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que, quais víbora���;h��� d�st�::'�:��l: renegando
- nalal .lançav8-m tôda a sua baba peçonheDta contra o senador Nerê/u ·Ra,mos,,- este
passava o seguinte cabograma à sua família: «Peço mandar cobrir de flores� amanhã,
o túmulo de minha santa mãe». Evidencia-se o refrão: ((Cada um dá li que tem I))

No mesmo dia em sua terra

I Nomeado o coronel', Hugo Silva
I 'RIO, 2.0 (E.) - Por ato de hoje ido Presidente da Repúbli
ca, foi nomeado interventor federal). no Estado do Rio; o coronel
Hugo Silva.

.' "

/ ':no XXX III I F!otianópolls- Sábado, 21 de Setembro de 1946 H.

,Mil e duzenres queixas céntra
I comerciantes deshonestos
1· �IO, 20 (A. N.) - A União Nacional dos Estudantes pros-
segue na sua campanha contra o mercado negro, já tendo re

cebido 1.200 queixas contra comerciantes deshonestos, por in-
termédio de suas quatro bancas de reclamações existentes nos

diversos pontos da cidade. As. referidas queixas, depois de exa-
1 .iínadas, serão .encamínhadas á Delegacia de Economia Popu-

.
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primeira manifestação. popular o se��o��! (��r)êu ��m�:ê!�!!!���oL�!!�!�a
ao VI"ce presl·dente da Rep'bl·· imprensa depois de sua eleição para' a Vice-presidência,.

.

-.
. U ICa nad.a qui� declarar. I?i�se .que [alará aos jornalistas quan-

Rio, 20 (A N) - Em sua I It t .
do znvestzdo na preszdencza do Senado.

;:::!:'O�lee�;,::;:::;.'!e�:� . 2;�t;OI�i.�';�;:r;;:�:�1 OIIIlCI8al·'S· greg·.OS d·ep'o r 'Ia' d:OSpública, recebeu ontem à noi- tes da alta adnumstraçao doI' .

te a primeira manãíestação do país que foram levar ao re- ATENAS, 20 (U. P,) - O Govêrno ordenou a deportação
povo pela sua' eleição para

. presentant tart
de vinte ·e nove. oficiais, inclusive cinco generais, pertencentese ca armense as, . -

.�.' t E '1'\ ...
., _.

. ,

a o'f,gamzaçao esqueruls a las, para as 1 has do Mar Egeu. Ao

:���f��a:.����'o:J /w�lil;ce renu�cOi;Õ",,�lad�S apêdi�en.�Oi·i;�man
sembléia Constituinte está

rea-I Washington, 20 (U. P.)· nes, A êsse respeito, salienta-
Iízando hoje a sua última ses- O Secretário de Comércio; va-se em Paris que o Govê1'no
são, dissolvendo-se em seguida

I
Henry WaIlace, renunciou britânico pedíría ao Secretádo

para transformar-se automatí- a pedido de 'I'ruman, in- de Estado que reafirmasse seus
camente em Câmara dos De- forma a Imprensa local. pontos de vísta políticos, dian-
putados e Senado Federal. W J' t 20 (IT P) te do discurso. de WaJlace. Comas nng on, .

_'. •

A crif'l� p�Hitjca governamental a' demissão de '.WalIace, entre-
llorte��mericao.a ohegou' ali'" tanto, tal coisa não é mais ne-

seu ponto culminante com' a oessáría, 1I1)1a vez que repre-
renúncia do sr, Henry- Wallaée senta a vitória do . gTUpO que
do cargo dei Secretário do Co- segue a orientação de Byrnes,
méreío; A renúncia de Wallace
seguiu-se a um pedido do Pre
sidente Truman para que dei
xasse o g'ovêrno.· Até o mo

mento não existem comenjá
rios ofícíafs sôbre a renúncia, I

O
.

d
- · 'nem de parte do Govêrno nem "I

nze con ' enaç.oes e OItO de parte de WalIace. Nos

meiosl.

' polttícos, entretanto, espm'am-
, prísôes perpétuas se esclarecimentos tanto de

um como de outro lado. Entre- uma atitude política mais de-

OSLO, 20 (li. P.) - Onze condenações e oito' prisoes mentes, acredita-se 'que a re- císíva, de oposição ao Govêr

perpétuas com trabalhos forçados foram IIJQ'OIIliUJIl!C�adaJs' esta núncia de Wallace, exigida por no, talvez como lider do mo

manhã pelo Tri'bUJnail ide 'I'rondhein contra o bando de colabo- Truman, terá grande impor- vímento trabalhista. Interna

racíonístas oe traidores de Henry.mo período de ocupação' na- tâneía para a política Interna, cíonalmente, a demissão de

zista. .

Pensa-se mesmo 'que tal coisa WaUace constituiu uma vitória

O processo dos traidores apaixonou tanto a opinião pú- leve 1) sr. Henry Wallace a para a política ext�rna de Byr
-.

blica norueguesa quanto o de QuâJsling, que durou três meses,
-------___:,__----�--- 'Recusou tomar parte na campanha
O Partido Comunis'a pede o WASHLNiGTON, 20 (U. P.) - SOUlbe"1Se que o Ministro do

afastamento. de Byrnes
Comércio WaHaCle recusou tomar parte na campanha eleitoral
do Partido Democrásíco para as eleições do congresso,' a me-

terna n o r t e-americana, .no nos que Tnuman lhe permita díscutír a pclitíca externa. Wal
sentido duma maior coopera- lace rejeitou a proprosta do Presidente para que failiasse ape
ção com a Rússia. O partido nas sobre assuntos internos, e conseguiu os discursos que de.

apoiou, ainda, o recente dis- veria pronunciar :pel'ante o eleitórado.
curso ido Miriistro do Comercio,
Wallace.

A

De fianUe roínpe s,eu� s_ilênCio
PARIS, 20 (U. p.) - O general De Gaulle rompeu seu

silêncio dle vários meses, para Iaíar a um jornalista, E afir
mau que 'O projeto de constítanção; aprovado em primeira lei

tUI1a pela Constibuírrte, levaria a França á anarquia, Por isso,
convida 'O povo Francês a rejeitar esse projeto, muito embora

reconheça os ínconvenínetes dum novo intervalo de sete me

ses e de novas eleições.

, ..

Rio, 20' - Dispondo sohre a cons

trução de praças de esportes, o

Presildente da Bepúhlíoa assinou o

seguirite decreto-lei:
"Art. 1° - Fica o presidente da

República autorizado a promover
tôdas as providências necessárias á
construção, no território' nacional,
de praças de esportes de tôdas as

modalidades, expedindo-s'e os res

lPectivos at.os.
Parálg.rafo únko - Inc111em-se<

Reunir-se.-ão. na próxima semana entre estas prov1dências aiS desa--
.

prapr1ações, permutas e cessão ,de
PARI8, 20 (U. p.) - Os mills;tros das Relações E:lfueriores imóveis,

Novo record na pro- dos Quatro Grandes voltarão na próxima semana á capital fran- Art. 2° � O Pr.esld<ente da R�
cesa. Informantes aUJtorizados indieam que existem inúmeros püblica p.óde desiglnar uma comis-

duCão de automóveis casos 3Jcumu�ado:s que precis'arrll, sér resolvidos pelos ministros são ,composá;a de pessoas que repl'e-
.

dos Quatro Grandes. Os Quatro Grandes rewir,..;se-:-ão, ao que sentem, em seus vários aspectos, o
Washington, 20 (U. P).' - pa:rec-e, IQgD na segund.a feira, �roVieit.aJndó o re�l1esso do sr. movimento Idos diesponl!es nadoa:tais,

A Administração da J>rodução Ernest Bevin, q:ue havila ido a Londr:es afim de consUlltau:: o Go- para elaborar os planos de oons-

Civ'Íl info.rma que o mês de vemo britâJniJCo. 'trução de pr:aças de esportes, bem:

agôsto mareou novo record de como orientar a sua' execUlção, de-'
rupós .guerra na produçãQ de Uma a-meaça ta-o gr'ande quanto pois de apro'Vados.
automóveis, ;com um total de «

,
.

.

,
Art. 3° - O Pr,es�dente da Repú-

q � duzentos e quarenta e um mil,

II h d 1939
blica estarbeleicerá as condiçõe,s' de

,--.----- elevando a produção, assim, . a eman a e » .
concessão le reforma, de ,emprésti-

N. York, 20 (U. P.) - O par- em ml.l.Í-s de vilnte mil sôbre a

.

I mos, sOil;> a .garantia hipotecári1a,
tido comunista norte-amçrica- de julho, mas fi.cou cêl1ca de MANCHESTEH, 20 (U. P.) � No Estado de Lndi-ana o se- para os filOS pl'evistos neste decre-
no iniciou :hoje, em Nova York querenta e seis mil abaixo das �1ado.r Robert Taft., que v;em sendo apoiado como poss.ivel to-lei.
uma cçrmpanha eleitoral, E previsões. Quanto á produção candtdato Depulb'lieruno !is eleiçôes presidenciais,

.

pronunciou Art. 4° - Este decre10-1,ei e:h.tra
apresentou 'uma plataforma,

I
de caminhões, mapcou um no- um dDscurso. E acusou o Partido DemoC'rátÍlco de ter deSíenvoi� em vigor na data da s'lla pubJica-

pedindo o afastamento do Se· vo re.cord de -todos os te lIlIPos, ',ildo 'o poderio da Rú,S:Sia a um ponto, em qUe ela hoje repre. ção.
. /

cret�rio.de �stado, B-y_r1!es e a co�' UII}. .

total de cex:to e cineo I senta para a paz e segunilnça dos Estaídos Unidos uma ameaça Art. 5° - ReV'o.gam-se as disposi-
rwrgamzaçao da pol,tzea ex-I nnl e. qumhentas ullldades. tão graOOe quanto a Alenmrnha de 1939.

<J
. ,çõ" ,m c",,"'''o''.

IVoltou a ter o
título de general

Río, 20 (A. N.) - Com a

promulgação da Carta Magna
voltou o representante gaúcho
Flores da Cunha a ter o título
ele general de dívísão, 'que lhe
havãa sido cassado.

CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE
ESPORTES EM TODO O TERRI.,
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o ISTA .,0,-, Sábado, 2' de Setembro de '9,.6

Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGA,DO,
Crime. cível

Con,tituição d. Soci.dade.
� ,:t{ATURALIZAÇÔES

I
mulo. Declarat6rios

. '!�?��!;!�d�.t.- I :::.=j;��;:::' ::: I
mente qualquer lrre-I--------------

......

/JularidarJe na entre/Ja
'

de seus ;ornaes. :' RETIRARAM SUAS ÇANDI-
<"' DATURÀS

,
Tôdas as bebidas, inclusive u

'fabricadas em outros Estados,
retiraram suaS candidaturas,

r'{>al'a
çeinar nos lares catar!

l1enses, - em vista da certissi

litóda
do ap,,;tivo KNOT.

o m'i1ElRVENTOR 'FEnERAL R'ESOLVE

Remover. '�ex.officio":
De acôrdo com o art. H, alínea a, do
decreto-Ieí n. 1.196, de 23 de novem

bro de 19'44:
Felicidade Pinto de Figueiredo,' Profes

sor Complementartsla, padrão C, da Es
cola mista da Parada para a mista de
Pissarras: distrito da Penha, município
de Itajaí.
Cacilda Batista, Professor Complemen

tarista, referência IV, da Escola mista
de Pissaras para a mista de Parada, dis-'
trito da Penha, município de ItajaL
Maria Regina Müller, ocupante do

cargo da classe F da carreína de Profes
sor Norrnaüsta, do Quadro único do Es
tado, do Grupo Escolar "Floriano Pei
xoto", para o Grupo Escolar "Vitor Mei

reles", de Itajaí.
Decreto de 13 de setembro de ,1946

O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE
Nomear:

De acôrdo com o art. 169, do decreto
,

lel n. 431, de 19 de março de 1940:
Honório Tanus Jsphair para exercer o

cargo 'de Distribuidor, Contador e Depo
sÚário Público do Juízo de Dírerto da
comarca de Cano inhas.

Requerimentos despa�hados
208 DE AGôSrro

Ginásio "Barão de Antonina" (Criado
e mantido pela Associaoão Mafrense de
Ensino) _, Concedo a subvenção de seis
mil cruzeiros e mais um auxílio de ,seis
111 ii cruzeiros.
Instituto Histórico e Geográfico de

Santa Catarina - Pede subvenção
Concedo a subvenção pedida,
Caixa de Esmolas aos Indigentes de

Florianópolis _ Pede subvenção _ Con
cedo a subvenção de, trinta mil cru-
zeiros,

'

Coniferência Vicentina de Lajes � Pe
de subvenção, _ Concedo a subvencão de
<seís 'mil' cruzeiros. -,

Clube de Regatas "Aldo Luz" _ Ped..
subvenção _ Concedo, a subvenção de
seis mil eruzeíros.
Sociedade

o
Escolar da Comunidade

Evangélica --: Pede subvenção _ Conce
do o auxílio de vinte mil cruzeiros,
Clube Náutico Riachuelo _ Pede sub

venção _ Jdem, idem de seis rrul cru-
zeíros. ,

Jristftuto Brasil-Estados Unidos. de
Florianópolis _ Idem, idem de cinco
mil cruzeiros.
Hospital "São José" _ Pede subven

ção - Idem, idem de seis mil cruzeiros.
Veleiros da llha _ Pede subvenção

- Idem, idem de três mil cruzeiros.
Conferência "São Sebastião" _ P.ede

subvenção _ Idem, idem de três mil
cruzeiros,

'

•

Hospital "Nossa' Senhora da Concei
ção" _ Pede subvenção _ Idem, idem
a mesma do ano passado. •

Assocíacão ,Beneficente "Santa Isabel"
_ Pede subvenção _ Idem, idem de
três mil cruzeiros. ,

Associação Beneficente "Joaquim S,
Tiago" _ Pede subvenção _ Idem, idem
de Cr$ (l.OOO,oo.

