
A atual crise, que tanto e tão imp1edosamen e em castigado ,o povo brasileiro,
será

.

também debela'a, como já o foram outras. Do bojO das leis, do prestígio
às autoridades e do respeito à ordem saírá a fôrça invencível para derrotá-Ia

de uma vez 'por tôdas !
Moscou lança um desafio
LONDRES, 23 (U. P.) -- O rádio de Moscou desafiou a.

Grã-Bretanha a submeter mais uma vez a situação do Irã ao
Conselho de Segurança da O. N. U.

.

Referindo-se ao recente movimento de tropas briiãmicas
na area da fronteira do Irã com o Iraque, para proteção dos

campos 'petrolíferos ingleses na eventualidade' de distúrbios, a

emissora moscovita, transmitindo um comentário internacio
nal do "Izveztia", declarou: ."Se a Grã-Bretanha acha que a.

disputa entre ela e o Irã exige a interferência de fôrças arma

das, por que não apresenta a questão ao Conselho de
. Segu

rança?"
------------------------------------------------

I H. 9816
-

Chamado a trabalbar no Tribunal
----�-----

o intérprete pessoal de Hitler .

O DraSI·'1 e 'os °spDClaall·slas alem�!ls e ianoneses NUREMBERG,23 (U. P.) -- o intérprete pessoal de Hi-
U

.

b II 5 . II ii . J P. tler, dr. Paul Schmidt, foi chamado a trabalhar neste Tribu-

Paris, 23 (U. P.) -.0 ehan- clarou, que o Brasil solicitará materiais de guerra sejam imo nal como tradutor, em virtude dos juizes desejarem acelerar
eeler brasileiro, sr, João Neves à Conferência da Paz que os ci-I pedidos de desenvolver suas os �ltimos estágios p�ra julgamento dos crimínosos d.e. gue�ra
da Fontoura,' numa entrevista dadãos japoneses e alemães atívídades no estrangeiro. Nes- nazistas. O dr. Schmidt, que e conservado como pnslon8L:-oO,
à imprensa desta capital, de-i especíalísados nu. produção (de te caso, o Brasil recomendaria numa cela de Nuremberg, foi levado pana a sala ,de tradução,
-------------------------_--_--------------- I a proibição {lo pmprêg'o de téc- afim de r�verter para 00 írigles ,e f�aIl!cês ��ertos documentos. O

Os Estudos U riidos res»
I níoos ou especialistas 'alemães dr. Schmídt atuou �a C_o�ferencla ?e MU}ll!Ch, em Berchtes-

�
. e japoneses na manufatura de gaden, com Kurt Schussiníg, e quasi em todas as outras con-

d "J 1
F. armas e outros materiais bé-l íerências de importância dos líderes nazistas,

pon etn a ugos aVla lico.s em países estrangeiros. ----�---

WASHINGTON,23 (U. P.) - O Gouêrno morte-ornerica- Demilllldos dez mil opora' rl·'osna, resporuieruio às acusações da Jugoslavia, declaroú que ho- *** A crise há de ser m· I'"
,

, �. ,

1
'

tiirei; d bt d 1
-

,{J dominada. Tubarões e pira-
.

1e nao nega aque e pats o . irei o . e o er ia eco uçao lLOS na- .

�

Sydney, 23 (U. P.) +- Como mentos de reparos d.e na,vias,nhas (peixes menores, maspios que o exército norte-americano coniiscoú ao ocupar par- muito vorazes) sentirão o
' resultado da decisão tornada I sendo demitidos dez mil operá-

te da Alemanha: Entretanto, acrescentou a Gavêrno ; norte- fugo ao pescoço, ainda que
.

pelos empregadores no cais do rios. Um dos únicos estabeleci
o.mericano que se reservará a direito Ide reter os 'citados na- peixe não tenha pescoço... pôrto de Sydney, foram fecha- mentes não afetados por esta

• 'vias, que pertencem a irota jugoslava, atié que receba çaran- As autoridades não po-
dos 65 estaleiros e estaJbeleci-1decisão'é o estaleiro naval C.a-

.s: â l'b d d d
,. � , dem capitular, mormente pitão Cook, controlado pelo

tias e i er a e e comercio e de navegaçao do Danúbio.

SeraF mantl.da govêrno. Os empregadores de-quando comandadas por

A ARMADA DO FUTURO
um general paciente e

cLaram que esta ação tinha si-

.

•

,

.

.

calado, conquanto tenaz .·ndef.·ntedamente do tornada num esforço . para
às tniI rne rev ilhae, tal é

.

impedir que uma .firma congê-
'SAN DIEg01 23. (U. ,P.) '-:- O Comandante E. N. - Parker. êsse s urpree rrden te- Eur ieo

'

_ .Loncln�§, .43 (U,. PJ�::--., O _ nere, a PQ'Qie__ e.Becíle Ltda., .de,
que assistiu. a experiências navais da homba atômica, declarou Gaspar 'Dutra.

.

chefe da frota norte-ame- Sydney, fosse á falência como

em San Diego, Califórnia, que no futuro seria possível cons-
..

Somos dos que pensam
ricana no Atlântico, almi- resultado da g�eve de .nove

truir uma armaria para a' "época da bomba atômica". Disse o estar: o Presiden te da Re- rante Marc Mitscher, de- construtores de guíndastes que
comandante Parker que essa armada se comporlacde navios 'Pública empenhado em ir clarou hoje aue os Estados I vem durando a 5 meses. A
'leves e resistentes à prova de explosões e muito velozes para es- até os últimos recursos,

Unidos manterão por tem- Poole e Sícile, que ficará fe-

capar ás aguas contornadas pela rádío-atividade, até às medidas drásticas, po indefinido suas unida- chada temporariamente, des-
até à pena de morte, se, des de guerra no Meâiter- pedirá seus 500 operários na

antes disso, tubarões e râneo. próxima sem.ana.

piranhas não houverem
desistido de comer os re-

cursoe popularee no ban-
.

quete monstruoso da ex-

ploràção despeitorada.
Nem, perderíamos tempo

e tinta' no rabiscar estas'

linhas, se el�s não com-

portassem .espereriçe e con-

fiança no ilustre Chefe da
Nação. Queremos dar aos\
leitores, possivelmente já
desale_ntados, ,uma pouca
desta fé, da fé que sen
timos robusta,. num Bra
sil liberto das maldades,
vilanias e ladroeiras de
um comércio dardo à co

biça, por aí à sôlta, já
gatunejando no balcão, já
pilhando o povo em larga
escala, às claras e à sur

relfa.
As providências virão, es

tão. a caminho, cairão como

raios sôbre a hidra amea

çadora e insaciável, de

m,últiplas cabeças e tentá
culos de polvo.
Creia o público que não

lhe falamos em falso.
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seguem para Sttutuart
MADRID, 23 (U. P.) -- Um aparelho militar norte-amerí

Cano partiu desta capital, hoje, para Sttutgart, às doze horas,
levando quinze proeminentes nazistas que estão sendo insis
tentemente reclam8_!dos pelas autoridaJdes aliadas na Alemanha.

Nazistas

-

Aprovado o primeiro parágrafo, após
quatro-semanas de estudo

PARiS, 23 (U. P.) - A C.omissão Polítíca-sôbre o tratado
de paz com a Itália aprovou hoje, após quatro semanas de es

tudo, o primeiro parágrafo do preâmbulo do ante-projeto do
� tratado de paz, com .. a .Itália.

As pequenas naçoes conse

guem sua primeira vitória
PARiS, :23 (U. P.) -- As pequenas nações da Conferência

da Paz iniciaram hoje sua ofensiva contra os 'Quatro Grandes
e- conseguimm obter um acôrdo unânime para a modificação
da redação do preâmbulo do ante-projeto do tratado de paz
com a Itália. - Os pequenos 'Países conseguifram assim. que a

,

Conferêndia desse maior valor.à contribuição do povo italiano
para a iderrocada do fascismo na Itália. Os pequenàs países
c:onseguiram uma gr.ande vitória pois os paísés do Big' Four, jpela primeira vez, se mantiver.am firmemente unidos contra
.aqueles.

.

Eram previstos graves choques
LONDRES, 23 (U. P.) - A "EX'change Telegraph", infor

ma de Allaha.han, na India, que quatro pessoas foram mortas
-.

e que muitas outras sofreram ferimen!os num inc1dente na

{"iuela cidade entre indús e muçulmanos. Anteriormente a

mesma agência noticiava, que hoje, ,dia nacional religiosoO in

dú, se previam gmves choqtues em tÔlda a India entre muçul-
manos e indús.

.

De Gasperi fará importantes declarações
PARIS, 23 (U. P.) -- O Primeiro Ministfo De Gasperi,

dÍ'Sse numa entrevista concedida á i.rnprensa, que dev,erá par
tir novamente dentro de a1guns dias.' F.aI1á, pOI1ém, importc'm
tes declarações á imprensa, antes de tomar. o avião em Paris. '

*
* *

E' evidente que nem to-
dos os negociantes estão
incluídos no rol dos la
drões. E não o estão, por
q ue há deles com altria e

consciência.
A êsses não nos refe

rimos. Razões não se fazem
precisas, para justificar a

ressalva, pois o castigo, a

penalidade, só tem cabida
em. relação aos delinqüen
tes, aos espertalhões, aos

rapinantes.

Outro, candidato para o govêrno
titncional de- São Paulo

cons-
.

Rio,23 (E.) -- O dr. Adernar
I situação". Disse que a propa

de Barros, hoje apontado por' ganda eleitoral de São Paulo
um matutino como mais um está agitando todo o. interior
candidato ·ao futuro gOvêrno', .

constitucional de São Paulo, ,band,el�ante, ond;e ?' povo mo?-
. abordado pelos [ornalístas de-: t�a-se ln�ereSSla)(hsSlmO no. pro
clarou: "Nada tenho a, dizer i xrmo plel.t�: ,Inform��, alll.�a,
sôbre :a polítilca, po.is estava .jque 8JdqUlnra um ama0 de cm

a;fasta;doO do centro ide irradia-, coo lugares destinaJdo à propa
ção,. que é aqui o Rio de Janel-l ganda de seu patUdo em São
ro, ande vim tomar o pulso da' Paulo.

Confirmada pelo govêrno holandês
BATÁVIA, 23 (U. P.) -- o Serviço de Informações do Go

vêrno holandês confi,rmou hoje que duzentos indonésios foram
cnortos há dois dias, noOutra Ibatalha com os fuzileiros navais
hoOland8ls'es.·

.

A última luta ocorreu €m Driaredja, nos .sUlbúrhios de
Soerbaya. Mais sete:centos indonésios foram feitos prisioneiros.

Serão submetidos a interrogatórios
GORIZIA, 23 (U. P.) -- Os pilotos norte·americanos do

avião .que foi derrubado pelos jugo.slavos a nove do corrente
embarcaram por via aérea para Caserta onde serão interroga�
dos peloOs oficiais doO Quartel General Aliado do comando . do
Mediterrâneo.

.'
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-- Hoje, dia 24, grandiosa soirée.. Amanhã, 2
"

com início ás 15 horas .. 7 de Setembro, concerto da Orquestra
e grande baile em r homenagem à Independência

dedicado às debutantes de 1 946 ..

CLUBE 12 DE AGO�TO.
domingueira infantil,

Sinfônica
e

II
!

Govêrno do Estallo IVita'lidade
IDemocrática
I Major W. S. WEBB I
,i Londres, (B. N. S.) - Já'

. constitui um lugar comum.:
quase um chavão, dizer que as I
democracias - ou pura e sim-Iplesmente a democracia passa
ram pela mais rude prova,
com a última guerra.
Enquanto o primeiro confli

to mundial não ofereceu tanto
êsss aspecto de duelo entre fi
losofias políticas, o segundo gi-'
rou nitidamente em tôrno de
le. Tendo corno uma de suas

justificativas essenciais, desde
o seu nascedouro, a pseudo-fa
lência dos regimes democráti
cos, o nazí-fascísmo jamais
deixou de incluir no seu pro
grama a mais densa onda de
insultos dirigidos contra os go
vêrnos democráticos e até con

tra as nações' democráticas.
Os govêrnos eram desmoralü

zados, não possuiam forças
nem - energias para conter a

desordem e anarquia social,
enquanto as nações eram re

presentadas por povo desfibra
dos incapazes de movirrientos
de ídeahsmo, destítuidos de

de qualquer sentimento nacional.
Aí residia o ponto básico da
propaganda totalitária. E não
paravam as provocações, as

intimidações se multíplícavam
o armamentismo ganhava fo
ros de finalidade legitima.
O "viver perigosamente" de

Mussolini tinha de ser manti
do a todo custo. E foi num
ambiente de trepidação e

ameaça que o mundo atraves
sou o decênio e, mais parti
cularmente, o quínquênío que
precereu a conflagração d'e
1939. Que faziam as democrar
cias?

