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Ontem. ao ingressar no recinto da Assembléia Constituinte.
o sr. Merêu Ramos, segundo anunciaram es rádios, foi
recebido por "uma verdadeira tempestade de il.plausos·' o� -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

primeiro ministério' constitucional O gral. 'Dulra falará à'Nação
professor Luiz Carpenter ou ne, Aeronáutica, brígadeíro AI- RIO,' 3 (Via Aérea) -- Informa um. uerpertino que o

'

sr, J. P. Coelho de Sousa; Tra-: ves Seco; Viação, Edmundo presidente Dutra falará á -naçiio a sete de setembro sobre-
balho, José Américo; Comér-] �Iacedo Soares] Guerra, gene- a situação politico-administrativa do país. Acrescenta que
cio e Indústria, João Daudt de ral Canrobert ou general Ce- o chefe do governo fará rápida descrição do, desenvolvi-
Olivelira; Econômia, Ag-ostí-. S8.1' Obino; Banco do Brasil, menta dos âiuersos setores as atividades publicas, princi-
nho l\'Ionteiro.; Saúde e Previ- Daniel Carvalhoj Prefeitura palmente sobre os problemas da produção, transportes e

dência Social, Luiz Óaprolío- do Distrito Federal, l\'Lozart [irumcas.
Lago ; chefe de pollcía, minis- '" A.

A presidência' da Câmara' �i;�t�r!�:tl:nl��o":i C!�3b��!�ére�)e�Fal!!�!��r�e��ae��d�sCI!
RIO 3 (A N) O' r t Iití d 'I o "D'" d N It '? dq ao Dlário da NOite r O de- sentido de oferecer sua colabo-

d' 't· id de
.

--

� jorna IS a�. aOtI r�os e:�?V� �e:, •.

' ' lar� a. d01be d' íI}1tUJA1- legado de enconoruía pó,pular ração á nova lei que será em

gcTan. e adIV Da. ptadra coHn ,ecer o' can Ed a o ad prpes1L, e�cITa. a Clatn�U�1 �erao. �lesdo rar ?s
t
res

declarou que dentro de alguns breve decretada peta govêrno,amara os epu a 'Os. 0Je, nos corre ores o a aCI0 ira- m ístérfos, erian o-sei ou ·ros.
di derá f 1 1 t m combate mais amplo3 t d '-I-: f t Id t d C

,"
A' las po era a ar c aramem e nu, ,

, ,uen es, a mrtaa-se que o u uro pres en e a ::mara sera Acellt1).a que .0. coronel
• l,c�des enérgico e sem tréauas á ga-um destes quatro deputados: Agamenon Magalhães, de Per- Gonçahes Etchegoyen Ira pa- sôbre as medidas que írão ser

naneía.
'"

nambuco, Benedito Valadares, Minas, Costa Neto, São Paulo ra' a Co.missão Nacional de tomadas numa grande campa
é Sousa Costa, Rio Grande do Sul. Preços, nha contra Os exploradores do

povo, em São Paulo. e Rio. E�
ousou-se de' falar sôbre a data
em que será iniciada a campa
nha esclarecendo que a medi
da obedecerá a instruções do

presidente Dutra, indo desde a

prisão por crime inafiançável
ao fechamento de estabeleci
mente comercial, Adiantou que

o
Rio, 3 (Via, aérea) O

"Diário .da No.ite" revela o. iu
turo míulstérlo do general Dn
tra,: Justi!!a, Sl'S. Ivo d'Aquino
ou JUace(lo. Soares; Bxteríor,
Otávio lUang'aheira; Agricultu
r:!l, Israel Pinheiro; Educação,

}r

o apôio do PIO será·· unânime
RIO,3 (Via Aérea) -- Vai reunir-se o PTB, a fimde to

mar posição quanto á candidatura á vice-presidência da Re

publica, Segundo _àpuramos; hoje, entre os lideres trabalhis
tas, sua representação unanime sutraçarâ o (nome do senador

rverêu Ramos,
.

Mais uma cooqlfista dos trabalhadores
RIO, 3 (A. N.) -- Atendendo á solicitação do Sindi'cato

os 'I'rabalhadores em Industria de. Tecidos e Fiação do Rio
de Janeiro, o ministro do Trabalho determinou que o restau
rante a ser instalado no hipódromo da Gávea, mediante en

tendimento com a diretoria do Joquei Clube seja utílízado pelos
trabalhadores que exerçam atívídades I no bairro da Gávea..

I

Re'curso negado'
Rio, 3 (Via aérea) -- O Su

premo Tribunal Federal não
conheceu, unanimemente, o

re00UTSO extraorddnárto 10.795,
procedente' do Rio Gtande do
Sul, em que é recorrente Paula
Dreher: e recorridos Helga
Porto Michelsen e sua mulher.

Fala O' senador, 'Nerêu Ramos

Satisfeitos os deputadOS comunistas
Rio, 3 (Via aérea) - Cou- tal' novll;s, e �ormentosas ?�d�s

forme noticiamos, uma comís- d(ll arhítraríedades POhClaJ,S,
são. parlamentar esteve com o que só enfraquecem o seu go

presidente Dutra, sábado, no Yêrn�. e g'eram,o. dei'iassooss�go
Guanallara, a fim de fazer eu- no-seio da famílía hrastleíra,
treg'a ao chefe do govêrno de O chef(" �,o govêrno mostrou t),

�ue trouxe um tainque de gaso- elxpressiva moção de solidari(\. melho.r ate:.�,� ? h'Ul V')ntndií
bna de. 9 t_?neladas,. um trator, dade diante dos ,lamentáveis possível pai'a po.r um pOll�O fi-
27 ,?ammhoes, �8 mIl sacos de

I' acontecimento.s que agitaram ual aos g'raves fatos fiU9 lhe
farl'nha de tngo, 4 tambores. o Rio. fizemos vêl'. Vimos que o g'e-
de 61eo, grande qualutidade de A propósito do seu en.contro nell'a] Ga.spar Dutra desconlle
aveia, sal e arame farpado. com o presidente Dutra, o (lel- cia, completamente as violên

Chegüu também o "Biburi", putado comunista sr. Cah'es cias e que não as apoiava'".
proced.ente dos Estados Uni- Brito declaro.u á re1lol'tagem:

Idos, trazendO' gel-adeiras, d,- - "Tive ,ótima impressão Cami$a8, Gravatas, Piiame.,
dios, peças de automóveis, vál· do llre,"idente,. T�Ill,!tO cel'teza

I'
Meia. da. melhores, pelai me

vulas, material fotográfico c I de que êle CUm]lnra.a su.a pr�- ncires preço. ,6 na CASA ,MIS
produtos farma.cêuticos. messa, de tudo fazer pala eVI· CELANEA - RuoC. Maflf.l, fi

RIO, 3 (Via Aérea) -- Ealanâo a um uespertino so

bre a sua escolha pelo diretório nacional do PSD, para a

vice-presidência da Republica, o sr. Nerêu Ramos declarou:
--

ccSou muito grato aos que se lembraram do meu

nome .para tão alto posto na vida politica nacional. Foi
uma demonstração de coniiança do meu partido e uma

homenagem a um pequeno Estado da Federação".

Desmentido categóric,o da pOlíCia I

RIO, 3 (A. N.) -- 'O Gab. do Chefe de Policia, distribuiu
a seguinte nota: "A notícia de que a censura, feita, em pu
blicação de estudantes da Faculdade Nacional de Filosofia,
foi determinada ou inspirada pelo 0.hefe de Policia, é inteira
mente destituída de fundamento. O. formal desmentido da
chefia de poli�ia foi levado ao :conhecimento do presidente.

Ião haverá golpe de estado
MONTEVIDÉO, 3 (United) -- "Não haverá golpe de es

fado nem desordens e as eleições gerais para' a escolha dos
170VOS dirigentes da nação realizar-se-ão definitivamente em

vinte e quatro de novembro" -- declarou o ministro do Inte-
rior, Carvajal Vitória, ,

Interrogado acerca da inquietação reinante, acrescentou:
�'O golpe' de estado 'é insultuoso para o poder executivo e nin
guém tem o direito de levantar suspeita contra o governo".

Recusado pelo Govêrno britânico
LONDRES, 3 (U. P.) -- ° Governo Britanico recusou o

pedido da Aigênda Judáica, de que o plano sionista dum esta
do autônomo judeu na Palestina seja tomado como base 'da
Confederação Ambe .JUldáiea nesta Ca:pital. Admite-se que,
diante disto, a Agência Judáica re'solva bokotar a Conferência.

Combatida italiana·a proposta
PARIS, 3 (U. P.) -- Na reunião da comissão politica para

a Itállia, 'Coube hoje, ao delegado yugoslavo, Bebler, responder
, l'l.S declarações de Bonomi. Como era de se esperar, o represen
tante de Belgrado combateu a proposta da Itália, de incluir a

parte italiana da Venezia Giulia ao território de Trieste.
,

Como se. apenas fôra soviética!
_ MOSCOU, 3 (U. P.) -- Esta capital, como todas as cida
des da União Soviética, está hoje profusamente engalanada,
celeorando ,o Dia da Vitória sobre õ Japâo. Todas as fachadas
e cartazes apresentam essa vitória corpo puramente. soviética,
não fazendo qualquer alusão ao papel dos alliados na derrota
do Japão.

Vitimado� dois parlamentares
RIO, 3 (Via Aérea) -- Os deputalos Antônio Correia, ude

nista do Piauí e-José Maria Crispim, comunista de São Paulo,
foram vitimas de um desastre de automóvel de alguma gra
vidade.

Sabe-se que o sr, Antônio Correia fraturou uma _Rema.
Foi nomeada uma comissão parlamentar para vis-itar os

feridos.

)

Grande movimento
no pôrto do Rio
Rio, 3 (Via aérea) - Foi

grande o movimento no pôrto,
ontem. Entre os vários navios
entrados figura o "Goiaz Loí
de", vindo dos Estatlos Unidos,
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CLUBE-·12 DE AGO�tO. --7 de Setembro, concerte da Orquestra Sinfônica-
e grande baile em homenagem à Independência e dedicado às debutantes de 1 946_

� As mesas já estão sendo reservadas ..

,

Armas' atômicas
«Franklin ,D.

a bordo
Roosevelt)

do
,.

PEQUENOS MODELOS,
ALTA COSTURA

branca e espirais vermelhas,
com largas mangas "ciganas".
Acompanha esta "toilette" le
ve, um "manteau" cinza-azu
lado com duas pregas que par
tem dos ombros, até em baixo,
na barra. A cintura, marcada
na frente e atrás por abelhas
bordadas,

.

a gola redonda e
dois hobres bem altos dão ao

casaco perfeita elegância.
* * *

A BORDO DO PORTA-AVIÕES "ROOBEVELT", NA BAIA
DE NÁBOLES, (Uníted) - O contra-almirante John Cassa

dy declarou que se encontram a bordo do portá-aviões "R'Oo
sevelt", armas secretas, porém, negou-se a revelar se eram

bombas atômicas.
.

No ICUnsO da entrevista que concedeu a jornalistas italia
nos, um deles perguntou-lhe: "Tem v. s. muitas armas atômi
cas a bordo?" Cassady replicou: "Sim, porém, por favor não
me pergunte nada sobre isso". Acrescentou que os 123 caçais
que leva o porta-aviões estão 'preparados para entrar em com

bate. Interrogado se pensava que haveria mma terceira guerra
mundial; Cassady respondeu: "Parece-me que há meia duzia
de barris de pólvora no mundo, e se certas pessoas não guar
darem os fósforos em seus bolsos, pode produzir-se uma ex-

plosão"...
I

ELE8ANVI4, CONFORTO E ÉCONOMI4
consegue·se com os trajes sob-medido'-

..
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Boa
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to

FARMÁCIA ESPERANÇA
do Fnrmaeêutleo NILO LAUS

Hoje e amanhã serâ=a-sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras - -Homeupáfias _ Perfu-

.

marias - Artigos de borracha.
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A. L. ALVES

Rua Deodoro, n. 35 - Foolis.
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REí'fRARAM SUAS GANDI- .