'

Carlos Hoepcke S. A. Comércio e In
dústrta _ Pede pagamento _ Pague-se
Cr$ 3,.026,30. '

Hércílio Rodri'gues Maciel _ Pede um
ano de licença para tratar de .assuntos
particulares � Inc;leferido. ,

Mário �protte _:_ Pede pagamento do
quantítatívo para funeral _ Sim nos
têrmos da' informação do :resourp.

'.

Paulo Reis _ Pede relacionamento da
importância '_ Relacione-se a importân-
cia de Cr$ 66,50.

'

Albet<)rdo Sousa _' Pede pagamento
_, R�lacione-se a importância de ....

Cr$ 142,60,
Patrício João de Oliveira _ Pede ins

crição e pagamento da q.uantia relativa
ao aumento,. de vencimentos _ Relacio
ne-se a importância de Cr$ 50,00.
Elza Tonlliz Costa _ Pede relaciona

mento e pagamento do aumento de ven
ómentos relativo ao mês de dezembro
de 1�45.. ,

Otília Rocha Ródrigues _ Pede rela
cionamento' 'ê pagamento/ da ,quantia de
Cr$ 50,00, � 'Relacione-se a importância
de Cr$ 50,00.
Irmã Milura Schuch _ Pede relacio

,namentd é pagamento da 'quantia rela·
tlV:;l ao aumento de vencimentos _ Re
l<\cione-s,e a importância, de Cr$ 50,00.
Olíl!1PIO Ul!Ionte,iro Pinto _ 'Pede equi

paraçao ,de vencimentos _ Aprovo o
voto do conselheiro Milton da Costa _

Provid!'!!?-cie:se .

no sentido de que �eja
�e'i::'s�v:�caçao fIxada em Cr$ 200,0,0,

CASA MISCELANEA distri
buidora dos � Rádios R. C. A
VictCir, Válvulas e Discos.
Rua Conselheiro Màfra

A��!�tê(��ia�!!!���Ir�.a!�!���!sJ�2!!���1
e dias 'a fio a Assembléia Na- pública baixou um decreto-lei,

coluna, cíonaí Constituinte tratou' da .autorlzando a elaboração de
questão dos trabalhadores .da um plano para assistência aos

borracha. As primeiras no-Ü- trabalhadores da borracha. Portelegra-
chegar cias davam um cunho alar- esse decreto-lei, o Departa-

mante sôbre o caso, chegando, mento Nacional de 'Imigração
mesmo a algumas afirmações e a, Comissão de Contrôle dos
de que nada menos de 23 mil Acôrdos de Washington se en

operários haviam desapareci- carregarão da elaboração do
do: Posteríormenre, tal núme- referido plano, visando um

ro baixou, mas ainda assim, programa de assistência ime
atingiu a alguns milhares, díata aos trabalhadores enca

aJfiançando varros represen- mínhados ,para o Vale Amazô- '

tante's da Nação, que muitos nico, durante o periodo da in
deles eram desamparados e tensifícação da produção da
andavam perambulando, esmo- borracha e durante o período
lando mesmo, nas ruas do Cea- do esforço de guerra.

#'

Aos nossos

"Agentes
todo - dia esta

até o fim
Leiam

Pedimo. avi.or por
mo. quando o jornal não
no me.mo dia.

Laboratóriu
Radio-Tecnico-Electroo

Fundado em 1935
M"ntogem de rcÍdio.. Anlpli

ficadore.-T,ran.mi"Ol'e.
Mabrjal' importado direta

mente do. U. 3. A.
Proprietário

Otomu Georges B6hm

I
Electre - Teenico - Prófi.8.iOl'\a)

, formado na Europa
í:lQrian6prui8

'�ua João Pinto n. 29 -- Sob.

tlACHADO I elA.
Ag'Dclae. R.preaentoçõ•••m

Oera.t
Metrla : Florion6poll.
Ruo J.oão Pinto I n. "

CGd.sa POItal'- 37
Filic:l: Creaci6ma

Ruci Floriano Peisoto, '/D
(Edll. prúprif».

Tal.gramal: ·PRlMUS·
AO.Dt.. 'Do., prlnci�a"l'DuDicl'Plot�' cio Eetoclo

ESCRITóRIO Il\WBILURIO
A. L. ALVES

,

Rua Deodorc, n. 35 _ Fpolis;

Encarrega-se õe =' compra, venda: hi

poteca, legalização, avaliação .. admi.

nistração ·de· imóveis,
O�Q"aniza, também, papéis para c:ot&

pra de .propriedades pelos Instituto.
de Previdência e Montepio Estadual. "

QUEIXAS E RECLAMAÇõES
PRE?:ÂDO LEITOR: �é' o que lhe

interessa .é, realmente, uma providência
para endireitar o que estiver êrrado �u

pata que al'luma falta não se repita; e

NAO o escândalo que a sua reclaÍlláç5.o
ou queixa· poderá vir a €ausarJ encami ..

n!le·a á SEC';;AO RECLAMAÇO ES,
de () l';STADO. que o �"'so será le7ado '

Bem demora ao conhecimento de quem
de direito, recellendo v. s. u';;a informa·
,ç•., do resultado. embora em alguns ca-

sos n�o sejam publicados De,!, a rec.ià,
mação Dem à providência tomada.

Esta1:)elecilrnento :
,

<

;
'. " FARMACIAS DE PLANTÁ"

. .

.

Mês de setembro

Cr'esce a natalidade em França se�����O a�e s��atil�t�� dla����ia�:.mêS de
7 (sâoado ·à tarde) _ FarmáCIa Rau�

" liveira _ Rua Traj'ano.� .

.g. _ Domingo Fal'mácI3 Santo>

Agostinho _

-, Rua Conselheiro Mafra.
14 (sábado à tarde) _ FarmáCIa Es

peranç"a _ -Rua Conselheiro ..
Mafra.

15 _:__ Domingo _ FarmáCIa Esperan
ça _ Rua Conselheiro Mafra.

21 sá'bado à tarde) _ Farmácia Nel
son _ Rua Felipe Schmidt... ,

.

22 .:_ Domingo - FarmáCIa Nelson -

Fiua Felipe SchmidJ. .
.

, 28 (sábado à ta�e) __: Farmácia Mo
derna - Praça 15 de Novembro.
29 _ Domingo '-'- Farmác.a Model'Jl2i

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

Farmácia Santo Antônio sita à rua Joã8l'
Pinto.' ,"<'

'

FACULDADE DE DIREITO DE SANTA CATARINA

DI:RETóRIO ACADÊMICO xr DE FEVEREIRO

Concurso RAINHA DOS ESTUDANTES DE ,1946

Panair do Brasil
Linha Brasil-Itália

5.. A.
A Panaír do Brasil ,S. A. tem o prazer de anunciar a pró

xima inauguração, dia 21 de setembro corrente, de sua nova

linha transatlântica - Rio - R'OIIla - Rio, com escalas em

Recife, Dakar e Lísbôa.
Aéronaves Quadrimotor,es, de 40 passageiros
Frequência Uma vez por semana
Tempo de vôo 25 horas.

TARIFAS
Passagens Rio - Roma Cr$ 12.975,00

Rio - Roma - Rio Cr$ 23.355,00
-'-

.

Fpolís - Roma Cr$ '13.857,40
.

'

- F)polis - Roma FpoUs qr$ 24 .. 952,50
Encomendas - Rio - Roma' Cr$ 52.00 por Kg ..

- Fpolis. - Roma Cr$ 5S, O por Kg.
Ao mesmo tempo, aproveita a ocasíão para confirmar o

restabelecimento da linha Rio - Recife - Dakar - Lisbôa
- Paris -Londres - Rio, já efetuado d,ésde agosto último,
CQ!lIl duas viagens semanais em ambos os sentídos, .

Maiores informações poderão ser ootid\as em qualquer dos
escritórios da Panaír do Brasil S. A., ou nesta capital, á rua

ConselheiroMafra n? 27 -,- 'Delefone: 1553.

I

Voto no senhorita .............................. ',":"

meiros três meses de 194G' ve
rificou-se rum aumentO' de 200

Plaris (S. F. I.) - Há muito
tempo que não !Se :registrava na
França, co:mo agOl1a, um au

mento no ,iJnldilce da natalida
de, "La vie EcoIllOInique et F;'i
'nanciére" ipiUlblica uma cs,ta
tilStica revelando que n�ceJ.'am há trinta anos, os naJScimeiftos
em imaJI'IÇO, 2.0'00 ertanças mais são em numero .superior ás
db que 'em jl8lIlelIDO. Nos pr�- mortes.

c:ri:runças por IcaJda 10.000 pes
so:as. O ,oo0enseaJmn.eto indica
tàmOém que, pelá primeira vez

ELE84NCI4, CONFORTO' ti 'BCONOMIA
consegue-se com os trajes sob-medida.

G U A 5 P A R I�
Vendedor por éonta ,propria:

PLACIDO MAFRA -: Bazar de M6das
.

Rua Felipe' Schmidt, 34 - Fone, 755:
coleção de amostras Atende'l'seàdomicilio.Boa,

A·
.

'retilicàção da fronteira
.. Dolando-Germânica

Haia -.S. H. r. - Anuncia- so de Byrnes, p,e que o:s E,stados,
Se que o govêrno hol'�ndes Unid('!s nà9- aJPOirum anexações

de it1erritáriq llegiltimamente
apresentará á ioollifterênciJa d�, 'alemão; ,a ,proposta iS'erá entre
paz de ParU1s; uma proposta gUie' á. léolllferênida quandc se
para a anexação de peqU'e.Q)�s, discutir o tratado dJe paz �om

partielS de te!ltr�tÓl1io aLemão, Ia ALemanha. A .fol'ma exalt'à em

adjacentes á Holanda: Alpesar que taJl proposta \Sl€l1á feita não
_da dleclamçãb feita no, discur- foi ainda determinada.

I
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'

Florl8nopolls5PORT No,s amplos salões do tradicional
,

Clube 12. de Agosto, novamente

Festejando o duplo fato da reuniram-se, quinta-feira última, os

eleição da nova diretoria do rotarianos -desta Capital, sdb a Pre

"Marabá Sport" e de sua filia- sddência do Sr. João A. Cunha e

ção ao Clube 12 de Agôsto, i ea- Seoretaria do Dr. Amoldo S.
lísar-se-á 'no dia 28 de Setem- Cúneo.

bro, nos salões dêsse <Clube um, Inicialmente, como inicio da reli
festival, com inícío ás 8,30 no- nião, 'O Presidente reserva a si o

encargo de hastiar .a Bandeira Na

I cional, como homenagem do Clube
à Nação Brasi1eira por motivo da

prornulgaçâo de 'nossa Carta �agna.
O Secretário após proceder à

Leitura do Expediente, soÚcita dos
presentes uma salva de palmas ao

Pcesidente, que representa 'O Clube, _

em regosijo pela passagem, dia 17, "A Cidade de Blumenau", em sua edição. de, 18 do corren-

Ido transsucso de mais um ano de te, comenta ainda o caso da alteração dá farinha de trigo, le
existência do Rotary Clube de Flo- vantando dúvidas sôbre a adição do fubá, De ,fato, de acôrdo

rianópolis. com o referido jornal, muitos sacos de farinha apresentavam
Com a palavra, o COlUp. Louri- provas de serem costurados posteríormente . Aguarda-se escla-

val Câmara 'discorre sucintamente recímentos das autoridades competentes,
sôhre a sigf'icativa data da promul
gaçâo da 5a Constitolção Brasileira.

Expressiva, diz o aludido cornp.,
'dev'e ser para !lÓS, filho:s da terra
do Cruzeiro, esta data, já porque
entramos numa fase de vera demo-

ras, constante de uma parte
artística ,e de uma soirée ele-
gante. ,

A sessão de 'arte constará de
um concêrto de canto pela
"virtuose' V a n d a Oiticica,
acompanhada ao piano pelo
conhecído e competente Maes
tro Jorge Kasçás, organísador

'"
'

di t d rreiro, sande-o am ígave lrnente o
OD A OLINDI"'N:'A* OURIQUE

e ' Ire ar [ a Orquestra Sinfô-
D'

.

.�. .

dE' comp, ' ecio Reis, augurando para
MACHADO

nica e a scola de Musica de
FI

' ,

l' q:ll:e sua permanência entre nós pos-
A'n' l'ueTSa'rI','a-se na ef""""'e'rI'de onanopo IS, .

Y' '"!lU V d t'
sa o maIS possivel se prolongar .

.que hoje tr,a:nscorre a exma. {Tl'a adh' a °fi lCicaJ, .tion�at" do
O comp. Secretário f.az a leitura N

,.

d J. -I.sra. Olmdina Ouriques Macha- b,� .� e p110 essor <?se 1 lCl��, de lU11a oircular recebida do RC do ollclas e OlDVI e
..do .o."'po'sa ,,,l "S' o C d

arttsta de r,enome e, para nos, R' d J
.

, '''-''''> uo r. sear ar 0- t' d Ih
10 'e anelro, 'relativa à possivel N t d' d pi to..:l�, 1�,

•

d 'd'
.sO MBJChado, 'concel·tu:adO far'-

um �no IVO e orgu o por ter um ges o 'lgno e a. au- U.aiS as el4:!isses, a ma1!S
'

�1 i-

na c d La t d
realizaçã'O naquela cidade da 39a

SOS, acaba de ser ol1g'anizada da adesão
-macêutico residente 'em Or- � I o n�

.

