·
Bndereço Tel, ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina
Conlulte nona'OrganÜloçao ontes de .e decidir pela com

YÍ'Q ou venda de imoveii'. pinhail ou qualquer
, emprua nute e.tado �

Diretor: •• DR, ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO.

ADVOGADO

......... �
.....

NOSSAS SECÇOES
Direção de:

BARREIROS FILHO
Notas' Politisas

Netas Locai.
Artigos de Redação
Página Literit'ia
SIDNEI NOCETI

c'";'ônica da Semana

Economia e Finanças
Vida Bancária

. Notas Científicas
Notas

-

Rurais

'Estatística
Nem Todos Sabem
A. DAMASCEN@

Covêrno , do Estado
Notas da Prefeitura
Vida Escolar

"

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

PELO

Expresso Noturno do· joraal
O EsrrADO

FLORIANÓPOLIS JOINVILE

I

I P

Religião
Jurisprudência
Vida Militar
Noticiário do Exterior
Noticiário do País

Artigos de Redação
A. A. VASCONCELOS

Pelos Municípios
Âssuntos Internacionais
Concursos
Artigos de Redação
D. F. AQUINO

Fatos Policiais
Vidâ Social
Vida Feminina

Magazine
PEDRO PAULO MACHADO

,.

,.

Esportes

............................

DE PLAN·TÁ()FARMÁCIAS
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 - RU2>

Felipe Schmidt.
17 - (Sábado à tarde) - Farmácia Mo-

derna - Praça 15 de Novembro.
'18 - Domingo' - Farmácia Moderna -

Praça J 5 de Novembro.
24 - (Sábad à tarde)' - Farmácia Sant&

AntôJ1io - Rua João Pinto,
25 - Domingo - Farmácia Santo Antônio>

- Hua João Pinto,
- O serviço noturno será efetuado peJa;,

Farmácia Santo Antônio, sita' à rua Joá&
Pinto.

TELEFONES MAIS NECESSITADOS
Bombeiros .. , ,................ 1313'
'?olícia .. ,' ,,'............. 103�'
Delegacia'O, p, Social-............ 151�1
Maternidade ", .. "."........... 115"
Hospital Nerêu Ramos ..•.•••••• 3n
Santa Casa '. , .. , , . ' . . . . . . . . . • . • • • 103"
Casa de Saúde- S. Sebastião ..•••• 11'5J
Assisti;ncia Municipal .......•.••• 166.
Hospital Militar 1151
140 B, C. • ......•... ,.......... J.5JOJ
Base Aérea ., ....• , .. ,.......... 18'
7" B. L A, C. "., ......•...••• 159S'
Capitania dos Porto. , • , , ... '. .. ..•• 13811
16' C, R. ...................•.• 160&
Fôrça Policial ,.................. 1203
Penitenciária ., " � a •• � •• • ••• •• 1518
"O Estado" 102"
"A G'1zeta n

, _ , • '. • ••• • • •• • • ••• • 1656
"Diário da 'Tarde" .. _ . . . . . . . . . . . 1 C;7Q

L. B. A. 164.1
Emp. Fi>.nerÚia Ortiga •• ,....... lO�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS CLUBE-Festas desportivas dias t 7 e 18. Sábado e domingo
mrnelo animaçâo de ienís. Domingo almoço às 12 horas. Com inicio às 14,30f
farde dançante oferecida aos Grêmios Americano, Icaraí, Estudantil e Marabá.

Vida Social
•

- ANIVERSÁRIOS - versário de casamento do casal

:HiERMENTINA GONÇALVES Te71' Raymund<? Luiz Cabr�l
.

.

JAQUES TeIVe e D. Jocellna. Lentz. TeI- Resenha das programações
Fez, anos na efeméride que

ve. - pesso.as. mm relaciona- para o dia 17 de agôsto de Í946
.ontem transcorreu a exma.! q�S nesta. capital, o�de anga- 9,00 - Bom dia para você.

sra.· Hermentina Gonçalves I riaram s.LI1JCe�aS a.mpm.des. 9,30 - Noticiário Guarujá,
Jaques, espôsa do sr. João Os-

O 'casal �mvers�nante po.s- 10,00 _;_ Carlos Galhardo.

.car Jaques, fiscal aduaneiro, sue, os �egumte� filhos: Mana 10,15 -, Roberto Paiva

.atualmente residindo na cida- de, I:0urdes - casada ��m Sr. 10;30 - Orquestra SilIl':fôni-
.de de Recife, capital de Per- Man? �a� Grande; �ello -:;

ca Boston.

riambuco. .

runcíonárío da prrmeira Co- 11,00"':'_ Bazar de músicas. I'

À distinta aniversariante: let?ria Fede�al" �e Blumenau; 12,00 - Oferecimentos mu-

.nossa conterrânea, embora I�a - funcíonáría da Delega- cisais .

.Jonge, os nossos parabens.
era do Imposto de .ReTI!�a, e 161°° - Cinear.
casada com o sr. Ataliba SIlva; 17,30 - Programa da ju-
Celina - auxiliar do Dr. San- ventuda católica feminina.
taélla; Juracy - ajudante do 18,00 - Oração da Ave Ma-
gabinete dentário do Dr, Mo- ria.

eníck; Acy - nosso colabora- 18,15 - Alma portenha.
dor, e, speeck - cronista da 18,30 - Luiz Bonfá em solo
Rário Guarujá; e os menores: .de violão.
Renatoj Waldir, 'I'erezinha e 18,45 - Momento esportivo.
Rosenir. 19,00 - Ritmos de Tio San.
Ao registrar tão grato acon- 19;30 - Dep. Nacional' de

tecimento, "O ESTADO" en- Informações.
via as suas sinceras felicita- 20,00 - Músicas para dan-

ções. sar,
• 21,30 - Ültímae melodias.

22,00 - ENCERRAMENTO.

•

MARNE JAQUES
A data que ontem transcor

.reu assinalou o aniversário na
ialício do jovem Mame Gon
-çalves Jaques, quartanista do
-curso de engenharia da Fa-
-culdade de Re:cife.

O jovem Marne, 'que vem fa
.zendo seus estudos com raro

'brilhantismo, tem elevado o
.bom nome do estudante cata
rínense, sendo mereedor dos
.nossos cumprimentos por este
.motívo e pela passagem do seu
.natalícío,

NOIVADOS:

JAIR QUINT
Transcorre, hoje,' o aniversá

rio natalício do estimado jo
-vem Jair Quint, residente em

<Orleães.

José Menezes e Edwiges
Menezes,

pOrticipam aos parentes e

penoo. de .ua. relaçÕell. o

c.ontra,to de casamento de seu

. filho SIMEÃO. com a senho
rUa lIone RodrilJue•.
Fpolta , 15-8-1946.

Bertoldo Redrigues e

Lidia Rodrigues
participam ao. parente. e

peslloas de suas relaçõe.. o

'contrato de casamento ie

sua filha IONE, com o Ir.

Simeão Mensae•.
Fpolill" 15-8-1946.

--

CAMINHÕES NOVOS
Sobras de guerra. tipo militar.

Para 5 e 10 toneladas.

Entrega imediata (cêrca de 60 dias).
Tratar com Irmãos Glavom.

Rua João Pinto. 6· - Flcricnópolíe.

Vítima ,-de
mal súbito
Rio, 16 (A. N.) - Quando

se achava em palestra na sala
de café da Assembléia Consti
tuinte, foi vítima de mal subi
to o deputado Vargas Neto,
sendo prontamente socorrido
pelo posto médico do Palácio
Tiradentes pelos deputados e

médicos drs. Agostinho Mon- '

teiro e Lino Machado. O sena
dor Getúlio Vargas visítou :

o

deputado Vargas Neto, cujo
estado de saúde melhorou re

tirando-se. em seguida, para
sua' residência.

tines RIT Z
RO·XY

Com a gentil senhorinha
Juraci Quint, fino ornamento Para Porto Alegre: Walter
da saciedade do município de de Almeídà; Desembarcados
Orleães, contratou casamento na mesma data: - Proceden-
o sr. Agissé Vidal de Souza, te de Curitilba: Amaryllis Li-

• ma; procedente de ,são 'Paulo:

VIAJANTES:
Walter Stodieck, Bandeira Ri-

* :bas, Mario Albreu, Manoel de
. .ARTUR MANOEL MARIANO ROMULO NOCET'I'II Carvalho e Tarciso Guerreiro

Faz anos, hoje, o sr. Artur Procedente de Itajaí, chegou 'de Araujo; procedente do Rio
. :Manoel Mariano, tabelião de a esta capital o sr .. Romulo No- de Janeiro: Albdon David ,SOO
.notas da comarca de São José. cettí _elemento (te destaque no mídt, Eugênío Feliz Wagner,

'" alto comércio de Santa Catari- Alcides Vargas, Adollfo Roloff
STA. EUNICE FILOMENO na. S. S. que conta em nos- Junior, Alcina Fonseca Máce-

AVILA sa cidade com grande números do Soares e Silva, Olga Voigt
Regista a data de hoje mais de amigos tem sido muito cum- Lima, Maria Rosalía Garrita- --- _

uma primavera da prendada primentado. no e Yara Farrítano. - Passar
.senhorinha EuniCe Filomeno x geiros embarcados dia 13-8 pe-
.Avíla, funcionária do r. A. P. r. FIRMINO NUNES la aeronave "Tupi: - Para S.