DATllRAS
Tôdas as bebidas, inclusrve as

fabricadas em outros Estados;
retiraram' suas candidaturas,
par-a çeinar' nos lares cararí-

r uenses,
- em vista da certíssi

m9 vitór,ia do aperitivo KNOT. i;
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4 cois�, lá, também DEMOCR TA CLUBE
está rUim De ordem do' s r, Vice-presidente, em _ercício, tenho o gr<Íto

ANIVERSÁRlOS sário natalício Holjywood, 3 (U. P.)-Tam- prazer de convidar ali Srs. Sccros e Exmas Familia.. para o soirée,

Prof .. Celso RUa .

do estimado ío- bém para as estrelas é difícil comemorQti�a co (eDIA DA PA rRIA», que esta sociedade reali7ará.
vem Joel A:lves. encontrar casa mesmo na ca-

em e�u� �al,oes. em li' nóite de 6 do corrente,' sexta· feira proximea.
A efeméride de hoje regista }fario SérgIo

'

,
. .

'
.,.

com I1\1CIO ali 21 horaS! '

,,0 aniversário natalício do nos-
,
Faz anos hoje o menino Má-l J)lt�� do s,eu imperto ?lllema��- O t(l.lâ�, correspondente co roÊ!, de Agôsto p. findo, permitirá

,80 prezado conterrâneo sr.
.

S' 0'" ,

' l gráríco. E o, que esta ver'ifi- o raspectlvo mgreS80.

prof. Celso Rila, inspetor de �1O ergro, ,fl�ho do sr: Ar! Ma- cando Margaret, atriz do nal-] ,

Delide já, na Tesouraria da sociedade, estão à di.posiçâo dós

r!L' �ecretano da Caixa Eco- co inglês que recentemente lntere.�lIados. as .:qne5as. que serão vendida. ao pr"ço de Cr$ 1,0.00,

Grupos Escolares na círcuns- nornica Federal de Santa Ca- f tréí f"
Cad :nc�ara <'5 dança. o afinado ..Democrata J",zz».

críção de .Araranguá. tarina
ez sua es rela num ilme de FlollonopolüJ, a de Setembro de 1946

Menina �Iaria Alice -Flores Srta. Fani Schmidt �ollywood, Mangarat .está ha- LUIZ MARTINELI. 1.0 Secretário

Regista a data de hoje mais R
.

t d t
bítando um desses rebouques

.

egrs a a 'a a: de
, hoje o em que Os norte-americanos

uma festiva primavera da' ga:" tr a?-�Icurso do �mversar!o na- usam para passar o fim de se-
'l3Jnte .meni�a Maria Alice Flo- talícío da graciosa senhorita .

.

res, dileta filh
í

nha do sr. Alci- Fani Sch.mídt, 'fino ornamento
mana no campo, por que ate

des Flores, do, comércio local. I da sociedade local.
agora não encontrou outra

Srta. Arlete Silva __

' acomodação.
Faz anos na data que hoje lUISSA

.

transcorre a graciosa senhori- Realizou-se ontem na Cate-
nh Arlete Spva, filha do sr. dral Metropolitana, 'a, missa Sessão cívica no
Euclides Silva, conceituado al- mandada rezar por sua famí-
taíace, lia, em Intenção á alma de D. C. A. XI de Fevereirfl
,Professora Maria .Luiza Gama Cecilia Patrocina da Costa O Diretório Acadêmico XI ��. Q SANTo De DjA'

! Jus liça' 1'rabalbistaFaz anos hoje' a inteligente
I Sousa. ' Pertencia a pranteada 'Fevereiro. ,ela Faculdade de Direito

4 DE �ETEMBRO

p.rofesso;ra Maria Luiza Gama, extinta, á antiga familia jose- de Sta Catarina, promoverá no
Três vitim.as ela Reuoluçõo 'PROCESSOS EM PAUTA PARA

flAlha do nosso saudoso conter- fense Zacarfas da Costa, seu
dia 7 Gle Setembro. �mo ussdo Francesa

l! , JULGA/MENTO
raneo sr. desembargador Aires zenitor e foi casada C,O,In o sr.

cívico, na qual falará o Profenor É próprio das revolucões nao M
-

� José Rocha Ferreira Bosto.. "'O'mente b t
. l� 't'

ES DE SETEMBRO

Gama. LlII'Z Henriques dos SantospU'
su ver er os egi Imos D' 4

.

"" ara es.a solenidade eetão con-
la ,as 14 horas x

Fr�ncisco ll'�eira ,Júnior Soúsa, hábil artista e velho vielado. a••nrs. profes.ores, alunos governos cívís, mas ainda per-] PROCESSO N. JCJ-111/46

,F.'�.gtsta. a. eiemér�d.e de 1l0J'e funcionário da muni.....ípalidade
e o público em geral, seguir a Igreja, .baluarte mais R 1 <

• "

.

u< 'V fil'TI d t _.;j" toríd d
ec amanGe: Camilo Peres.

4) anIv�rsa,rIo natalícéo do esti- local, e mãi do sr. Acelino Sou- TIte e o� au on, a ,e. E Reclamado: Miguel Brando.

:rr:3J�0 Jovem Francisco Meira sa, chefe de Máquinas de um
E D I'l' A L nes e caso sao os ministros da Objeto: Salários.

.Júníor. paquete da Cia. Lage e de do-
Juízo de Direito da Comarca Igreja os primeiros a senti tem Dia 5, ás 14 horas:

Antônio Eredígo

I
nas Eutiquia de Sousa Cardoso de 'I'Ijucas, do Estado de Santa a sanha. dos revoluctonàrios. PROCESSO N. JCJ-112/4í3'

Transcorre, hoje, o aníver- e Cartinha de Sousa e Silva Catarina. Edital de praça com Exemplo clássico disto forne- R I
'

J
1

- � 'ec amante: Wa I d e m i r o
. ::sário. natalício do sr. Antônio, Ao piedoso ato cristão, compa- o prazo de 20 dias. O Snr. Ma- ceu a revo uçao rrancesa de R I ado: I tít t'

. 1"'89 C ,.. ....d t
BC am o: TIS 1 uto Bra-

.Fredígo. 'J.. I receu grande número de pa-
noel Nahum de Brito, Juiz de : . orno � �acllil o es; des- sil-Estados Unidos

Newton Brüggmann rentes -e amigos da saudosa ex-
Paz, no exercício do cargo de p:.ezand� as injustas ameaças, I Cascaes.

.

A data que hoje transcorre tinta. Juiz de Direito da Comarca, de nao cessassem de desempenhar f Ob t . I d
' -

.assiuala o aniversário natalí- Tijucas, na forma da lei, etc. suas funções sagradas, toram I J;��. 5 nás��a�ao., .

-cío do sr. Newton Brüggmann. VIAJANT.ES Faz saoer, a todos quantos o presos em grande numero. A R cl 't
oras.

MOVIM t dl n' ""I' t· h
e aman e' Germano Cres-

Orlando Costa -' ENToO DE PASSAGEI- presen e e ítal de praça, com ova repun ica ln a grande I " B ii-.. .'

T h R'OS D'A PANAIR DO R d 20 d" pr'essa d :t d
. senclO anuosa.

ranscore, oje o aniversá- I B ASIL o prazo e las, VIrem ou em escar ar-se e pn- RI' .

.

.�

rio natalício 'do sr. Orlando' S, A. NO AEROPORTO JE dêle conhecimemto tiverem, sioneims que eram objéto da O�7 ��o. bHo�el MaJestl".

',Costa, agente da EU1presa Lea- FLORIANóPOLIS que no dia 26 de setembro pró- veneração públi�a. Por isso, J�.. 6 � �'1�'. .

der de Construção, em Flbria- D I A 30: ximo, ffi,s 10 horas, á porta doO ürdenou-se a matanca em mas- R 1
la �� ora�.

llópolis. ,Procedentes de São 'Pa '100: edifí.cio da Prefeitura Munici- sa dos Bispos e sace�rdo.tes pre- t�
.ec�an 1

: F,rancelmo An-

Sra. Fernandina. Santos Areão
- Auguste Koerkh e Clara paI, o pomeiro dos auditórios, ses nos cáoceres de Paris. Cür- or;:o I

. ra.. .
'

A efemérjde de hoje assina- Koerkh. trará a públioco pregão de ven- reram rios de sangue sacerdo- tr' eCG�o. ;la. de Indus-

la o transcurso do aniiTersár.io Procedente de Curitiba: da e arrem�ação, a quem, mais tal nos dias. � a ,5,de Setemboro, AlIas er�us, () ra� e '!Ierras S,

.natalício da exma. sra. Fer- DO'ris 'de Olive.ira.Santos. de�' ou maIor, lanço oferecer de 1792, Entre estas vítimas

I
'Ob' t . F'

.

'nandina Santos Anião, digna" D I A 31: aCIma do preço de sua avalia- d.estacamos três mártires que
,J€ O. el"llaS.

-espôsa do sr. prof. João dos Com destino á São Pal.üü: ção, o imóvel abaixo discrimi- pertenceram á então extinta -----"--------_:_--

'.Santos Areão. ,
- Joaquim F. V. Ga1vão Was- nado, separado para pagamen- Oomp.anhia de Jesús, Jacó TSrta. Lis'ete Teive Luz hington C. L. Nkolau, 'Máric to de custas do arrolamento Bonnaud fora nomeado Vigá-I ERRENO ..

Festeja- mais uma primavera Candido da Silva, Ana Soaref dos bens do finado Manoel Ja- riO' Geral de Lião e a;pôs-se m� ,

na data que hoje transcorre a da Silva, Romeu João da Sil cinto Filho:. Um terreno sito treptdamente ás. leis iníquas Vende-se: um, com ar�a. de

:graciosa senhorita Lisete Tei.- va, João David F. Uma, Ma no lugar Centro do.Moura, do decretadas 'cohtra a Igreja, 30�m2. sltuaao num \ otlmo

've da Luz., noel OLm, AI1tonio MOUl'ao distrIto dE! Canelinha, dêste animaI1do ,com sua pal:avra e 'bairro. desta: Capital, servido

Srta. Jozefina B. Salem Maria: Luiza de Sousa, Cristi, município e comarca, com a seu exemplo, a resistência do pela Ltnha Clr,cular.
,

Faz anos .hoje a exma. sra. na dos Anjos, Laudelino Cam- área de 14.397 metros quadra- clero. - Gulherme· Defaud fo-I Preço: - Cr.$ 20.000,00 .

.Jotefina B. Salem, proprietá- pos e José Lino de Araujo. dos; fazendo frentes ao oest�, r,i. fei,to ardpreste e deputado Informações: Vidal Ramos,

:ria do conceituado estabeleci- Com destino á Porto Alegre: na estrada 'geral e fundos ao a Assembléia Legislativa, de-
45 3 v. 1

mento "Foto Studio". -:- Lothárie Paulo Rothfuehs leste no '!Iravessão do Ribei- fendendo ai üs direitos da

Ten. Salomão de Arrudà Maria. de Lourdes Tavares Lo· rão do Moura; extremando ao Igreja e da civilizacão. - AJe-

Câmara thfuchs, Paulo Tavares Roth- nor,te com Albemo Orsi e ao xandre Lanfant fora confes-

'Transcorre, hoje, o aniver- fuchs e Ernesto Adelfo Deh- sul com ROISa Orsi, dito terre- SOl' de rei e pregoom da corte.

sário natalício do sr. Teu. Sa- nhardt. no contendo 63,8 metros de Aiegremente verteram seu san-

10mão de Arruda Câmara, dis- Procedentes do .Rio de Ja- frentes por 386 ditos de fundos, g'1le por Jesus a quem, na fbr

tinto oficial da Fôrça Policial ne'Íro: - Wania FaTias, Diva avaliado por Cr$ 500,00. Quem da idade, tinham jurado fideli

,do Estado e ajuda,nte de ordens F.a r i as, ,Antônio Emanuel dito bem quizer arrematar, dad€' até a morte.

