
-. Ainda no decur ,. e colhemos, o Partido Social Democrático
realizará,

.

nesta Ca·pilal, a sua- grande convenção, para·' a escolha dos 'candidato\s
a Governador do Estâdo, senadores, ·-·deputados feder-ais e, esladuais e suplentes.

1 A suspensão trouxe à
luz 'novos pormenores

..

•
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NOVA DELHi, 13 (U. P.) - A ordem de suspender os

bombardeios no Wazirstan, trouxe á luz novos pormenores.
Soube-se, assim, que em junho ultimo um bando armado rap
tou um agente, tendo exigido 11m resgat-e de dez mil rupias pa
ra a sua libertação, porém, o Oovêrno exigiu a restítuíção do
dinheiro e o pagamento duma multa de vinte mil rupias e mais:
a entrega de vinte reféns para garantir 'O futuro do bom com

porcamente da, tríbu. Como os indíanos recusassem, foi orde
nada que a Real Fôrça Aérea bombardeasse e metralhasse uma

duzia de aldeias da Região.,Ano XXXIII I I
tFlorlan6polls- Sãbad(), 14 de Setembro de 1946 H. 9832

Criado o serviço de assistência social dos ft !���(Vi��!!raLnfO�ma!!!!'é b��lli�jO!
come·rel·a' rl·os e s'uas ,laml'll·as �e����i!��:; face do surto de febre tifoide, surgido na zona

Segundo uma informação oficial, dos 140 casos positivos
regtstrados até agora, só foram verificados 4 óbitos. As auto
ridades sanítárias, afirmam que se torna necessária a constru

ção de esgotos na zona de Leopoldina, afim de que sejam abo
lidos os surtos periodicos de tifo.

Nos ultímos dias, somente em um dos postos sanitários.
de- foram vacinados 15 mil pessoas.

Rio, 13 (Via aérea) - Foi on

tem, assinado pelo presidente
da Republicá decreto-lei auto
rizando a Confederação Nacio
nal do Comércio a instalar ser-

...

to sôbre o montante das remu-

nerações pagas. aos seus emsire
gados.

nistrativa da tiscaiizaçõo das
atividades por parte do oooérno
com a instituição de um conse

lho fiscal que em sua maicriaPara a organização do servi
ço social do comércio. foi pre- é composta por membros
vista a descentralização adrni-I signados pelo govêrno.viço social ao comércio, destina

do a prestar assistência aos co

merczarws e sua s [amiiias,
além da iniciativa da defesa de
salários real e como incentvoo á
atividade produtora, das reali

zações educativas e culturais,
visando a valorização do tio
mem.

Para êsse fim foi fixada a

contribuição> mensal dos esta
belecimentos comerciais tendo

por base a taxa de âois por cen-

sr. 'Mangabeira
govêrno baiano

o e o
AB�NDONO EM
MASSA DO P. C.

Uma greve de '

24 horas
Bayres, 13 (U. P.) - Os tra

balhadores de teatros, inclusi
ve os artistas, realizarão uma

greve de ·'ltinte e quatro horas
em sinal de simpatia e solida
riedade com os trabalhadores
de rádio e atores teatrais que
decidiram não trabalhar' hoje.

,

Lid'9res proletários baianos
repudiam o Comunismo
Ao que se tem verificado,

está havendo deserção, em
massa, nas iileiree do Par
tido Comunista da Bahia.
Elementos expressivos nos

meios operários se insur
gem con tre- a «iatoleren
da» e a «falsidade dos
princípio-s democráticos» do
P. C. B .. Os iornais beianoe
veem publicando, quase
diariamente, os desliga
mentos, com Iitpae« reco

nhecidas, destacando-se o

sr. Cândido A,rouca, pres
tigioso líder da Estiva e

fundador do Sindicato dos
Estivadores' o qual assim
se expressou sôbre sua ati
tude: «Deixei o Comunismo
para reencontrar o Brasil».
I,rineu Santa, procurador

geral do Sindicato dos
Operários Portuarios de
Salvador, João Benigno,

A d lad presidente do mesmo sin-

pe reja " o, o dica to, deixerem, também,

b- d A t
o Partido Comunista, ia-

ISpO e s i zendo importantes deele

raç@e� contra a «lirrh« iue
Milão, 13 (U. P.) - Nume- ta», acentuando que o Par

rasos manifestantes cercaram tido não serve ao Brasil, e
e apedrejaram o bispo de Asti, sim, à Rússia, e destacan-
no Piemonte, quando este vísí- do ainda que não queremtau Villa Nova, no norte da

I
. . I

partICIpar da agitação anti-Itália, para saber por que mo- patriêitica, uma vez que,tivo O padre de Villa Nova se o Partido Comunista não
recusara a obedecer suas. or- quer cooperar, sim, epo-
denspara deixar a paroquia. d d A

1>" erar-se o governo e es- O gênio creador do magicoO padre de Villa Nova, mon- b I di dta e ecer uma ite ura. LUBITSCH nunca se manifes-senhor Bartolomeu Battalio, O t
.

I Iu ro Torna 'loca pu- tou com tanto brilhantismoconquistou o amor e a admira- bli .}

I
Ica o desligamento do corno nesta satíra suntuosa sô-ção dos habitantes da vila, gra- l'd .'

J
'.

1 er cozauruere de o.aaez- bre a vida aventuresca da mui-ças ás suas atividades clandes- .

ro, onde se verificaram to famosa Imperatriz Galante,tinas durante o dominio nazis- d' epredações recentemente. a celebre Catarina II da Rus-ta. Como' de costume, os sía, aquela a quem os Russos
I -.

Por sua vez, as autoridades cotnuriietee lançam contra chamavam de "MÃE" e a Hís-
Solicitamos a atenção dos

eclesiásticas não revelam as
.

I nossos leitores para o fato pe.;) esses e ementos a campa- tóría denominou de "GRAN-·
-

razões da suspensão do 'padre nha de desmoralização, DE"
dindo .que colaborem em tão

Battalli.
' ,mas que neste filme ex- nobilitante e utilíssima provi-

-=� .::a�t-=-r=a:_v=é-=-s_:d:e::...:s:e:u:s�i:o::r:n::a::i:s:"__ cepcional não tem nada de'
.; . dência, inscrevendo-se no qua-

C b b d· d RaF
"MÃE" mas sim duma mulher dro de, sócios da Caixa de Es-

. essou O om ar elo a adorável, vitima de incurável molas, ou aumentando a sua

'. '

solidão... Luxo e brejeirice, atual 'contribuição até ao mâxi-

NO
ousadia e graça uniram-se pa- mo real de suas possibilidadesI VA DELHI, 13 (U. P.) .:_ As ultimas notícias recebi- ra fazer de CZARINA uma obrad d W

.

t
. , financeiras, para que o auxilioas ,e azrrs an, indicam que cessou o bombardeio das 'al- prlma de malícía e espírtto,', • Iv. distribuido aos verdadeiros ne-ueias nativas. E afirma se que tôda a. política em relação a zo- que vai glorificar ainda mais o cessitados não continue a ser

.

na da fronteira morodesto é submetida a um revisão. O sistema nome ml·r.ac·uloso de E,RNST ( .. .

d b b uma (importancza mmguada",e Offi' arid·ear as aldeias nativa;s,' pelos aviões da Raf, v""m LUBITSCH.
'

d
..... como registamos acima, e sim

he'no ü adotado há muito tempo como, meio mais fácil de re- "CZARINA" estará em car- possa corresponder à realidade])resalias, uma vez que as avaouações nativas para a terra são taz nos Cines ODEON e IMPE- das suas necessidades.
.

demoradas, naquela zona acidentada. . RIAL, a partir de hoje. I

o problema da
maJaria
Rio, 13 (Via Aérea) - O dia

de ontem no' Congresso Inter
Americano de Medicina foi de
dicado ao problema da mala
ria.
O tema foi amplamente de

batido e culminou com a expo
sição do diretor do SSNM, Má
rio Pinotti, sôbre os trabalhos
realizados em todo o Brasil,
visando. o combate e a proven':'
ção contra essa terrível moles-
tia.

.

RIO, 13 (Via Aérea) - S·eg.undo um telegrama divulgado
aqui pela Agência: Nacional, os socios do Instituto dos Advo

gados da Bala aprovaram uma moção aplaudindo o nome do
sr. Otávio Mangabeira para o govêrno da Baía.

'

Adiantava o despacho entre outras coisas que outras enti
dades tomariam igual atitude. Realmente o ,presidente da U.
D. N. recebeu telegrama com várias assinaturas de advogados
baianos comnnícando-Ihe a moção.rDescontentes os es

- tudaútes' paulistas
s. Paulo, 13 (Via 'aérea)

Vários membros da Congrega
ção Universitária reuniram-se

hoje pela manhã, para comen
tar a situação em que se encon

tram os quadros de ensino su

perior corri a demissão em mas

sa apresentada em face da ati
tude do govêrno.

O presidente do Centro onze

de agôsto afirmou ao"Diário
da Noite" que o gesto do go
vêrno remetendo ao Conselho

'J' Universitário um oficio em têr
mos descorteses constitui um

fato jámais ocorrido na histó
ria da Uníversídade

De qualq'uer- maneira',
o assunto ás Naçõe.s Unidas '

meteremos o assunto ás Nações mente para convencer aos brita:
Uniâas- Os Estados, Arabes de- nicas que os árabes opõem, uni
sejam que as, Nações Unidas se- dos, a criação de um Estado

[am o supremo tribunal mun- Judeu independente na Ptüesti

dial". Os delegados árabes in- na. Em alguns .tütos circulas
sistiram que cada delegação britanicos existe a crescente

tosse 'isouuiamente, prc:vável- crença que certos Estados ára
bes não se oporiam ao Estado
Judeu.
Sabe-se que os lideres [uâeus

criaram um tal araumentii que
deu torças para persuadir Bé
vin a dar primazia ao debate
em tõrno de um tal Estado nct

ordem do dia da Conferência.
Fontes chegadas á delegação
britanica admitem existir pou
ca esperança que se chegue a

um acõrâo a respeito da auto
nomia ou plano de federação.

submete'rão

Londres, 13 (U. P.) - O se

cretário da Liga Assam, decla
rou aos jornalistas que os Esta
dos Arabes apresentarão os

problemas da Palestina ás Na
ções Unidas, no caso em que a

Conferência de Londres não
encontre a sotuçõo prevista pa
ra os mesmos. Durante todo o * Nosso repórter comparece
âia de hoje, no curso das ses-, * .• rá hoje a. uma cerimônia
sões sucessivas, cada âeleçação bem diferente daquelas a que
árabe expressou o seu' âesacõr- estamos acostumados a fazê-lo.
do ao. plano do govêrno brita- comparecer, atendendo à solici
nico em favor das prooincias e tação dos que festejam suas vi
autonomias dos judeus, no qual tórias sociais ou políticas, Não
solicitou que a terra Santa se té, no entanto por não termos

transformasse em Estado Arabe sido convidados, nem por ser

independente. Azzam disse, en- esta cerimônia bastante dife
tre outras cousas, o seguinte: rente dàs outras, que a nossa
"Se não chegarmos a um acõr- reportagem de hoje, deixará de
do com a Grã-Bretanha, sub- despertar o maior interêsse no

nobre coração da gente catari

nense, especiaimente dos habi
tantes da capital. E' que, como

acontece todos 0$ meses, a b.e
üemérita associação "Caixa de
Esmolas aos Indigentes de Flo

rianópolis", [asá distribuir aos

seus socorridos, no, edifício do

Albergue Noturno, à Avenida
Hercílio Luz, a.rmitunuuia" im
portância que suas possibiliq,a
âes financeiras o permitem,

Estaci'ODarã tempo
rariamente no Rio
Rio, 13 (Via aérea) - O mi

nistro da Marinha comunicou
que a fôrça naval do nordeste
passará a estacionar temporã
riamente no Rio, ficando subor
dinadas em caráter provísórío,
ao comando do 1° Distrito Na
val.

o maior escândalo
do ano!

•

* * *

TUY
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Expresso Noturno do j:oru8l.
,·0 EsrrADO··

FLORIANÓPOLIS - JOINVIlE
SlloA DE FLORIANÓPOLIS: -

CHEGADA A JOINVILE: ......

SAlDA DE JOIHVllE: -

CHEGADA A FLORIANÓ�OLlS: -

Intormeções:

1 da madrugada.
7 da manhã.

10 da mal)hã.
5 da tarde.

Em Fpolis. - na Redação do «O ESTADO,.
Em Joinvile, - 110 Hotel Príncipe

Novo Regulamento
,Escola Naval

, ,

Rio,
<

_" {A. N.) - Está nas curso de adatação, comum a

mãos do-ministro da Marinha, todos os alunos durante um

para aprovação, o novo regu- ano. A idade de 'admissão é de
lamento da Escola Naval. Fo� .

, .
'

suprjmído o curso prévio, pas-
20 amos n� maxrmo para os

sand., a vigorar o seguinte re-
que :se destI,nar�� ao corp� da

gime: 4 anos para 0S aspíran- armada ou fU1zIleI,r�s li'aVaIS e

tesdo corpo de oricíaís da ar-
21 anos .para os Intendentes

mada ; 3 anos rpara os aspiram- navaís. Todos os candidatos
tes do corpo de fuzileiros na-, deverão apresentar certíf'ícado
vais e 2 anos 'PalTa o corpo de de conclusão do curso cíentírí
intendentes navais. Haverá co do segundo ciclo.

