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PARIS, 27 (U. P.) - O chanceler João Neves da Fon-,toura, dou-á imprensa, uma breve impressão de sua viagem
de fim de semana a diversas localidades da Normandia,
inclusive Lisieux, onde foi apresentado a duas irmãs de
Santa Teresinhaao Menino Jesus. A entrevista com o chan
celer brasileiro teve lugar 'âs 13 horas, logo após sua saída
do gabinete do presidente da Assembléia Constituinte, Vi-
cent Auriol, a quem havia visitado em companhia do em

baixador Raul Fernandes e outros membros da delegação
brasileira.

"Vicente Aurtol havia nos convidado a ir a seu gabine-

te oficial e cor respondí a tão gentil convite com especial
satisfação. Fomos recebidos com essa cordialidade e sim
patia em que são mestres os franceses conversamos lon
go tempo sobre temas de atualidade, sobre a paz ipreferen
tement.e. Ele manifestou-me que ostenta' sentimentos de
amizaue prorunua para com o rsrasu e eu ine rormmer �-
tos para que esta amizade entre !,S 'nossos dois ,paíse,s se

consolide e se intensifique aimda mais, .para o futuro".
Para amanhã, o sr. João Neves, tem uma entrevista

marcada com James Byrnes, no decorrer da qual, tratarão,
entre outras questões, da próxima Conferência Pari-Ame
ricana no Rio.

Ivanoe Bonomi, chef'e-suplenée da. delegação italiana.
dirigiu á João Neves, uma carta em que, na ausência de De

Gasperi, expressa-lhe os "agradecimentos da Itália pela

ajuda eficaz que a delegação brasileira se dignou prestar
na Comissão Pofitica as, emendas favoraveis ao meu país".
O -rep reserrtante brasileiro recebeu também um telegrama
do ministro das Relações Exteriores do Uruguai, Eduardo

Rodrigues Larreta, expressando suas "mais vivas congra
tulaçõea pela magnifica intervenção de v. excía, no debate
da Conferência, ao proclamar a necessidade de uma paz
justa e equitativa para a Itália democrátíca".
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Reivindicam o posto de Ma.rechal para
o 8eneral Mascarenhas de, Morais
RIO, 27 (Via Aérea) - A Associação doi' Ex-Combaten

tes do Brasil que congrega os veteranos do Exército, Marinha'
;=; Aeronáutica, enviou um memorial ao presidente da Repu
blica, fazendo uma série de reínvíndícações. Assim, reínvedíca
aquela associação em primeiro lugar, para o general Mascare
nha de Morais, 'Comandante da FEB o posto de marechal, con
siderando que os seus f.eitos o tornaram credor da admiração,
respeito e estima do povo brasileiro a exemplo. do que ocorre

nos Estados Unidos, que, homenageando os, seus chefes e

grandes militares, para 'eles são. dados postos especiais nas

Fôrças Armadas. Pedem também os ex-pracinhas que o nome

co general Mascarenha de Morais seja dado a uma grande
praça ou avenida desta capital e nas capitais dos Estados.
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o que o general quer
Rio, 27 (Via Aérea) - O general Hoje os jornais aparecem com I tido comuúísta nos países do con-

Góis Monteiro,' apresenta todas as um telegrama que revela lU11 PIa-I tinente obedece a um plano inter
caracteristicas do mais apaixonado I

no inter-americano de repressão ao nacional completamente em desa
profissional da imprensa. Não in- comunismo, sob o influxo dos cordo com as normas democráticas.
terrompe suas atividades nem mes- Estados Unidos, Corno 'o Brasil I

Na aparência, dirige-se, principal
mo no leito quando acontece adoe- fosse citado entre outros países, a mente, no sentidodas massas, apro
cer, ou ainda em férias de descan- reportagem foi bater á residência veitarido-se da depressão económí
so das árduas tarefas a seu cargo. do ministro da Guerra. ca e procurando infundir a crença
De outro modo não procedemos O gal, Góis Monrteiro, como se que só quer 'o bem, mas na verdade
nós, quando o jornal nos absorve já estivesse com a materia redigida, trata de criar um clima subversivo,
'todas as preocupações. Até passean- abordou o assunto nestes termos: por meio de greves e agitações de
do, sempre estamos alerta. Basta "Positivamente, não tenho nenhu- -toda espécie, aumentando as di fi-

A oplon.- a-O de um grande ecoDoml· staum acidente, uma ocorrência extra- ma "demarche" nesse sentido. Mas ku1dades e não auxilian.do o govêr-
ordinária ou qualquer coisa que o que não padece duvida é que o no na solução dos problemas mais
mereça o notíciário para que to- quadro descrito pelo corr'esponden- sentidos. Tão logo foram conhecidas primitiva medida deve ser

memos de nossos instrumentos e te a Associated Da América parece' .. . _.
as medidas rece-ntemente ado- apreciada juntamente .com a

nos entreguemos ao trabalho. muito real. De fato, a ação do par-
Ê lllt�llhvo que essa açao unífor- tadas pelo Govêrno Federal os mais recente, que procuroume esta em consonancra com os'
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P' l dissídios entre as grandes potên- �'eporteres procuraram OUVIr a evitar a exportação de alguns
.

\ pr·es. u ra allS ar-8e"l� com erou cias, ist? é, com a situaç�o_mUlndia_l, opi�ião de várias �a�toridad�s produtos. Ambas as proyidê:r:-
..
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.

,
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. I ,e para ISS� te!ll as condições atuais em assuntos e�COnOmI!cOS e Ii- mentar as estoques a thSPOSI'-
,i- Uruguaíana, 27 (A� N.) - I sendo nessa- oportuniuade da Conferep.c1a da Paz

.. que .. COmO naneeíros
" I cão .dos . .consumídoresse: con- _

Comenta-�� em"Libfes, g�,e na!-Urug.�a.i.apaJo �io.1:€s. decl:a,ra-l ri:TIs��:{llt��� S��tf;f�M����·la. ,-para', Ó'tvidO 'pelà'-�'OJorn:ãl;;,-'o sr.liriJbüir� para a baixa, ou, pe
ch�n:oelana arg"entma ja ,se It,�as

CIdades lIvres,. �evend? .

E&tá claro

qU,e � Partido Comu- José da

c.osta, BOUlcin,has, pre- i lo ,menos, estFlibiliZaç,
ão.. dos

est� tratando do programa r�- igualmente, ser Of�cI�lmeIltE nísta �e vale da .lIberdade e das sidente: do Instituto de Pesqui-] preços. .

Iativo ao encontro do. presi- inaugurada a ponte interna- garantias de leg!llh�ade para de�,en- sas Econômicas de São Pàulo.Í Quanto ao resultado prático
den,te Dut;ra eom o

pr,esidente I cional' que l.tga as duas cida- vQolv.etr .

uma ?Çt�o'd dclanddestmta. fez as seguI'ntes decl'araço-es'
.

da medida ilada', podém<5s '"

fi,r-, . uan o as su:as a IVI a ,es ,eu 1'0 -
' '

•
,

' , ''''

Peron, em outubro proxImo; des. \
do terreno legal, não' se devem fa- - "A isenção de direitos al- mar. E' muito arriscado aven-

O
1\.

I
zer senão restrições' q�e iUlJportem fandegáriOis para a ·importação tar htpóteses, dentro do :pano-

-OXilo u 'Ira'passou a especlall·va em demonstrar as perIg?s que po- de .gêneros de primeira neces- rama mundial de escassez,'e de
li

"

',' ,�;�ic���: !o���inoa �e�:eté����� s1dade envolve um sentido d€ miséria, e ,em faoe das. enor

RIO, 27 (A. N.) - Conforme foi notilciado, estacionou no Não se deve .admitir, porém, que combate' ás difkuldaides mo- mes dinculdrudes de transporte
Lar.go da Carioca, a titulo de experiência, o. caminhão-feira, passem aD terreno da ile�alida:de, mentaneas co;m que nos d�- internacional. Só "o .tempo po
'l"lrei1"'larado pela coo,perativa ,"'gro-pecuária, d,e S,anta Cruz, pa- �odrque, nes�e caso,. p�r-dera o Par- frontamos decorrenYes ,da es-" derá nos, dizer se OiS ·resultados
Y 'Í" '" tI ,o COm'l1illsta o dIreIto de ser r,e- ".u. "

'Ia a venda direta ao publico dos produtos da Colônia Agrico- canhecido como enUdade partidá- c.assez Id,e meI1crudonas, oferecI- corresponderam a expectatIva.
la daquela localidade que é cons.tituida, 'como se sabe, de pe- ria. Aliás, como qualquer' outra 01'- das ao consumo. Observruda sob N:ão é, demais, entl'ietanto,
quenos lavrrudores. O êxito. dessa iniciativa ultra,pa,ssou toda a ganizaç�ü_ qúe se eóloque na mes- esse ponto de vista a medida adiantar que o si,mples fato de

lua poslÇaü" ",
'

.

"
. .

'

€Speotativa, 'Pois os preços de venda vigorantes no referÍ'do ca-
" governamental e digna. (fE supnmIr as barJ.1em;ts alfande-

minhão, ·foram; :realmente, os mais ,baixos possiveis, muito Nesta altura, o ,galo Góis. Morteiro ruplausos, Ipois não é justo na gárias não é bastante para fo-
inferiorés mesmo aos da trubela normal. Diante do &UCeSSO ob� �,�!S� �;n�I:t:s��ar�'sI�ew��� ve�ade; qu� uma pequena'mi- mentar!,- importaç�o.' In,?rmen
tido, 'aquela Cooperativa depois dos indispensáveis entendi- atribue-lhe a id1éia e mesmo a norIa, mampulando os esto- te de generos de prrmeIra ne

mentos com a Prefeitura, vai ampliar a medida dentro de suas inici�ti�a de organizar um partido ques de gêneTos, fotc.e a alta cessidade, cuja falta é sentida
possibilidades, levando os seus caminhões a outms logrado.u-

de f�lça? conserv,adora e com, certa. dos preços em benefkio pró- em todo o mundo".
tendencIa para a esqu;erda ,pela .

I
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'

_

TOS desta capital.
I

fusão do P. S. D. e da U. ri. :N. �n?, saerIflJCando toda a cole-
CASA MISCELANEA distrí-

a Inglaterra desmeo't'e·' "�'���a e:�,�a:s����6�� 'i:�� �l��� tIVl���idência governamen-
buidora dos Rãdios R. C. A-

I '.
.". Na<?- se trata, proprIamente,; da tal isentantoa importação dE Victor, Válvulas e Disco$.

,

,

'

.' ',' �:��c����ca�u:�is1����se�e :-Je��:� dir,�it.os_ seria inoperarite_ sem a
Rua Conselheiro Mafra

Londres, 27 (U. P.) - eldo na Turquia para "objeti': ram, s<Yb .moldes óbs'Oletos: 'não pro.�bIçao de e:x;portaçfl:o de Promo�o-es e trau"Ministério do. Exterior infor- vos de caráter <Civil". Os ingle- :�éndo, estrutum par:\l. a, atualIdade, arttgos escassos e, aSSIm,. a ", t,l-
:r t d

'
',,'

'

...,�'if;' �ª,sto e, que s,e 'con'cIlIe com as ne-

f
A.

'

ma que a rugia erra man ou s�s ha pouco mandaram :t,.�e""�fl�és&i:d3!des do momento. ereoclas para€t9UipamentQ radar para
d
os nICOS de radar p�ra a Suecla,'- Aludi á fundaçãü de um partido Fixado o prazo deeClllüOS da Tu�quia, mas es- onde recentemente estavam democrático :de ,esquer:da visando

'

a reservament,e a informação de um voando foguetes misteriosos. sua ,estrutura e direção' objetiva 20 dl-as para se
'

jornal sav'iétko de que os in- Um outro informante do Mi- sohretudo p_ara ps trabalhadores.
'

.

Rio, 27 (E.) - e presidente
gleses tenham estalbelecitlc nistério do Exterior declarou P�r�anto, nao sena um pm:tido de

apresentar 'b
. .

d.
.