�una, erra e
COInv'enção Anual de Rot,ary, na

' ,
,

Jeáes. Amta Gan?aldl. .

naquela .Hnda ddade uma co- ,Não po.d9mos- deixar de levar

Desde a lnfancla Tevelou-se
qual se reuo,irão alguns milhares mis.são co�nposta por déstaca- ,aos professores a exJpressão de

RUB'E"'NS* ·PIN"',O uma ,criança amplamente do-
dos 28(}.ÚÚO r'Otar1amos de todo o dos pllofeJSlsores, ,cqm ar iJntuiLo nossa lSimpatia e a certeza de

-L, t
� orbe. Fkam designados os oonlips. t- ��i�"__" dada de invulgares qualidades 'de inaugurar nas suas praças que es ao U,M�w.um o 'cna

A data que hoje 'transcorre musicais e de grande aptiriclo
Décio R�is, S1dnei Noceti e Flávio

O busto em bronze das figuras obra de real Igrandeza para
:assin.a:la o aniversário natalicio dT il i d

Fierrari para ,constituü'em a comis- mareantes da .vida nacional. Sanita Catarinla, onde vive,
.do sr. Rubens Pinto, alito fun- para.a 1 1C, aI e ' e represen- são que tn�tará dos aSSll'nt'Os rella-

ta. Ded�cou-se ao canto, carrei- Saoornos que. 'O prtmeiro vul� mai's de um milihão Idie filhos
,c:ionário público. tivos a essa Convenção .

• • _.
m que lhe tem trazido 1ncontá- A 't d P 'd t

to .a ser hamel1ialgeado, nLl d.i'a diletos da grande Pátria Bra-

vefs triunfos na ópera e prin- O CO'�l'� 'O resl

� ef'O comp. 19 de Il1Ov,emb!1o dOi corr �nte sUeira.
SRA. ZULMA LINEARES c'paIm t C rt d

Socar ar {)SO prome ,e azer um
ano, será O}a'Vo BilaJC. --------------

D'AVLLA cl, en ebem on�� 0'8. e re'l,ato, ,no próxima reunião, sôhre COMERCIANTE: Dá um li-

A'na! f' 'u
. amara, so a maO'nlÍl'ca o 'tm,-

'

d t d
. -

Oonstitui a ini:ciativa, ,"em
vr'O á Biblioteca do Centro Aca-,

S'S1.' a � .e 'ement e, �e hOJe tação de Murillo ,de carvaiüo o. a? .amen � aI OrgdalllilZ�çao de um
d'tl'rtda, _movimento 'escolar de

. (} amversarIO na atíclo da V ,d O 't··, f" .
glllaSl'O partoou 'ar, o qua,l empr'e- . déuúco XI d'e Fevereiro. Con-

,eocma. Slra. Zulma Ltnhares' a_nd a

d
z zczca e, sem avOl, eoldimen10 é ess'e comp. um dos

aLto .relev'Ü 'e de g,ra;nde sentIdo
'tribuirás, assim, para a forma-

conSI era a como uma das eduoadonal, 'l'V'Iis, ao lado da
<d'.AJvila, espôsa dia sr. F1eman- . '.

t' t d
,vanguardeiros. y� ção cultural

-

dos catarinenses

des PaClheco d'A'l al+'� f
maIores Ih erpre es os roma- N H d Cd"

f,in:alid:aJde lestética, está o
Ide amanhã!

VI a, I<AJ un- ticos e moderno f' ,

a ora, 'a amara ,�g�m sa-. exe:mplo de !1ecOl1ih<ec:im.eu+" c
.cioná'rio federal aposenta � , '. s ranceses. lientam-se�' 'Os C0ll1lP5. DecIO e Sea-

d:
' . ("Campanha pró-livr'O" do

" (,o. Reallza a sua presente "t011r- "

Ln t lt'
'€ amor, que as nossas cn�ll� C. A, XI .Je =eve"el·ro).X X X ra, pnnclIPa �en e esse ll' nuo ql1e d, ' t

. 1 '"
tl .I_" .'

SiRA . .sUALDA ESPINDOLA n�e" a convite da �s:x:iação trouxe do' Ri'O um repertório de pri- ças ,eV'em tnu nr POdr aqUJt>,e.. ,--,

MESQUITA Rlogrande�se de MUSIca de meira mão, que, em ou liaS eras ema;, o ....

Faz aiI1QS na data de hoje a
Porto A}egl'e. e Pelotas, bem Dado 'O avançado da hora, o Pre-

melhor do seu ,taLento, de. sua

,exma. sra. Sua1da ESipindola c0n;.o .da Socle��e d� CU"Hura sid�mte determi'na se 'e11oerrem 'Os
Yida., do I:;eu esfiorço, pelo bem

.Mesquita espô"'a di N' t' art1�t.lca Braslllo ltrbere de tr$a'lhos para 'O que convida o
do Brasil. E' 'O exemplo qu , ali

M ' ,','
., o sr. a alr Cunhba. fiea, mostrando á mocidade do

esqulta cmup. Carlos Leisuer para ardar
'. O "MARABÁ SPORT" apl' 0- presente e ás 'glerações do fu-

o Auri-Vende ,�el1Jdão, o que é fer-
v.eita, 'com a maior satisfação, to sob uma salva de palmas. turo, um ipl'isma da nossa vida

essa oportunidade para brindai con�o Naeão livre.

o povo de Florianópolis com Hoje, é ,olavo Bilac; a:ma:nh�.,
essa noitada de cultuiá musi-

AMIGO! outro, e, assim, em 'calda está-

cal que hos"proporcionará a
Ouve, aos sábados, das 17,30 tua que se 'erguer, terão os

arte de Vanda Oiticica. horas, ás 18 horas, o programa noosos patrilCios umá rpagina
Laurita Mourão

da Juventude Estudantil � da histólia e posta á sua con-

Secretária tólica, do Instituto Coração de temp1ação, ,e ao seu or:gulho
Jesus. , oomo filhos da mesma Pátlia.
"Eu sou () Caminho, a Ver- Vários 'Illuhiidpios entr:e elas

d��e, a Vl"��", '

l' TIQi\.l:uu FLorianopo �s, B:rusque, ri u-
Viva Cristo Rei! ll1Ienau, Ol't:lsciuma,' Indaial e

outros, Itomar!Mll in�cialiva
idêntica, dando mostms do

seu elevado gráu de ci:vismo dos
seus municipes.
Por esse motivo, a idéia en

oontrará,
•

como Venl encon

trando em JoinvUe) no sero de

�NIVERSÃlRIOS
PADRE ALVINO BERTOLDO

BRAUN
Deflui, hoje o anlversárío

.natadícío do Pe, dr. Alvíno Ber
toldo Braun, diretor do Cole
,_gio Catarínense, e que presen
temente se encontra na Itá-
.lía.

'

Registando o seu natalício,
,ei�J..Viamos daqui as nossos para-
bens. .

,

* * *

.SRA. AUTA LUZ DA COSTA
Registamos 'Com prazer, na

efeméride de hoje, o aníversá
.río natalício da exma. sra. Auta
.Luz da Costa, digna espôsa do
sr.. Andrélíno Natividade da
-Costa, 1° sargento do Exército
.Naciçnal e nosso brílhante co

-?laborador.
As inúmeras felícttaçóes,

que, por certo, receberá a dis
tinta dama de seus parentss e

.pessoas de suas relações, pelo
transcurso de tão festiva da-

. -ta, os de "O Estiado" associam
.se prazerosaments.

. ,-

HÉLIO ROSA
Transcorre, hoje, o aniversá

.río natalício do estimado jo
-vem Hélio Rosa, aplacado aíu
.no da 3a série gínasíal do Co
.Iégío Catarinense e díléto filho
-do sr. João Teixeira dia Rosa,

-

Visitou-nos o sargento Solidonlo
Amaral, ferido no Incêndi'o
da Exportadora CatarlnenSe
Deu-n08: ontem, o praz.r d. eua

..iaita o 20, .argento do Ex',oito
:Nacional-, SolidQnio Amaral, atual
menta .ervindo 1Il0 140• B. C.

O raferido .arg.nto acha-.e hos
pitalilado de.de o inc6ndio veri

,'fica.do na. oficina. e garagem ela .

,Socledada Exportadora Catarinen.e
Ltda" quan'do, na oca.ião em qge

, auxiliava, de cima do t.lhado a

___
.extinguir o fogo, rec:eb.u forte. q�ei-(,madura, na. 'mãoe e ratlto,

O visitante declarou-no. que .0-
freu meiu. hocado., mae qu.. ago

, ra, graças a Deue, voe pOlJ.ando
.bem melhor.

AgrQdecemo. a gentileza da vi
aita e lomen.tamo. que o. direto
.l'e. da Exportadora I)ão tenham
'tido a gentileza de, ao m.no.,' lhe
pergq,ntar como ia panando.

1'ERRENOS
2 lotes com as s�guintes

dimensões: 1 Úx30 e ] Ox40 ser

"VidLl$ pda linha circular. infar
mações: Rua Felipe Sch'midt I

.nD• 2 - 1.0 andar - sala 3 I8 v. I

.

O ESTADO .ftcon ..

tra·se à venda na
I»anca de jO,rnais

.Beck»

rs
..----=----

SELECOES
,

11
..

de SETEMBRO

PBLOS MDNICIPIOS

Notícias de Blumennu
Blumenau - 20 - (Do correspondente)
A notícia dia eleição do dr. Nerêu Ramos para vice-presi

dente da República espalhou-se, ôntem á tarde, pela cidade,
causando geralcontentamento. Hoje, o comércio e a Indústria
cerraram as portas, prestando, assim, sígnirícatíva homenagem
ao ilustre filho de S. Catarma, Inúmeros te1Jegramas focam pas
sados ao atual' více-presídente da República dQS Estados Uni
dos do Brasil,

Reina espeetatíva com a notícia da proxnna vinda da
cantora Nazira Mansur, que ao que lCOII1JSta; estará no .próxímo
dia 28 no Teatro Carlos Gomes. Nesta ocasião a orquestra sín
tôníca fará, realízar 'O seu concerto do mês, executando peças
euídadosamente escodhídas.

NOTAS DESPORTIVAS
- O comando do 32° B. C., num gesto digno de elogios,

resolveu oferecer prêmios aos vencedores das provas de atle

tismo, 'que se realísarão em seu campo, no próximo domingo.
Este gesto é digno de comentários, pois serve para mostrar o

desejo dos bons desportistas, sempre prontos para auxíríar as

bôas ínícíatívas em contraste com o dos outros elementos que
só procuram dificultar o traballho das autoridades desporti
vas. Causo:u, também geral contentamento nos círeuros dos

desportistas locais.

cracia, já porque souberam os cons

fituintes de 1946, afastar da nova

Oarta, toda a influência liberal e

individualista do passado, para que

(prevaleoesse o espírito demo-so
cialista para o qual estamos cami
nhando. Continúa em suspenso o campeonato dia L. B. D., não se

realísando jogos amistosos. A nosso ver, seria otima oportuni
dade para realísação de partidas, visando beneficiar associa

çoes, como no caso presente Ia Saciedade Benef:iJcente e Hospi
talar de Blumenau. Existiria, também, a vantagem de manter
os quadros em forma, prendendo; a atenção do público, que
está se afaJstando dos nossos gramados.

Recepcionarndo o Clube, hoje, o

ex-companheiro dr. Cesar Seara,
atualmente residindo no Rio de J�-

o P-RECEITO ,DO DIA
QUANDO A CRIANÇA ERRAR
Erroe e imperfeições .ão natu

rail! em qualquer 'pe••oa, princi-'
palmeDie quando cometido. pelo
primeira ve.. Noe criança••ão
mais comUlll, e o. pai. não devera
repreendi-la. .everamente pOli co
rrieterem pequena. faltai. O cami
nho a ••guir é o do con.elho amil!
tatlO, moe .em prome••a.' de re

compel\.a., poi..6 a••im .e" for.
morá uma personalidade .adia.

Não repreenda .eu filho "'1'
falta. pequ.na. QU comet�da.
'pela primeira vez;. Mo.tre11he,
.uavemente, ..u irra e a"_"con
.eqüancia. poaaíveill • o acon·

'

.e)he para o caminho certo.
SNES,

L�IAM A REVISTA·
O VALE DO ITAJAt

maior I
atualidade :

COMPRE SEU EXEMPLAR I
HOJE MESMOI ' I

C���Ó.:�3:ooJ
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CLUBE 12 DE AGOSTO. - Demingc, dia 22� tarde dansanle cem início
18 hora.s, dedicada à. em,baixada do "GREMIO ESTUDA,NTIL'�, de Blumenau,

I Notas científicas
Em seu realatórío de H45:

apresentado ao €JilllO· sr. Pre
sídente da República, a Presi-
dência do Instítudo Brasileiro
de Geogr:afia e Estatístíca as

sinalou o seguinte, relativa-
mente a SM1ta Catarina:

IlSS0'C' I·aça-O Comerei-aI e
.

"Valiosas te expressivas são
,

as atividades da estatística ca-
,

'
.

'

tarinense, 'cujo Departamentodepois

I· I H I
dia a dia aumenta o s-eu patrí-retornar vôo nupcial, ndustrlH de umenau mônio de realizações, íncorpo-ela começa a sua carreira d€

'.

rando-Ihe novas e felizes mí-rainha, algumas vezes .produ-
dativas. PaJ:1a isso muito C011-zíndo 2.000 ovos por dia, ou Ata da reunião' de associados da Associa- presentes a fórmula pela qual se devem. ,

ção
.