1 I -

participam ao. parentes e

pe••oa. de .ué amizade o

contrato de calamento de
lua filha VALÉRIA com' o

sr. 08'l7aldo Riba,s.

participam aos parflnte. e

penoa. de .•ua amizade o

contrato de ca.amento de
seu filho OSVALDO com a

senhorita Valéria Grams.
- -

� VALÉRIA 8 OSVALDO I
.� confirmam

I
� Fpolis., 3,..9-9"6

I
UQDbDDCIQClCU:XlDaaCW3OODOt:lD�DaIlIDDIIICICI�

, ,

A EMPRt$A CRUZEIRO, DE, �BRAo SAINOVIHÇ,
apresentará dia 17, nesta cidade, no cine Roxy, a

Ci'a. Zeina de Castro e seus artistas.,
Entre as grandes atrações destaca-se a famosa

l' cai�irâ Pi tanga e Chico 3· Lagoas.

Jorge Chêrem e Senhora Melim Cherem e. Senhora
Têm a .ati.fação de part'ici
paI' a V. S. e Exma. família,
o noivado d. .úa filha.
.ORIANA com o sr. Jorge

Cher�� Sobrinho.

Têm a .ati.fação· de partici.
par a V. S. e Exma. família,
• noivado de ••u filho
JORGE com 'a nnhorita

ariana Ch.rem,· > I

JORGE e ORIA"NA-'
I,

. confirmam

Itapema 1-9�46
,

P'polis .•�1-9-46

�-------------------------------------'---------------.----

V I'A' J A N T'E 5
Para as suas 'viagens entre Itaiaí e Joinville, prefiram os
onibus da

>

Empresa Auto ,viação Itaiaiense, reéem inaugurada.
Agência: �ua Hercilio Luz n. 1'3 - ITAJAf.

Proteste _ Anglo,. Âmericano
junto à Jugosláv,ia

"

ODIN

�'l
LN f IlECOIIE!UII\ �

·'1

,.

o 'ESTAD,Q

LONDRES (George Gretton imprensa e do rádio, tanto slo-
.

- Exclusívo do O ESTADO) venos como italianos da Zona
- Os círculos oficiais londrí- A de Venezta-Gíulia e de Tri
nos salienta-m que, durante os este têm sido insulados a obs

últimos meses, o govêrno iu- truir astarefas das autorída
goslavo vem levando a' cabo des anglo-saxãs, e enumera os

uma oposição aberta ao Go- seguintes exemplos de ações
vêrno Militar Aliado na zona provocadoras' da Iugoslavia:
ocidental da Venezia-lGiulia. suborno de Imprensa: tentatí
Esas manobras que - salten- va de desacreditar as fôrças
tam aqueles circulas - resul- mantendoras da ordem públí
tam da má vontade do govêrn ca; propaganda contra o Go-

.

de Belgrado em face das deci- vêrno Militar Aliado; incita
sôes do Conselho de Ministros mente á desordem: intimida
do Exterior, fixando, a linha de ção á população e 'a funcioná
fronteira Italo-íugoslava e de- rios locais; agitação entre o

terminando a internacionali- operartado} usurpação das
zação de. 'I'ríeste, tiv.eram 'sua funções do govêrno e atívída
manifestação mais recente na des terroristas. A nota do De
nota dirigtda pelo govêrno da partamento de Estado está va

Iugoslavia aos governos da sada em têrmos semelhantes
Grã-Bretanha e dos Estados á do "Foreign Offié'e". •

Unidos, fazendo uma série de
acusações contra o Govêrno

da Militar Aliado da Venezía-Giu
lia. Os governos da Grã-Bre
tanha e dos Estados Unidos re
solveram expôr ia sítuaçcn ao

público e, em consequência,
divulgaram, ontem, os textos
da nota conjunta anglo-amerí
cana de 20 de maio e das no

tas simultâneas de 16 de agôs-,
to. A nota de 20 de mai� fOi,3iP['es_e:ntada em resposta a re- '

presentação iugoslava de 27 de lmarço. As notas de 16 de agos
to referem-se, prirnordíalmsn-j
te, aos íncídentss ocorr.ídos
as áreas da Ursina, a 11 de ju
lho, onde o govêrno dé Belgra-

---�-------------------------------------------- do alega terem morrido dois

1"1, Joio Grams e Maria' ,

I I soldados iugoslavos, A êsse COnTQA f€RIDAS I1€C€nT€S ou ÇlOTI6ASAntonio Joaquim Ribas
respeito a nota "enviada pelo�rams, Neto. e L"uzia N. Ribas, "F'oretgn Off'ice " observa:
"Embora o govêrno brítâníco
lamente as perdas que consta
terem sofrido as fôrças íugos
lavas, - no.s encontros acíma

• mencionados, deve, ao mtsmotempo, tonnar , bemclaro \ que
as fôrças aliadas atirara� em

legitima defesa, depois de ;tV'e-jadas pelas fôrças íugoslav s '-"'1. .,A nota brítãnioa salienta, tam-
bém, que o govêrno iugosJá:vo
entregou á embaixada brítâní- �--------,,=:.s:JIII"'---!
ca uma nota "contendo alega- 8AS IlHOAN Ições foensivas ao Govênno Mi- Cll ICO
Hta,r Aliado da Zona A, que V E,.N D E_,_SE.apareceu na imprensa de Berl-

dupla grado a 15 de agosto, antes dos Pedidos à
repres.entantes, br1tânicos

te-I
rem tido, mesmo, ocasião de ,

exáminá.-Ia" .

Confol'me salienta a repre- ,

sentação do "Foreign Ofice", ,

o Govêrno de Sua Magest3!de ...------------___

está convencido de que a polí
tiça do go,vêmo de, Be1g.rado
oo,ns'Íste em não poupar esfor
ços para desacreditar o govêr

I
no da Grã-Breta-nha e as fôr
Q1;tS anglo-americanas da área
de T,rierste, e que sua nota de

• 14 de agos1to, publicada no dia
seguinte pela imprensa de Bel ..

g,rado, não teve outra finali
dade senão aquel'a. Salientan
do que os governos da G.rã
Bretanha e dos Estados Uni
dos não receberam, por parte
do gorvêrno 1!lgoslav.o, a coope
ração "que tinham direito de
eSip·erar de um aI.iado"" a nota
do "Foreign Office" lembra

------------�-----------------------------------------' que, através de campanhas da

Botijas de ferro
para gás "

carbônico
VENDE-SE

Novas, recem-irnpor tadas
Pedidos à

.
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'FARMÁCIAS DE PLANTA0'

Novidades todas
semanas

M'ês de setembro J

Estarão de plantão, durante. o mês de-'
setembro as seguintes fa!mácIas:. '

..

7 (sábado à tarde) - F'arrnâeía Rau-
liveira - Rua Trajano. >

8 - Domin.go ,- Farmácia Santo<

Agostinho - Rua Conselheiro Mafra.
14 (sábado à tarde) - F'arrnâcia Es-

perança - Rua Conselheiro Mafra. .-
1"5 - Domingo - Farmácia Esperan- .

ça - Rua Conselheiro Mafra.
.

21 sábado à tarde) _; Farmácia Nel-
son - Rua Felip!: Schmídt. • .'

22 - Domingo - Farmácia Nelson -
Rua Felipe Schmidt. .

:<18 (sábado à tarde) - Farmácia. Mo
derna - Praça 15 de Novembro.
29 '-- Domingo - Farmácia Moderna· .

- Praça 1'5 de Novembro.
O serviço noturno será efetuado pela

Farmácia Santo Antônio sita à rua ·João»·,
Pinto.

. .

I ,

.
�

'1. ã!'\!i��N�� .. ����.. �����.�I.�AWt�
Polícia .•. ,., "... '103'"
Delegacia O;' P. Social •.. , ..•••• ,. 1511:'
Maternidade llS ..•·

Hospital Ner,êu Ramos ,.. Sll.
Santa Casa i .•• ,., .• , ••••••••••••

· 103""
Casa de Saúde. S. Sebastilio ..•••• li'S'
Assistência Municipal .. , .. , •••• ; • 1'6�
Hospital Militar ., .........••• ,. 1� ..�1
14- B. C. 'lSSfIo'
Base Aérea _. :z., .

.

7" B. 1. A: c. .. , ,
'

.. ' .. , JS9.
Capitania dos Porto. . • . . . . . . . • • • • • usa ..

16" C.' R. .•........... ,........ 168&"
Fôrça Policial ,.............. 1303
Penitenciária 15111.
"O E8tado" 102�1

...
) tiA Gazeta" '

_ • • • . .. . . . • • • • .. 165811
MDiário da Tarde" ..........•••• 15"'"
L. B. A. . ... ,.............. • . . 164.
Emp. FunerÁria Ortiga .• ,.... • • • t03J

APENAS Cri 3,00
Com essa infima quantia Voef'

est' auxiliando o seu próximo.

l Contribua para a Caixa de Esmolaf.!.
aos lndiJlentea d.e FlorianóDoUa.
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LIRA TENIS CLUBE-Hoje�Soirée patrocinada pelo .. D. 4. XI de Fe'vereiro, com início às 2Z
, horas. Lançamento do concurso' «Rainha dos Estudantes». ,Não baverá venda de mesas.
--

PELOS MUN.fVIPIOS Ilnstituido nas escolas pÚblicas de Curitiba

Noticíos de Blumencru curit!!, �e(WçoO��e�rS!!!!��r�!�rl�O�i�Ld.riO
geral da Educação, baixou on- prestarão á Escola de Serviço
tem a seguin te portaria: 1 o - - Social de Curitiba todo o auxí

Ficam instituidos os serviços de lia e colaboração no sentido de

assistência social nas escolas fazerem eficientes os meios de

publicas tlêste municipio e a assistência social nas escolas,
sua execução está a cargo, ex- devendo o' respectivo plano de

clusívó da Escola de Serviço So- atividades ser submetido pré
cíal de Curitiba, mantida pela víamente a aprovação desta

Ação Social do Paraná.vz? -Os Diretoria,
estabelecimentos publicas de

ANIVERSARIOS
Eliseu Tonelli

A data de hoje assinala o

aniversário natalicio do sr. Eli

seu Tonelli.

Menina Ligia Nascimento
Na efeméride de hoje festeja

mais uma primavera a galan
te menina Ligia, dileta filhinha
.do sr- Jaime Nascimento. x x x

Indio Fernandes Circulou, em Blumenau, um boato infame, não se saben-

Transcorre, hoje, o aníversá- do, infc:lizmente. a I?roc�dência, mas, de g�aves consequências, I

rio natalicio \ do sr. Indio Fer-l uma ves que atingia diretamente a um Importante estabele

.nandes, alto funcionário do' cimento comercial e também á figura do Comandante do 32°

Tesouro do Estado. B. C.
Sta. Alice da Costa Arantes Os comentários se avolumaram a tal ponto, que se torna
Regista a data de hoje o aní- necessária uma explicação sôbre o caso. O assunto, em linhas

versárío natalicio da gentil se- gerais, é o seguinte: "Dizia-se que o Comandante resolvera
:nhorita Alice da Costa Arantes. comprar um córte de fazenda, reclamando o preço absurdo.

Menina Marylena '. Em vista disto, o gerente da Casa Peiter lhe entregara de
Festeja, hoje, mais uma prí-

I

presente o referido córte, o que motivou enérgica reprimenda
mavera a graciosa menina Ma- I da autoridade.

.

rylena, dileta filhinha do sr. Pudemos afirmar que tudo isto é mentira. Não passa de
Antônio Evangelista. uma infamia. Conversamos com a Sra. Irene Peíter, que se

Sta. Dalva = Mohr mostrou pezar9sa, lamentando a perfídia. Declarou-nos a pro-
Na. data. que hoje transcorre 'prietária deste importante estabelecimento que não podia

iesteJa mais lJ.m� primavera a; compreender porque se fazia uma maldade assim. Autorisou
prendada senhorita Dalva Luz! nos a dsmentir categoricamente estes boateiros, que procuram
Mohr.

. .

I

lançar a confusão propositadamente.
s�a. A�azde Roâriques Resolvemos, também, ouvir a opinião do sr. Comandante

.

�e�IUl, hoje, o �lllvers�no na- a respeito do caso. O tenente-coronel Irapuan Leal mostrou-se
.:ta�lCIO da ser:honta Alaíde Ro- vivamente indignado, lamentando a existência de pessôasdngues, �raclOso ornamento da

I deshonestas que procuram criar ambiente de desco f'
nossa sociedade. '

'
. "n lança

, st A'd' S'l
.

entre os que trabalham. Pediu-nos, tambem, para que des-
. a- z z z vezra . tí b t I 'f' d t d d ld

.

F h
.

h
.

h'
men issemos o oa o, c aSSI ica o por o os e ma oso e in-

. �z .an�s, oJe,.a sen orm.a fame.
'

_AIdI SIlveIra, residente no RIO
A' têm.moí I it

A'

de Janeiro.
1 em, pOIS, os nossos ei ores a verdade sobre o caso, Na-

Gabriel Cabral da. se. passou entre o Coman�.a'n�e do 32° B. C. e � Ca�a Peiter,
Transcorre, hoje, o aníversá- existindo, em tudo, maldade e mteresse de pessoas suspeitas.

'rio natalicio do sr. Gabriel cá- x x x

_

• bral, funcionário da Emprêsa Notas desportivas - Arécio, convocado para os treinos da

Auto Viação Catarinense. seleçã? catarinense está aguardando licença da Auto-Viação
-VIAJANTES: Catarmense, onde trabalha, para seguir para Florianópolis.
-

SADY sCH�iIDT Até o presente momento não sabemos se Arécío conseguiu a

AcomDanhado de .ua eltma. referida licença.
<ilspôsa e- gentilíuima filha, tran-,
.. itou. ontem, por e.ta cídods, com
rjiestilSlo á Guarda de Tubarão,
procedente de Curitiba, o sr, S'1dy
:Schmidt. inspetor regional da Cio .

