
Os jornais, mesmo os mais insuspeitos', reconhecem e proclamam que
ao -amor ao trabalho,· à imparcialifade de conduta e à, cultura do líder
Nerêu Ramos, deve o Brasil o advento da Constituição dentro dp menor

prazo estipulado pelo otimismo dos cálculos.
apoiará a candidatura Carlos luz

OURO BRETO, 2� (Via' Aérea) - Reuníu-se ôntem, o

Diretório Municipal do FSD, desta cidade, deliberando por
unanimidade, apoiar a candidatura do mínístro Carlos Luz,
ao govêrno constitucional de Minas Gerais. A reunião contou
com quase a totalidade dos membros do partido e teve lugar
no Teatro Munícípal desta cidade, que está vivendo momento
de grande entusiasmo cívico pela importante deliberação to
mada.o MAIS ANTIG@ DIÁRIO DE SANTA CATARINA
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Amplia-se a venda direta
do portador ao consumidorAno XXXII I IFblianõpol s-Sexta·feira, 30 de Agosto de 1946 H. 9820
RIO, 29 (E.) - Interessado em ampliar os beneficios da

venda direta do produtor ao consumidor, o ministro da Agrí
cujtura mandou colocar dois caminhões do Serviço Florestal
i disposição da Cooperativa Agro-Pecuária de Santa Cruz, ora
sob intervenção federal.

, ,

VaRIAS CASAS VAREJADAS -PELO POVO
J1 POII�CI·a teve de 0mpregi!l9'l g�se('l lacfl·mog �o t Aos domingos os quatro veiculas com que conta o Serviço
11 r

U E tU ,} II eUI S para con er Florestal auxiliarão o transporte dos, gêneros do Núcleo Colo-

r

'

a exclta�a-o nopu"ar níal de Santa Cruz para o mercado Cio Rio, onde estão sendo

\I ii j vendidos por preços populares.
Rio, 29 (E) Ruidosos investiu sôbre o estabeleCi-j sistência socorreu-o, colocan- O sr. Neto Campelo Junior inspecionará hoje, pessoal-

aCÜlntecimen:t�s agitaram, du- mento disposto a reduzí-Io ai do-o fora de perigo. ' mente, o caminhão-feira da Cooperativa, estacionado no lar-
rante todo o dia de ontem, p;.-o- cacos, sUrpondo-? erroneamen- DEPREDADA TAltIBE�f UMA LO' da Carioca.
longando-se durante a noite, te um estabelecimento perten- FARM

'

CI.\
.

,

�u:U:ed�n�������oat�����a�: ���t;. aos donos da Padaria Vi- A Farmáci� �ar�im, á r::a Contl"'nuara' em vl"uo·r ate" 1947Vit6r�a" e vários outros esta-I Em poucos momentos a I ��c:d�Ud�8i!�?�n1� nde\ �a�,'
.

.

belecímentos. massa popular cresceu toman- _

p p e a

LONDRES 29 )
,

. ..

• ,.
•

• I • _ ;. çoes de ontem. Atacada a pe-' ,(U. P. - A eml!Ssora de Moscou anunciOU
A prHJ.ICIrplO, e,l�m sImPlesl,

do pOSIÇ�O em frente a �onfeI- dradas teve algumas de suas que o racionamento continuará em vigor em, toda a' Russía,
protestos, mas assIm_ que au- taria, cujos donos, dominados vitrines :réduzidas a cacos. até 1947, em consequência das grandes sêcas registradas em '

mentou � .aglomeração �o!p'�-. pelo pavor cerraram as, �ortas diversas regiões do país. Essa medida foi tomada pelo Supre-
lar, veflflC.aram-se as pnm:_I-1 e. apelaram para a polícia. A DOMINADA A Sl'fUACÃO

mo Presídíum dos Soviets a pedido do Conselho de Ministros
ras tentatívas de depredaçao situação ja era bastante ten- A zero hora de hoje a� si- ' •

do estabelecimento onde há sa quando dois contingentes tuação estava praticamente

"prese-ntara' quel'!'xa' contra a ·'Gre'cl·adias o e-studante Kleton Pi- do Socorro Urgente chegaram normalizada na rua do Cate- J.I .

mentel Machado adquir ira os ao local, logo acompanhados te.

doces que o levaram á sepultu- por um pelotão de soldados Retiraram-se os populares, PARIS, 29 (INS) - O mínístro do Exterior da Ucranía,
ra. do Exército. notando-se porem intenso pa-IDemtri Z. Manuliska, partiu de Paris, esta noite com três

trulhamento que está sendo.' membros da delegação ucraniana á Conferência da Paz, em

,ESCAR'All'[UÇAS COM ,O SOe "COllIANDOS NOTURNOS" f-eito por soldados da Policia I viagem para NovaYork, onde apresentará queixas de seu go-
CORRO URGENTE DESCEM A RUA DO CATETE Especial. . vêrno contra a ,Gréc"i.a ante 'Q;oo,.,n..,.·.s,'elho da' Segurança da ,ONU.

Os donos da "Vitória" as-
.• ,

�:�eq�: �r��e�r��r;��:a�n���: �::�s��;���:�:,,�:�l��!�:=�Sugeridas pena,.I,idades rigor.usas aestaram o ar, cerraram as portas
.

..

��I�C��� �o�:��:�� :::s��t��sd� �l���ia:e��I��l!n�:g�t��E cemercíantes ) inexcrupulosos
.

Socorro Urgente apenas ser-

viu para aumentar a irritação
acontecimentos. Rio, 29 (A� N.) - O preíeí- des rígorosas, entre as quais a ra o pagamento das multas
A Sapataria Impêrio, situa- to Hildebrando Goas remeteu cassação da licença para nego- eventualmente aplicadas e que

do povo, que não arredou 'pé
dali e se mostrou disposto a

da no número 250, foi atacada ao Presidente da República su- ciar, fechamento do estabele- deverão ser arbitradas, sem

por um dos grupos a paralela- gestões sôbre a pronta modííf- cimento, proibição de negoeíar prejuízo da ação' judiciária ea-
levar a. represalia a suas últí-

pipedo, tendo uma de suas vi- cação da lei que dispõe sôbre no país, sequestro do.s bens pa· bível.

trines estilhaçada. Seu pro- 0$ preços e reforma dos õr- •

prtetário, João Império, ao gãos de abastecimentos. Nes- MI·lho-es de vezes mais d'a'nos.atentar impedir a depredação sas sugestões, o prefeito fun-
da casa, recebeu uma pedrada damentou o seu ponto de vista, WASHINGTON, 29 (De Elizabeth Harton, correspondente
no braco ficando ferido. opinando 'que os erdmes contra da United Press) _ Cientistas de muitas nações estão se de
Foraln atacadas também as a economia popular sejam Ina- dícando a moestiçaçõee cieniiiicas a rim de compreender a

Lojas Brasileiras de Preços, ii�nçáveis e s:ugêre penalida- controlar uma força cem milhões de vezes mais pOderosa que
no n. 244, e o Foto Studio Gló- - ..

A
. b b tõmi O b· ti d

.. .... 'f·
, .

r.ia, no n: 289, que. tiveram suas O Governo. apenas
(i om a a omica.: .0 Je lVO

.

a ipesquisa ctetun zoa e o raso

_

cosmico, composto Ide pá_rtidJi)lws cO!itrega� Ide ebebricuiaâe
instalações parcialmente da- .•

d que, provavelmente, formam parte da reação em série inicia-
nificadas.

, cumpriu seu ever da pela explosão atômica 'em parte distante do universo.
-

JlIERGULHADA NJL ES- Rio, 29 (A.-N.) - O Presí- Durante as utõimo» semanas, aniões do exército dos Es-

CURIDÃO dente da República recebeu em taâos Unidos subiram a grande altitude da Groenlandia até
audiência os srs. Gil Pereira, o Perú, a fim de estuâara força dos raios cósmicos. Além (lf8�
diretor d' "A NOITE", Manoel 30, citntistas do Instituto Tecnicoloçico âe Massactiuseetts,
de Carvalho, redator chefe; pr?ximo de Boston, realizam experiências com os referidos'
Lincoln Masscna, redator s'€- ratos.

cretárío: Otávio Lima, geren-
.

r·

te; Alrnér.in Br��do, do nepar-IPedida a pena de morte paramento de Puhlícidade ; Adolfo .

Medeiros � .HumbeT�o Mesq�i- OS especuledoresta, daiS ofICmas; Joao Beltrao
.

, . - .

dos Santos Dirus e Carlos de ..

PARIS, 29 _rU. p.) ::- Apos uma dzscussa?,agztada.com o'

Oliveira Viana, redatores; dr. mmzstro da Alzm�ntaçao, JC�es Forg�, ? gabmete f:ances re:
Ernani Réis;, diretor d' "A solv�u submeter a 'Assembleza Cons�ltumte um proJ�,to de le't

MANHÃ", que lhe foram tes- pedzn�o a pena de morte para os especuladores do mercado

Para a rua do Catete rumou temunhar os sentime,ntüs dos negro .

tambem em forte contingen- jornalista,s e funcionários, ten- Anyncia-se de. boa fonte ,quf!_ ,Forge ameaçou renunciar,

CONTRA A CONFEITARIA te da Polida Especial, que logo do falado o. sr. Gil Pereira. O. caso nao fosse acezia sua sugestao.
FRANCESA enltrou em ação para dispersar Prelsidente da República pa- I· b IÁ noite a rebelião popular os po'[)ulates. Contra' estes fo- lestrou com todos, declwrando As re acões ego-espanholas

estalou novamente na rua do ram atiradas numerOf2as bom-
.

que o govêrno apenas cumpriu
•

Catete.
' bas de gaz lacrimogenio, fi- o seu dever, apoiando os direi- BRUXELAS, 29 (Reuters) - Henri 'Spaak, ministro do

Uma pequena multidão a- cando intóxicado em conse- tüs dos jorn.alistas, transferin- Exterior bel.ga, ;declarou ao encarr�gado de negócios espa

glomerou-sé em frente á Con- quência o :lavem. Altamiro Fer- do-lhes o acêrvo das diversa's hhol, nesta capItal, que o desapareCImento de Leon Degrelle,

feitaria Francesa, no prédio n. reira, de 21 anos, residente á emprêsas incorporadas ao pa_llid�r r��is�a" (faS'ciSlta�, belga, tal-vez v'enha a tornar "ainda

. 305
-'

e aos gritos de "quebra;', rua Araujo Godim n. 18. A As- trimônio da União. maIS dlfIcels as reJaçoes entre a Belga e a Espanha.

mas consequências.
A multidão foi se avoluman-

_
do rapidamente e em pouco'as
casas comerciais vizinhas cer

ravam por precaução suas por
tas, tícando o trafego de bon
des e automóveis virtualmen
t paralisado.
Várias escaramuças então

tiveram lugar entre o povo e

os policiais do Socorro Urgen
te. Houve conflitos a granel,
desmaios, gritos, correrias.

DESltIANTELADA A PADA-
RIA VITÓRIA Dezenas de globos de Ilu-

Ern eonsequêncía da depre- minação f o r a m destruidos

dação, a "Padaria Vitória" fi- na ruidosa incursão, resultan
cou. seriamente danificada, do ficar , praticamente ás es

com suas portas amassadas e curas o longo trecho compre

os letreiros desmantelados. endido- entre o largo do Ma

Apesar. de fechada quando a chado e o Palácio do Catete,
indignação chegou ao auge, que eSltá sendo p,atrulhado de

suas instalações i.nternas rece- la,do a lado por forças en1Jbala

beram também o "batismo de das.
•

BOMBA DE GAZ LACRIMO-
GENIO

fogo", pois urma cerrada chuva

de pedras, foi arremessada sô
bre elas através 90S rombos

feitos nas portas.

! Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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12St' sessão reqimental, em_)4 de açõsio de 1946
A hora regimental, sob a presidência do dr.

Ylmar Corrêa e com a presença dos 51'S. con

selheiros Severo Simões, José B. Salgado de
Oliveira e Jairo Cal1ado, o sr. presru.ute decla
ra aberta a sessão, funcionando corno secretário
O sr. Luiz Osvaldo Ferreira de l\'i�iJ

Expediente
O sr. secretário lê a ata da sessão anter ior

que, posta em debates, e aprcvacc, 5"";11; cmeu.

das.
O SI'. secretário procede à leitura dos seguin

tes documentos: Of-icio n. 617, da Tnterventoria
federal, encaminhando um projeto de decre:o-
lei que abre o crédito especial de .

Cr$ 129.000,00, destinado à aquisição cle C;O!S
britadores para a Diretoria de Estradas de Ro
dagem. Of.icio n. r47, do Departamentú elas
Municipalidades, encaminhando O .proj eto ele de
creto-lei da Prefeitura de Mafra, que disp'ie
sôbre o reajustamento da contribuicâ» do ] m
pôsto de Licença.

EXPEDIENTE DA PRESIDf:NCIA
Processos distrib-u idos

Ao sr. Jairo Callado - Os projetos de de
cretos-leis : da Prefeitura de Pôr-to Belo,
que, dispõe sôbre a prorrogação' LÍ.l cobran
ça, sem multa, do Irnpôsto sôbre a explo
ração agrícola e industrial; da Prefeitura
de Ibirnma, que regula a incidência, o lan
çamento e a arrecadação do impôsto de li
cença: da Prefeitnra de Tubarão, uue abre
6 crédito especial de Cr$ 152.053,60, afim
de rerularizar o pagamento já efetuado no

exercício de 1945. Os projetos de decretos
leis da .l nterventcr-ia federal que: 1) ele
va o padrão de vencimentos do Chefe do
Serviço de Registo de Estrangeircs , 2) dis
põe sôbre a concessão ele auxilio às fam.
lias dos extranumerários.