Comercial e Industrial de Blumenau, I protestar o fato, junto as autoridades corre a continuidade do apoioum número que pesa cerca de realIzada aos 13 dias do mês de setembro

I
competentes, antes porém, deu a palavra do Govêrno Estadual as' suas.

d tad d
" do ano de 1946 ao .senhor Ernesto Stodieck Júnior, para ,CJ.,.maIS a me e 'e seu !]}rOprlO' Aos treze dias do mês de setembro do que relatasse circunstanciadamente o fa- t- emoreendímentosco p ano de mil novecentos e quarenta e seis, to que com êle se ocorrera, Com a palavra suges 'oes e .I:"'

rr r u
.r o.

reuniram-se em assembléia extraordinária o senhor Ernesto Stodieck Júnior fêz en- além das providências que se
2 ta oceâ i d

associados da Associação Comercial e In- tão aos presentes pormenorizada expostção
sucedem, em pro'1 do aoeríeí-. " que,a· cos a ocean ca O qustrtal de Blumenau, em uma das salas sôbre as ocorrências dos fatos que culrní- _.1:"''''

México é de 'pouco. mais
\
de do Teatro Carlos Gomes, - às cinco horas nararn com a sua prisão pela autoridade çoamento técni.co.·-Ipr'Ofissiv�lallda tarde, para discutirem entre .sí, sôbre do 320 B. C. - .Ainda com a palavra o se-

7.000 quilômetros no Pacífico um fato que recentemente se ocorrem. nhor Ernesto Stodieck Júnior, após ter de seus servidores.
.

.

entre o senhor presidente da Associação relatado todos os pormenores dos aconte-
D E Ee pouco menos de 3.000 no Comercial e Industrial de Blumenau, Er- cimentos, pediu' Iícénça ao senhor Amérr- Colaborando com o .

. .

A.tlântico, nesto Stodieck Júnior e o comandante do co Stamm, para retirar-se do recinto onde coube á Junta Executiva Re-32° Batalhão de Caçadores. Entre os. asso- runcíonavam os trabalhos da assembléia,3 ... que.o ski é de origem cíados presentes, se encontrava o senhor pais que não se sentia bem, como vitima, gíonal realízar frequentes reu-
');",. Ernesto Stodieck Júnior que, na qualldade apreciar das demais deltberações da reu-

da'aSli:VLICa e foi trazido ao Ocí- de presidente da Associação Comercial e ntão, o que foi aceito pelo presidente Q;l niões, no decorrer 's Cf llalS
dente por Tamerlão e suas Industrial de Blumenau, assume a presí- reunião, senhor Américo Stamm. Em

se-l debateu e assentou m-edidas dedêncía da mesa e sollcita aos associados guída o senhor presidente dos trabalhos,'
,. . .hordas ,mongólicas, que o utí-: presentes a se conservarem um minuto de América Stamm, submeteu à consideração alto alcance técnico e admínls-

1· -'I d t
. pé em homenagem aos nossos sold!l-d0� dos presentes a fórmula pela qual se de-

tratí íxando vá TIlZaVam, ues e empos ImemO- que tombaram no campo de batalha em veria a assembléia manifestar sôbre os ratívo. Baíxan O vanas ,,,,eso-
riais para vencer as enormes' defesa das llberdades, o que foi pronta- acontecimentos que deram motivo à reu- luções de íneerêsse 'para a e'Sta-

. / . .

. ,.

I
merrte atendido "por todos os preseretes. rnao. Depois de discutido e ventilado o ,

.

distâncias geladas da Síbéria. Em seguida o senhor Ernesto Stodleck Jú- assunto, ficou aprovado por unanimidade tístíca regional, e algumas
4 . nior sollcita aos associados que nomeas- dos presentes, fósse endereçado um tele- .

te
A '. 1.. ' que, ao- ·CrIar a �ona se, dentre os presentes, um presidente grama sollcltando abertura de inquérito Il1ieS!rIlO de ln resse maIS gela;

Lisa Leonardo da Vinci es-I para presidir ?S trabalhos da reunião, ao comandante da 5R Região .Mll�tar:, um
a Junta enríoueceu o. elenco de'. tendo sido entao indicado o associado ao ministro da Guerra, dando cíêricía do tqueceu-se de pintar-lha as so-I América Stamm para presidir os trabafhos telegrama transmitido ao comando da 5R suas atividades 001n oportunac

b Ih da reunião. Com a palavra o senhor Amé- Região Militar, e um ao doutor Nerêu Ra- . _rance· as. rico Stamm declara então aberta a sessão, mos, dando conhecírnento dos telegramas decisões.
5 ... ·q·ue os habitantes natí-

e expôs aos demais associados que, tendo expedidos àquelas autoridades, E, nada No cau."'TIpO de servíços técní-
ai o presidente da Associação, senhor Ernesto I mais havendo a tratar, o senhor presiden- •

.

VOS das Ilhas Andamã, no'Gol- Stodieck Júnior, sofrido um atentado mo- te dos trabalhos da reunião deu por en- eos foram muito fecundos os
ral por parte do comandante do 32° Bata· cerrada a sessão. Eu, Mário da Costa Me- •

'

díd Ofo de Bengala, ao sul da India, lhão de Caçadores, e, considerando-se um lo, diretor da secretaria da Associação, trabalhos ,eI!1preen'ul os,, 81S
desprest ígjo às classes conservad�ras, POl3 Comercial e Industrial de Blumenau, para tema estatístico -catarinens€são antropófagos, .devorando, que o senhor Ernesto Stodleck Junior, na constar, lavrei a presente ata que, depois

. ,

ainda ,hoJ'e, .oS '1'nreíízes náU- qualldade de presidente da Associação Co- .

de Ilda e achada conforme, vai pelas pre· deu conta üom apreciável ren-mercial e Industrial de Bfumena'u é 'seu, sentes assinada e por mim também assl-. 'AO !

fragas dos navios. que afundam representante, submetia à consideração dos nada em seu encerramento. drmento, de tôdas as suas lll-

em suas perígdsíssimas costas.
.

cumbências, pondo-se destarte
6. " que o papel era um ar- Tenho á altura do prestígio que des-

t-empre em cosa uma garrafinha de .

d
.

üg.o tão raro há um século fruta no seio e seus congene-
atrás, que o "The Dog Fennel A r ER IIIYO· «K N.O T» res do país",
"Gazette", um jornal publicado'" .� _-------------�em Indiana, nos Estados Uni-
dos, recorreu á prática de im
primir as notícias duma sema
ma num lado do 'papel e as no
tícias da ..s-emama seguinte no
.outro lad.o, sendo os assinantes'
obrigados a devolver o jornal
cada 15 dias se não quisessem
:perder o ·número seguinte.·

7 ... que AI,ex;:t.ndre o, Gran
de, certa vez, ao ser ferido em

cOIllibate, sentiu-se chocado ao
'

DOENÇ"A 0óI NERV, ')SAbverificar que o sangUe que ma- .-:7
. .

.

l:om os progressos da medieia..nava d€ suas velas era sangtle h-oje, as doenç'll8 nenosas, quandovermel'ho, e nã.o o celeste ichor,' tratadas em tempo, são malM' per.
a divina-substância que se su- feitamente remediáveis. O .-:urandet.•

punha corresse nas veias dos I'lsmo, fruto da ignorância, só pock
deuses.

.,.
" prejudicar 4.!S. indivíduoII afetados d,

tais' enfermidades. O Serviço Na-
8. .. que a forma dos teatrQS, eiomil de Ooenças mentais dispõc

modernos remont� ao séeul9 de um Ambulatório. que atende p'á
XVI; e ,que, anteriQrmente, 'uhamente ps doentes llenOSOIl aDo

digentea, na Rua Deodoro U. da.' ,
eram todos os teatros quadra- la 11 Ihoru. cHàriaJllente.

.

d.os.
. .

'. .

9 ... que a galinha domésti- ,TOME· APERITIVO
ca é de .origem indú, descen-.K N. ()' Tdendo do Gallus Bankiva, ain-
da hQje encontradQ em certas

regiões 'da lndia em estado sel- torne util o seu esforço na

vagem. ·guerra.
10 ... que, na Inglaterra e 12., .. que, nQS séculos X e

nos Estados Unidos, já é.mui- XI, os' Vikings, partindo da
tQ comum ser a cerveja entre- Noruega, chegar3im a navegar

gue ao consunúdor em latas; até a Groenlândia e a costa da
em vez de o ser em garrafas .ou América do Norte; que, naque-'
barris. la épQca, -ainda não havia sido
11. .. que os atletas, a des-:- descoberta a bússQla; e que .os

peito de sua fôrça muscular, Vikings navegavam' auxiliados
não dispõeJ;Il . g€ralmente de apenas p-elo SQl e p.elas. estre
�1>acida4e de resistência que Il.as. �

1 ...

I

\\1

QUU VESTIR-SE (OM CO,.FORIO E ELECiANClA?
� PROCURE A c

· Alfaiataria. . Mello
Rua Felippe Schmidt 22 - Sobrado

CONTA CORRENTE POPU:;"AR

JU108 51/2 a. a: _. Limite CI $ 30.000,00
.

Movimentação com cheques

Ba'DEO do Distr·ito 'federal S. A.
CAPITAL: (,R$ 60:üOOl900,OfJ
RESÉRVAS: CR$ 13.000.000,00

Trajano" 23 • FlortilnõpollsRua

B R I TO

I'
-6-AS-"-'CA-BB�tiN-ICo--i1VENDE-SE

Pedidos à

,.. PRECISA-SE

.1 K:'�.T P::.�·34 ,,', urgente d. uma b&o
.

' cozinheiro.
Tet. K N O T - Itajaí Pogo se 150.00 cruzeiro.

,......------------- por mês�
Informaçies: R. Blumenau�
I

nO. 71.

Botijas de ferro
para gás
carb6nico
VEN:9E-SE "

Novas, recem-importadas
Pedidos à"

KNOT S,A, Cx P. 34

ITAJAÍ

A I-TU·
Serviço de mensa geria.
Rapidez e eficiêdCt8.

Salão Record - Praça IS.
FONE: 16-96

Newton d'Avlla e Ivone
..

d'Aquino d'Avila,'
participam aos pa",ntes e

pe..oa& de s�a. relações, o

roa.cimento de sua fi1hQ

L U C I �A,
ocorrido no dia 15-9-46,

o anaiate lIldicado
TuadeDtas 7

NOVO HORÁRIO DA

P. ALEGRE FLORIANó
POLIS - CURITIBA - S.

PAULO
Quintas e Domingos

Decolagem de Florianópolis,
ás 14,00 horas.

S. PAULO - CURITIBA
FLORIANóPOLIS - P.

ALEGRE-MONTEVIDEU
Segundas e Sextas

Decolagem de Florianópolis,
ás 10,00 horas.

Informações: Filial VARIG
- Ed. La Porta - Telefône:

1325

.

Declaração
Mudanca de nome

Almiro Caldeirô e

'" .-, '",".� ,Pedro Steil, Filho ayizo..
-----.....---------:

que, desta data em diante.
esposa passar á a chqmar-se Pedro

SteilNeto,' 3v.-�participam aos paren,
te. e peSS008 amigos
G nascimento de suá

filha

V Â H I A
Fpoli�., 7-�·46.

•

VENDE-SE'
ijI

. Um barco a. vela; çlanta
argentina, para tecreio'. com

JQtaçáo pau 2 pessoas,
, Tratar nesta Redação •

"VIRCiEM ,ESPECIALIDA,DE"
t 'IA. \VETZEL JNDUSTRI�L-JOINVJLLE

o Sahio

TORNA . A·
.'

ROTJPA BRANQUISSIMA

(Marc('!
. S�1(,Ã���R-CtAt
ESPECIAlIDADE

!"I
u

,

as

..

..

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO-Sàbado 21 de !'-et�",b,o de 1946 5

'LIRA -TENI� CLUBE-Dia 21 do corrente tradicion.al,Baile da Primavera, c.om eI6i�ã.·
. . - , \ ,

1;1)a Bainha e 'Princes1ls� O Conde Hermaou, artista 'de fama internacional tar-se ..á apresentar COII
:-om Dolavel sbow·. Será feita uma recepção às ·Debutantes de 1946. Pirolito visitará seus fans.

Mesas a reservar na Relojoaria Moritz. Traje: smookinu, saser diner�jacket e branco.
r----�------"1.iiiII.1I

: SELECÕES
( It

.

,
,

1 te de. SETEMBRO

24 .artigos �.
da' maior�t

n d "a,tu,a Ida e, '.
COMPRE SEU EXEMPLAR I
HOJE MESMO!

1 I'

. c��:.ó���ilJ .

A frança será uma RelHÍblica Indivisível, I
Democrática, Leiga e Social.

:RARts _ (S. F. I.) - A Comas- Govêrno do povo, para' o povo ,e-

: ,�â'o da Constituição COffi€ÇOU a exa- pelo povo,
.

minar as €rrlle:ndas, apresentadas ao c Para 'O .ÀJrt. 30 - aprovou o tex

:Pr0j.e(t'O constítucíonal, Nos amigos to do Sr. Fajon, cormmísta, assim
1.0 e 20, aprovou as do deputado CQ- redigido: "A soberania nacional
munísta

,
Pierre Hérve, Esses arti- pertence ao 'povo fr-ancês."