..de SegurG. Columbia.
ENLACE:

ARMELLI - HOOG
,

x x x
Realizar-se hoje, o enlace da Revista: ""O Vale do Itajaí", contendo farto noticiário sôbre

-matrimonial da gentílíssíma a data da fundação de Blumenau..
senhorita Mercia Hoog, dile- �

_

:;��il����. s:�:�s�o ��ogD�I�i� Qual,ro ,meses apus a assinatura
.na Hoog, com o sr: Ceasar A:r�
:melli, ativo e conceituado via- FRANCFORT, 13 (U. P.) - As tropas norte-americanas

Jante da Chapéus'Vicente Cury de ?cupação na Austria deixarão o país quatro meses após a

;8. A. assínatura do tratado de paz - anunciaram as autoridades
,

O ato cívil, que terá lugar I
militares 'norte-americanas nesta cidade. '

.às 15 .horas, na residência do

.sr. João Hoog, à rua Tenente

-Sflveíra, 105, será paraníntado
por parte do noivo: pelo sr. dr.
.Rafael Gomes Cruz Lima e

-exma, sra. Geny Fóes Cruz Li
ma e, por parte da noiva pelo Meteopolítana, será oelebrado

jornalista Jau Guedes 'da Fon- o ato religioso, servindo de pa
,�eca, membro do Co-nsel-ho Ad-: drínnos, "por parte do noivo, o

,

.míutstratívo da Calxa Bconô- sr. Alexandre I Salum e exma.: ças entre o português 'de Por-
, .mica Federal de Santa Ca�ri- sra. Salma F�lício Salurn e, po::

I
tugal � o. portUgUêS, �o Brasil,

.na, e exma. sra, Paula Guedes parte da noiva, ,o sr. Jose opmara sobre a questao da de
-da Fonseca. Ascensão Passo Nóra e senho- nominação de, lingua brasileira,

Ás 16 horas, na Catedral rita Maurína Hoog. tão insistentemente reclamada
.

por muitos intelectuais e já
adotada em resolução aprova
da; quasi por unanimidade, no

Conselho Municipal do Distri-
to Federal".

'

Essa emenda, de autoria da
sr.' Soares Filho, foi defendida
pelo seu autor, sendo combati
da pelo sr. Hermes Lima em

nome da Comissão da Consti
tuição.
Duraram cêrca de uma hora

os debates adversários e defen
sores da denominação de lín
gua brasileira,. sendo a emenda,
afina�, aprovada por 124 contra
91.

Bíumenau, 13 'de Setembro - (Do correspondente).
A "Cidade de Blumenau", publicou no dia 12 do corren

te um artigo, fazendo fortes acusações a um funcionário que
assistiu á compra da farinha de trigo por 'um comerciante,
pagando este um preço absurdo pelo produto. E' um auten
tico caso de "câmbio negro", agravado pela circunstância de
se passar em presença de um funcionário. Não sabemos quais
foram as providências tomadas a respeito.

xxx

O Palmeiras deseja fazer; uma partida com o Olímpico,
tendo procurado' o presidente deste clube para fechar 11m jôgo,
no dia 22 do corrente. .

.

Ao que parece, nada foi resolvido, em definitivo.
Deverá circular no fim deste mês o número de Setembro

Lingua portuguesa ou brasileira 1
Rio, 13 (Via aérea) - Na

sessão de ontem da Constituin-
te, suscitou acalorados debates
sendo afinal aprovada, a se

guinte 'emenda: "O govêrno
nomeará uma comissão de pro
fessores, jornalistas e escrito
res que, estudando as diferen-

Agradeci,meo/to e Missa
, Oscar, Ruy. F.Ux

'

Branqão •••p6sa8, .ensibiliza
dos agrade�.m a

..
-todo. quanto. e,!viara� _fiore.,

cartõ.s • tel.grama., bem corno 0.0. que acom

panharam o cor'po de seu .audo.o pai e .ogro,

JOSE' MAROU�ÉS BRANDlo, à sua última morada.
::E... ,agradecimento é .obremodo acentuado aos funcioncirio. da Fis
,lealização do. Portos.

Aproveitam o en.ejo para convidar ao. parentes. amigo. para
lOssistirem à missa ele 7.0 dia, que mandarão celebrar dia 16, às 7

.horas" na igreja de São Frpnci.co. :ii v. - 1

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

MISSA DE DIA
Viúva Bernardina Maria Cardoso e #amília, convidam aos

parentes e pessoas de suas relações para assistirem à missa
de 7° dia, que mandarão celebrar na segunda-feira próxima,
dia 16 do corrente mês, às 7 horas, na igreja Santo Antônio,
em sufrágio à alma de seu saudoso e pranteado espôso, pai, so
gro e avô JOÃO DE DEUS CARDOSO.

Agradecem penhorados a todos quantos comparecerem a

êsse ato de f� cristã.

·

.

. I D.i'. LINS NEVES'
I ' , !. AV1sa a seus clientes que

Catolicismo" (sobrado).'

O SANTO De DIA
14 DE SETEMBRO

Exaltação da Santa Cruz
Tendo o rei dos Persas domi

nado Jerusalém, levou para
seu país o Sagrado Lenho em

que morrera o Homem-Deus,
colocado alí pela imperatriz RITZ - Hoje Sábado ás 7,30
Santa I Helena. Horaclio, impe- noras -

radar do Oriente, tentou fazer 1° - Goiana - Nac. DNI.
a paz com os \ Persas; mas es- 2° - Joyce Reynolds
tes como condição exigiam que Robert Hutton - Edward Ar
o imperador e seus subditos nild - Ann Harding .

abandonassem a Cristo. Hera- JANIE
clio então secundado por seus 3° - Stan Laurel - Oliver

otícíaís, levanta-se e marcha Hardy
contra o ímpíco Cósroas da üS CÜSINHEIROS DO. R};I·
Pércía. Na batalha que se feriu, Censura aré 14 anos. -

saíram venredores ·os critãos, Preço: - 3,60 único.
tendo Cósroas sido morto pelo .

próprio filho. Feita a paz, de- ROXY - Hoje ás 4,30 horas.
volvem os Persas o Sagrado 1° - Minas Geraes sob o

Lenho, e Heraclio condu-lo aos signo de Cristo - Nac. DFB.
ombros até as portas da cida- 2° - William Boyd O· mas-

de de Jerusalém. Aí, detido culo cow-boy
por força invisível, não pode JUSTIÇA A MUQUE
mais continuar. Depõe, então, ,3° - O empolgante short.
as galas imperiais e, com uma HOMENS DE AÇO
simples túnica e ,a cabeça des- 4° - Richard Dix - Pres
coberta e pés descalços, segue ton Foster - Leo Carrilo -

sem difculdade até o Calvário,' Frances Gifford.
onde torna a colocar a Santa; BARRAGEM DE FOGO
Curz.· Isto aconteceu a 14 de Preços: - ás 4,30 hs. 3,00 -
Setembro de 629. 2,40 - ás 7,30 - 3,00.

, x x x

HORARIO DA SANTAS MIS-
SAS PARA DOMINGO

Catedral: 6, 7, 8 e 10 horas.
Novena: ás 19 horas .

Em dias da semana: Missa:
ás 7 horas.

Igreja de S. Francisco: 7. e 9
horas. ,

Hospital de Caridade: 6 e 8,30
horas. '

Purtssímo coraçâo de Maria

(Parto): 8 horas.
- Igreja de Bto Antônio: 7 e 9
horas.
Igreja de S. Sebastião: 6:30

horas.
Igreja de Sta. Teresinha: 8

horas.
Capela da Base Aérea: '8 no

ras.
'

Asilo Irmão Joaquim: 6'ho
ras:

'Saco dos Limões: 8 horas
Ginásio: 5, 6 e 7;30 (só alu-

nos), - 8,30 horas. 'I

Capela de S.. Luiz: 7 e 8,15
horas·

,

Capela do Abrigo de Meno
res: 6 horas.

'

Trindade: Matriz: 9 horas.
,

-Trindade: Chácara dos Pa
dres: 8 horas.
João Pessoa (Estreito): 7 ho

ras (igreja), 9 horas (capela).
São José: -7,30 e 9,30 horas.

MO�O ESTRANGEIRO
Procura um qua,rto eom pen

são (regime), em casa de fanií

lia,. Estada de 10 dias.

Paga bem.
Procurar de meio dia em

diante no Apartamento 105.

HOTEL LA PORrrA

·

.,

RI'TZ
Clne$, RO.Xl

.: O'DEO'N
Clnes IHPERIAL

üDEüN
- Ás 4:J;2 e 7% hs. -

TEMPESTADE DE RITMÜS
Lena HORNE - Bill RO

BINSON - Cab CALLOWAY
e seu jazz!

ALltIAS EIU FLÔR
Gail RUSSELL·' - Diana.

LYNN - James BROWN
Bill EDWARDS.

A DEUSA DE JüBÁ
Clide BEATTY

5/6 Episódios.
- Preços: - Cr$ 3,00

2,40 - 1,50-
"Irnp. 10 (D�Z) anos".

IMPERIAL
- Ás 7%'hs.-

_:_ Programa Variado -

1 - CINELANDIA JORNAL
- Nacional -

2 - A CIÊNCIA POPULAR
- Short QoJorido -

3 - A VOZ DO MUNDO
_:_ Atualidades -

4 - O ANIVERSÁRIO DO
SULTÃO. Desenho Colorido.

5 - UMA NOIVA EM SO
NHOS - D-esenho Colorido -

, (Falado em pontugJuês).
TE-MPIDSTADE DE RITMOS
Lena HORNE (a estrela de

ébano) - Bm ROBINSON -

Cab CALLOWAY e sua famosa
banda:

- Preços: - Cr$ 3,00 �

2,40 -

"lmp. 14 a,nos".
'
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TENIS CLUBE�' Dia ;21�Sábado-T,ríldlcioDar Baile, da Primavera. Reserva
d*, m�8a8, à' pedido,' na Relojoaria MoritZ, ii partir, do dia 14.

60!�,�,�,�, ,��J�,t��o CONC�':': :;;::;::J;.,?;';;;ÁillO Aos nossos Economío e
o .Banco .do Brasil S. A., faz públíco A tO INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE que, de' 2-9-46 a 16-9-46, estarão abertas -, gen, es Fl-nano,çasNomear: em sua Agência desta cidade as inser-I-

De acôrdo com o art. 169, do decreto-lei n.
çOes para o concurso acima, a realizar- 'e'Iam 'todo dta e'sts colunase em dias, horas' e locad que serão I\.

431, de 19 de março de 1940: oportunamente anunciados: tê
'

f'
,

..
'

Marçal Valle para exercer o cargo de 'Iuiz f) concurso constará de prova escrita a o Im.
de Paz do distrito' da sede do município de Ns-

dás seguintes matérias:' P d'
.

t I_. '1 '_ Português
'e rrnos aVlaar por e egra-

va Trento, comarca de Tijucas, 2 _ Aritmética ma, quando o jornal não chegar
Valent\m Kopp Filho para exercer o cargo 3 _ Contab}lidade 'bancária no 'meamo dia.

de Juiz de Paz do distrito de Piratuba, do mu- 45 _ FI rall'\.°es ,

. , .

d C N

�
_ ng es

mcrpio e comarca e ampos ovos.
. 6 ,_ Dactilografia

.

Ivo Silvestre Pauli para exercer, vitalícia- ',Na última �ac�ltar-se-á ao candidato a

mente o cargo de Escrivão de Paz do distrito, escolha da maquma, dentre as seguintes
.

'
,

.1 ,marcas:
de Abdon Batista, do município e comarca , �. Rem!ngton
Campos Novos. Contmental I
Gasparino Varela Ramos para exercer, vi ta- L. C. Smith

, Smith Premier.
llciamente, o cargo de Escrivão de Paz, do +is- As provas de Pórtuguês e Aritmética,
trito de Vargedo, do município de Nova Trento, cuja duração será de duas horas, terão

I R.ecla.mem imediata-
comarca de Tijucas. caráter eliminatório e serão aprovados
Bertoldo Ernesto dos Santos para exercer

somente os candidatos que obtiverem

I
mente qualquer, írre-

sessenta pontos ou mais em cada uma. I 'd' d
'

to cargo de Juiz de Paz do distrito de Pau1c- A inspeção de saúde, também, de ca-
I gu arl a e na en rega

Lopes, do município e comarca de Palhoça. ráter eliminatório, será procedida no' de seus jornaes. ,

Tornar sem efeito:
ato da qualificação dos candidatos cori-.

siderados, aprovados, r' por médico de
O, decreto datado de 19 de março do cor' confiança do Banco.

rente ano, que nomeou Bertoldo Ernesto dos Não serão aceitas inscriçOes ',de can-
didatos do sexo feminino.

Santos para exercer O cargo de Juiz de Paz As inscrições deverão ser solicitadas
do distrito de Paulo Lopes, do município e pessoalmente, das 10 ,às 12 horas (exce-
comarca de Palhoça, to aps sábados, em que deverão sê-lo das

C J 9,30 às 11 horas), e serão deferidas aos
on,euer e,t'one-ração: que,' à data do :encerramento das mes-

A Francisco Pinto de Sousa, do cargo de mas, contém idade entre a mínima de
Juiz de Paz do distrito de Piratuba, do 'muni. 18 anos completos' e máxima de 29 anos

cípio e comarca de Campos Novos." incompletos.
, Os candidatos estarão' sujeitos ao pa-

A Antenor João da Veiga, do cargo de Escri- gamento de uma taxa de inscrição, que
vão de Paz do distrito de Abdon , Batista, do 'se fixa em dez cruzeiros, e deverão
município e comarca de Campos Novos. 'apresentar os seguintes documentos:

a) prova de naturalização, no caso

-----------------.1 de não se tratar de brasileiro nato;
b) certificado de reservista ou Ilro·

va de, isenção do serviço militar em
caráter definitivo, ou, ainda, carteira de
identidade fornecida .pelo Ministério da
Guerra, da Marinha ou da Aeronáutica;
c) dois retratos recentes,

-

tamanho
3x4, tirados de frente e sem chapéu.
No ato da inscrição os candidatos pre

encherão impresso de modêlo apropria
do, que, devidamente numerado, servírã
para identificar o per tador nas 'chama
das para as provas, qualificação L (se
nomeados) _ ou outras quaisquer, 'de
caráter eventual.