• Procedente de S. Joaquim, Paulo: Sara Syluta Gomes,
SRA. EMÍLIA VENTURA encontra-se nesta cidade o Sr.

1
Paulo Klasen" Kurt Israel Si-

XAVl!ER Firmino Nunes, índustríal e, chel, Celso Stahelín, Paulo
, Aniversaria-se na efeméride fazendeiro naquela cidade ser- Silva e Manoel de Carvalho; lUTZ

- HOJE AS 5 HORAS
-que hoje transcorre, a exrna. rana. S. S. que viaja a TIe- para Rio de-Janeiro: Levy Fei- 1° - Vísítandoo Paraná _
. sra. Emília Ventura Xavier, gados deverá permanecer dois tosa Dantas, Mario Martins, Cooperativa.
-digna espôsa do sr. Pedro Xa- dias em nossa capital. Ferreira, Luiz La:zarin 'e San- 2° - RKO PATlIÉ n. 40 _

-vier, sócio da 'conceituada "Li- * tos Guglielmi. Passageiros em- Contendo a reportagem com-
, vraria Modema". DR. ADAO BERNARDES .barcados dia 14-8 pelaaerona- pleta- da experíêncía da BOM-

* Encontra-se nesta cidade, o ve "TUipi": _ para Curitiba: BA ATÔMI/CA em BIKINI.
JOSÉ BRAUNSPERGER sr. dr. Adão Bernardes, DD. José Martins Correia; jpara S. 3° _ otto Kruger _ Ameli-
A data que hoje transcorre Juiz de Direito do Município Paulo: Fred Knapp, Anita Em- ta W� _ Rondam Hatton

. :assinala o aniversário natalí-( de Rio do Sul. ma Josepba IStrdbel, Anfilo- - em:
.

,cio do sr. José Braunsperger, • qaio Nunes Pires, Frederico CATIVA DAS SELVAS
,conceituado representante co� NORBERTO MACEDO Fridlund, Dr. Guilherme Re- Entre as sombras o deshu-
'll1leI1cial nesta' praça. Com procedência de Rio do naux, Nelson Gomide Casta- n;ano Molok e�reita suas ví-

• Sul, chegou a esta Capital o sr. nheira, Artur Galetti, Alcina tunas! ,"
,

DR. ROBERTO DA SILVA Norberto Macedo, .gerente da Silva, D. Alencourt Fonseca, Um conflito imortal insolu-
MEDEIROS Xarqueada Rio do Sul Ltda. Walter 'Novogrod, Jaime Man- v.el... ,

Transcorre, hoje, o aniver- • telmacher le Me:rceldes Maga- PaLpitante e monStruoso ...
,..sário nataticio do sr dr. Ro- BREFElTO VITOR BUHR lhães Santos: para Rio de Ja- Um filme que mexe com os

berto da ,silva-Medeiros, Ínte- Encontra-se entre nós o sr. neiro: Zulmira Swarowski, ,Al- nervos da gente. �'.

'gro Juiz de Direito na Capital Vitor Buhr, operoso' prefeito fredo Swarówski, Alcina Fon- Censura: - ATÉ 18 ANOS.
·,da RepúbliJCa, e nosso ilustre do Município de Rio do Sul. . seca Macedo Soares ,e Silva, .Preço unico: - Cr$ 3,00.
conterrâneo. • menor Alcina Fons� Mace- RITZ _ HOJE AS .7 1h HORAS

• BARRETO ,PRIMO do Soares e Silva, menor Hélio 1° _ Visitaooo o Paraná _ ,

MAJOR ALVARO LIMA Com procedência de Tijucas, Fonseca Macedo SoareS ,e Sil- Cooperativa.
Faz àhos hoje o sr. major ,encontra-se nesta cidade o sr. va., Antônio Gomes Coelho, ' 2° _ RKO PATlIÉ n. 40 _'

,.Alvaro Lima, funcionário fe- Barreto Primo, conceituado Sévero Simões e Pedro Mila;. çontendo a reportagem com-

<deral apoSentado. farmacêutico. nez·. DesembareaJdos na mesma pleta da eJq>eriência da BOM-
. e e data: _ Procedente de Curi- BA ATÔMICA em BIKINI..

OTÁVIO MARQUES GUI- ANTONIO N·UNES VARELA Uba: Dr. W1adlslava Mussi
.

e 3° - otto K.ruger - Ameli- SOB O CÉU DA CHINA
MARAES Enconftra-se �esti cidade o Carlos Mussi; '!procedente de ta Wrud - Rondom Hatton Oensura até 18 anos.

:Decorreu, ontem, o aniver- sr. dr. Antônio 1junes Varela, São Paulo: Dr. João' Rimsa, -"- em: Preço ÚDliCo: _ 3,60:
;sário natalício do nosso distin- promotor público em Joaçalba':' Paulo'Jacob Kay; W�y l?eçro, CATIVA DAS S:eLV.ilS ROXY _ Hoje ás 4,30-e'7,30

,
;1.0 'conterrâneo, sr. otávio Mar- * Edith Tolentino de Souza Viei- Entre as sombras o deshu- RandoLph Scoot 'e Rutb War.
'ques Guimarães, alto fUJ'lcio- OTAVIO MONTENEGRO ra e Bruno Lewin. Procedente mano Molok espreitá suas VÍ- rick.

"

. nário do Departamento dos . Encontra-se em Florianópo- do Rio de Janeiro: Josefina timas! SOB O CÉU DA CHINA
C.orreios e Telégrafos, atual- lis o sr. Otávio :f4ontenegro, 88- Angulski, ÀlJpaide Mira Gomes, Um conflito imortal insolu- _ Glória Jean, peggy Ryan
mente desempenhando as fun- cretário da Prefeitura munici- Willi Alfredo Zumbliek, Ga- vel... e DonaLd O'Connor.
ções de Secretário da D. R. pal de JoaçaJba. glione Giusepp, Nazira Man- Palipitante e monstruoso... DE QU ESE TRATA?
'local. sur, A m a r i Rodr1gues da Um filme que mexe com os Continuação do seriado:

.. Relação dos passageiros que Cunlha, José Gil Ferreira, Le- nervos da gente... OS SALTEADORES DE OURO
BODAS DE PÉROLAS embarcaram na caJpital, dia da Busch Coelho, osé Otavio 4° - Randolph Scoot

_:"I
Censura até lÓ anos.

A data de hoje, assinala a 11-8, pela aeronave "América Sampaio Coellho" João Ferrei- Ruth Warrick - Ellen Drew Preços: ás 4,30 hrs. - 3,00
passa.gem do trigéssimo ani- do Norte" da Cruzeiro do Sul. ra e Natalia Moura. - ,em: e 2,40; ás 7,30 - único, 3,00.

.- ";t:- ,

$UBMERGIVEL PRIMITIVO

�lIM:lõ=:::--Ti-'-h-t]�--,u.�
----..... - - �,

SUBMARINO MODERNO

���I�'"'' ..

.. :.AJ.....�
Que diFerença IUltre aq.e.
les "sub..ergiveis" e OI.

submarinos de IIoje... •
entre as laminas co....s
e a moderna PAL de fío
cônc."o. alio cônc.vo fle
xível da lamina PAL, e••

bora mais fino, • mais
. duravel, parque seg•• os

contornos da face com II

SUAVIOADE DE uMA
pLUMA, não irritando II

mais sensível cutis. Por
isto as lamin.as PAL chi.
ralft mais.' Experimente.as
hOje mesmo .

FIO CÔNCAVO
DISTRIBUIDORES:

C4mpanhlo Hemrner • Ind. _ Co�rclo
Ruo 5 Paula, 225

Sfumenou

i· AL·" ARTiS
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CLUBE 12 DE AGOSTO. -- Dia 7 de Setembro, -. 'Concêrlo da Orquestra,
Síníênlca e, em seguida, gran�e baile de gala, em homenagem ao dia da Independência,

e dedicado às «debutantes» de '1946.

I1ma noite de neve 'Ixxx i
Ainda resoa o' eeho do gran

de sucesso alcançado pela bri- i '

Ihante noitada do dia 10 no.'

simpático e querido clube da
colina.

QUER VESTlR·SE COM CONFORTO
PROCURE A

alfaiataria
E ELEGAHCIA ?

Meno
Rua Fel ippe Schmídt 22 - Sobrado

Necessitamcs de três auxiitiares para trabal harern em nossa

matriz de Curitiba. E' necessárió ter prática de algum dali
seguintes ramos: Peças para automóveis, pneus e acessórios,
rádios e refrigeradores ou ferragens em geral. Escrever carta
do prôprio punho. citando idade. se é reservista, referências,

pretensões, etc.,

AGÊN::::IA MACEDO
HERMES MACEDO & CIA.