Jgos, depois' de adotadas as emen- . ,A Comissão aprovou a seguir
das em questão; ficarã'9 assim re-ro seguinte texto do radical-soci�
-dígídos: lista, Sr. Tony Révillion : "Ne-
Art. 10 _:_ A França é uma Repú- nhuma secção do povo nem ne

,��� nUca Indivisível. democrática, lei- nhum mdividuo [poderão atríbuír-
� e social. 'se o exercício dessa soberania:" I

Am. 20 _ Seu princípio é o do. fara '() Art. 13�, aprovou a se-

•••••••••••••••••

o espião que
traiu' Hitler

I, ,

Poderiam os Aliados confiar
neste espião ge-rmâpico que se

ofereceu para servi-los ,se per
mltissern que êle fôsse para a

Arnértca do Norte? Seleções
para Setembro relata dramàti
-carnente. como os Estados Uni
<dos operavam uma estação' d�"-
-rádiO "inimiga" flO'·}rr.ópt'iO paiâ

'

oe como um agente alemão <lU

.xilrou os' Aliados contra os
nazistas -- com um revólver
.apontado às suas costas. Com
pre Se lecôes 1)0Je mesmo.

-

.Também neste novo número:

'!NA PISTA DA VERTIGEM ..... ta.
• mosa pista de ln<:lianápolls. de
quase mil Q'J1I6mt!tr')�. para
corrjdas de automovel3, e Ião
peri'!(osa q'Je �orr�er,tp., "m terço
do� cc,nCOUtnte3. C·úOr,€2'J€ cne ..

gar ao 1im Leia o IE:J,ó·to de

SE'n�ções e de:'d.;tre� a 2'Q�1 km.
por hora - e como �5!a pr1)vg_ I

contribuiu para aOf:;r[Elç"Jd,in-:.:n·
tos nos aUlúlT\óv€"�I,enl bene ..

ficio de todos tl();;.

....... '.
'

.

10 CIViLIZADOR DA SELVA BRASI·
lEIR "�o Ronçlon. o Il'e.neral brasl

letro. c"n';I'gunj mUI/a, VltÓII-H
sem usa_.. ar-mas. Me-s.mo Quand-;>
os sdvagen. ahravam-lhe Ue
chas, eie retnbula-lhes com

palavras de pai e amizade. Leia
a· históna de,te ,,>ldado Cuj'H

,ous;oda� 'e)(pedi�õe'; ,abriram
vastos terntório," a coloniza�ão.
.....................

o FÔSSO DAS VíBORAS. História
� uma moça Que percleu a r<l'

zãn - e oe sua IUl a de�e�p'�
rada para re<;uperá'la NA" <l�i
x .. de ler éste alertadOI rel�'I,C)
sobre a Vida, em urn hoSpi:t.�t
de ,allendoo>, condensa'do de
um Ilvro.de grande suce,so,

·.w .

U DEFEITOS DE MARIDOS E MtJ
lttERES. Quai, 0, ;r�{eaoi Q'J�

os luariuO:i �ncl)ntram na� ml.l

Hieres e Vice veC5-d? E$oô;,ti
eXLg'ente-s leVam seu.,; -nld{ ,':10";
ao suce:;so - ou a bebfdc.? E3t�
relalÓ4'io de um mquento ent re

o "ublico re-:ela quai� o, oe
feitos que poem em perigo o

sucesso de seu casamento.

São ao todo 24 artigos interes
santes 'e estlmulanlés, mais a

<:ondensação do popular e un

presslO,nante livro "0 !õsso das

víboras", neste novo nume,r.o,
.

de Seie5:ões.
")'" COMPRE

t"'l:

SELEÇÕES
DE SETEMBRO.

À venda'agora!
A REVISTA INTERNACIONAL
PUBLICADA (!A NOVE 1000MAS

•• • • • • • f) .

Repre.sentanie geral no �ra5il:
,fERNANDO CHINAGLIA
fi:ua do Rosário, 55.A, '2.0 andar .. Rio

o .

guimte redação do Sr. Le Bail. .;

,"Quando' a, Assembleia [Ião \es,ti- '

ver reunida, a Comissão perrnanen
te. (p.1€ controla a ação do Gahine- I

te, poderá convocar o Parlamento.
Deverá faze-lo a pedido de um ter

ço dos deputados ou 00 do Pr,esi-,
dente do Conselho de Ministros",

O Art. 170 ficou' assim redigido:
.

"A, Assembleia Nacional tomará,
-conhecimento do projeto do orça
mento. Essa lei só poderá conter

disp'Osições estri;t-a,nlieIli,be 'financel
raso Uma lei orgânica regulamen-]
tará '? modo de apresel;tação do O{-

'

çamento."

I ' SN.HS.
I ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre
gUlaridade na entrega
de seus iornaes.

PRECISA-SE
de um empregado para balcão
que tenha alguma prática

boa caligrafia.
• Exige-se referência!!.

Tratar na Reloioarie Royal.
t

o civilizador da
selva brasileira.

Duas-flechas quase o atingiram
e uma terceira .cravou-se no

boldrié da carabina, bem sôbre
. o coração, No entanto, êste
general nunca respondeu ao

ataque dos selvagens-... retri
b
...uia-Ihes com palavras .de paz
e amizade Seleções para Se
tembro apresenta a história de
Roridon. o brasileiro CUjas expe
dições. ousadas mas pacíficas,
abr rr arn vastos territórios' à
colonização. Cumpre Seleções

-

hoje mesmo.

Também neste novo nlÍmero:

O fÔSSO DAS VíBORAS. História
de uma moça ql.Je perdeu a ra
zão - � d� sua luta dese:;pe
r ad a para recupera-ia. Não dei
xe de ler êste aterrador relato
sobre a Vida em um hospital de
anenanos, condensado de um
livr o de grande sucesso.

• •••••
1

.

10 DEFEITOS DE MARIDOS E MU·
LHERES. QUais os defeitos que

os marIdo!; encontram nas mu
lheres e vice-versa t Espôsas
exigentes levam seus mandos
ao sucesso - ou á betllda? Este
reretorro de um mquérrto entre'
o público revela quais os de
feitos que- põem em perigo o
svcesso de 'seu casamento.

· � .

,O ESPIA0 QUE TRAIU HITLER.
Poderram os aliados confiar
neste espião ger.mâmco que 'se
ofereceu para servi-los. se per
miussern Que êle fõsse para a
América do Norte? Leia como
um agente aternão auxlliQ,p os
Estados Unidos contra os nazis,
tas - com um revólver apon
tado às suas costas.

· .

I

NA PISTA DA VERTIGEM. A fá-
mosa pista de lndianàpolls, de
quase mil quilómetros, para
corridas de automóveis, é tão
perigosa que somente umrêrço
dos concorrentes consegue cne

gar ao nm. Leia o relato de
sensações eA-desa,tres a 2DO km.
por hora - e corno esta prova
contribuiu para apet re rçoarnen...

tos nos aurornoveis; em bene
hcio de todos nós.

\

São .ao todo 24 artigos ínteres-'
santes e estimulantes, mais a

conuensaçào do popular e .ím
pressionante livro "O fõsso das
vlbora,s", neste novo número
de Seleções.

COMPRE

SELEÇÕES
DE SETEMBR:O'

À venda agora I
• A REVISTA INTERNACIONAL
PUBliCADA EM NOVE IDI'OMAS

· _ .

R.pr.s.nlanl. g.�al no' 8rasil"
FERNANDO CHINAGLIA
lua do Ras6rio, 55-A, 2.' a�dar - Rio
......... � ..... �.

Dr. 8. 6 S. MedIDa
farm. L.

, Laboratório
Clink:o

lUA· JOÃO puno, 25'
, .. Fon:e: 1448

Em fr.ente ao 'r••ouro
do �t'cdo

Flor laftópo lis
Parm. NatbàJ Alf88 da Souza

da COita Avila

Exa�e de s'angue. Exame para verificação
t;ie cancer, Exam.- de \ilrina, ,EXame pa,l'a
ver,ificCIÇão da g;ravid.ez. Exame, �e esoa1"ro.

Exame para verificação de doenOa. 'da
pele, boca e cabelo.. Exame de fézes.

Exame de sec'reções,
tlutovaocind8. e transfusão de sangues,
!:,;zame' quúnico de fal'Ínhas, bebida.

café. águas, etc.I
·VIAJANTES

.......---------�--

t SELÊÇÕES
Il

--

-de SETEMBRO

�aferial

\_

24 artigos
do maior
a-tualidade I

COMPRE SEU EXEMPLAR I
HOJE MESMO I '. à

3" I
C:=�:'��_.=_OO_J

Tipográfico
VENDE-SE

Estantes e caixas de

Tratar nesta Rs dação.

tipos em ótimo estado.

Um locom6vel ele 75 H.P. efeti
vos, marca «Wolf» em estado novo.
O mesmo tem urna caldEtira sobre-
sblente.·

'(lTw ta. na .uo Vito.......1•• ,

':j ,

FARMACI'A ESPERANÇA
do Farmacêutico NILÓ LAUS

Hoje 6 amanhã será a sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras - Homeop-átias - Perfu

marias - Artigos de borracha.•

Garante-se a exata observância no receituário médico.

Notas rurais
.-

MENIDAS -ACAUTELADORAS
CONTRA A PESTE"

Já é do conhecimento públí-
00 a epízcotía que gmsSla� em

Sãó Paulo, e Paraná- A 'peste
i suína devastou rebanhos de

.

porcos iem ceitas regiões' da
queles Estados, causando gra-
ves .prejuízos aos criadores.
,A inspetoria Regional da Di

vísão de Defesa Samítáma Ani
mal em Sanita Catamna, afim
de evitar que a peste suína ga
nhe as fronteiras do Esta.ao,
tpmou medidas en:rgicas. A

providênda imediata fiod. de
terminar aos .funcionários da
Defesa no Paraná a proibIÇão
rigorosa de for�ecimento de
certificaklolS de sanidade para
o em1?arque de pol1COS para o

Estado de ,Santa Qatarioo.. e qclt;
premovess€m outrossim o cum

primento
.

do dec�eto-lei que.
trota da desinJfecção nos meios
de iTanspor.te de anima'is vi"í'os.
A1ém d]sso, a Inspetoria f;m;
Santa Oatarina. elaJbo:rou ins

truções,· divulganldMUS em !,o-'
dos os jornàis e distribuiu bo
letim, alertando e instruindo a

totalidade dos criadores do
Ji:!istado sôbre o perigo que a

zoemos apresenta, bem cerno

aiS medidas maJIs iimpoTt:t�.,tef
paTa evitá-la. ,-
A apli.aação da vacina pre

ventirva está .sendo ÍIlIC,rementa-
da.

.

"X

:B"UNDADAS 1\1AIS CINC..v
ASSOCIAÇõES, RURA.IS

, Segundo infonnou o Serviço
de ·Economia Rural do Ministé
rio da Agricultura, acaba::n ae

seu fundadas as seguintes A.E-,

sociações Rurais: de Itepecu
rue e Pedreiras, 111:0 Manillhão:
de 'Joinvile, em Santa Catari
na; de Pesqueira; em Pernam

buCQ, ,e Serddó, no RiJo.ar de
do Norte.
(Dçl. "A M8lnhã" de 7/9/946).
------------------�---------

VENDE-SE

� .... ' .'. � .....

10 defeitos de
maridos i mulheres
Q'uais são os principais defei
tos que os maridos encontram'
nas mulheres e vice-versa? As

espôsas exigentes levam seus
maridos ao sucesso ... ou à b"
bida ? Leia, em Seleções para

,

Se ternbro, êste relatório de'tlm

Inqucrito entre o públlco, que
revela quais os defeitos que
poderão pôr em perigo o su

cesso de seu casamento. Com

pre Seleções hoje mesmo.

Também neste novo número:

O CIVILIZADOR ()). SELVA BRASf-
LEIRA. Rondon, o l;eneral brasl-

·

leiro, conseguiu muitas vitórias
sem usar armas. Mesmo quand()
os selvagens atiravam-lhe fie
cha",-êle retribuia-Ihes com pa
lavras de paz e amizade. LE'ia
a interessante história déste'
soldado, brasileiro.cujaE ousa-'
das expedições abriram vastos
territórios ii. colGn,zação.

· .' , .: ..
-

..

Para as suas viagens entre Itaiaí e Joinville, prefiram, os
onibus da, Empresa Auto Viação Itaiaiense, re'cem inaugurada.

Agência: Rua Hercilio Luz n. 13 - ITAJAí.

o ESPIA0 QUE TRAIU HITLER
Poderiam os aliados confiar
neste espJ.ão germãnlco Que se I

oferEiceu para serVi-los. se per
mitlssem que êle !õsse· para a

Am'érica dO l'{ortll-? Leia e"fa
<iramatica' narraflva de como

um agente alemão auxiliol,! Ó"
_ Estados Unidos contra os na

zistas - comJ,ltn revólver apon�-'"
tatlo às suas'c ()stas-.

· . . . . . .. . � ..

:'<:+ "

NA PISTA DA VERTIGEM. A fa-
mosa pistà de Indianãpolls. de
quase mil QUIlômetros. para
corridas de aut"móvels, ê tã"

p�rigosa que sómente um terço
dos audàL�s concorrentes con·
segue chegar ao fim. Leia'
este Impressionante r�lato de
,sensações e desastres_.a 2,0 km,
por hora - e como esta grande
corrida velo contribuir para
aperielçoamentos' nos auto,�
veIS, em benetlclo de todos nos_

,

· � .

O FÔSSO DAS VíBORAS. História
de uma moça que perdeu à ra

zão _. e de sua luta desesperada
pára recúperã-Ia. Não deixe de
l<!r este notável e aterrador re
lato sôbr'e a VJ'da e)TI u,m' hospI
tal !}e' alienados, condensado
'de um livro de grande sueesSO.

São ·ao todo 24 artigos interes
santes e_ eSlImulantés. maIS' a
condensaçao do popular e 1m-

,

ple§.slonanle ]IV·lO"O !õsso das

vlboLas", neste novo n.u.�.
de ::>eleções.'

- COMPRE ' ..