,do sr. Interventor. Federal. Guerreiro de Faria e José Gu{" cO'IllfPareça, no local, dia e ho-

I ISra. Carmem Luz Colaco
.

des Pinto. ra acima mencionllidos. E' para LEIAM' A REVISrÁ-
Aniversaria-se hoje a e�. Procedente de Curit1ba: que chegue, ao conhecimento

:sra. Carmem Luz Colaço, dig- José B. CondeniL de todos, mamdou expedir o O VALE DO ITAJAI
na eSiPôsa do sr, Joe Colaço, D I A 10/9: presente edital, que deverá ser

:---------'---.....:1-.provecto advogado no Rio de Com destino á Curitiba: afixado no lugar do costume e Tllrone Poter' aban- BIS "ABBOANICO
",Janeiro. Arnaldo CaciqUlinho Cecilia re.produzido .na impren'sa de I \I

, Lizete Booz Luz , MuelJer, Leony MuaIÍer Ma, Florianópolis. Dado e passado donará O C·tRema
'

,V EN DE - SE

Faz anos hoje a graciosa se- ,rion Mueller. '. nesta cidade de Tijucas, aos

-nhorinha Lizeote B90Z Luz, di- Com destino ao Rio' de Ja-
trinta dias do mês de setembro Hollywood, 3 (U. P.) - Ty- Pedidos à

'Jéta filha do sr. Artur Booz. neiro: _ Ney Serrão Vieira do ano de mil novecentos e ro:ne Power talvez abandone

Sr� �[ari�ta }!eIlo �Ia.ttos Márie Nocetti, Alayde Pedreira quaTenta e seis. Eu,' Rodolfo definitivamente o cinema· ipe

Amversana-se na data de Nocetti e Rita Mar.ia Medeiros
Luiz Büchele, Escrivão, que o la aviação. Vários seus anti

hoje a exma: sra. Ma:ieta Mel- 'Proce:Ientes de Porto Alegre:' subscreví. (As.) Manoel Na- gos companheiros da aviação
10 ,�attos, digJ;la esposa do sr. _ Antonie Gonçalves 'Penna hum de Brito, Juiz de Paz, no naval estão fornnamdü uma em

Mano Mattos, despachante a- Octávi.O-dos Santos e Manoel
exercício do cargo de Juiz de prêsa de trans'portes aéreos, e

,,,duaneiro em Laguna. Jorg/ Rodrtgues Soares.
Direito. Está conforme o ori- TyrOine foi convidado para di-

, Róberto Bru'zam' ginal, que afixei no lugar do retor. Mas o galã só tom.ará

.

faz an�s hoje o sr. �oberto , Movimento de passageiros costume, ao qual me reporto e uma decisão quando voltar da

,B,a,rzam, fIlho do/sr. Feltx Bar-tl-a Panair do Brasil S/A. no
dou é. sua atual viagem vela América

.zam.
, .' aeroporto de. FlórianópbUs. Data supra. do Sul.

.,Srta. Ernestma lIel-ena Dia 2� PrO'cedentes do Rio
Rodolfo Luiz Büchele

T h
. . E

. - )�JI "U(iI'Ilii"ETlU�,"!álqitl"."I"MI."""b__Wi'AYh/l7-,:I/�,�.y_�.I//II7,J1f1"I#'//If!WNfIIA

ranscorre, oJe, o alllver- de J�neiro:. Rosa Gualbe'rto
SCI'lvao '�

':sário natalício da prendada Cláudio Gonçalves de Oliveira' nti.Oneol Ja-O�sga_eoRp'a'SuoIOar:esB:J'oCrnomdHesi= I Estabelecl"mento G'ra'fico Oras,"senhorita Ernest1na Helena. Minerviína Mello de Oliveiro' . -

- � I U
Sra. Almerinda da Lima Dutra João Dutra d-ê Medeiros e Hé� smger, AdIa Hisinger e Bent � -

Faz anos na da,ta que hoje lena da Silva Medeiros; proce- Hisinger; com 'destino aO.Rio I B, t·
-

·transcorre a exma. sra. Alme- dentes de São PaUlo: Véra de Janeiro: Antônio Carlos � revemen e, lnauguraçao da uma

-ri_?da da Lima Dutra"digna es- Jansen, Nicolino Milantonio e GOinçalve.s Penna, Dupuy Côr- � •

posa do sr. Izidro da';Lima Du- Fany Santos; procedente de tes, Antônio Emanuel

GIu,er- � bem montada papelaria. I·tra. Curitiba: Nicolau Ulanoff. reiro de Faria e Alcina Guer- �
Joel Alves Dia 3:. Gom destino à Curi- reiro de Faria; procedente' de �

Transcorre, hoje, o aniver- tiba: OctáviO' dos Santos, Ma- Pôrto Alegre: Ernani Nel'va. L:<,���.."��/��,����:���;(".�"""""''''_4''_"",)'''Q;...�:���>�r��",��,,��:.w••J

Social

Naferial Tipográfico
VENDE-SE

Estantes e caixas de tipos em ótimo estado.

Tratar nesta Redação.

Botijas de lerro
para Sãs
carb6nlco
VENDE-SE'

Novas, recem·importadas
Pe i :i08 à

KNOT S.A, ex. P. 34

ITAJA,Í

KNOT s. A.
Caixa Postal 34

Tel. - K N O T - Itaiaí

TOME APERITIVO
N () TK

,
'
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��J��������d:����;J�'z��t�!�:a�� ��P.) _ Anunciou-se OfiCial-j com a Iugoslavia, ma Macedo- �f,�:E;�ON;�:��
mente que um' grupo comunis- nía Central. CQUUIÇ.S i 4.
ta de 200 homens foi "aniqui
lado" ou aprfsionado, durante
a noite, :pas1sada, depois de dois
dias de combate no norte da
Grécia, ande se desenvolveu o

mais grave dos incidentes san

grentos ocorridos nas véspe
ras do plebiscito sôbre a res

tauração da monarquia.
A 'noticia foi dada pelo Mi

nistério da Ordem Pública, o

qual infol'lmou que os comu

nistas referidos foram mQrtos Um barco a vela. çlanta
ou aprisionados por fôrças re- argentina, para recreio, com

guhvres de igual número de-!lotAÇão parI:! 2 pessoas.
pois de violenta luta nas vizi- Trat�r nesta Redação. ;

Incêndio na fàbrica de móveis·
Rio, �- (E.)' - Na fábrica de tenente Leônídas: e de Benfi

móveis "Continental", insta- ca e Campinho, este sob a díre
lacta na rua Bías Fontes n. 36, 900 do tenente Aurélio.
ocupando também todo o es-

paço de terreno que vai até á As chamas foram atacadas
avenida Cardoso de Morais, durante cerca de três horas

em BonsUICBSso, verificou-se, tendo se registrad.o falta �a.g.ua
na manhã de ontem um in- do que resultou ficar a fábrica

cêndío de ,consiq_era�eis pro' quase . t?talm�nte �estTuida.
porções. O fogo teve inicio na

Os prejuízos sao avaliados em

-secção de fábrico de camas. I cerca de C:'$ 2�OO�.OOO,OO sendo

Compareceram os bombeiros, que os segUITOIS nao passam de

dos postos do Meier, sob o co ...
Cr$ 1.00.000,00.

mando do capitão Gabriel e te- Foi instaurado inquérito na

riente Altair; de Vila Isabel, co- delegacia do 20° dístrsto PD
mandados, pelo capitão Moura, lícial.

................................�........

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PI}lTO, 25
Fone: 1448

Em frente 00 Tesouro
do' Eatado

Florianópolis
Dr, H. G S Meitina Fum. Namal Alns a8 S�uza

farm. L. da Costa Avila

Exame de sC\:ngue, EX:ln18 poro' verificação
de coneer, Exame de ur ina , Exame !,ia ra

va-rificação' do gravidez, EXaIi:le <ie escarro,

Exame poro verificQção de doencos do -

�ele. boca e cabelos, Exame de f.éZ8S,
Exame de secreções.

J'utovaecinos 8 tl'Qnsfu::oão de sangues.
Lxame quimi-co de fal'inhas, bebido.

café. águos , etc.·1�........�......I............................ '

ISuücteetes para o Brasil as
propriedades iSõlianas

París, {U. P.) - o Méxí- já uma redução dos 4.g71.00
co anunciou que está p-rocu-' dólares pagos pela construcão
rando obter cinco milhões de I

de três navios-tanque,s, que 'ja
dólares da Itália, como indení- mais foram entregues.
zação de perdas comerciais, E ri d 1

-

d
mas que não está pleiteando 1

,!11_ cu ba '16c. araçao, a e-

_ , egaçao ras! ena anunciou
reparaçoes de guerra. O total -

dl
-

exato apresentado pelo Méxí- que nao Ipe iria .reparaçoes
Co foi 5.400.874 dólares e trín- qtue ldevedsse� �etrl.tIradaAs da

t ' t " t do ' a ua pro uçao l' a iana. pro-
a

e,
um cem s., represem an

OI' "t declaracâ b i
'1

.

_ pOSI o, a ec araçao rasi erra

, dizia, textualmente: "O Brasil
./

Oleo ��'
considera que as propriedades

·

. .,;.�. I italianas no Brasil, que pode-
. %' I riam ser utilizadas como com-

o Elerlrico ,:: I

I p�lnsaç�o. pelos danos s.�fridos,
sao suficientes. 'I'odavia, no

FamosolíniJl1ento, desde caso dessas propriedades se-

l855, para dôres reumáti- rem insuficientes para cobrir

cas, nevrálgicas, torcedu- os danos causados ao Brasil, a

ras, inflamações,.ciática etc. delegação brasileira se reserva

'* Óle.
'

El6tri-ce o direito de reclamar a dife

rença, mediamte negociações
do Dr•• C�re. de Gratb diretas com o govêrno italia

no".

ESCRITÓRIO JURtDICO COMERCIAL
Ásauntos:' Juríd-�c09 .- Comerciais -- Rurais e _Informativos

Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina

Consulte nCil9SQ Org:cnizaç(io ontes de .e decidír pela com

.,ra ou venda do imoveis, pinhais ou qualquer
·

empresa neste estado
Diretor: •• DR. ELlSIARIO DE CAMARGO BRANCO

ADVOGADO
Rua Frei Hogéric. 54 _ Caixa Póstal 54 - Fone 54

VENDE-SE

•

APENAS Cr� 3,00
Com essa infima quantia Vód

!'!dá II,uxiliando o seu proximo.
C&ntribua para a Caixa de EsmoI.. Ia08 IndUentes d. F,IorianóDolla. il IiIIIIII Bili IIIIIII .... _

I Visite, sem compromissos

LIVRARIA ROSA I

I Rua Deodoro, 33' iFtcrianôpolíe
Livros novos e usados.
em diversos idiomas.'

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

Novidades todas, a� Isemanas

"

CüM'ERCIANlTE: Dá um s-

'vro à Biblioteca do Ceeteo Ac-a

démieo XI 'd'e Fevereiro. Cen

trjbuirás, assim, para a forma

ção oul tural dos catarínenses .

de amanhã !

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

Algo
.

mais que uma promessa
Santiago,. (U. P.) - Num

I
dois povos, possuidores de 1'u-

artizo sob -o título "O .UQVO mos,.. paralelos nas sua atívjda- -

b "

conven io entre o Chile e o de de cultura e progresso .