P_r?sseguiam
.

no seu labor pa
cífíco 'em alguns casos até se
descuidando acêrea do que
verdadeiramente se passavam
em torno. E quando Hitler [ul
gou madura a oportunídade
para desferir o golpe, .

aconte
ceu precisamente aqtÍilo que
êle, o frio caLculista, não per
cebera. As . democracias apa
nharam a luva que o histrião
lhes atirara. Dessa vez, a coisa
fiava diferente.
E os povos desanimados des

fibra/dós, não organizados em
milícias truculentas, êsses po
vos ofereceram ao mundo a

••••••••••••
0

••••••• ,. •••• e _ ."

maior e mais comovedora li- .i

ção de amor á Iiberdade de que FARMACIAS D.E PLA.NTI0
ahistória dá notícía. Basta Farmácias de plantão durante o mês·dr

olhar para a Grã-Bretanha de agôsto:

1940, sobretudo a partir de 24 - (Sábad à tarde) - Farmácia SanIIl'
Antônio - Rua João Pinto.

junho, e relembrar aquelas pa- 25,- Domingo _ Farmácia Sánto Aúiô-
lavras proféticas de Churehtll, _ Rua João Pinto.

ao fazer a profissão de fé ao
- o serv'iço noturno será efetuado pell>

pOVO detas ilhas e mrace do
Farmácia S�nto Antônio, sita à' rua JOáI'
finto.

inimigo arrogante e vitorioso
no contimente.

-

Os Estados Unidos eram

apoucados como a nação babé
líca, cujo aparelho defensivo
tinha pés de bano.
E que se viu?' Na realidade

os exércitos aliados traziam e�
sua organizaçã!Ü a f1.ama de-

ji====================:'::::=:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;'
mocrática. E foi essa flama

QUU VESTlR·SE COM CONfORTO E ELECiANCIA ? aliment8ida 'com ardor, qu�«Aitú» tem o praze:, de comu- permitiu a vitória inais com-nicar ao comércio e ao público PROCURE A
locais que, brevemente, transferirá

III
pleta e esmagadora dos tem-

o seu serviço' de transporte, do a,-atarIUa Me'llo' pos modernos.

�::�:dd�_ P����o: l�:' ��: ooSf��� I.
.

I T----O-M_"._E-·I--N-OT-'-16-96. quando será anexada uma

Ieficiente mensagei'ra, para o des- Rua Felippe_ Schmídt 22 - Sobrado
pacho urbano de pequert'oll pacotes. I O MELHORAPERITIVO

De acôrdo com o art. 169, do decreto-lei n.

431, de 19 de março de 194-0:

.

Vitorino Salmoria para exercer, vitallcia

mente, o cargo de Escrivão de Paz do distrito

de ,Mararí, município de Videira, comarca de I

Caçador. _

Adolfo Boeing para exercer, vitaldcit.rriente,
o cargo de Escrivão de Paz do dist; ito de Rio

Fortuna, do município e comarca"de Tubarão.
Decretos de 21 de açõsto de 1946

O INTERVENTOR FEDE�AL RESOLVE
Exonerar: I

Francisco Antônio Duar�� do cargo de Juiz
de Paz do distrito da 5flde do município de

Campo Alegre, comarca .de Serra Alta.
Nomeor : f/"

De acôrdo com o 1ft. 169, do decreto-lei n.

431, de 19 de -1llarço de 1940:
Ernesto FriedJ!��h para exercer o cargo de

Juiz de Paz do distrito da sede do município
de Campo A{iegre, comarca 'de Serra Alta.

I .
-

�
f

Requerimentos despachados
19 DE JULHO

Au to Luiz Heinz - Sim, de conformi-
dade- com o parecer do sr. Secretário da Agri
cultura.
/Adão GaIvão Isler - Sim, de conforrnida-Ie

�om o parecer do sr. Secretário da

AgriCUl.!lrora.
r 26 DE JULHO

Dalma Assis Morais - Sim, em face do T hparecer do sr. Secretário da Agricultura. en a
1° DE AGOSTO

Antônio Pedrini - Indeferido em face do
parecer da CESPE. .

Emprêsa Fôrça e Luz Santa Catarina S. A.
_ Requer pagamento - Pague-se, à vista das
informações, a quantia de Cr$ 560,70, desen
tranhando-se os documentos necessários à com

provação da despesa, de a.côrdo com o decreto
n, 622, de 28·11·938. ,

Tuffi, Amim.& Irmão - Requer pagamento
de Cr$ 1.008,90 - Idem, idem,

2 DE AGOSTO'
Félix Schaefer - Sim, de conformidade com

O parecer do sr. Secretário da Agricultura.
Constantino Idalino Arcanjo - Requer

transferência para a reserva remunerada -'
Sim, de conformidade com o parecer do Co-
mando Geral.

5 DE AGOSTO
• .

Sociedade de Tiro ao Alvo Rio Novo - Re·
quer mandar autorizá-lo uma assembléia geral
- -Deferido, em face do parecer de sr. Secre
tário da Segurança.

10 DE AGOSTO
Bez, Batti & Martins _. Deferido.

.
Decretos de 20 de agôsto de 1946

o INTERVENTOR FEDERAL RESOLVi":

Conceder exone1'ação:
A Julita Scharf Garcia, do cargo de Escri

vão de Paz do distrit�' de !\1ararÍ,( município
de Videira, comarca de Caçador.
A Cláudio Joaquim Rogério, do cargo de Es

crivão de Paz do distrito de Rio Fortuna, JO

municicio e comarca de 'Tubarão.
Nomear:

/

/

i
i/J

, P A R IE!
Peçam as fórmulas

Para fazer cervejal, C1'$ 50,00
Sorvete lem gelo. Cr$ 10,00
Fabricar vinagres, Cr$ 40,00
Registrem f) dinheiro pelo'
correio i envio ali fórmulal
regiltradu, pela volta do
corri ia••• ' Pedidol a M. Leq.l.
Pindotibct. ,.•.• 's. Catarina '.'.<.'

Peçam uma. 2 ou ai 3 ..

.t

INPORTANTE!

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

/ I'" ,.

nos' VAP��os

.�.,,JI D��I,/_./.�,E: ,,!fL:;' �" »"" � � � �
- /.
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o ESTADO

Os originais, mesmo não

publicados, não serão
devolvidos.

A direção não se respon
sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados

Associação Profissional dos Contabilistas
de Florianópolis .

OI associadoll da entidade supra ficam convocados para urna

ollembléia geral, a rec;1Uzar.se no dia 25 do c�rente. (domingo), àl
10 horal da manhã, no Clube 12 de Agôsto, para os lIegulntel fi'<:\s:

a) ._ designação de um Delegado para o Congresao Sin(iical
Trabalhista, no .Rio.;

b) •• Notificação dp modificação do nome cia Associação.
Fica entendido, entretanto. que, pela exiguidade do tempo, des

de que o embarque se verificará de avido, pára o Rio; eepera-se até
27 do corrante m�. maill ou menoa, a nece9llária re,polta do Mini.-
tério do Trabalho.' ,"

Florianópolili, 23 de agôsto de 1946.
LINDOLFO A. G. PEREIRA

. Preaíderrte

.
!
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Em' qualquer tempo.•.

o rendimento, a economia e a durabilidade são fa-

tores a considerar quando se pensa em transporte.
Em virtude da sua linha completa de caminhões, a

International Harvester oferece tôdas essas vanta

gens pela escolha do modêlo adequado a cada rie

cessidade de transporte.
'Procure conhecer a série completa International pe

dindo-nos informações detalhadas sem compromisso.
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RAMOS &: CIA .•c_
Rua João Pinto, 9 � ex. Postal 220 � Fone 1.641

Tel. Somare - Florian6polis.

l

: 'i
Govêrno do Estado
Notas da Prefeitura
Vida Escolar
Religião
Jurisprudência
Vida Militar
Noticiário do Exterior

"., ,

Noticiário do País

Artigos .de Redação
A. A. VASCONCELOS

Pelos Municípios
"";-,f. ;)l:� Assuntos Internacionais

t s":

Concursos
Artigos de Redação
D: F. AQUINO

Fatos Policiais
Vida Social
·:Vida Feminina

Magazine
PEDRO PAWLO MACHADe

Esportes

TÉLEFONES MAIS NECESSITADOS
Bombeiros :............... r�l�Polícia ,.... 103 -

Delegacia O. P. Social .......•• _., 1 ....

Maternidade ...................•. UH
Hospital Nerêu Ramos ......• •.•• ���Sant" Casa .................•.•.. 1
Casa de Saúde S. Sebastião ..••.• trS3
Assistência Mm;Ji.cipal .........••• 166'
Hospital Militar ..............•. 11.1
140 B. C. ...................••• 1·�30'
Base Aérea ........•...........• 786
7' B. 1. A. C. 159'S
Capitania dos Porto. , , . . . . . . . . . . . • 13811
16' C. R. .................•.••• 1609'
Fô.rça Policial 1203
Penitenciária ......•••..........• 1511t
HO Estado" lOzj<
"A G'lzeta" �_ ••.•••....... 1656
• Diário da Tarde" 15�L. B. A. .............•.....•.• 16 ;,

Emp. F".nP.r�r1a Ortiga !DV

/
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Conforme fôra noticiado, realizaram-se
.

ontem, às 8 1/2 hora.. , na Catedral Metro-
�

-----------. politana, solenes exéquias em intenção à
alma do deputado dr. Altamiro Lobo
Guimarães, falecido a 16 do corrente na

Capital. da Repúihlíca, e mandadas cele
brar pelo Govêr-no do Estado.
Foi oficiante s. exa. revma. d. Joaquim

Domingues de Oliveira, que a isso, geri
tIlmente se prontificou, acolitado pelo
conego Frederico Hobold e frei Ambró
sio O. F. M.
Àquela hora, tomaram assento 110 ca

deiral do cabido, s. exa. o sr. ln terven
t?r Udo Deeke, dr. Ylmar Corrêa, pre
sidente do Conselho Administrativo do
Estado e sr. desembargador Medeiros
Filho, presidente do Tribunal de Apela-
ção

. .

Em lugares reservados tomaram �s-
sento os srs. dr. Carlos Gom€s' de ou- O

..

b��i:�aêa J�ãOL;;���oFerL�i�'I� Li���efã�{;� prlm·euo em arque
d'Estado da Justiça, Educação e Saúde, I d

.'
Fazenda, Segurança Pública e Viação, OS autom"velsObras Públicas 'e Agricultura, respecti-, ti

Ivamente; tenente-coronel Nilo Chaves '

Teixeira, comandante do 14° B. C.; ca-', Gr088 Ley
,

pitão de fragata, Plínio da Fonseca Men- ({ »\.,
dança Cabral, capitão dos portos; major-

-
.

aviador Epamin�ndas Chagas, COl11an- Nova York 23 (U. P.) - O
dan te da Base Aerea; capitão de corve- ..' . •

Ita Paulo de Oliveira, comandante da Es- primeiro embarque de autimo-
c�a 'A d' M'�' 1,<!� pren izes �r� .ierros: coron e veI'IS "Oross Ley" do mesmoCant ídío Qu intirio Reg..s, comandante "

,

da Fôrça Policial. tipo será feito 'por meio de
o templo achava-se r-epleto de fiéis, . _: ,

.,' .

•

am igos e' admiradores do saudoso ho- aVloe,s. Cada unidade custara
mem público, diretores de repartições,.· A'

d
.

funcior-âr-íos públicos federais, estaduais a Importância e oitocentos- e
e munícípals, estudantE!s e pessoas da cinquenta e três' dolares O
famílí a do saudoso extinto,

' •

Dentre as. pessoas presentes, nossa re- ca,rro tem lugar para quatro
portagem pode anotar as seguintes: dr. OSeverino Nicomedes Alves Pedrosa, dr. pessoas, pesa menos de 5 O
Vasco Henrique dAvüa, dr. Mário de quilos e desenvolverá uma ve-
Carvalho Rocha, desembargadores Urba-

Ino Müller Sales, João de Lu,na Freire, Iocídade de 70 milhas horárias.
Mário Teixeira Carrilho e José Rocha . d '

Ferreira Bastos, dr. Edmundo Acácio Esse novo típo e carro fara
Moreira, dr. Rubens de Arruda RalU:0s, de trinta e -seís á quarentaEvaloo Schaefer por SI e pelo dr. Heitor

'"

Blum; Narbal Silva, Campolino Jacinto milhas por galão de gasolina.
Alves, Roldão da Rocha Pires, tenente
Orion Augusto Platt, Ivo Montenegro,
Otávio de Oliveira Olímpio Faria da
Veiga e família; Heiior Wedekin dos San
tos, Hipólito Mafra, Rosária Bento, Bel
miro Garcia, Roberto Mor ítz, Otaviano
Botelho, Vitor Mariano da Silva. Osní

. : Ortiga, Tarciso de Araújo por si e pela
Rodolfo Manoel Vieira, FullJ.er- Caixa Econômica e pelo Conselho Admi-

to Machado Dr Alfredo Pes- r.ístrativo d� Caixa Econômica; Egídio
�.-

. , . Amortrn, Ar í 'Santos Pere íra, dr. ,I. Ma-

soa de Lima Odilon Bartolo- dcíra Neves, Antônio Luz, dr. Henrique I
.,

' ,Stodieck, Aldo Luz. dr. Elpídio Barbosa
'meu Vieira. . I Mário Cândido da Silva, Vidal Ramo�

Os J.ovens: I Neto, José do Vale Pereira por si e pela
.

I
sucursal da "Sul América" Vida; Emílio

Antônio Almendros Paladi- Meyer:, Mal1l!el M. _Cruz Júnior, Vitor
_

Ferr-eir-a da Sflva, Romulo Gon.çalves. dr.
no, Evandro Luz, Carmen Me- Francisco de Sales Reis, dr. Lauro Fo,-

Le' .