•

Os candidatos aprovados e nomeados ,

serão admitidos no pôsto inicial 'da car
reira de Escriturál;'io (letra "A"), reser
vando-se o Banco o direito de localizá
los onde melhor atender às conveníên
cias do serviço.
A inscrição dos candidatos implicará

pleno conhecimento aas presentes dís
posiçOes.
Florian6polis, 2 de setembro de 1946.
Pelo Banco do Brasil, S. A.
João .José de Cupertino 'Medelros. ge-

rente interino. Gilberto Gheur, contador.
interino.

' queremos 'folocar duas peças de
madeira, 'passamos sôbre as' mes

mas, nas suas faces de contacto,
uma camada dessa cola sintética,

DOENÇAS NERV�SÁb . juntament,e com alguma outra su-

Com 08 progress0lt da medida.. bstância quim,ica, que tenha a fa-
hoj,e, as doenç'as -nervosas, quau�G '

tratadas em témpo, são maleR per.
culdade de endurecer -a cola, logo

feitamente remediáveis. O ..::urandfli. que seque. AoS p.eças de madeira são

�ismo, fruto da ignorância, só po:do litgadas umas às outras mediante
'Prejudicar ,os indid.d..uos .af.etadQs d. pressão. -o restlHado-,é uma �,""a
tais ,enfermidades. O Serviço Na-

� ..

cional de .poenças inen�ais dispõe mais dura do que á madeira ongl-
• de um Ambulatório, que atende Irra- '11'31 ,e, aIém d�sso, 'Os compouentes

M· O' n' tgomery vai· pa',d' ro,nl·l'Qr ���:::�R:ij::::Erv��o:.!n; �:�i,;�s!e���:�a:nã�i:�: ��eeo s;:��
U ventes. A cola também se torna

cada 'Vez mais f�'fte, com o cl.ecor-

I.S.eus e'xe� rC'I·t'OS' reI' do tempo' e não sofre a ação
9as balCtéfri.as, como n'O caso das
colas de origem animal.
Tôda ,g,ente sabe, que' os' aviões

"Mosquito" eram ,feitos, em gran
Ue parte, de made,ira e cola si,nté
tica: Porém, urna co(!sa, áinda núds
interessante, o'çorreu em", '1940,
qll!an�do 31 -Grã-Bretanha pe�eu os

suprimen'tps de bauxita, o .minérío tanto, o trabalho não foi ·em vãu,.
de alumínio, que vinham da Fi'an- pois se 3[>roveitou a ,ex,periência.

'

ça, ·e teve Id� ,enfrentar a necessida, A cal:> si,nrtética, no entan.to, nãu
de ,de fazer ,aviões com. outras su- foi essencial apenas ativitlades de

bstâncias, que' não o aluminio. Re, guerra. Habilitou 'também ceI'tas

su1taidó; tôda a fuselagem de mn snbs.tâncias, como a madei'ra e {)

"Spitfire" foi feita de fibras e de p3[>él, a concorrer.ern séri'3'luente
.colas _silIi.téticas ...Os."Léan.icos,_... .que,LcOJIn_o aço, .pela eXiC.e1ente razão .de _

projetaram êss.e avião se valeram I que .essas obras em 'made'ira e cola.
de fibras não tOflcida;�' de .10ho� sintélÍÍ<�a não enferrujam e sij.o m,ui
mergullhando-as nas resmas Ja es- to maIS leves dn que o aço. Os.
critas, ,de modo â formar barras de meSll110S processos que, durante' ao

15 centÍlllletros de .largura. Em se- guerr·a, fdram aplicados par.a a

guida juxt'apunham eSiS'!lS barras' e cons�ruçã:o de aviões e lanchas-tor-·
•
as re'cobriad1}: com,.'Out'rlls" até che- ..perleiras, estão sendo aplicados pa
gar à ;espessura exigida. Depois. dis- ta, instalações pré-fabricadas de

so, s'ubmetiam tudo a uma forte cozinh3i5 e pai,uéis para as pared�s:
pl'essão, de rnódo a' conseguir uma dos banheiros. Os mesmos ruéto
só· lâmj'na de material qlle, ligado dos es,tão enc:o'nrtr.aooo grande' apli
pela ,cola sintética,. era utilizado, .cação nos hoteis, 'res,tauranteS e,

em vez do alumínio, na faihricáção lojas. Os novos Íl'ansatlânUcos
da fuselagem. AÍém disso, o mesmo usam agora grandes quantidades de
ma>l:,erial pndia se'r trahalhado con-; madeira e palpeI, ligados por colas.
forme o formato' ,de "que se preci-i sintéUcas, para s,eus balcões de

sas�e, para as estrulu.ras dos aviões; I bares, t�:mpas '�e:. m�sa,s, ,cadeiras
r·ebI,tando-se umas a·s oUltras. Na de conve-s e paI.nelS ornamentais. ,O
verdade, a

G,
rã-Br�t3!nha nunca

""processo
é ideal pa�a as paredes I

,chegou a ptedsar' usar ê�ses "spit- de' hospitai.�, uma vez que ti cola ..

f�es" de ma:d��ra, p_o,rque a

si.tlla-I send� .sintéÜca, não a,trai insetos e

çao do alU\illllllO nao se agravou, bactenas, representando, portanto"
resolvendo-se ao contrário dentro a última palavra ,em anseio e hi-

. de ,certos limites favoráveis. Entre-' giene.
I

LIRA

SNRS.
ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qual'luer irre
gularidade na' entrega
de seus iornaes.

'

A I TO
Serviço de mensageria.
Rapidez e eficiência.

Salão Record - Praça
FONE: 16-96!

1 S.

.ESCRITóRIO JURtDICO COMERCIAL
Auunto.! Juridicos·- Comercia ia "- RUfais e I%lformativo.

- Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES .- Sallta Cata,·ina.\
'Conaulte no.aa Orga.nizoção antes de .e decidir pela com

!)ra ou venda de imoveia. pinhcli.· ou q.ua!quer
emprelCl neate eatado :

Diretor: •• DR, ELISIARIO DE CAMARGO'BRANCO
ADVO'GADO ".

Rua Frei Rogéric. 54 ..:...: 1':;8i:Xa Postal 54 - F&ne 54

Washington, _12 (U. P.) bljcados nos Estados Unidos e

tO marechal britânico Montgo- que ·aludi;:l;m as más relações
mery, em ent�evi,s:ta concedi- êlntre os dois generais duran
da � imprelllsa hoje, deelarou te a Batalha da EUTopa.
que as aritodQ_ades brÜ:ânicas Resp<;>ndendo á uma peJ,"gun
:encaram a pQs'sihilidade de ta referente ao exército sovié
reo:i1ganizar a 'defesa nacional tiICo declarou ,que "foi fOl'Illi-
sob' o modelo americano,. dável" ..

ACl'esceDJt.ou 'MontgOOn,ery "Na Batalh;l. da. 'Euro,pa
que os chefes militares britâ- a'crelseentou houve dois
nreos e· americanos eIS,turlavam gra'ndes movimentos: o' movi
a possilbiliJdade de padrronizar mento vara Este, dirigido por'
os exércitos,' métodos de ins- Eis.enhower e' o' movimento
trução

-

e, prin>CÍ:piOis técnicos. para Oeste, dirigid'o 'Por -Stalin:
"Nossos respeativos exércitos QuandO os dois "exérdtos' ,se

r- declarou colaboraram encontraram, foi a vitória'�.
tão ,e,streitamente que seria
desej'ável uni.-fonnizá-Jos, em
caso de um novo conflito 'I

•

. "Atnda não temos nenhu
ma p'rova de que a bomba atô
mica elimine �s ;possibUidades
de pombates em campos de ba
talhas - prosseguiu o. mare

chal. - A bombà fez a
'

sua

aparição na ú1UqLa fase da

guerra no Oriente Médio, e

'oonseqlUen,t€imente, as suas re

percussões 'sô.pre �
a trad.icion'al

..

táJtÍlOa militar ai,ruda não ,são
'Conhecidas ".

<) início da ,entrevista á im
lPrensa fo.i 'consagrado. :a expri
mir a amizade que une Mo.nt
go.mery a Eisenhower - opon
do, assi,J1'Í, um desmentido à
cenos Uvros recentemente pu-.

1Iiai!!

o .p\_ ftRMiFVte
ar f,e'RI5f_
f l.o�e"SIVO"

. CII.AirÇ.S i,A

............... , .. ,', (.... ,.
------,--____ (Exclusivo para "O ESTADO",) PR.. ECISA-SE

I
',- Press Information Ser-vice -

Quase tôdas as colas usadas até de um empregada para ba1t;ão
I

.bem rpouco tempo, eram obtidas de que tenha s lguma prática e

peixes ou de couros animais, ao boa caligrafia.
passo que outros dos materiais Exige-se I efe rêr.cia s ,

adesivos, corno o amido � a dextri- Tratar, na Re'oióari� Royal.
na, �rovi��lanI de cereais, em :ou- •.. , .••..... , .... ,., ....• , .•

tras palavras, a natureza provia VENDE SEaos materiais dêsse gênero de que
• _.

precisavamos. Lembramo-nos ainda

como se desagregavam as diversos

camadas de uma peça de madeíça
compensada, quando exposto à

chuva. E isso .aco'ntecia," porque a

cola daquele tempo facilmente se

deteriorava num ambie�te de hu

midade, ou era destruída pelas
bacterías, que viviam na substân

cia animal da cola.. Mas vein a

guerra e, radicalmente, se modifi
cou o ponto de vista 90S faibr'ícan
tes, no que se refere a colas e ade- , .. , ..•. ' ,... .•.. ., ..

sivos. As novas peças de mobiliá

rio, móveis de cozinha em madeira,
painéis também de madeira; que

SNRS.
4SSINANTE'S

MACHADO li m.
Agtaciatl. Repre.entaçõea ·em

Ge�.
MCltrla: FIO!'ian6polill,
Ruo João Piato i n. II

C-GÍza Poetai, 37
FilieI: Creac16mQ

Rua Floriano Peill:Oto, a/n
(Edit, P1'6prib),

T.legzoamG8: ·PRIMUS·
Acrent.. uo. prln.eipala
,montotlHo. elo Eatodo

·laboratório
Radio-Tecnico-Electroo

Fundado em. 1935
\Montagem de rádioa. AmpU-, I

. ficatlorell-Tranamiaaore8
Matnial ,importad.. direta

men�-doa U. a. A_

Proprietário
Otomu Georges Bõnm
Elecbe - Tecnico - ProfiaaioJ\a)

formado na Europa
Florianópolia

�ua Joâo Pinto n. 29 -- Sob,

ESCRITóRIO IMOBILIÁRIO
A. L. ALVES

Rua Deodor� '11. 35 - FDOlis.
Eucarrqa'!Ie lie: compra, venda, bi
Poteca. legalização, avaliação .. adiai.

I1istração de imóveis.
'

O�(anin, ta"jbém, papéis para oom

pta de proP1'iedades pelos Ittltitut4.
4ie'�idêneia fi tlolitepio 'E!!tadlllll.

COMERCIANTE': Dá um li
'vro à Biblioteca do ,Centro Aca
démico XI d'e Fevereiro. Con
tribuirás, assim, para a forma
ção cultural. dos catarinánses
de amanhã!

.

.("Campanha' pró-livro" do
C, A. XI de 'Fevereiro) •.

" QUEl'XAS E REC�AMAÇOES'
.

PRÉ;ZADÓ LF:I'rOR.: Se o; que lhe
� jPteressa é, realmente. uma providência

•
l1ara endireitar o que estiver errado ou

para que al�uma falta não se repita; e

NAO o es�."'dalo que a sua Teclamaçlo
'0(1 "queixa pod�rá vir a ��ulfllr, eflcami ..

nhe-� 'i· SEe-;;AO RECLAMÁçõ �S, '

de O t;STADO. que.o "�SO será levado
sem d('mora ao conhecimtnto de quem
dé direito, rece:'end� v. s. uma ·informa.
ç�1) do resultado, embora em alguns ca.

80S nko sejam publicado. nem I
a reda

mação nem a providência tomada.

COLAS SINTÉTICAS

Robert Lowell

Um loccm6vel de 75 H.P efati
voa, rc\arca'«Wolf» em estado novo.

O mesmo tem uma caldeira sobre
saIante:

. Tratar "na rua Vitor Meirelea. 31'
. .". ' ..

- .

VENDE-SE
Um barco a vela, p lanta

argentina, para recr e io , . com

lotação para 2, pessos s.

T'ratar nesta Redeção.

41miro Caldeirô e espõsa
participam aos paren.
tes e pessoas amigas
o' nascimento de sua

"
filha

V.Â H I A

guarneciam as paredes -- todos ês

ses objetos, como existem agora,
não poderiam chegar a ser feitos,
sem a descoberta e utilização das

,colas sintéticas.

IÉ possível, por exemplo, obter

do fenol uma substância resinosa e

'pegajosa, sendo o' fenol, por sua

vez, substância 'química, que deriva
do carvão e do formaklehido. Se

Fpolis., 7-9-46.