_ feIça\! conservadora., mas, SIm, pro- ' da Repu bca asSInou eCl'e-
bases de abastecimentos nbs que uma ,grande quantIdade gresS,Ista e anti-totalitário. Nat'll- . ,� . .,. tos na pasta da Guerra, pro-
Dal'danelos. Anuncia o Minis- de outros suprimentos' de ralmente, deveriam ser aproveita- Ba;hla, 27 (Agen:cIa VItona) movendo a generais de Divisão
!tério que o equipamento ra- guerra estava sendo vendido do� os. valores d�s organi�açõeS' já '-:- Num processo da Secreta-

os de Brigada: Osvaldo Car-
dar provavelmente vai ser usa- para a Turq).lia. ex�stentes, .'IdndusIve o P

..T. B. _ena da Fazenda referente a uma
deiro de Farias, Anor Teixeiraop ras enh ades q�i€ . �LI1da nao solkitação do diretor de Sele-tem uma forte orgamzaçao . -. Santos e: Canrobert Pereira da

Dos programas' desses par,tidos, çao e AperfeIço.amen.to do D.
Oosta.. Por outros decretos,o que me parece ter um conteudo A. S. P., para que permaneça

mais prá.ti<;ü e que mais sie aproxi- naquele Departamento uma
também na pasta da Guerra,

ma do c�rater que, a m€�l v,�r, de-, funcionária do Estado que se
o :chefe do govêrno transferiu

ve lOossUlr a nova orgamzaçao, é I
..'

para ,a reserva, o general de
a Esquerda. Democrática, escoiÍma- a?h� f�endo 'Curso de espe- Divisão, Valentim Benicio dada de al:gll:ns aspectos que não se cIalIzaçao, O sr. Interventor
,c�nforma'�11 com as nossas condi- Federal exarou despacho, fi- Silva, com tantas vezes cinco
çoes a:m.bJ:.entes, pelo que seria uma xando prazo de 20 dias paTa po.r cénto :do respectivo soldo'
contradIçao que fosse de feição - quantos forem os atoiS de se:r
cüns'ervadora com .tendência para apresentaçao da mesma ao Es- ,

ex:cederem de qua..,.a 'esquer.da. tado, porque, como; medida de VIÇ� que

Seria maiJS próprio dizer-se então, ordem geral, já foram tomadas ,r�_n,_a_._' _

na linguag.em comum, um partido sent�� á� suas repartições to- TOME APER'TIVOdo centro, conforme' a conoepção provtdencIas para que se apre-
I

roosevelteana, destinado eS[Jecial-

K Tmente a arregimentar, edUlcar e
dos os ,servidores que se acham N ('-)acionar as massas traibalhaidoras". afastrudos do Estado. ...l '

,

partido Não é lícito duvidar
S. PAULO, 27 (C. P.) - José ,Queiroz Guimarães, mem

bro da Comissão Executiva da UDN aqui, falando :á imprensa,
após regressar: do Rio, declarou: - "O povo brasileiro aguar
da confiante e sereno a promulgação da Constituição a 7 de
setembro. Não é licito duvidar Ide semelhante fato, porque es
tá .em jôgo a honra da Constituinte pelos compromissos assu-

mídos perante a Nação".
'

o mine João Alberto fala sôb·re a imigração
de americanos para �,Brasil

IRIO, 27 (A N.) - A propósitO' da nota publicada no

"Evening Post", de Nova York, sobre a vinda pára o nosso país
de imigrantes americanos, euja idéia de ruproveitamento. des
ses colonos teria partido do ministro João Alberto, .a reporta
gem procurou ouvir o ant�go 'Chefe de policia carioea e dimtor
da Fundação, Brasil Central. Falando sobre o assunto, disse o

ministro João Alberto: - "De fato é uma idéia em marcha a

jmigração norte-ameri,cana paira o Brasil. Posso assegurar, pe
lo que pude o.bservar na minha longa convivência 'com o po
�10 ianque que o plano está merecenldo. os melhores ruplausos
.entre as várias ,correntes de opinião 'estadunidense_e.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vão ser vendidos
ao povo a' 10 mll Agentes
"rUZel·rilS leiam todo dia esta
ti U até o fim

Rio, (E) - o "c) Jornal"
__ Pedímos avisar por teleqra-publica o seguinte: ma. quando o jornal não chegar

"-Estamos seguramente in- no melmo dia.

formados de que a Divisão de
Terras e Colonização apresen
tou ao Conselho de Imigração
e Colonízação, um plano sôbre
a. divisão dos numerosos latí
fundios da Baixada F'luml
nense, em 60.000 lotes.
Para a execução do referido

plano, o governo terá de desa
propriar cerca de 6 mil quilô
metros quadrados. Essa imen
sa área, que antes das obras
de saneamento realizados na

Baixada F'lumlmense quase nas-Ida valiam e eram considerada
anti-econômicas para a agrí
cultura, hoje está valorizada, ------..............------
em consequência das obras le- MACHADO I' CIA.vadas a efeito pelo governo,
que nelas inverteu mais de 250
milhões de cruzeiros.
A Dívísão de Terras e Colo

nização sugeriu a divisão dos
Iatífumdíos existentes em redor
do Distrito. Federal porque,
quase todas, nada produzem e
os seus propríetártos estão á
espera de oportunidade para
com eles, fazer rendosas tran-
sações ümobiliárias.
Dividida a Baixada em 60.000

lotes, de 10 hectares cada um,
que serão vendidos ao povo pe
la Importância de 10 mil cru-
zeiros, as suas terras apresen
tarão uma produção suficien
te para atender ás necessidades
.do abastecímento do Distrito
Federal e de Niterói.

I IDepois de estudar o projeto
da Divisão de Terras e Coloni
zação, o Conselho de Imigração =--------------
e Colonização, o levará á. apre OI"" S" Aciação do présídente da Repú� ICIOa lomara
blíca, 'para que o chefe do go
verno dê a última palavra sô
bre o importante assunto ".

,.
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Pa'ra estudar ii
uniformização
das taxas
Belém, (U. P.) - O go-

verno do Estado nomeou uma
comissão para estudar a pro
posta do Serviço de Cadastro
Rural, no sentido de ser feita
a uniformização das taxas que
íncídern sobre os produtos de
industrias extrativas.

'Aos .nossos

coluna

Sob certos aspecto-, é inda mais
livre, --:- diz o presidente Somesa'

.

NÉW' ORLElANS (United Press) - o presidente 30-1
mesa, da Ntcaragua, manifestou-se surpreso e chocado por
ser encarado como um ditador por certos meios americanos.
Comentando o fato, o presidente observou ainda hoje aos jor-
nalistas: "Sob certos aspectos a Nícaragua é um pais ainda

tt mais livre que os EE. UU. Assim por exemplo, o que os jornais
dizem de -mím nunca seria publicado aqui". Somosa acrescen
tou que não pretende fazer-se re-eleger, embora escolhido una-
nimemente pelo seu partido. \
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Radio- 'I'e co Í'Co-Electroo

Fundado em 1935
Montagem de rádios. Ampli-' �

ficadores-Transmisso1'''s
Materjal importado direta

mente dOI U. a. s.
Proprietário

Otomi'lr GeorgeS Bõnm
Ereetre - Tecnico - ProfissiofloJ

formado na Europa
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Laboratório
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RUA JOÃO PINTO, 2S
Fone: 1448

Em frente ao Tesouro
do Estado
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ELECTRO.MECÂNICA
Conlertam-Ie Geladeiras, Registra
dora., ' Numeradoral. Carimbol.
Mimiúgrafos. Máquina•.de E.Cre-

ver. Calcular. Coaturar etc ...
Enrolamento. de Motor.l. Esta
bUiladorel, Voltimetrol • demais

aparelhos elétricos.
Atendem-Ie chamado, fera da capi
tal sob'Q direção d.ol srs. ERNESTO

WQJCIKIEW�iEJ:i. e ADOI..FO

Rua Victor Meirellel n.O 18

(PORTÃ·dO..., _

I Visite, sem ,ompromiSsos
LIVRAR.IA ROSA

I Rua Deodoro, 33

Florianópolis
�

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

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

Novidades todas
semanas

."

Exame de 60.:1.gue I .Exa.me para verificCição
de cancer, Exame de ue irrc , ,Exame para
verificação da gravide�. Exame <ie escarro,
Exame para varificação de doencas da
�ele I -boca e cabelos, Exame de fézes.

.

Exame de secreções.

I
Jlutovaccinas e transfu:Jão de !!Iangues,
�xame químico de farinhas, bebida.

café. águaS!, etc.

�------------._--...........--..-------

Convocados 44 mU homens
'ROMA, (U. P.) - Um total de 44.000 homens, da clas-

se de 1925, foi convocada para o Exército italiano - informa
se oficialmente.

O período de 18 meses de serviço militar obrigatório ain
da está em vigor, aguardando-se, porém, uma redução no
mesmo .

o

ti

Rua Felipe de Oliveira, 21 -

8° andar
Te}. 2-9873 - São Paulo

ASSINATURAS
Na Capital

Ano . Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Mês............ c-s

. Número avulso.. Cr$
N ú m e r o avulso
domingo ..... Cr$ 0,50

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

ESCRITóRIO IMOBILIÁRIO
A. L. ALVES

Rua Deodorc, n. 35 - Fnolis.

Encarrega-se ãe: compra, venda, hi

poteca, legalização, avaliaçâe � admi.

nistração de imóveis.

Orcaniea, também, papéis para com

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

Co. OIprodutos do Inleraa
-... Ho",."er V. S. obt'",
a prot.ç60 d. 115 anol d.
_....ri.ncia _ ..",iço.

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

Em qualquer tempo.•.

o rendimento; a economia f'! 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 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 220 - Fone '1.641
Tel. Somar.c - 'Florianópolis.

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

Anúncios mei:liante contrato

Os originais, mesmo não

publicados, não, serão
d evo lvidos.

A direção não se respon
sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados �
'-------------------------------

....

NOSSAS'SEcÇÕES'
.... Oh

Direção de:

BARRINROS FILHO
Notas Politisas
Notas Locais
Artigos de Redação
Página Literária
SIDNEI NOCETI

Crônica da Semana

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

Govêrno do Estado
Notas da Prefeiturà
Vida. Escolar
Religião
Jurisprudência.
Vida Militar
Noticiário do Exterior
Noticiário do País

Artigos de Redação
A. ,A. VASCONCELOS

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

Fatos Policiais
Vida Social
Vida Feminina

Magazine.
PEDRO PAULO MACHADO

:'

Esportes
...................................................

FARMÁCIAS PLANTÃO>DE
Farmácias de plantão'

.

durante o mês de'"

agôsto:
24 - (Sábad à tarde)' - Farmácia SanWJ'

Antônio - Rua João Pinto.

25 - Domingo - Farmácia Santo Antôni...
- Rua João Pinto.

-,
- o serviço noturno será

"

efetuado pe)z"
Farmácia Santo

\
Antônio, sita à rua Joãso>

hnto.

TELEFONES MAIS NECESSITADOS,.
Bombeiros ,.,............ 131$.
Policia , - • l03r.
Delegacia O. P. Social 157;!l1'
Maternidade ....................• llH

Hospital Nerêu Ramos .....•• •.•• 180��;;Santa Casa .

Casa de' Saúde S. Sebastião ..•••• 11'5"
Assistência Municipal , •••••. 166"

Hospital Militar ... ,....... .••.• . 1l�/.
140 B. C. r ••••••• � • :. •• •• •• •••• J..53GP'·
Base Aérea ................•..•• 788>
7" B. 1. A. C. . ...... ,........... 159"

Capitania dos Porto. , • ' . . . . . . . . . • • 13811'
16" C. R. ••••.....••........••• 160!!-

Fôrça Policial 120�
Penitenciária ,............ 15111·
"O Estado" ,..................... �02:1•
"A Oaeeta " ,

656
"Diário da Tarde" - 1579'
L. B. A. .

, !641.Emp. Fnllp.rpria Ortiga _O:U

RE'i'lRARAM SUAS CANDJ- •

DATURAS
Tôdas as bebidas, inclusive M

fabricadas em outros Estados,'
retiraram suas candidaturas. j'!
!para reinar nos lares catarí-

! uenses,
- em vista da certíssí- \f

ma vitória do aperitivo KNOT.
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CLUBE 12 DE A·QO�TO. --7 de Setembro, concerto da Orquestra Sinfônica
e grande bail� em homenagem à Independência e dedicado às debutantes, de 1946.

�MfVisita - nos Nazira Mansur Fuga cri����i�er I Mílton Moreira

Falando com diversas pes
soas do interior e de diversos
lugares, ouvimos que se proces
sa cada vez mais acentuada
mente, o abandono da lavou
ra para se trocar os respectivos
trabalhos pelos das fábricas, ou
a elas relacionados.
Inúmeros agricultores vão,

assim, desistindo de lavrar as

terras e 'se, dedicam a serviços
de transportes ou procuram
colocação em estabelecimentos Iindustriais, atraídos p e los
maíores proventos monetárlos l

que essas lídes lhes oferecem. I
O fenômeno é estranho. e dO-Iloroso. .

.

Estranho porque, inquestiO-j'navelrnente, a vida rural atra
vessa uma fase de grande pros
perídade, dados os altos pre-

Iças
a que atinge em todos 03

produtos em todos os merca

dos, 'em virtude da enorme es

cassês de víveres.
Doloroso porque, a fuga de

braços dos campos, prejudícan
do a pro.duçãO, vem agravar
ainda mais a terrível crise que
assoberbá o país.

Os dois aspetos- da questão
se nos afiguram, á pr.meíra
vista, um paradoxo, pois se os

produtos agrícolas tem tama-
• nha procura e tão aí to preço

Honrou-nos, ôntem, com sua agradável visita, a consa- a compensar sobejamente qual-
grada cultora do brel canto, srita Nazira Mansur. quer fadiga, não seria de ad-

No decorrer de sua cativante palestra, a jovem conterrã- mitír que os trabalhadores os
nca falou de sua alegria em retornar a ver 'Os seus amigos, a

I
preterissem aos trabalhos das

quem ela muito quer, e dos seus ,planos para o futuro. Adian- fábricas sob a alegação de que
tau-nos que aguarda �om ansiedade o instante em que, mais estes apre.entam maior cr.nve
uma vez, cantará para o seu povo, sempre tão acolhedor- e> que I niência, financeira.
lhe não tem poupado o calor de seu- aplauso o que, aliás, mui- O fato, entretanto, tem sua

to a sensíhiliza. explicação.
A' uma nossa pergunta, Nazira, respondeu não poder A falta de recursos de gran-

precisar ainda o dia e o programa de seu concêrto. Todavia de números de colonos, obriga
organizou um que, em conjunto com seu manger, Camilo os, fora das épocas das colhei
Guerra, esperado nesta Capital a 30 do corrente, estudará a tas, a se suprirem a crédito, de
possibilidade de o levar a efeito ou não.