RUA BARÃO DO RIO BRh,NCO, 195
CURITIBA-PARANÁ

Auxiüar

"Uma Noite de Neve" cons-

tituiu ínegavelmente uma fes
ta chie, que transcorreu em

ambiente de grande animação.
,O programa muito bem or

ganizado roí cumprido a con

tento de todos, 'estando o sa

lão rica e originalmente orna-

mentado. s .

O Jazz do Lira apresentou
músicas novas, fazendo-se ou

(Vir a senhorita Dilza Dutra, a

eonsagrada . Interprete de mú
slcas de dança, e, o íncontun
dível - TibLU - o "Pequeno I
Otelo", críações essas do Lira I '

"I'enis Clube.
I

Procedeu-se a eleição da
Rainha do Grêmio Icarai sen
do escolhida, em renhida dís
puta, em primeiro lugar a se-t
nhorita Nilza Spogamicz, e em

segundo, 'a senhorita Eloisa
Schaefer, ás quais foram ofe
recidos pela Diretoria do -Orê-
mio Icaraí dois valiosos prê- Conforme, aliás, o Lira já
mios. f havia anunciado pelos jornais,
Á meia aioite a. orquestra há mais de 20 dias, esse baile

executou a valsa - Patinado- da Primavera é dedicado. a

'res - qUA foi iniciada pelo Dr: I apresentação das "Debutan
Oswaldo Bulcão Viana e se-I tes" de 1946, sendo. também
nhora e dançada por todos os

1
eleitas a Rainha da Primavera

associados do Icaraí que se de 1946 e suas princesas.
apresentavam vestidos a cará- Prossegue, deste modo, o

ter.
'

Lira no exato cumprimento do
O locutor do' Lira, sr. Edgar seu programa social, e cOnSÍ

Bonmassis Silva, anuncíoú
,
o derado, mui justamente, o. clu

próximo "Baile da Primava- be da mocidade, pelo estímulo
ra" a realizar-se no dia 21 de I e apôío sempre dispensado á,
setembro, fesw. essa que se I mocidade de nossa terra que,
tomou tradicional em nossa!1 e�tam();s ce�os, em r��ribui
sociedade. çao lhe dara todo o apoio pa-

ra a realizacão desse tràdicio
nal "Baile d� Primavera", que
está sendo aguardado com

grande ansiedade, é cujo su

cesso já ultrapassou os limites
da nossa capital, não .sendo

I poucas as pessoas residentes
em outros mimlcípíos que vêm

��tt!nl.
' assri�:::�ap����::'� ��,:!:,' mi-.t'ifJ cio às 14,30 horas, o Lira Te-

Não passe pela 'VIda sem "nis Clube oferecerá aos grê
vl'Ver! Use ai "Pllula, de Reuter"

,mios
da capital uma tarde dan-

para o ff,ado e tudo lhe parecerá mais sante que por certo se revesti
.,radável. Compostas de lalredleates rá de completo sucesso visto
'veletal. purf.slmos, do IDorea....... e -

-ser uma festa genuin�menteDormallzam ai fuaç6es do aparelho d
.

d d1I11e.Uvo.. a mocl a e. .

'. Não percam, pois, associados
dos Grêmios Estudantil, Mara
bá, Ameríoano e Icaraí, esta
grande tarde dansante de do
mingo próximo.
•

Segundo fomos informados,
cada grêmio apresentará um

número de show ofereceido à
Diretoria do Clube da Colina
retribuindo, assim, a hOmena-jgemo

o alfaiate indicado
Tiradentes. "I

�--..----------------------------------------....------

I�� I')VOG r\ I)()S
Dr. OSVALDO SULCA0 VIANNA
Dr. J, J. DE SOUSA ,CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua I Felipe Senmidt 52 - Sala 5
Etiifício Cruzeiro - Florian6poli•.

------...--------------------------------------------�...

Oficina Síêmara No""tas 'ru' ral·sELECTRO·MECÂNICA
Consertam-ae Geladeiras Regiatra-
doras, Numeradora.,' 'Carimbol, ENSACADOR AUTOMATICO

.

A t e n ç a- o'Mimióqrafo., Máquinas de

E.cre-1
Londres, 2 (R N. S.) - Umen-,

'

ver, Calcular. Coaturar etc... sacador' automático, com capacida- A INSTALADORA DE FLOR1AN6�
Enrolamento. de M;otore., Esta- de para quatro toneladas d'e feno POLIS avilK1 ao. inatere.aa4oe quebiU.adores., Voltímetroa e demaia

�or
hora, foi inventado por urna recebeu, dic-etamente da Inglaterra.

aparelho. elétrico.. 'irrna britânica.. motorea elétricoa trilá.icos, 22.0
,Atendem-ae chamado. fora da capi- A máquina pode ser operada por volta, 50 ciclos. 1400 rotaçõe., capa-tal aob a direção dos ara. ERNESTO m só homem. Contém dispositivos cidade de 1/2 él 10 HP.
WOJCIKIEWICZ IR. e ADOLFO ara puxar o feno, levantá-lo, Preço. relativamente baixo••

,

TREMEI.· acomodá-lo e amarrá-lo e urna ca- Recebeu. também, medidore&!'
, Rua Victor Meirelle. n.O 18 mara de ensacamento, tudo den- (Rel6qios) para luz,

(PORTA0) tro de uma base. de rodas de 15 'Rua. Trajano n, 11 _;, Fone 1614,
pés. A largura geral é de 6 pés. O JoAO CASCAEUl
elevador está disposto de maneira -,;,..-----------
a poder ser levantado de um mO-lrnento para outro, com uma, sim-
pites alavancas.. "

Este ensacador tem um motor de
São convidados os senhores 15 H. P.' As quatros rodas princi

acíonístas da Companhia "Ca�. pais
e certa parte do elevador são

. cobertas de pneumáticos. Há tam-tarínense de Cimento PQr- bem um numerador dos sacos. A
tland para a assembléia geral, .rnáquina está sendo agora experi
que se realizará no dia 23 'de -mentada em d:uZ'e.ntos acres, antes
A' to +�" '" • '".

djier produzida, '

,
gos .-�orren'VÇ,'-.na seae-scctaí. "'1 correspondente 'do -"Farmer'

a rua Sao FranCISCO, n. 31,. na d Stockbreeder", que esteve, pre
cidade de Itajaí, ás 10 horas, sente à experiência, de<;lara qu� o

com à seguinte ' ensa�ador teve espleru:hdo eXIto,
cOlbnndo s'ete 'acres em dUM horas

Ordem dei dia: ,e três quartos e pr,eparand'o 284
, Eleição da nova diretoria, s.acos, :de cerea de -'9? libras, cada

Para o triênio 1946 _ 1949 (o equ�valente de maIS ,de 12, tone-
. ,

. laJeIas), em menos de tres hDras.
lta]al, 9 de agosto. de 1946. Os 'Pl'Udu:tores {lo ensacador são
otto Renaux - Diretor Pre- os Jones BrotJhers, de Rhosesmor

sirlente; Irineu Bornhausen ___.:. Mold, 'Gales do Norte.

Diretor; João J'Ósé de Sousa
cabral - Diretor.

.tI"••--_..•••- ••--.-.-.-w:.-.--•••---•.----

o

Il
Co. o. produtos da ln"'......
tional Hone"., V, S. obt...
.; proteção d. '15 anOI ...
.�pe,"acio • ..,...iço..

Em qualquer tempo.. '.
�

'Ü rendimento, a economia e a durabilidade são f.-fi-

tores a considerar quando se pensa em transpo�te.
Em virtude da 'sua iínha completa de car.IÍnhões, a'

-,'

lilternational Harvester ofer�ce tôdas essas, vanta-

gens pela escolha do modêlo ad�quadC) à cada' ne

cessidade de transporte,
Procure conhecer a série completa International pe

dindo-nos informações detalhadas sem compromisso.
Concessionários:

C_ RAMOS «: elA,.
:Rua João Pinto, 9 - ex. Postal 22f) - Fone 1.641

Tel. Somare - Florianópolis.L,

Cia. Vatarioens8 de
Gimeoto Portland,

Balcão

de

'_r ,. -rI&,..tI I-CU .fJC'HU.4. ••••

�. 1$1!.��. AcuTas,
" pp. '16 u/6-p,� CREME

1�:t'l!lIj(IJ'
'

NOVO HORÁRIO DA

P; 'ALEGRE FLORlANó-
POLIS - CURITIBA

QUINTAS E DOMINGOS'
Deoola�m de FlorianóD(llis.

ás 14,15 horas
CURITIBA - FLORI A.No

POLIS - P. ALEGRE
SEGUNDAS E SEXT\S

Decolage1l\ de Florianópolis,
ás 10,00 horas

"

, INFORMAÇõES:
FILIAL VARIG - F:D, L.\
PORTA - TELEFONE

1325
---�---

MáqUina
P A R E' escrever

.