TOSSE.
'5RONQUITE
�.cOQUElUCHE

I
TOMe SEMPRe,

'OúflElH,'OR
.

�IC D ".s. H'! HI4 ·._IIIIIIII:US...

Camisa'!., Gravatas.. Pi'iamet.,
Meia. dà.,; JIlelhore•• pelaI me

nores preço. .6 na CASA MIS
CELANEA RuaO. Máfra,. 6

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Tipogr�fico

5

I primeira cidade lib'értada dos tubarões
Esteve, ontem, em São Pau- contribuição da "Caínpanha ", Municipal de São Paulo, foi o gordura;' 3 k 1; ossos, 13 k 6.

lo, o ST. Antônio Líco, presi- á apreciação da Comissão Mu- de que era mínima á carne de Além disso, são vendidos a
,dente do Centro Acadêmico nicupal de Preços. Procedeu êle, primeira contida' em um boi. O baciada,.' os chifres, a pele e o
Luís de Queirós; que dirige, ao referido exame, verífícan- referido exa:me destro], de iní- casco que dão bom preço, Mais.em Piracicaba, a"Campanha ainda, alegou-se, aqui, até o
,fton,,�r'a o "cambio negro" " a do, de início, a porcentagem cio, esse argumento. IDm. se- dêmíeo Líco ; .proressores Sal-._, c

íd 'f' Id d preço do ipapel, Mas, quando a
,carestia da vida". Falando ao dos vários tipos de carne em gun a, vert ICOU aJS quantí a es

carne é�co.locada na balança, vador de Toledo Piza, da Esco-
Jreporter, sôbre o 'desenvolvi- um, boi, chegando á seguinte d�ear:ne, gordura e ossos, c�n- já o é sôbre o papel. Sendo o

la 'de Agronomia; Josafat de
,melllto da luta dos estudantes conclusão: de primeira, 41 por ti as no' quarto trazeiro e

, �o mesmo comprado a quilo, já'a,i Araujo Lopes, diretor do Co-
"�contra os exploradores do po- cento; de segnmda, 26 por dianteiro. Para o primeiro, está o desconto". légio Píraclcabano ; Antônio
\1'0, naquela cidade. disse' o eento e, de terceira, 32- por chegou aos seguintes resulta- * * * Sampaio, 'da Escola Normal e
..acadêmiICo Antônio Líco: cento. Ora, um dos principais dos: carne, 42 k 6; gordura, A COMISSÃO MUNICiPAL Portunato

"

Lasso Neto, pro-
- "A Campanha, em Pira- argumentos apresentados pe- 7 k 7; ossos,' 8 k. Para o quar- DE PIRACICABA príetârío do "Jornal de Pira-

.cícaba, foi iniciada nos mes- los açougueiros, por ocaslão to dianteiro, obteve os seguiu- A Comissão Municipal de cícaba ". {Do "Jornal de S.
mos moldes da que vem sendo da demonstração

-

no Mercado tes re,sultados:' carne, 47 k 2;, Pir-acicaba da "Campanha. Paulo", de 12-9-46).reallzada em São Paulo. E es- I'::;;:::;==========;;;;;;;;;;;;;;=========;-::::::=� -:--_

-tamos entusiasmados. Conse-
;fJlümos o apoio, não apenas
.dos estudantes e da população
.em geral, mas também da Po-

,

Jíicia, dos jornais e do rádio" .

. '" .'
VENDE.SE

'TABELAMENTO DOS
GÊNEROS

- "Nós mesmos estamos
::realoi:t,ando os estudos para o

taoeíamento dos gêneros de
prímeíra necessídade. Investi
.gaanos o preço, examinamos as
:faturas,.os impostos' fiscais,
.atribuimdo ao comerciante o

_-:.;! 'lucro de dez por cento. Isso.
'para as mercadorias de consu

mo indispensável' á população. '

.Até mesmo as frutas e as ver-

.duras, ,

Temos encontrado apoio de-
.cídído do delegado de Polfcía,

-----------------------!
-sr, Gil:berto Silva de Andrade,

CONTA CORRENTE POPUi:..AR Ique, aliás, qüando sstudante,
foi diretor do Centro XI de Juros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques.Agôsto e do preteíto mumci-

pal"sr. Bento Oomzaga F'ran- Ba'DC'O d'o O·.strt-to "e'der'ai S 4,co, o que muito tem facilitado ' • •

nossa tapeia. Pertencemos.
mesmo, á Comissão Municipal
doe -Preço, para a qual fomos
-convídados pelo prefeito da.
-cídade ". _

Estantes e caixas de tipos em 6timo estado.

Tratar nesta Redação.

. '" '"

AFERIÇÃO DE TODAS AS

BALANÇAS
'- "Com o auxílio da Pre-

. 'f,eittlUra, procedemos á aferição
-de todas' as balanças' da cida-
-de, em face das inúmeras re-

.elamações .que, a; respeito, nos
-ehegavam ás arãos ".

.

• * •

·ELEG4NCIA, CONFORTO E ECONOMIA
consegue·se com os trajes sob-medida.

,G U A 5 P A R I

Boa

Venç}edor por conta proprio:
PLACIDO MAFRA - Bazar de M6dos
'Rua Felipe Schmidt, 34 - Fone" 755
c�leção de amostras Atende-seàdomicilio.

AFôIO DO COMÉRCIO Tenha fempre em coser

�temos:'�aCs��é;��;,ot�=s�e::��.
_

nP ER IIIVO·t�ado oompreensivo. MaIS do
-qme isso, disposto a colaborar
<conosco. Assim é que, constam-

"""'--'c,�,..,�"� 'temoote, nos consultam os co

:meriantes sôbre o lucrq permí-
-tido, os preços tabelados para
.detsrmínada mercadoria e,
.assím por díante ".

'" '" '"

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
elA. WETZEL ]NDUSTRIAL-JOINVILL�,(�lJrctl

·'TORNA A· ROQPA BRANQUISSIMA

'o PREÇO DA CARNE VERI?'E
,

Interrogado, a propósito do
<estudo feito pela "Campanha",
'graças ao qual O' preço. do qui
lo de carne verde em Pírací
-eaba, que havia sido tabelado
.a Cr$ 7,00, roi redugído pela
Comissão Munícípal de Preços,
para Cr$ 5,50, declarou o pre
-aídente do Centro Acadêmico
Luiz de Queiroz:
- ".solieitam'os ao profes

'sor' Nicolau Ata'llazoff, talv�z
''O maior zootecnista vivo no

mundo, que examlnass'e o ,pro
'blemaj a fim de que apresen
-tassemos os ,'resultados, como
. '

Rua

•

I CAPITAL: CR$ 60.000;900,06
RESERVAS: cas 15.000.000,00

Trijano, 23 • FlorianópOlis

de

"

contra o "cambio negro" e a

carestia da vida" está .eonstí
tuida da seguinte forma, se

gundo' informou, ainda, o aca-

FARMÁCIA 'ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS

Hoje 6 amanhã será a. sua preferida .

-

Drogas nacionais e esirang;ir�s .:._ Homeopájias - P;rfu·
marias - Artigos de borracha.

Garante-se a exata observância no receituário médico.

\

uma garrafinha

«KHOI»
.

Exame de langoe. Exa.tne, para verificação
de cancer, Exáme d. urina. ExaÍtl. para'
verUicàção da gra.videz, Exam•. 'q. escarr�,
Esame para ver.ificação d. doen�. da
pele. boca • cabelo.. Exa�e d. fez.l.

Exa1t\8 de secreçoe••

Jlutovaccina. e transfusão de .angues,'
J:.:xóme qüimico de fal'Ínhas, b.bida.

café. água_,. etc.

I I

Leheratõrle
Clínico

. RUA JOÃO PINTO, 25
fone: 1448

Em frente ao· Te.pul'o
.

do E.tado'

FIOrian6po�js
. Farm. Narbal AI". di SOuza
da Costa Avlll,

QUER VESTIR·SE (OM (OHFO�TO E EtECiAHeIA?

Dr. B. 8, S. MedIDa
rum. LI.

I

PROC!JRE A

Alfaiataria· Mello

8 Babã.

Rua Felippe Schmidt 22 - Sobrado

. ----

ADVOGADOS'I
fDr. OSVALDO BU.LCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

I ESCRITÓRl9,: Rua Felipe Sehmidt.5f - Sala 5
Edibé'io Cruzeiro - Florian6polia.

.

�------'----------------�------------�

,

A. SILVEIRA
Comissários de Madeiras

,

Presta aos, seus representados informações criteriosaa sôbre
a situação do mercado.

.

,

ENDEREÇOS: .

Matriz - São Paulo - Rua Gueporé. 144 - Fone �-5866.
Caixa Postal 5.7Q6. - Telegráfico Abesil.

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

•

. sr:..B�2 'f'RCt�� ,

«... ·'7

ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



As nove cidades acima, dis
putarão as seguintes modalída
des: Basketball masculino, 8;
Basketball feminino, 3; Volei- Com êstes. registos; de acõr....

ból. masculino, 5; Atletismo do com o regulamento dos J'o

masculino, 3; Tênis masculino, I gos já podem ser programados
3; Tênis feminino, . 3; Xadrês os seguintes 'campeonatos: Bas
masculino 4 e Xadrês feminino, I ketball, Voleiból e Xadrês mas-

. { .

2. CUllllO·.

,.

6 o eSt.to 'ábado, 14 de Setembro de 1946

CLUBE 12 D.E AGOTO��-Dia 15 soirée .elegante e concerte do novo rouxinol
brasileiro, senhoril� Nazíra Mansur .. Este festiva' é dedicado pelo.Clube' Doze aos

associados dos Grêmios ,Americano, Maraliá, Icaraí, Boa Vizinhança e 'Estudantil.

Veleiros da Idha, zero pontos, por
-desclassificacão.
REGATA INmVmUAL: Arman-

Segundo nos Informou o técnico .Léléco, até o ,dUI 20 do corrente o seleCionadO]' Clube Esper,unlisla
- catanaense fará exercícios físicos para, depois, serem realiiados de Florianóp.olis

,

. 08 eu". 81- (t de (lonJ·unto.· .

As atividades do Clube Espe-
.1 'D \) rantista de Florianópolis não

têm esmorecido, embora multí

plices, uma vez que atendem a.

diversos setores como 'corres

pondência, reunião, cursos, cir
culo de leituras, etc.

.

.
As ultimas cartas recebidas da.

. Checoslováquia, Inglaterra, Sui
ça, Noruega, Dinamarca, Sué
cia, França, Holanda, Nova Ze

landía.: Finlandia, Alemanha,
Austría é China dão conta do
movimento esperantista nota
damente nos países que se Ií-.
bertam do jugo hitlerista. Na.'
França, durante a ocupação,
como 'na Holanda, foram orga
nízados movimentos' subterra
neos em pról do idioma inter
nacional auxiliar que obtiveram
excelentes resultados. Da Chi-'
na veio, uma carta de um pa
dre chinês, Bernardo Wang,
discipulo do famoso poliglota.
dr. João Batista Kao, francis
cano, que há alguns meses per
correu ás Américas, em míssãô
oficial do govêrno de Chang
Kay-Chek; no Brasil, nos Esta
dos Unidos e na Argentina ês
se sacerdote fez éonferências
em Esperanto-
O curso para principiantes;

já em oitava aula semanal teó
rica e quarta aula prática, vai
apresentando bons resultados,
No sábado' próximo terminarão
os 'estudos gramaticais própria
mente ditos começando então a.

repetição das 16 regras' funda
mentais e o estudo de obras li
terárias para principiantes. O
horário da aula de amanhã é
das 15 ás 16,30. As 14,15, �el;lne
se, em reunião semanal, o Clu'-::
be Esperantista, para os estu
dos de aperfeiçoamento. Os
alunos do Curso de Principian
tes vão ser distribuídos -em duas

turmas, no mésmo horário, de
vido ao grande numero dos
mesmos, cuja matricula subiu
a 65 .

Foram recebidos os livros: La.

Faraono, de Prus: Bela Joe r de

Sa;unders, de lfigênio en Tau

rido, de Goethe, La Vojo Retur':"
ne, de Erich Maria Remarque e

outros.
Vai crescendo, em Florianá-

#

polis, o Interesse pelo Esperan
tp, graças á atividade desinte-,
ressada de nossos esperan
tistas.

.\

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Amanhã, pela manbã, leRdo. por
J 'local o gramado da

.

roa Bocaiuva, baler-se-ão os valentes e disciplinados «teams» do' Olímpico e
dó Colegial, líder e vice-líder do certame da 23. Divisão, respectivamente.

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

no;
.

Vel!eiros ,da Llha: . StavI'Os Kot�
zias, Alberto Ri�genlbach e HelaJdjo
iSou�a.

: Ab�rtur� de ,temporada' Oficial
1946-1947

PELA FEDERAÇÃO DE ,VELA ga Aribaldo Póvoas e dos joga ..... tadino da Segunda Divisão.

-Contagem de pontos do Campeona- dores' Ba.stinhos 'e Teixeirinha, - Laguna esportiva aguarda
to Estadual de 1945 deu-nos' .ante-ontem o prazer a estréia, amanhã, frente ao

Os srs, Nazareno Sirnas e Orlan- de sua visita o técnico Carlos conjunto do Flamengo,' local,
do Filomeno, designado pelo Con- Campos, o popular Léléco, 'de- do excelente "team" do Guara- JOGOS DO XI 'DO CAMPEO
�elho de Hepresentanees da FVMSC, signado pela F. C. D. para orí- ny", desta capítal NATO ABERTO DO INTERIOR
J>ara- efetuar- a contagem de pontos entador do selecionado. catari- - Intérnacional· x

.