I
artigos indispensáveis, sob o

E' o seguinte o programa a que acima aludimos: compromisso de paga-los no

momento das safras. Ficam.1 a P A J\: T E
assim, presos aos comerciantes:

Pergolesi Tre giorni son che nina seus intermediários, pouco
Rossini ,............... La pastorella delle Alipi lhes sobrando; por isso, das

Chopin :................. Desidério di fanciulla futuras vendas.
C. Gomes 1?olaoca (da ápera Guarany) Ajuntando-se, a isto, o alto

preço dcs instrumentos agrí
colas, a deficiência de trans
portes e das estradas além de
possíveis contratempos que

bois destruam as plantações, expli
ca-se que ao labor rude das ro

ças, sob os causticantes raios
do solou sob a violência das
intempéries, prefiram muitos a

relativa facilidade de servico
fabril, com salário certo e con
tínuado.
Não se pode negar a eles, ó

díreíto de assim procederem,
pois cada qual é livre de procu
rar a própria conveníêncía,
Mas essa fuga da lavoura, nu
ma hora como esta e mesmo

diante dos imperativos econô-
micos do Brasil, é criminosa.

'1 d· t O desenvolvimento da indus-

;,: I uva Iram o po-s- o tria é uma necessidade. E' um
- I pOlol"·,al e I.·bertaram problema de cuja solução de-

lu pende, em grande parte, a

OS presos' prosperidade da pátria. Não se

I o deve basear a estrutura do
Bruhia, 27 (Agência Vitória)

10
dever promover, entretanto,

- Alguns soLdados do 4° G. M. com o sacrifício agricultura,
A. C., sediado em Amaralina

I
em a qual se deve ba;:;ear a es

Rio Vermelho, invadiram o tratura do nosso futuro parque
posto portcial daquela locali- industrial.
dade, soltando os ;presos que

I
Necessárias, ,portanto, mf'.(.ü�

ali estavam petidos por em- das prontas e capazes de pren
briaguez. O sr. Osório Vilas per o homem á terra, para que
Boats, sub-delegado de policia tenhamos dela a fartura e a

do distrito, levou o fato ao co- garantia de um progresso só
nhedmento do sr. secretário Udo ,e cruda vez mais promissor.
da Segurança Publilca, que, de Facilidades na aquisição d0
sua vez tomou providências I maquinálrio agr,icola, maiores
junto as autoridades militares m,eios de 00mu:rlicação e tl'allS-

.1VIOVIMENTO DE PASSAGEI ..

:NOS DA PAiNAIR no BRASIL
S .A., xo AEROPORTO' ".)E

FLORIANÓPOLIS
DIA 26

Procedentes do Rio de J1 .eí
\ .TO: - Weslsy Greff Lewis Ma
.ria José Salgado de Oliveira E

, José Mendes.
Procedentes de São Paulo:

Paulo Régis Fonseca de A"au.
jo.
.__ Nair Fonseca de Araujo e
Procedentes de Curitiba: _

.Hamilton Cesário e Mardil Ce- Grieg Un rêve
,

;sál'io.· :Cí:�ll'Aicqua .' La Vilanelle
Com destino á Pôrto Alezre: Delibes Pourquoi d.ans le grand

- Bruno Arno Beck e :Ni�ton' (da ópera Lakmée)
�Del Te:desco. Meyerbeer '. . . . . . . . . . . . . . . . .. Aria do pagem (da ópera

D I A 27 Uginotti)
Com destino á Curitiba:

Willíam Stow Valentine.
Com destino li São Paulo:

._ Nícolino Milantonio.
I Com destino ao Rio de Ja
.neiro: Carmen Baroosa.
.Adelína de Sousa e Padre ..Ia:
.rácío Rebelo,

.

1yrone Power vem· _

ao Brasil
Por intermédio do sr. Heitor

.Passerlnn, gerente da Fox 8'ltin
-do Brasil, ora" nért'ã' cap �t�l;
.recebemos a noticia de que
Tyrone Power, virá breve llC

.Brasíl, pilotando o seu aVl�(
particular. Depois de breve
,estada no Rio e S. Paulo, rre
�i;end8, também, visitar as ca

pitais do sul do país, inclusive
.Flonan6pülis. Em companhia
de Tyrone Power viaja Cess"r
B.Jnl.€ro.

Caso se ef'etive de f.ato :t vi
.:sita a -esta capital, .a direçio
dos Cincs Coroados comunica- Camlss5, Gravatas" Pijamea,
rã 'oportunamente ao público, Meias das melhores, pelos me

informou o g�rehte comd I oores preço! 86 na CASA MIS
lançadores.desta Cra. da Fox.• CELANEA - RuaC. Mafra, 6

ANIVERSARios:
STA. ALICE C.UNHA

Registamos, com prazei', na
efeméride de. hoje, mais uma

f.esti:va primavera da ��,cacio
sa senhorinha Alice Cunha
.díleta filha do SI': Euclides
Cunha, secretário do Tribunal
de Apelação e fino ornamento
da sociedade local.
Dotada de esmerada educa

.cão, a distinta aníversaríante
que é dedicada f'uncíonárí-i -ía
CESPE, receberá, por certo
.pela passagem de tão auspi
dosa data, de Suas ínumeras
.amíguínhas, muitos. votos de
.felícídades.

ARLINDO OLIVEIRA
Transcorre, hoje, o aníversa.

ri� natalício do sr. Arlindo Cli.,-veIra.
.

..

�.HENRIQUE FERRARI JUNIOR
Assinala, a datade hoje, c

·transcurso do aniversário na
talício do sr. Henrique FeLTa,
.rí Junior.

*

.SRA. ZULEIMA GOELDNER
Aniversaria-se, na eremóríds

-que hoje transcorre, a exma ,

. .sra. Zuleima Goeldner, dedica

.da professora.

VIAJANTE:
JOSÉ WLADINIRSKY

Em avião de sábado ult; no
'viajou com destino a caoltai
'bandeirante, o sr. José W\ldi
rnirsky, sócio gerente da con
ceítuada casa "A Modelar".

2a PARTE

3a PARTE

C. Gomes .

M1gnone
'

'. z ••• : ••••••••
M. Ribeiro .

Mamma Díce
Teu nome
Exaltacão
Trovas' de amôrMignone .

Como vemos é um programa organizado a capricho.
Entretanto, apresentando esse ou outro, como os demais,

aguardamos ansiosamente a noitada artística de Nazira, que,
temos convicção, alcançará pleno êxito.

Conforme vinha sendo am

plamente anunciado, estreíou
segunda-feira ultima, na Há
dio. Guarujá, o. consagrado
cantor humorista MILTON
MOREIRA - artista de reno
me no broadcast nacional.
Milton

.

Moreira, a'compa·
nhado pelo 'Regional Guarujá,
sob a direção de Iraní, inter
pretou entre outros numeras.
os sambas de sua autoria: _:_
"Fenômeno" - "Gago Apaí
xonado" e "Paulistas e Cario
cas" - que, merecidamente,
receberam os mais calorosos
aplausos do auditório.
A primeira audição de Mil

ton Moreira na Rádio GUa.i:U-
já, foi patrocinada exclusiva
mente por Vermute Marte
fabricação e distrfbuíção de
Irmãos Mendes & Cia.
Hoje, ás, 20 horas, Matou

Moreira apresentar-se-á em

nova audição.

Resenha das proqramaçôes
para o dia 28 de agôsto de 1946

9,00 - Bom dia para você.
9,30 - Noticiário Guarujá.
10,00 - Francisco Alves.
10,15 - Anjos do Inferno.
10,30 - Lira Pan Americana.
11,00 - Bazar de Músicas.
12,00 - Ofereclmentos mu-

sícaís.
14,00 - INTERVALO.

18,00 - Pensamento Social
Católico.

18,15 - Alma Portenha.
18,30 ___:, Silvio Caldas.
18,45 - Momento Esportivo.
19,00 - Ritmos de Tio Sam.
19,30 - Dep. Nacional de

Informações ..
20,00 - Músicas variadas

em gravações.
20,30 - Programa com He

ríberto Murara.
',20,45 - Orquestra Bohemia

Vienense.
21,00 - Músicas populares

brasileiras.
21,30 - Ultimas .melodias.

porte, providências oportunas
e suficientes de crédito, para
que o colono S'e apegue ao que
é dele sem os disabor.es da

exploração dos intermeriários,
eis algumas das medidas que
o tema aconselha.
Do contI1ário iremos de en

contro a um desastre econômi
co de grandes proporções, que
se pronunciará quando as in
dustrias tiverem de suspender
suas ativdades por falta de ma

téria, prima. E isso é preciso
:vitar.
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Notas rurais o Mucus da
Asma Dissolvido
Ropidámente

.vACINAS PARA COMBATER
A PESTE SUINA

A Inspetoria Regional de
Defesa Sanirtária - Animal, com

sede em São. José, colaboran
do. COim a Diretor-ia do. Instítu- Os ataques desesperadores e violentos da

asma e bronquite envenenam o organismo,
to. de Biologia Animal, que lu- minam a energia, arruinam a saúde e de

bilitam o coração. Em 3 minutos, Mendaco,
ta, no momento, cnm grande nova tõrroula médica, começa a circular

falta de leítões para o. -p,re,pa-I-
no sangue, dominando rapidamente os ata-

, ques. Desde o prtmen'o dia começa a desa-

T'O e test. de eficiência de vací- parecer a dificuldade em respirar' e volta
.,

o sono reparador, Tudo o que se faz ne-

na cristal violeta contra a Pes- cessario é tomar 2 pastilhas de Mendaco

te Suina deseja adquirir com
ás refeições e, Iícará completà!"ente li':Ee

,
' da asma ou bronquite. A açao é muito

a possível urgência trinta lei- rápida mesmo que se trate de casos rebelo
•

-' des e antigos. Mendcco tem tido tanto
• tões, pezando 'entre 30 a 40 êxito que se oferece com a garantia de

quilos no. máximo.
dar ao paciente respiração livre e Iacil ra-

, pidamente e completo alivio do sofrimento
da asma em poucos dias. Peça Mendaco,
hoje mesmo, em qualquer tarmacía, A nossa

garantia é a sua maior, proteção.

Mendaeo A�a!:;::.m
Agora tambem a (r $ 10,00

f

ATENÇÃO
A PESTE SUINA está cau

sando 'calamito.sos prejuízos
nos rebanhos de porcos dos
Estados de São Paulo. e do Pa- -

�aná. É I_lecessário vossa ajuda I QUEiXAS E RECLAMAÇõES
as autoridades do Estado. de PREZADO LEITOR: Se O 1ue 'be

Santa Catarina a fim de evitar Interessa e, realmente, uma providencia

esta, t�rrivel e' tão J?ortí�éra" �:�: ::!ir�::�: ;:;�:a e:�:er";_U:':�t:/):
moléstia que ameaça invadir a NAo. o escândalo que a sua reclamação

suinocultura do vosso 'Estaào. ou queixa poderá vir a causar, encami-

A INSPETORIA REGIONAL nbe-a i SEC':Ao. RECLAMAÇÕI!;S.

DA 'DIVISÃO DE DEFESA
de ,-, J<:STADO, que o "aso será lendo

sem demora ao conhecimento de quem
SANITÁRIA ANIMAL em SÃO de direito. r ecebendc "v. s, uma informa-

JOSÉ, FLORIANÓPOLIS, ape- Çii0 do resultado. embora enÍ alguns ca-

la para o valioso apoio dos se-
sos não sejam publicados "em a recla-

mação nem a' providência' tomada.
nhores criadores que será pres-
tado pela observação das ins
truções seguintes:

1 - AVISAR imediatamente
ao Serviço Veterinário mais

jrróxímo o aparecimento de
qualquer moléstia que surgir
na vossa criação de porcos;

� - ISOLAR ou melhor SA
CRIFICAR todo. animal doen
te para evitar que a moléstia
se alastre a toda criação;
3_- QUEIMAR OU ENTER

RAR bem fundo. Com uma boa
camada de calos porcos que
morrerem;

4 - NÃO JOGAR nos rios e

NEM DEIXAR que os urubús
'ou outros animais devorem os'

porcos mortos, evitando assim
'que a moléstia se propague ás
criações vizinhas ou mesmo

-distantes i
5 - NÃO 'COMPRAR e NEM

'TROCAR porcos, sem os res
.pectivos exames e atestados de
sanidade, fornecido.s GRATUI
TAMENTE, peloS funcionários
do Serviço Veterinário co.mpe.,
tente, para evitar que a P�ste
Suina ataque vossa criação.