01" S
i t.es Bustamante, Reinaldo Dias de ou-

10, .C!!lle �v�Ira �nios, I veir�, José )'da!'ia de Abreu,. dr. Artur

WalqUlna Merizío residente' Peretra e Oliveira. dr. 'I'olenttno de Car-
.

,
. .

'valho, pelo Departamento de Geogr-afia
em Brusque; o menmo Harnll-! e Geologia:' Waldyr Fausto Gil e José RTTZ H" 7 30 h
'. .,.,,! Baião; Raulino Horn Ferro, João A. de ODEON --:. ÁS 4,30 e 7,30 hrs. �

- oje as, rs.

ton Prazeres, filho do sr . .J:< ran-: Assis e senhora; Juan Garizo Fernandez,

Já' f
.

_ Sessões Populares _ 1 ° - Imagens do Brasil nv
cisco Prazeres' e a menina Lia' J.' c. Ç;anzo, Fernandez, vice-cônsul do

• OI eu trugue 12 - 'Cooperatíva.
.

'
. I Ur-uguai:

. .Iú lio N. Herrera, consul do • U
"I'erezínha filhinha do <sr Cel-l Ur-uguai: João Alcântara da Cunha, dr. I - O MISTÉRIO DO GRAN-, 20 - John Hall - 'I'urhan, •

I Guerreiro da Fonseca, representando a Rio, 23 (A. N.) :__ Teve lu-
so Capela. - �

I L. B. A.: dr. Paulo 'Tavares, Luiz Osval- DE HOTEL .

I

Bey _:_ Maria Montez.
..

h"
. do d'Acâmpora, dr. Othon d'Eça, dr. gar ontem, no salão ãe pro�e:. C L 1 L Wlll:s.exmas. sen oras. ,·.ZuLmar Lins Neves, lVIurilo Ramos. Rai- ção do Ministério da AJgricul,.

om: o a ane e' I Iam ALI-BABÁ E OS QUAJ\.'ENTA
Francisca Batista Galvâo 'l!'undo Vieira, Manuel Ferreira. de Melo, '

CbIIIlier JMr'ERGU"'L'"HO N'O IN' _ ,I 30 _ TLel\e"'I"'\�O"':c� e Bre'nda-A •

' ar. ALfredo Damasceno da Silva, por tura a cerimônia da entregA .l..J.CUJ .

esposa do dr. Clanbalte Gal- si e pelo / jornal' "O Estado"; dr. do qu"'dro a o'leo d,e autorI'a do
,-

-

W d S hl M
vVilmar Dias por si e por Vitor A. "'"

F Ovao, an a . oe emper oen-. Peluso Júnior; Joaquim Oliveira, .T. Ba- pintor mexicano OUe e oferta-
ERN. Joyce. •

Jlich espôsa do dr Ed Moenni- tista Pereira, Mimoso Ruiz, dr .. José 'Técnicolór - com: Tyronne QUE O MUNDO SAIBA,
,. " "B�t"n, Ad Lentz, Antônio de Pádl!a P€- do pelo sr. Marte Gomes, Mi-

ch, Ofella Cuneo da Costa es- relra, dr. Agrlpa de Castro Farla, dr. .

·t. d 1\ •

lt d M', . Power,. Anne Baxter, e DG.na
1 Censura até 14 anos.

,
' , Afonso Veiga, dr. Domingos Trindade, nlS 1'0 ' a .llJgncu ura o eXI-

posa do sr. Manoel COista, Etel-. Ch::<rles. Edgar. Moritz, .

Flávio Ferrari, CO á Universidade Rural do AndreWS. Preço: - único 3,60.
vina Antunes da Costa Bêbê Lmz BOlteux Plazza, JaIro CaIlado, Gas-I . III . A POLÍf""IA MONTA-'I. , tão d€ Assis, Otávio :Silveira Filho, Luiz Brasil quando de sua visita a

- <.J
.' " • •• •••• •••• •••• •••• • ....

"Cordeiro (espôsa do sr. José Coutinho de Azevedo, Mário �oura, dr:

I 1'· t·t·
- A- t DA CONTRA A SABOTAGEM ROXY - HOJ'e a's 4,30'

C d·
'

-

,.
Antenor Tavar€s, Norberto Rlhl por SI aque a ,Ins 1 Ulçao. o a o, que

. ,

. ar elro, Onella Cunha /Praz.e- e pela Companhia Telefônica Catarinen' foi presidido pelo ministro Ne- l1·e 12? Eps. com AlLan Lane 1 ° - Imagens do Brasil nO
_res, espôsa do sr. Francisco ��m���I.d�.�c��s�vFe���u���a;b�tJ,al��a�: to Campelo Junior 'compare-', �o 1?rograma: Cinédia, Re- 19 Cooperativa.
:Prazeres I C1SCO Ollvelra, pelo mUTIlClplO de

cres-I··
' vista Nac DFB 20 p' dI' 'I ciuma; Durval Coelho Pinto, dr. Castú- ceram dIretores, professores e, --:.'�

.

G
- reCllSa-se e um es-

AMIGO!
lio do Amaral, dr. Ismênio Palumbo, dr. t" d P t d '1\ .... 'iI Preoos: Cr'i!'. 2,40 - eraL-- pantal,ho - Desenho' COIOI"I·do.
José Daura, Fl'ancisco Gouvêa, Antônio ecn�cos a as a a .nJgnc4 -

C �1 0'0
•

O 'bad d 1730 Orig€, ;Marcolino José de Lima, Gustavo tura r'i!', .
. 30 - Maria Montez - John

uve: aos sa os, as , S.ilveira, Alcin� .Fernande?, Urãnia Gen-
.

·"Imp. 10 (Dez) anos". ,H'.'alI _ Tu ...l:-a·n B�y.noras as 18, horas o programa
UI Bastos, Nenca Ferrelr� de Sous�,

" �IU

, , . AlclOne Costa .Beretta, Hêho S. de Oh- . • .. .... .... .... .... '.... 'AILI B'ABA- E OS QU 1\ ·'D·'t;1NTAda Juventude' Estudantil Ca- veira, ,pelo COlégió Catarinense; Severo
- .ntdc.

tólica, do' Instituto Coração de �t�õ�� P�for��neóto�l;; AJ�?i�a��lt��m��: O ESTADO encon··
lMPERIAL - ÁS 730"hrs: LADROES

. reira, dr. Osmundo Wand€rley. da Nó- ira·se à venda' 'na
_ Última Exibição _

4° - Continuação do seria-
brega, Myriam Pel'eirà, Diva .Formiga,

I banca de .·orna."s· do'.
u sou o Caminho, a Ver- Olga Brasil da Luz, 1rmão Bento José PUREZA

d Labre, representando o .A!brigo de Meno- -Bec--k» I
. OS SALTEADORES DE OUnO

. ade, aVida". res e uma comissão de alunos; Eduardo" Com: -:-:- Procópio Ferreira, 1l.

Viva Cn'sto R'el·.' Virmond, dr. Vitor Gutierrez, Waldyr N'l M
.

S
.

O't' Censura: Até 10 anos.
Grisard, Waldyr de <;lliveira Santos, Lin- .

1 za. agrassl' ·e, Onla 1 1-

cica:' Preços: - 3,00 -;- 2,40.

Publicações 9
No :�ó�:��� �o 1�' �:C: 'ROXy'�'H�je'ã� '7,3Ó'ilO�'��'

rec'eb'l-das' IDFB.; 2) - Campo de Minas 10 - Imagens do Brasil nO
- Short; 3) '- A Voz do Mun- 19 - Oooperati'Va.

de S. Paulo do _ Atualidade$. 20 Lee Tracy "e Brenda
Preco únko - Cr$ 2,40. Joyce.

'''Imp. 14 anos'�. QUE O MUNDO SAIBA
3° - Maria Montez - John

Hall - Turhan Bey"
.

ALI-BABÁ E OS QUARENTA
LADRÕES

-, C.ontinuação do seria-

-SOLENES EXÉQUIAS PELA ALMA DO DEPUTADO I

ALTAMIRO LOBO GUIMARÃES
dolfo Sonsa, Satíirio dos Santos, Hilde,
brando Loureiro, João Honório, Walmor
Zomer Garcia, Walmor Cardoso da Sil
va, Tolentino de Sousa, Cecília de Mace
do Simões por si e pelo grupo escolar

I"Lauro Müller"; Jqã,?:\ Batista Gonçalves
e uma comissão de funcionárias do De
partamento Estadual de Estatíistica.
Terminado o ato religioso, autoridades

e pessoas presentes, .à.presentaram pêsa
mes ao sr. Algemiro Lobo Guimarães e

sra. Conceição Guimarães Grijó, irmãos
do pranteado morto.
Durante o ofício fêz-se ouvir o côro

da Catedral Metropolitana, sob a regên
cia do padre Emilio Dufner S. J.
À entrada do templo, tocou a banda

de música da Fôrça Policial, qúe execu

tou peças fúnebres.

Rádio
Telegrafista

_ .ANIVERSÁRIOS -

R. MILTON COSTA LEITE

I Deflui, hoje, o a�ivemário
natalício do �r. ?r. Müton Cos

ta Leite, mm digno Consultor

JuríJdtco do Departamento das

Muni'Cipaltd.ades, . que, neste
; �ns,ejo., se ve�á cercado do apre-

CO e simpatia ,�e_ todos os seus

amigos, que o sao em grande
.' úmero.

� Os de "O Estado" se asso

-"d�'....m a essas manifestações,
- azerosamente.

Ai� •
, r'
,c. MAJOR JAC') L. TA-V.ARES
,

A data de hoje .assinala o

a:niversário natalício. do nosso

distinto conterrâneo, sr. major
,

1. Tav:ares, capitalista resíden-
te na cidade de Tijucas, a

quem apresentamos nossa fe-

licitações. r

•

MENINO DURVAL
Assinala a data que hoje

, transcorre o, aniversário nata
jícío do menino Durval, aplica
do aluno do Instituto' de Edu

cação e filho do sr. João
'I
da

..Mata de Freitas Noronha.

.��em, ainda, anos hoje:
Os senhores:

Preciso-se para
lhar algumas

por dia'.

t robo
horas

Bom ordeno do.

nesta redação.Tratar

GRANDE CONGRESSO SINDICAL NO
RIO, DE, JANEIRO

..

<tI\,. -_._- _-_••-_••••••__- •••-._-.-_-J"-_; -_-•.•.•-.- ..-_-_._"! -.-_.••_-_.."

Sindicato dos Empregados no Comércio de Florianópolis
Assembléia Geral - Convocação

Realizando-se a 9 de setembro próximo, na Capital Federal. um
'lI�ande qongrelso, do qual participarão OI repreaenw.ntes. de todos os

;;SIndicatos do Bra.iI. convoca uma A8lIembléio Geral Extraordinária,
?·firn-�e se eleger o associado que repre.sentará.este Sindicato naquele
::unportantí.simo ConClave, aSlembléia eSla q\le terá· lugar no dia 2S
-do Corrente. segunda-feira plózima, às 19,30' horal, na séde do Clube
IS da Outubro, gentilmente cedido por sua Diretoria:'

Não ha"endo n(1mero lego I para (li seu funcionamento à hora
:.l'CIarcada, i.to é. 19,30 horas, funcionará a Assembléia em Segunda
"Convoca\ião, uma hora a,1ó8, com quolquer número.

Florianópolis, 22 de agosto de 1�46, ,

l
.

GUSTAVO �IMMER -- Prl!sidente.

��------------------
A V" I' 5 O

, , '
'

Revista Vitória;
- nO 663.
Revista Brasil Açucareiro,

orgão do Instituto do Açucar e

do Alcool - N° 6.
.

Revista, PalpeI Pega-Mosca,
da Escola Té<Cnrca da Aviação
- N° 111.
Boletim Comercial, de. Flo

rianópolis - N° 63.,
Agradecemos' a remessa.

Instalar-se-á
dia 2 próximo

E. ANDRIANI '& CIA. LTDA .• estabelecido à Ruo Coronel Cunha Rio, 23 (A. N.) - Devendo
:n. lO, na cidade de Tijucas. neaté E.tado, fabricantes das afamadas

I
instalar-se nesta capital no

'telhas francesall, marca «A�ANHA», comunicam aos seus amigos e próximo dila 2 de setembro o

,fr,eguesell que, dado o aumento e melhoramentos feitos em� sua V Congresso da União Pos1'� 1
jQorica estarão em condições de atender - A PARTIR DO MES DE ,.',

"a.

.1�NEIRO DE 1947 - paI' preços relativamente baixolI, quaillquer pe-
das AmeflJcas e E�nha, con

dldos de telhas, telhões e tijolos de argila. vergem para o RIO as delega-
.

Aproveitom ainda a oportunidade para aviaar a todos os consu- ções de 23 páises participantes
rrudore. dos seus produtos -- com respeito ao p��ee'di;nento de cert�s aLgumas das quais J'á aqui se
�'peculadores -- que sbmente garantem a cla,slhcaçao dos seus arh-
'908, quando vel'\did08 diretamente peloli mesmos ou peloll seu. repre- encontram, .aClbiando-se as de-
;8entant•• autorizados. 4 v. ·3 mais em caminho.

r

I;

MONTGOMERY AUSCULTA UM PEQUENO ENFÊRMO.
_ Nesta fotografia, tirada por ocasião de uma visita

do marechal Montgomery à Universidade, de Gottin

gon, onde oficiais médicos britânicos estão segu_indo.
um curso, eperece o grande cabo de guerra examr raart

do, com auxílio de um estetesc5pio, uma criança
alemã enferma. (B. N. S.).