SELEÇ·ÕES
DE SETEMBRO

À venda agora I
A REVISTA INTERN.l.CIONAL
PÚBLICAOA EM NOVE IOIO,',\AS

'\ .

•

.................
'

.....

Repre'sen!on'� gera! no Brosit':

FERNANDO CHINAGLlA
Rua do Rosário, 55·A, 2.0 ond.;r - Qi�

............. ,.. 4" '••• .o •
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Inícíandn a temporada náutica de' 1946/1947, o Clt de Regatas � r

«Ald« Luz» fará realízàr uma regata interna no dia 3 de novembro. i tI;! ! (8 'i\IJ
Catolicismo

o SANTO DC' DIA

21 DE SETEMBRO. .

6 o eJ'f 'U10� Sã.ba�o, 21 de s@tembro. CIP "�.6

S. Mateus, Apóstolo .

F'ul um dos prin,cipais Após
tolos de Jesus e o que primei
ro escreveu o Envangelho. In
do ás mãos dos fiéis este.

Evangelho, tiraram-se muitas

cópias. Nâo se sabe com certe
za' o país 13. que s� dirigiu S.
Mateus após ter deixado a Ju

deia. Mas a opinião mias co

'rnum é que trabalhou na Etió-

pda, Operou ·durante a sua vi
da naquele país muitos mila

fres, entre os quais a ressur

reicâo de uma dama, filha do

rei: o que motivou a conversão
Quarta-f.eira, pela manhã, uma que, desde que assumio o comando no dia 22 do correnre, as lj no- I As ínscnçoes aos atletas pa- de sua família, bem como da.

comitiva de esportistas, composta i da Base Aérea 'tem dado todo o au- ras da manhã no Estáldio do ra a -ppovas--€ üvree ilimitada, corte e de muito povo. Outra
pelos srs, Walter Lange, vice-presi- xilio rrecessárío ao esporte da TI0S- 320 B. C., em Blumenau, para sendo feita na hora de cada filha do rei, após um sermão
dente no exercício do cargo de pre- sa ter-ra, contribuindo notavelmente o Campeonato Estadual, em prova. Sendo esta competição de S. Mateus, consagrou a

, sídente da F. C. D.; Osní Oa-tiga, para o seu progresso. FLorianópolis, nos dias 28 e 29 atlética em preparação para o Deus a sua vírgtndade, imitan:-'
diretor do Departamento de Fute- Despedimo-nos dos jogadores dJe setembro corrente ano. campeonato do Estado, entre os do este exemplo muitas outros
boI Amador; prof, Flávio Ferrari, certos de que, .no magno certame

I competídores serão selec iona- donzelas. Os trrubahlOs do glo-
secretár-io da F. C. D. e do Come- 'nacional de futebol, saberão repre- A Liga Blumenauense de l das a turma. que representarão ríoso Apóstolo foram árduos,
lho Regional de Desportos; Osmar sentar o Estado de Santa Catarina Desportos por seu D€'Parta-1 a L. B. D., tomará parte no re- mas fecundos."
Cunha, presidente do Tribunal de com ga}haJ'd�a, entusiásmo e fibra, menta atlético, convoca todos

I í1eridlO campeonato estadual a "' * * ,

Justiça Desportiva e secretár-io da demonstrando ao mundo esportivo os <Clubes filiados e. mesmo atle-Irealizar-se na Capital do Esta- HORÁRIOS DAS SANTAS
F. A . .c.; João Miroski, tesoureiro do país o Vlal},ol' do nosso f'utebol. tas avulso para se inscreverem do, nos dias 29 e 30 do corrente, MISSAS PARA DOMINGO
da F. C. D.; Dernerval Amaral, se- x x X nas provas a seguir: -

.

I sob o patrocinío da Federação Catedral: 6 - 7 - 8 - lO
cretárío do T. J. D.; fotógrafo Ro- OLIMPIADAS UNIVERSITÁRIAS 8 horas - 100 metros, (elim.) I Atlétíca Oatari'lltensre re ali eu .. horas.
dolfo Linhares 'e oromdstas Aryhal- DE 1947 santo em altura. tão selecionada a turma que Novena: às 19 horas.
do Póvoas, Waldir.Santos, Pe�ro H.Pjê daremos uma noticia 'de 9 horas - 1.500 metros =: partícípará por Santa C�ta_rj- Em dias da semana: Missa �

. Paulo Machado, diretor .es-portIvo grande irrterêsse para 'Os meios umi- Arremesso de dardo. na no Campeonato .

Brasileiro às 7 horas.
desta folha, e Ewerton LUIZ Bastos" versítácios e desportivos em geral, 9,30 horas - Salto com Va- de Atletismo a realízar-se na Igreja de S. Francisco: 7-
diretor esportivo dá nossa confrei-

de Santa Catarina: ra, --:- 400 metros (elím) Capital Federal. 9 horas.
.

ra "A Gazeta", visitou o técnico Trata-se da ação
.

des,envolvida 10 horas::::_ 5000 metros Blumenau, em 13 de setem- Hospital de Cartdade : 5,30>
Carlos Campos (Leléco) e os joga- pelo Di're'tóriO-'j\icadêmico XI de Fe- (elim.) - Arremesso de Pesos. bro de 1946. horas..
dores catarimenses, concentrados vereiro, da Faculdade de Direito de 10,30 .horas - 4 x 100 me- A Comíssão Técnica do De- Puríssimo Coração de Maria
na Base Aérea para o encontro de

Santa Catarina, no sentido de 01'- tros revesarnento. - Sal'to em partamento Atlétilco: - (ass) (Parto): 8 horas.
outubro. com os paranaenses, em

ganizar uma forte representaçâo, Ie{densão. 'Dtle. José Candído da Silva, Igreja de St", Antônio: 7 -

-dísputa do Campeonato Brasileir-o
que deverá disputar as diversas ARBIT�OS _ Arbiíxo de Werner Gramni, sgto, Santiago 8 horas.

\

de Futebol sdo corrente ano. provas desportivas da Olímpi�da;!,h011ra: Tte. CeI. Irapuarí Xa- 'de Sauz�e Helmuth Parucker. Igreja Ide S. Sebastião: 6,30
Becebídos pelo popular "entrai- Uníversitácía, a realizar-se em prrn- vier Dool. .

j ,.' ,De acôrdo: - Departamento horas
",

nem", 'Os visitantes foram apre- cípíos do 'ano vindüuro.. .
Diretor de Campo: _ sebas- Atlético: � (ass) Saiul C. Du- Igreja de Sta. Terezinha: g

sentados aos jogadores Bastinhos; Esta informação nos Ioi formeci- tião Cruz. qU'E�. _:_ D.iretor - Hierrnann· horas.
ZaJpot, Luiz, Bráuliü, Chocolat�, da pelo acadêmioo Renato Aizeve-

, Als'Sds. Diretor: _ Saul C. Du- Willeroding, Benedito C. Cirão, CaJpela da Basel Aérea: 80,.-
Leónidas; Fatéco, Tião, Saul,. Tel- do Nascimen.to, membro do �iret�� que. c.ap. VÍJcente Brito, Sagt°. Sal- hor�.

.

_

'Xteirinha, Moracy, MlIindico, Jalmü
rio ACaJdêmico XI de Fe'V'CI'eIrO, Ja Juiz de parUda: Fred Stin- vador Lemos. _

.. _

AsIlo Irmao Joaquim: 6 ho-
e Currage, que, como é sabi.do, fo- 1 d' t d D arta' A () S bastlao taS

" .apoiJado pe 10 Ire or
.

o
, �!P_._

-

g.elin _ Juiz--de- chegtada -� -,. pr..gvQ: -.-
. .a.ss -. e. '. _.

.

rmn requisitados para formar o
mento Esportivo do DlretOl'lO da Chefie _ Hermann Willlerding, Cruz _ ?resldentJe L. B. D. Ginásio: 5 - 6 - 7,30 (só

nosso "scl'atch". Faouldade de .Qiênci.as ECOlIlôr�lÍcas, SgtoO Salva:dor Lemos, Benedi-
- ..__._--, alunos), - 8;30. horas .

.

Man.t,endo ,oonhieto com os "p.Jay- acadêmico CO�'SIÍanhno_ Athermo, to C. Girão, Manoel Pereira. Capela de S. Luiz: 6,'30 - g,

·.ers", ficamos in�l'essiOlnados co-m Ag,i:n:do em cooperaçao e sob a Arbitro de Curvas _ Hermu-
horas:

a exoe},ente fürma fis,Í.oa ,eru que _

se direção entusiástica dos acadêmicos th BaruiClrer Alfredo Itan. Capela do Abrigo de Meno-

encemtTam, resultados-dlOs incessan7 Duarte Pedra Pipes, presidente da Al1bitro di; SalltOlS _ Tte. Ja..
res: 6 horas.

d D A XI
' T,rindade: Matriz: 9 -horas.

tes ,tr·ei'nos, .sob a dineção de Lelé- Comissão DeSlportiv,a o.' .". sé Gandi.do da Silva, F1elix Wil- Pa-.

A�'l. Trindade: Chácara dos
co, que declarou ã r·eporta'gem es- de Fev.er,eiro, e ConstaJ�b'l1O .. 11l.1e- 1el1dmg, FrederidO' Ki1ian.
tal' safi;sf�to (l()ffi ,a boa marclla dos d!n,o, .esperam os' UilllverslÍarlOs Ar:bitro de Arl'eID!eSlso

.o D E O N dres: 8 horas.

tl:reinos. Acentuou ""le a.boa condu- f ma forte equipe se!tl.Lindo
. Ás 4% e 7% hs. João P,essoa (Estrei,to): "(

'1., o'rmar II .. , .' '.". SgTto. 8ant1rugo de Soum, João rn�"J
.

horas (igreja) _ 9 hora!'; (ea-Úl dos jogadones e as atenções dis- em busca de .vItonas na.OhllltpIada -Wi]lierding, Curt Cr<E?Urz.
- Sessões P"'p'U"are·s. -

pela).'
� .

JP'CIl1saJdas pellO sr. comand�nte, oti� que se aproxlIlna. Mundadior _ Sargento Di-
- Programa Colosso -:-

dais e demais elementos da Bas,e X X X naTte.
.

"
UM SONHü DE. DOMINGO São José: 7,30 - 9,30 horas_

Aérea o satisfazem plenãmente. Sa- UMA GENTILEZA DO GREMIO
.

com: Anne. BAXT,ER Coqueiros: 9,30 horas; dia

lientou a eXiecelência da cozinha, 'ESTUDANTIL CATARINENSE J.elm HüDIAI$: Charles seguinte: 7 horas,
mostrando-s.e profundamente iI'OCO-' Receíbem()s a ,seguÍlnte comunica· WINNINOER. X X X

nhecido, aü sr. Comandail,te pelo ç.ãD: "lImlO. sr. Diretor Espoptivo do QUAR'I1O PARA DOIS

apoio e solicitude 'com que são tra- "O Estado" - NeSita - Prezado- ICOlll: Vic .oLIVER - Fran-
1ados os .seus .pUI}Jilos. Leléco acres- senhor: - Comrmioamos a.v. 5<.. que oes DAY.
cetIlItou que prülon:gal'á o treina-' a DJretoria do Grêmiü Estudantil Contt.inUiação do 'melhor se-

mento físico por mais algtlllls dias, Catarinense re.sol'V'eu: homenagear a Hoje - Sábado, 21 de. setembro de riado de aventuras nas selvas!
alfim de que os jogadores esteJam funlPI'ensa e Rádio da Capital no 1946 - Hoje. A DEUSA DE JOBÁ
aptos para um COmIDate pebrulstico próximo CampeO!natü Estudantil de RITZ - Hoje, às 7,30 horas. >com: elide BETTY. O plrattcarnte de atos ,contra
de pro,porções ,gigantescas, pasSia'n- Atletismo que fará realizar com 1° - Cine Jornal Brasileiro - 7/8ó Elpisódios. a tranquilidade de um mr:, te-
do depois aos ensaios de cO'njunto, �ecial autorizaçã'O da Divisão de D. N. I. - Preços: ."- Cr$ 3,0.0 I1á mais dia ou menos dia, a
Palestrando 00011 os jogadores; Educaçãü Física do Rio de Janeiro. . 2° - BeUe Davis - John Dali e 2,40 - 1,50 - p;ova de .que quem tSeIIleia ()

tüdos moSltraram·se satitsfeitos com Assim, pois, foi dedioade ,ã lmprClllr- Nig,e} Bruce "1iinJp. 10 (DEZ) ano.s". mal, som<enJte do Inal, os arna.r-·
as decisões do técnico, que têm sa· 5a da G3(pit.al' ,e Rádio GUflril�á Ltda. O ÇORAÇÃO NÃO ENVELHEcE IMPERIAL gos f.rutO's poderá colher.
bido tratá-los com ca·rimho. a interes:sante prova de 50 metros Censura até 14 anns - ÁS' 7% hs.

-'1
-

-

No t,erraço fnnam batidas várias ras'Qs, oat�goria juvffilil de la.. Sem Pre90: Cr$ 3,60 - 2,40 QVAR'11O PARA DOL...<:; Os'homens SÓ 'Qamilnham pa-
cha1>� dos jogadores ,e dos visitan- mais, 3(presento os protestos de 'ele- ROXY - Ás 4,30 e 7,30 horas I,com: Vk OLIVER -;- Fran- rá Jesm nUllll ambienIte capaz
tes, twdo ,nessa ocaSlao l.;e.Iéco vad'a estima e real consid-eraç-.ãü. 1° - CarongQ];a - Nac. DNI. çes DAY. de assegurar :realizações que
apresentadü ü novü massagista sar- A1ten�[I)e.nte. Silvio Ney SO'lllci- 2° -:--- Cãe_s de caça em açãó - ROSA A REVOLTOSA �e:rn taJm!bém a 'Pa� de

gento Al'lualdo -Fr.aincisco ReII1z. ni, presidente. Rubens Silva, dire- short. com: Betty GRABLE oo�ciênJCia.
, Em .seguida fornrn. os cronistas tor-espO'rtivü". 3° - Aventuras na Africa � de- Robert IOUNG.
esportivos 3iJ)res,entados ao s-r. Epa- X X X senho col-orido. NA TEL,A - DFB..