6 - ISOLAR rigorosamente
vo:ssa criação de porco.S não.
deixando

-

entrar pessôas extra
nhas e nem animais, bem co

mo·caminhões 6u outros veícu
los que não estejam bem lim
pos e conveniente:r�ente, desin
fetados com cal;

1 - DESINFETAR com de
sinfet.?-nte apropriado (Soda a

2 ou 3% em agua de cal a 5%,
solução de ereolina, Cal vir
gem, etc.,) os'mangueirães, po
cilgas e tanto quanto possivel
(JS demais locais de perma�ên- grandes fócos do norte dos Es
cia de porcos; tados de�São,P_al:l-lo-,e·d()-Par�-

8 - NÃO ALIMENTAR a ná; •

vossa eriação de poI'ICOS ..:om 11 - PARA QUALQUER ES
Lixo ou 'Restos de ' Alimentos CLAREClMENTO OU ASIS
contendo carne o.U ossos de TÊNCIA, os Srs. Criadores de

porcos, .salvo quando forem an- vem procurar o Serv�Vete

te� submetidos a rigoro.sa fer- rinário mais próximó (Dêpen-
'vura; dêndas. do Serviço de Defesa

9 - QUALQUER po.rco re- Sanitária
_

Animal do Ministé
,centemente co.mprado; trocado ria da Agricultura em: LAJES,
,ou ganho, não deve ser lOgO PDRTO UNIÃO, MAFRA, TU
introduzido na cri�ção. Deveis BARÃO, BLUMENAU, ARA
-deixar o. animal pelo meno.� RANGUÁ e JARAGUÁ DO
um mês em observação em 10- SUL) ou, entço, a Séde da Ins
,cal separado; petoria Regional da Divisão de

10 - Sendo a VACINA a Defesa Sanitária Animal em

'''úni�a arma" que previne a Florianópolis, sita á rua Joa
Peste SUina, esta Inspetoria quim Vaz, S/N, em SÃO JOSÉ,
'está estudando os meios de .sua ESTADO DE SANTA CATARI
obtenção, visto que no mo.men- NA.
to ha grande es.cass& do referi- São José, 30 de Julho de '"

do produto biológico, em virtu- 1946.
de da grande aplicação e pro- Altamir Gonçalves de Azevedo
cura que ela tem tido nos Inspetor Chefe

MOVOS
e

USADOS

ldiema.
por tu

guÉl., es'

panhol,
irancÊi .. ,

inql€os.
etc

Rcmance, Poesia. Religião, A
viação, Matemática. Física,
Química, Geologia, Minera·
logia. Engenharia cívu , mili
tar e naval. Carpintaria, De
senho, Saneamento, Metalur.
gia; Eletricidacle, Rá,dio, Má,
":Juina. Motores, Hidráulica.
Alvenaria, Agricultura. Vete'

linário. Co�tabilidade e

Dicionários. etc.

viver! Use as "PUulas de Reater"
Para o 'Irado e tudo lhe parecer' mais
arrad'vel. Compostas de IDrredlentes
veretal. purlls1mos. do luofeDstva. e

normalizam as funçGes do aparelho
dlrestlvo.

! Notas científicas 'Deseja obter
x x x

'

?l\'IODERNO
_ TRATAMENT� emprego _

�

,DAS MOLES�IAS REUMA- Procuro enrao a nossa GerêB

TICAS cia e preencha a nossa "ficha d6
informações úteis", dando rod..
as indicações possíveis, qu�ttll!'.·

•

mos prazer em recomendâ-fó <IlJ
aos interessados na aquisição 14.
1>0"" f�ncionáriol'l (as).

--------_..........-"".,� ,

DOENÇAS NERV<)SÁb
Com os 'progressos da medicbt.'

hoje, as doenças nervosas, qua�do
tratadas em tempo, são male.« per·
feitamente remediáveis. O �urandei.
�ismo, fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indlviduos afetados d.
tais enfermidades.' O Serviço Na·
�ional de Doenças mentais dispÕf
�e uII;! Ambulatório, que atende gra·
�uitamente os doentes ftervosos ln.

1igenées. na Rua Deodoro 2'a, dali ,
is 11 >boras. cHàriament8.

Desde há muitos anos que os

, especialistas britânicos 'se vêm

I empenhando em descobrir um
tratamento específico capaz

I de resolver defi.nitivamente o.

I problema de cura (las várias

doenças de natureza reumáti
ca, es-pecialmente nas suas três
modalidades mais comuns - a

gôta, o. lumbago e a ciática.
Antigamente, oupunha-se que

o reumatismo fôsse uma mo

léstia' consequênte das condi
ções climatéricas, e por isso
todo o. - seu tratamento estava

dirigido -nesse sentido. Hoje,
porém, conhecem-se melhor as

suas causas e os métodos mo

dernos de tratamento são. com
pletamente diversos dos que
se achavam em prática ainda
há poucos anos. A propósito,
convém 'saítentar que as inú
meras' experiências e observa

ções -realizadas tanto na Euro-

I
pa como mos Estados Unidos
vieram demonstrar que esses

I métodos modernos são os mais
efidêntes para o. tratamento. e

cura aparente das doenças
reumáticas.
Assim, foi possível provar

que da mesma fórma que mui' I
tas outras moléstias, as do.en-Iças de origem reumática -

,

com as três acima citadas -

'Ipodem ser perfeitamente com

batidas e curadas. Trata-se ape
nas de pôr em prática em todo. Io mundo esses novos processos
de descoberta dos clentístas Iímgleses, que durante o ano de

-\
guerra :chegar�rÍl a realizar
verdadeiros milagres no

. ter-
reno da medicina. E é claro.

I
que não somente a Grã-Breta-

-lnha como ·também tôdos , 'os

I demais países serão beneêícía

! dos com os. progressos conse

I guídos pela ciência médica in'

'I glesa._

jrJ,"Scg�1�::
!, : Crime e cível

Constituição da Sociedade.
NATURALIZAÇÔES
Tít_ulo. Declarat6rios

Escrit. - PPQça 15 de Nov. 23,
lo. andar.

'

Resid. -- Rua Tiradentes 47.
FÓNE •• 1468

SiJtJe-taDlJCC!uto
()&gredo SIfIJIWfIU'? '

o vigor do organismo huma-
no e a plenitude da sua vi

talidade está no equilíbrio das
funcões glandulares. Glantona.
á base de extratos de glandu
las e vitaminas, normalisa essas
funções e imprime ao organis·
mo novas forças propulsoras.
Desperta energias adormeci
das, trazendo ao homem a ale
gria de viver. Tubos com 20 drcr

geas. Expansãc Científica S/A.
..:.. Caixa Postal. 396 - S. Paulo.

Ouro pere �Denti5�as
22 Quilates (Justo Título)
Envelope de 3 e 5 gramas

Pedido ao

J;jEPÓSITO DEM!ARIO

�1 �F;TTI
RUA SEMINARIO. 131 _. 135

RUA MARCONI.44 S. PAULO
que envia�á lista de preços.

o MEl.HOR 'HQMIFUGO
OE e'FEITO SEGL'OO
E • ..,OÇENSlvQ ASo

CQ'ANÇAS li

NA'o
._----- "C.D.fI.6. _'00 -=

DESPERTE I BILlS
,- DE' SEU F:IGIDO •••

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

n20 correr uvrementt>, V. não pode
digerir bem os alimentos e êstes
fermentam nos inJ:estinos. Então so

brevem a sensa,çao de fartura, seguida
pela prisão, de ventre. VI se sente de
primido, desanimado edemaú.humor.
V. precisa das Pílulas Carter para
o Fígado, para fazer com que ·êsse
litro de suco biliar corta livrt>mente
e V. se sinta realmente bem� Compre
um vidro hoje mesmo. Tome-as
cORforme as instru�ões. São efica
:ze& pàr-a fazer a bilis fluir livrem�nte.
Peça Pílulas éARTER para o Fígado.
'f�1ro � ecooômico: Cr $. ),SCl.

Drogas

do Farmacêutico NILO LAUS ,

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

marias - Artigos de borracha.
Garante-se a exata observância no réceituário médico.

Tenha sempre em co""a uma garrafinha

-APERITIVO· «KNOT»

9Ú�R VESTlR·SE COM CONFORTO
PROC�RE A

IUa'iataria
Ru'l Felippe Schmidt 22

E' ELECiANCIA ?

·Mello
Sobrado

_t

REDUZA·I(
,GORDURA
Por Um Novo lVIétodo
Ao atender as Estrêl'as de Cinema de,

Horlywood um médico descobriu um
método seguro e rapido de remover o

excesso de feia gordura, Comece a per
der peso na primeira semana e muitos
quilos ao mês. Basta tomar 2 pastHhas
3 vezes por dia. Este novo método, cha
mado Formode. traz nova vítaítda
.de, saúde e energia como tambem uma

aparencía atraente, ao dissolver a gor
dura. V. não só se sentirá como pare
cerá 10 anos mais jovem. Não é neces-.
sario fazer regime alimentar, nem usar

drogas drasticas ou praticar exerclcios'
em excesso. Atúa ajudando a nature
za. Formode. reduz a gordura de
um modo garantido como V. deseja.
Peça Formode. hoje mesmo, em

qualquer farmácia. A .ossa garantia é
a sua maior proteção.

Distr: S. I. P. Caixa Postal 3786 • iuG

..

AGRADECIMENTO
E MISSA

t'
A família de MARIA HEN-

. RIQUETA DE MEDEIROS
(Qu9queta). agradece, Ílen-'
sibilizada, a todos que 11

confortaram no doloroso
transe por que passou &

- convida o. parentes e ami

gos para allsilltirem à rn isao de 70.
dia, que fará celebrar dia 30, àa
7 horas, na Igreja de E.ão Fran
cisco.

-

Por mais este ato de religião e

amizade. antecipadamente agra
dece. 3 v.-l

..

NOYO HORARIO DA

P. ALEGRE - FLORIANó
POLIS - CURITTBA

,

QUINTAS E DOMINGOS
Decolagem de Flor'ianó nof is,

ás 14,15 horas
CURITIBA - FLOR1 ,�No

-POLIS - P. ALEGRE
SEGUNDAS E SEXT '\S

0ece'i-aig-em 'de 'Flori"am'rIJoti's.
ás 10,00 horas

INFORMAÇõES :

FILIAL VARlG - ED. LA
PÓRTA - TELEFONE

'

132f

..

B R I TO
o alfaiate indicado
!íradentes. 1

,

rtEMORROIDES'
tJte eJf!,cifÍttl
Ali1/;0 di áfJtd
,euit4 AS'

,
iHfeCfi'S

A aç!o benMlca 'a Po
-macia Man Zan, ,prepara
da eapedalmente para to
dos os ca1lO8 de- Hemor·

;n�iI'" roldes. � Imêdlata, ali'lla
as dOres e OI pruridos,
aClllma e,mta as compli
cações Inlecclosas!la ul·
cerações e varizes hemor
roidals. A venda em tedo
as Parmadaa em bisnagas
com eanúla espeCial para

fljç!!itar"iÍ aiillc.'!çio. _ ,

de,
MANtZAN
I

PARA HEMORROIDl$
Um produto De W1U

,1 LEIAM A REVISTA
O VALE DO IrAJAI

-,'"-------

I'
I APENAS Cr. "',uu
ICom essa ínfima quantia Voet

,

es!�á auxiliando o seu próxim«o.
C<>\ntribua para, a Caixa de, E.smolllc

I "'o,�' Indilrente8 di!! FloriAn/):- oll..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Decreto de 21 de agôsto de 1946
,� INTERVENTOR FEDERAL RESOLV�

do Quadro único do Estado, por quinze dias,
para assumir o exercício do cargo, para o qual

Conceder exoneraçã.(): .- foi removido "ex-officio ", por decreto de 18 de
IDe acôrdo com o art. 91, § 1°, alínea aJ do julho p. findo: t.

decreto-lei n. 572, de 28 de outubro de
1941 :

A Maria de Lourdes Furtado Ramos do car

�o da classe E da carreira 'de Enfermeiro-Vi
I .sitador, do Quadro único do Estado.

Decretos de 22 de agôsto de 1946
-o INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE

Remover, H
ex-ojficio'": Indaial, para o "Rui Barbosa", de Joinvile .

. De acôrdo com o art. 14, alínea a� do decre- Remover, tendo em vista a transierêncui
to-lei n. 1.196, de 23 d� novembro de I da e�ola:.