------ ------""

Finalmente amanhã:
ODEON - IMPERIAL.

O melhor filme no genero. 40
O HOMEM QUE DESAFIOU A do:

MORTE OS SALTEADORES'DE OURO
COm: Nils Asther e Helen Preço ün�co - Cr$ 3,00

Walker. Censura até 14 anos.

flJr:1oaõRlfail'
I . I
I Ramos 11
� ADVOGADO f
� Rua Correia Pinto. 11 �

§ L�JES :
H Santa· Catarina �
aa.amaa-X'IOOCl.Xlr�CXXXXXXX:aDDQDDI:XIDDQDQaDa

Dr.' CLARNO/ ,G.
GALLETTI

.

ADVOGADO
Crime e cível

Constituição'de' �ociedade.
NATURALIZAÇÕES
Título. Declaratórios

Escrit. -- Praça 15 de Nov. 23.
10. andar.

Resid. -- R,ua Tiradentes 47. IFONE _. 1468
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COMISSÃO DE ESTUDOS DOS JSERVIDORES pún'LICOS
ES'l'ADO

Salários-família desnachados pelo sr, In
terventor federal
19 DE AGOSTO

I Rube Maia Budal - Concedo o salárfo
. família na import.ância de Cr$ 80,00.

Rosalina Almeida .. Idem, idem
CrS 1S0,00.

.

Augnisto Messagi - Idem, idem _ .....

CrS 40,00. .

Nadir Puerta Wollinger � Idem, idem
Copyrighl da CrS 40,00.

Ericina Costa da Silveira - Idem, idem
Tbtl NAVE t'OU HE.4II"�4R� I crs 80,00.

-

.

Januária Teixeira da Rocha - Idem,
,1. " que se chamam bisseX-lids�lnS�� �i��s Madeira _ Idem idem

tos OS anos em que o mês de o-s 40,00..'
' -

f
.

t 29 d'
Hercília Vasconcelos da Silva - Idem,evereiro em IaS porque idem crs 40,00.

OS antigos romanos contavam Cr�i�Zo�o�erculano Albino - Idem, idem

2 vezes o dia 6 de marco. .

Andradiva de Oliveira Cardoso - Idem,
o

• • idem Cr$ 40,00.
2. " que as abelhas jamais ;Emílio Israel - I�em, idem C�S 80,00.

dão as costas à sua rainha, vol- crra�àig,�o.Balbll'erZki - Idem, Idem ..

tando-se de frente quando ela .

Zenaide Peixer dos Santos - Idem,
. , . .

idem Cr'S 40,00. 1
paSSeIa pelo alveano e CarnI- Verônica Senem - Idem, idem :

d t
'

d crs 40,00. !nhan O para ras quan o es- Otávio GouJart Pereira _ Idem. idem
tã di t d 1 o-s 40,00. I

.

ao ian e e a. Guiomar Marta dos Santos _ Idem
3. " que ao atingir a idade idem c-s 40,0<;>.

'

,
• A DIva Ambont Remor - Idem, idem ,.de 70 anos, todo o chmes pos- ors 40,00.

suídor de alguns bens é obri- Id���lfde� ��$rgg,�o. Rocha Nunes

gado a dar um banquete a to- Denise Carneiro Teixeira - Idem. idem
.

. ,Cr$ 40,00.
dos os seus parentes,' sejam la

.

Hermínia de Sousa Marques - Jdem,
to f

.

h Idem Cr$ 40,00. ,.'quan s orem, pOIS que c e- Luiza Chiminelli _ Idem, idem .

,
à

víddr' 1" Cr$ 40,00.gou a l: a e venel aveF· d
'"

Maria Svlrskí Coelho _ Idem, idem ..

4. " que Char es re eruc Cr$ 4D,00.

I
'

f
Manoel Osório Pereira de Sá ..!.. Idem,Worth, O fundador da amosa idem Cr$ 24'0,00: .

'

casa parisiense de modas e .

Manoel .Joaquim de Amorrm - Idem,
. Idem Cr$ 200,00.

perfumes que tem o seu nome, .
Belmiro F'rancisco da Rosa - Idem,

'. "

tureí d
Idem Cr'S 40,00.fOI O pnmelro eD's urelro o José Paulino dos Passos - Idem, idem

d . -b'
. - Cr$ 40,00.mun O a eXl Ir suas cnaçoes Garibaldi de Sousa _ Idem idem

Cr$ 40,00. ' , •.

João José [Ventura - Idem, idem ....

Cr$ 40,00.
Frederico Guilherme Thiel - I-dem

Cr$ 240,00. '

'

Leonor Morais - Idem, idem .... " ...

Cr$ 160,00. '

Moema Campos Matesich - Idem idem
Cr$ 80,00.

'

Noêrnía Schultz Kliemann Idem
idem Cr$ 40,00.

'

Giardini Luiz Lenzi.- Idem, idem ..

Cr$ 40,00.
Malvina Nunes de Freitas F'ernandes

- Idem, idem Cr$ 40,00.
Ilma Scheidt Silveira - Idem idemCr$ 4'0,00.

'

Tercília Botelho Bayestorff -' Idem,iCem CrS ,8-0,00.

nocivos e os eliminam do oro

ganismo, sob forma de urina.
As Pilulas De Witt para os

Rins e a Bexiga são fabricadas
para o fim especial de ajudar
os rins doentes. De modo bran
do mas seguro, elas·tonificam
os 'rins de tal maneira que estes

possam executar o trabalho

que a Natureza 'lhes confiou.
Os toxicos acumulados são fil
�rados e eliminados do orga
nismo e novamente podereis
desfrutar saúde e gozar li vida.
Alterada a saúde dos Rins de
vido a causas como abalos, res

friamentos, manifestações se

cundarias da gripe ou outras

doenças, surgem embaraços ao

seu funcionamento e eles não
mais conseguem eliminar todos
os' tóxicos. Estes toxicos e prin
cipalmente o acido urico, se

acumulam nos musculos e nas

juntas e são responsaveis pelas
dôres Intensas do reumatismo,
pelo lumbago, pela prostração

O tormento das Dôres na

Cintura, do Reumatismo, da

sensação de "envelhecimento",
das dôres nas juntas, é devido
exclusivamente ao funciona
mento anormal dos rins.
Ê importante conservar os

rins em perfeito estado de fun
cionamento e combater ime
diatamente quaesquer sinto
mas .de alteração .. do mesmo.

Todo 'adiamento é perigoso.
Os rins executam o trabalho
importantissimo de reter por
filtração as substancias nocivas
ao organismo. Dia e noite se

produzem elementos corno aci
do urico, bactérias vivas é mor
tas, celulas diversas bem tomo

outros produtos que acarreta
riam rapidamente a vossa mor
te si lhes fosse permitido per
manecer no vosso organismo.
Cada articulação dos membros,
.cada movimento respir'atorio
ou batimento cardíaco, mais
ainda, cada pensamento e emo

ção concorrem para a

produção desses tóxicos.
Quando sãos, 09 rins
filtram esses elementos'

geral e pela' sensação de "ve
lhice", Os primeiros sintomas
são em geral as torturantes
dôres nas costas. Os rins estão
então sobrecarregados e infla
mados - e como consequencia
vos assaltam estas terríveis
dores nas costas. As Pilulas .

De Witt vão ter à sêde de
todos os vossos males :_ aos

Rms. A sua ação é indicada ê
segura em todos 'os casos de:

em manequins vivos.
5. .. que nas ruas de Lon

dres são recolhidos jodos os

anos, em média, uns 30.000 ga
tos, os quais' são levados a um

laboratório municipal onde os

matam e vendem suas peles,
muito apreciadas para a raorí
cação de luvas e perneiras.

6. .. que o célebre composi
tor russo Peter Ilch Tchai
.kowsky, o autor da famosa
"Suite do Quebra-Nozes", re

cebeu durante treze anos apôío
espíritual e financeiro da par
te de uma rica senhora admi
radora de sua arte, Madame
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fraternal correspondência. D�. OSVALDO BULCAO VIANNA f
7. " que o dia 6 de julho de

I
Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

cada ano é � data em que a

I'
ESCRITÓRIO: Ruo Felipe Schrnidt 52 _ Sala 5T�rra se encontra mais afasta- Edifício Cruzeiro _ Florion6polis.da do Sol.

\8 ... que a maior cêrca exis-
- III

�----_-"'!!!� ....,...._-_

tente no mundo é a que marca' A'uxilíar Ba' roao'os limites entre os Estados
'

1
"

,

Unidos e o 'México, numa ex

tensão de 1.100 milhas, sem in
terrupção.
9, " que em Estocolmo, a

capital da Suécia, extrai-se da
água dos esgotos um gaz me
tano que é utilizado com exce
lentes resultados como com
bustível no serviço municipal
de ônipus,

, ,
10 ... , que, o tapete mais ex

traordinario do mundo se en
contra nos Estados Unidos, re
colhido a um museu particu
lar; e que êste tapete, medindo
aproxoma:damente 1 metro
quadrado, foi tecido por um

perigoso chefe pele-vermelha p-, , a� ,a
com nada menos de 77 cabelei-
ras de ínímígos vencidos.

11. ... que os rpatos e as de-
A Inllpetorill Regional de Defesa

Sanitária Animal em São JosémaJis aves palm:íl.Redes nunca está vivamente interee.ada em
Se molham dentro dágua

por-I
adquirir pelo pregó de Cr.$ 120.00

que aLém de sua plumagem qualquer cavalo ou burro velho ou" J

imnrelltável p'o. 'fl='-. .

ser muito espessa, existem - I'u _erVlço.

também na, superfície de su_a I . .

pel� pequenas glândulas que Erna�1 e BefCIdes
segregam em grande qpanti- Tolentlno de Sousa
dade uma espécie de .óleo. que � participam as pelllloas de
.empregna as penas e Impede a

fi suas relaçõell, o lJa.cimenfo
t

- , de Bua filha!pene raçao da i:lJgua, que ,por
e1asldeslisa sem ,as molhar.

.'

12. " que os Quakers - os
membros da Sociedade dos
Amigos, seita 'fundada em 1650
por George Fox e que em pou- presentações teatrais, e nem
cos anos se espalhou na Ingla- mesmo a leitura dos romences,'
terra e na Holanda, dalí pas,;, porque ,estes ,"roub8!vam à al
saíldo para a América do Nor- ma Q est.ado de quietação que
te ,- não aprovavam a músi-l a tornava própria a receber as

Ica, o ,canto, a pintura, as re- �spiraçõe,� q.o espírito divino".

DÔRES NA CINTURA
REUMATISMO - LUM
BAGO DÔRES. NAS
COSTAS E JUNTAS

ou de quaesquer
IRREGULARIDADES

URINARIASPARA Os
BE" RINS E A

.• ' �'GA

PII,u lãs D(-W ITTB R I T O· o vidro grande de PiJUMS De Wit't, contendo duas vezes e mMa a quan
tidade do taznanbo pequeno, custa proporcionalmente muito menos.alfaiate indicado,

&! Ttradsntas 7

•

Comissários de Madeiras
r

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

ENDEREÇOS:
Matriz São Paulo » Rua Guaporê, 144 -- Fone 4-5-866.

Caixa Postal 5.7Q6. - Telegráfico Abesil.

Filial:, - Santos - Rua José Ricardo, 43. - Fone 3.526.
Caixa Postal 749. - Telegráfico: Abesil.

Necessitamos de três auxii+iares para trabalharem em nossa
matriz de Curitiba. E' necessário ter prática de algum dos
seguintes ramos: Peças para automóveis, pneus e acessórios,
rádios' e refrigeradores ou ferrag.ens em geral. 'Escrêver carta
do prôprie punho, citando idade, se é reservista, referências,

nretenrões , etc
AGtN�IÀ' MACEDO

HERMES MACEDO & ClA.
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, US

CURITIBA-PARANÁ

Deseja obter
emprego?

Procure ení'ão a nossa Gerea
eia e preencha a nossa �ficha cle
informações úteis", dando tôd..
as indicações possíveis. qu�er.<
mos' prazer em recomendâ-Ib (a)
aos interessados na aquisição II'
1)0Jts funcionários (as).

�11tU�!.••

ESCRITÓRIO JUR1DIIJO COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliãríe) .

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

ADYQGADO·
Rua Frei Rogério, 54 � Fone 54 - Caixa Postal 54

Epdereço telegráfiéo: "EU&ranco" _ Laie,;; _ ,Bt- ,-Catarina'

RETIRARAM SUAS CANDI

DATURAS
.