Colégio.' Já se esboça o primeiro mo

do Campeonato Estadual de Vela, nense que intervirá no próximo Catarinense, é o sensacional co-
.

vimento positivo dos Jogos do

realizado em janeíro do corrente Oampeonato Brasileiro de Fu- têjo que amanhã será disputa- XI Campeonato Aberto do In-

.ano, tendo em vista a determina- tebol. do no gramado do segundo; terior.

ção da Confederação Brasileira de Mantendo conosco agradável com inicio ás 14 horas: A Comissão Central Organí
Vela e Motor, apresentaram á Pre- palestra, o eficiente "entrai- - Frente ao Pery, de Barrei- zadora dos Jogos, em grande
sídência, minucioso relato, consig- neur" declarou-nos estar satís- ros, o Nacional fará sua es- atividade, tem a sua secretaria

arando .'OS seguintes -pontos:. feito com a honrosa incumbên- tréía nos gramados varzeanos, despachado volumoso expedien-
REGATA DE 'EQUIPE: Iate Clu-I cia de selecionar e preparar os amanhã, á tarde. te diário.

be, 26,5ü pontas.
.

barriga-verdes para o sensacío- '-' Amanhã á tarde, no Está- As cidades' do interior do Bra
nal confronto com os paranaen dio da rua Bocaiuva, a F. C. D. síl, por seu turno, procuram ar

ses em outubro nesta cápital. reírrícíará os treinos do selecto- regimentar seus atletas e já
Adiantou-nos s. excia. que foi. nado catarinense.

.
estão enviando seus nomes pa-

uma medida digna de todos os -=- Promete revestir-se de ra- ra serem registados,
aplausos a Idéia da 'nossa entí- ro brihantismo a monumental 447 REGISTOS
dade máxima em concentrar, regata inicial da temporada ..

até o dia do jogo todos os [o- 1946�47, que 'a F. V. M. S. C. rea
co- gadores requisitados, na Base lízará, amanhã, com o concurso
de

Aérea, pois sómente assim po- do Veleiros da, Ilha, Iate Clube e

dería desempenhar seu papel Siderurgia.
'

Classífieação dos timoneiros
com maior facilidade' e com - Do .Departamento Atlético

Atendendo á \
. determinação do melhores resultados.' Declarou- da Liga Blumenauense de Des

Conselho de Hepresentantes da
nos, ainda, que não medirá es- portos, recebemos a tabela ofi

.FVMiSC, os clubes desta Glflq)i,tal, forços para fazer a promessa de cial do Campeonato de Voleí

.apresentaram ao r.e(erido Conselho, tudo fazer em prol do nome es- bol e Basquetebol de 1946, a ser
em sua úbtima :

reunião, a classif'i-] portívo do futebol barriga- disputado em duas zonas': Blu
cação dos timoneiros, por divisão, I verde, menau. e Brusque. O magnifico
.obtendo a aprovação '. ,

.1
• I Léléco que é· diretor do se-ria- certame será iniciado no dia 25

Foram, assam, classificados os ti- .nário esportivo "Cidade Es- 'do corrente.
moneiros, nas seguintes divisões: . portiva", que se edita na vízt- r-r-: A Liga Blumenauense: de
la Divisão - liate -Clube: Mário nha e próspera cidade de Blu- Desportos designou o dia 22 do

.Nocetti e Orlando Coelho. menau e desmpenha as funções corrente, pela manhã, para . a

Veleiros, da Una: Rafael Linha- de técnico do valoroso "onze" realízação da Competição Atlé-
res .e Adernar Nunes Pires, do Olimpico da mesma .cídade, tica entre os clubes a ela f,ilia-

aa Divisão - Iate Clube: Alhelar-. adiantou-nos que os [ornaüa- dos, em preparação para o cam

do Ferrari, Osmar Nunes e João E. tas poderão visitar os jogado- peonato Estadual de Atletismo.

l\oloritz;
,

. I res concentrados na Base Aé- - Mais dois jogadores blume

Veleiros da Ilha: Rafael Linhares i rea, bem como acompanhar os do os melhores conjuntos per
Filho, Orlando Filomeno, João E'loil ensaios do "scratch ", la F. C ... n .para tomarem parte
Mendes e Viriatp Leal. I Agradecemos ao "coach"· e nos ensai,os do "scratch" c�ta;-

3R Pivisão _ late Clube: WalteT aos jogadores a gentileza da vl- rinense.. Trata-se do centro

Wall:d�r,ley; Darcy L�es, João Jo-

Si.t::t,
prometeIl;do em nossa

prÓ-làvante
Bodlnho e do zagueiro

!Sé Galllff e Aírnoldo Suarez Cuneo; xima edição publicar as decla- Arécio.· .

.

Veleiros da Ilha: Nelson Szpoga- rações dos renomados craques - O Corintians, de São Pau-

mdcz, Gualter Baixo, Garios Chiri- Bastínhos e Teixeirinha"
.

. lo, recebeu· um
. convite para

ghini e Raulil10 Horn Ferro;' • atuar em Recife nos dias 10, 12

L- h B ii 'I"" 1-4a Divisão _ Iate Club,e: Arnal� VARIAS 'NOTICIAS e 15 de novembro, enfrentan- .-.

. ln ii
_
raS ...-.6 la

dç. Mesqudta e Dorival da Silva Li- A relaçao dos ·juizes que do os menhores conjuntos per- A PanaiJr do Brasil S. A. tem·ti prazer de anunciar a pró-
arbitraram as partidas do Cam- na�bucanos.. 0. eonvitE; já foi

Ia inaugeyação, dia 21 de setembro. corrente, de sua nova
peonato Amadorista da Segun- aceIto, em pru:�lpIO.. . linha trànsatlântic:a. __ Rio _ RlOma .:.._ Rio, com escalas em
da Divisão é a seguinte: Isidro -- E� A�aCaJu sera reallzado Recife Dakal' e Lisbôa.
Costa, 5 'vêzes; Lúcio Carvalho amanha o Jogo entre OI;) sele- ! .

.'
.

.

.

e JÚ� dos Santos, 2 vêzes. cionados de Sergipe e' Alagoas, Aeron�ve� - Quadrrmo.tores, de. 40 passage1ros
- O jogo entre Eotafogq e pelo Campeonato Brasileiro de FreqUeI'l!Cla

A -:- Uma :ez poc semruna

Bonsucesso, pelo Campeonato FuteboL 'Dem.podJe voo � 25 horas.
Duas regatas _.' 15 de setembro a Carioca de ,Futebol, foi anteci- __ .Telegramas de Curitiba de TARIFAS

data estabelecida padO para hoje.
.'

'

.

\
zem que o ensaio dos jogadores I Passagens -- Rio - Roma Cr$ 12.97.5,00

I,nici'ando a temporada oficial .

_ ,Quatro encontros estão parana�nses ,orientado por Sa- -- Rio -- Roma .-- Rio Cr$ 23.355,00
1946-1947, da FVMSC, deV'erãu .rea- marcados' para amahhã, em p'orski, valeu cem. por cento pe- F'polis. ,

.:.._ Roma Cr$ 13.857,40
J.izar-se, no próximo dias 15, inte- prosseguimento do certame ca- Ia prática' fisica. Fpolis. - ·Roma -- Fp-olis. Cr$ 24.952,50'
ressantes Ifeg'atas á vel:a, com a. par- riõca. São êles:- Canto do 'Rio x _ O Clube Atlético D. N. c., Encomendas. -- Cr$ 104,00 por quilograma.

'

Ilircipação, além dos clubes desta Fluminense, São Cristóvão x de Paranaguá, fará sua exibi-
.

Ao mesmo tempo, aproveita a ocasião para confimnar o
.

C�ital, o SiderUl'gia Atlélico Clu- América, Bangú ..
x Vasco e Fla- ção amanhã em Joinvile, en- r,estabelecimento da linha Rio - Recife -- Dakar - Lisooa.

be� de Tulbarão.
.

•

mengo rX Madureira. trentando o forte conjunto de -- Paris '--Londres -- Rio, já efetuado desde agosto- 'Último�
-;- 'Olímpico e Colegial con;- Caxias. com duas viagens semanais em ambos os sentidos.

centram os seus preparativos -/ Baqueou frente ao Operá- Maiores informações poderão ser obtidas em qualquer dos
para o jogo de amanhã, em

I
rio de MafTa, pela contagem de escritórios da ·Panair do Brasil S. A., ou nesta capital, á rua.

continuação ao Campeonato ci- 5x4, o forte "team", de Brita-IOonselheiro Ma.Jra nO 27 - Te1eione: 1553.
.

nia, de Curitiba. A peleja foi
efetuada domingo ultimo em

Mafra.

do Sabino, 28,00 pontos.
Osmar' Nunes, 27,00 pontos.
Arnoldo Cuneo, 23,50 pontos,
Desse relatório, foi enviado

.pia á Confederação Brasileira
Vela e Motor.

Como se sabe, as inscrições
serão encerradas no próximo
dia 20 e a CCO já registou 447
atletas do interior, a pedido de
9 cídãdes, 'numa média portan
to, de 50 atletas por cidade.
CIDADES QUE JA' REGISTA-

RAM SEUS ATLETAS
As nove cidades que regista

ram seus atletas são., Ponta

Grossa, Éstado do Paraná; Ja

botical, Garça, Lins, Monte

Alto, Jahu, Assis, Ôapívarí e

Santo Anastácio; todas do Es
tado de São Paulo.
MODALIDADES QUE DISPU

TARÃo

Panair do 'Brasil S. A.

DECLARõES DO "COACH"
LÉLÉCO

.

Acompanhado do nosso role-

I

Il
i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CONSELHO ADMINISTRATIVO
DO ESTADO D�- SANTA-

CATÁRINA
135a sessão regimental, em 9 de setem

bro de 1946

A hora regimental, sob a presídêncía
do dr . .Ylmar Corrêa e com a presença
dos srs. conselheiros Severo Simões,
José B. Salgado de Oliveira e Jairo Cal
lado, o sr. presidente declara aberta f.

sessão, funcionando como secretário o

sr. Luiz Osvaldo Ferreira de Melo.
Expediente

O sr. secretário lê a ata da sessão an

terior que, posta em debates, é aprovada
sem emendas.
O sr. secretário procede a leitura do';

seguintes documentos:

IOfícios ns. 667, 658, 669 e 666, da Inter
ventaria, encaminhando quatro projetos de
decretos-leis.

.

Ofício n. 156, do Departamento das
Munlclpal1dades, enviando os seguintes
processos: 591, da Prefeitura de Indalal;
444, da Prefeitura de. ItalóPol1s; 598, da
Prefeitura de Canolnhas; 588, da Prefei
tura de Araranguá e 378, da Prefeitura
de Tubarão.
Oficio do presidente do Conselho Ad

ministrativo de Goiaz, acusando o rece

bimento do telegramá. do presidente dês
te Conselho, com o qual comunicava o

recebimento da infausta notícia de ha
ver falecido o conselheiro Moisés da
Costa Gomes.

'

Ofícios das Prefeituras de Orleães, Ja
guaruna, Araranguá e Videira-, encami
nhando cópias dos atos oficiais baixa
dos por essas Prefeituras.

Ordem do dia
Vão ii Impressão os. pareceres

N. 283
A Prefeitura Municipal de Camborlú,

por infermédlo do Departamento das,
Municlpal1dades, submete a êste Conse

lho Administrativo um projeto de de
creto-lei que visa abrir diversos crédi
tos para suplementação de várias dota

ções do orçamento vigente, correndo
ditos créditos por conta da anulação de
diversas outras dotações que não tlve
'ram necessidade de serem aplícadas
num total de Cr$ 7.300,00, e por conta.

do excesso da arrecadação do corrente
exercício Cr$ 5.800,00, perfazendo um

total de ors 13.100,00, equivalente ao

vaíor do pedído em aprêço.
Em exposição de motivos à fls. 3 o sr.

Prefeito Municipal apresenta as razôes

por que não foram apltcadas, no cor

rente exercício, as dotações que propõe
anular, assim como justifica a necessi
dade das suplemeil tações às verbas men

cionadas no pedido, tendo juntado, ao
processo diversos quadros que mostram

como foram aplicadas.
A Secção de Con;abihdade do D. M.

nada objetou.
Assim sendo. com o meu voto favorá

vel ofereço à Casa o seguinte •

Projeto de resolução
O Conselho Administrativo do Estado

aprova o projeto de decreto-lei da Pre

feitura Municipal de Camborlú enviado
em oficio n. 152/1.709, de 2-9-46, nos

têrmos em que está redigido, dando-se
ao preâmbulo a redação proposta pela
Secção Legal do D. M.
S. S .. em Florianópolis, 9 de setembro

de 1946.
Severo Simões, relator.

_ N. 284
A Intervento'ria federal do Estado SUb

mete a êste Conselho Administrativo um

projeto de decreto-lei que ,&_brei dJv.er
sos créditos para suplementação .de -ver
bas na forma abaixo discriminadas, do

orçamento vigente:
.

4-049 . . . . . . . ... .. Cr$ 15.000,OCil
4-051 .. .. . . .. . . .. CrS 15.000,00
4-052 . . . . . . . . . . .. ors 18.000,00
.4-054 . . . . . . . . . . . . Cr$ 12.000,00 •

4-056 . . . . . . . . . . . . Cr$ 44.200,QO
4-169 .. .. .. .. .. .. Cr$ 1.800,00

Do processo constam os ofícios da Se
cretaria da Viação, Qbras Públicas e..

Agricultura e do Departamento de Edu

cação, nos quais foram' devidamente

justlflca'dos os pedidos dos crédl�os em

aprêço, assim como as Informaçoes n5.