1944:'
. Edésia Bastos, que exerce a função de Pro-

Dulfe Rodolfo, ocupante do cargo da classe

I'
fessor Complementarista, referência IV, da

:F da car,r,eira de Professor Normalista, do Escola mista da localidade de Alho, distrito de
-Quadro UnlCO do Estado, do Grupo Escolar Major, para a mista ,de Fazenda Vitória, dis
""'Floriano Peixoto v.v de Itajaí, para o "Corrêa t trito de Canelinha, no município de Tijucas. fiPinto", da vila de Painel, no município de r Remover, "ev-officio'": I
..Lajes. .' I De acôrdo com O art. 14, alínea a, do de-

Demitir: . ereto-lei n. 1.196, de 23 de novembro de
De acôrdo com o art. 229, itens I e II, do de- 1944:
ereto-lei n. 572, de 28 de outubro de 1941, Antônio Elisiário éascais.. que exerce a fun-
nos têrmos do processo n. 382, de 1946, ção de Professor, referência III, da 'Escoll
da CESPE: ';;ista de Vargem Grande, distrito de L�uro

Ivone Kfouri Costa Hernandez, do cargo da Müller, para a mista da Barra -do Rio do
....elasse F da carreira de Professor Normalista, Meio, distrito de Grão .Pará, no município de
-do Quadre úni\,o do Estado (Grupo Escolar Orleães.'
'""'�antc" Dumont", bairro. de Garcia, município Maria Viana Rezende, que exerce a "'1unção
ode Blumenau).

. �.
I

)
.

De. acôrdo com o art. 229, itens I e II, do
decreto-lei n. 572, de 28 de outubro de

1941, nós têrmos do processo n. 37ó, de

1946, da CESPE:
Maria Sulap,ita Dutra, do c;rgo da classe

.-.F da carreira de Professor Normalista, do

'<.{}uadro único do Estado e da função gratifi
.:.cada de Diretor do. Grupo Escolar "Corrêa
.Pinto " {vila de Painel, município de Lajes.) .

'Decretos de 23 de agôsto de 1946
..o I1>JTERVENTOR FEDERAL RESOLVE

Nomear :

De acôrdo com O art. 169, do decreto-Iei n.

431, de 19 de março de 1940:

Jerônimo de Sü'usa para exercer o cargo de

Juiz de Paz do distrito da sede do município
-de Gaspar, comarca de Blumenau.

Fosé" Espindola para exercer os cargos de
·Contador e Distribuidor do Juízo de Direito

...da comarca de I tajaí.
Martins Feltcio Eberhard� para exercer o

..cargo de Jpiz de p.2.Z do distrito da sede do

·"murucípio\:i�· Gaspar, comarca d.e Blumenau'.
Ricardo Bugmann para exercer, vitalícia

-mente, o cargo de Escrivão do Crime, Cível,
-Comércio e Feitos da Fazenda, da comarca de

:::Rio do Sul.

Leopoldo Carvalho Cesar para exercer o car

_;go de Oficial de Justiça do Juizo de Direito
.. da comarca dt< Serra Alta.

Eugênio João Herbst para exercer, vítalír-i

::mente, o .cargo de Escrivão de .Paz do distrito

""tia sede do município de Campo Alegre, co

.anarca de Serra' Alta.

De .acôrdo com o art. 169, do decreto-lei 11.

43.1, de 19 de março de 1940, combinado

com, O § 1°, do art. 33, do decreto-Iei n.

614, de 2 de março de 1942:
,

,

Remooer : \

De acôrdo com o art. 14, alínea a, do decr e I
to-lei n. 1.196, de 23 de novembro de 1944:

J

Carmen Sílvia de Abreu Schnaider, ocupan
te do cargo da classe F da carreira de Pro
fessor Normalista, do Quadro único do Esta
do, do Grupo Escclar :

URaulino Horn", de

de Professor, referência IIf, da Escola mista

do Rio das Furnas, distrito de Orleães, para a

mista de Vargem Grande, distrito de Lauro
Müller, no município de Orleães.
Marta Heinzán VaIpato, qUB exerce a fun

ção de Professor, referência III, da Escola
mista da Barra do Rio do Meio, distrito de

Gr�o Pará, para a mista do Rio das Furnas,
distrito e município de Orleães.

Desiçnar .'
De acôrclo com O art. 84, do decreto-lei 11 •

572•.�, 28 de outubro de 194;1:
Dulfe R'�ºlfo, ocupante do cargo da classe

F da ca.rreita: de Professor Normalista, do

Quadro único do Estado, para exer-cer a
: fun

ção gratificada de Diretor do Grupo Escolar
"Corrêa Pinto" (4!l categoria, vila de Pai-

nel, no município de Lajes). \...

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

AOS SOfREDORES
A Dra. L:GALHARDO. ex-médica
da Centro Espírita Luz. Caridade
e Amor, cqffiunic';' a mudança
do seu conaultório para a rue do
Senado, 317. 2.0 andar, Rio de

Janeiro.
(CONSULTAS Cr� 20,OO).

I
,

P�CRES. GRAHL a elA. LTJ)A.-AV.JULlO �E CASTILH05 �6��
'_',Y'--�-""""

-"""-lA� I_) \,7 (_>G 4 \ Dt_)S
I Core �e�!:-�!�,�s �f!io?'�!���hem", de

I
Mesquita Rocha, senhora e' filha, na impossibilidade de

Edmundo' dos Santos, Escrevente Juramen-

I
ESCRITÓRJO: Ru.a Felipe Schmidt 52 -:- Sala 5 fazê-lo pessoalmente, agradecem a tõdes as pessoas-aado da Bscr ivania de Paz do distrito da sede Edifício Cruzeiro � Florian6polis.'tio municiplio de Gaspar, comarca. de Blume-

'

que o� confortaram com menitesteções de pezar pelo
.. nau, para, substituir o respectivo s('r�entuá,rio ----•..,----....------- """'

\falecimento
de seu querido espôso, pai, sogro- e avô,

-vitalicio, José Estefano dos Santos, enquanto __-.l.,_ � _,.------------- ALTAMIRO GUIMARÃES. ,

du:a�:::�;::�:2���::dO cargo de Escrivão ·Resolvido, enfim, .seu problema financeiro! ��iiiiiíiiiíiiiii'iiiiiiiiiiiiiii'

��;;;;;;;;;;=::::;:;::;::-,:Iiiiiiiiiiiiii_"_�iiiiiiiiiiiiiii_1��:, �r�':�m:!::l, d�o��rc!: �u�.eitos da Fazea-

A' .' 5 1- L V E'I R AA Janine Artur Schramm, do cargo de Juiz Adquira TUDO de que nee_ltar,
,

.
.

' �',.,
" .:

.>de Paz .do distrito da sede do municipio de
de U'IUI'A'SÓ VEZ,<'Gaspati, comarca de Blurnenau. � �

De acôrdo com o art. 91, § 1°; alínea a, do

pa,aoando ·,P.A.ltCELADAME.',.1:,decreto-lei n. 572, de 28 de outubro de e
1941: com.8 VANTAGENS da compra à vi••,.A Arnaldo Mendes do, cargo da classe H da

,,.,arreira de Oficial Administrativo, do Quadro servindo-se do
-Único do Estado.

Retificar:
O decreto de 28 de fevereiro do corrente

. .;.ano, que nomeou AI�.rio Bossle para. ex�rcer I)

-cargo de Escrivão de Paz do distrito de Cam
.

-brr.ela, município e com�.('.a de Palhoça e no-

.rnear o ·referido cidadão para o exercício Vi'

-talício da mesma Escrivania de Paz.

Tornar sem efeito :

O decreto datado de 1 ° de julho último, que

r nomeou Martim Eberhart para exercer 00 car

;go de Juiz de Paz do distrito da sede do mu

·-.ticípio de Gaspar, comarca de ·Blumenau.

Conceder prorrogação:
De acôr.do com o art. 175, e seu parágrafo
único, do decreto-lei n. 431, de 19 de mar

ço de 1940:

A Lourival Vaz, ocupante do cargo de Pro

':motor Público, p,adrão i (comarca de Ibirama),

DECIMENTO-AG,R
Dr. OSVALDO .8ULCAO VIANNA

, '

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

SISTEMA
,

.

CREDIARIO KNOT

Fone 54

Comis?�rios de Madeiras
Presta aos seus representados informações criteriosas sôbre

,a sitúaçâo do mercado.
ENDEREÇOS:

Matriz - São Paulo - Rua Guaporê, 144 -- Fone 4-5866.
Caixa Postal 5.7Q6. _. Telegráfico Abesil.

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

Roupas
C.lçados

Móveis
Rádios
Geladeiras
Bicicleta. ,
,

Jóias

Livros
Chapéus
lnstaleçõe••Iétrlcas e .amti,...
ArtlloS par. p....ente.

Peles
'

Casacos
Quaisquer artllOl

"
JURlDICO COMERCIAL.ESCRITÓRIO

ASl!untoa: Jurídicos·- Comerciais -- Rurais e .Informativos
Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina
Conilulte n09sa Organização ont'es de _e decidir, pela corn

!)ra ou venda 'de irrioveis. pinhais ou qualcluer
empresa ne.te estado :

'

,

Diretor: •• DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRA:NCO
ADVOGADO

.

Rua Fréi Rogério. 54 - Cáixa Postal 54

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SfGUROS KNOT $. A.

Expedi"', D., • i. l' .... U la 17 III.

O. K. l1'UDID

6 Sa))-ão

. .IV

"VIRCiEM ES"E(IAUD�DE"
elA. WETZEL ]NDU�TI1IAL-JOINVILLE

. .

'TORNA A ROUPA BRANQurS�TMA

.,
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Conduzido pelo atléta Adalberto Cardoso, chegou
< o�te�,.' às 21,10

horas
I

a esta Capital, o archote do fogo 51mbollco.
Hoje. a chama sagrada da Pátria seguirá para Bom Retiro em

de/manda a Pôrto Alegre.

Catolicismo

O SANTO DO

27 DE AGOSTO
,s. José de Calasâncío,

Confessor
O castelo de Calazâncio,

perto de Petralta de la Sal

(Aragão), é o lugar, onde aos

11 de Setembró de 1556, nas

ceu
'

José. Seus progenitores
pertenciam á antiga nobreza

.

do país e deram-lhe ótima

educação. José estudou nas

Univsrsídades de Lérida, Va
lência e Alcalá de Henares fi

losofia, direito e teologia, .co-'
roando estes. estudes com o

título de doutor. Como mor

resse seu irmão mais velho,
quis o pai que José casasse

afim' de garantir a existência
da família. Mas José tinha
resolvido dedicar-se exclusiva
mente ao serviço de Deus. E
quando o pai instava com

seus planos, caiu perigosamen
te -doente o piedoso jovem.
Agora concordou o pai de
José fizesse o voto de se or

denar sacerdote, se fosse salvo'
da doença. De facto, convale
ceu e recebeu ordens sacras.

O Bispo de Albarracm no

meou-o confessor, teólogo e

examinador sinodal. Depois
de alguns anos dedicados á.
'pr_egação do Evangelho entre
a população rural, foi .para
Roma. Aí reconheceu a ne

cessidade de escolas para a

mocidade e, com alguns com

panheiros, fundou a Congre
gação da Mãe de Deus das
Escolas Pias. A:pesar de ser

superior desta fundação, men
digava de porta em porta os

meios para a aquisição do ma

teríal escolar para os meninos
que, na maioria, eram pobres.
Por humildade não aceítoa a

dignidade de Bispo de Br'índi
si. Morreu, com 92 anos, aos

25 de Agosto de 1648.

. \

Direção de PEDRO.· PAULÇ> MACHADO
============�================�======�======�======--

,
O Torneio Aberto de Voleibol e Basquetebol da Cidade, patrncínadc

pela F .. A .. C .. , Ioí vencíde sensacionalmente pelos valorosos

conjuntos de volei e basquete do Ubiratan Esporte Clube ..

NA VICE-LIDERANÇA O I
riu ao Caravana do Ar, pela

PAULA RAMOS contagem de 3 x 0, corrtínuan-
Presenciada por regul�r as-Ido. como líder inv1�to ..

sistência na tarde de sábado O Caravano do Ar Jogou as

realizou-�e a penúltima parti- II' sim 'constit:u.ido: Conrado, os
da do 10 turno do Campeona- valdo e Brito; Olavo, Walde-

I JOgos'/ I I I I I I' te de Amadores da Primeira mar e Ernani; Campos, Pagé,reelize- Vitórias Derr-otes Empales Pontos Po�loS -goa!,s. c,goels_ . idos ganhos perd,dos pro conlro Divisão. I I Romeu e Ferreira.

7 Apresentando melhore� con- - Os "goals" .foram consigna-
11 .dícões técnicas e aproveitando dos por Ferreira, Romeu e Er-

14 as' excelentes oportunidades nani.

11 que surgiam em frente ao re-

23 duto final do Caravana ?o A:,
24 ° Paula Ramos conseguiu trl-.

--------------------------- unfar. O escore verifica�o Ino final da pugna refletiu

�ampeoDato da Divisão de Aspirantes bem a superioridade do. clube I .

,

da jaqueta tricolor: 3 x .-'1.

I
SIMULTANEAMENTE'

Foi bôa a sua exibição, em- ODEON -

.
IMPERIAL

bora atuasse desfalcados de 7 Y2 horas' 73/4 horas
valores como póvoas, Tavares e Sessões das moças

/ Jogos I I I 'I /
I

I Naldi, que se encontram con- 'SEM TEMPO PARA AMAR
,r'eaJ�:- Vilórias Derrolas Empales �aonn��: p��dni�o:S 1·���ls. I ·�o��;s, tundidos. Claudette Colbert _ Fred Me-

.