. Tôdas as bebidas, in�Iu�!yc 3'1

fabricadas' em' outros ESla�os.
. retiraram suas candidaturas,
para ceinar nos lares catarí-

I uenses,
- em vista da certísSi-1ma vitória' do aperitivo KNOT.

confecção de vacinas 'Tomeantl·rábica KNOT'
DOENÇAS NERV<)SAS

Com os progressos da medie1:n.
hoje, as doenÇ1l6 nervosas, quando

I QUEiXAS E RECLAMAÇõES
tratadas em tempo, são maleR per. PREZADO LEITOR: Se O que lhe
feitamente remediáveis. O \!urandei- - iroteressa e, realmente, uma providência
�ismo, fruto da ignorância, só podo para �ndireitar o que estiver errado \)11

prejudicar os ind,ivíduos afetados d..
para Que al'úma falta não se repita; e

tais enfermidades. O Serviço Na· NAO' o escándalo que a sua reclama<;ãQ
dona I de Ooenças mentais dispõe 'ou queixa poder'; vir a caus,ar, encami-
de um Ambulatório, que atende gra· n�e-a" SEG':AO RECLAMAÇOV.S,
tuitàmente os doentes B,er..-osos ln· de () t:STAVO. que o "�SO será I�nda

digentes. na Rua Deodoro 22. das J
sem Jemora ao conheci.Jento de ,i"em

"8 11 ,boras. cHàriamente. de direito, rece:::end" v. s . .uma informa·

ç;ãt') do resultado. embora em al� uns ç34

sos n�o sejam publ:cados :nem a recla

mação nem a p'rovidéncia t!lmada.

CLOTILDE MARIA
FpoHs.. 14-2-46

CQMERCIANTE: Dá um li-
vro à Biblioteca do Centro Aca
déru:ico XI 'd'e Fevereiro. Ctm-

tribuirás, assim, para a forma
-

ção cultural dos catarinenses
de amanhã!

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

APENAS Cri, 3,00
Com essa ínfima quantia Voe.

está auxiliando o seu pró:d�o. .

Contribua para a Caixa de Esmo�
t �Oil, lndb:t"utelf de Florillnó=,oU""

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS CLUBE'-- Amanhã, dia 25,
dançante oferecida aos' Grêmí,os Americano,

�-.;-

.CONSELHO ADMINISTRATIVO
DO ESTADO DE SANTA

CATARINA

. -1

EXPEDIENTE DA PRESIDtNCIA
Resoluções expedidas

N. 251
É apro:vado. nos têrmos abaixo, o projeto de

-decreto-lei da Prefeitura Municipal· de Palho-
-ça, remetido Com o ofício n. 130/1.611, de SI
<de agôsto de 1946, do Departamento das Mu
-nicipalidades.
--re:r:to Ódo=proieto de decreto-lei nos têrmos em Jque se acha redigido

Art. 10 - Fica aberto, por conta do saldo
-do exercício anterior, o crédito especial de seis
-mil cruzeiros (Cr$ 6.000,00), que terá as se-
.guintes aplicações: .

';. a) 'Para reconstrução da estrada
Rio,' do Salto, no distrito de
Queçaba :.......... 1.000,00

b) Para reconstrução da estrada

de: Rio ?e,te! no distrito de
Sao Bonifácio ... ,......... 2.000,00

c) Para reforma do automóvel
de propriedade da Prefeitura
Municipal ... . . . . . . . . . . . . . 3.000,00

Art. 2° - Éste decreto-Iei entrará em vigor
ma data da sua publicação, revogadas as dispo
.sições em conn ário.

Florianópolis, 19 de agôsto de 1946.
Ylmar Corrêa" presidente.
.Publicada na Secretaria do Conselho Adnu

-nistrativo do Estado, em 19 de agôsto de 1946.
Lni« Osvaldo Ferreira de Meto secretário

. .administrativo.
'

N. 252
É aprovado, nos têrmos abaixo, o projeto de

-decreto-lei da lnterventoria federal, remetido
,.com·o -of lcio n. 550, de 6 de agôsto de 1946.
Testo do projeto de decreto-lei nos termas em

que se acha redigido
Art .. 1 o .� Fica aberto, por conta ·da arre

-eadacão do corrente exercício, o crédito espe-
-ciâl de três mil e seiscentos cruzeiros .

(Cr$ 3.600,00), destinado a atender, neste ano,
.ao pagamento de despesas decorrentes da exe

-cução do decreto-lei n. 156, de 21 de maio
-de 1946.
Art. 20 - 1!:ste decreto-lei entrará em vigor

'11a -data da sua publicação, revogadas as dispo-
-sições em contrário. I

Florianópolis, 19 de agôsto de 1946.
Ylmar Corrêa, presidente. .

IPublicada na Secretaria do Conselho Adrni-
-mistrativo do Estado, em 19 de agósto de 1946.

Lui:: Osvaldo Ferreira de Meio, secretárro
.:.administrativo.

• N. 253
É aprovado, nos têrmos abaixo, o projeto de

-decreto-lei da Prefeitura Municipal de Bom
::Retiro, remetido com o ofício 11. 123/l.Sq8, de
.2 de agôsto de 1946, do Departamento das Mu
-nicipalidades,

.

'Texto do projeto de decreto-lei "OS têrmos em

qu.e se acha redigido
Art. 10 - Para efeito de suspensão do tra

'balbo, na forma da legislação vigente, serão
-considerados dias feriados civis .. e religiosos,
-de acôrdo com a tradição daquele Município,
)Tespeitadas as exceções da lei ou instruções
-do Ministério do Trabalho, Indústria e Co-
-.mércio, os constantes da seguinte tabela: ......

I - Feriado civil municipal
14 de janeiro, data da instalação do Muni

-eipio.
II - Feriado religioso

27 de junho, dia de Nossa Senhora do Per
��pétt:10 -Socorro, Padroeira da Cidade.

Art. 20 - :f:ste decreto-lei entrará em vigor
+na data da sua publicação, revogadas as dispo
-sições em contrárió.

Florianópolis, 19 de agósto de 1946.
Yl1nar Corrêa, presidente.
Publicada na Secretaria do Conselho Admi

-nistrativo do Estado, em 19 de agôsto de 1946.
Luiz Osvaldo Ferreira de Melo, secretário

-radministr'ativo.
N. 254

É aprovado, nos têrmos abaixo, o projeto de
.. .decreto-lei da Interventoria federal, remetido
-com o ofício n. 549, de 6 de ag ôsto de 1946.
"Testo do projeto de decreto-lei nos têrmos em

que se acha redigido
Art. 10 - Fica aberto, por conta da arre

-cadação do corrente exercício, o crédito de dez
-mil cruzeiros (Cr$ 10.000,00), suplementar à
verba 2-054, do orçamento vigente.
Art. 2° - Êste decreto-lei entrará em vigor

-na data da sua publicação, revogadas as dispo
.sições em contrár io..

Florianópolis, 19 de agôsto de 1946.
Ylmar Corrêa, presidente.
Publicada .na Secretaria do Conselho Admi

-nistrativo do Estado, em 19 de agôsto de 1946.
Lwis: Osvaldo Ferreira de Melo, secretái io

- administrativo.
N. 255 _

É aprovado, nos têrmcs abaixo, o projeto de
-decreto-lei da Interventoria federal, remetido
-com O ofício n. 538/46, de Iode agôsto de
1946.
"Texto do projeto de decreto·lei nos têrmos em

q1tC se acha red1°gido
Arf. 10 - Fica aberto, por conta da arre

"""eadâç_ão do corrente exercício, o crédito, de
quatro mil cruzeiros (Cr$ 4.000,00)". suple.
'-mentar à verba 2-055 do orçamento Vigente.

Art. 20 - �ste de�reto-Iei entrará em vigor
na data da sua publicação, revogadas as dispo
;;sições em contrário.
'Florianópolis, 19 de agôsto de i946.
V/mar Corrêa, presidente.
Publicada na Secretaria do Conselho Admi··

-:nistrativo do Estado, em 19 de agôsto de 1946.
Luiz Osvaldo Ferreira de Melo, secretário I..administrativo.

início às 17
Marabá

com

Estudantil,
____ ._._.

o

_.__ ._ • _

horas, tarde.
e Icaraí.

CONTA CORRENTE POPlJJ:..AR
Juros ��J2. a. 8. - Limite Cr$ 30.000,00

Movim�ntação com cheques

BanCR do Distrito Federal S. A.
CAPITAL: CR$ 60.�OO,OOO,OO
RESERVAS: CR$ 15.000.00Ó,00

Rua TrajanO, 23 Florianópolis

r- .....--�---------·

SElECÕES'-
,

de AGÔSTO
I

I
atualidade :

COMPRE SEU EXEMPLAR I
HOJE MESMO! I.

c�� :ó�:!�.:.ooJ

I
CONC.8RTO NO "ABRIGO DE ,1

. MENORES" .•Aos nossos
I Promovido pela diretoria da AgentesSociedade de Cultura Musical, Leiam . toco dia esta colunae com a colaboração do exmo.
sr. dr. Severino Nícomedes Al- até o fim
ves Pedrosa, dd. Juiz deMe-

-- Pedimos avisor por telegra-
ma. quando o jornal não chegarnores e dos Diretores, daquele no me.mo dí o

eucandárío, realizou-se do-
_ .. _

mingo último, ás 10 horas, no

1teatro do estabelecimento, um

l b I'·�7��,�.rto da' "Orquestra Sínfô- a o ra orlo
Com .a orquestra' completa, I·jsob a regência do consagrado j

Maestro Jorge Kaszas, foram 1

executados nessa audicão to
dos os números constantes do
programa do )co concerte, ulti
mamente realizado no Teatro
Alvaro de Carvalho. J

Assim, foram executados .a

IMarcha triunfal da Aida,
Valsa e Noturno de Chopin, Si "tua

jêtaís Roi, de Adams, Minueto ----------- _

e Gavotta de Cerri, Preludio
de Carmelo Prisco; etc .

Após a exibição dos artistas
conterrâneos, o Diretor do
Abrigo ofereceu no amplo I

,"hall" do estabelecimento um

I c�l.ice de vinho a .todos os par
.

tícípantes.
DIrigindo-se depois para.a

magnífica séde do Iate Clube,
gentilmente cedida pela sua IIdigna diretoria, teve lugar um !- -:.

I almôço oferecido pelos direto-II res da ,sociedade de Cultura
Musical aos componentes da
Sinfônica, o qual transcorreu
animadissimo e dentro de alto
espírito de camaradagem.
Conforme conseguimos apu

rar, e pensamento dos dirigen
tes da S. C. M. realizar idênti-
cas audições na Penitenciária

I Ido Estado no próximo mês de
setembro e na Colônia Santa
Teresa no mês de outubro pró- ---------------=
ximo.
Felicitando aos 'Diretores e

componentes da Sinfônica pe�
lo humanismo de seu gesto, fa
zemos vOtOlS que o prestígió e

conc:eito obtido por essa insti
tuição no seio da sociedade ca

tarinense,cada vez mais se fir
me para seu progresso e ele
vação cultural de nosso povo.

Olavi

ELESANelA, CONFORTO E EVONOMIA,
consegue·se cem os trp,jes sob-medidall

GUASPARI
Vendedor por .conta propr-ío .

PLACIDO MAFRA - BCElzar de M6das
Rua Felipe Schmidt, 34 - Fone, 755

Boa coleção de amostras Atende-seàdomicilio.

Camiaaa, Gravataa Pijarnes,
Meias das melhores, pelos me

nores preço. só na CASA MIS
CELANEA - RuaC. Mafra, 6

o !;EU OIlGA"'SMO
C?ReCISA DE UMA

LIMI'EZA. GERAL

FARMACIA ESPERANÇA
tio Farmacêutico NILO LAUS'
Hoje 6 am�nhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopátias - Perfu

marias - Artigos de borracha.

Garante-se a exata observância no receituário médico.

ESCRITóRIO IMOBILIÁRIO
A. L.ALVES

Rua Deodorc, n. 35 - FDolis.

Encarrega-se âe: compra, venda, hi

poteca, legalização, avaliação '" adml-

nistração de imóveis.
�(,

.

O��aniza, também, papéis para com

I pra de propriedades pelos Institutes
de Previdência e Montepio Estadual.

A Ora. L. GALHARDO, ex-médica
do Centro E.pírita Luz, Caridade
e Amor. comunica' a mudança
do .eu con.ultório para a 'rua do
Senado, 317. 2.0 andar, Rio de

Janeiro.
(CONSULTAS Cr$ 20,00).

Radio-Ttc iico-Electron
Fundado em 1935

NOVO HORÁRIO DA

P. ALEGRE FLORIANó-
POLIS - CURITIBA

QUINTAS E DOMIiNGOS
Deoolag.em de FIO'J'ÍlllllópoHs,

ás 14,15 ho,ras
CURITIBA FLORI ANO-

POLIS - P. ALEGRE
SEGUNDAS E SEXTo\ S

Decolagem de Florianópolis.
ás 10,00 horas

INFORM'AÇõES:
FILIAL VARLG - ED. L.-\
PORTA - TELEFONE

132�

'AOS SOFREDORES

M"lIltaqem de rúdi'Os, Ampli
fica dÓ'rEs-Transmi..a?e. .

Mo.hrial irnportad.. direta
n)eI'lta dos U. S. A.
Proprietário

Vtom'lr Georges BÕillD
E:ectl e - Tecnico - ProfillsioJ'o:J

formado na Europa
i"lorian6poI�.

João Pinto n. 29 -. Sob.