Ao sr. José B. Salgado de Oliveira - Os
urojetos de decretos-leis da 'Prefeitura de
Pôrto Belo, que solicita o crédito de ....
CrS 3.395,00, para diversas dotações: da
Prefeitura de Bom Retiro, que. dispõe sô
bre a criação de uma Biblioteca Pública.

Ao sr. Severo Simões - Os projetas de de
eretos-leis 'da Interventoria federal que: 1)
abre crédito especial de Cr$ 1.825,80, para
pagamento do salário do Servente da S. V.
O. P_ A. - 2) abre crédito suplementar
de Cr$ 25.000,00, à verba 4-1'54, do orça
mento vigente. O processo em que Er-an
cisco Puccini recorre ele um despacho pro
ferido pelo Prefeito de Orleães.

O SI". presidente exibe um telegrama, recebi
do no momento, do sr. senador Nerêu Ramos,
agradecendo ao Conselho, as condolências en

viadas pelo falecimento do ilustre deputado
Altamiro Lobo Guimarães.
Entraram em estudos. sendo aprovados, atos

oficiais de várias Prefeituras.
126a sessão reçimental, em 26 de aaôsto de. 1946
À hora regimental, sob a· presidência do sr.

dr. Ylmar Corrêa e com a presença dos srs.
conselheiros Severo Simões, José B. Salgado de
Oliveira e Jairo Callado, o sr. presmente de"
clara aberta a sessão, funcionando como secre
tário o sr. Luiz Dsvaldo Fer-reira de Melo.

Expediente
O sr. secretário lê a ata da. sessão anterior

que, posta em debates', é aprovada sem ernen

das.
O sr. secretário procede à leitura elo. seguiu

te documento: Oficio da Prefeitura Municipal
de Tubarão, encaminhando cópia" "dos atos of i
ciais baixados por essa Prefeitura.

Processos d istribuidos
Ao sr. Severo Simões - Os projetas de de.

cretos-Ieis : da Prefeitura Municipal de Mafra.
que dispõe sôbre o reajustamento da contribui
ção do Lmpôsto de Licença e da Interventoria
federal, que aprova o regulamento do Cur-sa
de Aperfeiçoamento dos Oficiais da Fôrça Pc
Iicial do Estado.

Ordem do dia
Vão à impressão os pareceres

N. 268
A Prefeitura Municipal de Laguna encami

nha a êste Conselho o' projeto de decreto-lei
em que acresce de 30% os atuais vencimentos
de seus funcionários inativos. .

Aceitando' as poru:l�rações constantes da ex·

posição·de·motivos apresentada pelo edil lagu
llense submeto ao Plenário o seguinte

.
P"oJeto de reS<Jlll.ção

O Conselho Administrativo do Estado aproo
va, nos térmos em qu.e se acha redigido, o pro·
jeto de decreto·lei lia Prefei.tura Municipal de
Lagur..a; enviado em oflÍcio n. 128/1.596, de 7
do mês em CUI'SO do Departamento elas Muni
cipalidades.
S. S., em Florianópolis 26 de agôsto de 1946.

Jairo Callado, relator.
N_ 269

A Prefeitusa Municipal de Pôrto Belo suh.
mete à apreCIação dêste Conselbe o .projeto- de
decreto· lei em que prol"roga até fins de setelll
bro o prazo da cobrança sem multa, do' impôs
to �ôhre exploração av,-ricola e industrial.
Pedeitamente aceitáveis as' razões apresenta.

das pelo �dil de Porto BeTa sOu de parecer qu'e
se aprove o que é pleiteiado,. enviando ao Ple-
nário o seguinte,

'

Projeto de 1'esolução"
O Conselho Administrativo do Estado apro

va, nos têrmos em que se acha redigido, pela
Secção Legal do D. M. o projeto de decreto lei
da Prefeitm'a Municipal de Pôrto Belo, envia
do com o of;ício ll. 144/1.669, de 2. do mês em

CU1·SO. dó Departamento das wlulíicipalidades.
IS. S., em Florianópolis 26 de agôslo de 1946·

10'/:4"0 Callado, l·elator.
N. 270

A Interventoria federal encaminha ao exame

dêste Conselho o projeto de decl'eto-leí em que
ahre, por conta da arrecadação do corrente
f'xf'roício. os crédito", de Cr$ 25.000.00, .....
Cr$ 21.600,00 e Cr$ 70.000,00 suplementares,
respectivamente, às verbas 4-037, 1-026 e 1-062,
do orçamento vig-ente.
A solicitação dos créditos em referência, àe·

vidamente iustificad6s pela Secretaria cl€ Se·
gurança Pítblica e Departamento de Educação,
enquadra·se na legislação em vigor, razão pela
qual nada tenho a opor à sua aprovação, sub·
metendo ao PJenál"io o seguinte

P1'oieto de resoluçoo
O COl"elho Admil1.istfativo do Estado apro-

I
Caixa Postal. 5756

I
va, nos têrmos em qu� se acha redivido, o pro-

"
,

- jeto de decreto·lei da Interventona federal, en-

·End. Tel. : Mariely viado com o ofício n. 6V. de 14 ào mês em

curso.

S. S., e,n Florianópolis. 26 de agôsto de 1946.
__"'..,.... •__.... Jairo Cal/ado, relator.

ELE6ANelA, CONFORTO E ECONO�IIA,
consegue-se com os trajes sob-medida di

Vendedor por conta p rop r io ;

PLACIDO MAFRA _ Bmzor de Mô d o s
Rua Felipe Schrnidt, 34 _ Fone, 755'

coleção de amostras Atende-seàd.omicilio_
LA ARGENTINA, DANÇARI

NA UNIVERSAL

PARÍS (S. F. L) - La _A,r-I

gentína foi uma das mais aI-Itas e puras expressões da dan

çá. Morreu, exatamente há dez

anos, no sul da França, Nas
cera em Buenos Aires. Desde
cedo, o gênio da dança parece
ter-se encontrado em sua ca

sa, com o gênio da dança fran
cesa.

Seu pai - que foi seu.mes
tre - era o primeiro dançari
no da "ópera" de Madrid, on
de dominava a dança clássica,
isto é, a dança francesa.
Jamais esquecerá o público

sua excelente interpretação do
"ballet" "Dança do Fogo" ,

obra prima de Manuel de Fal
lá - drama misterioso, mági
co que ela dançava com rara

emoção.
Graças a La Argentina tô

das as danças da Espanha, em
bora guardando a côr local,
tornavam-se mais humanas,
elevavam-se. à categoria do
universal. Dançarina da Es!pa
nha, ela dançava para o mun

do ínteíro.

Boa

CONTA CORRENTE POPUL.-AR
Juros 51/2 a. 8. _ Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação cora cheques

Banco do Distrito Federal S. A ..

Rua

CAPITAL: CR$ 60,\)00,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Trajano, 23 Florianópolis

x

NOVIDADES DO CINEMA
Breve veremos "O FIM DO

MUNDO" , com cenários de
Paul Fékété, .Cõnsísta seu en

. rêdo na' cruead.a' de -um sâblo
que tenta, salvar a humanidade
de tot1Íl-.aes·frÜiçao./ ; , \ '_
Em'Hollywooã;: o '"metteur

en-seéne " francês, Jean Re
noir terminou a montagem de
"Woman on fhe Beách", an

tes intítulada "Desírable wo-

CECíLIA, PA-TiROCíNIA p:A COSTA' SOUSA
Agradêcimento e missa

Eutíquia de Sousa' GardQSO e Família, Acelino dos Santos Sousa e

Fanulía," ausentes, Carli:ri�a Sousa Süva e,Familla, :,Almerinda Soares de
'Oliveira e' Famí lia fiHios, netos, bisnetos irfnâ e sobrinhos de CECi
'LIA' PATROCíNI,A' DA' CUSTA SbUSA. agradecem a todos os que a

acompanharam e confortaram na sua enfermidade, aos que enviaram
telegramas, cartões e flores, e ainda aos que a acompanharam até .a sua
ultima rnorada., I

.-

Agradecem
-

especialmente ao dr. Paulo' Fontes, pelos grandes es

forços que empregou durante a sua enfermidade e, ao Revdo. Cônego
Frederico Hobold, que a confortou com a assistência da nossa Santa
ReligiãO.

Convidam, por meio
_ «leste, aos seus' parentes e demais pessôas

amigas- pàia assistirem á-Missa de 7° dia, que será celebrada iJ1R Cate
dral Metropolitana, 'no próximo dia 2 de .setemhro, ás 7,15 horas no
Altar do Sagrado .Coração de Jesus, e desde já, agradecem a todos os
que comparecer·em a este ato de nossa Religião.

man".
E FràJu,k 'Borgaze

., �� Magn'i�ice:nt Doll:",
ger '�geI1s, David
Burgess Meredíth ...

-

MaiS, em Moscou, trinta e

d:ois operadores, sob a direção
de OChol.lrkov, pr:eparam "Ef-:
fondrement du Japon" (Esma
gamento do Japão).

X

SIGNIFICA.DO ,)lOS NOMES
Cel'8o - exoelso, el-evado.
Célia - nobre.
Duartê - o vigia da pr�

priedade,
Débora - a ,rubelha.
Dorotéa - presente de Deus.
Dora - dom, presente, ofe-

renda.
,

Diógenes d�s·cendente de
um deus. ,

Edith - noO:re, fel{z.
Edmundo � o homem dito-

realizará
com- Gin
Níven e

I·Laranjas brasileiras
desembarcadas
em Cardiff

,.

ODIN

�I
lH E RECOMENDA' �

Cardiff, 2Q (U_ P.) - Vinte
mil caixas de laranjas do Bra
sil estão sendo agora dese.m.,
barlcrudas de bordo do vapor
"Olav Bakle", nas docas de
Gardiff, prura distribuição na

Gales do SuL
Trata-se da primeira impor

ta'ção direta de frutas do Bra
sil para Cardiff, de 10 amos a

esta parte.

soo

Elisa - salvação de 'Deus.
.

Elisabe.th salivação de
Deus, Isabel.
Elvira - coragem viril.
Emília - insinuante.
Ema - ama de leite,
Emérita - merecedora.
Eurico - aquele que cnrre

muito.
Evaristo - o melhor.

PENSAMENTOS
Há ainda mais gente sem in-

COmQA

AUl\1ENTE
seus negócios em São
Paulo, confionco-os a

terêsse do que sem invea (La
Rochefoucauld) _

Temos mais preguiça IIlO es

pírito
.

do qüe no corpo. (La
RoohefoUtcauld) _

"Quanto mais se devastam
as florestas de um país - tam
to mais pobre de água êl� fi
ca". (Buffon).

MARIO SCHAEFER
Representante
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Artigos de Redação
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Pelos Municípios
Assuntos Internacionais
'Concursos
Artigós de Redação
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Fatos, Policiais
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" Vida Feminina
Magazine
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FARMÁCIAS ,DE PLANTÃ�
Farmácias de. plantão' durante o· mês de

agôsto:
24 - (Sábad à tarde) - Farmácia Santc>

Antônio ..
- Rua João Pinto.

25 - Domingo � -Farmácia Santo Antônie-
..:_ Rua João Pinto.

- o serviço noturno será efetuado pela.;
Farmácia Santo "Antônio, sita à rua Joá6J>'
�into.

Imb]�ijtfJdijdtm
.NECESSITADOS·( ,

1313'.
103"
.157�·.
UH..

, 8n
1036·
11'5.

',166"
U!;1
'1530
- 18"
159"
·U80
1601-
1203-
·1518
1023>
1656
157'
164.1
tO:.!1

TELEFONES MAIS
Bombeiros _ "., ...•• -

.

'Polícia �
, ..•.

'

Delegacia O..p, Social , ,;. - ••..

Maternidade .• , ...............•
,.

Hospital- Nerêu Ramós , ..• - - ••••

Santa Casa ; - ••••.

Casa de Saúde_ S. Sebastião ..••••

Assistência Municipal ........••••
Hospital Militar ............•••••

140 B. C. . ... " - . , .. , - - ••••

Base Aérea .. , " ....• - - ••

7" B. I. A. C. .. , -
- •. , . , •• - .' •••

Capitania dos Portos .•...........•
16- C_ R..• , " .•. , .. -_.-

Fôrça Policial _ ", .. - -

Penítenciár.ia ....•. �' .

MO Estado" ...... _. __ _-_ ••

"A G"\zeta" .. � .. � ..••.•••......

�Diário da Tarde" .

L. R A, .. ,',._ •.. ,
-

Emp. F,mer,óri'J Ortiga •.. ' - . - , ••

RETiRÁRAM SUAS CANDI

DATURAS
Tôdas as bebidas, incluslvló as '

fabricadas em outros Estados.'
retiraram suas candidáturas,
vara reinar nos lares cat1!ri-

lllenses,
_ em vista da certíssi"

m:;! vitória do aperitivo KNOT.
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Apoio socialista
París, 29 (United Press) -

A Conferência Socialista In
ternacional. terminou a sua

reunião de dois dias, com uma

declaràção instando por que
todos os Partidos Socialistas
tomem "uma atitude inte�na
donal pela rápida derrubada
do regime de Franco".
"É extremamente desejável

que esta atitude internacional
se exprima em tôda a sua for

ça, através da organização da
UNo O objetivo desta atitude
só póde 'ser o restabelecimen
to, na Espanha, do regime de
liberdade que ,p€rmita ao povo
obter, pelo sufragio universal,
um govêr,no da sua própria es

colha" .

,

A resolução exprime o dese-
�------------------...

jo de ver a Assembléia da UN
adotar as recomendações do
Comité de Inquérito da UN sô
bre a questão espanhola, pe
las quais cada membro da UN
romperia relações diplomáti
cas, imediatamente, com o go
vêrno Franco.