O Caravana do Ar, temos Murray -sto Agostinho, Bispo e Doutor

l� observados, vem tendo pés�si- Romance encantador da Igreja,
1:{

mas exibi�ões. Fa�ta-lhe maior Comedia irresistivel Nasceu este ornamento da

13 coordenação nas Jogadas. COIr Luxo surpreendente Igreja em 'I'agaste, 'Perto de
a derrota de. sábado passou c No programa: Hípono (África), no ano 354.

��) grêmio da Base Aérea para c 10 - Imagens d'Amanhã -. Seu pai, pagão até pouco an-
------------,---------------- quarto pôsto, enquanto que Nac. DFB. tes de morrer, em alto funcío-

seu adversário permaneceu na 2° - Ocupações Inusitadas nário e encaminhou muito-mal.
vice-liderança, isolado. - Short. seu filho. Mas a mãe, Sta. Mó-

Os melhores
_

do vencedor 30 - Cine Magazine Aliado nica, fazia tudo para salvá-lo.
formados: Paula Jeamos n. 11 - Jornal. Por enquanto, porém, parecia
Luiz, Nivaldo, Mandíco, Ca- Preços: tudo em vão. Agostinho entre-
rioni e Minela. Do bando ven- Sras. e srtas _ G$l' 1,2U gou-se aos vícios e, martirizado
cído Sanford foi o melhor, se- Estudantes......... �,00 pelas acusações de uma cons-
cundado por Silva e Waldir. Cavalheiros :. 3,00 ciência, procurou a solução
Golearam: Fornerolí, Calix- Geral 1,00 dos enigmas da vida na rere-

to, Mandíco e Silva. Censura: - Até 14 anos. Isia do maniqueísmo. Entretan-

I
J

I I I I I I I
Os quadros jogaram assim···· , to tinha feito seus-estudos erea�Fz:� ,Vilórias Derr�ta.s Empales Ponto, Pontos -Ccels, ·G�als. pcrmados: Paula Ramos -

" co�eçou J'á a brilhar como pro-dos . ",' ganhes perdidos pro contra

Nivaldo, Luiz e Nelson, Minela, fessor. Sem conhecimento deI í] l� Chocolate e Loureiro; Lázaro; sua mãe dírígíu-se para Roma:211 Carioni, Calixto, Forneroli € onde. recebeu o convite para

71
9 Mandíco. Caravana do Ar

. [professor em Milão. Aí fez13 23 Ary,' Waldir e Moracy;, Gato; . uma visita de cortesia ao cé-
Haroldo e Verzola; Lebetinha RITZ - Hoje 4a feira ás 7 �'� lle.bl"e Bispo da cidade, st> Am-
Sanford, Leônídas, Silva e Ha- Ultima exibição ! brósio. Os sermões deste f'ize-
zam. Spencer Tracy - Van Johson I ram impressão profunda na
Serviu corno juizo o sr. AI- - Phyllis Taxter - Robert I mente de Agostinho. Já antes

fredo Nazareno. Atuação: Re- Walker - em: tinha-se separado da seita dos
gular. 30 SEGUNDOS SÔBRE TÓKIG Ilmaniqueus. Agora, com 3-3
Preliminarmente defronta- Censura: - Até 14 anos.

I
anos de idade fez-se baptizar .

ram-se as equipes secundárias No programa: - Marcha U8 Voltou, então, para a pátria,
em disputa do Campeonato de Vida - Cooperativa. tendo o desgosto de perder.
A��l'all'tes, ,cujo triunfo

sor-I
Metro Jornal - Atualidades. durante a viagem, sua mãe pe-

. -- Preços: - 3,00 - 5,00. la monte. Em Hipona levava
( O' ROXY - Hoje, ás 7 V2 horas uma vida monástica, quando:

, leo" ,;:::., .

. Ultimas exibições I foi ordenado de socerdote e;

.

. �f"_�.
1 o - Cine Jornal BrasiL�Áiü pouco depois, eleito Bispo Ca,-

EI ' I · '1!' - DFB. quela cidade. Agora, começou
e rico -' I 2" - Flanc.rlOt Tone - Van o. período mais ,glorioso de s'Q..a

. Johson - Marsha Hunt - cm: Vida. As lutas <contra as her�-.
Famoso linimento, desde PILOTO N. CINCO sias obrigaram-no a escrever
1855, para dôres reumáti- 3° - John Hal M8,ria ,suas muitas obras científicas
cas, nevrálgicas, torcedu- Montez - Turhan Bey - Andy e literárias que fizeram dele
ras, inflamações, ciática etc. Devine - em: um dos maiores GêniOiS do cris-
� 'Óleo Elétrica ALI BABÁ E OS QUARENTA tianismo. Morreu aos 28 de

l
LADRo.eS Agosto de 430, enquanto sua

Censura: - Até 14 anos. I c�dalde episcopal era ass·edia:da
Preço.s: - 3,00 - 2,40. pe\::!3 Vânda�'os.

�ampeonato da Ia. Divisão 'de Amadores
Movimento'do te turno

I
I

ClaSS�fi-1ceçec

CLUBE

1° Avaí

ii
4 1 8- 2 lô

2° Paula Rama:; 3 1 1 7 3 ll:l
:i0 Pigueiroi e8 3 2 ti 4 19
4° Caravana 5 2 2 1 5 5 10
5° Atlético 5 1 2 2 4 G 16
6° Bocaiuva '5 5 10 II

,

M:ovimeofo do t' turno

C1a:sifl·1-ceçeo

CLUBE 28 DE AGOSTO

1° Caravana 5 ii 1 9

!I
19

2° Atlético 5 1 1 7 16
3° Avaf 5 3 2 6 21
4° Figueirense 5 2 3 4 �I 10
4° Bocaiuva 5 1 �I 2 !I 12
5° Paula Ramos! . 5 Di 101 8

Movimento do Campeonato da 2a. Di
visão de Ama'dores

Ao termmare ta. ·rodada 'do
2-' tumo '.,

oos:ifi-Icaçeo
CLUBI'

1° Olímpico
2° Colegial
3° Vera Cruz'
4° Coroados

3
4
3
4

1
2

4
5
2
3

2
3
4
5

1
1
2

.
CECíLIA PA'DRO.ctlllIA DA COSTA SOUSA

.r=>:
'. Agradecimento e missa

Eutíquía de Sousa Cardoso e Família, Acelino dos Santos SOUSa e
.Família, ausentes, Carlínda Sousa Silva e Família, Almerinda Soares de
Oliveira e Família, filhos, netos, bisnetos irmã e sobrinhos de CECí
LIA PA'DROCíNlA DA COSTA SOUSA .. agradecem a todos os que a

acompanharam e confortaram na sua enrermídade, aos que enviaram
telegramas, cartões e flores, ,e ainda aos que a acompanharam até .a sua
.ultíma morada,

Agradecem especialmente ao' dr. Paulo Fontes, pelos grandes es

forços que .empregou durante a sua enferrnidade e, ao Revdo. Cônego
Frederico�' Hobold, que a confortou ,com -a assistência da nossa Santa
Religião. ,

.

Convidam, por meio deste, aos seUl> parentes e demais pessôas
amigas .para assistir,em á Missa de 7° dia, que s,erá celebrada 'na Cate
dral Mett01P0litana, no próximo àia 2 de set,embro, ás 7,15 horas no
Altar do Sagrado Coração de Jesus, e desde já, agradecem a tod'Os os

que cOIDlparecerem :a 'este ato de nDssa Religião.

Tenha uma garrafinha

«�N O J»
sempre em CO'SCI

nrERIIIVO
de

cIO Dr•• C�res de Gratb

, .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o *5T�UQ-Quarta-feira. 28 de Agosto de 19.6
--------�--------�--------------------------------------

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

etrurgla e Ortopedia clínica e CI
rurgia do torax. Partos e doenças

de senhoras
CONSULTóRIO:' R. João Pinto 7
DiArIamente das 15 às 17 horas.
IIUilSID1ilNCIA: Almirante Alvim.

36. Pone M. 251

DR. SAVAS LACERDA
C1f:njca médico-cirúrgica de Olho.
- Ouvidos. Nariz - Garganta.

Preacrição de lentes de
contat,

CONSULTóRIO - Felipe Sohmt
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

IWSIDÉNCIA .

- Conselheiro Ma-
fra, 77. .

TELEFONES 1418 e 1204

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional de'Medicina da UniversIda.
de do Brasll). Médico por conour
., do Serviço Nacional de Doen
PIls Mentais. Ex interno dia Santa
Casa de Misericórdia, e Hospítar
Psiq'llátrico do Rio na Capital Fe-

deral
,(}LlNICA MÉDH' t) - DOENÇ48

NERV'óSAS
- Consultóírio: Edificio Amé11ll

NETO
- Rua Felipe Schmidt. Consultaar

-

Das 15 ás 18 horas -

Residência: Rua Álvaro de Carv.
lho na 18 - Florianópolis.

DR. ROLDÃO CONSONI
CIR,URGIA GlllRAL - ALTA CJ
RURGIA - MOLÉSTIAS DE 811-
. . .. NHORAS - PARTOS .• .

Formado pela F'aculdade Ge Medí-
cínna da Universidade de São

Paulo, onde foi assistente por TA
rios anos dp Serviço' Cirúrgico do

Prof. lnIpio' Correia Neto
CIrurgja do estômago e Vias bl
Uares, intestinos delgado e grosso,
tiróide, rins, próstata, bexiga,

6tero, ovários e tromnas, Varlco
eele, hidrocele, var:;.es e herna

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

raiso) . Tel. 1.598.
tcESID1llNCIA: Rua Esteves JU

nior. 179; Tel. M 764
------------�----------

DR. POLYDORO S. THIAGO
Médiço do Hospital de Caridade de

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLfNICA MÉDICA EM GERAI.
Doenças dos órgãos inter nos, cspec \ai.

mente do coração.
ELECTROGARDIOGRAF-l.4

Doenças do sangue e doe cervos.
Doenças de senhocas - Partos.

Consultas diàriamC;_r;>te das 15 às 18,
boras.

Atende chamado. a qualquer bora,
inclusive durante a noite.

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meir&
les, 18. Fone 702

aESIDJ;:NC:l:A: Avenida Trompowski,
62. Fone 766

DR. ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

Oos 'Serviços de CUnica Infantil de
As_sistência Municipal e de

Caridade
CLíNICA MÉDICA DE CRIANÇAS

ADULTOS
CON.8ULTóRIO: Rua Nunes Ma
chado, 7 (Edifícl() S. Francisco).
Consultas das 2 às 6 horas

RESID1l:NCIA: Rua Marechal Gul.
lherme, 5 Fone 783

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialistâ em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no Rio de Janeiro
CONSULTlAS - l'ela amanuã:
diariamente das 10;30' às 12 hs, à
tarde excepto aos sábados. das 14
ás 16 horas - CONSULTóRiO:
Rua .Ioão Pinto n. 7, sobrado _

Fone: 1.461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho, 58

DR. M�AR-IO WENDHAUSEN
Diretor do Hospital fÇNerê u Ramos';'
CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS

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

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

- Fone manua\ 812

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de

Sifilis do Centro de Saúde
DORNCAS DÃ PELE - SíFILIS
- AFECÇõES URO·GENITAIS
DE AMBOS OS SEXOS - RAI�
INFRA - VERMELHOS E ULTR�-

VIOLETAS
•

CONóSULTAS: das 3 às 6 hs, - R.
Felipe Schrnídt, 46

RES.: R. Joinvile. 47 - Fone 1648

I
DR. NEWTON D'AVILA

Operações - vias Urinárias -

Doenças dos íntestínos, réto e
anus - Hemorroidas. 'I'ratarnen

to da colite ameblana.
Fisiot_erapia - Infra vermelho,
Consulta: VitQr Meireles, 28.

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

.• Resld: Vldal Ramos, 66.
Fom' 1067

'

AtACOS .�'�
AN�ICOS

TOMEM

finbl �sltli
"SlI.VElltA .,

G�."'d. Tó�,c:;",

I AUTOMOBILIST4S
Atenção

Pal'a o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

ne, 94

Rio (E.) - O presidente
da República assinou decreto
lei dando ao artigo 90 do decre
to-lei que criou a Comissão de
Marinha Mercante a seguinte
redação: "Artigo 9° - Median
te prévio orçamento e aprova-I
ção do presidente da República
a receita a que se refere o art.
8° será aplicada: a) na manu

tenção dos serviços da comis
são; b) no financiamento de
aquisições e construção de' na
vios, reparos e aproveitamento I

do material flutuante, e na

adaptação dos navios á queima
do carvão nacional; c) em casos

excepcionais, com prévia auto
rização do presidente da Repú
blica, também poderá ser apU
cada em auxílios ás empresas
de navegação deficitárias, me

diante proposta da Comissão de (
Marinha Mercante e ouvidos I
�empre OS m�ni�térios da

Fa-j Paris, (U. P.) _ A ten-, velou uma face bem informada
zenda e- da Viação. tativa de um Iíder comunista da. No início desta semana, no---

francês de sintonizar' a polítí- entanto, o líder comunista
/i)

;)f.� } ea externa francesa com a da Franço)s Billuz eansousemsa
i,/�....",.., Rússia foi neutralizada, tendo
.a vtii ::w. as relações internacionais ocu- ção no gabinete a� criticar a

c;� pado uma parte muito reduzida política externa francesa ,exi
da reunião do gabinete fran- gindo que amesma fosse alte

eês, O sr, B(dauIt apresentou rada para seguir a linha polí
um breve relatõrío sôbre a si- tica russa. Os ministros não

tuação internacional e a poli- comunistas, no entanto, apoia
tica externa francesa. Os ou- ram inteiramente os rumos
tros ministros não fizeram ne- traçado pelo presidente. Bí
nhum comentário, segundo re-I dauIt. .

r ._ bI�...."... .......u

. �•."''''............- .............-..-."&1":w ...,... ...
-
...".&.% .T_ &'1':&-_.......-_T_"IIiP"L.or".-...-....--......._T.-.-.P

- .