Brasil", o jornal "La Hora",
. depois de se referir aos laços

D
-

obterfraternais que unem os dois eseJft I

países, descreve o Brasil di- '?
�

zendo : emprego - "

"O Brasil de hoje é para a Procure enti.o a n0881\ Ger�.·

humamidade algo mais que cia e preencha a nossa "ficha 4.

uma promessa de esperança inf6rmações úteis", dl\ndo tô....
às indicações possíveis, qUt\, ter..

ou uma caixa de surprezas. É mos prazer em recomendá-Iõ (a)
. uma viva- e potente realidade RS interessados na aquisiçio ...

no mundo em que vive. Bel i- bens funcionários (as).

gerante 'ativo na última guer-: ---------.-----

ra, tem voz e voto na elabora- AMIGO!
cão da paz. Primeira potemcia Ouve, aos sábados, das 17,3Q
humana - com' quase 50 mi- horas, ás l8 horas, o programa
Ihões de habitantes _:. oferece da Juventude Estudantil Ca
ao homem oportunidades sem tólíca, do Instituto Coração de
par com o seu comércio, a sua Jesus.
indústr-ia e a sua terra de fer- "EU sou ° Caminho, a Ver-.
tflídade inigualável. Por isso dade, a Vida".
mesmo, a sua voz e o seu voto Viva Crístc Rei!
terão ressonancia universal.
O Chile e o Brasil farão com

I que o novo tratado comercial

I seja benvindo, porque será
uma confirmação da velha e O alfaiate indicildo
í'ratennal amizade que uÍle os Tjrad6ntes 7

Tenha aernpre em co=o uma garrafinha de
,

ftPERITIVO «K NO T»

I'

do

B R.I T O

-

IA.
Comissários de Madeiras

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

. ENDEREÇOS:
Matriz _, São Paulo - Rua Guaporé, 144 - fc'one 4·5866,

Caixa Postal 5.7Q6. - Telegráfico Abesil.
Filial: - Santos - Rua José Ricardo, 43. - Fone 3.526.

Caixa Post'il 749, - Telegráfico: Abesil.

l

_________ C) -------------....
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,o�,�,��" ��'''"�,S,�,�dO I
� INTERVE�TOR FEDE�AL RESOLVE

I'E:r;oHerQ1- :

Ubirajara Alves de Carvalho do "cargo de

'Delegado de Higiene do municipio de São

:J'rancisco do Sul.
Nomear:

._ ......

5

SEMAN,'A DA PATKIAQU�R VESTIR-SE COM CONFORTO E ,ELEGANCIA ? IPROCDRE A

Alfaiataria ello·
Rua Fel ippe Schmidt 22 - Sobrado

\

Laboratório I A Agonia
R.:��J:��i�::;EII;�i'OO da Asma

Montagem de �ddioa, Ampli- Aliviada em Poucos Minutos
ficadore,,-TranilmiuOl'es

Mahr;al importad... direta
mente dos U. 3. A,

Proprietá 10

ütumsr 6p,orges Bõhm
E:ectl G - Tecnico - Profissiopa)

formad,o na· Europa
rlorianópo, �.

�U(l João Pinto n 29 •. Sob.

Rogério' Zattar para exercer o cargo de De

degado de Higiene do município de São Fran .

.cisco do Sul.

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

431, de 19 de março de 1940:

Nelson de Sousa Siqueira para exercer o

..cargo de Juiz de Paz do distrito da sede do

r;'!Ilunicípia e comarca de Orleães.
De acôrdo com o art. 169, do decreto-Ici n.

431, de 19 de marco de 1940, combinado
com a art. 32°; do decreto-lei n. 614� ,J� 2

de março de 1942:

Ivancé Pellizzetti para# exercer o cargo de

.} I Escrevente .Turamentado do Tabelionato do PÚ

-9blico, Judicial e Notas da comarca de Rio do

-Sul, cujo serventuário vitalício é Sílvio Pel

"Hzzetti, e com a atribuição de Fazer

reconheci_jmenta de letra e firma.
.

Maria Nunes Costa para exercer o cargo de

Escrevente Jur-arrtentado do Tabelionato de No-
· .tas e Escrivania do Cível, Comércio e Inven- :.:===============�
-tárics entre Maiores, da comarca de Tubarão,
..cujo serventuário vitalício é Rubens Faraco, e

eeom a atribuição de . fazer reconhecimento de

"Jetra e fia-rua.
Tornar sem efeito:

O decreto datado de 19 de março p. findo,'
.. que nomeou Nels�h de Sousa Siqueira para

,-exercer o cargo de Juiz de Paz, do distr'ito da
· sede do município e comarca de Orleães.

Lrl.;:'n NIJ.':::;,,",�LAi��A distn
buidcra dos Rádios R. C. A
VIctor, Válvulas e Discos.
Rua Conselheiro . Mafra

Em .poucos minutos a nova receita
- Mendaco - começa a circular Bt)
sangue, aliviando os acessos e 08 ataques
da asr�)a ou bronquite. Em pouco tempo
é posslvel dormi!" bem, respira ndo livre e
facilmente, Mendaco alivia-o, mesmo
que o mal seja antigo, porque dissolve e
remove o mucus que cbstrúe as vias r('�

piratórias, minando a sua. energia, arrui
nando sua saúde, fnzendo-o sentir-s«
prematuramente velho. Mendaco tem tido
tanto êxito -que se oferece com ;:t garantia.
de �ar ao paciente respiração livre e fácil
rapidamente e completo alívio' do sofri
mento da asma em poucos dias. Peça
Mend�co, hoje mesmo, em qualquer
farmãcia. A nossa. S!:arantia é a sua maior
proteção.

-

Mendaeo A�Q��::.m

Declcrcram-sa
I' dos 00 comunismo

Thadia Ilsa Tavares - Pede aumento dos FRANK
· proventos de aposentadoria - Foi pelo exmo.

..• FURT,. (U.P.) -, soas, os agentes americanos .re-
sr. Interventor federal aprovado o parecer n. 0,flcl.a�s do S.ervlço d.e Inteli- conhecem que "será difícil re-
959/46 da Cespe. que assim conclui: O pedido � c.

"oão encontra apóio em lei. Pelo indeferimento, gencía amerrcano dizem que tê-los sob acusação de espio-
Maria Alaíd.e de Menezes - Pede pagarneu- 15 I

-
,

to de aumento de gratificação - Relacione-se
.

a emaes, recer:temente �e- nagem", declarando qu as .atí-
"a importância de Cr$ 83,9G. tidos como suspeito d e íd d d

-

Nair Haberheck - Pede pagamento de gru-
.

. ., 'v ,s e SpIO- Vl a es I esses alemães não são
tificacâo - Relacione-se a quantia de .. ,.,. nagem, entre Icerca de um mi- 'necessariamente de sabotazem
c-s 142,60. Ihâ d 1d d I

- I
o

J\laria Bartsch - Pede pagamento do restan- ao' e so a 03 a emaes, se embora muitos deles sejam
te de salári� a que tem direito - Relacione- declararam convertidos ao co- ','agente's da.. propaganda SOVl' r:
se a importãncia de Cr$ 1.250,00. I ai �

Anita Largura Cubas, - Pede, pagamento : munísmo, como membros do tíca. •
.do que fez JUS - Relacione-se a importancia

I C itê N' I ds L' AI,de Cr$ 22,oG. omi e aciona a ivre e- O govêrnemilítar de Stugart
Maria Pires 2d: ��nJy'L�OPede relaciona. manha, patrocinado pelos So- <O rd e n o <li a suspensão das

mento de Cr$ 325,00 - Relacione-se. lviets. acusações contra esses 15 ale-
27 DE JULHO -

Aristides Ciriaco ela Costa - Peele aumento Este Comitê foi organizado mães.
dos proventos de aposentadoria - Indeferido, com prisioneiros de guerra e

. em face do parecer da Cespe,
,

2 DE, AGOS'TO refugiados al,emães em Moscou
'<j Drogai-ia e Farmácia Catannensce S, A, -

.

l.1,.. d 1943 ' .

t·Indeferido, em face das informações e pare- em JU.LuO e , com o c.Oje 1-

-cer.
12 DE AGOSTO

((3694)

I
vo declarado. de auxili.ar a Ale-

'Elias Cipriano da Rocha -Pede pagamenio manha a se livrar de Hitler. O
< de aluguel, da casa - RelaclCl1e·se, a Impor- C ·t' f

.

d d d" l'

tância de Cr$ 480,oIJ, omI e 01 I a o"'como ,1SSOl:V-I-

Uhaldo RicaMo �; S�;?aO��ede pagamento
Ido em novembrà, de 1945, mas

�Ie gratificação - Relacione·se a imP9rtância O Serviço de. InteUgencia diz
,de Cr$- 785,00. 1

. .

f
-

Semirâmis Duarte Silva Bosco - Idem, idem que, pe' as malo.r,es In -omnaçoes
--Relacione·se a importância de Cr$ 142,60. �i<monívéis ainda' continua

Edgard Cunha - Idem, Idem - RelaCIOne· �l"' , ,

,se a importância de Cr$" 180,00. existindo. Ofkiais desse servi-
l\:Ianna Fernandes_ Bl'uggemann - Pede 12. " .

·meses �e licençi'- - Indeferido, em face da in· ÇO dIZem que aLguns dos ofl-
-formaçao. ciais alemãe.s regressaram á

OI-
-

.

S - A
'

Alemanha, para auxiliar as

lCtna tOmara atividades do Partido Comu-
nista al1emã-o", sabendo-se que
vários deles regr,essaram á zo

na americ�na.. Não há estima
tiva do seu número.
O Serviço de.Inteligencia diz

que o movimento -c1a,.nd.estino I�' ,

Ialemão, -pelo que se. '1IlCredita, Jj po'sslve que a
opera em langa ,escala, em to-

R"· bdas as três zonas ocidentais da DSSI8 veu a
Alemanha.

.tEmbora hafa indícios de que a acel ar
haverá priisões de outras pes- Moscou, . (U. P.) - O àire-

tor geral da UNRRA, Ftorello
la Guardia, declal'Ou,,· numa I
entrevista coletiva á imprensa, Ique é bem possível que a R'ús
sia venha a aceitar em seu ter
ritório um icerto nÚln!ro de des
locados europeoo de naiCionali
dalde não .soviética, atualmen
te ,recoLhidos aos· campos man

tidos pela UNRRA em vários
países europeus.

Requerimentos despachados
17 DE JULHO,

ElECTRO ·MECÂHI CA
Con.ertqm-.e Geladeiras. Registra·

.1101'0., Numeradoras, Carimbos,
Mimiógrafo.. Máquinas de E.cre-

ver. Calcular. Costurar etc ...
·Enrolamentoe de Motores, Esta
:bili.adores, Voltimetro. e demais

aparelho. elétrico••
.,Atendem-ae chamado. fora da capi'
-tal .oh a direção do. U., ERNESTO
·WOJCIKIEWICZ TR, e ADOLFO

TREMEL
Rua Victor Mei'elle. 'n.o 18

(PORTÃO)

.

�

CONTA CORRENTE POPUi..AR

r�iIIIII.iii'!J�(!', Juros 51/2 8,8. - Limite Cr$ 30:000,00

t.] Movimentação com cheques

Sf�(�'LI�' �J" Banco do Distrit.o Federal ,S. 4.

Rua

CAPTTAIt.:
RESERVAS:

Trajano, 23

("R$ 60.\)001900,00
CR$ 15.000.000,00
Florlãnõpolis

Divórcio e novo ·casamento
Processo rapido- e legal com rigoro.o sigilo, Naturalização,

-titulê declaratório, recursos e informoçõe. .obre andamento de pro
,ceno. no Distrito Féderal. certidões de calamimto. na.cimento e de

,qualquer d.,cumento publico de qualquer parte do País Informa·

.:mações E.cri�Ório Jurídico e Admini.. trati'/o. Caixa Postal 4.132
. RIO DE JANEI,RO,
.. .u .. ....� ..--..-......--....

�-\ I_)V (_)G ,.\ l)(_)S
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. I DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5
Edifício Cruzeiro - Florior:6polis.-1

____aa_�..m=..aa mBm. �

converti-

O Comando da Guarnição Militar de Florianópolis orga
nizou, para as comemorações da "Semana da Pátria", o se

guinte programa:
Dia 4 - 4a feira - às 8,00 horas - Bola militar - la

Cia. x 2a Cia. às 9,00 horas - Bola militar - 'C.M.M. x C.C ..S.
Dia 5 - 5a feira - às 14,30 horas - Bola militar - Cia,

Fuz. Quadros x vencedor do 1° jogo.
Dia 6 - 6a feira - às 14,30 horas - Bola militar - Ven

cedor do 2° jogo x vencedor do 3° jogo.
B) - PALESTRA NA RADIO GUARUJÁ DE FLORIA-

NÓPOLIS:
.

Dia 2 - 2a feira - às 19,00 horas - Sr. Osvaldo Melo .