• VENDE-SlE UMA EM
Peçam as fór.mulas OTIMO ESTADO

Para fazer carveja., Ct'$ 50,00 Informa\:ões: ESCRITóRIO IMOBILIÁRIO
Sorvete aem galo, Cr$ 10,00 V 4 A. L. ALVES
Fobricar vinagres, Cr$ 40,00 Rua ictal Ramos, 5

Rua Deodor:., n, 35 _ Foolis_
'Reqilltrem O dinheiro pelo Encarrega-se õe: compra, venda, bi-
correio; envio as f6rmulall pote<:a. legalização, avaliação �. admi,
regiatradas. ,pelo volta do

I TOME, .APERITIV.O nistração de imóveis_
Correio. •• Pei:l.idoa a M, Leal. _. O'�ani7.a, também, papéis para com

Pindotibo., '. S. Catarina

K N O T I pra de propriedades pelos ID.�itutM

P 2
'

3 1
. de Previdéncia e Montepio Estad1l.L

�e_çam_um_a_oua_II'_' '.'
__.
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.

Ij � Â4,�
Modernos e engenhosos melhoramentos, assegurando 'J
maior suavidade de marcha. . . A carrosseria Fisher -

o DOJ!O
/�

l

e tantos outros característicos' se refletem na.

.,extraordinária performance do NOVO CllEVROLET PARA 1946!

.Admire nos salões dos Concessionários o novo Chevrolet

<cm apresentação especial. Capitalize a sua espera!

9s primeiros carros Chevrolet para 1946 que acaba�l de chegar
ao Brasil em número muito reduzido mostram tôdas

as razões por que o seu carro deve ser um Chevrqlet!

CONCESSIONÁRIOS CHEfROLET EM FLORIANÓPOLI S-:

CARLOS HOEPCKE S. A�'
Rua Conselheiro MaFra, 28

os TRATADOs DE PAZ
_..:-

Por Donavan Bush FORNITURAS E UTENSILlOS PARA

III�Londres, (B. N. s.) _ Dele-
OURIVEIS E RE.LOJOEIROS

gações de 21 países do mundo Balançaa ·para oficinas - Para brilhantes - Laminadores
. - Tornos para reloioéiros - Banhos pára dourar e pra-

-estão reunidas no Palácio Lu-
tear - Cordas, vidros para relógios, etc,

"'XembUI.1g'O afim de pronuncia- Preços e prospectos com a
.

'rem seu verídíto sôbre os tra-
tados de paz elaborados pelos ' C A SAMA S E T T (
Ministros de Estrangeiros das Rua Seminário, 131 - 135 - São Paulo.

'quatro grandes potências. A _-- __

.prova de que as nações peque
:nas não estão dispostas a san

-cíonar- mansamente as decí
.sões adotadas pelos' quatro
grandes, foi dada na sessão de

instalação pelo delegado da
.Australla, sr. Herbert Ewatt,
logo após o discurso oficial,
pronunciado pelo sr. Georges
.Bídault, eleito presidente da
assembléia. É possível pois, que
os tratados elaborados pelos
chanceleres e seus assessores e

já dados a:'pÚJblico, .sofram se

véràs crítícas por, parte dos de

'legados de 17 potêncías meno

.res.
A Itália, segundo êsse 'pro

[éto, sofrerá não só considera
vel mutilação territorial, em

benefício da Frariça e da Iu- Os' antigos Estados satélites
gQslavia:; como perderá Tríeste da Alemanha, na zona baleá
e 'as ilhas do Dadecanéso, além nica,' terão permissão, entre
'de suas colonías da ,África ._ tanto, para manter forças ar
a Ubia, a Eritréa e a Somalia madas mais numerosas do que
italiana; renunciará, em favor podiam possuir depois do tra- 2� potências nessa .C?nferên
da China, a todos os beneficios tado de' Versalhes. Nessa épo- cia de Paz, que o��laJ.ine1:,1te
e prívllégícs resultados do pro- ca, a Bulgaria, por. exemplo s� chama� apenas "conferen
tocolo aSSinad,o em Pequim, I teve de reduzir seu exército, a'l

era de Pan�, de 1946 ',mas eer

em 1901 sua marinha ficará I tamente nao escapara ao 8e't
'reduaída e dois couraçados, 30 mil homens; d.esti:ç.ado li: exame, o �ato de q:ue os EsU;
quatro cruzadores, quatro des- rru:nter '� ordem. interna n �os do 0l1.e:�te eu��u, saté

.troyers, dezesseis e alguns na- p�lS e nao poderia ter
_

torças ll!es da Umoo, SoV1et1Ca, pode
vias' auxiliares. Entre suas uni- aereas nem armas pesadas ca- rao por em pe de guerras, se

dades navais a Rússia a In- pazes de serem empregadas na necessârío um respeitável exé!
glaterra os Estados U�idos 'e agressão O atual projéto elabo- dto moderno, mesmo que nao Tenha sempre em ca�a:

a Franc� escolherão os Que rado pelos quatro chanceleres, entrem nesse cálculo as forças npE'RITIVOrnaís lli,es' convierem e os res- autoriza-a entretanto a pos- polonesas, íugoslávas e teché-I
,

H'
'

tantes serão afundados. O suír uma força militar de 65 cas.

'��Z�����E . S O LUC, Ã O
e..UG ubeI'ar

APROV�DO PELA SAÚDE PUBLICA $OS, H,- 338' - IS,I'IS2S O�

GR'IPE o TOSSE o BRONQUiTE

exército italiano, inclusive os milhões de mais de cinco mil

guardas de fronteira 'não po- membros das-forças aeronáutí
derão ultrapassar o efetivo de cas, que poderão POSSuIT 16d
185 mil: homens e o material avíões.
bélico será drasticamente li- A Hungria, a Rumânia ;:;, a

mitaldo.' Finlandia são agora autoriza
das a manter ,tropas muito

mais numerosas do que as per
mitidas em 1918. Não. se pode
conjecturar o que decidirão,
em definitivo, os delegados das

CONTA CORRENT� POPUi.-AR IJuros 51/2 8, 8.' .: Limite Cr$ 30.000,90
Movimentação com cheques

�

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

Rua Traj.flo, 23'· Florianópolis

BREVEMENTE
E.stabilizad<lres automaficos' para rádio!. Não 'há' mais
.

,probabilidade' de seu rádio queimar. Patente .requerida,1oil
LABORATÓRIO F;LET'RON ' '.

,Ru� João Pinto, n.o 29 - �obt'ado�
.'

EI.E6ANCIA, CONfORTe· ,E ICOIOMIA�·.
,.

consegue-se com os trojes s�b-medida.

G U A-S PA R-I
Vendedor por conta propria:

PLACIDO MAFRA -+- Bazar de Módas
Rua Felipe Schmidt, 34 - Fone, 755

Boa eoleção
'

de amostras Atende-seàdom icilio.

uma garrafinha de

'«K N O I»

\
'

"

o
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Munick de Sousa (Paulista) levará a efeito o seu g'randioso
sensacional festival pugilístico,_' com início' às 20 ,horas, cujo

programa constará de várias lulas· de bOI e IIcalch».

ODEON - ÁS 8,30 hrs

e
-SensalCional noitada pu-

I gílístíca,I - BATALHA AMERICANA
, Luta com os olhos vendados.

I
entre vários lutadores.
II - LUTA PHELIMINAR
Em 5 rounds, entre amado-

res locais!
.

III - PAULISTA X GAUCHO
Box-luta em 8 rounds.
IV - PELLER X MASCA-'

RADO.
(Catarinense) - (Paranaen

se) - Sensacional luta de
, CATCH. - Esta luta será de
cidida por perda de sentidos.
Quem será o mascarado???

- Preços: -

Cadeiras numers. .. Cr$15,OO
Cadeiras no Rink .. Cr$20;OO
Balcões Cr$10,OO
Camarotes Cl'$50,OO
Geral , Cr$ 5,Oa
Importante - Terminado (J

da espetáculo, correrão ônibus
para todas as linhas.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

F. v. D�, assistiremos à segunda exibição do
selecionado blum6uau6nse.

Amanhã, no campo da
Capital Q,ue enfrentará o

onze
..... oo .. oo ........ oo.' .... oooo ........