Vida Social
----------------------------------------------�

� ANIVERSÁlRIOS - PASSAGEIROS QUE EMBAR
CAF.:AM DIA 27/8, PELA AE

RONAVJE "TAPUIO"
Para S. Paulo: - Gagliano

ne Giuseppe, Mário Nogueira,
Osmar Dutra e Carlos Bessa. '

Para Rio de Janeiro: - Dr,
_DR. ARTUR PEREIRA DE I Randulpho Cunha, Z a l m i

OLIVEIRA
,

Fausto Nunes, Luiza Maria'
Regista a da�a qu.e hOJ� Viegas Ferreira, Lan Migueltranscorre o anrversario n�ta- Santíago, Vírgtlio Gualberto e

JílCÍO do sr. dr. Antur Pe�el�a, Walter Weíssberg.de Oliveira, abalízado CIU'1ICO Desembarcados na mesma data
nesta cidade. Procedente de Pôrto Alegre:*

- Herberto Kroner e Arrnan-
DR. MADEIRA NEVES do Batista.

, A data que hoje transcorre
.assinala 00 aniversário natalício PASSAGEIROS QUE EMBAR
do sr. dr. Mooeira Neves, con- ,C.ARAM DIA 28/8, PELA AE-
ceituado médico em nossa Ca- RONAVE .. i'll\l1BIRA"

pital.· Para Curitiba: Mário
• Gcttardí e Newton

-,
Barreiros.

BADRE WALTER HOFFER Para São Paulo: - Rafael
-

Faz anos, hoje, o rev. padre Scarrico, Adolfo Ríschbíeter
'Walter Hoffer, da Companhia Antônio Orlando' -F'erraro, ze-:
-de Jesus. ferino lVIaranho e Hermann

• Friedrich Nítzsch.
'TEN. CEL. JOÃO CÂNDIDO Para Rio de Janeiro: - José

ALVES MARINHO Bonifácio Schrnidt, Jacy. An-

Aniversaria-se na efeméride gelino Schmidt: dr. Altamir

-de hoje, o sr. Ten. CeI. João �o�çalv�s de Azevedo, Jur�m�
Câ díd A1 M' h di j

F ruza Lima, Theodoro Míros
" n lUa ·ves ann o, IS-. .' .

t· � f" 1 d F' P Ii
.

1 ln, Walter Ha8JCk, Pedro Bom-,

111ivO o 1CIa a, orça o leia ,. ,.

G 1-d E tad
' � fácío Nunes, Mano onça ves

-oo s 'o.
• da Silva, Almiro ela Cínceíção,

Gustavo Zimmer, JOElé Sebas
tião Brenhosa, Julio Klappoth,
José Leôncio de Menezes e Flo
rismundo Garcia.
Desembarcados na mesma data
Procedente de Curitiba:

Nilton Varella.
Procedente de S. Paulo:-Cunha Maya.

""
- Giovaní Picarollo, Guerino Ra-

,SRA. CIDOLINA MEDEIROS I PNle, Ht��ráclio Silva e Sidnei

VIEIRA
. OC€ '�l..

.

.

. Procedente doO Rio de Janei-
Transcorre, hoje o aniversá-I '1'0: - Orla�do GariDni, José

.rio natalkio da exma. sra. Ci·· Pire's dos Santos, Paulo Kuntz,
dolina Medeiros Vi�ira digna Nice Caldeira de Sousa Avila,
,eSipÔsa do sr. prof. Alfredo Xa- Antônio Vitorino Avila, Honó-
vier Vieira. rio Bezerra, Raul de Almeida,

*

JoãQ Julio Borge� e JoselJh
Fazem anos .ainda ho'je, os Percival Lushene.

.:;enhores: - Armando Fonse
·'ca, Padre Francisco Xavier
.Lárthmann e José O. Lobo Fi
..gu;eredo.

,
ARI SANTOS PEREIRA
'I'ranscorre, hoje, o. aníver

.sárío natalício do sr. Ari San
tos Pereira.

..

MENINA ROSA-MARIA
. Festeja mais uma prímave
.ra, na data que hoje transcor
-re, a galante menina Rosa-Ma
ria, dileta filhinha do sr. AI
"berto Maya e de sua digría es

�pôsa d. Adelina Carneiro da

SR. RAIMUNDO VIEIR.'A
Assinalamo.s; na data de ho

je, à aniversário nat.alício do
"sr. Raimundo Vieira, pessoa
:muito relacionada nos nossos

meios sociais e funcionário elo
Tesouro Estadual.

VENDE-'SE
Um barco a vela, j::lanta

argentina, para, recreio,
lotação parti 2 pesso�s.
Tratar nesta Redação.

STA. NORMA OUiRIQUES
. A data de hoje, regista o

,aniversário natalício da gentil
_senhortta Norma Ouriques
gracloso ornamento da socie
dade local.

'RELAçÃO DOS PASSAGEI
ROS QUE' EMBARCARAM N/
CAPITAL, DIA 25/8, PELA
AERONAVE "TUPINIQUIM"

D4 CRJUZEIRO DO SUL

Para Pôrto Alegre: - Case
. miro LeonetJti, Adennilda Lar·,

...royde e Maria de �ourdes La1:

.:royde.
_Desembarcados na mesma dqta

Procedente de São Paulo: -

Sibilla Alma Paula Malcop
Renaux, Guilherme Renaux.
Lourdes Santana, Yolanda
Santana, . Walter Novogrocl
Newton Del Tedesco, . Rafa.el
.sc.arrico, Ivone Nemeyer, Ha
roldo Neves, Pedro Silva e Mi
guel For,te.

Proc-edente doO Rio de Janei
ro: - José Raymundo Cruz.
Benjamim Pinto de AzevedoO,
'"Walter We1ssberg, Virgilio
Gualberrto, Denisson Sousa
Rohlloff e Antônio Gomes
'Cc.::;lho.

Para a fconfeqão de vacinas
anti-rábicd

A Inspetoria Regional de Defesa
Sanitélria Animal em São José
eetá vivamente intere...ada em

adquirir pelo preço de Cr.$ 120.00'
qUOlqU'H cavalo ru burro velho ou

impie.tável par'u liIerviço.

A nr E
ALEXANDRE ORLOWSKY

com

Com uma plateia reduzidís
sima, apresentou-se, ontem, á
sociedade florianopolitana, o O D E O N
concertista Alxandre Orlows-

_ Ás 71h 11s. _
ky. O SOLAR DAS ALMAS PER-
Antes de qualquer aprecia- DIDAS

ção aos recursos ínterpretatí- 'com: I sta. Rosa de Lima, Virgem
V?S e técnicos do jo:ver_n pia- Ray MI.LLAND

, Rosa, "a primeira flor da
nísta, façamos uns Iigeíros re- Jail RUSSELL 'santidade da América do Sul",
pares referentes aos poucos 1) _ BRASIL ATUALIDA-lcomo lhe chama o Breviário
el�mentos que lograram .�pro- DES 2 x 46 - Nac. DFB - I'Romano, nasceu aos 20 de
V'elt�r a m�gna oportunídad«. 2.) - DOENTE DE ESPER-IAbril de 1586, em Lima (Perú) .Nao desejamos aqUll�tar o TEZA - Desenho Popeye _ Recebeu no baptismo o nomebom gosto d�s Ca.�ar:ne,nses 3) - A VOZ DO MUNDO 'Isabel'; mas sua mãe apelidataxand�-os de ms�nslvels a ar-

- Atualidades _

va-a de Rosa. Com 5 anos dete musical ; c�nslder:m?s que
_ Preços: _ Or$ 3,60 _ idade fez voto de' perpétua vir-

rea�men�e, a I.n�l�men:la .da 2,00 - (geral) (único). gíndade e cortou o cabelo, de-chuva ImpOSSlbdIto.u a maior
"Imp. 14 anos". clarando guerra as vaidadesparte dos que habLt�lalmente IM P IE'IR IAL do mundo. De todas as vírtu-aplaudem os bons artIsta.s que

I
_ As 71h hs. - des preferia a obdiência. Pra-nos vísítam, o compareclmen-IO HOMEM QUE DESAFIOU A It�COU severíssimas obras de

to·o "CI b 12 d A to" MORTE penítêncía, Para cortar deli> e e gos , co-
com: t das as esperanmo sociedade recreativa mui- uma vez p�r O".

-

tíssimo bem instalado, para a
Nils ASTHER

ÇRas dos pais qute quenarmmqu20eI·
_ _ Helen WALKER osa casasse, ornou, corea azaçao em .apre�o_; nao se

1) _ O ,ESPORTE EM MAR- anos, o véu da Ordem Terceiraadapta, pela dlsposíção
_

do seu
OHA N0 _ 115 DFB d S D i O' i i desdepalco bem como por nao pos-

. e . om_noos e v v a

suir �m instrumento á altura I
. 2) - CAVALO DADO NÃO então .nu�a estI:eita cela no

d
.

t,
SE LHE ABRE A BOCA - De- vasto Jardim atrás da casa pa-. e um VIr uose. .

Na primeira parte .do .iP:�- senho�o�ondO -. T tler:na. E�a abandonava
.

este

grama, com grande senslbil i- 3) FOX AI�PLAN NEV\ S retiro somente para ajudar
dade e delicadeza, Orlowsky 2� x 62 - AtualIdades - aos pobres e aos doe�:tes � pa-
executou uma série de compo-

- Preços: - Cr$ 3,00 ra fazer, lo?,gas oraçoes diante

síções de Chopin - autor pre- 2,�0 -

?O �antI,�sl;m� Sacramento na

ferido pela nossa plateia fe- Imp. 14 anos". igreja paroqmal.. l?olorosas do-
minina. Corri propriedade, im- eriças, perseguiçoes e .:na':lS
pressionou bem. tratas prov�vam a paciencia
Duramte a segunda parte ob- da santa ate. ao extremo, Mas

servamos que o Noturno para Deus favorecía-a com dons 80-

mão esquerda de Scriabini foi tr.el1.!lJturais co�o o de obrar
a .peça mais aplaudida no que mll�gres e predizer cousas tu-
também não regateamos a RITZ _ H' "7 30 hora, I turàs. Quando Rosa morreu,
noasa elogiosa apreciação de N 1 E...J'doJe asS ' arFas.

-

24 de Agosto de 1617, o povo'

." '8 son LU y - uzana oster .

h tã dvez que nada nos deIXOU a de- Cíaud
.

.

vin a em ao gran e massa

sejar a interpretação como a '

O FANT�S�A ���PERA para ,:,er e ven�rar s�us re�tos
impecável técnica do execu-

C .'
mortais que fOI preCISO adiar,

tante. 'e�S�I.a at� 14 anos: várias vezes, o seu enterro. Em
A 6 a R 'd' d L' t m N.O plOgHa:rl.1� . ._,..' Os blmda- 1669 foOi Rosa de Lima decla-."!.. apso la e ISZ, co .' - . d-'

.

t
'

tamanho brilhanti-smo,
- roere-'

"'

"t·...o�
6e m.ovlmen am, 'rad.a padroOeira ,da Américà.

d O l' k rod
'. ,No lCIal'lO Umver,sal - Jorn.ceu e

�

r .�ws..
y,

.

a a- sua
Preços' _ 3 60 _ 2 40

'" * *

capacidade·e arroubo. '"

Em volume, os aplausos sa- . .

graram o valor que se 1l10S,
ROXY - Hoje ás 7,30

I
horas. -

apresentou. Poucas pessoas
porém, invulgar atenção. 1° - Cine Jornal Brasi-
, leiro - DNIOrlowsky, dominador �0l11- I ° ,

pleto do teclado, magnetizou a I'
2 - Char.les St.arret o

reduzida assistência em trans- i
' masculo cow-boy ,

porte de emoções, hom,ena-'A �OLTA D� DVl!ANGO �ID
geando-nos com alguns nume-I 3 - Cont111uaçao do senado
ros extras. lOS SALTEADC?RES DE OURO

.

I
Censura ate 14 anos. -.

Está sendo esperado i ��e��: ..� .��� .�':?' .

no De"·lfe \RITZ - Do�ingiOn U ErraI Flynn - Ãlexis Smith
Recife, 29 (Via �aérea) O ID'OLO DO PUBLICO

Está sendo esperado por êstes
. .

dias, nesta capital, o astro do
dnema, 'Tyrone Power, que já
mandou reservar comodos no

Grande Hotel, segundo um

despacho tele,gráfico recebido
onltem em·Recife, solicitando Reconhe,cidoreserva de lugar.
Tyrone Power pilota seu Ipela Hungrl-aavião partioular e vem 8JCOill-1 .

panhado de ci.nco outros artis-I París, 29 (INS) - A Agên
tas, seus amigos. Não são co- cia de Imp!Te.nsa Francesa irn
nhecidos Os por.menores de formou esta noite que o govêr
sua vinda ao Brasil, sabendo- 'no da Hungria reconheceu o

se apenas que Recife figura govêrno repul;>licano espanhol
como ponto de pouso d,e sua no exilo, segundo uma nota
t oficial datada de 20 dE: agõsto .ro. a .

Catolicismo

o SANTO De DIA

30 DE AGOSTO

COLETÂNEA
Na seára espiritual mn

guém é obrigadO. a fazer o que
não estiver

.

dentro de suas

forçaJS, mas tamibé� ningu_ém
deve deixar para llmanha o

que puder Lfazer hoje. � Pará
bola dos Talentos e�ll'ca com

c'lareza esta advertência, que
vos deve servir de orientação
em tudo o que diz respeito no

cumprimento de vossos deve
,res e tarefas.