808 e 8ll, da Contadoria Geral do Es

tado, por onc!e se vê que o proj�to en,

contra apõio legal e pode perfelua.tnt,n-
J te ser atendida.

Em vista à justeza do pedido, sou

pela sua' aprovação, pelo que ofereço à
Casa o seguinte

Projeto de resolução
O Conselho Administrativo do Estado

aprova, nos têrmos em que está redi

gido, o projeto de decreto-lei. da Inter-·
ventoria federal, enviado em oficio n.

648 de' 30 d.e agõsto do corrente ano.

S'. S;, em Florianópolis, 9 de setembro
de 1946.

Severo Simões, ·relator.
N. 285

.

A Prefeitura Municipal .
de Joaçaba

solicita autorização para doar, à pessoa
,
ou sociedade que para tal fim se cons�
tltulr, um terreno pertencpnte ao Pa
trimônio Municipal, com a área a{J1'O::.I
mada de 2.000 metros quadrados, Situa
do naquela cidade, à rua Liberdade,
confrontando ao Norte e a Leste çom
terras da Mitra Episcopal de' Laje�, a

Oeste com terras de ,Josefa Radminska
e Artur Pereira, e ao Sul com a rua aci
ma citada, afim de no. referido terreno
ser construido um hospital.
Esclarece o edU daquela comuna a

imp03slb1t1dade de ser construído e
mantido pelo govêrno municipal. um

estabelecimento hospit'alar. acrescentan
do ser valioso o dlspendl0 efetuado com
o 'fornecimento de medicamentos, en

frentando sérias dificuldades para o in

ternamento do doente atacado de mo

lMtla Infecto-contagiosa, por falta ab
soluta de isolamento nos hospitais exis
tentes, não satisfazendo êsses o inter
namento dos indigentes.
A Prefeitura Municipal de Joaçaba é

reservado o direito de dentro do m:azo de
dez anos, encampar os serviços hospi
talares, mediante prévio acôrdo:. entre
os tnteressados, ou desde que parI'- Isso

hajam razões de ordem superior. O be
neficiado' manterá, no mínimo,,, duas
enferinarlas destinadas aos pobres, de
ambos os sexos, encaminhados ao' hos

pital exclusivamente pelo governl!-nt<l
daquele MunicípiO,.
Pelo exposto, cevtlf1'ça-se o elevado al

cance dessa medida, q\.le 'proporcionará

NOVO HORARIO DA

P. ALEGRE FLORIANó-
POLIS - .cURITIBA .: S.'

PAULO
Quintast e Domingos

Decolagem de Florianópolis,
ás 14,00 horas,

DR. 'SAVAS LACERDA
CUnica médíco-cirúrgica de Olho.
- Ouvidos. ,Nariz _ Garganta.

Pre.Qrição de lent.es de
oontab

CONSULTóRIO _ Felipe Schmi
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

'COSID1!:NCIA - Conselheiro Ma
fra', 77.

TELEFONES '1418 e ,1204

DR. ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

Oos Serviços de Ô!nica Infantil d�
Assístêncía Municipal e de

Caridade
CLtNICA MÉDICA DE CRIANÇAS

ADULTOS
OONSUJ,TóRJO: Ruá' Nunes Ma.
ebado, 7 (Edlffclo S. Francisco).
Consultas das 2 às 6 horas

REiSID:€NCIA: Rua t1:arechal Gul.
lherme, /) Fone 783

A, açle benülca •• p.,
DIada Man z.•. ,repa,..

. da etPeclallllent. para te
doa o. 'C••os di· �
roldea, t laIedl.... .....
a. d6res • 08 ,1IIriII... .

a�lma e e�tte .. tolll.,..
,

eaç..- In(ec:doau.u aI-
'

.

CeEaç6ea e ..rlz., .....,.
roldals. A ftJUIa CAI t._
.. f.naacl.. _ .......
cem clllílla tlllftlal ,.,.
"�tar a. apfttaçle.

DR. A. SANTAEtLA
.

�Diplomado pela Faculdade Na.
!lonal de ..Medicina da Universida.
te do Brasil). Médico por concur-
10 do Serviço 'NacJonal de Doen
,18.8 Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Misericórdia, e Hospital
Ps1quátrico do Rio na Capital ••

deral .

CIdNICA MÉD'!�t\ - DOENCAI!I
NERv.OSA8

• Consultóírio: Ediflclo Amellll
-"---------------

. NETO
- Rua Fel!pe Schmidt. Consult&8:

Das 15 ás 18 horas _

!lesldêncla: Rua Álvaro de Carva·
Uio nO 18 - F1orianópol!s.

proveitosos benefícios, principalmente
aos menos favorecidos.
Assim sendo, sou dr parecer que seja

aprovada a tnícíatíva. sugerida, apresen
tando à consideração/ dos srs. conselqel-'
.:os o seguinte �Projeto e "reSOlução .

O Conselho A Inistratlvo do EstadQ
aprova, nos

�ê
.

os em que foi redigido
pela Secção

.

egal do Departamento
das Municlp I1dades, o projeto de de
creto-lei da Prefeitura Municipal de
Joaçaba, permitindo doar um terreno
para construção de um hospital, na

quela cidade.

Ej. S., em Florianópol1s, 9 de setembro
de 1946.

Jairo Callado, relator,
N. 286

Com o -propôstto de regularizar a st
tua'Ção de contas já pagas mas por es

cviturar, relacionadas a; fls. 8, dêste
processo, o sr. Prefeito Municipal de
Tuharão redigiu um projeto de decre'
to-lei nesse sentido, abrindo o crédito
especial necessário, por conta do saldo
do exercício anterior.

"

A assinatura dêsse ato sanará em.:. de
finitivo a situação fictícia do saldo 'em
caixa, na Tesouraria, na data de 31 de
dezembro de 1945.

'

O saldo de Cr$ 212.445,40 não é real,
em vista de que parte d'êle,' no montano
te de Cr$' 152.053,60, está representado
por documentos encostados no cofre
municipal, equivalente a despesas efe
tuadas 'sem verba. orçamentária, e

por-I'isso inibida de aparecer ·regularmente.
Pronunciando-me pela aceitação do

projeto de, decreto,lei em referência
apresento parooJ'ePtloendáeriOresooIUse.�ga_Uolnte • �,.IoI"' "'"'W "'" _""''''· ''''''IiI' ''''''''&"'&,.IoI"' ,.,"'"'�.,.,.,.""' �.,.·w ", "' .,...

�
.....

-

..'T..-..-..........'!-...wr..-_T..-. �

O Conselho Administrativo' do Estado
aprova nos têrmos, em que se acha re

digido, O projeto de decreto-lei da Pre
feitura Municipal de Tubarão, respei
tado o preâmbulo apresllntado pela
Secção Legal do D. M., enviado com o
oficio n. 142, de 20 de agõsto do corren
te ano.
S. S., em Florianópolis, 9 de setembro

de 1946.
'Jairó' Callado, relator.

EXPEDIENTE DA PRESIDl!:NCIA
Resoluçõ.es expedidas

N. 275
Ê aprovado, nos têrmos abaixo;- o pro

jeto de decreto-lei da Interventoria fe··
deral, remetido com o oficio n. 17, de
19 de àgõsto de 1946..

.

Texto do projeto de decreto-lei nos
têrmos em que se acha redigl.O

Art. 10 _, Fica aberto, por conta da
arrecadação do corrente exercício, o cré
dito especial de cento e vinte e nove
mil ·cruzeiros. (Cr$ 129.000,00), destinado
à aquisição de um britador pàra a Di
retoria de Estradas de Rodagem.
Art. 20 _ l!:ste decreto-lei entrará em

vigor na data de sua publicação, revo

gadas as· disposições em contrário.
Florianópolis, 5 de setembro de 1946
Ylmar Corrêa, presidente.
Publicada na Secretaria do Conselho

Administrativo. do Estado, em 5 de se-

tembro de 1946.
.

Luiz Osvaldo Ferreira de Melo, secre- \
tárl0 admin,�tratlvo.

-..- _ _ ..,....- ,;+:;.. �..""· ,.".·w
·

,.._.."' _."..__._.,,'"'-,.,;

S. PAULO '\""'" CURITIBÀ -

FLORIANóPOLIS - P. '

ALEGRE-MONTEVIDEU
Segundas e Sextas

Decolagem de Florian,ópolis,'
ás 10,00 horas.

.

Informações: Filial VARIG
Ed. La Porta - Telefône:

1325

p�
���.

CONTQA FEQIDA�
QfCENTE� ou A�t.G"'S

DR. ROLDÃO CÓNSONI
cmUBGIA GERAL - ALTA C"
SURGIA - MOLÉSTUS DJil s-.
. '" NHORAS, - PARTOS .. .

"ormado pela F:acu,ldade de Medi.
• cínna da Universidade de SAo
!'aulo, ónde foi assistente por

:

vII·
'los anos do Servl.ço· Cirúrgico «10

Prof. Al!pio Correia Neto
:1rurgia do estômago e vias b,
tares, intestinos delgado e grosso.
tiróIde, rins, próstata, bexiga.

itero, ovários e tromnas. varreo
'ille, hidrocele, var:"es e herDAI

.

CON!SULTAS:
·
tlas 2 às 5 horas, à Rua Felpe

·

Schmidt, 21 (altos da Casa Pe.
ralso). Tel. 1.598.

RIilSID1!:NCJA: Rua Esteves JQ.
nior., 179; Tel, M 764

DR. MADEIRA NEVES
M�dlco especialista -em DOENÇAS

DOS' OLHOS
Curso de Apert'eíçoamento e Lon
ga Prática no Rio de Janeiro
CONSUL�S _ Pela amannã;
diariamente das 10,30' às 1� hs. à
tarde excepto aos sábados. das, H
b 16 horas ._ CONSUJ,TóRIO:
Rua Jollo Pinto n. 7, sobrado _

Fone: 1.461 _ Residência: Rua
Presidente Coutinho, 58

DR. MARIO, WENDHAUSEN
UWI!I>O" 'do Hospital "Nerêw Ramos"

. CLíNICA M:�DICA DE ADULTOS
E CRÍANÇAS

Consultôr ío r. R. Visconde de 01lro
Preto.. 2 - esq. da 'Praça 15 de No
vembro \ rltos da "Belo Horizonte ")

Tel. 15;5Consultas: das 4 as 6' horas.
Residência: R. Felipe Schmidt, 38

- Fon� manual 812

DR. BIASE FARACO

Copyright da
TII'cRAVE tOUHIAII1 'lHo

1, .. que, em Cuba, o cida
dão que não votar numa elei ...

ção e passível de ser multado.
2. .. que, .para vender leite

e latícfnios á Inglaterra, a Di ...

namarca compra na Argenti
na os alíméntos concentrados
de que tem necessidade para
alimentar o seu gado. ,

3 ... que o calor" do sol faz
evaporar anualmente 430 mi ...

riâmetros 'cúbicos de água,
quantídade esta que equivale
a 1/3.000 do total da 'água de
todos os mares do globo. .

4. .. que, nas ruas de Lon-
dres, é terminantemente proi-'
bido esmolar; mas que, ali,
qualquer indivíduo pode, em

lugar do offcio de esmolar,
cantar, berrar, dar saltos, ven...

der fósforos, cadarços, etc. e,
em troca dêsse suposto traba
lho, arrancar dinheiro dos
transeuntes.

5. .. que a origem da pala ...

vra urríversal draconiana, apli
cada às leis 01'1 medidas muito.
severas, vem do nome de Dra
con que, no século vir antes
de Cristo, foi. encarregado de
redigir o primeiro código civil
para os atenienses, o· que fêz
com terrível severidade ..

6. '. que uma das coisas'
mais estranhas em ciência na

tural é o modo como os besou
ros trtuntaram ma luta pela
existência; que, de todos os

animais, são �les os mais nu ...

merosos ; que já foram ídenti
rícados mais de 150.000 espé ...

cíes de besouros, isto é, três
vezes mais do que 3iS de ani
mais vertebrados; e que, ape
sal' disso, ainda existe um lu
gar no mundo onde nuca fo ...

ram encontrados besouros': na
inh\óspdJta terra de Spítzberg;
.próxíma ao P.olo Norte.

"

ORo POLYDORO S. THIAGO
·

\lédico do Hospital de Caridade 4.
Florianópolis

Assistente da Maternidade
CLtNICA M�DICA EM GERAL

Doenças dos órgãos internos, cspec tal
mente do coração.

ELECTROCARDIOGRAF1 • .f
Doenças do sangue e doe cervo •.

Doenças de senhoras _ Partos.
Consultas diàriamente das 15 às 18

horas.
'tende chamados a qualque- hOTa,

inclusive durante a noite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meir� .

lés, 18. Fone 70..
tESIDJ;:NC1A: Avenida Trompowsld,

62. Fone 766

Médico _ chefe' do Serviço de
SifHis do Centro de Saúde

DOF.NÇAS DÃ PELE _ SíFILIS
_ AFECÇõES UItO·GENITAlS
DE ,AMaOS OS SEXOS - RAIOS
INFRA - VERMELHOS: E ULTIV.-

, VIOLETAS
CONóSULTAS: das 3 às 6 hs. , R.

Felipe Schmidt, 46 .

RES.: R. Join'l6ile. 47 _' Fone 1648

DR. NEWTON D'AVlLA
Operações _ vias Urinárias _

Doenças dos intestinos, réto e
anus _ Hemorroidas. Tratamen.

to da colite amebiana.
Fisioterapia' - Infra vermelho,
Consulta: Vitor Meirples, 28.