IMPERIAL - ÁS 4,30 e 7,30
E1UPATARAM FLORIANOPO- Os quadros tiveram as cons- ínconfumdível José de Alencar.j la luta - Batalha Ame- - Sessões Populares -

LITANOS E JOINVILENSES títuições seguintes: JOINVI- e percórre todo o Brasil, de- ricana, com os olhos vedados, INDIA SAGRADA

Realizou-se, ante-o:ntem (dia LENSES ,- Bosse, Frederico vendo chgar a Porto Alegre a em '3 rounds. Diferente! - Real!

santífícado), a parti,da amísto- (depois P� ..de-Ferro) e Gurra-I' zero hora do dia lO de setem- 2a luta - Preliminar entre II - Um"far-west" eletrizante
.sa entre os combímados desta ge; Rubinho, Manteiga e Teio; bro onde arderá no altar da os amadores Biruta e Cristó- HERANÇA DE ODIO

Capital e da cidade de Joinvi- Alvarenga (Brandão), CocadajPátria no �arque Farro�pilha. vão, em
õ

-rounds. Com: Don Reed Barry.
le, cujo início deu-se às 13,30 (depois Zabot) , Bastinho, Ba-j A Comissão de Recepção do 3a luta - Paulista x Gau- (O rei do soco).
horas, sob a direção do árbí- déco e Brandão (depois René). Fogo Simbólico nesta capital cho (proríssíonaís) , em 6 ro- Continuação do seriado:
tro Antônio Pereira de Olívei- FLORIANOPOLITANOS está ulcímando os preparativos unds. Prêmio oferecido pela A POL]CIA MONTADA CON-
ira Neto.

., ,Adolfo, Fatéco e Moracy (de- para que � chegada da cha�a Relojoaria R'Oyal. TRA A SABOTAGEM

Aquela hora ja aguardava o pois Waldir que, contumdido., sa?Tada .seJa coroada do maior 4a luta - "Catch" - Peller Com: Allan Lane. -t-e- 9 e 100>
desenrolar da pugna uma devolveu o lugar a Moracy) ; brilhamtlsmo. x Mascarado. Esta luta só se- Episódios.
grandiosa assístêncía, Chocolate Haroldo (depois

,;t, * * 'Dá decisiva 'quando um dos Preços: Cr$ 2,40 - 2a pla-
N.os. minutos iniciais os 10- Boos) e Verzola; Lebeta (de- SERÁ HOJE DO ESPE- contendores perder os senti- téa - Cr$ 1,00.

.cais íínaugurarãm o escore por pois Leônídas.e Felipe e, nova- TÁCULO PUGILíSTICO dos. "Imp. 10 (Dez) anos".
intenmédío de Lebeta. Aos 27 mente Lebeta), Nizeta, Leôni- ..

Hoje as � horas no Teatro ,Será o Pantera Negra o ad- ................•.....• �

minutos Ary aumentou para 2., das (depois Felipe e novamen- Alvaro de �arvalho, será le- versário do Condirn? Amanhã:

.Jogando contra o forte vento te Leônídas), Ary e Saul, que v-ado ,a efeito um g":-andioso. Após o espetáculo haverá

I
- Simultaneamente -'-

sul Ü'S visitantes im,pr:ssio- foi expulso do campo por não espetáculo ,de �ox, cUJo. pro� ônib�s para todos os recantos Odeon - Imperial
.nam pelo excelente padrão de concordar com o juiz, entran- grama esta aSSIm organizado: da CIdade.

,

QUANDO DESCERAM AS

jogo que apresentam. Aos 38, do Abelardo em sua substitui- TREVAS

m��I�tos �or�cy comete toque 'I ção. ,
proximo a

.

area
. d� penalti, . Amanhã enfre�taremos os, Somante pa ra a Po IOAnia 1.-vre,.sendo, por íntermédío de Coca- blumenauenses. E nossa .su- �

..

da, ,?obr�da a falta .ql_le :ed,llu- gestão que o "onze" ilheu jo-
da 'no 1 ponto [oínvllense. zue com melhor constituição. ate' rna e .-nd e�pend t'Com mais um "goal " prove-

D

O jogo foi irradiado pelapo-. " ,en e .

níente de uma cabeçada de pular emissora Rádío Ouaru- Londres, agosto (,S. I. P.) - solução de, "após de entender- ,e livre, pela qual o meu marido.Bastinho é empatada a peleja i já, na palavra do" speaker
"

O rádio de Varsóvia declarou se com a família, dirigir-se de lutou e morreu.
.

quando raleava 1 minuto para I
Ivo Serrão Vieira. que nos fins de junho deste sua Magestade o Rei da Grã- Atenciosamente

o término do 10 "half-tim�". I A Remda atingiu á apreciá- ano, o Conselho dos Ministros Bretanha pará obter a permis- ,
Helena Sikorska.

No segundo tempo o Jogo vel soma de 5.800,00 cruzeiros'j da Administração de Varsóvia são de transferir o 'corpo "do ----

transcorreu I??nótono, apre- ," * • 'unidamente tomou a resoll!- meu marido Gen. Wladyslaw I O' ..

�
.sentando os vísítantes melhor BOX E CATCH ção de transportar para Polo- Síkorskí, para enterrá-lo na 1e8 ,�"elasticidade nas jogadas. Com Hoje, á noite, será realíza- nía o corpo do Gen «Ó>Wladyslaw Polônia.

�fi:-'
'

vários ataques de ambos
..

os do, no Teatro Álvaro de Car- Sikoraki. Sómente o více-pre- Por meio desta quero con-
-

E
.

....,
,

ilados, termínou o. Jogo sem in- valho, uma, sensacional noíta- mier Mikolaj.csyk recusou-se testar, que membros do govêr- .lélrlCl _: I
eomodar o rapazinho que mo- da rpugilística,_ organizada por de votar, Ipois concebeu que o no varsoviano dirigiu-se paravímentava o marcador. 2 x 2, Paulísta. Teremos oportunída-l plano de transporte para Polô- mim afim de obter a decisão
.Q re,sultado. de de ver grandes valores do nía do corpo do Gen. ,Sijoraki, sôbrs transporte do corpo de

Mesmo levando a vantagem Box e do Catch, tais como: não seria nada mais do que meu marido da Grã-Bretanha
de e:Ci!>ir-se em seus próprios Gauoho, Pauli'sta ,no Box. Este um!!t trapaça antes das e1eições para Polônia. O cOfipo do meu
,dommIOs o onze local fez uma ca,mpeão brasilei,ro e vice sul- e ser.ia aproveitada para a pro- marido Gen Wladyslaw Sikors
.aJ;presentação ;ne.diocre, decep- 3lmel'icamo de peso leve. Peller' paganda c�m.unista. O Conse- ki ser:á trans-poTtado da Gra
Clonando O publIço que p�ou e Mas-carado e outra luta sen- lho dos MInlStros do pseudo Bretanha somente para a Po
um preço. alto para. presenCIar sacio,nal. kmbos são campeões�, govêrno de Varsqvia declarou lônia independente, inivisivel
uma 'peleja entre gIgantes. E um barriga-verde e outro da o, seguinte: "Como es.tá se. '" '

os Joinvilenses foram. os IP- terra dos pi�herai.s.
. ,

aproximando o ani;versário da A r t l' s 11- C o·
. Uni" v e rsalgantes no gramad(). Se lnao Não faltem, pois, ao Cine morte trágtca do Gen. Sijors- ,

venceram foi pol'lque não esta- Odeon, sábado, dia 17, ás 20,30 ki, o Conselho dos Ministros
,

vam acostum;Idos com o cam- horas.. .

toma a resolução de, a�� -de PINTURASpo. Para eVItar longas "bwhas" ;entender-se lcom a fannlIa do
GostamÇ)S das atuações de na hil'heiteria, as eDJtradas já finado, dirigir-se' ao Govêrno

.quasi todos os visitantes, mor- se acham a vendâ'na porta do de sua Magestade o Rei da
mente Cocada, RUlbinho, Ba- Democrata Clube ao lado do Grã-Bretanha para obter à per- Comunico à millba distinta freguesia que acaco de regt"cs-

.déco� Za;bot e Bastinho, :.e_!e- Salão .Record. missão de .transportar o �l'J?O sar de S. Paulo, devendo por estes prõxi'mos dias fazer dÍli-
laudo que em suas . posI9oes Escreveu Jloniz do Gen. 81korskl para Poloma tribuição e entrega de todos os trabalhos que me foram
foram}suPeTior� a.<>s"lll.ossos. para ,ser ,enterrado com hon- en'C�mel1dados. i

Lebeta e F�teco foram os FOGO SIMBóLICO' raso

Úinic� qUe, no sel�cionado da Dia 27 do' corrente chega.rá Sabendo disto, a viuva do
capital, atuaram :oom. desta- ,a esta capital, conduzido por Gen. Sikorski ficou muito. in- A·.g,radec.·men'to e M'·,ssa-que. atletas, o Fog-Q Simbólico da dignada e enviou á imprensa

O sr. José Ribeiro, que pre- Pátria, que será condJ.gnamen- ida Grã-Bn�taJ:?ha e á imprensa
"

parÜ'u o "onze" citadino já: de- te recep.cio:parlo pela ,pOIpula- polonesa uma carta aberta que

"A
Família de PEDRO GOULART DE SOU-

monstrou que -é um fracasso. ção. dizia:. ,

"$ ZA agradece. sensibilizada. a todos que a con-
Existem ,tantos jogadores em O archote sagrado, que foi EJrnlo. Snr. RedatQr. I.