•

Aquele 'que ;pretende t,rallS-
minondas SaJiltoo, d'Ílgnü comandante JOGüS ANTECIPADOS 4° - JO'hn w,ayne - Ela Raines No Programa - REPORTER formar Ia mulher lem um ser

da Base, q'u:e, em boa hlOra oedeu 0& jOgOS' eniIJre '.Bangú e Fluminen- ADORAVEL INIMIGA 2 � 4 VOZ DO MUNDO - i;nJcoosciente, que viva' passlva-
um dos cümpartime.ntos para a eon- s�, pelo CanllPConato Carioca; e Ja- 5° - Início do seriado AtUJalidJades - mente submetida .ao :seu jog()
oon,tração Idos joga-dor·es, atendendo baquara x Lpiran,ga, pelo Campeo- GUERRA AOS GANSTERS _ PreçOs: - Cr$ 3,00 -.::. é, sem. d'uvida, um ,dos regulas
ao pedidü dos dirigeintes do esporte n�<to Pauà'Ísta, foram 3!J.l.tecipados Censura ·até 10 anos 2,40 _

• do ,passado, dos ,sombrios tem-
ce.til.rimiCllse: D'Cclarou o alto oficial pl;lra hoje. Preços - ÁS 4,30 horas - 3,00 - . "lmlP. 14 anos". pOiS em que a mulher e.ra con�
da A�'ronáutica que todas as provi-

.

2,40, Ás 7,30 horas- - 3,00 único. AMANHA. siderada e,s.c,rava e o hCJllIlem se-
dênCÍtas es.tão· sendo tomadas para L. BLUMENAUENSE DE D. RITZ - amiamihã ás 4,15 - 6,30 e ODEON - IMPERIAL nhor :albsoluto le, que ainda não
qu:e nada venha a faltar aos j'Oga- _ DEPARTAMENTO ATLÉ- . 8,30 horas PAIXÃO DE ZINGAiR'O se .coni:giu druquele nefasto ÜIf-
dOl'es. Tloo � 'Spencer Tracy - Katherine Hep- com: Oharles BOYER- Lo- r gulho que o fez perrl& o con-
Louvamo-s o gesto no.bre do sr. 92MPETiçAO ATLÉTICA burn rett.a YOUNG - Jean Parker tacto cem �, i·np'alh�'aC':e.

major-aviador Epami,nom:las Ohagas

PR�PAIRATÓRIA
a ooali'Sar-se SEM AMOR

-::- Ph�l!i
..ps Holmes. Oscar F. Carneiro

l
I,

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Amanhã presenciaremos ao mais sensacional encontro do Campeonato da
Segunda Divisão . O VOlegial, que mantém a liderança, terã um

-

sério
compromisso frente ao Vera Cruz.

. .

.. .

!
I
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Sábado 21' de Setembro de 1946

-------------------------------, -----

DR. SAVAS LACERDA
Clfnica médíco-círúrgtca de Olho.
- Ouvidos. Nariz - Garganta.

Pre.crição de lentes de
oontab

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

JI.08ID1tNCIA - Conselheiro Ma
fra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

DR. A. SANTAELLA
('Diplomado pela Faculdade Na·

etonat de· Medicina da Universlda.
de do Brasil). Médico por concur
� do Serviço Nacional de Doen
.. Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Miseric6rdia, e Hospital
PIJiq'lJátrico do Rio na Capital Jo.

deral
mdNlCA H1tDI<:A - DOENCAlt

NERVbsAS
- Consultó1rio: Edlficlo Am6.l1a

NETO
- Rua Felipe Schmidt. ConsuJtu:

Das 15 ás 18 horas ...".

lleslgênçia: Rua Alvaro de Cam·
lho nO 18 - Florianópolla.

DR. ROLDÃO CONSONl
VlR.URGIA G1!lRAL. - ALTA CJ·
BURGIA _ MOL1tSTIA8 DIIl a.

. . .. NHORAS - PARTOS .. .

rormado pela F.ac1,lldade de Mec1J·
etnna da Universidade de São

Paulo, onde foi assistente por .....
1'108 anos do Serviço ciriírgicó CIo

Prof. AUpl0 Córrela Neto
Cfrurgla do estômago e Vias 'bl�
Dares, intestinos delgado e grosso.
tiróide, rins, próstata, bexiga.

etero, ovários e tromnas, Varlco
eeíe, hidrocele, varíses e hêrna

CONSULTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua Felp6
8cbmldt, 21 (altos da Casa Pa·

raiso). Te!. 1.598.
&ll:SID1tNCIA: Rua Esteves JQ.

nlor. 179; Tel. M 764
-------_.---------

DR. POLYDORO S. THIAGO
Médico do Hospital de Caridade !Ia

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CUNICA MJl:DICA EM GERAL
. Doenças dos órgãos inter nos, cspeclaJ.

mente do coração.
BkBCTROCARDlOGRAPI.4

Doenças do sangue e doe cervoI.

\ Doenças de senhor-as '_ Partos.
,Consultas diàriamente da. 15 à. UI

. boras.
\

Atende chamado. a qualquc- hora,
inclusive durante a noite,

,CONSULTÓRIO: Rua Vitor Meir�
les,' 18. Fone 702

•ESIDE:NC;,.: Avenida Trompow8ki.
.. 62. Pone 766

DR. ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de CIlnica Infantil d�
Assístêncta Municipal e de

Caridade
CLíNICA MÉDICA DE CRIANÇAS

ADULTOS
OONSULTóRIO: Rna Nunes Ma
ebado, 7 (.Edlffêip S. Fr8Dc!sco).
Consultas das 2 às 6 horas

RESID:mNCIA: Rua :tÇJarechal Gul.
lherme, 5 Fone 783

7

. ,8. DOVlLdiretório do
�PSD em Jaraguá
da Sul

f INO�E"SIVO AS

r.'_..........,.... · CQIAIIÇAS i Jt
I

ESCRITÓRIO JURtDI�O COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazend�8 e emprêsas
Dintor: dr. Elisiário de Camargo Branco

. ADVOGADO .

. Rua Frei Rogério, 54 - Fone 54 ..... Caixa Postal 14
Endereço telelUáfico: "Elibranco" - Laje� - St- Catarina

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

,
- ,RI III.

COMPANBIA ",AlJANÇA "DA BAtA·

Entre
Do Díretorto Municipal do gulntes:

P. S. D. de Jaraguá do Sul, re- 1 - Amassador de barro .. tipo Maromba; com laminador
"cebomos o seguinte ofício, que conjugado, para a capacídade de 1.500 tijolos horários.
agradecemos: 1 - Motor a óleo cru, 'ing,les, força de 10 H. P.

(, Jaraguá do Sul, 14 de se- 1 � Motor a vapor para a capacidade de 15 H. P. E.
tembro de 1946. ! 1 '-- Motor a vapor, vertical, força de 8 H. p. E.
Ilmo. sr. Diretor. 1 - Conjunto a vapor, caldeira e motor, força de 8 a 10
Aipraz-me comunicar a v. s. H. P. E.

que em sessão especial realiza-I I 1 -- Motor a gasolina de força de 3 H. P.
da ontem, na sede do Partido 1 - Máquina frígorítíca para fáoríca de gelo, capacída
Social Democrático" foi reor-I de de mil a mil e duzentos quilos. diários, com tanque, formas,
ganízado o DIRETORIO MU- etc., servíndo também para oamara trígoríríca
NICIPAL, do referido partido, 1 - Balcão frilgorifirco de 2,00 m. de comi>rimenrto por
que ficou assim constituído: 120 m, de altura, em estado de novo, próprio para Bar, res-

'Presidente, Roberto Mar- taurante, etc.
'

DR. MADEIRA NEVES. quardt ; �ice.:.presjdente, ,,':V�l- 1 - Compressor de ar, com. motor monoráeíco, próprio
.Médi�o eSPJg:lI�ti'::8 OOENÇAS ter Breíthaupt: Secretano, para pintura a duco,
Curso de Aperfeiçoamento e Lon- Le.õlllidas C. Herbster; 'I'esou- 1 - Máquína 'com 4 cunhospara raorícação de bolachas.
ga Prática no Rio de Janeiro
mNSUL'l\AS - Pela amannã: rerro, Waldemar Grubba; Ora- 1 - Máquina para tabrícação de pastilhas' de hortelã e
diariamente das 10,30'às 12 hs. à dor, Mário Tavares da C.unha',.outros.tarde excepto aos sábados, das 14
és 16 horas - CONSULTólUO; Mello; Ot�o Wagner,. Carl9s '1 - Alambíque oara extração de 'extrato de hortelã eRua João Pinto n. 7, sobrado ..;.." _ 1:' U!

Fone: 1.461 - Residência: Rua Hass, Jose M. Muller, João outros.
Presidente Coutinho, 58 Marcato, Joaquim Piazeíra, . 1 _ Máquina par:a fabricação de canjica.

Leo:poldo Janssen: Witor ��-. 2 -- Guinchos para construções.
mendoerft'er, Jose Pasqualini, 1 - Rebate em cavalete de madeira.
Joã? 'I'ostni e Walter Ja:-k. 1 __ Prelo manual estrangeiro, 100m rama de 23x33.
SIrvo-me da oportunidade, 1 - Prensa hídráulica completa para enfadar algodão"

para apresenta_.r a v._ s. os pro- adaptável para qualquer outro fün.
testos de consideração e apre- 2 _ Conjuntos para fornecímento 'de luz em fazendas.
ço.

A •
1 -- Autoclave próprio para industría química.

38 (Ass). ��omdas C. Herbster, 1 _ Amassadeira para padaria ou qualquer outra índus- .

SecretarIo. tria, para a capacidade aproximada de 500 quilos de cada vez.

1 -- Alambique para extração de extrato de hortelã, men
.ol, eucalipto, sassafraz, etc.

1 -- Soldador elétrico Imperador pará 200 amperes.
1 - Moinho para sal ou açúcar.
1 --: Máquina para fabricação de tela de arame em 9 tipos.
1 - Lixadeira para artefatos de madeira.
1 -- Serra circular com mesa toda de ferro.
1 .... Torno para madeira, a pe:dal 'e força motora.
1 -- Centri:fuga com intermedíáría-
1 _:_ Máquina para rotular garrafa,
1 -- Redutor de calor de 12 a 1 atmosfera.

l - Ventílador para cereais.
,

1 - Classífícador de granito em 4 tipos,' cilíndrico.
1 .

- Máquina para raorícação de colh�rinhas para sor

vete e pausínhos para picolé .

1 - Moinho para café, de balcão, e1ét,nko, monofásico,
marca Lilla, para 50 quilos horár,ios, com vaso de vidro, etc.,
novo.

.

i - Oarrintho pal1a armaZlem, de 1plataforma com 4 rodas,
para a capacidade de mil ou mais qui-los.

2 - Garrinhos para al1ffiazem· de 2 rodas, reforçadus.
2 - Bombas para agua de grande capacidade cada uma,

movidas a força motora.
.

1 -- Bomba elétdca, monoLáJsiJca, também de grande ca..

pacidade, própria pará casas residenciais. , #

1 - Torno mecan:iJco ,com plaJca u,rüver;sal, de 0casião.
París, (S. ,F. L) - O Govêr- 1 __ Pr,ensa manual para ól'eo de linhaça.

.

no Frân.cê,s. e'n,carregou seus 1 __ Eixo' para topia; 2 eiXlO's para I'IeIbote, diversos ma-

reípre�entantes em Londres, dris para ser-ras circul'aI1es, um conjunto de máquinas para

:a;l11ng,ton, �scou ��,n�ar� .áibrkas de sal1chi'0has e outros produtos 'congêneres; diversas

t
e daze�um__a em:rc e JU� correias de pêlo de ,c:amelo ,e l'Ona,' desde 20, 23 28 a 30 cen

tO. os o��ern.os essas capil- dmetros de latgura por 12 a 23 metros de oomprlo:nento; uma
aIS. �araf

" e dar a OOtnhecer, a cafandra para falbricação de ip:apelão, loapa:ddaJde de pressão
pOSlçao rancesa run e o _;pro- d 15 000. i1 s '

blema dos Estne,itos.
e .

.
qu o.

"
,

.

0- GoveA F .�" f
. ,Estamos tamhem encar-l'egadQs da venda de 3 tu�bin;as hl-

rno ranoe", rlza que d'
. 'dOO �- 20 110 220 H P n'...:I U

a França não. s,e opõe til uma ra�hcas para a l?aJI?acl .

'

e IUJe "
�

'e .. C:a:ua;. I?-
rey.isão dos a:�ôr.dos de' Mon- �onJunto turbo-,eletr,l!co a vapor p�a força 'e lu�, �ara aJI>:OXl
treux, mas que essa revisão, -naidamente 200. H. p. compl,�to, Alversos lo:comoveIs de dlver-

" a_

deve ser feita no quadro dos sas forças e mUltas outras maqlUlnas.
_

mesmos acôl'dos. Fornecemo� orç.aJmentos e plaJIltas sem COInpfOmltS'So de

Como se sabe, a França compra.
I não foi ainda informada de
I qualquer pedido de revisão do
Estatuto dos Estreitos. A in

terpretação geralmente dada

I 'às Idecisões tomadas em Pots
dam a êsse respeito' é que as

potências signatárias -do acôr
do de potesdam ,previam uma

revisão, sem que isso implicas
se subsq.tufr as regras previs
tas nos próprios' acôrdos, ou

conversações mais Hmitad�s.