Dia 3 - 3a feira - às 19,00 horas - Aspirante a Oficial

Ary Lopes Bueno, da Base Aérea d€ Florianópolis.
Dia 4 - 4a feira - às 19,00 horas - Ca12. Fortunato Fer

raz Gominho.
Dla 5 - 5a feira - às 19,00 horas - Cap. Mário Fernan

des Guedes, da Fôrça Policial do Estado.
Dia 6 - 6a feira - às 19.,00 horas - Dr. Afonso Wander

ley Junior.
C) -'SOLENIDADE PARA O DIA 7 DE SETEMBRO:

Dia 7 - Sábado. - às 9,00 horas - Concentração na Pra

ça da Bandeira de uma Cia. de Fuzileiros do 14° B. C., Cia. de
Infantaria da Base Aérea de loríanópolís, Estabelecimentos
de Ensino; Entidades Civis e Esportivas.

às 9,45 horas - Exmo. Sr. Interventor Federal, passará
revista à tropa.

às :1,0,00 horas - hasteamento do Pavilhão Nacional pelo
Exmo, Sr. Interventor Fede-ral, na Praça da Bandeira.

às 10,30 horas - Desfile em continência ao Exmo. Sr. In
terventor Federal e demais autoridades, postadas no Palan

que armado à rua Felipe Schmidt.

Gesto 'humanitário
Rio, 2 (E.) Na última

reunião da Associação dos

Adidos Militares de embaixa

das estrangeiras aCT€ditadas
,no Brasil, seu de,cano, coronel
Horácio Aguirre, da Argenti
na, sugeriu que a verba desti

nada â jantares e reUllloes

Losse doada à UNRRA. A pro

posta fqi entusiásticame,nte a

plaudida e alguem sugeriu que
o donativ'o fosse aumentado

por cOlllt'ribuições individuais,
.

._--
. -.

--

\ o que também foi aprovado. �
nOENçAS NERV<)SA� .

O '1 t Ttares

enVia-I
�om os progressos da medlcma,

S ,I US res mIl,
. hOJe, as doenças nervosas, quandG

ram a UNRRA a quantIa de tratadas em tempo, são .male... per4
1l0ve mil cruzeiros, ;por com- f�itamente re,mediáveis. O '::lIrandei�

preend€rem que esse dinheiro, �is�o •. fruto d!1 i�n..0rânc:ia, só pode
, travessamos

prejudIcar os mdlVlduos afetados d.
na epoca que a. 'tais enfermidades.' O Serviço Na.
em que, mesmo no RIO, tantos donal d .. Doenças mentais dispõe
virveill com dificuldade, seria fie um Ambulatório, que atende gr&4

meLhor aprovei:tado pe,las' po- ":h�":,,<>,,tp ('oe .,.I"r��<>c ....""'·"'10" .".

-

f
.

t � E dlgenteB, na Rua Deodoro 23; d.. i1
pulaçoes amll1 as ca 2Juropa. às 11\ \boras. diàri.m�Dte.

COllfISSÃO nE ES'['UDOS DOS,
SERVIDORES rÚRLICOS IESTADO

I
Salários-família despachados pelo sr. lnter

uenior federal

27 DE AGOSTO

Serviço de mensageria.
Rapidez e' eficiência.

Salão Record - Praça·
FONE: 16-96,

Francisca Soares de Borba - Concedo O sa

lário-família na importância de Cr$ 120,00.
Verônica Senem --:- Idem, idem Cr$ 80,00.
Edy Pacheco de Garcia - ] dem, idem ....

Cr,$ 40,00, ,

Benta de Ohvei ra Del'Agnolo - Idem, idem
Cr$ 400,00,
Maria da Conceição Pereira Saut - Idem.

idem Cr$ 40,00,
Elí Farias Matos _;_ .Idem, idem Cr$ 40,00.
Bernardina Farias Matos - Idem, idem ..

Cr$ 80,00. , ,

Herminda Müller cle Abreu - Idem, idem
Cr$ 40.00, I

j Abelardo SOll�a - Tdem, idem Cr$ 40,00.
I

�lanoel R::tfael da Costa - Idem, idem ..

Cr$ �O.oo,
]ôr�e Bittencourt - Idem, id'em Cr$ 40,00.
�rarcolina da Silva Ribeiro - ldem, idem

Cr$ 40,00,
Haroldo·.Ferreira - Idem, idem Cr$ 40,00.
João Machado - Idem, idem Cr$ 40,00.
Carlos Dobncr Júnioio - Idem, idem .... I.

Cr$ 40,00,
NJclquíacles João :Mi�uel - Idem, idem ..

Cr$ 40,00,
Lauro CGsta - Iclem, idem Cr$ 40,00,
J úllo lVlauoel d' Á i-ila - Idem, idem

Cr$ 40,00.
.

] ,aaro Kowalski - Idem, idem Cr$ 40,00.
Pedro Toão da Cunha - Idem, idem .

I Cr$ 200,00.
Isolina Pereira da Silva - Idem, idem ..

Cr$ 40,00,
Alcides Vilela - Idem, idem Cr$ 80,00.
José Simplicio Cardoso - Idem, idem ..

Cr$ 40,00 .

NOVO HORÁRIO DA

P. ALEGRE FLORIANó-
POI1IS - CURITIBA

QUINTAS E DOMINGOS
Decolagem de FlorianóDC'lis,

ás 14,15 ho,ras
CURITll3A FLORI A.Nó-

POLIS - ,P. ALEGRE
SEGUNDAS E SEXT<\S

Decolagem de Florianópolis.
ás 10,00 horas

. INFORMAÇõES: .

FILIAL VARIG - ED. L.-\
PORTA - TELEFONE

132f

QUEIXAS E RECLAMAÇõES .,PREZADO LEITOR: Se, o· que 'h.

Iiroteressa e, realmente, urua píovid,�ncia
_para endireitar o que estiver errado \lU

para que al:o;.,uwa falta não se repita; e

NAO o escândalo que a sua reelamaç�o
ou queixa pod�rá vir a causar I encarui

n�e·a á SEC':AO RECLAMAÇOE:S,
de O �STADO, que o ""50 será levado

sem demora ao conhecimento de quem

de direito, rece'dend,:, .,_;. s� uma informa

Ç?') do resultado, embora em aiguu3 ca�

sos n�o s.e;am pubHcados :nem a recta

maçã!t oem a p'r'ovidência tomada

Dr. CLARNO
GALLETTI

ADVOGADO

I

15 ..

G.

Crime e cível

COllS'tituição de Sociedade.

NATURALIZAÇÕES
Título. Deolaratórios

E.crit. -- Praça 15 de Nov.
lo. andor.

R•• id. -- �ua Tiradente.
FONE -- 1468I 23..

I
-47.

TOSSE,
8RONQUITE
E COQUelUCHE

,

o Inl,ElHGR DOS mE LHORES

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6

Conforme seu cal.endário esportivo para o corrente ano, a Federação Atlética Juízo d! �ir!�toÀd; Comarca
l1atarl·nen f á I· d· 28 29 d t b C t

de Tijucas, do Estado de Santa
. U

,

se ar rea Izar, nos las 'e e se, em ro. o ampe,ona o ' Catarina. Edital de praça com

Estadual de Atletismo, sendo, nessa ocasião, feito o selecionamento dos anétas �o�Ia�oa:�l!Od�i��'i�O,s��'i�:�
que representarão Santa Catarina no Campeonato Brasileiro de Atletismo. r�;� :eO Dei�,:�'��c1� ��l���::��, �:

T'ijucas, na forma da lei, etc.
Faz saber, a todos quantos o

presente edital de praça, com

o prazo de 20 dias, virem ou

dêle conhecimento. tiverem,
que 110. dia 26 de setembro pró
ximo, ás 10 horas, á porta do.
'edifíCio da Prefeitura Munici

pal, ° porteiro dos auditórios,
trará a público pregão de ven

da e arremacação, a quem mais
der ou maior lanço oferecer
acima do preço de sua avalia

ção, o imóvel abaixo discrimi

nado, separado para pagamen-

O OLíMPICO CONTINUA IN- LR'Á A MONTEVIDÉO A SE-, Fausto Rocha.

I
Tendo este atleta dísputadc to de custas do arrolamento

VICTO NA LIDERANCA
-

' dos bens do finado Marcelino"

'� . LEÇÃO GAuCHA DE 1° tesoureiro - Alais Bol- na primeira partida <contra c
• Fantini: Um terreno sito no

Domingo último, ás 9,30
VOLELBOL

. _

duan. Paula Ramos sem ter-se sujei- I D t d Silva:
..

horas no Estádio da F. C. D.
Porto Al�gre, � (Via Aerea) 2° tesoureiro - Alfredo Sil- tado ao estágio de três meses, �gar uar e a I va, mumci-

teve n
.

t t i- : - A seleçao gaúcha de voleí- va.
'

reclama este 'Clube os pontos pIO de "Nova Tr,ento, desta Co.-
de;eCPros�egUI�en o o re�l_L.nu boI, foi convidada para dispu- Diretor do Patrimônio da partida, por ter o Atlético marca, com a area de 266.493

D
.. �mPd' o�a rad da Segunda tal' o torneio internacional Angelo Salves. incluído em seu quadro um

me t r o s quadrados, fazendo
wisao e Am ' ores, com a, '. I' do er D' t d F t b 1 A li jogador em sítuaçáo l'rregular

frentes ao leste. em terras de

P rtíd nt 01" V .que sera rea iza' o em novem- Ire ar e li e o - ve 1- �

f
Ca 1, a�. It·e.U IfmpllOO: 'era'lb'ro próximo, na cidade de no Pedro Rafael, da Silva. Vamos agora julgar o caso,

Zem de Gasparí e undos ao

ruz, . �uJo 1
ri n o SârrI� , �o Montevidéo. Deverão estar Orador _ dr, Plácido Olirn caros esportistas: _ O pará- oeste em terras devolutas; ,ex

Fc'lmaleI,� o pe ta' score e

ist ado ;

I presentes também as selecões pio de Oliveira. grafo primeiro do artigo 7 diz
tremando ao norte com terras

'goo AS 3es eDs 'I conqEuulc��dess I de São Paulo e do Rio, alem I Comissão fiscal - Antôníc o seguinte: _ "Se ao transfe-
de Angelo Turaci e ao sul em

p r ry ( ), 1 mor, cu
'd it

- . .

F
.

d S'
.

d
- -

t . terras devolutas, no valor de'

para o quadro vncedor e Deo-
,e rep�esen açoes u.rUlgualas T. Pereira, rancISc.o. os ' an- nr-se e assocíaçao, nao- enne

Cr$ 200,00. Quem dito bem qui-
d t (2) '. V 'C . argentinas, e, possivelmente tos Faraco e Hermánío Celsc ainda o atleta partilCipado· dr
,e o , pala o era .1 uz.

hil M
.

competi a- alg m a
zer arrematar, compareça, no

A arbítr'agem péssima do- sr.
c 1 enas. oreira.

'

ç o u a n asso- local, dia e hora acima men-

L·· C Ih
.

d'c·
* * * ciação de origem, o estágio se- cionados. E para que chegueUCIO arva o, preju 1 ou

BAZTARR�CA NO FUTEBOL JOGOS ' APROVADOS PELO rá de três meses, contados da
muito o desfecho da partida. D d t d d t f'

ao conhecimento de todos, "

Com mais esta vitória, o
URUGUAIO DEPARTP_;'�=�,-:"'v-- E ,a a o pedi o de rans eren- mandou expedir o presente,

Olímpico marcha invicto á Rio, 3 - O dianteiro Baz- FUTEBOL AMADOR cia na respectiva federação". que deverá ser afixado 110 lugar
frente da ta/bela.

tarríca vai ingressar no futebol Campeonato de Aspirantes Como já disse, este atleta es- do COS-tUlI1C e reproduzido na

Os "teams" defrontaram-se uruguaio. A C. B. D. concedeu - Figueirense x Paula Ramos tava apto a disputar o carn- imprensa de Florianópolis. Da-
.

tit id OZ"
sua transferência do Bonsu- Caravana do Ar x Bocaíuva c peonato de 1946, pelo Paula do e passado nesta cidade deassim cons 1 UI os: impico A

..