RITZ - Dia 7 de setembro
Nel,san Eddy - Jeannete

Mac Dona1d
ROSE MARIE

Cairbar

Jesus não exige o impossi
vel; o que êle ex1g'e é a boa

vontade, justamente o que to

düs podem dar sem o menor

sacrificio:
Mariqwinhas

A boa vontade opera mila

gres' e constitue um dos cam�
nholS pelos quais os bons espl
ritos passam no sentildo de
auxiliar os homens.

Gregório

(BEFE

Paz na terra entre os ho

mens de boa vontade - é .0

que d�sse a milid� <:;.elestial
anunciando o nascllp.ento de
,Jesus. Isto quer dizer que on

de houver boa voOntade haverá

-

SECÇAO PEÇAS·
Necessitamas de tres competentes e que possuam prática

eni. peças Ford e ,Chevrolet, ou entã� .

no. segui.ntes ramos:

Rádios e Refrigeradores, Pneu8 e acessorlOS. CorrelC'Q em geral,
Bicicleta!! e Tintas. Necessitamos 'também um Chefe Secção'
Atacado e outra para importação em geral. Temos também
colocação imediata para mais alguns auxiliares de balcão.
Ótimos ordenados, Dirigir carta do próprio punho citando idade,
situação militar, referências, empregos ante=iormente ocupados,
pretensões, etc,

.

AGÊNCIA MACEDO
H E R M E S M A C E D O & C I A.

C A I X A P O ,8 T A L BB

PARANÁ

paz .

Camargo

Se tiverdes boa vontade :vi
vereis em paz, !Seguireis de. fa-

, to. as pegadas de Jesus e al

cançareis já neste mundo uma

boa parte :do reino de Deus,
destinado aos justos.

Ludipaz
CURITIBA
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Cl�VBE 12 _DE AGO�TO. ---,7 de Setembro" concerto da Orquestra -Siníênica
e grande baile em homenagem à ·Independência e 'dedicado às

IAs mesas já' estão sendo reservadas-
/'

debutantes de ,.1946 ..

••_._.__"_n _

.1 Óleo · �
Elétrico��

Notas rurais !

I
1)1:. I

A\���.�.'.;':�:.� I
para � firado e tudo lhe parecer' mais
arradAvel. Compostas de IDrredleot�s
veretal. purlBslmos. slo IDofeoslvas e

ATENÇÃO
A PESTE SUINA está cau

sando calamitosos prejuízos
nos rebanhos

.
de porcos dós

Estados de São Paulo e do Pa
raná. É necessário vossa ajuda
ás autoridades do 'Estado' de
Santa Catarina, a fim de evitar
esta terrível e tão mort.ífera

•

moléstia que ameaça invadir a

suinocultura do vosso Estado.
A INSPETORIA REGIONAL

Ilormallum as lunções do aparellllo
dlre.tJvo.

DA DIV1SÃO DE DEFESA
SANITÁRIA ANIMAL em SÃO
JOSÉ, FLORIANÓPOLIS, �pe
la para o valioso apoio dos se

nhores criadores que será pres
tado pela observação das íns-

truções seguintes: ' "

1 - AVISAR imediatamente �UEiXAS E RECLAMAÇõES·
PREZADO LEITOR: Se o que -he

ao Serviço Veterinário . mais interessa e, realmente, uma providencia
.

próximo o aparecírnento de para endireitar a que estiver er rado �u

qualquer moléstia que surgir I para que ale-urna falta não se repita; <

na vossa criação de porcos; I
NAO o escândalo que a sua reclamação
ou queixa poderá vir a causar, encamr-

2 - ISOLAR ou melhor SA- nhe-a � SEC':J".q RECLÀMAÇOF,S,
CRIFICAR todo animal doen- de O J<:STADO. que o "aso será lendo

te para evitar que a motésti.a)1 sem demora ao conhecimento de quem
. de direito, r ecevendo v. s. uma informa-

se alastre a toda criação;
,

ç;'ry do resultado, embora em alguns ca-

3 - QUEIMAR OU �NTER- sos não sejam publicados nem a recta-

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;
5 - NÃO COMPRAR e NEM.

TROCAR pOJ:1COS,
.

sem, os res-, B R I T O·pectivos exames e atestados de I
sanidade, fornecidos GRATUI
TAMENTE, pelos funcionários
do Serviço Veterinário compe-,
tente; para evitar que a Peste "única arma'.' que prev�

.

a

Suina ataque vossa Criação. Peste Suina, 'esta Inspetoria
6

.

- LSOLAR rigorosamente está estudando os meios de sua

vossa criação de porcos não ,obtenção, visto que Ano mome�
deixando entrar pessôas extra- to ha grande escasses do referi
nhas e nem animais, bem co- do produto biológico, em vir tu
mo caminhões ou outros veícu- de da grande aplicação e pro
los que não estejam bem lim- cura que ela tem tido nos

pos e convenientemente, desin- grandes fócos do norte dos Es-

fetados com cal' I tados de São Paulo e do Para-
, �

1 - DESINFETAR com de- na;
sínfetante apropriado (Soda a i 11 - PARA QUALQUER ES-

2 ou 3% em agua de 'cal a 5%,
i CLARECIMENTO OU ASIS

solução de creolína.: Cal vír-. TÊNCIA, os' Srs. Criadores de

gem, e.tc.,) os mangueírões, 'p0� I v�l'l! 'procu�ar o, �erviço Vete

çil:gas e tanto quanto possivel] rmar:lO mais próximo (Depen-
os <;1.emais locais de permanên-I' dên:i�s. do S�rviço de 1?e.fes,a
cia de porcos;' Sanítáría Animal do Minísté-

8 r- NÃO ALIMENTAR a ria da Agricultura em: LAJES,
vossa criação de porcos com I PORTO UNIÃO,· MAFRA, TU

Lixo ou Restos de Alimentos BARÃO, BLUMENAU, ARA

contendo carne ou ossos de RANGUÁ e JARAGUÁ DO

porcos, salvo quando forem an- SUL) ou, entço, a Séde da Ins

tes submetidos .a rigorosa Ier- petoria Regional da Divisâo de

vura: Defesa Sanitária Animal em
.

9 � QUA,LQ:rJER porco re-I FI<:rülnópolis, s�t.a á _rua Jo�
centemente comprado, trocado quim Vaz, SjN, em SAO JOSE,
ou ganho, não deve ser rogo I ESTADO DE SANTA CATAR1-

Introduzido
.

na criação. Deveis NA.
deixar o animal pelo menos! São José, 3ádeJulho de '"

um mês em observação em 10- 1946.
cal separado;" Altamir Gonçalves de Azevedo

10 Sendo a VACINA
/

a Inspetor Chefe
\,

maçâo nem a providência tomada.

,

A IT U
Serviço de mensageria .

.

Rapidez e eficiência.
Salão Record - Praça 15.

FONE: 16-96.

o alfalat� indicado
Tirad6Dtes 7

Exame de 8"-:lgue, Ex arne para verificação
de cancer, Ex:a.me da udna. Exame 9cua

verificação da gravidez, ExaIL,e �e escarro,

Exame parct verificação de doencas da

�ele. boca e cabalos, Exame· de fézes,
Exame- de se'ereções •.

}iu1;ovaccinos e b'ansfu!Jéio de sangues,
l:..xame qUlmico de forinhas, bebida.

cófé. água5l,. etc.

Famoso Ii n
í

m e n to, desde

1855, para dôres reumáti

cas, nevrálgicas, torcedu

ras, inflamações, cíátíca etc.

Pefl Óleo ElitriCD
dO Dr•• Cb!U'fes de ,Gratb

Dr. H. G S

Laboratório
·Clioico

RUA JOÃO PINTO, 25
Fone: 1448

Em frente o o Tesouro
do Estado

Florianópolis
Medina Parm, Narbal Alves 08 Souza
I?arm. L. da Gasta Avila

ou í<.� ",lL� 111 n tt, "� ..tH7

Com' 'os progressos da medíeías,
hoje, as doenças nervosae, QUIIll]d.G
tratadas em tempo, são males lJIel'
feitamente remediáveis. O curandeí..
sismo, fruto da ignorância, só pod.
prejudicar dS indivíduos afetados d.
tais

.

enfermidades. O· Serviço NIf.
cional 'de 1!)oenças mentais dispa.
de um Ambulatório, que atende gra..
tuiramente os doentes RerV080s· ln..

dígentes, na Rua Deodoro 2'!. daa IS
às 11 oboras. diàriam<l!nte.

" .

I
I '

FARMÁCIA ESPERANÇA

NOV(I HOHARIO DA

do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopátias - Perfu

marias - Artigos de. borracha.

Garante-se a exata observância no receituário médico.
I

I ...........�. ....,.�.-...-�-----. ..-....-..,� ..�.............. ... .. w
...�

'Resolvido, enfim, seu probl�ma financeiro!
Adquira. TUDO de que necessita.r,

de UMA SÓ VEZ,
paga.ndo PAltCELADAMElVITE,

com as VA�'l'AGENS da. compra à vista,
servindo-se do

,

51ST/EMA
Roupas
Calçados

Móveis
Rádios

Geladeiras
BICicleta.
Jóias

.
,

CREDI A RIO KN OT
Livros
Chapéus
tnstaj�çõe5 Itlétricas e sanairl••

ArtEgos para present.s
Peles
Casacos
QuaISquer artllOl

1
I

P. ALEGRE - FLORIANó
/ POLIS", CURITTBA
QUINTAS � DOMINGOS

Decolagem d.e Ftor ianónolf s,
ás '14,15 horas

CURITIBA - FLORI .1,NO
POLIS - P. ALEGRE.
SEGUNDAS E SEXT\S

Decolagem de Flot-ianópol'is,
ás 10,00 horas

INFORMAÇõES:
FILIAL VARIG - ED. L.�
PORTA - TELEFONE

132f
.

INDÚSTRIA, CGMÉRctO E SEGUROS. KNOT S- A.

O. IC. ITUDIO

.ESCRITóRIO JURíDICo' COMERCIAL
Auuntos: Turíc!.icos·· Comerciais -- Rurais e Informativo.

.Bndereço Tel. ELIBRANCO - LAJES � Santa Catarina
Con.últe notsa Organização antes de _e decidir pela com

!;)ra ou venda de imoveis, pinhais ou qualquer
empresa neste estado �

Diretor: -- DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO.
ADVOGADO

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

QUER VESTIR-SE COM CONfORTO E �LE(jAH(IA ?

,Ouro para Dentistas
. 22 Quilates (Justo Título)
Envelope de 3 e S gramas

"Pedido ao

DEPÓSITO DENTARIO

I\lIA�ETTI
RUA SEMINARIO, 131 .- 135.

RUA MARCONI,44 S. PAULO
que enviará ·lista de preços.

PROCURE A

AUaiataria! Mello
.Rua Felippe Schmidt 22 - Sobrado

ESCRITÓRIO JURIDU;O COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazendas e emprêsas
Dir-etor e dr. Elisiário de Camargo Branco

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

"""tI",:"<''' t"lpl'"�M;,.o� "Rlibranco" - Laje!: - St. CatarlDa

�J�IomI4!...

�
..

··-�br-r-: p.CUT'S.
i �pp. �1i '*
. P. CREME

I�:[II�111111

I

O' Sa:b'ão

"'VIRGEM ESPE'CIAlIDADE"
elA.

v

WETZEL í'NDU8TI1IAL-JOINVILL� (Marcl! reglsl
- C TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA'

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.LIRA TENIS CLUBE -- Dia 31, sábabo, Solrêe
Faculdade de Direito. de Santa Catarina ao

SrslI Professoresaos

oferecida pelo Diretório da
Exme, Sr, Desembargador Diretêr,
Corpo' de Alunos ..e

PARECER N. 764/46
Manoel João Avila, ex-ocupante do carzo de

. .()fi�ial de Justiça da .2a Vara da comar�a da
�aPl:tal., alegando te� sido dem itjdo ilegalmente,

� pleiteia a d�vlcla. reparaçao pela readmissão
naquela funçao publica ou em carg" equiva
lente" .

2. "Readmissâo ", segundo o art. zs, do de- I'.creto-Iei n. 572, de 28 de outubro de 1941 "é
.<0 ato pejo ,qual o funcicnário, demitido ou 'exo
-nerado, reingressa no serviço público, sem

di_Iz-erto a .ressarcrmento de prejuéaos, assegurada,
apenas, a contagem de t�mpo de serviço em
«cargos anter-iores, para efeito de aposentadoria ..

A readmissão, que será feita,. de preferência; \
n.o cargo ante[Iorment� exercido pelo ex-fun- I.>ClOna�I?, poderá �er. feita em outro, respeitada

.::3 hablhta�a,? profissional, e dependerá, sempre:
a). de eXl�tencla de vaga que deva ser preen-

.. chida mediante promoção por merecimento
'9uand� se �r�tar de cargo de carreira; b) de
mspeçao .medlca, q,:_e prove a capacidade para
o exercício da funçao.

3, A readmissão, ao contrário da r'eintez r-a
ção, não constitui direito do ex-funcionária � é
.apenas,.. ato �e libc;ralidade do Govêrna, f�it�
.a enterro dêste. A readmissão" consoante
P'lTeceí do DASP, li s-omente poderá ser fei t-t

�:a judzo do Govêrno e não deverá ser autor],
z�da quando o motivo. determinante da demi s
sao desaconselhar o reingresso do ex-funcioná-
-e ío no serviço público" (in Manual dos Ser
,vidores Públicos - 1° Tomo: Livro do Fun
ca-oá rio, págs. 95),

4. A readmissão, conseguinjemente 'sendo
favor, é imprescritíveL

'

. S. No caso presente, será desnecessário o
-exarrre particularizado dos motivos determinan
tes .ela. d.emissão. por isso que o próprio ato

de!lllssor.lO. conforme adiante se provará, foi
ba' +ado Ilegalmente.
,. Antigamente, muito antes mesmo da pro

mulgação da lei TI. 1.640, de 3 de. novembro de
1928 - Código Judiciário do Estado - a

competência para nomear - e, por conseqüeu-
-cia exonerar os oficiais de justiça cabia aos
_j u'izes de direi to.