. fortaram 80 doloroso transe que passou. e
nossa ilha que, por '�esqueci- aceso em Hyde Park, jumto ao "Vim a saber, que no dia 30 convida aos parentes e amigos para 39sistlrem
'menta" do "competente" "en- túmulo da grande figura deste de junho de 1946 o rádio de à missa de 7.0 dia, que ferá celc:brer terça-feirs, dia 20 do cor ..

traineur", 'não fOfa,m incluido.s sécul<? - Presidente Fra,nklym Varsóvia Icomunicou que o rente, às 8 hora�, na Catedral Metro!,>olitana.
!IlO treino te terça-feira. Boru-, Delano Roosevel:t - acendeu Conselho dos Ministros do ,�-I Por mais êsse ato de ,religião e amizade. antecipadamente
to. Muito bonito. .

a pirà em Fortaleza, berço do vêrno varsoviano tomou a re- egradece. 2 . ii. . t

Famosol1nimento. desde

1855, para dôres reumáti

cas, nevrálgicas, torcedu

ras, inllal1lações, ciática etc.

.. 0Iea .. Elétrica
d. Dr.. C..... de GraUl

•

0180. Pastel. CraioD, teJoloto .

TOSE' KE�BERT

f

•
()

---."
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o IISTaDo-· Sábado, '17de Agosto de 1946

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

ClrUl'gia e Ortopedia clinica e cí

J'IITgia do t3�a�e���t�: e doenças

OONSULTÓRIO:' R. João Pinto 7
Vl6riamente das. 15 às 17 horas.

IPlSID1l:NCIA: Almirante Alvim.
36. Fone M. 251

DR. SAVAS LACERDA
C1Jn1ca médico-cirúrgica de Olho.
_ Ouvidos. Nariz - Garganta.

Preacrição de lenteil de
contato

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

IUlSID1l:NCIA - Conselheiro Ma·
fra, 77•.

TELEFONElS 1418 e 1204

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

clonai de -Medícína da Uníversída
de do Brasil). Médico por concur-
110 do Serviço Nacional de Doen
fUlS Mentais. Ex interno da &anta
Casa de Misericórdia, e HosPital
Psiq'llátrico do Rio na Capital �.

deral
1JLlNICA MÉDICA - DOENÇAS

NERVOSAS
_ Consultóirio: Ediffclo AInBla

NETO
_ Rua Felipe Schmidt. ConsuJtaa:

Das 15 ás 18 horas -

Besldência: Rua A,lvaro de Carva·
lho na 18· - F'lortanópolís.

DR. ROLDÃO CONSONI
cm.URGIA GERAL - ALTA CJ.
SURGIA - MOL�STIAS Dlil s-.
. . .. NHORAS - PARTOS .. .

. rormado pela F'aculdade de Medi
cínna da Universidade de São

Paulo, onde foi assistente por Ta..
rios anos do Servíço-Círürgfeo <lo .

Prof. Alipio Correia Neto
CIrurgia do estômago e viBl$ tll
Dares, intestinos delgado e groSIlO,
tiróide, rins, próstata, bexiga,

&ero, ovãrtos e tromness varteo
cele, hidrocele, var�s e herna

CONSUVrAS:
das 2 às 5 horas à Rua Feipa
IIchmidt, 21 (alt�s da Casa Pa.

raiso). Tel. 1.598.
U8ID1l:NCIA: Rua Esteves JU·

nior. 179; Tel. 14 764
------------------------

DR. POLYDORO S. THIAGO
M6dico do Hospital de Caridade da

Florianópolis
. Assistente da Maternidade
CUNICA M1:DICA EM GERAL

Doenças dos órgãos inter nos, especia).
mente do coração.

BLECTROCARDJOckAFl."
Doenças 'l!a--sangue--e 'd""'''''''"ti•.
Doenças de serrhor'as - Partos,

Oonsultas diàriamente das 15 à. 18
horas.

Atende chamado. .a qualquc- bora,
inclusive durante a noite.

CONSULTÓRIO: Rua Vitor Meire
.

les, 18. Fone 702
USJD€NC.A: Avenida Trompow"ki.

62. Fone 766

.'

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Oos Serviços de Clínica Infantil à�
Assístência Municipal e de

Caridade
CLtNICA MÉDICA DE CRIANÇAS

ADULTOS
CONSULTóRIO: Rua Nunes Ma
chado, 7 (Edifício S. Francisco).
Consultas das 2. às 6 horas

RIDSID�NCIA: Rua Marechal Gui·
lherme, :; Fone 783

na bôca

uma

VERDADEIRA

PASTILHA

VALDA

o
DR. M�<l.R-IO WENDHAUSEN

Diretor do Hospital "Nerêw Ramos"
CLíNICA M�DICA DE ADULTOS

E CRÍANÇAS
Consultório: R. Visconde de Ouro
Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No
vembro l -rltos da ..Belo Horizonte")

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

- Fone manual 812

DR. BIASE FARACO

é preservarmo - nos

Constipações, dis Bronquites,
dàs Dôres de Garganta...

"o Llcenço do O. N. S. P. N° IB6
',,> • de 26 de fevereiro. ��\.•

�e�1 de 1936 1$1)'> �.

hOlO,OO2, Eutolyptc\ 0,

da Italia J
.
Major W. S. Webb

IraI,
como se verificou na Arrí

. (Especial para "O Estado") ca Oriental e na Líbia. Mais
Londres, (B. N. S) - <? d�s- tarde, procurando antecipargosto cau.sado entre os !talla- se a seus parceiros, nos Bal

nos em virtude da solução da- cans, onde alimentava o sonho
d.a ao problema .de Trieste con- de uma influência impossivelt:_nua a produ�lr demonstra- agrediu estupidamente a Gré�
90es � prcnuncíamentos nos se cía. Novos insucessos, e já ago-Idel!tIf�cam claramente a exu- ra no forma de irreparáveis de
be��ncIa ,e os colapsos d.a auto- sastres de natureza também
c:Ibca �esse povo me,ri�ional política. Seu prestígío entroutao apaixonado e versátil. a declinar rapidamente aos
Para compr_eender de�id�- olhos de Berlim, até d.esaparemente a questao faz-se místér cer por completo.

recuar um .pouco no tempo, _. _

mas bastaria considerar a crô- Vem então a mvasao aliada
nica dos últimos dez ou quinze da Sicília, logo seguida dos de

ar_:os para sentir que á Itália semb�rgues na península e da Inao sobram muitos motivos de deposição de Mussolini. A Itá-
reclamação. Afinal, é preciso lill: não é mais eixista, e sim
ver', antes de mais nada que aliada, traduzindo-se nesse ------------...:
ã �tália foi o país que se' apro- crepúsctl�� de suas possibili
veítou do colapso francês para dades, militares a sua atuação
entrar na guerra. Fê-lo quan- .através de uma beligerância
dó tudo parecia: indicar que a quase exclusivamente- teórica.
vitória totalitária era índís- Houve um armistício, e ago
cu�ível; e enquanto aguardava r� q�.le se processam as nego-.
o Instante ázado mantinha o ciaçoes para consolidar a paz,
Medit�rrâneo sob a m e a ç a. qu� desejam ós it,alianos a

Constítuíu-se assim um fator mais do que o benevolo tra-
de insegurança e amparo á tamento que lhes tem sido dis
.agressão organizada. pensado? o que acima se re-

Avançando sempre sôbre ,corda já constitui, por si só,
despojos, julgou que tudo lhe um elemento bastante para
haveria de, correr, facilmente e levá-los a gestos e atitudes
que, no fim, teria feito jús a ;mais sensatos e conciliatórios.
uma partilha convidativa. Em
outras palavras: particiJpou da
guerra ao lado da Alemanha, e
com ela esteve até o di,.a em

que seu território passou a ser
ataeado e invadido. Dir-se-á
que o povo italiano não tem
cuLpa das loucuras do fascismo
e do seu chef.e, sómente êle e
sua "entourage" responsáveis
por tudo. Mas, o povo se reunia
nas ruas para reclamar "in
justiças" como a ,de Versalhes
e pleitear reivindi1cações pro

I vacaJdoras, em vez de aJdotar a

atitude discreta que teria va
lido por uma reprovação á ati
tude ostensiva dos seus guias.
Mas, voltando á ação da Itália
na guerra, considerada a sua

qualidade de beligerante. Terá
ela entrado no conflito ao lado
idos alemães apenas para hon
rar compromissos? Nada disso.
Logo pr.Qcurou auferir van

t.agem militares e territoriais,
por meio de ações ofensivas
que, pàr sinal, se malograram
com graves perdas materiais e

maiores danos de ordem, mo-,

Ainda

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialistá em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no Rio de .1aneiró
CO�SUL,[\AS - 'pela 'amanHã:
diariamente das 1�O' às 12 hs. à
tarde excepto aos sâbados das 14
âs 16 horas - CONSULTóRIO:
Rua .10110 Pinto n. 7, sobrado .:...

....