�"CH4.DO I CJA
Agência•• Repl'flentaçõ•• &m

Geral
l\I'..atriz: f'lorian6polf.
Rua João Pi_to i n. "

OGixa Postal, 37
i'Uial: CrHci6ma

Rua Floriano Peixoto, ./u
(Edu. Pr6nrlt>l_

T.legramCl8: ·PiuMua·
Ageut.. uo. principala
muZl1olploe cio Eétod..,

AUMENTE
seus negócios em São
Paulo, êonfion�o-os a

MARIO SCHAEFER
Representante

. Caixa Póstal, 5756
. j

End. Tel.. : M9tie1y

TE-RRENO
Vende-Ie um., de 10

tros, lituado' em local
Linha Circular.
Inforrnaçõell: Rua Felipe Sc:h

midt, 2 -- l' andar -c Sala 3.

por 36 me

servido pela
\

PERDEU-SE
Um molho de _chaves, Grati

fic�-8e a quem o entregar à Rua
Conselheiro Mafra no. 40.

3 v - 3

VENDE-SE
Urna

.

ca.a situada à rua Fer·
nando Machado, 28. Preço con
vidativo.
Tratar com a proprietária, na

mesma co.a, diariamente.

"VIR<iEM ESPE'(IAlIDADE"\
elA, WF:TZEL JNDUSTRIAL-JOINVILL:E (Marco

'-t\\\r..o VIRG�.J �DA �<;Ar
·O�WfTZEL INDUSTRIAL
JCl"lVllLE

8 Sabão

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

. S��Ã� yIRCt��
... .., '7

EspECIAlIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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6 o el1"AOO-Sábadol 24 de IIgos.lo .. de1946

N d d S b I A 23 de exí 'Catolicismo
O próximo ia t: e' etem ro comp eíará o vaí anos e exrs-

c SANTO 'DQ DI�
têncía, Grandes preparativos estão sendo feitos, par,a comemorar. ,o' 24 DE AGOSTO,

I S. Bartolomeu, Apóstolo

.acentecimentn, sendo provável" a realização de uma pugna amistosa da,�:�,u�n'��íC;��a:or�el����a��lli�
I I b d A Id D Ira F-g

II'. , história dos Hebreus, é Bar-
en re O C une r o' sr", rnai o u ra e o I ueirense. .

"

tolomeu aquele Natanael a

quem Jesúus distinguiu com as

Boje, . será realizada a penúltima partida do turno, sendo contendores os i:;::l���,: e���u�: ;:����el��
I quadros do Caravana do Ar e d-o Paula Ramos. em disputa da vice-lideran�a.1 ��;g�UD�f::t:l�,����l�U;��!�:

- ,
. I pregando a doutrina ele Cristo,

I utilizando-se do Evangelho
. escrito por S. Mateus, Mais tar
de dirigiu-se sucessivamente
para a Fríigia, Lícaônía e Ar
rriênda. Neste �aiís conseguiu
a conversão do rei Polfbio e

da espôsa do monarca 'como a

ela mór parte do povo de 12'
cidades que seguiram o exem

plo de seus prfncipes. Màs tão
feliz sucesso suscitou a ira do
irmão do rei, de nome Astía
ges, que ,permaneceram pagão.
O malvado mandou prender a.

Bocaiuva X Atlético, O, jogo Ilrogramado para' amanhã" encerrando o 1- turno.' ��I��;��e�o� ii;:r;lh�p�si���
.

. Pela· manhã, jogarão Volegial e Coro�dos. .

'

��!Sl�����d;�r�e�o�:Peo é ��:
SEMPRE O MESMO

" ,

d \ d'
... .

T
.

r;l ·�v (... tosv Ll ; '40 n 1 nerado na. igreja construída,
. .

.
, . . pzsar.o seu grama o numa ["//.. A quadra Çl Lua enlS.e u- 8;.., - .:lan os - .lo a-

(Escreveu .A!cy Caoraí Teive) ta de iutebál, onde o terror e a be será o local dos confrontos. meiras, 12; 50' -:- '1piranga e I
em honra dele.

Ao escrever estas Unhas, es- falta de cordialidade imperam" x < .'. Portug�'esa sant�sta, 15; 6° -

HORAE.'IO DAS SANTAS MIS-
tau com o jornal "Cidade Es- na extensão do vocábulo, PELO CERTAME DA SEGUN- Comercial, 17; 7. - S,�. R, SAS PARA DOMINGO
portiva" de' Blumenau, em mi- Que o Dr. Aderbal Ram00 da DA DIVLSÃD 18;' 8° - Juventus, 19; 9° Catedral' 6 _ 7 _:.._ 8 __ la
nha frente" em. cuja "manchei- Silva sáia vitorioso dessa luta; Como determina a tabela. de Jab�q�ara, �2.

,. horas.""
te", principal, se Zê o seguinte: é, naturalmente a op.inião de jogos do Campeonato Amacc- Movimento rínanceíro: Novena:' ás 19 horas.
"O Dr. Aderbal Ramos da Sil- todo o catarinense �nteligente rista da Segunda Divisão, C J- Cr$ �.�28,460. ,', ' Em dias da semana: MisS2,:
ua, presentemente no Rio de apreciador do nosso pebol, e. legial e Coroados disputarão o .0 JUlz'9U_:; maIS, ,:,ezes apitou ás 7 horas,
Janeiro, está trabaltuuuio jun- sobretudo, fan imparcial do jogo inicial do 2° turno. ,fOI o. sr. Joao �t.z'l?l;:, 19 vezes, I Igreja de S. Francisco: 7, _
to aos paredros da Confedera- futeból brasüeiro. O Colegíaâ, que no primeiro s�gmdo por FeItlço', com 13

ar-I' 9 horas,
ção Brasileira de Desportos, Coroada de êxito essa inicia- encontro foi derrotado pelo bItra?e�,s., ., Hospital de Caridade: 5,30
para que os jogos entre Cata- tiva iremos, então, d'isputar seu adversário, está preparado I:eomdas e o princípal ,arV- _ 8,30 horas.
rinenses e Parranaenses sejam em campo neutro, no maiesto« para o choque de amanhã ás lhe:ro�. co_rr: 11 tentos, seguico Puríssimo Coração de Maria
disputados mo Pacaembú (São so Pacaembú, o Campeonato 9,30 horas, tudo indicando que pOI 'I1t:lxeln�ha, com lo_tentos, (Parto): 8 horas.
Paulo)" e, não em Florianópo- Brasileiro de 1946, tendo como será o favorito.

.

Ambos os J'c:grudores sao ele,- Igreja de sto Antônio: 7, __
, lis e Curitiba; como manda a adversários os paranaenses âe x mentes �o Sao �aulo. ,,' 8 horas.
, tabela aprovada pelo Deporta- Curitiba: ATLÉTICO X BOCAIUV A.

.

O goleiro n:als vazado e �U-I Igreja de S, Sebastião: 6, 30
menta iiécnico da entidade' Oxalá assim seja. I Dando término ao 1°, turno fi, do Come�clal: 33 vezes, v!r�-'horas. .

-máxima", x do Campeonato amadorista da do em seguida Osvaldo do IpI '

• w
.

"

.

: .'

-
.

Igreja de Sta. Terezinna: 8
Como se vê, o Dr. Aderbal DECIDINDO O 2° POS'l'O JO- la Divisão jogarão amanhã as ranga; 32 v�zes e C;ll'qumho, Capéla da Base Aérea: [: hrs.

Ramos da Silva continúa no OAR.AJO HOJE PAULA RA- equipes do Atlético e do Bo- do Juventus. 31 vezes, horas.
seu firme propósito .âe ajudar MOS E CARAVANA DO AR caiuva, que, será um dos pré- Dos concorrentes ao certa- Asilo Irmão loaquim: '0 hrs.

I o esporte eatarinense . ..

.

Sem dúvida alguma, o mat- lios menos importantes do. cer- me de .l:j.spirántes, Sã'Ü Paulo e . L •

6 7 30 (
,

J' O fato, em si, é dos mais im- ch" Paula Ramos x Caravana tame, visto ambos os clubes se Corlntíans marcham na lide- al:���S,lO�5830 h�ras.'
se

portantes. Os nossos oieinhos do Ar, marcado para a -tarde encontrarem classificados nJS rança,' ambos com 6 pontos Capela de S, Luiz: 7,' _ 8.15
paranaenses não, estão, ((m con- de hoje, rio Estádio da F. C. D., últimos 'lugares,'; perdidos. h'

l
' . .'

d
' .

d
. toras.âições de receber, corâia men- sera dos. mais sensacionais o x AproxIma ro ada, a qUl� a Capela do Abrigo de Meno-

te, esportistas catarinenses e, atual turno do Campeonato de . :FOGÚ SIMBóLICO do �eturno, marca os segum- 'res: 6 horas,
'.

,

muito menos, jogadores de [u- Amadores da divisão 'principal. Como está sendo' fartamente tes Jogos: '. ',
.

-

' Tríndade: Matriz: 8 horas.
teból.· A luta está empolgando os anunciado, na próxima terça- Hoje: ,Pol'tuguesa de Despor- Trindade: Chácara dos Pa-
- O exemplo que' o campeona- meios esportivos da capita,l feira,_ dia 27, chegará ."a esta tos x ]pIY�nga, drse: 8,30 horas.
to pass.ado nos proporcionou notando-se desde já que será Capital, eónduztdo 'Por atlétas', �ll:nha: S. P. R. x Santos, João Pessoa' (Estreito): 7
foi .suficiente para nos afugen- enomne a afluência de especta- o aI1chote do Fogo Simbólico, C:0rmtmns x �ortuguesa .San- horas (igreja), _ 9 horas (ca-
tar dos gramados- parânae,nses, dores ao campo de futeból si- que será condignamente recep- tIsta e ComerCIal x PalmeIras. péla):

.

onde só a. fôrça 'bruta, a violên- tuado á rua Bocaiuva, cionad9 pela população, . São José: 7,30 _ 9,30 hOl'as_
.

cia e a baixa educaçã.o espol'ti- 'O Caravana do Ar, 'que teve A .grande maTatona ,cÍvico-'

S,err'ar'lea' M.ade,·ras Coqueir'Üs: 9,30 horas; dia
: va podem vencer o seu futeból o privHégio de derrotar o Avai, esportiva, q).le se r,ealiza anual- seguinte: 7 horas.
l corrupto, desmoralisado diqnte ccmhecerá hoje a força de seu mente; ·sob (} patrocinio. da Li-

O
\

Programa para amanhã
do esporte brasileiro. , " grande antagonista,' cuja vitó- ga de Defesa. Nacional, estE" D,raS •

O trabalho dp Dr. Aderhal, .:t:ia -sôbre o Figueirense foi vi- ano será em homenagem á me-' VENDEMOS .erraria para mo

Ramos da Silva,' nesta. hor,a e,"!: vamente comenta:da pelo mun- .mória do -grande aJPóstolo ' da deiras dura., em funéionamerito

t· d d '1,1..·;.. D' f
.

F kl' em Tij'uca., ácionadC1 por' motorflue _1á estamos '1",eznan o. () 0. J.. iJ..m:;U.
_

emocraCla que 01· ran
-

m , . ' FI'caI' ce'rto,s de que o Espl"-"\ .- elétrico' 10 HP, ;"'polia;. tranllmill-
nosso selecionado para o' Cer- Amibos es,tao !Com um pont9 Delano Roosevelt, a quem o

sões, aeúa circular montada, iludo ritiSlmo é a únioa fôrça capaz
tamen nac-ional, reflete Q se.u 'q,e diferença ábaixo dó Avaí mundo livI1e deve os mais assi- registrado no INP, e mais 3 carre- de fazer imperar entre os ho-
carinho pelàs. coisas·a nós 1'e� que �e encontra 'como ltder'ab- nalados serviços.

.

tõe. reforç�do.: Cr.$ 50;000,90.
mens a jus.tiça e o espírito d,e

ladionadas, ainda. agora .. ,. em s'Üluto.
.

Inflamada em seu .túmulo,
.

V. DE SANT'ANA & CIA.
frat8'TIlidade. Nêsse ,sentido o

que o seu' tempo encontra eva- Será o "match" que decidirá em Hyde Park, a chama sagra- CaIxa Po.tal. 232 -- Tal. «SOMATIlD, seu trabalho se processa dni-
-Wé1SSV vp S01.f.zvqV.l+ sou opS a vice.,liderança do tu:rno. :Não- da acendeu'-a;-PiTa-:em 'rorta'!:8-" .,<.. 'R�:r-�;·A:a��;:. 612 camente' !n.ô interior dé-

-

cada.
bléia Constituinte, '.

'i

"

-agradar:li aO conjunto que co- za, terra do grande escntor pa- ESTREITO __ FPOLIS individuo, pondo em atividade
É dos mais louváveis, pois, o nhecer.a derrota ser deslocado trieio 'José de Alençar, ,e per- 3 v, alt.-l as suas facu,ldrudies' latentefJ�

gesto simpá_tico do ilust.re Pre- para o 4° ,posto. corre o.Brasil
.

devendo chegar não pela fôrça bruta, mas pela.
�idente da Federacão ' Catari- Portanto, Caravana do Ar e a zero hora' d'Ü dia IOde setem- , . compreensão de. seus deveres,;
nense dé Desportos"""':' uma vez Paula RaIÍlos lutaráo �té os bro a �orto Alegre, onde será VJ4ND''E'lll1' SJ4' pe.lo conhecimento de si mes-

que já estamos cansados· de últimos minutos pela conquis- depositruda no Altar da Pátria. ....., 1'1&..
, "� wo e dos destinos promissores

ganhar nó futeból, dos para- ta daNi,tória.. Muito acertruda 'andou a Li- Dois (2) bungalows �nQV!)•• ai- que o aguardam .. Assim, pode-
naenses, e perder; pelas m·bi- Inkio do jogo: l�oras. ga de Defesa Nrucional em dte- tuados no Estr�ito. à., rua. Sl'lncto. reis calcular' bem o valOlr do

.

h' d d" d
.