• LUZI •• III

CO,�ANHIA -

liALIANÇA DA BAlA"
,..d.da _ 1171 - Sé•• : I A I A
.INC"!JJPl08 :I . 'fiU..8POBT:tJ8 Revoada ao

'Paragu'üi
Porto Alegre, (E) - In-

tensificam-s_e os preparativos
para a grande revoada ao Pa

raguai, em novembro próxi
mo.

� Deverão participar do raíd

� todos os Aero Clubes do Rio
! Grande do Sul, organtzações

II ��n�!,ri�'�'S'�����:n�� ��a��u�
guai e da Argentina.

I Tome KNOT
.....- .............. "II".aIIIWIk.•••• ""....,.......... "".--...7...,.,.·"-. .......... ., ....J"II" ........,"".... ...

,. , Cifras do ,'Baíanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Respon sabilidades
Receta
Ativo

Siaístros pagos nos último» I\) anal

Responsabilidades

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5978Aol.755,97

67.053.245,30
142, !76.603,8.:>•

II

98.687.816,30
76.736,401.3'06,20

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

de Sã, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo
, e José Abreu.

���������������� --..

Neutralizada
líder

'Modificado O Decre-,!to-Lei Que criou a
C. de Marinha
Mercante

COtHQA FERIDAS

;I �

Lira TeDis CI.ube
Em homenagem ao dr, Vitor

Gutierrez que passou uns dias
nesta Capital, foi realizado, no
Lira Tenis Clube, um almoço,
oferecimento dos seus antigos
companheiros de tenis.
O almoço que constou de uma

quente feijoada, contou com a

presença dos srs. - Dr. Oswal
do Bulcão Viana, presidente do
Clube, Walter Wanderley, sub
diretor de tenís,' dr. M. Ferrei
ra, dr. Roldão Consoni, dr An
tônío Santaela, Francisco Ce
sal', H. Beck, Cap. Aldo Fernan-
.des, dr. Dawson e sr. Alvaro Ac
cíolí de Vasconcellos, diretor.
geral de esportes' do Clube .

Após. a refeição fotam .

bati
das algumas chapas fotográfi
cas dos ·presentes.

'\

melhore .. fábricas. A Casa ·A CAPITAL" chama \) atençao do.
visita antes de efetuarem suas comprall. MATRIZ em

"

Viagens

7

PELO

Expresso NolufO'O do jornal
O EsrrADO

FLORIANÓPOLIS - JOINVllE
I SAlDA DE' FLORh4HÓPOLlS:

(HECiADA A JOINVILE:
SArDA DE JOINVILE:

(HECiADA A FLORIANÓPOLIS:

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

um

J

•

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções uDISTINTAD e RIVET. Pcasue um gran
.de sortimento de c&semiras. ris::ados, brins
bons e baratos. algodões, mortns e aviamentos
para alfaiates, que recebe diretamenb d u.

Snr.. Comerclant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florianópolis, - FILIAIS emJBlumenau e Lajes.
.

I
.1I

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

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

Em Joinvile - no Hotel Príncipe

a acao
,

comunista
de

CONTA CORRENTE POPU;:"AR
Juros �j/2 8. a .. - Limite Cr$ 30.000,00

Mo-vimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S.4 .
CAPTTAL: ('R$ 60.000,000,00
-�ESERVAS: CR$ 15.000:000,00

Trajano, 23 • FloriãnÕpolls

ELE6ANCIA, 'CONFORTO E ECONOMIA,
consegue-se com os trajes sob-medida.

G U A 5 P'A R I,·

Boa

Vendedor por conta propria:
PLACIDO MAFRA - Bazar de M6das
Rua. Felipe Schmidt, 34 - Fone, 755

coleção de amostras Atende-seàdomicHio ..
ESCRITÓRIO JUBtDlf;lO COMEReIAL·

(Com um Departamento Imobi'liário)
Vendas ie pinhais, fazendas e emprê�s
Diretor: dr. EIismi'io de Camargo Branco

ADVOGADO
Rua Frei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Pastai 54

En.dereço telegráfico: "Bllbranee" - Laie� - Bt- Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Rio, 26 (C. P.)' - Telegramas
precedentes dessa capital, aqui di
vulgados por todos os vesper-tinos
com o destaque 'que a notícia, esta
va evddenternente a merecer, n0S

trouxeram a ínformação, segundo
a qual, após o lançamento da can

.didatura do sr. Getúlio Vaegas á
presídencia desse Estado, feita pe
Jo Paírbido Trahahhista de Santa
Maria, a cap ital gaúcha também
tinha arnanheoido com as pare 1�",
mur-os ,e andaimes repletcs de di
zeres sôbre o ex-presidente da Re
pública, 'como candidato á alta
cnrul presidencial do Rio Grande
do Sul. Quando tomamos conheci
mente dessa informaçã-o, portan
to, e.sttavamos e rrnplena f'eína na

Assembléia Constituinte. Facil
. portanto, nos era a tas-efa, que d=s
.Ie logo se impunha. Atendendo ao

bilhete que o ll'OISS-O r-epresentante
lhe mand'ou levar,o senador gau-

o Senador Oetúlio Vargas desme 'te
Fala, o

� ex-Presidente, sôbre a coalizão -nacional, o fecha
menla do Partido Comunista Brasileiro, divórcio, ete,

cho abandonou sua bancada e veio como .para vários deputados tra- incidente de que f'oa-am rp.rotarre- C. B,? Qual a sua opinião?"
,�m nOSS0 cnc�ntro na bancada (la I balhistas que, abandonando sua nistas, há dias, na Constituinte os "Isso lambem não é comigo, E"

Ilnprensa, .Após seus ,cumprllllen-1 banc�da, se agupavarn ,em..

torno (lo deputados Hermes Lima e Flor es com a Justiça. E eu não posso ms.,

tos cordd.ais, corno .sempre, (I sr. ndealizadnr da agremnacao a que da Cunha. ter-me, na Justiça, nem gosto de:
Getúlio Vangas nos declarou': "Po- pertencem, E foi, assim: 'que uma Como v. ex ci.a, encarou a atitu meter-me tamhem com ela, ..

"

de declan-ar pelo seu jornaJ, que si ruples declar-acão, 'que desejara- de de seu cuntenran eo, sabido c..mo Já í.a o sr. Getúlio Vargas se re-,

não sou candidato ao governo do mos obter elo senador Getúlio 'V:1r .. era que este continuava sendo um tirando do grupo para palestr-ar a

Rio Grande do Sul. Desautur-íso gas em torno do caso de sucessão adversário político ínuranstgente sós CDl11 alguns deputados traba,
qualquer movimento que nesse sen- presidencial do Rio Grande du do entrevdstado ? lh istas, quando, surgiu uma últíms,
tido se faça em tor-no do meu . o- Sul, Sê transformava numa entre- "A essa. sua IpeI'gunta - re.ipnn- pergunta: Que achava ele ela in-
me". vista I coletiva, dada a quase todos de, r-isonho, o senador gaúch.. -'- dissolubilidade do vinculo ma

Pretendiamos lte>Yalr adiante ()?s jornais cariocas e mais do que eu pefiro responder em espanhol lrimonial, consagrado no texto do,
nosso interrogatório e chegamos a lSSO, a uma verdadeira- sabatina dizendo: "EI .corte no quita 1·) V3.- projeto constitucional? "Acho -

formular-lhe outra p ergtrnta, ob- em tor-no dos mais var-iad os assun- Idente ".
. responde de pronto o interpelado

jetivando a candidatura do sr tos, Coube ao cronista radio ío n i- A questão do vice-presidente ela - que essa materiu não é const";

Valter Jobim, a única 'que até o co da Mayrink Veiga, a pr ime ira I Hepúhli ca tambem foi assunto de tucion al, pois que deve ser regn-.
presente momento foi ofi cialmen- investjd a, tirando o ex-presidenta I que

s·e ocupou um outro conf 'ade. Iada em lei ordinár-ia".
te lancada no Rio Grande d·o Sul. Getúlio Var-gas elo arnbíto r io-gran- O ex-presidente porém, achou q�l'e Então v. ex.cia, é divorcista? +n-
Esta. nossa segunda lPergunta. denso 'para transportar-lo até a ainda era 'cedo para se tratar d,s- terroga um outro jornal ista. Nã")

porém ficou sem 'resposta. E' que politica (Ias alter-osas. E' que n- soo A essa altura, a palestra, de.,- é isso explica um outro jornahists.
a essa altura o ex-presidente ria tem foi divulgada em Belo I-Io,n- caiubando do ler-remo politico, i n- em socorro do seu colega. Clara,
Hepública já tirnha que voltar sua zonta, através de SUá imprr-nsa, gres,�a num outro "s,etor, E, isso, por que se o senador Getúlio Vargas,
n1encão para vár-ios outros [crua- uma Iproclamacão 'CIo 'S,!", Getúlio que alguem argum o senador Ge- fosse divorcista, ter-ia decretad õ

I)"

listas, que ·0 haviam cercdo, hem Vargas aos trabalhistas das Alte- túJio Vaogas sôbre o plano ha dias divorcio durante seu governo"
--------�-�-------------------- rosas, Segnnd'o a'qllele nosso con- apre,�entad.o, pela Associlação �'o- O S;1'. Getúlio Vargas naturaln'1_cn,

frade, tal proclamacão estava ,eI,- m,ercml, sobr,e o p'roblema ela lal- te, alooou !boa a inte;rvenção daq'le-,
do interpr,etada por muitos poli- ta de generos a1imentic!os, em 1ua le nosso confrade 'e decla,rou pO.i
ticos como uma dellionstra('�o se debate a no·ssa p,oplllação. Per- do fim à sua int'e'res�ante pales
embora veJ.ada, cio a<poio quc: � gunta ainda aquele n�ss(' eolega, tra:

Ifundador elo Partido Traibalh;s,ia como o ex�pTesIdente VIa o reclmt� "Eí isso meSlTIO, E nãü me fal
estiiria (19.nc1-o á candidatura Bü:s ato elo govel'no, determinalndo o ta,ram oportunidade para decreta-

F?rtes, em contrapo,sição á do mi- leva,nt<m�rnto dos estoq�es, Io ... "

n�,str? da Jusliça, sr. Carlos Luz, ,S'"eXCIa. �eS1pondeu: Quando o -----------'------

ha d'las lançad'a num comÍe:o eTil n�ll1IS�rO Joao Alberto_ o.curpavo. ,a Prevels,a-o do tempo _\-Le,olp01 di'na" dlreçao da Coordenaça'O da MO!-ol- .r

FDorlanõpoUs, 28 (je.Agosto de 194,6 Evielenlelnente resmondeu líz.açãOl E,conôl1l'ká, dPretend(m fa- Previsão do tempo atú 14:
'lo" zer o evantam·ento, os estoq "'5. d

A

Varr I·'da po r v,-o I e n lo Iufa-o �:z:!�f�;�i�'�:;�ri���;�;ii �:� �,S�::��:"��:;��:O;o:P:�I�: g�::t::s::v:� 7::to�h:�
numa conv,encao td,e todos os Dl- tada, excelente. E' mesmo t\:1�::-,'

; l'etorios Munic1pais do P. S. D. lni- providencia pr,elin1Í'nar de gmnuc
vaso

_

n.eiro: Minhas pa,lavras aos lr"ba- importância. Quanto no p,Jano da T'emperatura: estav,el.

Jaiguarao, 27 (Via Aérea) - teve grandes prejuizos, fican-' lhistas de NHnas tem um outro sii{" Asso.ciação Come'I'cial, de que Ventos: do quadrante sul.
Violento tufão, que teve a du- do sua rede rbastante danifica- 'nificadu: �ão um av�.s� ao Parti- fala, acha que algumas ,das l1lp.di- Frescos.

ração de noventa mürutos da. Na campanha os estragos d� Traba.Jlpsta BrasIleIro, ?ra �!n dias sugeridas devem comeca,r a Temperaturas extremas de:
J' .. , •

'..,' Uln compass'o ,de espera. Ele na') tdI·
cal.u as rpnmel�as horas da causados pelo temporal foram d.a\'.e, I}OII' ellql',a.nt.o, ass.'lln'l.'r C,�ll1-

s�' execu a' las por e ,es 11ltesm'Os, j1C- h' f M" 184 T.... -

t d t.. t b
v, L OJ - los própri (JS come1'lciantes, oJe, oram: aXlma , . .LV.LI-

nOI e e an e-on em, so re grandes. plron_islS.OS üom ninguém, COIl1i1) 10 Isenatd;or G�úlio V,alngas es,- nima, 16,8.
esta ·cida:de causando enonnes .