Fone: 1.461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho, 58

Médico - chefe do Serviço de'
Sifilis do Centro de Saúde

DOF.NCAS DÃ PELE - SíFILIS
- A;FECÇõES URO·GENITAIS
DE AMBOS OS SEXOS - RAlOO
INFRA - VERMELHOS E ULTR".-

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

. Felipe Schmídt, 46
RES.: R. Jomvile. 47 -'- Fone 1648

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - vias Urinárias -
Doenças dos intestinos, ré to e

anus - Hemorroidas. Tratamen
to da colite arnebíana.

Flslo!erapia - Infra vermelho
Consulta: Vitor Meireles, i8�'

Atende ctlariamente às 11,30 ns.
e. à' tarde, das 16 hs, em àfante

Resld: Vi�l Rãrnos, 66.
Fon .. 1067

PlACOS •

ANSMIcOS., ..

TO�

rmbl 1:IasI1HI-
"SI.LVEIllAH

Gr."d. TÓftke

AUTOMOBILISTAS I
Atenção

POl'a o seu' dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

ne• 94

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAlA-
,..tlatla ,. 1171 - Sítli: • A I A
OC!:DI08 11 'fJUJ'8POB'l'�8 I

Cifras do ,8aíanco de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80. 90o.606,�0
5.978Aol ;755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

•

•

Sinistrol! pagos nOb último!! I\) anos

Responsabilid� des "

98.687.816,30
76.736,401.306,20

caso

AUMENTE
seus negócios em São
Paulo, confianco-os a

I
M*RIO SCHAEFER
Representante

Caixa Postal. 5756
End. Tel.: Mariely I

OE ,FEITO SEa"1I0.
f IWOF�"S'VO'"

CD • .uoÇAS i. :II

.

,

laboratório
Radio-T�cnico-Electron

Fundado em 1935
Montagem de' rád�. Ampli

ficador6ll-Tran.mia.or...
MateMal importod" direta'

mente aoa U. S. -A.
Pronr ietário

Otomi\r GeOrgeS Bõhm
E�ectJ e - Teenico - Ptofi... ioJ\o)

form·ado na Europa
i"lor.ianópol �a

�UCl João Pinto n 29 -- Sob.

QUEIXAS E RECLAMAÇõES 1.':PREZADO LEITOR: Se o <iue 'be
interessa ,C_t realmente, uma providencia
para endireitar o que estiver errado �u

_ p3J3 .Qut._aJ��ma falta não se repita; e

N}.O o escândalõ que á.ua reClatiÍâç�o
ou queixa poderá vir a causar t en�àml"
nhe-a á SEC';;AO RECLAMAÇõli;S,
de O ESTADO, que o "aso será levado
fiem demora ao conhecimento de queR
de direito, receilend<.l v. 8. uma informa ..

çõc do resultado, embora em alll'Unl ca·

sos não sejam publicados nem a' f�a·
mação nem a pTovjdên�ja tomada.

FARMÁCIA ESPERANÇA
tIo Farmacêutico NILO LAUS

Hoje 6 amanhã será a sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras � Homeopátias ._ Perfu-

marias _ Artigos de borracha.
•

Garante-se a exata observância no receituário médico.

Diretctes: .

1Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Càr'l7slho, Dr. Fr9n�isco
de Sá, Anisio Massorra, Dr., Joaquim Barr eto de Araujo
e José Abreu.

-

Fabricante e distriouidores das afamada'a con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de cClsemiras. riscadoll, brin.
bons e barato., a!godõe9, morios e aviamento.
para alfaiotes, que recebe diretamentfli da.

Snr.. Comerciante. do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6poli•• - FILIAIS em) 61umenoIJ e Lajee
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«Traidores são os negociantes gananciosos que sonegam 'm,ercadoria,s para VfD"
dê-Ias pelo câmbio negro, deixando 'os mercados. internos em falta, e abarro·
landa 18S mercad8s estrangeiras, porque estes lhes pagam em dólar OI em libra»,

(Tópico do dia, ,da Agêucia Argns)

Ontem cêrca das 20 horas, a. te nos que residiam nas íme- para o local. Lá verificou tra- ria de Transito foram trans-. lecendo, imediatamente o

população do Estreito foi alar-
I

díações. É que o incêndio se tar-se das oficinas e garagem I porta;do� para o local, estabe- dão de isolamento,

mada com um incêndio que, de manifestara numa oficina e da Companhia Exportadora Por sua vez soldados, cabo!','"
início, parecia ser de grandes garagem, com vários

tambOreS)Catarinense,
sendo um de seus TÓPl"CO do di"a

e sargentos do 14° B. c., tenôJ
proporções. E realmente, mui- de oleo e gasolina depositados. diretores o dr. Manuel Pedro a orienta-los o sub-ten. JO..,e
to embora ficasse adstrito de da Silveira, tendo, ain:da, como O general Zenóbio da Costa, Bezerra dos Santos, auxilia_!J.'"
uma 'Parte do prédio sinistra- O PRÉDIO SINISTRADO Lgerente o sr. Procópio Dario ao ser, recentemente, empos-I dos por vários 'guardas, pra- PJ

,"

'do as chamas provocavam Nossa reportagem, ciente do Ouriques e corno encarregado sado no comando da la Região ç�s. d<l: Fôrça Policial e alguns
.

tensão nervosa, príncípalmen- que se estava passando rumou da Oficina o sr. Antenal' Silva, Mtlítar, disse, errtre outras CIVIS, imciaram a retirada uos
I coisas de grande oportunidade, moveis da resídêncíá. do sr

FALA O GERENTE DA FIE'MA mo seu discurso que foi divul- Luiz Santos, oficial ,reformad�
Procuramos ouvir o sr. Pro- gado pelos jornais: "Não ad- da nossa Marinha de Guerra

cópia Ouriques, gerente da Ex- mitiremos que ninguém atrai- cuja casa ficava em ângulo re: "'.'

portadora. S, S. nos declarou çõe o Brasil sob quaisquer dis- to ao lpI1édio sinistrado, distan.
que, segundo fôra informado, farces". . te alguns metros apena3.

,': '

até ás 19,40 mais ou menos, Não é preciso muito traba- Até a hora em que redigia.
tudo corria normalmente. De- lho para saber quais as espé- mos esta nota, a casa em qües"
.poís dessa hora, o vigia da ofi- ci'e� de brastleíros capazes de I tão não havia sofrido �várias
cina, Bento Machado, ausen-

,

trair o nosso país. Aqua-] de grande vulto. Entretanto
tara-se, naturalmente 'para to-ile complemento "sob quais- com relação aos moveis; iufe:
mar café. Antes das 20 horas, quer disfiarces" é bastante lizmente não podemos dizer o

conforme lhes disseram, o fogo significativo. Rerefe-se êle aos mesmo. Com a correria prov,
manifestara-se com intensída- comunistas que, mascarados cada pelas primeiras exrplosõJ)'I!:;,;..==�
de e gros,sos rotos �e rumo se I de democracia, pretendem ,alg�mas peças, Inclusive a cfls
desprendiam através do telha- transformar mossa terra em

I taleira,
e que se achavam na

�do. "
\

um feudo do Kremlin. Usando rua, foram atingidas pela on-
. de todos. os disfarces possíveis, da humana espatifando-se,

GRANDES EXPLOSõES os adeptos do credo marxista,
_ FERIDOS solertes e ímsidlosos, vão de- NÃO ESTAVAM' 8'EGURADOS

Com o calor começaram a senvolvsndo a sua campanha Tanto o prédio devorado pe
explodir os tambores de gaso- terrorista. Haja vista os mo- las chamas, situado á rua San.
lina e oleo, elevando á grande :vimentos grevistas, uns reali-. tos Saraiva, esquina Benjamin.
altura sinistras labaredas.

.
, zados, e muitos sufocados an- iConstant como o material das

, A grande mass� que assistia, tes de qua�q�eAr n_tanifestações, loficinas e_os moveis do tea
ao dantesco espetáculo, no mal graças a :VIgI}ancI(t con�taJl1t� I Santos,

. nao estavam segura-
menta das primeiras explosões, das autor�da1ies .. Ma_s, nao so dos.

t:

foi tornada de pânico, correndo os C()IffiUlll�tas :poderao s�lbver- O� prejuizos foram quasi que
em tôdas as direções. Com a t�r o Br�ll .

sob qUalsq�er totais por parte da Companhia
correria, várias pessoas recebe- d�sfarGe,s . Tra,ldores. também E�rtadora Catarínense. Ate
ram ferimentos Ieves..Com o

sao aqueles que, dlsfarçados ] o instante em que inícíavamo-.
susto uma senhora que se e�1 salvadores do regime, e8-1 a impressão. destas notas, ape
achava em estado interessan- ta� sell1d� m?,str3Js dos .verda-, n�s a parte fronteira do prédio.
te 4ll'�isou ser, imediatamente

deíros .1I�twtos, . prrutlca�do nao havia sido atingida, pelo
JACARANDÁ" removida para a Maternidade. uma pohhr�gem ll1ter�sseJra fogo.