"C 'd d P" Saraiva. n.'" 76 e Banjarnh-n Càns-
tragens parciais dos sen ores Os qua: ros secun anos os nomlnar 'Ürn a

..

' a az,
tanto n.O 113. Tratar à. rua Con- vo's'so trabalho na divulgação

juizes qmea_çad()s cJe mO'!te pe� ::r::e:f�l'ild�()s__c.l�bes farão a preli- exltando o vl.\lto .maior do �-
•.alheiro Mafra n. '41,B, sobrado, dessa doutrina, principalmen-

los despórtistas locais. minr que teIiá iní:cio ás 13,30 cülo aqüele que, embora IDel'- .'.
-

'. te se vos esforçaJrdes por cum-
Não estamôs, ainda, com €S-.

horas. to, vive em espíri�o no coraçaol= TtJ.·R-�R"ENOS' prir os preceitos evangélicos"
.')a questão assegurada, é bem x de cruda homem llvre, 1J .

.

,Cairba,r
verdáde� mas temos certeza de TORNEIO ABERTO DE VO- x

.

Jesus' vos l,egou o maior te-
"

CAMPEONArnO PAULI'STA VendE>-se na Rua -Felipe Schmidt,
que est'e ano, a cdi§a não tera EIBOL E BASQUETEBOL . '.L , souro que vos podia ser ofer-

t·
-

P h
.

C
'.

r
-

d t ,prolongamento Ida Rua Ri.., Grande
11 Nrepe zçao .. �., rograma para ole om a rea lzaçao a quar a do Sul a n� S''l1'vidqo Franzoni. tado - O Evange 10,

- OVO

OS aplausCJ.S ,dos nossos con- Voleibol: Ubiratan x Carava- rodada do returno d'Ü Campeo- ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO Testamooto. Por iSlslQ não po-
terrâneos, dos nossos despor- na' do Ar; Cruzeiro x Ub�ratan nato. paulista de futeból, é a A: L. ALVES dei,s vos consider:ar pobl"les;
tistas e dos nossos jogadores; (infant'Ü juvenil). seguinte a classifiic.ação dos Rua Deodoro, 35. - Tel 784 ba;sta saber tirar deste testa-

enfim, devem ecoar atra?iéz de Programa para amanhã clubes concorrentes, por pon- I.JEIAu A REVISTA
mento aquilo que réaImente é

nossas fTonteiras, levando aos Basquete: Lira Tenis x Ubi- tos perdip.JOs: lU nece'ssário á felicidade da vos-

ouvidos dos auracarianos a ratan; Lira Tenis x Crl.fzeiro 1 ° - São Paulo e Corintians, I O VALE DO ITAJAI I sa alma.
'nossa firme resolução de não (infanto juvenil). 2; 2° Portuguesa de Desportos, Mariquinhas
\

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

.'.

'\

ESPIRITISMO
COLETÂNEA

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Problem'as econô'mi- Ices da ocupa�ão
da Alemanba Viag�ns

PELO

Expresso Noturno do jornal
O EsrrADO

HAROLD BURKE

Londres, 21 (B. N. S.)
Pelo telegra.fo - Depois da

ratificação do emprestimo à
DR. ARMANDO VALtRIO 'Grã-Bretanha pela Câmara

DE ASSIS dos Representantes dos Esta-
008 Serviços de Cl1nica Infantll da dos Unidos, o fato de maior

As,sistência Municipal e de destaque na pol ítica interna-.Caridade
CLtNICA MÉDICA DE CRIANÇAS cional é O esforço feito pelosADULTOS
OONSULTóRIO: Rua Nunes �ta- governos britâmicos e norte-
ebado, 7 (Edifício S. Francisco). americano 'para organizar nuConsultas das 2 às 6 horas
RESID:E:NCIA: Rua lIlrarechal Gu!· ma stmples unidade oconômí-

lherme, 5 Fone 783
ca .suas respectivas zonas de
ocupação na Alemanha. Sem
aguardar a Conferência da Paz
das 21 nações, que será instala
da no dia 29, em Paris, os re

prssentantes dos Estados Uni
dos e da Grã-Bretanha estão
dispostos a estudar as possibí-]������! �__�_!!!���_!_!_ �����������������tlIidade de organizar as zonas

de ocupação britânica e norte
aeneríeana na Alemanha co

mo uma só unidade econômi
oa. Estão resolvidos a reme

diar uma situação que obriga I

os contribuintes britânicos a

pagar 80 milhões de libras e os

contríoutntes norte-america
nos 50 milhões de libras por
amo 'para custear a ocupação
e a alimentação dos alemães
que habitam aquelas duas zo

nas. A Rússia, cuja zona de
ocupação produz viveres em

quantidade apreciável, não en

trenta dífículdades semelham
tes. Na ausencia, portanto, de
um acordo .geral para tratar l!
Alemanha como uma só umída
de econômica, as zonas ocupa
das ,pel'a Grã-Bretanha e ple
los Estados Unidos poderão
ser organizadas industrial
mente de maneira a custear
suas proprías despesas.

:A adoção dessa politica não
significa que os governos dos
Estados Unidos e da Grã-Bre-

DR. ANTôNIO MONIZ DE�
ARAGÃO

CIrurgia e Ortopedia cl!nica e eí
rurgia do torax. Partos e doenças

de senhoras
VONSULTóRIO: R. João Pinto 7
DiAriamente das lã às 17 horas,
IUilSID1i:NCIA: Almirante Alvim.

,

. 36. Fone M. 2ã1

FLORIANÓPOLIS - JOINVLLE
SAlDA DE FlORfANÓPOLlS:

CHEGADA A JOINVllE:
SAíDA DE JOINVILE:

CHEGADA Â FLORIANÓPOLIS:

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

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

Prescrição de lentes de
oontato

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

aOSID1i:NCIA - Conselheiro Ma·
fra, .77.

TELEFONElS 14'18 e 1204

DR. MADEIRA NEVES
Médico especíatísta em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no Rio' de Janeiro

CONSUVI.1AS ;�., 'pela amanuã:
diariamente' das 1(')10' às 12 hs. à
tarde excepto aos sâbados, das 14
ás 16 horas - CONSULTóRIO:
Rua João Pinto n. 7, sobrado _

Fone: 1.461 - Residência: Rua
Presidente éoutinho, 58

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

Em Joinvile - 11.0 Hotel Príncipe
•

DR. A. SANTAELLA
('Diplomado pela Faculdade Na.
clonaI de-Medícína da Universlda.
de do Brasil). Médico por concur
., do Serviço Nacional de Doen
IIBB Mentais. Ex interno dia santa
casa de Misericórdia,' e Hospital
Psiq'Uátrico do Rio na Capital I!'.

deral
VIdNICA MÉblr� - DOENCA8

NERVOSAS
- Consultóírio: Edif1c�o Am6l1a

, NETO
- Rua Felipe Schmidt. Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

Residência: RUJa Alvaro de Carva·
lho na 18 - Florianópolis.

JURíDICO COMERCIAL.ESCRITÓRIO
DR. M:AR.JO WENDHAUSEN

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

, E cRIANÇAS .

Consultório: R. Visc�nde de Ouro
Preto, 2 _ esq. da Praça 15 de No
vembro \ altos da "Belo Horizonte ")

Tel, 1545
.

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

- Fone manual 812

ASl!untolJ: 1urídicos·· Comerciais -- Ruro ís e Informutivos
Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES � Santa Catarina
Consulte nosse Organização entes de ae decidir pela com

'Ora ou venda de imoveis, pinhai. cu qualquer•

empresa ne.te e.tada '

Díretor: •• DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

Rua 'Frei Rogério. 54 _.:. Caixa Postal 54 - Fone 54
_"_----------------_-----

DELEGACIA FISCAL DO TESOURO
NACIONALDR. ROLDÃO CONSONI

cmURGIA GERAL - ALTA CI.
RURGIA - MOLÉSTIAS DJil !m
.... NHORAS - PARTOS ...
rormado pela Faculdade de Medi·
clnna da Universidade de São

Paulo, onde foi assistente por va
rios anos do Serviço'Cirúrgico <10

Prof. Alipio Correia Neto
Clrtirgia do estômago e vias bl·
lfares, Intestinos delgado e grosso,
tiróide, rins, próstata, bexiga.

atero, ovários e tromnas. Vartco
ceIe, hidrocele, var�s e herna

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

raiso). Te!. 1.598.
RlCSID1!lNCIA: Rua Esteves Ju·

nior. 179; Te!. M 764

BIASE FARACODR. Edital
Médico - chefe do Serviço de

SifHis do Centro de Saúde
DOF.NCAS DA PELE - SíFILIS
_ AFECÇõES URO-GENITAIS
DE AMBOS OS SEXOS _ RAIÚ!:l
INFRA - VERMELHOS E ULTR;.-

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

,

Fellpe Schmídt, 46
RES.: R, Joinvile. 47 - fone 1648

De ordem do sr. Delegado Fiscal do
Tesouro Nacional em Santa Catarina,
transcrevo, para conhecimento de quem
interessar possa, o edital n. 12, de 3,0 de
julho findo, publicado no "Díár ío Oficial
da União", de 31 do mesmo mês, da Cai-

,

xa de Amortização, concebido nos se- t
guintes têrmos: "O diretor da Caixa de i
Amortização faz público que a Junta Ad
ministrativa, em sessão de 3'0 de julho
de 1946, resolveu, nos têrrnos do decre
to m. 13.059, de 30 de julho de 1943"
marcar o prazo de (6) séis meses, a par
Ur de 10 de agôsto de 1946, para o reco
lhimento, sem desconto, das cédulas do
papel moeda, do extinto padrão "Mil,
Réis", a seguir indicadas:

Valores Estampas
Cr$ 10,00 .... Estampa 16&
Cr$ 50,00 ,'.. Estampas 15& e 1Sa
Cr$ 500,00 ".. Estampas 1.oa e 12&
A partir de 10 de fevereiro de 1947

íníctar-se-â a 'prática dos descontos 'de
terminados no artigo 20, do citado decre
to, a saber:
dentro dos primeiras três meses .. 15'0/0
nos dois meses seguintes '. 10%
nos dois outros meses "..... :5%
nos dois meses imediatos 20%

tanha tenham perdido a espe- dm.ante quatro meses após, mais

aJ d
cmco por cento ", ', . . . . .. 5%

r nça e assegurar a

açãodas]
ao mês; a se.guir, mais dez por cento

-

daRussí l'
-

d (f.{}%) ao mês, até a perda total do va-çao a USSla na aI>' lcaçao as lor". Serviço de Administração da Dele-
decisões de Potsdam segundo I

gacia Fiscal do Tesouro Nacional em
.

. Santa Catarina, aos 2'Ü de agôsto de
as quais a Alemanha seria tra- 1946. Ruben Lyra, chefe.
tada como uma 'só unidade.

ASIOI"· S A

'

medidas agora ü\mada.s -yi-
-

IClna iomara
sam abranger apenas o peno- �.
do que irá dagora até a oca- ELECTRO·MECANICA
sião em que os governos das Consertam-Ie Geladeira., Regiltra
potências ocupantes comlp.re- deres , N�meradora.. Carimbos,'
endam a necessidade de se

Mimiúgrafol. Máquinall de Escre-
ver. Calcular, Costurar etc ...

seguir uma politica de unída- Enrolamento. de Motare., 'Esta
de com referência á Alemanha. bilisadores. Voltímetrol e demaa
E' possivel que as zonas de

' ,aparelhos elétrico.. ,

- Atendem-lie chamadol fora da capi-OCUiI>'açao irance·sa e soviética tal sob a direção dos sr•. ERNESTO
se juntem ao .plano de unifica- WOJCIKIEWICZ IR. e ADOI,FO Novidade. todaa alição sugerído :pelo Secretário TREMEL 'semanas

.

,

de Estados norte-americano, o >. �ua Vict(�OW;}i�;e. n.O 18

'que sígntrícaria, .na realidade, .:.:..::.:.:.:.;::.:.:.... ������=======�
a solução do grave problema,
que tanto preocupa o governo
da Grã-Bretanha. A França já
manifestol,l sua boa vontade
em acetar a unificação econô-

I mic.a_ da Alemanha, a..p,esar de _

suas reitvindicagões p,a,'T.ticu�a
res sôbre as regiões industriais
do Ruhr e da Rhenania. Por
outro lado, tem-se de agua,rdàr
aM a p'Tóximá reunião do Con
selho de Ministros do Exterior

�
- que se realiza'Tá depoi.s da

1
conferencia da Paz de Paris -

para se ter uma resposta difi
� nitiva da Rússia,

i
�
I

TOSSE.
BRONQUITE
E COQUELUCHE·

TOMe SEMPRe

.