Depara-se-nos no artigo 187, n, XIV. do ci
tado diploma legal a seguinte disposição: _

-"Cabe ainda ao juiz de direito:
XIV: Nomear efetivamente distribuidor c6n

-tador-, depositário, intérprete, e oficiais d; [us
.uça, e, tnter�na.mente, quem sirva o cargo
de promotor público, na falta, ou impedimento
-do efetivo ou adi.unto".

7. Manoel João Avila foi nomeado pelo
.Juiz de direito da 2a vara da comarca'da Ca
'iPital, e, conforme consta das informacõe.,
prestadas pelo .escrivâo do Crime, tomou posse
·e assumiu o exercício do cargo em data de 28
de agôsto de 1920 (não há, no processo qual
-quer elemento que corrobore a afirmação do
-interessado de ter sido nomeado em novembro
"de

..

1915) .. Como se ver ificajjem face da dispo.
-srçao contida no art. 187.1"-:- XIV, a nomeação'
-de Manoel João Avila se deu em caráter efe-
;tivo.

8. Mas, ainda mesmo que nomeado interi
-namente - ou fôsse funcionário demissível
... , ad-nutum", consoante querem alguns -, o rc

-querente, mercê do tempo de serviço público
-�restado ao Estado, já havia .adquir ido estabi- Estado a obrigação moral de sanar o

.

mal,
"Iidade (ar-t. 79 da Constituição Política do aproveitando o interessado, se não fér possível
Estado ele 1928), visto como o 'espaço que me- readmiti-lo no cargo anteriormente ocupado, em

"dela entre a data da nomeação - 28 de agósto qualquer outra função pública.
-de 1920 - e da demissão - 31 de agôsto de S. S., em 29 de maio de 1946.
1930 ou 15 de dezembro de 1930 (há confusão Codos da Costa Pereira, presidente:
-sôbre a data da demissão) - é superior a dez Milton da Costa Leite, relator.
::anos. Gustavo Neves

9. Fixado êste ponto, isto é, a estabilidade J. Batista Pereira
-do interessado, passemos a estudar I) ato que Aprovado,
"o demitiu. 21.8.46.

O requerente, provàvelmente foi demitido (Ass.) Udo Deeke
<de acôrdo com o art. 187, n, XX, do Código PARECER N. 968/46
_Judiciário, assim redigielo: I •

t Esta Comissão nada tem a opor à proposta

I"Impor aos serventuários e empregados de

I
de aàmissão de José Flores de Sousa na função

4 justiça da comarca as seguintes penas dis- de Encarregado de Pôsto Fiscal, referência'
cíplinares. a) advertência; b) censura; 1.:) III, para ter exercício no Pôsto Fiscal de La
multa; d) suspensão; e) prisão somente g-eado de Baixo, uma vez que foram cumpridas
aplicável aos oficiais de justiça;'. as formalidades legais. '

Dizemos 41 provàvelmente" por que no pro., S. S., em 1 o de agôsto de 1946,
-eesso não se. faz .r,�ferê�ia a.o a.to den;issó;i� -e Cm-los .da Costa Pereira presidente e relator. __.. ""'.. �....,.--

;por que o dISPOSItiVO acima Indicado e o unico J. Btüista Pereira
.a se referir à aplicação de. penalidades, por Milto» Leite da Costa

,:parte .do juiz. Custava Neves
É Interessante notar que não foi lavrado, Aprovado,

-própriamente, ato de demissão. Manoel João 26-8·46.
Ávila foi demitido em virtude do ato de no- (Ass.) Udo Deeke
-oneação de José Licério Farias, que o substí- PARECER N. 969/46
ttuiu no cargo de oficial de justiça: O sr. diretor do Abrigo de Menores propõ�

"O dr. Mileto Tavares da Cunha Barreto, a admissão de Pedro dos Anjos na função de
juiz de direito da 2a vara da comarca da Servente, referência V, para ter exercício no

I. Capital: Usando 'de minhas atribuições de· mencionado estabelecimento.
finidas no art. 187, n. XIV, do Código 2. Pela informação de fls .. verifica·se que
Jtocliciário do Estado, e considerando que os existem' na respectiva T. N. !vI. duas funções
processos criminais têm sido retardados de Servente, referência V, das quais são
nesta comarca por inércia do Oficial de ocupante� Lindolfo Luz e Venâncio Ezequitl
Justiça Manoel João Avila, que não cum- Ribeiro.
,p're devidamente os mandados a determi- 3. Assim, se há necessidade de mais um

nações ,legais. nomeio para exerc:er o cac- Servente ali torna-se necessário que prellmi
J:::O cle Oficial de Justiça dêste juízo, n9 narmente seja criada a função na citada Ta
Crime, O sr. José +.,icério Farias que pres- bela.
tará a promessa de estilo, depois de pago' S. S., em Iode agôsto de 1946.
o sê lo devido". Carlos da Costa Pereira-, presidente e relator.

10. 'Ora, na qualidade de funcionário efe- J. Batista Perei1'a
-tivo - quer em virtude do próprio ato de no- Milton Lpite da Costa
--meação, quer em face da estab'ilidade adquiri- Gustavo Neves
..da pelos anos de ...serviço prestados -, Manoe! Aprovaria .

.João Avila não podia ter sido demitido sumà· 26-8·46.
-riamente, através de simples ofício do juiz em (Ass.) Udo Deeke
'Que comunicava ao Tesouro do Estado a nomea·

'
PARECER N. 970/46

..ção de um outro funcionário e a sua canse- Catarina Alves, viúva do eX'-cabo da Fôrça
,qüente demissão. Aliás, pelas faltas apontadas, Policial José Juvêncio Alves, assassinado no

'Cuja verificação devia ser procedida por i.n- exerc'ício de uma missão policial, requer uma

quérito administrativo, cabia, antes, a aplic�- pensão que lhe baste ao próprio sustento· e ao

-ção das penaJidades arroladas tio art. 187, n. de cin.co filhos menores, além de mais um em

XX, e não. direta e incisivamente, a pena de véspera de nascer .

.cemissão, E
I

não podia ser demitido, arbitrária 2. As informações da Secretaria da Segu
� violentamente, como o foi, por que a Carta rança Pública e do Comando da Fôrça PoliCial
Política do Estado - promulgada em 27 de confirmam .as alegações da requerente e sã{l
Julho· de 1928 - estabelecia: favoráveis à concessão da pensão. mensal, que

"E,xcetuados os funcionários vitalícios. que o Comando da Fôrça Policial arhitra seja dt
só perderão o cargo em virtude de senten- Cr$ 450.00,
ça judicia], os nomeados em comissão e 3. Somos de parecer que. dado que já exis
as demissíveis uad·n1l,tttmJJ, q'u.e fm'em tem precedentes, aliás justificáveis, não se po

e:l:pressamente indicados em lei, todos os.... de negar à viúva do ex-cabo morto no cum

demais, desde que contarem pelo menos primento de seu dever e a serviço da autorida·
r!p? n,ttns rlp pfpti1/n e:re-rrírio pm f'u,nçneJ de, o que requer.
públicas remuneradas pelos cofres do Es· 4. Tendo em vista a numerosa prole que

ttado� só poderão ser e_'t'o'i'Le'1'aáos mediante ficou inteiramente a expensas da viúva Catari·

processo administ1'ativo" (art. i9). na Alves, sugerimos que se lhe co_nceda a. p.en-
11. Não se diga, se aceitar-se a hipótese de são arbitrada pelo Comando da Força PoliCial,

'0 ato t.e demissão !er sido baixado em 15 dI;:' permitindo-nos apresentar à consideração do

,dezembro, que a Cons.tituição àquela época, já exmo. sr, Interventor federal o seguinte pro
-não ma.is vigorava, derrogad'a que fôra pelo jeto de
<le-reto n. 19.398 de 11 de novembro de 1930 DECRETO·LEI
-- eóeligo dos Interventores - do Govêrno Concede pcnsão
Prr'Jisório. O Interventor federal no Estado de Santa
F não prevalecerá a contestação por do:" Catarina, 110 uso das atribuições que lhe con

nlob"os: 1) porque anteriormente à data já fere o art. 6°, item V, do decreto-lei federal
-havio o funcionário completado 10 anos de ser· n. 1.202, ele 8 de abril de 1939,
viço - 28 de agôsto de 1920 a 28 de agôsto ConSiderando que o ex<abo da Fôrça Poli·'
-de ]910; 2) porque o próprio Código dos ln- cia1, José JuvênclO Alves, fDl assassinado a ti

terve<n�:)res, em seu' art. 8°, garantiu. quanto r05 quando, a 9 ele maio do corrente ano, no

".:aos fUl1cionári?s as yantagens e "direitos a5se-,
distrito .de Siderópo.li.s, A m':lnicíp�o, de Urussan·

gur",o1os em leI antenor. ga, reahzava uma dlhgencla polICIal por ordem
12'. Em face do exposto, send0

f1agran'te-1 surpri()r:
-:men'-", ilegal o ato que demitiu �[anoel João Conc:jrlerando que a v-ítiTT'a deixou mulher P

..Ávila do cargo ele Oficial de Justiça, tem o cinco filhos menores, além de mais. um em vés-

�

Seja quai fôr o trabalho a executor, na Agricultura,
na Indúsl'ria ou na construçôo de estradas, há um

TracTracTor International' Diesel de fôrça adequada

..cOMISSÃO DE ESTUDOS DOS
SERVIDORES PÚBLICOS

.

ESTADO
'

pera atender' ao chamado ..

Cada um dos quo+ro modôlos desta série - o ps

TD-6,. os �édios TD .. 9 e 'TD .. 14 e o grande
problema.

queno

TD-18 - está pronto a soiucionor
Prp.(erindo um T racT racTor para

ccot ou C:;:';C;·C:3np. os modêlos

folhetos descritivos sem compromisso
Concesaícnórtosr

RAMOS &: CIA.

ser fornecid·os.

Peça-nos

c_

o seu

trabalhar com ól

T-6 e T-9 poderão

Rua João Pinto, 9 - ex. Pov to l 22) - Fone
Tel. Soma�c Ftor-í o n ô

po lí s .

1.641

G.

·1 �-----�------------��------------------------�

/ I � nos VAPCJQS
.

�,= iI'tlf!»
"" � �� -

- "".

?í �l

I:��;;;G�LLETTI
ADVOGADO

1
I

Crime e cível

Constituição de Sociedade.
NATURALIZAÇÕES
Título. Declaratórios

Escrito -- Praça 15 de Nov.
lo. andar.

Resid..... Rua Tiradentes
FÓNE -- 1468

1llai4!

,

23.

o "HHOQ V1:RMiFUGO
OE fFeITO seG�110
f IMOFE NS�VO AS

CQIA.Ç�S r ..4

47. r

r,Aoo
__"","'__•• ·c.,O,ft.�."·.<lO �

pera de nascer os quais ficam inteiramente a

expensas da vi líva-;
Considerando que o ex-cabo morto no cum,

primento do dever teve sempre um comporta·
menta exemplar na corporação em que servia!

DECRETA:
Art. 1 () - É concedida a Catarina Alves,

viúva da e.x-praça da Fôrça Policial José Ju·
vêncio Alves. e aos filhos menores do casal
uma pensão,_ de quatrocentos e cinqüenta cru

zeiros mensais (Cr$ 450,00), que será paga à
viúva e aOs filhos menores, em partes iguais"
Parágrafo único - Por falecimento ou ca

samento da viúva reverterá sua parte nessa

pensão em favor dos outros beneficiários, eu

quallto menores.

Art. 2° - A pensão deverá ser paga 11 con

tar da data do falecimento do cabo José Ju·
vêncio Alves, ficando o GQvêrno autorizado a'

abrir crédito especial para êsse fim, no eor

rente exercício.
Art. 3°' - Revoganl-se as disposições em

contrário.
S. S., em 10 de agôst" de 1946.
Carlos da Costa- Pe1'eira� presidente,
Gustavo Neves, relator,
Mi/tml Leite da Costa
J, Batista Pereira
Aprovado.

.

?r;.R_dr-j.
(Ass.) Udo Deeke

���mm"�&E'."�j@�-""""mB���J�C���"""""""
V�agerlS

PELO

Expresso Noturno do ]orual
O Esrl�ADO

FlOR'IANÓPOLIS JOINVILE
SAíDA DE fLORJA�ÓPOUS:

CHeGADA A JOINVILE:

sAíDA DE JOIHVILE:
CHEGADA A FLORIANÓPOLIS:

da madrugada.
da manhã.

10 da
5 da

1

7

manhã •

tarde.

Informacões:
..

Em Fpolis. - na Redação do «O ESTADO»
Em Joinvile - no Hotel Príncipe

MARIA-ZELiA.
relações de .eua pai. o

AUGUSTO, ocorrido na

27 do c'orrente
confjrmam

participa aoa parentel e pes.oa. de
nascimento de seu irmãozinho CARLOS

Maternidade de Florianópolis à

Plínio Fra,nzoni Junior e Senhora,

IA. 5 I L V E 'I R A
Comissários de Madeiras

representadàs infOl:mações
a situação de mercado.

-ENDEREÇOS:
Matriz - São Paulo Rua Guaporé. 144 Fo.ne

Caixa Posta'l 5.7Q6. - Telegráfico Apesil.
Filial: - Santos - Rua José Ricardo. 43. -.". Fone

Caixa Posttll 749. - Telegráfico: Abesil.