DR. MARIO WENDHAUSEN
Utretor d4 Hospital "Nerê« Ramos"
CLíNICA MJl:DICA DE ADULTOS

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

Tel. 15t5
Consultas : das 4 as 6 horas,
Residência: R. Felipe Scbmidt,

- Fone manual 812

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

DOF.NCAS DÃ PELE - S1Fn.-XS
- AFECÇõES U1lO-GENITAIS
DE AMBOS OS SEXOS - RAlds
INFRA - VERMELHOS; E ULTR".-

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

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

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - vias Urinárias -

Doenças dos íntestínos, réto e
anus - Hemornoldas. Tratamen

to da colite ameblana.
Flslos�rapla - Infra vermelho,
Consultar- Vitor" Meireles, 28.

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

'Resld: Vidal Ramos. 66.
FOnf' 1067

AUTOMOBILIST4S
Atenção

Pa:ta o seu· dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALD.
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94

.... :ir ...
.

...... .. l1li II1II .l1li'111

,_�.�... 1171 - IH.: I A I.
mCBlfDI08 • T:all8PO.T�8

A ques tão do·s
Dardanelos

Diretoces:
�_. Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco :

. _, de Sá, Anisio Massorra, ,
Dr. Joaquim Barreto á� Araujo I

e 10s� Abreu. '

Cifras 'Cio ,Balaoco de 1944:

CAPITAL E RESERVAS·
Respc>osebilida(iel
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.9780401.755.97

67.053.245,30
142.176603,80

•

•

Sinistros pagos no .. últimos I\) aool

Responsabilidade. •

98.687.816.30
76. 736.40! .306,.20

B R I TO
o alfaiate indicado
Tiradentes. 'I.u ....

Aos snrs, Industriais
�áquiDas á venda
muitas outras, temos para rpronta entregas as se-

NOC.ETTI, LAPAGESSE & ClA.
Caixa Posta;!, 278

FLORIANÓPOLIS SAlNTA CA'I1ARLNA

Viuva Etelvina Eduardo, Pedr.o Steil Junior e

Maxima Engrada Steil,

.1

participa o seul parentes e

.pe.soal de suas l'elaçõ9I comunicam aos parentes e

que lua filho, ZALFA, pasloos amigai o contrato dá
contratou 'casamento

.

casamento de seu filho .

" com o Ir. PEDRO com' a .enhorinha
PEDRO STEIL,NETO ZALFcA �DUÂRDO.

��orac:aaa�aaaaaaan

I PEDRO E. ZALFA· I
I

confirmam .

I
B

Tijucas, 12-9-9"6'
,,�

ãaDtIcJOQD�aaao:JODO........,aaaaoaoo�

/
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Dioumitaram a
estação ferroviària f
Hatifa, 20 (U. P.) - Terro

ristas judeus da organização
ilegal Irgun Zavaileun dilla
nütaram a 'estação oriental
desta didade, paralizando todo
00 tráfego ferroviário entre Da
masco e o Cairo.

-

Não houve
,v:íitimas, IPois os terroristas
avisara;m com alguns minuto.s
de aJllJteced.ê/neia que o edifíC'�:o
estava minado, dando

temp]..
,
a

que todos se nertirassem. ')
- I

L- --------

Florlanõpo.lb, 21 �e Setembro de 1946

Apesar do voto contrário•..
PARIS, 20 ,(U. P.) - Apesar do voto contra a greve geral

pelo Comité Executivo da Federação Geral. dos Sindicatos dos
Funcionários Civis Francês á noite passada, a Sindicato de
Administração que faz parte dessa federação deu ordens a

seus membros em. tôda a França no sentido de entrarem em

greve, a partir da madrugada de hoje.

Caixa Econômica federal de
Santa Catarina

ENa TEL. "CAIXA-

P E N H () R E S
JÓIAS � PEDRAS PRECIOSAS - PRATARIAS - ETC.

Carteira de Penhores da' Caixa Econômica Federal de
Santa �atarina.

Instalada à rua Felipe Schmidt, i 7 - 1°. andar.
HORÁRIO: Das 12,30 às 18 horas.

Sábadcs: Das 10 às ) 3 hor-as.

lor. LINS .NEVES I
I
Avisa a seus clientes que

I
mudou seu consultório para
a rua João Pinto n-, 7

(sobrado).
.

BRIG. EDUARDO
GOMES

Previsão do tempo
SERVIÇO DE METEO

ROLOGIA
Previsão do Tempo, até 14

horas do dia 21:

Tempo: Bom, Nevoeiro, Ne
voa seca.

\

Temperatura: Em elevação.
Ventos: Do quadrante norte,

frescos.
Temperaturas extremas de

hoje: Máxima, 24,5. Mínima
18,2.

feira Internacional
de Comércio
DO Canadá

Eduardo Gomes, um dos'
sobreviven tes da epopete:
de Copacabana, fêz anos

ontem.
Carater impoluto, bra

sileiro digno por todos os

títulos, Eduardo Gomes
não se deixou enreda� nas
malhas que políticos inex
crupulosos lhe armaram,
quando candidato à Presi
dência da República, no

pleito de 1945.
Vencido nas eleições, Edu

ardo Gomes procedeu como

qualquer brasileiro deco
roso: -- afastou-se, dando
ampla Iiberâaâe de ação a

seu cómpetidor, muito a

contra-gosto daqueles mes
mos políticos que, inadver-

� tidamen te. procuraram ex

-----PIorar seus sentimentos
de brasilidade.

.

Foi, reafirmamos aqui o.
nosso cOhceito, um leal
adversário.
Merecedor, pois, das feli

citações de todos os seus

compatriotas 'que têm o
,

pensamento voltado para
a grandeza do Brasil.

Uma Feira Internacional de
Comércio será realizada no Ca
nadá no corrente ano, segundo
acaba de ínformar o Ministro
de Comércíoc-Sr. James A. Mac
Kínnon, A feira será inaugura
da em 15 de Outubro próximo,
desde que todos os preparatí
vos paira a mesma sejam con
cluídos até aquela data.
Serão enviados convites, por

mtermédio dos respectívos go
vernos, aos índustríaís e pro
dutores Ide todos os países com
os quais o Oanadá mamtenha
relações Icomereiáis.

LEiAM A RÉVISTA
,O VALE 'DO ITAJAt

Ante-ontem, quando em Ita-] demonstfações de contenta- pedido Iícença,
jaí se festejava a vitória do I mento. Sabemos que existe um dis-

I _

f" posírívo regulamentar que to-.,grande líder catartnense, dr. Qual nao 01, porem, a sur-
. na perfeitamente legal a refe-Nerêu Ramos,. à vtce-presi-I preza, prlmeiramente ?oS srs.

rida multa, mas teria o sr. Ca..
dê

.

d R rblíca a pedi' Comandantes dos rererídos na-
encia a epu 1 ,

-

pitão sido tão severo se se tra-
do do sr. Arno Bauer, delegado vios, e, depois de ter-se espa- tasse de u'a manifestação em
da Comissão de Marinha Mer- lhado a notícia, de tôda a po- regosíjo à vitória de um seu

pulação da cidade, quando fi- co terra'neo ? Ou será quecante, os navios "O ITY", "S. . n: '.
. o

PAULO" e "UçÁ" que esta- cou conhecido o ato antipático sr. Capitão não ·fkou satisfei-·
vam ancorados naquele pôrto, do sr. Cap, de Corveta Augusto to-com a vitória do nosso

. grande líder?
associando-se ao grande júbilo Rademaker, Capitão dos Por- Ou terá, ainda, o sr. Capitãoda população daquela progres- tos de Itajaí, aplicando a mul- Rademaker o propósito de de
sísta cidade, apitaram diversas ta de Cr$ 100,00 a cada navio, sagradar a todos os catarinen
vezes, dando maior brtlhantís- porque apitaram sem que ante-Ises, com especialidade aos ha
mo' e entusiasmo aos festejos e cípadamente lhe houvessem bítantes de Itajaí?

Novo e sentimental apêlo de Churchíll
.

Zurich, 20 (U. P.) - Ohur-I no Britânico. Tôda a fórça P_?- �í.lia eurOipéi'a: C_!'lUrchill qua
chill pronunciou ontem, na Iicía.lda comuna e do Cantão hfICOU a associaçao da França.
Universidade de Zurich, um de Zurich foi mobtl izada, para com a Alemanha, pois só as

discurso de carater político conter o' entusiasmo dos suí- sim a França poderá recon-

que estava anunciado como ços. quistar a liderança moral e

muito importante, mas que cultural da Europa. Frizou que
chegou a s e r sentimental. a Alemanha deve ser privada
Grande multidão compareceu dos meios de rearmar-se e que
as ruas para saudar a passa- os responsáveis devem ser pu
gem do 'antigo chefe do Gover- nidos ; mais uma vez feito isso,

devem cessar as represálias.
VENDAS E CONSIGNAÇÕES Churchill pintou em côres 11e-

Os srs. Adolfo Bittencourt gras a miséria reinante �:.- / /

Sílveira 'e João T'eixetra da
I Europa, e lembrou que o perí-

Rosa Júnior, funcionários do go não passou. Felizmente, a
Tesouro, organizadores do .útíl I bomba atômica ainda se acha
e recente livro denorndnado em mãos duma que só a em-
"Vendas e Consignações", re- pregará pela causa do direito e
ceberarn do exmo. sr. dr. Tito da liberdade. Mas dentro de
Rezende, digno Diretor da Re- alguns anos, estará generaliza-
vista 'Fiscal e de Legislação de da, e uma catastrofe do seu

Fazenda, do Rio' de Janeiro, emprêgo poderá conduzir á
técnico de relevo em assuntos desintegração do próprio mun-
fiscais e autdr de diversos co- do. O objetivo deve pois ser Ü"
nhecídos e importantes livros fortalecimento da Organízação
sôbre impostos, a seguinte das Nações Unidas. E dentro
carta:

Zurich, 20 (U. P.) _ O dis- dos quadros desta, deve se 01'-

"Umas. Srs. Adolfo Bitten-
curso de Chur,êhilJ. foi um ape- gam.ízar a família das Nações

court Sílveira e João Teixeira
lo à criação dos Estados Uni- Europeias, .na qual ficarão na.

da Rosa Júnior
dos da Europa, dentro do qua- liderança a França e Alema

Florianópolis dro da Organização das Nações n�a, .com a Grã-Bretanha e

Saudações cordiais.
Unidas. E como primeiro pas- Ru�sla ,d�,ser:lIpenh�ndo papel

Venho agradecer, muito sen-
so no restabelecimento da fa-. de .nupoI'tancla. InSInUOU .Chl�r-·sibdllzado, o oferecimento do

I .

'. ohí ll que uma tal orgaruzaçao
seu tão interessante livro -

80-/ dos franceses regiomal não enfraquecerá,.,

"Vendas e Consignações". - mas fortalecerá as Nações Uni-
Apresenta-se êle com teitío

querem üear das
..�ois .grupamentos análo-

práttco e útil, - quem pela U I gos ja existem na terra e co-

reuIl;ião de ,tôda -. legislação
na fraOl'8 I m.unidades ?3JS_ nações britânt-

pertinente a matéría, quer pe- \I 'caso A criaçao dos Estados,
la facilidade de consulta de Paris, (S, F. L) - Eis o re- Unidos da Europa será a única
jurtsprudêncía, disposita em sultado de um ínquéríto feito maneira de dar, a centenas de
forma de índice, ou de verda- pelo Instituto Francês de Opí- milhões de' criaturas a simples:
deíro dicionário fis-cal. níão Pública: alegria- que tornam a vida dig-
E, pois, trabalho capaz, de

I
Se lhe fosse dado escolher, na de ser vivida.

prestar os melhores serviços a que preferiria você, ficar em

contribuintes e físcalízadores. França ou residir no estran-
Creiam-me sinceramenre geiro?-

Amigo e admirador, Fíoar na França
li (Ass.) Tito Rezende De víver para o estran-
Rio, 9-9-46". geiro . . .. .. 16%
Estão, pois, de parabens os Sem opinião 4%

SI'lS. Adolfo Bittencourt Silvei- A mesma pergunta feita em
ra e João Teixeira da Rosa dezembro de 1945 deu o se

Júnior, ,pelo recebimento' da guinte resultado:'
carta acima transcrita, que é: Ficar em França .. ..

um atestado valioso sôbre a I Ir para as colônias ...

eficiênc.ia do prático e útil li- Ir para o estrangeiro ..

vro.que acabam de publicar. Sem opíníão .

80%
Ors.

Aderbal Ramos
da Silva

e

João Batista
Bonni!Jssis

ADVOGADOS71%
5%
21%
3%

Ruo Felipe Schmidt 34.
Sola 3. Telef. 16-31

I t á I ia' e J u 9 o s I � y i a r ea I i z am
diretas

. ,.."

nego c I a ee e 5
Paris,20 (U. P.) - Negocia- gar-se de tato a um compro-;ratamente 'com Iugoslávia"

ções diretaS entre a Itália e a misso entrre os dois paises. O acrescentando-' "as convers -

Iugoslávia sôbre

Tries.te
estão

�presentante
da Itália falan- ções iniciadas deixam acredi:'foi,��

sendo :realizadas neste momen- o á imprensa, declarou' que o na possibilidade de um acôrdl1
to. E' possível que a mesma se- s u país deseja entender-se di- amigável e aceitável para 05

ja a única esperança de che-
.

. dois países".

PARA FERfO�S,
E C Z.� M A S,
INFlAMAÇOE-5,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURL
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