Atende diariamente às. 11,3D ns
e, à tarde, das 16 hs, em diante

Resid: Vldal Ramos. 66.
Fonl> 1067

ESCRITÓRIO JURlDII;O COMERCIA.L
(Com um Departamento .Imobiliário)

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

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

Endereço teleltráfico: "Elibranco" Laiea: - St- Catarina
ii>

-AUTOMOBILISTAS I
.

Afenção
Pal'a o 'seu dínàrno ou

motor de' arranco
OFICINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

rte. 94

....... bL"lII ..., - ........ 15._

COMPANHIA -ALIANÇA DA BAIA-
....... _ 117. - IH.: lAIA
IlfCEImI08 • TUlfSPOllT.8

Cifras do.•B'aíãnco de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Respon1Jabilidade.
Receta
Ativo

Cr.
.Cr$

\

80.900.606,30
.5.978;401.755.97

67.053.245,30 .

142.176603.80

MAN'ZAN
PARA HEMORROIDIS
Um produto D. W'U

.

RETIRARAM SUAS CANDI- •

DATURAS
Tôdas as bebidas, incluSlVti 8!1

fabricadas em outros Estados.
retiraram suas. candidaturas.
\lara reinar nos lare!l catar!
lienses, - em ·vista da certíssi
ma vitória do apetitivo KNOT. ,

•

•

Sinistros, pagos nOIl últimos I\) aDoa

Responsabilidades •

98.687;816.�0
76.736.401:306.20

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire
de Sã, Anisio Mas90rra, Dr.
e José Abreu.

I

de Carvalho., Dr. Francisco
Joaquim Barreto de Araujo

ii "A C,A,.Z..,At.riÍlli'iIIa. Fabricante e distrihuidores das afamadas con-

'11 '11 fecções -D'ISTINTA" e RIVET. Po.sue um gran.
de sortimento da casemiras. riscados', brins
bons a barato.. algodões, morins e avia�an.to.
para alfaiates. que recebe dira�ama�t� das

I
mQlhorn Mbrico•.

·

A Casa ·A CAPITAL- chama a ateng50 doa Snr.õ< Comerclant•• do interior na sentido !ia lhe fazer4iin uma

";,sito ",..,-tu d ... >9fetuorem .ua. compras •.MATRIZ em Florian6poU•• - FILIAIS emi8lumt[lnau e, Laje�.
. I',e, ", .r �i i'

I
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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publicidode

A ,U.D.N. votará no sr. J.osé, ·Américo de Almeida, para ,'�

vice-presidência· da
.

República. Esse candidato foi .Iançado
pelo sr. Artur Bernardesr presidente do Partido' R. Mineiro!
• •

Começo de incêndio..

Regulada por um novo. decreto to��;!��3 C��ê�� de �nac�����
·.a acumulação' de Iêrias na "Alfaiataria Sport Londri

no", desta capital, não tendo

Rio, 13 (Via aérea) - O pre- friza o Ministro do Trabalho, é causado danos consideráveis em

sidente da Republica assinou forçoso considerar pecularída- virtude de ser prontamente ex- ----------------------�---

o seguinte decreto: des profissionais, como no ca- tinto. Um estoque de algodão Numerosos candidatos ao goveAron.Art. 10 - O artigo 131 da S'O dos maritimos embarcados, acidentalmente pegou fogo, sen V

Consolidação das Leis do Tra- impossibilidade de gozar, efeti- do o prejuizo calculado em' �OO .

I Ibalho, passa a vigorar com a se vamente, as férias concedidas cruzeiros. CÓns titucícna pau ista
guínte redação: - "art. 131 - pela legisla,ção.

'. Pr.eV·IS'a-O' d'O tempo SÃO PAULO, 13 (E) .- Talvez ainda esta semana venha.As férias serão sempre gozadas
"

a ser 'conhecido o nome docandídàto do P. S. D. ao governo deno decurso dos' doze meses se- 1010tOl compareceu Previsão do tempo, até ás 14
guintes á data em que ás mes- h d di 14

São Paulo. Afirma-se que o sr. Macedo Soares teria sugerido
.

di.
. .- oras o la . ao presidente Dutra uma -Iísta com os nomes dos srs. Altinomas tíver o emprega o feito pe a .prlmoe.l.ra vez .

Tempo - Bom, com nebulo- '

lú �

Arantes, Souza Campos e Malta Cardoso.
J Parágrafo unico _ O Minis- Paris, 13 (U. P.) � O delega- sídade,

RIO, 13 (E) _ Um vespertino carioca afirmou na sua edí-
do. soviético á Conferência da Temperatura - Em elevação.

tro do Trabalho, mediante re- V t D' d t ção de ôntem que até agora são apontados como candidatos ao
Paz,' 'Molotov., compareceu, 11.0- .

en os - . o qua ran e nor-
querimento de entidade síndí- t

'

.

d f
.

futuro govêrn., constitucional de São Paulo os srs. Gastão Víeí-
[e, á reunião da Comissão Poli- e, com rara as rescas.

cal representativa, poderá per- 'r' t' E t d gal, Gabrtel Monteiro da Silva, José Rodrigues Alves Sobrinho,.
tica sôbre o tratado de paz com empera ura -. x remas e

mítír a acumulação de, no má- h' M" 242
- .

i Cirilo Junior e Cesar Vergueiro pelo PSD, . Luiz Rodolfo Mi-,
a Itália, afim-de participar da ore: axima: ,e mm ma

xímo, três periodos de férias, 19 O randa, Berto Conde e Marcondes Filho pelo PT'R; Adernar de
tendo em vista as pecularída- abertura do importante debate ,.

,Barrtls pelo PRP . Acrescenta o vespertino em questão que a
des regionais ou profissionais sôbre Trieste. Esta é a primeira 4 V P d 4 á t·

..

díd
A

b dei ..

M l t t a eron U Ica lista. de. po.SSIvelS can 1 atos ao governo, an eirance cresce'

[ustífícatívas dessa me,dida". vez que o o ov comparece an e
, • •

o
• quasl diaríamente.

A exposição de motivos, a res- essa Comissão desde que a mes-

tem novos membros, P--.,...·
------'

---t-'-d-'-.-t----,--.----,peito, o 'Ministro do Trabalho, ma começou a funcionar, há

loca n!ljcita o caso de trabalhadores daJ várias semanas. Rio, 13 (Via aérea) - O Mi- rosseguem OS es D aD es car s· Ui

�:;:��r�o�,azo���a pa�adegO�I:�� ���ltl�s �e!����á�!i��m���oe�� campanha contra o ;<cambio negro»
férias, em pontos mais salubres, O ESTADO el'lcon-- promoções da Aeronáutica, brí- RIO, 13 (Via Aérea) - Os estudantes cariocas continuam
com os meios de transporte de Ira-se' à venda na gadeiros Fábio de Sá Earp e com grande entusiasmo a sua .campanh� contra o cambio ne
que, dispõe, levam tempo a 10- banca de jornais Ivan Carpenter e designou pa- gro e exploradores da economia popular. A U. N. E. instalou
comover-se, não'--p6áendo gozar

I
ra substituí-los os brigadeiros no centro da cidade duas bancas de reclamações. Brevemente,«Bec.k» .

as férias reais no prazo apenas Hugo Cunha Machado e Coro- serão instalados postos de reclamação em todos os bairros. Já. .

. de quinze dias· Por outro lado, nel Carlos Brasil. foram entregues á Delegacia de Economia Popular dezenasc
�----...._------ de denúncias populares recolhidas pelos estudantes.

bos.pl-Ialar O povo, por diversos modos, está apoiando a campanha.Ors, moralizadora. ,I

RIO, 13 (Via Aérea) - ° presídente da República assinou Aderbal Ramos
o decreto que ínstítue o fundo de assistência hospitalar, destí-

• da Silva
nado a auxiliar o ousteío, manutenção e desenvolvimento do
serviço hospitalar no Brasil.

Tyrone Power. enamorou-se 'de

I' uma jovem brasileira

I
á rtio, 13 (Via Aérea) - Re- onde enamorou-se par uma,

ferindo-se ao divórcio dos ar-

tistas cinematográficos Tyro- jóvem brasileira que teve opor-
RuaSa�el��e Te��tn;_��il 34.

ne P0Wer e Anabela, um ves-
tunidade de visitá-lo nos Es-'

pertino afirma que o romance
tados Unidos, provocando Ge- \

, entre ambos iniciado no Rio nas de ciume de Anabela. Ty- I

Esta' sendo bur' d: J�neiro parece que terá �eu
rone Power é aguardado nesta, \

. -. térmínozquando o conhecido Capital em breves dias junta-
.

_ '. _ galã chegar a esta Capital, mente com César Romero.

lada a prolblçao Representarão o Brasil na Conferência
�

ta��O�;!U���àa�:��iCi� ddr�= Internacional do Trabalho
bois denunciou na Assembléia
Constituinte, o fato de estar
sendo burlada a proibição para
a . exportação de gêneros de pri
meira necessidade, sob a ale
gação de que tais gêneros são
exportadas para. a UNRRA.
Terminou o deputado comu

nista apresentando um requeri:
mento pedindo informaçõesmí
nuciosas sôbre as exportações
autorizadas bem como o mon
tante da que foi .feita para a

referida organização interna-
cional.'

-

'I Holanda repele as
acusa'ções soviéticas
Belém, '13 (A A.) --.:- Foi inau

gurado, no "foyer
" do Teatro

da .Paz, o VII Salão de Belas Ar
tes do Pará, tendo cr ato se re

vestido. de máxima solenidade.

Florlanópoll." 14 �e Setembro de 1946

Fundo' de assistência

João Batista
Bonnassis

..

Possivelmente �'dia 17'
I

Rio, 13 (Via Aérea) - Fa-I reto Pinto procedeu á· leitura
rece definitivamente assentado 1 de uma carta do marechal
que teremos a promulgação da I Mascarenhas agradecendo' a

Constituição na próxima ter- iniciativa de homenagem da
ça-feira, devendo, na vespera, Assembléia aos integrantes da
de acordo com resolução OJl- F. E. B. homenagem esta pres-
tem tomada, realizar-se a

seS-I tada a 7 de Setembro.
.

são especial em homenagem ao -----...,,-------

general Mascarenhas de Mo-ITerla votado favo-
rais, a quem a Assembléia con-

I tcedeu o titulo de marechal, por rave meu e
dispositivo constante das "dís- Belém, 13 (A.. A.) Ã "F9-
posições transitórias'". Essa lha Vespertina �?, acérrima tní
sessão foi motivada por 'um re- miga politica, do sr. Magalhães
querimento do sr. Rui de AI- Barata, traz em sua primeira
meida. No," inicio da sessão página um telegrama de sua

O presidente .sr. Melo Niana a sucursal' no Rio, dizendo que o

.submeteu ao voto do plenário mesmo votou favorâvelmente
sendo o mesmo aprovado. pela' existência do divórcio no

Na sessão de hoje o sr. Bar- Brasil.

ADVOGADOS

LEiAM A· REVISTA
() VALE DO., ITAIAI

o sr�' Cilou Rosa·· desm"eute
POR;TO ALEGRE, 13 (E) - O sr, Cilon Rosa, Interventor

no Rio Grande do Sul desmentiu formalmente que tivesse
rompido com o sr. Getúlio Vargas ou que pretenda modificar o
seu secretáriado. Tudo isso é lP'ara o interventor gaúcho uma

lnovidade. . .

.

�
--------��------------------------------------�----------�------------

.

lPETI.�DLI.R.""..... .

'1�IRI[aIR

CONTRA CaSPA,

QUEDA, DOS CA

BELOS E DEMAIS.
AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

I

I

ii \
·1

I

Dado a o

novo
A •

convento
•

Washington, 13 (U. P,) O tex-
to do novo convênio de aviação
civil entre os .Estados Unidos e

Brasil, foi dado a publicidade
pelo 'Departamento de Estado e

Junta de Aeronáutica Civil. O
documento mostra que se cede
ram aos brasileiros os direitos
comerciais em Washington, N.
York, Miami, N· Orleans, Chica
go, S. João de Pôrto Rico. O
Brasil concordará sôbre as ta-

rifas das respectivas emprêsas
as quais serão submetidas ;
aprovação das autoridades aé.
ronáutícas competentes. O acôr'
do não faz restrição ao volu.
me e cargas a transportar, O�
americanos obtiveram o dire,to
de' aterrisagem em S. Paulo,
Manaus, Goíariía, Belém, Pôrto
Alegre) Barreira, Campo Gri),il-,
de e Rio de Janeiro.

\

RIO, 13 (Via Aérea) - O presidente Dutra aprovou a su

gestão do ministro do Trabalho, referente á indicação dos. srs,

Waldemar Falcão e Oscar Saraiva para representantes do,
Brasil na próxima Conferência Internacíonal do Trabalho .&
realizar-se em Montreal, no Canadá, provavelmente em Outu
bro próximo. O ministro Waldemar Falcão encontra-se enfer-·
mo nos Estados Unidos e, talvez, seja substituido pelo sr. Gil
berto Amado.

Concordaram em

imperador
PEIPING, 13 (U.-P.) - Uma fonte autorizada revela que'

os soviéticas concordaram em entregar o imperador fantoche'
da Ohíma , Henry Puyí, ás autoridades, para julgamento. PeyE
será levado breve:merute para Muyde1n.

entregar
fantoche

o

f,aixa Econômica federal de
Sanja (alarina

EHO TEL.
•

CAIXA"
PENHORES

JÓIAS - PEDRAS PRECIOSAS _' PRATARIAS - ETC_.
Carteira de Penhores da Caixa Econômica Federal de

Santa ::!atarina.
Instalada à rua Feli�e Scb�idt, 17 - 1°. anda,r.

HORÁRIO: Das 12,.30 às 18 horas.
,

Sábados: Das 1 G às ] 3 horils.
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