---------'_---_ O sargento Solidônio,. do 140 e pe:som�hsta, em detrI�e;nto A NOTA CÚMICA

, O 12.0 aD�iel rsár.·o
B. C. e que com invulgar san- dos. ll1tere�es da c?mul1ldade. Sempre que uma explosão
gue frio .auxflíava, trepado no

I Tiraídores sao tambem aque.le_s! se ��zia OUvir acompanhada.

de A azeta telhado,' a extinção do fogo, q�e, usando de todos os art.íff-] das Imensas labaredas cujos« »
feriu-se na explosão reco-

CIOS e embustes, proclamam-se clarão era visto da ipraç� 15
lhendo-se áo quartel pa'ra rece- ,defelllsores da bôlsa do povo, de novembro aqui na cidMe e

mas sob "quaí dí f
'

bel' os respectivos socorros. Seu ,,' _ ual�qUier JS, ar- de grossos rolos de fumo, era

ferimento, entretanto, não íns-
ces ,estao de maos dadas com grande a correria, como disse.

pira maiores cuidados.
os magnatas, cc::_m os trustes, mos antes. Numa dessas, duas
com orgemizaçoes � camari- pessoas - um homem e uma
lhas de :�nratas, ennque.�e?d�o mulhE)r perderam os respecti
a. ol�OrS VIstos, quando a mIse- vos chinelos.
na Ja se f�z sentir_ em �uit.as Serenados os ânimos, ca,d1���1PJa:,r�es. TraIdores sao os mdus- qual voltou a procurar o 'ue
t::I�IS s'eill e.sorúpulo, que fall- lhe 'pertencia e no fim

.

for.sIlÍlCam med. lcamentos e gêne- mau coe um
'

t- d'd ," .,' -., a ques ao: IS·
ros e pIlrIDelra necessIdade cutiam q t
"disfarçados" em cid:adão� chm'elo due utm ,esN�va cObm o

. ,

.

o ou 1'0. ao Sal emoS

�tI�OS e
. honesto�. Trald.oreS! o epílogo; entretanto Cl'em.ossob quaI�quer dlsfa:r;ces" são que acabaram ou brigandoos negOCIantes gananciosos ou... rindo

que s?negam mercadorias parai OS BOMBEIROSvende-las pelo câmbio neo'ro

I O COA d B b'd· d .

1:>, ripa e om' eIras 10°'0
elxam o os mercados mternos que foi

.

'tT d
,b

em fal,ta, abaI1rotando os nie,r- �eu ao' ICloenl 1 lica o, compare-
ca'd"s t'

. oca.
, 0 es rallig1eIT,os, porrque A

.

estes lhes pra�am em d'l
pesar, entretanto, dos es

em libra,
o o ar ou fo.rços �mp::egados, muito pou-

A inte,rpretação razoável
co, de I�;I,CIO, conseguiram: ia·

fraIlJca da frase' em' .

e zer e� VIrtude dai) inflamáveis'

pTloferida pelo i1ustne :���� de��sIta!?bOSt na g�ragem.
vai mai,s além porqu

ao a s ante, lso1aram da
, e sem fog'o o préd'

..

hc0lnta são os traidores dÍisfar- .

.

;, 10 vlzln, o que se·

gados que estão con,com-endo gu�do'pensamos, somente com.

para eslte deplorável estado de
o lIqUIdo e�palhado pela eX'

coisas, Ulns por'que que,rem plo.sao, es.�ana na iminência ctt'

transformar isto aqui na Rús- .se� atmgldo.
sia �ntártica, outros porque p=--..,·,......-·-----d--t-·---desejam separar os brasileirós revlsao O empode vacinas por processos po.líticos depri- Previsão do T.empo, até H
n:entes e mais outros que es- horas.. do dia. IV.
tao matando brasilei'ros a [0- Tempo Em Geral Instavel.
me, , , Temperatura Estavel.
Traidores não íialtam. O que Ventos de Norte a Léstet

está faltando é um muro e o com r.ajadas üescas.
res,pectivoQ pelotão de fusila- Temperatura a extremas de.
mento, remédio preconizado hqj.e: Maxima 20,4 M�nima
pelo ,gemeral Sca:r.cela Portela. 17,4.

Florlanópollt, 17 de Agosto de t946

Com o' líder, que não é o nosso
Dentre os comentá.rios Q críticas E seria uma desgraça

ao gesto do SIl. Otávio Mangabeira Si acaso, fugindo à raça

beijando as mãos do Gal. Eisenho- Ao que ela tem de fié,
wer, de�tacam.se os seguintes ver- Agisse de otra manêra
sos publicados pela imprensa cario- O Otavo -Mangabêra
ca, com Q esclarecimento de cons- Brilhante nos rapapé ...
tituirem uma carta do dr. Manoel
Vicente Alves Jacarandá:

"Sinhô redatô, bom dia: '

Saiba Vossa Senhoria
Que venho aqui defendê
O gesto 'do Mangabêra
Deputado de primêra
Pela terra do dendê.

Cá na minha cabeçorra '

Ele roçou a beiçorra
Na munhéca do Hanzenhã
Pela hereditariedade
E assim, todo mundo há de
Achá isso naturá ...

A praxe. vêio do Congo.
Desde o tempo do Valongo
Que essa práxe se implantô.
Minha avó, nêga tão bôa,
Que morreu ,nas Alagôa,
Beijava as mão 'do sinhõ , .•

Assim, seu dotô, sô franco:
Sempre que falo com branco,
Meu de:;;êjo é me curvá,
Pedi a b'ênça e uma esmóla,
Esfregando esta beiçóla
Nas mão que dão pra apertá ...

A alma do escra�o é quem
É lembrança da �enzala ..•
Reminicença crué ...
Por isso, dessa, manêra "

Agiu bem o Mangabê!,.a,
Fazendo um bell),�papé.

.... ,...,.--
..

Beijá mão de americano,
O povo forte e "bacana",
Além de sê saudação,
,Quarqué um já reconhece:
É prova que não se esquece
O tempo da escravidão ...

O Hansenhá com certêsa
Gostou de.ssa gentilesa
Do meu patriço de truz.
Sei que sou nêgo e sou bronco,
Que vim do tempo do tronco
Mas o Mangába é cafuz...

'

E assim, com a cara espantada,
E as munhéca besuntada
Pelos beiço do oradô,
O Hanzenhá já se arruma

Pra contá, gozando, ao Truma
O que, rindo, observô ...

Diante desse\. aféto
P,or ,Vê meu·)timo corréto
Mão de estrangêro beijá,
Vai hoje pra gafiêra
Em louvô do Mangabêra
O dotô

estíva fpi a data de
on m pl}ra o jornalismo
cata inense, E' que ela

lo-u a passagem do
iversário de existên

cia df3 nossa confreíra «A
Gazeta
N'asci

fála!:

para a luta e

pára a fesà dos direitos
da colet 'vidade, iem ela
sabido e rentar tôdas as

situações q e lhe têm sido'
apresentada, com galhar-
,dia.

.

Jairo Calla o, de rija
têmpera, coad vado pelas'
penas brilhant
Petrarcha Calla
waldo Melo, ve

tnindo à nossa co freira,
páginas que enaltece
bremaneira a

barriga-verde.
Daí, a satisfação de to

os que 'labutam no ;orna
lismo e a ra,z-ão--de nosso

mui cordil}l abraço.

/

miAM A REVISTA
o VALE DO ITAJAI

ONDE O ESPÍRITO DE SOLI
·DARIEDADE HUMANA SE,

MANIFESTA·

Sempre que a desgraça bate
á nossa porta, há al.guem que
procura minora-la. É o caso do
sr. Arnoldo, ehauff.eur de car

ro de praça nO 449. Vendo que
nas <3ficinas se encontravam
três caminhões, o ref'erido vo

lante, demonstrando perfeito
controle do sistema nervoso e

grande. coralgem penetrou na·

quelas' dependências, retiran
do para um local seguro os veí
culos que lá se encontravam,
salvando-os das chamas.

AS OORPORAçõES' MILITA
RES CIVIS AUXILIAVAM NO

SALVAMENTO

Digno de registo a atitude

I'
nossas corporações milita

res de uma boa parcela de
,elem tos civis. _

Gua as Ida nossa Inspeto
lo

PUBlICACÕES ,B.I.tim E••�:�.�.E�I�� :::::i;: .�-:. �:I::� �
téno das Relações Exteriores. __

I
nascimento de sua filha A Inspetorill Regional de Defesa

Nos. III e v. CLOTILDE MARIA Sanitária Ânimal em São José.
Men.ário EstatÍlltico -- Prefeitura . eatá vivamente interes.ada em

do Diltrito Federal N.o 85. Fpolis., 14-8·46 adquirir pelo preço 'de Cr.$ 120.00
Agradecemos a remes.a. \ qualquer ca:valo ou burro velho ou

----- __:/ impreatável para serviço.

Ernani e Bercides
Tolentino
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Para a ��(ÇãO
antí-rabica
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