Presta aos seus criteriosas sôbre

4-5866.

3.526.

aeinpre em . CO'l�CI uma gorrafinha

ftPERITIVO «KNOT»
deTenha

Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

.'ESCRITÓRIO: Ruo. Felipe Scnmidt 52 - Sala 5
Edifício Cr1.l7eiro - FlarioT 6poHs.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Foi mais um 'sucesso da Rá
dio Gurujá, .a apresentação de
Mílton Moreira, quarta-feira
ultima, em audição patrocina
da por Florisbelo Alfaiate -

Relojoaria Laces - Camisaria
Julie. e Casa Perrone .

. O cantor diferente apresen
tau numeras estupendos de
�:ua autoria, deixando mais
uma vez patente, a sua alta '

classe de cantor humorista.
Hoje, Milton Moreira volta

rá a atuar ao microfone da
MaIs Popular, LMITANDO AS
TROS - 'Patrocínio exclusivo
de CARLOS HOEPECK S. A.
Comércio e Industria.
Resenha das programações pa
ra o dia 30 de agõsto de 1946

9,00 - Bom Dia Para Você.
9,30 - Notícíárío Guarujá.
10,00 - Linda Batista.
10,15 _:_ Carlos Cardel.
] 0.30 - Conheca os Estados

Unidos.
'

Bitinho (Figueirense) 2 10,45 - Cartaz das Sextas-
* * * Feiras.

JUÍZES QUE APITARAM 11,00 - Bazar de Músicas.
Foram os seguintes os ár- 12,00 - Oferecimentos Mu-

bitros que dirigiram os prélíos sícaís, .

do 1° turno do certame da la 14,00 - INTERVALO.
Divisão: , 18,00 - Pensamento So.cial
Newton Monguilhotrt 7 vezes Católico.
Lúcio Carvalho 3 vezes 18,15 '::::'.:_ Alma Portenha.
Antônio P. O. Neto 2 vezes 18,30 - Valsas Brasileiras.
ALfredo Nazareno . 2 vez 18,45 - Momento Esportivo.
Agapíto Veloso 'I vez 19,00 - Ritmos de Tio Sam.

'.(, * '"
. 19,30 - Dep. Nacional de

OS ARTILHEIROS DO CAM- -Inforrnações.
PEONATO DA DIVISÃO

-

20,00
PRINCIPAL DA CIDADE (studio).
Com os jogos de sábado e 20,30 - �úsÍiCas Variadas

domingo ultimas, são. Os se- em Gravações.
guíntes QS artilheíros do cer- 21,00 - Músicas Brasileiras.
tame amadorista da divisão 21,30 - Ultimas Melodias.

principal da cidade ao encer-t 22,00 - ENCERRAMENTO.
rar o 10 turno: I

Nizeta (Avaí) 8
Mandíco (P. Ramos) 8
Augusto (Figueirense) 6

Felipe (Avaí) 5
Cap-eta (Atlético) 5
Nev (Figueirense) 4
Leónidas (Caravana) 4
A:belardo (Figueirense) 4: IHélio (AUé1;1€0)
.Medinho (Bocaíuva)
Lázaro (P. Ramos) 3� ICalixto (P. Ramos)
Silva (Caravana)
Djalma (Atlético) 3',Acácio (Caravana) 2
Zacchi (Atlético) 21

HELSINKI, Finlandía, 29 ,(INB) -,- "Eisinin sancmat",
um dos principais Jornais desta capital, informou hoje que as

1c negociações para renovar o acordo econômico entre a Finlan-No próximo domingo, dia dia e os Estados .Unidos tinham fracassado,
de setembro, transcorrerá o

230 aniversário de fundaçãe
O jornal [ndíeou que o fato de que os Estados Unidos não

w A
' continuem outorgando créditos á nação, se deve provavelmen-uo vaI., t',.<I-·· I' d .j.� tE

-

d t
,e a .clrcun",vanclas geraIs re aCIona as com o UL a ado de paz.

_

m c�memora�a,? a a �. com a Finlandia. .

serao reallzooas vanas solem- I

��;�Og::�:t��� ���g,����� Teptando ap�oximar.-se da Rússia
tre o grêmio alvi�celeste e c Ml�DRID, 29 (11: P.) _ Continuam a chegar informaçõesFigueirense, em homenagem de que os diplomatas espanhois no estrangeiro, fazem esfor
ao sr. Interventor Federal e

ços para entrar em COl1Jt_acto com representantes soviéticos,.dedicada á cr�nka escrita. €
na esperança de concluir um a,côrdo comercial.

fal� d� ;:�I?lt�l. FAcp�tlda .
O acôroo entre a Argentina e a União Soviética incenti

sera no s 8i 10* a . .. va-Ihes a esperança de que tamlbém a Eswnha poderá reaLar

OS GOLEIROS VASADOS DO
as relações comerciais an�eriores .á guerra, civil, quando a Es

CAMPEONATO DA PRIMEIRA panhq_ compra�a d!l Russ� gasolIna? petroleo e outros pr?du-
DIVISÃO

' tos e ,lhe vendIa vmhos, llcores, teCIDOS e produtos qUlmlcos.

.Relação dos guardiões q1J.e Â -

tdeixaram prussar bolas, ao ter- �nuncla-se uma quar a' f'Xpe-
minar o 1 ° turno do certame a '" ..

b b .. '"
-

da ,Primeira Divisão citadino: flenClft com a . om a it.omlca
R'ubinho (Bolcaiuva) 241

SÃO FRANCISCO, '29 (U. P.) - o correspondente da Co-
Currú (Atlético) 17 Zumbia Broadcasting System, Dom Mosley, anunciou que a
Isaias (Figueirense) 12 .o/larinha dos Estados Unidos estava considerando a realização
Nivaldo (P, Ramos) 11 ! de' uma quarta experiência com 'a bomba atômica, com uma

Pei,xoto (Caravana) 81 explosão simultanea submarina-d,érea, produz1indo, assim, vio-
Adolfo (Avaí) 71lenta compressão sobre a esquadra alvo.
Tatú (Atlético) 6 Mosley declarou tamtém que a data paTa o ensaio não
Ary (Caravana) 3 ,fôra ainda marcada. :

Paula Ramos e· Avaí brindarãO QS amantes -_ do pebol com uma
sensacional pa-rtida amistosa, a, ser travada no· próximo domingo

nesta Capital,' c'omo parte do programa das comemorações
do 23· aniversário de fundação do grêmio aZQrra.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

SegundO nos informou a Secretaria da F.V.D., não s-erá. suspenso o certame da
Segunda Divisão, que terá prosseguimento na manhã de domingo,

com o confronto entre Ollmpico e Vera Cruz.
ELEITA A NOVA DIRETORIA DA FEDERAÇÃO ATLÉTICAIÇãJo-d.e Dunquerque, uma das

CATARINENSE . mais dramáticas epopéias da
Em Assembléia Geral, ôntem á noite, realizada, foi eleita a) ultima guerra e que [amais

diretoria que regerá os destinos da Federação Atlética Cata- será esquecida pelos que lu

rinense, no periodo 1946 e 1947. taram e sofreram pela causa

A diretoria ficou assim constituída: -;-, presidente - dr. da liberdade.
Lothário Paulo Rothfuchs; více-pres. - dr. Osmar Cunha;
conselho técnico: - dr. Paulo Otto Scheldemantel, prof. Érico
.Stretz Jr. e sr. Nazareno. Simas; conselho de julgamentos: -

ten, cel. João Cândido Alves. Marinho, dr. Leoberto Leal, dr,
Oswaldo Bulcâo Viana, sr. Walter Lang e cap. Américo Silvei-
ra d'Avila.

'

Os recém-eleitos tomarão posse hoje, ás 20,30 horas, no

salão do Clube 12 de Agôsto, gentilmente cedido. por sua digna
.díretoria.

.

*

Frcrcoasou

VIRÃO AO BRASIL DOIS
TENISTAS FRANCESES
Paris - (S. F. L) - Os su

cessos obtidos por Yven Pétra
e Marcel Bernard nos ultimes

campeonatos ínternacíonais de
tenís, tiveram repercussão em

.todos os circulas esportivos da

França 'e do estrangeiro. Por
.LIMA NJ\O IRÁ PARA O RIO I Argus) - Nos dias 7 e 8 de 'se- Intermédio da Federação de

R'lo, 29 - Depois da séria Itembro vindouro, será realiza- Tenis brasileira, os dois .cam
contusão que sofreu o

meia-I:do
nesta Capital o Campeona- peões de tenís frances, foram

direita Zízinho, o Flamengo to Brasileiro. de Tiro ao Vôo convidados a participar ne
tentou obter por empréstimo no "stand" das Mangabeiras Qampeonato lV'1 et 1(10 P o I i-
a concurso de Lima, defensor I devendo vir a esta Ca-pital 'os

•. 'I
ta n o que será organizado no

do Palmeiras ou Ieso, que na- maiores "ases" nacionais, a F.:io de Janeiro pelo Fluminen
'quel.a época tígurava corno re- fim de partícípar do certame se Foot-Ball Club.
serva de sastre no quadro do *

*
.

São Paulo. Como não obtives- ANTECIPADO PARA SITUAÇÃO DO CAMPEO-
se êxito nesta pretensão, o AMANHÃ NATO PAULISTA
clube carioca não mais tocou Rio, 29 - O jôgo entre Bo- São Paulo _ Com a realiza-
no assunto. Ontem, porém, tafogo e América, programado ção da rodada de domingo ul
voltou á canga; o sr. Edison para domingo, foi antecipado timo, estão assim situados os
,M'aichaJdo Santana, trouxe um para amanhã, sábado. concorrentes ao Campeonato
.ped�do do. Ipresidente do Fla- "'" Paulrsta de Futebol, 'por pon-
mengo, solicitando Lima por O GRÊMIO E O LIDER DO tos perdidos: _ 10 São Paulo e

empréstimo até o final da CERTAME GAúCHO Cormtíans '2' 20 lugar _ Por-
temporada, <?omo . aconte,ceu '.

Pônto A�egre" 29 - .Com O�, tuguesa di Desportos, 9; 30 lu

:d� vez anterior, o Palmeiras J?gos de sábado e dommgo ul-
gar _ Santos, 12; 40 lugar _

n�o c�ncordou, alegru:do. que I t�m?s �o Carnrpeonato d� pro- Palmeiras, 13; 50 lugar - 1'or
.Líma e um elemento mdlspe�-I f�sslOnals . �a cidade, estão as- tuguesa Santista e Ipíranga,
.saveí ao �ll]be e de forma ai-: SIm classíficados os c<?r;cor- 17; 60 tugar' _ C.omercial, 18;
.guma sera emprestado, I rentes, por pontos perdidos: 70 lugar _ S. P. R. e Juventus,

,

. _*" . 1° lugar - Grê�io, 5; 2° lu 19; 80 lug:ar - Jabaquara, 22,
MORREU APOS O KNOCK- gar - Internacional e São 'I'

'

OUT" José, 6; 3° lugar - Nacional O AVAÍ COMEl\IIORARÁ
Cidade do México, 29 (U. P.) e Renner, 8; 4° lugar - Cru- SEU ANIVERSARIO

-- O "boxeur" mexicano Tony zeiro, 10; 59 lugar - Fôrça E

Laredo, morreu ,ante-ôntem, Luz.LI.
.na cidade de Tampico, após
ter sido posto nocaute por seu

,contendor.

*

A PRóXIMA RODADA DO
OAMPEONATO PAULISTA

x
'

A próxima rudada do C.am-
DERROTADO ABEL CESTAC peonato Paulista de Futebol

Nova Yoi"k, 28 (U. P.) - O será in1ciàda s.áJbado á tarde.
pugilista argeritino Abel Ces- com o prélio lEão Paulo x San�
tac, pesando 198 1tbras, na- tas, que teIiá por local o Está
tuml de Buenos A�res, foi der- dia Munictpal dó Pacaembú.
rotado ante-ônltem, á noite, Domingo serão realizados os

por: decisão, no 8° assalto da seguintes encontros: - Por
luta que travou cóm Leo Eve- tuguesa de Desportos x C.orín
ret, pesando 224ltbras e na- tians, no Pacaemb�. R. x
tural de Nova York.

, Portuguesa Santista, na rua
A luta realizou.Jse no anfi- Comendador Sousa e Jabaqua

teatro Sterling, Bronx, Nova ra x Juventus, em "Ul'rico
York, sendo essa a nona vitó- ,Mursa".
ria Ç1.e Everet. *

OS JOGOS PARA DOMINGO HQMENAGEM AO VALOR
.DO CAMPEONATO CARIOCA BRITÂNICO

Flamengo x Fluminense,� Londres, 29 (B. N. S.)
Vasco x São Cristóvão. 1

. Segundo. informa o "Times"
Madureira x Bàngú. . um grupo de "ya<chtsmen" ar�_
Canto do Rio x Bünsucesso, gentino ofereceu uma insignia

x ao "Royal Yacht Squadrun"
CAMPEONATO ,BRASILEIRO de Londres, em homenaO'em

DE TIRO AO VôO aos "ya'chtsmen" britânicos
Belo Horizonte, 29 (A<gência I que tomaram palite na evacua-

,
I

[)]

�Ii
le'

Milton Moreira

Póvoas (P. Ramos)
Chocolate (P. Ramos)
Procópio (Fígueírense)
Ary (Figueirense)
Secura (Bocaíuva)
Lauro (Bocaiuva)
Bodinho (Bocaiuva)
Wilson (Figueirense)
Amorim (Atlético)
Irassú (Atlético)
Dane (Caravana)
Amaury (Avaí)
Tião (Avaí)
Zacchi (Avaí)
Perrone (Boeaíuva)
Fnrnerolli (P. Ramos)

2
2
2'
2
2'
2
l
1
1
1.
1
1
1
1
1
1

o acôrdo
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DR. ANTôNIO MONIZ DE·
ARAGÃO

CIrurgia e Ortopedia clinica e ci
rurgia do torax. Partos e doenças

de senhoras
VONSULTóRIO:' R. João Pinto 7
Dláriamente das 15 às 17 hores,
IUilSID1i:NCIA: Almirante' Alvim.