Partido nOvo que é, e sim olr"an,- lava, não há dúv.da, respondendo
prejuizos. pode�se aJfirmar que "begon a ,LI·sboa zar-5',e e forta,]'ecer-se. ". a muitas perguntas inte:re;sls'2ntes,

-

h' 'do
-

h tJ' , Ago,ra, tlim colega ,faz uma ro":'_ Animado por essa cO'U1:eita in!:)s-
nao, a pre la que nao 8,Ja LI'sboa 27 (U P.) _ Che- !tunta ousada e que, púr va'rias' ,"e- d
f d ti L d

� , pera, a, slll'giu Uln.a outra perg'1l1"
so n O anOlS, a guns e pe- t 't' 1 ,Z'ClS formulada" tinha até ,então fi, ta: "O qne pensa o senador dps
quena monta e outros de gou a �s a capl a " procedente cado sem respos1a. Que1'ia aquele a.tividades do Prurti,dlo Comunista

grandes porporções. Segundo ,?e �ans, o Isr. LUIZ Aranha; 11,0SSO colega sab,eT ,o que ° ex'}rp- B'rasüeiro? Aí o sr, Getúlio Vargas Reina. grand: .entuS'ia.sm{}'�
t Ihirl 1 't rrmao do ex�chanceler OsvaI- "1,elente ela RepublIca pensava (la deu vasão ,ao seu diino humor, J rs, nos meIOS academ1Cos desta:. ' -,

no as. ,cot a:> ípe��'t rerpoJ. �: do Aranha. coa!izãü na1cI'onal, que d�e há d el "Q Ih d' f e 't l' 1 l'
-

d'
gem Jun o a 'P'pt::u.el: ura, Ja l1lLlltO se vem po'cessando sob a

pon e_?- o: uem" e po ,e _1l1 (l!- I apl a , pe a rea lzaçao e Uln

atinge ,a mais de 16 o numero -O
'

,.

t d b
e inspira.c"ão e o,rí,entação d'O gen!'-

mar .!Sobre essa,s afIV:1dades na,) sao

II churras:co no próximo di ,i, 1°'

COUCar O e O]
� eU, e, o senado.r LUIZ Cil,plos P:('�-

d t b' ,

d '.', .

de casas desabadas, bem co- ti e ral GOII'S M���ewo, Pausaid'ame:1le teso Olhe .ele está ali", Sem se con-
e se em ro Vln ouro. j ·�se

103 d· bad
' respondeu: Eu SoOU o IPO'VO e O fessar denrotado, 'O autor da prL churrasco, com que o DiretóriO);

:n0 .

muros l,errul os e

DO .12 'de Agosto povo ainda não foi ouvido". O <ir··' 'f
'

mumeras 'casas deste1hadas. O ' . .

putad,o Barr,eto Pinto, um dos "a,l- mel:r�, per.gu·nta 'ormuloli e�l:t ell- Ac�dêmko apresentará a todoS'
fJ tra, E sohl'e o fechamento do P. os alunos da Faculdade de Di-

Hosrpital da Santa Casa de ';vIi- Sob ,Os aupidos da Sociedade ticj.pante� do grupo em que se Y:mn

serÍlcóIxiia sofreu regulares de Cultura Musiccal 'O' 'consagrado I cTll,as.e todois os de<putardos traba- Entre DÓS Conde'
:,eito a5 suas despedidas, pel�

PreJUIzos sendo que totaI- l11�est,ro". AJexandlr,� OIrJowrsky de· lhlstas, eXJaUa com, esta !esp'Üsta e I término do seu mandato, con-
,

,

"

.

leItara a culta. SOICIedade flol'ianl)- cham,a palra 'ela a· atençao dos �e-

H t
'

d t d
mente destelhado:? :nesmo polen<'Se com um cOl1tcêrto de pia- preseqtantes da implrensa, ermao, ,'8.pla.udled8

ara com a presença e. Of os:

aconteceu com o edlf'lICIO do no, no Clube 12 de Agosto, ás 20,jO, Embora extra p'alr,lamerutarmer.-
os professores da Faculdade.·

Ginásio Jaguarão, as baias do em á noite de hoje. '

,.

te, e�:t,e �parte dó :4eílUtado �arr�- ventr,·.oquo Será, também, prestada ex-'

130 Regimento de CavaI8.ria, Pa,ra ,os am3tnte� da boa I�lU'>lca,
to �llltO fa� ,com'q.ue.o sr. Gphl!� 1· pres�iva homenagem ao aca-

., . . _ '

,a nOI.te de gaola .que se anunCIa vem Va,1 gas rehücasse a mterp'!"'etfl�'a,) Estavamos ôntem em cordial pa- dêmko Theodócio Miguel ,\.te--
os deposltos da Vlaçao Ferr;;a sendo esrl'erada com r.eal al1'sieda" que es,tav3m dand·o' á sua', .Jt"Is,� lestra 'em nossa r,edaçã'O, quando ti- '

e co 'e h' d "E _

d' D'
- nno, ex-,pr,esidente do Oe�.tr<r

I ·m as granjas ac oeIras e e. .' u nao ' ls'se o povO" ).,5'se,,: SiPl; vemos a grata satisfação de rece-

Jaguarense, 'onde fÍlcaram mo- A Sociedade de Cultura Musi- P?VO, uma parte deJ:e". ,Alg-v-en:,;se bel' a visita de noss,ó c'Onterraneo, Acadêmico XI de Fever,eirv, e:

lhadas enormes part�das de ar-
cal, por sua vez, v,em prOlcllr3'�do v� que tambem da Imp:r�n,san qurf Conde Herman, conhecido e aplau- autor de grandes empreendi-'.

., .corres;po·nde:r a essa eXlplectal:Iva saber como o ST. GetulIo Vargils ,dido ventrüO'quo.
.

ment0s daquele órgão ·e.stllda�l-
roz, que esta;vam' ensacadas di..s-tlribui.ndo convites aos seus só- esta.va encarando os t�abalh08' "d.·]· Posto a vontade, como se e,m

d 'd '.ç It
' ln.h

_ -' C
. t�m todos os setores da vida<:

mas que". ,eVl o :a ia I a de ClO� ·di'rétamente e por intermédio e ",_,-,olraça(l 1U'a onS1tituição e 'se1 sua casa estivesse,- Condê Herman

transporte, não foram enlbar- da Joalheria Moritz. terwmos l�l,esm'Ü a nova 'ca.rta ;}lag�' 4:�� ex,pansãOi� á Slla a1�gria a'O
acadêmica.

cadas, Grande numero de ue3-
O ma�stro Orlowsky ,brindará na nd� -�aJs a 7, d'e setemibr? .

':E' retornar ao s.eu torrão nmal, arpós
-----'---......;..-------

..

. seus OUVIntes, com o s,eguinte' hem ·para. ISSO que nos .tOld'Os aqUI es{a- uma' ,ullls,ênrcia, de longos anos. FaClellOOta' ram a
iSoas procuraram a prefeItura, organizado programa: mos trabalhando como os' s,rs. Após hav�r tralbalhado nos gran- ,_

u •••.
afim de ,conseguir alojarn';).lto; CHOPIN: vren( A sequencia de perg 1,�tJS ,des casino:s 'COmo a Urca, Pampu- f

·

testando a munictpalrida!de pro- Falntasia - Impro'V,iso, conh.nua, Que aC'h'ava o ex-presi- 1l1a e tantos outros, com artistas O I a coD a
videnciando junto ás autorida. Noturno en� ,lá :sustenido. dent,e, da Constituição, que eS,�a":l de renome como a russa T.atialna

. .' .

Va,lsa em la Bemol. sendo votada? Estava ela s:ulldc Leskwo o Grande cômic g B�·h· 27 (A.
�.

·t'
d�s.aflm ?e. que, s�Jam ced:ios ,Mazurka em si Bemol. a, altura das necess,id!adre,s democr::í� Uno Palitos,"Gra�de Othe�o, �n��� H��dIa, .n!g:_ncla ':1 oria)'
vanos predIOs Icondenados ne- Estudo p'p. 10 n. 5.

'

tlcas? E poderia 'Ser mellhor? A exclusivo da Unca, Blanca Negri,
- llJ a Ma:galh:a�s. Pawa, c�-

la h1giene e que se encontrêm POlonaise em lá Bemol mador op.
essas interrogaçÕoelsl e seI1adbr 'gaú- da Fox Film e 'Outros mais - dis- meteu um homWldIO, assaSSI-

:.interiditados. Este é o segundo
53.. cho faz um pOtl!CO ,�e bla,gll'� :P1- se-nos ? �isi.taIllte - um repouso mindo um capitão de rpolicia-.

t r
' PHILIPP: tes d,e reSiPonrder: Os 5;rs. eS'RO IPe sena Justo. na Paraiba ,e foi recolhida á;,.

. u ao que, n�ste ano, desaba Bar'carolla. que.r.endo saber mUlÍta ,coisa. Estr E nenhum local mais indi'cad(} e d" P 'b'" ,

'

1S0bl1e Jaguarao. A Rrefeitura VILLA-LOBO,s: é um alSsunlo que, sim, merece Oli� que.a terra que lhe servira de a ela u lIrca, de Çampma
diri'giu-se ao ,govêrno do Esta- O poHchinello (da "Prode do tra e�tr�v�sta .pa,ra depoilS que a berço. ,

Gra:nde. Em se tratando de'
Bebê"). Ctt

-

td E' Cdo, afim de lconseguir um au-
. OillS I Ulça,o s�Ja .0 a vot 'lia,. IS por qu� onde Herman se uma mulher, não fizeram se-

il· t mi
SCRIABIN.2: Por ,Ü'ra, a'mda e mUlto cedo para acha entre nos vera �Tl'gl'Ianc'a e 1

.

X 10_ para a e er as recons- Noturno <par.a mão .esqUCrI'da. l'esiponder a tanta,sperguntas". Ape- Entretanto, r'e�po,ndend'O a uma
.Y I : 1 e a .arprovel-

truçoes, rpor serem os prédios

{
LISZT: � sal' d,essa sua, retinda ,estratéGica. nossa penrunta adiantou-nos que

tanldo, fUgIU para a cldade de-

.sin�s�r�os, em sua maioria, Rh3!ps-odia hunga,ra, n. 6. D:5_jo.rna�is,tas que o siti�vam a:ndá após' curto'" e salutar -descanso, pre� Bonfim, neste Estado, onde ali,

r�sldenclas de ope.rários. A. TOME KNOT �l,ra��I,lr�aqlu3l1e,llafaezn,etrI'erVeI�lsd,tael cUamI'daP,Ol�CsO_
tende organizar alguns serões ar- ,está escondida com o nome de�

na 1 ç d
' U tist�cos em �ori�nÓlpoIis, nos quais Maria Ferrei·ra, A DirE:toria de', � ser a ,guns_ i,en os e aru- s,im dlo céu quasi por deSlcuido, "

tera OIP'Or1:umdade de a.presentar a ,_

"

�

maIS mortos, nao há víti,mas a • Um colega da imprensa minei, seus conterraneos os seus conheci- InvestJgaçoes tomou provlden-,
lamentar. A eia. TeLefônica O MELHORAPERITIVO ,Ira f,az um� pergu:nta, ao' j),lrI3- mentos. cias necessárias de ,c�ptura-la _

_____________==�====--�---�������m�'�e�n�h:-r-"'���l���h�.���r�e�p�o�r�t�a�n�d�o:-�se�Ro F�mdo s�re mu ati�d�M cias ag�� no �nthlo de au-

-,=========:.:'===;;� artísticas, disse-nos que o nmnero
fj

.

qll'e mais aplausos arrancou d'O
'

PA R A F E R IDA 5, publico: foi "a I�lenina mistedo.sa", QUEU ACHOU 7'
sua maIS aperf,eIçoad'a �riação,

_ l 1..... / -

E C Z E MAS, A ,nos basear pelas Ir:formaçoes Garoto empregado em casa co--
qu,e nos deu �, bem aSSIm, pelos nlerciol perdeu CR$ 1.147.00 em..

I N f l A M A ç O E S, recortes de Inl!ll11erOS jornais que .Belos do Tesouro e CR$ 53.00 em
illOS ap·resep.t?u, certos estamos de dinheiro, embrulhadbs junto à;.

C O C E I R A 5 I

seu pleno exIto em nossas platéias, uma guia e cartão com o nome

�r.etende O f,est�ja,?o ventriloqu.o do proprietário da caaa comercial
F R I E I R A S aJj)os SUI� permanelliCIa nesta CapI- .POTO a qual trabalha.

I tal, reUihz�r uma teulUJ'Orada em Pede encarecidamente a quem>

E S P J N H'A S, E TC, Bu�nos An:es de o?rde, aliás, já encontrou entregar neata Redação.
terIa re'ce1bldo convIte para traba- podendo ficar-'com o dinheiro,
lhar. 3. v - E'
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I NUNCR EXISTIU IGU�L

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