DR.' NEWTON D'AVILA
Operações' - vias Uriná�ias _

Doenças dos intestinos, réto e
anus - Hemorroidas. Tratamen

to da colite amebiana.
FlsloS!!rapia _ Infra vermelho,
Consulta: Vitor Meireles, 2'8.

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

Resid: Vidal Ramos, 66.
FOnE' 1067

DR. POLYDORO S. THIAGO
M45dico do Hospital de Caridade lia

Florianópolis
Assistente' da Maternidade

CLíNICA M�PICA EM GERAL
Doenças dos órgãos inter nos, cspetia) ..

mente do coração.
BLECTROCARDIOGRAF1.4

Doenças do sangue- e- doe nervos.

Doenças de senhoras _ Partos.
Cot!sultas diàriamente das 15 à. 18

horas.
Atende chamado. a- qualquer hora•.

inclusive durante a noite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire

les, 18. Fone 702
RESIDJ;;NC:::A: Avenida 'I'rompowski,

62. Fone 766

.
-I

FRACOS •

,A�ICOS
TOMEM

finhl ere.smu
i"mVEDiA

..

o lil1 ElH OR DO'S m e LHORE'S
uc O.N.S. te! UI. •

<>

\.

I_Visite. se!" compromissos

I LI!�����:���A
Livros novos e usados.
em diversos idiomas.

AUTOMOBILISTAS I
Atenção

Pal'a o seu dínamo ou

motor de arranco'

OFICIN" ENALDA
:'.,

Rua Conselheiro Mafra
ne. 94

A tende encomendas de
,

. obras editadas no Brasil
ou no ,:estr'angeiro.

COMPANHIA -ALIANÇA DA BAIA-
...O�... 117. - Ié�.: '·A I A
mCEImI08 • TJU.lfSPOB'l'E!
._" Cifras -do .Bámn·co de 1944':-'

! CAPITAL E RESERVAS Cr. 80.900.606,30
Responsabilidades ',. Cr$ 5,978Aol.755.97
Receta • 67.053.245,30

.

Ativo • 142:116,603,80

98.687.816,30
76. 736,40 � ,306,20

Siaistros pagos nolt últimos I\) aDO'

Responsabilidades

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco

de Sá, Anisio l\1assorra, Dr'. Joaquim Barreto cí� Afaujo

S e José Abreu.

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

Fabricante e distriouidores das afamad,a1!J con.

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de c'1semiras. riscados, brins
bons e barato•• algodões, marina e aviamento.
para alfahItes. que receb.e diretament.,. d'19

Soro. Comerciantes do interior no sentido de' lhe fazerem uma

Florian6po[is, - FILIAIS em:Blumen(lu e Lajes.
fábricas. A Casa ·A CAPITAL" chamo a atençao dali

visita antes de efetuarem .ua. COmpra!!. MATRIZ em
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sendo esperad s hoje
Em viagem de inspeção aos Corpos, Estabeleci-I e

1

Mário Travassos, re��ectivamente Comandante e' " 'df Mérito 'Militar, com. que' foi última��nte agraciado
mentos e Repartições da 5a Região Militar (Paraná � II'

suo-comandante da Região. r

I ..., • •

'

: pelo Exmo. Snr. Presidente da República, o Exmo,
Com a presença destas altas autoridades milItares' , . A

•

,
'

Canta Catarina), deverão chegar hOJ·e á esta' Capital, I •

t· FI
. \, I· f t

. , dito E' que'
.

'I
Snr, General, Mano Travasso, que fez parte da Campa-.,

I
assis Iremos em' onanopo IS, a um a o �neOl . 'c '"

'

•

após ás 12 horas, procedentes de São Francisco e Pon- será condecorado pelo Exmo. Sor. General Ccmandan- 1" n!l�/��',I,.tâlia, integr,ando a nossa valorosa Fôrça Expe
ta Grossa, ns Exmos. Snrs. Generais Raymundo Sampaio. ,

te da Região, com o grau de Comendador da Ordem " dU:IC�,."art,ij�a::->,.:1",":,""",:-,-�""';""==-oi
.

........,=�=="",..",====�

I -/ UL11MA REVUA®��INVÓS1'RlAAü1oMoBlill1I(Ã I
,

Rio, 23 (E.) - Notícia um

vespertino que o sr. Brasil Pi-

I' f
· nheíro M:3Johaido, Interventor

Leon Deere Ie UftlU Federal no �:ar�ná, tem �on'ca.-
:;J .

' :I" do os seus dias a frente 00 car-

SAN SEBASTIAN, 23 (U. P.) - O Ministro do Exterior da go. Acrescenta que líderes poli- Só d
·

d t d'
\

A b f
'

Espanha informou à embaixada da Bélgica em Madriid, ver- tícos paranaenses estão estu- epols e vo a a m as oram
balmente, que �eon Degrelle, ex-líder fascista belga, fugiu da d�n:do um nome para a indica- C' 't"tU· -O

.

teíeltadasEspanha, na noIte de ante-ontem. çao do novo Interventôf.
! a OOS I Iça ,

I Rio, 23 (E) - o senador Rio, 23 (A. N.) - Na sessão,

AS A'TI'VID"ADES" ,DE R'IA''"D'OF" Getúlio Vargas, abordado on- noturna de ontem, a Assem-,
tem, na Assembléia, por um bléia Constituinte continuou a.

vespertino, sôbre a sítuação votação das emendas ao Capí-

O "bele de POIIFc,·a do DI·8trl·to Federai concede uma política, di.sse: tulo 4 do Título I e aos títulos:
U

' '
,

,

.

,

.

'

"Eu não falo. Estou mudo". 2 e 3 do projeto já âprovado'
,entreVI·8ta "ole' tísa a'" l·mpreD8�a o repórter insistiu e o sr, Ge- globalmente. Foram postas em.

\}
., túlío Vargas explicou: '.'Be- votação d u a s emendas do,

Rio, 23 (A. N.) - o. profes- Os depoimentos tomados te, sendo esse "tic" nervoso fa- solvi não falar. Enquanto não deputado Silvestre Pérícles, de:
sor Pereira Lira, Ohefe de Po- quando de sua estada clandes- cilmente percebido por qual- se votar a Constituição, não conformidade com as quais o.
Iíeia 'desta capital, concedeu, tina em nosso, país são tão quer pessoa que lhe se apre- concederei entrevistas nem. de- [orum. militar poderia esten
ontem, uma entrevista

coleti-, completos, que
até um deles sentada". Terminou o prof'es- elarações de qualquer espé- 'der-se aos <Civis, não só nos ca-·

va á imprensa .na qual fêz re- pinta o verdadeiro retrato de ser Pereira Lira sua entrevís- cíe", sos de crimes contra a segu-
íerêncías claras sôbre uma no- Riadof: ""apresenta trinta e ta elogiando a ação eficiente e rança externa do país corno;
ta oficial da embaixada sevié- cinco anos, tem cabelos louros, a magnífica organização da E t d também, nos crimes contra a

tíca e -relatíva ao diplomata olhos azues, :nariz comprido e polícia gaúcha, a quem presta m es a, 'o segurança int-er�a; aIéI?- �i�so"
russo Vadentím Ríadoí', no Bl'a-, ,P e s tan e J,�

. constan�e:Q1en- �uas homenrugens. J'

,.' Ias penas .da le�psla9ao míütar

�� �r�����o��:u� aP��� Tera'-,o s'eus' dalr·e·llos assegurados de alerta {�� i�����I��m���Oc!: �:ni��
gem reali2'Jada.por aquele di-

.
.

".' ,
. ,_ .," Jerusalém, 23.(D .. P.') _,

surreição a;malda .. �mbas as'

plomata .em, Julho .de 1936, RIO, 23 (A. N.) - Entre. as dídas que serao tornadas, em- Estão circulando numerosos
emendas foram reJeIta:ctas.

nem a que fêzintegrando a co- provídêncías .que, estão sendo bora visem dímínuír tanto rumores sôbre POlssiveis ataques '

'

mítíva do falecido ministro 0::.-- tomadas pela administração quanto possível o n:wmero de dos judeus
'

na Palestina con-Ll
Iof, nas quais Ríadof- veio com' da Estrada de Ferro Central empregados, que atmge a 50 tra os britânkos aumenta!ll
o seu verdadeiro nome e na �o Brasil np sentid() ,de s'er mil, não fer}rá os direitos asse- do desta forma, t�!llsão reinan-
qualidade de diplómáta�' , m!1ntida sey;�ra economia, fi- gurados. te.'
A ll�lformação divulgada por, ,gt?-'andô entre as' !llE(d�das a A situaçã? ehe�ou a tal p.on�.o

mim -:- a.:Crescenta o professor adotar, a campressao dos qua-

B R I T O q_?e. em mu�tas cIdad��, .os brI-
_ Bereira' Lira - se ref'ere à e.s:' ddTOS que Sed8!Cham �uperlotda-

"

,talllcos reVIstaram dIanamen.,. João Batista' If.'�I,tada de Riadof no Brasil, em os, 'acU!san o u� nu�ero e te os habitantes das mesmas Bonnassis
setembro de 1943, quando de- empre?,ados mUlto �1em das O alfaiate indicado afim de descobrir possivel ex-

('sembal'lcou em Pôrto Alegre necessl!dades do sen'Iço'. Ais me- Tiradentes. "1 1remist�s. Os d�part;:tmentos '. ADVOGADOS
_

�l:�te������t'�agooCf���"��� Proclamado O' estado de SI't·IO· �;p,������onCe������� e����� RuaSal�el�:eTe�;tn;��;l 34, '.

me de Vla,d'enir Atliz, - segun- soes de bombas que. ?,u.nca .

do os resultados das investiga- ... oe.orrem. As, tropas bntamcas ------------,,,

ções promovidas pela polícia BOMB�23 (U. P.) - Foi proclamado hoje o estado de se manrteem em per�anente E t' tdo Rio Grande do Sul. Os fatos í'.ítio para Állahbàb, depois qu� a poliJcia foi fo�çaJC1a a fazer est3!do de alerta no paIS e nas' S a cer o
foram comprovados pelos de- uso de Sluas armas de fogo para reprimir um incidente, em que frolllteira� �ara imp�dir � en-

Rio, 23 (A. N.) _ o. Minis- ..

!poimentos, todos ,coipddentes, dois grUlpos numerosos se batiam a pedradas. trada de IfiII§1rante.s I.IegaIs. ,tro da Marinha ,enviou ao.s di-
prestados por res.soas da socíe- ! .r:etores e chefes de repartições.
d�de slava que tmham conhe- P A R A F E R I DAS, I € estabelecimentos navais"
c:me.nto desses �'!l:tos, circu113- I I uma circular recom,endandotancIa que permItIa fQssem re.. E C Z EM' AS, que nenhuma viatura �o Mi-
latados com absoluta S'agun:;m- 'N f L AMA ç O E 5, nistério da Marinha seja con-f
ça. Os atividades de Riadof duzida senao por motorista de-
eram do. amplo co�hecimento C O C E I R AS, • vidamente habilitado pela Ins-'
da coIoma slava, pOIS o mesmo

.

petoria dSl Tráfego. O condu-
estava �ncar_regado de proce.s- F R I E I R AS, tor do veÍ'culo., por su.a vez, de--
sar os cIdadaos slavos sovieti-

NU N �,... EXISTI U iG U n l E S P I N H A S, E T C Vierá estar sempre munido dos.
�ados residentes no Brasil. ..... M 1""1 • J respectivos documentos.

-

Estão

-

FlorlanópoUsy 24 <1e Agosto de 1945
----,- - __._--------

Proibida a exportação de couros "

,e madeiras' compensadas
RIO, 23 (A. N.) - O Ministro da Fazenda assinou ato

proibindo a exportação de couros e madeiras compensadas.
Ao. Ministro da Fazenda será dado conhecímento das circuns
tâncias que possam determinar a conveniência de efetivar a

exportação para a DNRRA, em cumprimento aos acordos In,
ternacíonaís.

Com séde em Florianópolis
RIO, 23 (A. N.) - Informa-se que o Ministro almirante

Jorge Dodsworth Martins, atendendo à sugestão do Estado
Maior da Armada, havia resolvido mandar instalar, no sul de
Santa' Catarina, o Qui1lto Distrito Naval, com séde em Flo

rianópolis. '

MAIS UM PARTIDO
R�O, 23 (A. N.) - Deu entrada no superíorvrrtbunat Elei

toral o pedido de registo do Partido Orientador 'I'rabalhista, de
âmbito nacional, que fêz acompanhar a .petíçâo dos docurn'en
tos exigiidos em lei.

I.

.

i .

l'

-

Vcintdqens: ,

4 cilindros
18 Km. cddd litro
104 Km». vel. mdximd:)�
4 pflSSOdS

� f .........j- _,.-

CONCESSIONARIOS EXCLUSIVOS' NO ESTADO

'-itÍJla lima &J ';

Conselhetro Mdfrd. 35
FlORIANÓPO�IS

Será verdade?
-

ao há confirmacãô
..a

PARtS, 23 (U. P.) - Não há confirmação por parte da,
Agência France Press relativamente à- sua notícia de que O>

marechal Tito teria repelido o "ultimatum" dos Estados�
Unidos.

'

Ors.
Aderbal Ramos

da �ilva
'1:,'

e
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