36. Fone M. 251

DR. SAVAS LACERDA
C1fnjca médico-cirúrgica de Olho.
- Ouvidos. Nariz _ Garganta.

Prellcrição de lentes de
oontat" .

OONSULTóRIO _ Felipe Scnmí
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

BClSID1i:NCIA � Conselheiro Ma
fra, m.

TELEFONES 1418 e 1204

DR. A."SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional de Medicina da Universida
de do Brasil). Médico por concur
JIO. do Serviço Nacional de Doen-
418.8 Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Misericórdia, e' Hospital
Pslquátrico do Rio na Capital Ir..

deral
CL1NICA .MÉD!('i\ _ DOENÇAS.

NERVI:>SA'S'
- Consultóírio: Edifício Améila

NETO
- Rua Felipe Schmídt, Consultu:

Das 15 ás 18 horas -

Residência: Rua Alvaro de Carva
'lho nO 18 _ Florianópolis.

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAL _ ALTA CJ.
'RURGIA - MOLÉSTIAS DE s-.
. ... NHORAS - PARTOS ...
"ormado pela Faculdade de Medl-
cínna da Universidade de São

Paulo, onde foi assistente por ·vA·
eíos anos do Serviço Cirúrgico do

Prof. A1ípio Correia Neto
Clrurgia do estômago e vias bi
liareS, intestinos delgado e grosso,
ttrõíde, rins, próstata, bexiga,

4I.tero, ovários e tromr-as. Var íco
eele, hidrocele, -var.aes e herna

CONSULTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua Felpe
SChmidt, 21 (altos da Casa Pa

raiso). Te!. 1.598.
RESID1l:NCIA: Rua Esteves JU

nior. 179; Tel. M 764

, ,

DR. POLYDORO S. THIAGO
Médico do- Hospital de Caridade di

Florianópolis
Assistente- da Maternidade

CLíNICA MÉDICA EM GERAL
Doenças dos órgãos inter nos·, cspec 'al·

mente do coração.
__ EI.�ÇTl?Oc...ARDIOGRAFIA
Doenças do sangue e do� r.:.ervos.

Doenças de senhot"o:'is - Partos.
Consultas diàriamente das 15 às 18

horas.
Atende chamado� .9_- qualquc� trOTa,

�inclusive durante a noite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor' Meire

les, 18. Fone 702
RltSIDtNC;A: A"ep:". "l'r�mpowslri.

62. Fone 766

comarca de Florianópolis.
que Salvador, a m€l1or

Decretos de 28 de açõsto de 1946 ".'

O INTÉRVEKTOR FEDERAL RESOLVE das republíoas americanas, e a

Conceder e.�ollaação: ,que conta' o jnaíor num-era de
A Carlos Gomes de Oliveira do cargo de Se- vulcões. '

cretário_ de tst�do dos Negócios da Justiça,

\ 2... que as desavenças s.u,
s-Educação e Saude.

. -

d brídDcsitmar: . citadas por questões e I fi. ge:
Gustavo Neves, Diretor da Diretoria da JUê: nOS Estados Unidos, dão lugar

tiça e Saúde, para responder pelo expediente a uma média anular de 5 ho-
da Secretaria da Justiça, Educação e Saúde. .

'd' 500 di
, .

Portaria de 26 de aaõsto de 1946 mlCl! lOS e lvorclos.
o INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE 3 ... que os .cavalos, as �;'Í:' éL-

Concede>" licença: fas e OIS avestruzes são os ani-
De acôrdo com o art. 156, alínea a, cornbi- -

t t t
�

OISnado com o art. 164, do decreto-lei n. 572, maIS erres res que em

de 28 de outubro de 1941:
I olhos. maiores, mas que, en-

A Maria Cordélia Gomes de Albuquerque, 'tre OS animais marítimos, al
ocupante do cargo de Oficial Administrativo" I

guns cefalópodes têm olhos doclasse H, do Quadro único do Estado, de110-' O'{· .

venta' (90) dias, com o vencimento integ-r-al. tamanho de pratos. . IClna
Portaria de 27 de açôsto de 1946 4. " que as pessoas que em-

o INTERVE:'<TOR FEDERAL RESOLVE; prestaram' a Robert Fulton o ELEctRO-MECÂNICA
Conceder licença :

d' h
.

t
- , Ccm:ertam-lIe Gel,adeiras, RegilltrQ.-De acôrdo com o art. 156, alínca b, cornhi- In erro para a con ruçao ao

b de sua
í - dorcs , Numeradoras, Carimbo.,nado com o art. 158, do decreto-lei n. 5';2, arco.a vaJpor .

e sua mvencao
, Mimiúgrafo., Máquinas de Escre-de �8 d:. outubro de 1941:. . estípularãm que os seus nomes ver Calcular, Costurar etc ...A Joao Teixeira da Rosa júniot-, ocupante',..... .

d
'

d d I J d
.

IOf" I A � nao seriam menciona OS, com
I
Enrolamentos de Motores, Esta-o cargo a c asse a carretra (e reta ....u-

• • 1 .

d'ministrativo, do Quadro único do Estado, de medo do ridículo em que cai-I
blhsadores, Vo tlmet;os. e emaur.

sessenta (60) dias, com vencimento integra l. riam se o publico viesse a sa- A' d' ,.aparehlho., deletfrlcos'd _

. . _ ten em-IIe c ama oa ora a capl-ber .que apOIavam COlSa tao te- tal sob a direção dos ara. ERNESTO
merária. WOJCIKIEWICZ, IR. e ADOLFO
5. " que a soberana da In- TREMEL

Rua Victor Meirellell n.O 18glaterra possue o mais valioso (PORTÃO)binóculo de teatro existente
no mundo; e que essa joia, de
platina, é tôda incrustada de

'diamantes, rubis e safiras, ten
do custado, na época da rai
nha Victoria, a enorme soma
de 6.000 libras estrelínas.

6. " que a sucurí.a maior Idas serpentes do Brasil é uma
das maiores do mundo, possue ----.......------.....---..

na cauda, á maneira de pés,
duas unhas córneas de qUE
se serve como garras para sus
tentar o impulso com que Si:
atira sQ,bre a prêsa e para cvi-

-,

.

tar que seja arra'stada 1)01' es
ta, quando de proporrções ou
força ,maiores do que as suas.
7. " que cada Ur.:lg das

-grandes fáJbricas de papel pa
ra fotografia, nos Estados Uni
dos, .gasta anualmente cêrca
de quatro milhões de ovos. só
para aproveitar a albumina

Por�o Alegre, 2" {Via aérea) de suas claras. I
-:- .A Imprensa revel� que na 8 ... ,que, na Antiguidadt', a'ultIma semana, regIstaram-se 'execução do canal do Mar Verem Porto Al(}gre 32 casos de melho custou a vida detuberculose. 120.000 egipeios; e que,

.

paraNa meS!ma sen;�na, falece- Iconstruir ,cada uma das pirâr�m 28 peSs?as VItImas da ter- .mides, foi preciso o trabalho denvel MolestIa.
360.000 homens pelo espaço de

T I t·d 20 anos.

e egramas
.

re I os 9.".. que, recentemente. só
Acham-se rettdos na Estação para conservar um dos mola

Sede, os seguintes telegramas: res de um elefante., Mr. E. L.
Erman Fagundes, _ Eugê- .Percy, veter.inário do Jardim

nio Esteves, _ Jussal'a Rios Zoológico de' Nova York, gas-
- EVaJristo Mendes Peixoto, - tau uma quantidade de ,grani- na..Jse escuro, �nqu:anto os dia
Ari Batista .da Silva, _ Dl'. to que daria para preencher mantes falsos, nas mesmas;
Edgar Pedreira, _ Farias, -. cêr,ca de 150 dente� hUIn8nos. condições, produzem uma luzI Seoª,stião Luiz Junior, _ Joãc 10 ... que o rei Henrique IV, raiada por sombras irregula-
Cancio c.osta, _ Capitão Má- da França, nasceu num dia 14 res.

ximo, _. Eugênio Dutra, - de dezembro e monreu num 12. " quê rus chamaJdas for
Pe:dro Kuss e Manoel Hernar- dia 14 de maio; que aquele mo- migas vendes da Austrália, fa
dino Costa. narca viveu 4 v,ezes 14 anos, 14 zem ,construir seus formigud

semanas e 4 vezes 14 dias; e Ias por uma raça de pequenas
que finalmente, há 14 letras aranhas muito engenhosas a
no seu nome" Henri de Bour- quem íprugam dando-lhes para
bano comer seus ovos, depois de "';'a-

11". .. que os raios ultra-v.io- sios; e que aquelas aranhas,
letas podem ser empregados ao contrário do que se possa
para distinguir as verdadeiras julgar, tr.aba)ham de muito
pedras preciosas das falsas; e lboa vontade, pois, para elas,
que, por exemplo, um dlaman- não há por certo manjar mais
te autêntico, submetiJdp áf ação saboroso do que ovos de formi-
dos raios ultra--violetas, tJr- .ga .

DR. ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

Oos Serviços de Clínica Infantil da
Assístêncía Municipal e de

Caridade' .

CLtNICA MÉDICA DE CRIANÇAS
ADULTOS

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

RESIDJ1:NCIA: Rua Marechal Gul·
Iherrne, 5 Fone 783

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialistâ em DOENÇAS

DOS OLHOS
.

Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no Rio de Janeiro
CONSUL'I1AS - 'pela amanuã:
diariamente das 1O)j0' 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 Coutinho, 58

'DR. M:'<"R-IO WENDHAUSEN
Diretor do Hospital "Nerêu R-amos"
CLíNICA l\1:ÉDICA DE ADULTOS

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

Te!. 1545
Consultas: das 4

-

ás 6 horas.
Residência: R. Felipe Schmidt, 38

- Fune manual 812

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de
Sifilis do Centro de Saúde

DOF.NCAS DÃ PELE - SíFILIS
- AFECÇõES UItO-GENITAIS
DE AMBOS OS SEXOS _ HAI&;
INFRA - VERMELHOS' E ULTRJ'.-

VTOLETAS
CONóSULTAS: das 3 ãs 6 IIs. - R.

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

DR. NEWTON D'AVILA
Operações _ vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, réto e
anus _ Hemorroidas. Tratamen

to da colite amebiana.
Fisiol!!rapia _ Infra vermelho,
Consulta: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às .n.ao hs
e, à tarde, das 16 hs. em diante

Resld: Vidal Ramos, 66.
F'on» 1067

';' .

FRACOS •

AN�I(OS
TOMEM

Vinhi &reIsme
"SILVEIliA"

AUTOMOBILIST4S
Atenção

Pal'a o seu dínamo ou

motor dê arranco

. lJ.
.•

J,\c,o OFICINA ENALDA
ec""o-Rad\f)."\e Rua Conselheiro Mafra

I ne. 94
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. C6MPANIIIA •ALIANÇA
.

DA BAIA·
,..tI.tI••• 117. _::. lHe: • A.t A
IlfCElfDIOS.. TUlfSPOBTJ:8

.Cifras ,do ,Batsm;tl de' 1-�4"4:

. .

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

,Ctt
Cr$

80,900.606,30
5,978Aol.755,97

67.053.245,30
142.176.603,80

"

"

Sinistros pagos nOb último!! 1\). anaIS

Responsabilidades
98.687.816,30

76.736,40!.306,20

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Fraocisco
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim B"arreto cí� Araujo
e José Abreu.
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Go��.!o�� 27 �2ôsto��1�dO I'�-
O I�;,:��ENTOR FEDERAL RES�LVE \(
De acôrdo cont o art. 169, do decreto-lei n.

431. de 19 de março de 1940:
Ana Gomes para exercer o cargo de DepOSI

tár io Público do Ju.ízo de Direito da comarca

(de Florianópolis.
T01'ltaJ' sem ejcito :

O decreto datado de 8 do corrente mês, que

nomeou Campolinc Alves para exercer o cargo
de Depositário Público do Juízo de Direito do

Aos .nossos

Agentes
todo dia esta coluna

até o fim
leiam

-- Pedimos aviso r por
ma. quondo o jornal não
no meamo dia.

telegra
chegar

Copyrighl dá
TheHAYE roo H1AROllnc.

I. Laboratório

(j�
-Ú vv1 do .'

-

CI;:r.h.M_ú�.:
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CONTRA FEQIDA�

Rsdio-Tf cnico-Electroo
Fundado em 1935

Montagem de !'ádios, Ampli
fica dores-Transmillaores.

Mat9rial importod,. direta
mente dos U. 3. A
Proprietário

ütemsr GRorges Bõnm
E�ectt e - Te.cnico - ProfisaioTla)

formado na Eurôpa .

.

:rlorianópol�.
�U(1 João Pinto ri. 29 -- Sob.

32 casos de tuber
culose em uma
semana

Siêmara

ESCRITóRIO IMOBILIÁRIO
A. L. ALVES

MACHADO I: CIA..
Agiacia/l e Repruentaçõ•••m

G••al
Mo. triz: Flal'ian6polh.
Ruo J!)ão Piato i n. !II
CCIixa Po.tC1l, 37
Filie!: Cr••ci6ma

Rua Floriano Peixoto, ./a
(Edil:, Pl'dpt'Ic.I.