U Atlétí B' Ramos, O clube.de origem de
, Hélio Jalmo e João' Dorly

cesso para a, 'S�OCI8JCIOn ru- e lCO x ocaauva, - 'I'íjucas, aos trinta dias do mês
-, , L,

guaya de Foot-Ball.
'

Campeonato da la dívisâc atleta era o Paula Ramos € d b d de rnílMames e Pedro; 'Ary, Braudí- • • •
_ Figueirense x Paula Ramos. esta origem vem deste ano, ou

e setsm 1'0 o ano e rm 110-

Iío Dilmor Euclides e Menino
' vecentos e quarenta e seis. Eu

,
"

, �' .

.,.

FIXADA PARA 3 DE NOVEM- Caravana do Ar x Bocaiuva e seja, de 1946.
Vera Cruz Mano Botelho e Rodolfo Luiz Büohele, Esorí-

.

-

'. '
'

'.

BRO A PR,I'MEI;CIA COMPETI- Atlétíco x-Bocaíuva. O caso está no parágrafo lC '

Od N tI P d
.....v vão, que o subscreví. (As.) Ma-

, or:co; a ai mo, e. ro e I çÃO PREPARATóRIA do artigo 7 e não pode 'ser le-
Marciano: Deodeto V I t o r �

x x x noel Nalnnn de Brito, Juiz de
.' "'.'

"

Não serão reaZizados em 1947 .RECAPITULANDO vado em conta sem registro ou
"'gostInho Gentil e Orlando Paz, no exercíclo do cargo de
.ni

O 'Ih,
'

f r ,J'ã os campeonatos brasileiros âc No meu' artigo intitulado sua ultima exibição em com- Juiz de Direito. Está conforme
s me �r:s ,0 am'h NOtO_, natação, saltos e poZo aquáticc "Justiça Desportiva", bati-me petição oiicial.

Ary Braudilio Batel o a a - � ° original, que afixei no lugar
.

" Rio, 3 - ã""reciando o trâ.- pelo caso João Esperidião :Ma- O Paula Ramos, certo dE I1 D d to �"'.P do costume, ao qua me repor-mo e eo e "

. balho apresentado pelo Conse- chado, atleta que assinou ;ns- qu�, há de existir aqui em to e dou fé.
Conforme a ta/bela de jogos, lho Técnico de Natação, a di- crição, ou melhor, condição de Florianópolis justiç.a para O[ Data supra. ..

domingo próximo defrontar-se· I retoria da C. B. D, resolveu jôgo, por dois clubes, -para :Ctt•e, ,com grande iS:8JcrificiJo, Rodolfo Luiz Bücbele
ão Vera Cruz e Coro'ados. aprovar os pl'anos de prepara- .disputar o mesmo _campeona-, pratJ1cam o .futebol, lez uma

I Escrivão,
A, dassificação dos clubes 9�0 da equipe brasileira que to, Já há al1guns atlas 'O. n.osso co�s_ulta á C. B. D. por inter�

concorrentes ao referido cam- lra concorrer aos campeonatoE popular Chocolate orrgmou medlO da F. C. D. Mas .. , atE BANCO DO BRASIL S. A.

,peonato, por poritos perdidos, SiUllametica:nos de natação um caso ix:l.éntilco a este. hoje nada CONCURSO PARA ESCRITURÁRIO'

I O' T'b
.

1 d J t·
Edital'

é � q�e se segue: 10 lugar -jlsaltos e, palo aquático, �m Bue-
,

. Vej�mos: - Vinha ele do· 1'1 una e us Iça Des- o ,Banco do Brasil S. A .• faz pública-

Ol1mplco, 2; 2° lugar - CO-I nos AIres, no ano vmdouro. Flguerrense. Dando !Saída ás ,portiva já pode.ria ter liquidadc ,��e, se: ��ê�ci: ��-;ti6ci���:ã�s af;;���t ',_

legial, 3,' 3° 11l.gar - Coroados, Assim é que foi fixados" alem inscrições para o novo cam- o assunto ao inV'êz de pnblí- çOes par� o .concurso acima, a realizar-
._.

, ,
_ se em dlas, horas e local que serâo

5; 4° lugar,_:__' Vera Cruz, 6. de outras providências, a data peonato, assinou este atleta cal' aquele too confuso parecer oportunamente anunci�dos.
* de 3 de novembro futuro para noyamente inscriçã() para c do relator, poderia dar urro da� ��:���� ��i�r:s:de prova escrita:

O FLAMENGO E' O LIDER a realização de uma competi- seu clUibe. Dias após transfe- despacho assim: � "O pará- � = �l����fcsa
DO 1 ° TUR.�O ção preparatória, da qual par· riu-se para o Iris e... ficou grafo primeiro do artigo sete 3 - C\)ntab_ilidade bancária

- I .

t
4-Frances

* ticiparão elementos de vário� na IcéIica. ' serve un�camen e para 'lU- 5 - Inglês

Rio, 3 - Com sua vitória Estados. Se a inscrição é somente mental' a bombada da "gran- �a-úlPu;C;ilfu��i��_se-á ao eandidato a.

sobre' o FliUIllinense, ante-ôn- Transferidos os campeonato5 "cDndição de jôgo", como pou- de obra" intitulada "Lei de esco!ha, da máquina, dentre as seguinteS'

tem, O FLamengo classificou-se brasileiros de este atleta ficar na cêrca? trans1erencia". m���{ngton \
A' t 'lh . Continental

no 1° posto do 1° turno do AiIlda em virtude da realiza- A Federação estava eom a ra- r 1; >e�TO L. C. Smith

C t C· d F t
-

d t t' t·
-., Smith Premier. '

arn:peona O ano:ca e u e- ça:o os cer ames con lnen alE zao e agIU 'com o mesmo C:I1.- As provas de Português e Aritmética,
boI. 'retertdos, resolv:eu a Confede- térro que deveria tem agido cuja duração será de duas horas, terão

caráter eliminatório e serão aprovados;
ração deixar de realizar m desta vez. Não sei se naquela sõmente 'os candidatos que obtiverén;l.,

,campeonatos brasileiros dm época existia lei de trans.ferên- se�e���vE;��to�eO�aM!:s ��tJ�ad���
mesmos esportes marcados pa- cia. Mas'o caso era que a· F. C. ���erdael�/;1fii���ão d��á catfd?J��ac:
ra 1947. D. tinha o máximo interesse siderados, aprovados, por médico ue.

... * ... t t d'
.

l' ODEON confianra do Banco.
em man er uma ceI' a ISClp 1- Náo s'eráo aceitas inscriçOes de carL-

ELEITA A NOVA DIRETOLll,A t A- 711 hs didatos do sexo feminino.
" n na em nosso �spor, e· s 72· 'As inscrições deverão ser solicitada!>

DO A,MÉRICA' F. C. Hoje ,extste lei de t1'ansfe- ,El�são das Moça& pessoalmente, das 10 às 12 horas (exce-
r to aos sábados. em que deverão sê-lo das;

Da secretaria do América F, réncia, e, baseando-se nessa A SORTE ENGANA 9,30 às 11 horas), e seráo deferidas ao9'

C., de Joinvile, recebemos a se,- lei, não é riada difkil resolver Com' _ Lyn Bary e Donald que, à da!a �o encerramento !ias mes-
,

. mas, contem Idade entre a mInlma de-

guinte comunicação: casos como aquele do àtleta' Woods. If8 anos completos e máxima de 29 anos>
,

.

• Incompletos.
"Sr. -redator -esportivo do "e João Esperidião Ma/chado. No program.a: 1) - O ,_ Re- o.s candidatos estarão s�jeitos _ao pa-

Estado": : Vejam como tenho razão; porter da Téla nO 195 - DFB'I �:�Ti';o e� ;fe�a c���ir��, InS;t'lÇ��ve��:
Temos a satisfacão de ;Jar- v,ou recapitular toda a histó- 2) - Plumas' e Pluminhas apresentar os seguintes .documentos:

- .

I
a) prova de naturalIzação, no CaSa0'

EM 1950 OS PRllVlEIROS tiJOipar-V'os que o Conselho De- ria: - este atleta foi registra- - Breços - , de não se tratar de brasileiro nato;
.

' b) certificado de reservista oú pro-
,JOGOS ESPORTIVOS PAN- ltberativo, em 6 de agosto de do pelo Paula Ramos em 1945 Sras. e �ntas. ..... Cr$ 1,20

I
va de isenção do serviço militar en<

AMERICANOS 1946 e1 g
.

t d' t f lt· 'b'
-

E t d t C $ 2 00 caráter definitivo,
-

ou, ainda, carteira de.'
I

, , ,e 'eu a segum e Ire ,,0- e ez, a u Ima eXI IÇa0 por es- SI ti an es ,. r , identidade fornecida pelo Ministério l'Ia

Rio, 3 - As dificuldades ,de ria q�,le rep'er:á os destinos des- te clube em setembro do mes- Cavalheiros Cr$ 3 00 l Guerra, df\ 'Maririha ou da Aeronáutica�
� , c) dois retratos recentes, tamanho

1;ransportes oriundos da guer- te clube, no ano em curso: mo ano· Em 12 de abril, con- Geral Cr$ 1,00 3x4, tirados �e fr�nte e sem �hapéu.
ra, determinaram várias trans- Presidente - RUlben Lobo. forme nota of:i!cial da F. C. D., "Imp. 14 an9S". en��el�tg ?�;':;;�ÇãJ'e O��ê\�ld�;�.��::
fere'ncI'as de da't'a iYl,ara os' lOs. 1° v' ice"'1presidente .Joa-'c ,de n. 13/46, ,foI' es'te a"tleta do, que. devidamente numerado, >erv:ir:i

�' • • •• .•.. ••.• •.•• •.••

para identificar o portador nas ehama-

JOgoS Esportivos Pan-Amel'ica- Pereira. considerado apto a disputaI IMPERIAL I das para as provas, qualificação - (se:
�.A

'

te
nomeados) - ou outras qualsquer, de

nos, em Buenos Aires. 2° v1ce-preslJUen •
Afon- pelo mesmo clube o ,campeo- ÁS 7% hs. ,

I
caráter eventual. •

li "'O' t t to d' OA' n'ato d 1946 u-It· E 'b'
-

. Os candidatos aprovados e nomeados
oO.iô ra, en re an ,vem e s ge. ,e .

- 1III1a Xl Iça0 -

• serão admitidos no ::Xisto inicia! da car-

ser recebida pelá C. �. D., um:;;. Diretor da secretaria - Pe- Mas, não chegou a disputar A CASA DA :RUA 92 I reira de Escl'iturário d(_let_ra 'd'A")I' rel?eár-
. -

'

C ·t' d Ro- t'd n 1. '

• ... d I vando-se o Banco o Iretto e oca IZ -

comunlcaçao do omI e Es- 1'0 cha. par 1 a a..cguma, porque em Interramenlie f'ala o em por- II<?s onde melhor atender às convenien-

portivo Pan-Americano, in for- 10 secretário - Ivan Luiz 13 de junho, conforme nota tugués - com: I C1ax ��s�;fÇ��o'dOS candidatos implicará
mando haver sido fixado de- Ribeiro.

I
ameia! n. 13/46, foi este

mes-,
William Eythe, Lloyd Nolan pleno conhecimento aas presentes dis.'

finiUvament,e O ano de 1950, 2° secretário - Abelino Fe.r- mo atleta con'siderado apto a Signe Tasso. I po�,\�����ópolis, 2 de setembro de 194(t.

para a diSlputa dos referidos reira.
, disputar pelo Atléttco o mes- Preço: Cr$ 3,60 (ünilCo). I ��� �;��o <]�o ('���iiin�' �édeirt)R. ge-

jogOS. Diretor da tesouraria _! mo campeonato de 1946. "I:mp. 14 anos". i i��:::!lil7terinQ. Gilberto Ghe�lr. co!)tador.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

"

..