T.legrama.: ·PRIMUS·
Aaeint". '10. principal.
.... ., .. I ,,;..,io. oi" E.to ti"

Rua Deodor::., n. 35 - Foolis.

Encarrega-se cie: compra, venda, hi

pateca, legalização, avaliaçâo "": admi-

nistração de imóveis.

O"sraniza, também, papéis para+com
pra de propriedades pelos Institubu
de Previdência e Montepiq Estadual.

HO�OS
e

USADOS
Ccmpra
f" Vef'de
]di"ma.
pCJtu·
Quê., �.

}lonhol,
frand!D,
iI\(llêa, \
etc.

Romance, Poesia, Religião, A
viação, Matemática, Fíllica,
Química, Geologia, Minera
logia, Engenharia ,civil, mili
tar • naval, Carpintaria, De
.enho, Saneamento, Metah,u
giQ; Eletricidade, Rádio, Má,
quina. }Vlatare., Hidráulica,
AI"ei\aria, Agricultura. Vete-

I inária, Contabilidade e

Dicionário•. etc •.

B'R I T O
o alfaiate indicado
Tiradentes. '1

.

Fabricante e distribuidOt'es das afamadas con

fecções uDISTINTA" e ·RIVET. POS;JUe um gran.
de sortimento de casem iras triscados, brins
bons e barato•• a.!godões. morins e aviamentos
para alfai«tes, que recebe diretamentE> d '19

Snrs. Comerclant•• do interior no sentido de lhe faz�Hem uma

Florianópolis, - FILIAIS emJ81umenau e Lajec.
melhore. fábricas. A Caso '"A CAPITAL- chatna a

visita ante. de efetuarem suas compras,
atenção do.
MATRIZ em

)
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CONGRESSO SINDICAL
Ao 'Congresso Sindical dos T'rab�lbadores B�a'sileiros, pa�rociDado. pela .'e�era�ão �acio�al �os:
Marítimos foi indicado o operárIo sar, Floflsmundo Garcia. qU'e Já seguIu para o RIo de Janeiro,.

onde representará o Sindicato dos Metalúrgicos Mecânicos e Materiai Elétrico de Florianópolis ..
'

" Os trabalhos do Congresso terão início a 9 de setembro próximo.

Totalmente perdido o «Buenos
Os primeiros socorros.

- A tripulação. Um morto e varies feridos.

- O salvamento dos nasseceíres e tripulantes.

Noticiamos em nossa ; edi-. Santa Marta. gentina, faleceu. Um outro-

ção de ontem' que o navio ar-I Hoje podemos prestar mais tripul:ante foi transferido para.

'I
- h h

.

gentíno "Buenos Ai.res" dera' alguns informes aos no8'SOS Tubarao, onde se ao a ,0S1)I--

Florlanõpolb, 30 (je Agosto de 194,6 à praia, próximo ao f'aról dei leitores, graças às informações taltzado. Três o�tro� enferma--

-----------------------------------------

'

que nos foram prestadas por ram em consequencia das chu-

autoridades devidamente cre- vas e do frio. A bordo do' "Bue-

denciadas.
nos Aires" viajavam, ainda, 5,

OS PRUIEIROS SOCORROS passageiros, entre os quais 3·

Tão logo foram captados os senhoras, que, são e salvos, to

sinais de socorro emitidos pe- ram encaminhados a Tubarão".

lo "Buenos Aires", navio de onde estão passando bem, jun

cêrca de cinco mil toneladas e tamente com alguns outros tri

que viajava sob o comando do pulantes. O comandante do na

cap. Mason, acorreram ao 10- vio, acompanhado de mais ou-

cal OiS navios que navegavam tros 12 homens, permanece-'

nas Imediações. O primeiro ram no Farol de Santa Marta;

a chegar ao local foi o Rio Loi-
O SALVAMENTO

de, seguido 'Pelo "Siderurgica AIS 4lutorIalides, cientes dos:

2", Itapuea e um outro navio que se estava ,passando com

uruguaio, cujo nome não con- o navio argentino, deterunina-·

seguimos apurar. Cada qual ram que dois aviões, um Cata-·

I procurou prestar os socorros Una e um outro da Base Aérea

,

possíveis, tendo, entretanto, o de Florianópolis, sobrevoas-o'

"Siderúrgdca 2" permanecido sem o local, :afim de tentarem a'

junto ao navio sínistrado du- salvamento dos, trãpulantes e

rante todo o tempo em que se passageiros. O mar, entretan-

tentou salvá-lo. to, revolto dado aos fortes,

A TRIPULAÇÃO -- UM MOR· ventos então reinantes, não,

TO E VÁRIOS FERIDOS permitiu a amerrissagem dos.

A tripulação era constituída aviões que, em consequência,

de 43 homens. Destes, um de- passaram a fazer o serviço de'

les, o 3° maquinista, Juan ligação.

Somma, de nacionalidade

ar-j
Entrementes. como a situa

ção do barco era cada vez píor..

..., me,
os 'que se achavam a bordo ini-

cíaram o salvamento por meio

das baleeiras de bordo.. En

frentando a monte a todo o i11S-'

tante conseguiram chegar à.

terra firme.
Já se achavam todos a salvo,

exceto o comandante que - in-'

sístía em permanecer a bordo
até que nada mais fosse possí
vel fazer.

O imediato, que se achava,

junto aos demais tripulantes e'

passageiros salvos, numa fu.
ç a n h a arrojada, prenden
do uma das extremidades de

Cessou a greve. Do
'I'riestre, 29 (U. P.) - Quase I

Atodos os sete mil grevistas dos SS ..

estaleiros de Monfalcone rei

mciaram ontem o trabalho,

depois de dois dias de parali

sação em sínal. de protesto
contra a permanência ',de tro

pas britânicas e policias civis

nos estaleiros, "para manter a

ordem". Pequeno número de

operários esteve ausente de

vido á intlmídação de outros

grevistas. O govêrno militar

aliado recusou atender o pedi

do dos grevistas para a retira

da das tropas.

Embarcadas para os

portos da Europa
Bahia, 29 (Agência Vitória)

-- P'elo cargueiro belga "Capí
taíne Paret " foram embarca

dos para. os portos da, Europa BAHIA, 29 (Agência Vitória) "- O povo bahi!ino por t�

muitas toneladas de piassava, I das as suas classe? sociais está apoian�o a atuaçao do presi

earoá, fumo, cacau, manteiga I dente general EUfICO Dutra pelas medidas que vem tomando

de cacau e outros p,roduto.s. para o barateamento da vida em geral. ".
--------------------------

Cogita-se a construção de um pêrte foi agradece� �o

na ilha de Santo Amaro
Preso da �epnbllca

Rio, 29 (A. N. - Esteve no

Palácio do Catete, afim de

agradecer ao. Presidente da

República, a perna mecaruca

que lhe prometera, o ex-prací

nha Gilberto da Costa Régís,
natural da Bahia. O Presíden

te ainda deu a êsss soldado da

F'eb uma carta apresentando

o ao general Cândido Caldas,
Interventor daquele Estado,
determinando o aproveítamen

to do mesmo em função com

patível com a' sua situação.

Ilires»

Jeão Daut Oliveira a

de Florianópolis
sr .. dr ..

Comercial
o Sr. Charles Edgar Moritz, presidente em exercicio

da Associação Comercial de Florianópolis, recebeu o se

guinte telegrama:
"Associação Comercial - Florianópolis

Ao encerrar os trabalhos em conjunto das Federações

Sindicais do Comércio e Associações Comerciais aqui reu

nidas, afim de apresentar ao gàvêrno as sugestões recebi

das para uma urgente solução a atual conjuntura �co.
nômica e social, tenho o prazer de açraâecer: o ualioso

concurso dessa prestigiosa entidade através da brilhante

atuação apresentada pelo companheiro Severo Simões,

cujo espirita publico e patriotismo, mais urna vez foram

devidamente apreciados nos debates dos problemas exa

minados. Alimento esperanças em que as sugestões ofere

cidas ao govêrno muito poderão contribuir para mormali

sar a nossa grave situação econômica. Cordiais saudações

- (a.) João Daudt Oliveira; - presidente".

o povo baiano está satisfeito

S. PAULO, 29 (Via Aérea) - O porto de Santos está en

tulhado de navios de várias nacionalidades que aguardam lu-

gar para atracar.

.

O comércio paulista está disposto a pediJr que o desemba

raço das mercadorias seja feito no porto do RiQ de Janeiro.

Informa-se que está em estudos a possibilidade de cons

trução de um novo porto na ilha de Santo Amaro e bem as

sim a encampação da São' Paulo Railway pela Companhia

Paulista, medidas que poderiam aliviar 'O desembarque de

mercadorias em Santos.

SRA. TOLENTINO.

DE CARVALHO

A' prova de

À hora em que encerrávpmo. 011

trabalhos nesta .redação e indagá

V.lmOIl à Casa de Saúde São Se

bastião ÜO estado de lI:lúde da

exma. r sra. d. Rute Tolentino de

Carvalho, dign••imo ellpôea do

dr. Adalberto Tolentino de Carva

lho, 'diretor da Colonia Santa Te

reza. recebiamoll a \ infausta notí

cia do falecimento daquela ilustre

dama. .

Esse tri.te acontecimento enluta

a nossa sociedade, no .eio da qual
dona Rute ; pelo .eu boníssimo

coração e pelas suall peregdnas um cabo, à terra firme, conduz'

virtude_. conqui.tára 011 mais elo- a outra ponta, amarrada em.

quen tell e conllagrodoras prOVOII de sua cintura; a nado, até o na-'

lIimpatio "admiração. A sua bon-

dade. a par da dedicação do lIeu
vio. La chegando, depois de'

ilustre espôso. ao. internados da com o cabo formar uma ponte"
Colonia Santa Tere2'a. conferia ao êle e o comandante Mason

benemérito casal Um dignificante abandonaram o navio que, al-,

diploma de abnegados lIerviço. a

Santa Catarina,
gurn tempo após, se perdia to--

Toda. o. esforços médicolI ;lara talmente, partindo-se em dois.

salvar dona Rute. da molestia que

I f)a acometera. foram baldados.
I

• Cumpriram-IIe OI imprescrutávei, O ESTADO encon.. .�

Bombaim, 29 (U. P.) - Ad' d P dêellgnioll a rovi encia; que de- Ira.se à venda na

polícia abniu fogo hoje contra termiram fôsle o noslla lIociedade

urna multidão de grevistas que ferida pela perda irrepar·ável.

I
banca de jornais

fazia uma manífesoacão vío- Ao dr. Tolentino de Carvalho, e Beck' I'- à exma. família, externamo. 011

«),

',o
lenta á proibição de comícios. n:O"OIl maia comovidos pêsamell.

,
15 ferid.os. VáJrios policiai'S �

_

_

fo_ra_,m_f_er_id_os_p_or_p_e_dr_as_. 1Previsão do tempo
Fanático japonês' ameava um delegado h:�v��ã���o30';empo

até 14,

S. PAULO, 2� (Via Aérea) . -Um elemento da Shindo- Tempo: ,bom, com nebulo-

Remmei enviou ao delegado Geraldo Cardoso de Mello, da sidade.

Ornem PolitilCa, uma carta ameaçan:do-o dé mome casü não' Temperatura: estaveI.

cesse o combate á organização nipônica. Segundo informações Ventos: predominarão os dO"

que 'colhemos no Serviç'Ü Secreto da Polida Politica, já se quadrante sul, frescos. ,

saJbe a identidade do autor da carta em cuja pista se encün- Temperaturas extremas der

tram váJrios investigadoves. Espera-se que o fanático nilpônico Ihoje: Máxima 23,1 minima:,

seja prêso hoje mesmo.
.

- 16,5.

bomba o carro de Bevio
PARliS, 29 (INS) - O automóvel que o ministro do Ex

terior brítaníco, Ernest Bevin, está usando durante sua esta

da em Paíris, foi equipada com vidraças a prova de balas. e

uma carroceria a prova de bombas, corno precaução extra con

tra qualquer atentado dos terroristas judeus contra sua vida.

Além disso, montou-se vígílancía constante nos aparta

mentos .de Bevin, Alexander e outros destacados membros da

delegação brítaníca á Conferência de Paris, localizados no

Hotel .Rei Jorge V.

Um aparêlho capaz de localizar

o aeroporto a 120 milhas
I

RIO, 29 (A. N.) -- Em Sidnei o Conselho Australiano de

Pesquisas Cientificas e Indust.riais, aperfeiçoou o aparelho

que permi.te -aos pilotos localizar os aeropontos a uma distan

cia .de cerca de 120 milhas, seja qual for a dir,eção onde se

encontrem, mesmo em condições atmosférica:s as mais desfa

voraveis. O instrumento será exibido pelcrs--orn.entistas de. Sid

nei na Confel'ência Técnica da Organização Provisória de

Aviação Internacional, a realizar-se em n'Üvembro próximü.

MOSCOU, -29 (U. P.-) ---: O gene};alissimo Stalin, na qua

lidade de ministro das Fôrças A1rmadas, assinou um decreto

que estipula as regras de procedimento do pessoal militar em

reuniões publicas e sociais, inclusÍ'V'e o modo como comiportar

se nos transportes ,coletivos. O mesmo decreto. sa:lienta o prin

cilpio de obediência dos soLdados aos oficiais e superiores.

A emissão do decr.eto foi anunciada pelo "Estrela Verme

lha", mas os detalhes do. mesmo não foram publicados.

No\rQS qllIlas

militares na

Distúrbios em
Bombaim

para os

Rússia PITIDLIII
,11111[11

'CONTRA CASPA,

QUEDA DOS CA·

OHOS E DEMAIS

AHCCOES DO

·1···.:·,
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