•

MAGNO CONTINUA TREI
NANDO O ATLÉTICO
MINEIRO
Belo Horizonte, 3 (Via Aé

rea) - AntN1icia-se aqui que o

preparador FeHx Magno re,·

formará contrato oom o Atlé
tiro Minej'ro 'por mais dois
anos, percebendo o mesmo' or
denado �tual, porém, com 30
mil cruzeiros de "luvas".

I
III
'I '

I� l
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7o eSTAU1;;)- Quarta feira, 4 de Setembro de 1946

·1 A-Iem·anh·a-e a C·onf·erênc'ia d-H Paz ,.
, �

OD-IN-l

�.
LHE RECOMENDII t

•

'Obteve Byrnes verdadejro cias ocupantes, e se cada uma

triunfo na Conferência da delas decidir proceder, segun
Paz, ora reunida em Paris: do seu, próprio critério, o resul

conseguiu a prensença de re- tado inevitável será a divisão
presentantes da imprensa de -da Alemanha e, em conse-

126 países. Talvez assim possa- quencia, a divisão da Europa.
mos ínteírar-mos dos porme- A linha divisória entre o Ori- I
�ores do que ocorre· no Palá- ente e o �cidente pas�ará p�-I
CIO. de Luxemburgo. Já sabe- lo Elba. Nao se tratara de va

mos, com to:da a exatidão, a rios estados alemães - CO�110

hora em que comecam as ses- antes de Gaulle e agora Bida
iões, o que faz 'Ü sr: Evatt. To- ult propõem; mas de dois es

mames, tJambem, conhecírnen. tados alemães, pótencialmen
to de que Byrnes chegou atra- te antagônicos, que manterão
sado á reunião e Molotov saiu a Europa em violenta tensão
por alguns momentos, da qal� política, e econômíca,

I

de sessões, etc.... Sabemos tudo Quem sabe se, sendo apro-
o que não interessa. Mas o vada a proposta de Molotov,
que verdadeiramente interes- será possível incluir na agen-
sa, o que se refere á verdadeira da da atual Conferência da
posição dos vários delegados, Pa�, Q p�ob�ema afemão,. pois
chega tão confusameníte, tão esta ele íntímarnente lIgado
truncado, que se, torna Iníute- ao da paz do continente. Não
ligível. Talvez agora, dada a nos �dmiraremos, porem, se a

presença de tantos jornalís- moçao de Molotov se referir
tas, se esclareçam um pouco exclusivamente aos ,tratados
as informacões. de paz com os satélites do eixo MARIO SCHAEFER
De qualquer maneira, per- e. q�e o _problema alemão con- Representante

mítem os últimos despachos tínuí adla:do. ,

supor que, no seio da Confe- Cada dia que se passe- -I
Caixa Postal, 5756

Irêncía, começa a reinar a cor- sem o resolver ou examinar I End. Tel.: Mariely
�ialidade, sobretudo após -ter -=- -aumentarão as complica-
SIdo adotada, unanimemente çoes. Quando a França 1p1'e- =-------------..:

8. moção de

MOl,otov
sôbre a

I
sentou S6?- plano sôbre a Ale-

38 liberdade de voto nas comís- manha há quase um anó e

sões. Esta liberdade _ não meio a solução, se então se ti
especificada nos telegramas -

J v�sse des�ja;do dar-Ihe s-üu
se estend�, a qualquer questão çao, era �Imples. Logo após ele
referente a redação dos tra- se complícou e a França apre-
tados de paz. As informações, s�nto� nov.o projeto.vaté agora
embora citem a opinião dís- nao discutido como devia ser.

cordante dos delegados da 1u- E', na Alemanha, entretanto,
goslavia e da Ucrânia, afír- que residem os germes da paz I
mam que se produziu com a ou da guerra ratura,
adoção da proposta russa
"súbita e feliz harmonia".

'

Não devemos, entretanto Iali.mentar muitas ilusões, par�
evitar desenganos posteriores.
Em seu discurso, ao inaugurar
a Conferência, assinalou Bi-.

d�u1t ,�u,,:s� verdadeiras propor-.
ç?es: estao sendo redigidos,
símptesmente, os tratados de
paz com os paises satélites do
eixo. Não se toca, porem, a
questão do eixo em si mesmo
isto é, na questão da Alema�
n?8, .que é um dos pontos prin
cipais para a organização da
paz. Consideram os observa
res 'da questão internacional
que a paz será precária se
não se fundamentar na cordi
alidade 'e entendimento das
potências. E não existirá, essa
cordialidade, nem esse enten
dimento, enquanto não se re

solver o problema alemão.
O último número da revista

"Newsweek" afirma que, nos
círculos Suecos bem informa-

- _ _ _- - -----.".,...&- - � -..,,--..- ....,

dos, se fala na possibilidade 'de
� FMW�����.� -.--.�__�-.---À�.�_A_.�_".��._, . �� os russos estabelecerem um

,I.' '.',
.govêrno alemão em sua zona,COMPA.NHlA ..ALIAN(A DA BAlA" se os -anglo-Isaxônicos conso-

'od.d... 117. - Séd.: I A I Ir. lidarem suas zonas.

mCEWDIOS )I T.k:NSP�KT)j8 Talvez não seja comPleta-lmente exata a notícia. Dá
Cifras <1o.Baianço d" 1944:

f'
entretanto, uma ideia da� I

'- "c?mplicaçi)es que podem sur-ICAPITAL E RESERVAS Cr. 80 900.606,30 glr na Alemanha quand-o se
Responsabilidades Cr$ 5,978Ao1.755,97 � tratar de resolver suá ahiallReceta 67.053.245,30 � situação, sem que exista acôr-
Ativo ii 142.176 603,80 � do prévio. G�rantem ambas as

� partes estarem defendendo a
98.687.816,30 � Declaração de Fotsdam.

« 76.736,401 306,20 t Efetivamente, cada uma de-
� las defende um aspecto da :le-

Diretores: � claração: uma, a unidade eco-
Dr. Pamphil0 d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco nômica; outra, a desnazifica-
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto d� Araujo . ção. Mas se a unidade econô
e José Abreu. mica ou a desnazificacão não

_."" .. """" __......__............._.......,.___..,_.............._....._......."""'......''''"'"''''''''" for aceita por. todas as potên-

DR. SAVAS LACERDA DR. ARMANDO VALtRIO
,

DE ASSIS
Dos Serviços de Clínica Infantil da

Assístêncía Municipal e de
Caridade

CLíNICA MÉDICA DE CRIANÇAS
ADULTOS

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

RESID:Ô:NCIA: Rua Marechal Gul·
lherme, 5 Fone 783

CUnica médico-cirúrgica de Olbo.
- Ouvidos, Nariz - Garganta.

Prellcrigão de lentes de
oontoto

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

BOSID1ilNCIA - Conselheiro 'Ma·
fra, 77:

TELEFONElS 14'18 e 1204

COnTRA F€RIiJA: :�Ecr�1TI:S ou (lnTI6;lS

sr , ;�DR. A. SANTAELLA
('Diplomado pela Faculdade Na

eíonal- de'Medicina da Universlda.
de do Brasil). Médico por concur
.., do Serviço Nacional de Doen
&lBs Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Miseric6rdia, e Hospital
Psiq'Uátrico do Rio na Capital }'..,

dera!
CLtNICA J\IÉDIC::� - DOENÇAS

, NERVOSAS
- Consult6írio: Edif1clo Améila

NETO
- Rua Felipe Schrnídt. Consurtaet

Das 15 ás 18 horas -

Jlesldência: Rua Álvaro de Canra·
Uiõ na 18 - Florianópolis.

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialistá em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no Rio de .Jarieír-o
CONSUL'l\AS - Pela arnanná:
diariamente das 10)30 às 12 hs. à
tarde excepto aos sábados. .das 14
ás 16 horas - CONSULTÓIÜO:
Rua João Pinto n. 7, sobrado -

'.

Fone: 1.461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho, 58

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

DR. ]\,eAR-IO WENDHAUSEN
DR.- ROLDÃO CONSONI Diretor do Hospital "Ner êw Ramos"

CLíNICA l\l:ÉDICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS

Consultóno: R. Visconde d� Ouro
Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No.
vembro \ rltos da "Belo Hor izonte ")

Tel. 1545
Consultas: das '4 ás 6 horas.
Residência: R. Felipe Schmidt,

-r-' Fune manual 812

CIR.URGIA GERAL - ALTA CI.
RURGIA - MOLÉSTIAS DE 8JI.
. '" NHQRAS, '- PARTOS ...
"armado pela Faculdade de Medl-
cínna da Universidade de SAo

Paulo, onde foi asststente por '�A·
rios anos do Serviço'Cirúrglcõ do

Prof. A1!pio Correia Neto
Cirurgia do estômago e vias bl·
llares, intestinos delgado e grosso,
tiróide, rins, pr6stata, bexiga,

atero, ovários e' tromcas. Vartco
eele, hidrocele, var.ses e herna

CONSULTAS:
48's 2 às 5 horas, à Rua Felpe
1Jchmidt, 21 (altos da Casa Pa·

raiso). Te!. 1.598.
RES1Dti:NCIA: Rua Esteves JU·

nior. 179; Te!. M 764

MACHADO li elA.
AgaDOi�. e Repre.entoçõ•• em

.

Oeral
Matriz: Florian6polh'
Ruo João Pi_to i n. PI

Cabo Po.tal, 37
FilieI: Cre.ciúmo

Rua Floriano Peizoto, ./0
(Edil, PrGprlól.

Tele.grama.: -PRIMUS
Aoent•• 110. principol.
munlci:piol do Eetod..,

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

DOF.NÇAS DÂ PELE - SíFILIS
- AFECÇÕES UItO-GENITAIS
DE AMBOS OS SEXOS - RAIOS
INFRA - VERMELHOS' E ULTR'_-

VI0LETAS
CONóSULTAS: das 3 às 6 hs. '- R.

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

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

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

Florianópolis _

Assistente da Maternidade
CLíNICA MÉDICA EM GERAL

Doenças dos órgãos inter nos, especial.
mente do coração.

BLECTROCARDIOGRAF1.4
Doenças do- sangue e doe, nervos.
Doenças de senhor-as - Partos.

Consultas diàriamente das 15 à. 18
horas.

I

r Atende chamado; a qualque- hora.
inclusive durante a noite.

CONSULTóRIO: Rua Vitor' Meire
les, 18.'. Fone 702

.ESIDJ;:NC;A: Avenida Trompowski,
62. Fone 766

,

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, réto e
.nus - Hemorroidas. 'I'r-atamen

to da colite amebíana.
Fisioterapia � Infra vermelho
Consulta: Vitor Meireles, Z8.'

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

Resid: Vida! Ramos, 66.
..Fone 1067 ' Viagen.s

"

'

..... ..,_. .."
-

.

PELO

Expresso Noturno do jornal
O ES'I'ADO

FlORIANOPOLIS

E�CRITÓRIO JURíDICO COMEB,CIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

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

ADVOGADO
Rua Frei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Postal 14 I

Endereço teJe.rráfieo: "Elibranco" - Lajes: - St. Catari••

"

,

JOINVILE
SAlDA DE FLORIANÓPOLIS:

CHEGADA A JOINVILE:

_,' 1 da madrugada.
7 da manhã.
10 da manhã.
S da tarde.

JlDTOMOBILISTAS I
·Ajenção '

Pcu'a o. seu dínamo ou

motor de arranco

O�ICINA , ENALDA

sAíDA DE JOINVILE:
CHEGADA A FLORIA,NÓPOLlS:

• Informações:. fi. \(,0
eCf"o_Radio'�\ecJ' Rua Conselheiro' Mafra

1 .__n_e_._9_4 __

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

--------------------.---..

,

Sinistros pagos nolo último" I\) aboa

Responsabilidades

I' ,:, ra.� Fabricante o d\stribuidol'es das atamaias con- J11 '71 fecções "DISTINTA" e RIVET. Pos�ue um gran- .

de sortimento de casamiras, ris::ado8, brins

I melhorel" I·:
bons e baratos. algodões, morJ.na e aviamento.
para alfai<:1tes. que recebe diretamentE' das

fábricolII. A Casa oeA CAPITAL" c-hama a atenção doa Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

visito ante. de efetuarem "uaa compra!!!, MATRI� \ em Florian6polis. - FILIAIS emiBlumanau e Lajes .

............m=m2mmmE..mm=-maa.amBR-=@w...miima..mDamogBQr�i,#QW..mmegg..a�.!......am-=.&Da..DEBDpmBE..#D!§�aeEmw��:...�RE�MM.mUM..es....q3...�..Rama..........mm..mmE3�mm...a•

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•
. ,

lo silenciarem,. raivosos, noticias que empolgam o povo a que pre"
tendem servir, certos· órgãos da imprensa anto-delinem-se • -. ·

FlorlanópoU" 4 �e Setembro d0 1'946

Homenagem à memória dO
'sr. Altam"iro Guimarães

. o 'Centro Acadêmico XI de Fevereiro, p01' proposta
do acadêmico Antônio Adolfo Lisboa, aclamada em As
sembléia Geral de dois do corrente mês, prestará, dentro
em breve, significativa homenagem ao ex-aluno Altami-
1"0 'Guimarães, com a inauquraçiio de uma placa, com o'

seu nome, na sala de reuniõee do Diretório Acadêmico.

SIR ALEXANDER
FLEMING

Incendiou-se ii
casa das casacas
Rio, 3 (Via aérea) - Incen

diou-se a "Casa Rolas ", co

nhecido belchior da rua Sena
dor Dantas .•
Estabelecimento f a mos o,

porque vendía cousas velhas e

possuia centenas de casacas

que anunciava para alugar, em
grandes banquetes, etc.
A polícia deteve o seu pro-Iprietárír, Franctsco Rolas e

empregados que estavam nos Ifundos da casa tentando debe
lar o incêndio quando os bom-,
beires chegaram.

Violento ioeêndio
Rio, 3 (Via aérea) - Noti

cia-se que um grande incêndio
está destrumdo ,aJS matas na

zona de Jaguaribana, no Cea- RiO, 3 (A. H.) - Proce
Tá, alastrando-se para o Rio dente de Londres chegou 00-
Grande do Norte, já tendo al- tem. aqUi, sir �lexaDder .Fle
cançado as florestas de Limo- ming,

.

descobridor da peni
eira, e outras looal'idades. Afir- CIUni!, que vem IHuticipar
ma-se que as chamas foram do I Congresso Inter-ame
ateadas propositadamente, 'Por ritano de Medicina, que se
questões de posse de terras, realizará nesta Capital de 'i
por um lavrador do Rio Oram- a 15 do

.

eerrsnte. Sir- Ale·
de do Norte, que teria íncen- xander Fleming será o pra·
diado as matas do seu vizinho sidente .de honra do ton-
e inimigo. gresso.

Cêrca de 85 - mortos nas desordens
BOMBAIM, 3 (U. P.) - Fontes não oficiais já elevam a

o.itenta e dnco o numero de mortos nas desordens desta ca

pital, enq;uanto o total de feridos' é ealculado em cerea de tre
zentos. O comunicado ofioiarl ardmite que não houve nenhuma
ni.elhora na situação, desde a noite passada.

. As autoridades britankas estão apressando a transferen
cia dos judeus, vindos a bordo de pequeno barço, para um

avião ingleso Querem 'elas terminar o embarque desses clan
destinos para a ilha qe Ohypre, antes que sua ,chegada se tor
ne conhedda e o exél'cito ,clandestino judeu possa realizar
tentativas de Hberta-Ios.

Retiradas as emendas'
e australiana

jugoslava
PARIS, 3 (U. P.) - A comissão militar para a ltállia co

meçou hoje a traJbal'har com grande afinco, tendo. os delega
dos yugo!slavo, e australiano retirado

... as emendas que haviam
.a.presentaJdo. Graças a isso, foi aprovado por unanimidade a

proposta dos Quatro Grandes, na parte que se refere ás forças
armadas italianas. Estas ficarão assim l'imitadas a cento e oi
tenta e ctnco mil homens e sessenta e cilllCo mil carros, bem

Icomo duzentos t.anks. A força aérea será de duzentQ;5 caças e

<-ento e cinquenta aviões de tran�orte, o efetivo da marinha
de vinte e doÍ!S mil e q'liinhentôs�mens. -

São obrigados a' vender por preços
reduzidíssimos

rativas constituirão uma rede. das de g'êneros alimentícios.
de armazéns, sendo obrtgadas Haverá a entrega e fiscaliza.
a vender por preços reduzidís- ção por parte de órgãos com,

simos. Idêntica providência se- petentes, com o intuito de imo
rá tomada com relação às pa- pedír' que seja burladn tão boa
darias e outras casas de ven- Inícíatíva,

R,jo, 3 (A. N.) - Reuniu-se
ontem a Comissão de Imposto
Sindical sob a presidência do
lUinistro do Trabalho. Entre
os assuntos tratados ficou as

sentado um empréstimo de
cinco milhões de cruzeiros pa-
ra as cooperativas de consu- L d díd tu' a V dermo. A dita verba 'se destina ãl aoça a a ca n I a r J ,a.�construção de armazens com o Santiago do Chile, 3 (Uni- as lei previamente estabeleci;
fim de vender gêneros de prt- ted) _ Realizou-se no estádio

I
das, as quais eram promuiga,··:

medra necessidade ao trabalha- nacional a proclamação do das em benefício do país e dos
dor nacional, Esta iniciativa candidato da esquerda Gal)riel operárlos.
tem por objeto abater o custo Oonzales Videla, apoiado pe --_--_--------de vida, estando assim enqua- los partido-s Radical,

comunis-IAtiVidadesdrado nas finalidades para flue ta, Democrático e Socialista é .

_

foi arrecadado o imposto sín-
pequenas fôrças sindicais in- acedemtcasdical. As organízações coo.pe- d d t,epen en es.

. ..' . Foi levada a efeito, segunda
Gonz�les Vldela, ÜOn�IaIla� feira úrtírna, na Faculade de

men�e a prax.e dos candidatos, Direito de S. Catarina, a cere

e10g�ou. oe seus �ontendores mônía de posse do novo. "Dire
da direita e do centr o, Eduardo tório Acadêmico XI de F'eve
Cruz .Coke e �ernando Ales-

reiro", daquele estabelecimen
Reuniu-se recentemente sa�LdI"i�, manírestando que os

to. Presidida pelo Exmo. Sr.
em Paris, em Congresso, o dOis. tlll�lam um pro.gr��a Des. Urbano M. Salles, Diretor
Partido Socialista Frances. bem msr�)lrado ',na üonstltUlç3;0 da Faculades, esta sessão con-
A grande agremiação po- e. nas l�lS, porem era neces�a- tau com a presença, não só dos

litica, cujo passado de lutas r�o realizar u:n� obra comstru-
Senhores Professores da nossa

democráticas justifica as tlva,em ben�flclO �o povo, por-
casa jurídica, mas também to> !

esperanças do povo [rances, quan.to h_an� muito que faz�r do o corpo discente da mesma.organizou um- programa de em relaçao as classes desvali-
Falou ínícíalmente o acadê--

ação que revela bem a ho- das.
···L L' L' ha-

E tr t d l' mlJCO aura UlZ in ares,
nestidade dos seus âiriçen- <fi ou ra. par. e . o seu c iS-

presidente em exercício, que
tes e os altos prop_ósitos que curso, manifestou que o seu .

t I I tóri d
a animam. govêrno receberia, com satís- rupresent.9u �.Ju o r,e a 0�!0 e

fação os capitais estrangeiros, dsua ges ao. 11; o, apos, o te!"�oEstudando a situação e e posse pe o sr secre ano
pois estes sempre cumpriram f

.

.

it d
,
..

os objetivos dos vários' Par- OI o mesmo, a convi e o sr.
tidos que constituem, hoje Presidente da sessão, assinada.
em dia, a estrutura da de-

Prev·lsa-o do tempo I por t?do� = integrantes do no-
mocracia francesa, o Partido

.

. 'Vo Diretório, que foram deola-
Socialista chegou iii- conclu- Previsão do Tempo, até 14 [rados empossados ..

sões que, pela sua impor-: horas do dia 4. I Fez uso da palavra, em se-
tancia, merecem um reçis- Ternpo: Em geral instável. guida, o acadêmico Osní Gil
tro especial. / Temperatura: Estável. Kirsten, novo 'prestdente daque-
Quanto ao Partido Raâi- Ventos: De norte a leste, la prestígiosa representaçãocal Socialista, que foi uma frescos. da clases. A sua oração, mere-das maiores forças politicas Temperaturas extremas de ceu, ao terminar, de todos 'OS�

da França, o Congresso con- hoje: Máxima 21,9 Minima presentes, uma prolongada e:
siderou-o demasiadamente 14,0. entusiastíca salva de palmas.
conservador, preso a um A seguir, o senhor Des. Ur--
passado responsavel pelo de-

R' It d d' I· bano M. Salles proferiu brio,
sastre do país na ultima esu a o as.e el- (lhantes palavras de exortação:
guerra. -

S
"'.. á mocidade acadêmica. .

Em relacão ao Partido da çoes nu aXOll18 Tendo sido em seguida en-'Resistência, integrado pelos Londres, 3 (Unlted) - Os cerrada a sessão, foram, o no-
católicos e que possue a resultados das eleições em tô- vo Presidente 'do "Díretórío=
maioria no Parlamento e da a Saxônia, na maurhâ de ho- Acadêmico XI de Fevereiro";
recusou a Constituição [ei- je; eram os seguintes: União bem como os seus demais in-'
ta segundo o modelo envia- Socialista, 205.686 votos; Li- tegrantes, e numa viva. de
'do de Moscou, o magno Con- berais Democratas, -122.847 monstração de solidariedade�clave inscreveu-o entre os v:otos; Cristão,s DemoCratas, efusivamente arbraça:dos por'reacionar'lOs, ao lado dos 123.639 votos. professores e colegas .

homens de tendencias di- '_

re��:::;'não poderia deüar Plínio Salgado dirigirá uma próclama�ãol
de acontecer, os socialistas

. ao
.' povo paull·sta

.

consideraram � 'situação .

do -

Partido Comunista e con- S. PAULO, 3 (Wa Aérea) - Chegou a esta ca:pital o sr,.

cluiram pela recusa de qual- Plínio Sallgado, que viajou de automOivel acompanhado de. nu-
quer fusão, no momento, meroso.s correlilgionário'S.

.

com Q mesmo, em vzrtude Não quiz falar á imprensa, dizendo apenas que breve di-·
dos seguintes motivos, ir- l'igirá uma proclamação ao povo paulista.

;â�o:c:;�:��o c:r: ;at���i�;� Fe' ri-do 0- ml-�n'--I-stro do O-'-ra"51-':.'mÇJ gaulê�: sugeiçãO incon-
.

'

dicional á Russia e á sua

poUtica imperialista ,e me
todos e preceitos fundamen
talmente anti-democráticos!
Como se, vê s/ia os socia

listas franceses que ácusam.
Se1'ão êles reacionários ou

fascistas?

Os socialistas
açusam

,sÃO JOSÉ DA,COSTA RLCA, 3 (U. P.) - Vál1ias pessoas:
foram feridas quando elementos anti�franquistas e comunis�
tas tentaram interromper uma .conferência, no Teatro Munici-

pal, pelo dr. Maturgo.
Assistiam a <conferência o. presildente da RepUlblica, corpO'

diplomáti'co, o arcebispo e outms autoridades. Entre os feridos:
Encontra-se 'O minLstro do Brasil, que ,recebeu uma pedrada.
ro rasto.

A Baf Hailasobrevoa
JERUSALEM,3 (U. P.) - Dois aviões da Raf sobrevoaram,

hoje sobre o porto de Haifa, 3!fim de impedir uma passiveI ten-,
tativa dos terroristas judeus contra dois contra-torpedeiros.
britanicos que escoltaram o navio Four Reedmos, de 400 tons.,.
carreg-,ardo de imigrantes judeus, aqui che.gado á noite ultima_
O navio tem a bordo cerca de mil imigrantes. Nenhum fun-
cionário judeu teve permissão de se ruproxi'rnar do Four. Reed
mos .

•
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