
, a-r n oma as as, U Imas ,p,' I _

tias para a memorável conferência dos governadores Ader�al Ramos da:!�,itú:
..

Moisés lupion, a realizar-se nos dias 2 e 3 de agosto próximot� :�
Homenagem ao sr. Syndder

,

Rio, 29 (A. N_) - o sr. Ra-, Na noite de ôntem, na embai
nulfo Bocaiuva Cunha e senho-I xada Norte' Americana, reali
ra ofereceram ontem uma re- zou-se um jantar de homena

cepção ao sr. John Syndder, gem ao sr. John Syndder, com
comparecendo o presidente Du- parecendo o ministro da F'a

tra, os ministros de Estados, zenda, o embaixador Pawley,
altas autoridades e mais tre- figuras do nosso mundo finan-

zentas pessoas da alta socíeda- ceiro e diplomático. Hoje á
ARRunA RAMOS de carioca, Foi esta a primeira noite no Copacabana Palace, o

vez que John Syndder tomou Mínisoro da Fazenda oferecerá
contacto com a sociedade cario- ,um Banquete ào seu colega

N. 1'.087 ca.
•

norte americano.

, ,

o MAIS .ANTIGO DURlO DE 8.lNTA CATARINA

�o • D. Gero.te: SIIlNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS, DE
" Db,.tor d. R_�io A. DAMASCENO DA SILVA

lno XIXIV ,I Florianópolis - Quarta-feira, 30 de Julho de 1947 !

No estudo da reforma eleitoral foi apresentada emenda
-

proibindo a

propaganda política em lingua estrangeira.
, I

rt

Importante reforma eleitoraliC"U1110, 2D (A. �,) - A Comi"siin fie JnsLie.a (lo �{'nudo cunt.iuuou o

estudo da l'pl1'or'ma da lei ,,1püm'n 1. Foram aprovadas ;t" "monda" cun- PRIMOU ORD(NS Df MOSCOU
1Iii,del"anc!'O licenciados d,es'de o l'pgist,I'O par-a a e lcicão fpI].Cl'aI, o,", rn il i-

RENNES F 29 (U P)
,

terí d 1 lhe uma ameaça em qualquer aC01'-
i" d: F'" -,:\' 'I" r f'uuci .. ,'" licus ,

-

",.1<., rança, ., Iln enol' e nomens que _

c L

are", eh Illl\,;tioí - I mur as (l os uucroneuros pub WI}�, A quai La ernenda
O I Cl I d G 11

-,.

t
'

t bmí ali do livremente concluido entre
determina <L olJl'igalol'i'f'lhld(' da propaganda eleitoral em língua nue io-

--

I
genera lUarRegsS e. au e) sao iu erramen e su misses,

1 I 1
- '- -

ii
'

I
-

I
dec arou que a er a res- Rússia Soviética já estabeleceu' as nações do oeste europeu, a

na, SOl) ]l{I)'l1't'l
r o

[)l'ISdfW dP tapl',r,ens<1Q o rnatr- :la el' "'tllsr)'e�lsao da, 111.'0- ponsável pela "alarmante" si- ou está tentando estabelecer, 1i Rússia Soví ética organizará em

1)ag.'ê1IH a, Ll t-a cmen a e errmun que as sobras P 'el ora is fiÜ'JfUTI para -. .

1
.

l-, .

" , , tuaçao ínterriacíona e atacou por intermediários, um r'egIme I torno de si, pe a coerçao, UlU
todos o;,.; l)a/'IIj(I�'''B'' S{d,g;�:mlo as n(J,edl�,s _eloltOl'aJsi mais alLats[, pelo 'IP1'0- o Pártído Comunista da França de ditadura totalitária, que é, formidável agrupamento de
cesso c 1llil11aC o onut", que a ,0o!l1Jssao COJ}JSll orou cons I ,UClOl1<l '

sob a alegação de que está "ex- apenas sua dependência e ema- ÉstadiÜs que 'Seria realmente,
clusívamente " oumprmdo 01'- nação sôbre certas nações alia- irrisório pretender que tenham

dons de Moscou. das .L- a Polônia, a Iugoslávia, alguma índependêncta ".
-

De Gaulle disse que os' es- a Albania, - ou sobre certas

forços dos comunistàs, de pro- nações d.errotadas -. a Prússia, ,O Parque NaCI'onaí'vocal' desordens na França, a Saxoma, a Rumaria, a Hun-
eram "mais graves e menos gria, a Bélgica ... Por meios: de Itat·I�I·!ltoleráveis" por. coincidirem análogos, mantem á sua dis> ,ii U
"com a situação internacional críçãc a Tchecoslováquâa e a Rio, B.9",; (A. N.) - O Minis-

criada pela atitude da Russía Finla,ndia e pesa sobre a Aus- tro çhi- Agricultura esteve no

Soviética, de que o 111.éuDS que ',trià, Além di{)ee.'t,àneúu d'il!�ta- .parque Nacional de Jtatíaía,
se pode diZêr �1uÊ: �:e clararnen- mente os Estados bálticos e cujas ôbras terminarão no fim

te alarmante". De Ganll-e acres- grande territórios tomados á deste ano, tendo determinado

centou que a URSS domina um Prússia - á Fllandia, á Ruma- providênci'as para o maior

bloco de 400 mínhões de pes- nia e 'á Polônia. Em suma, e aproveitamentq dessa depen
soas, nas vizinhanças da Tur- no momento em que finge ver dência de sua pasta.
quia, da Suécia, da Grécia e da

Iti�lia, cuja fronteira, "está Exe'cutaâes dOI·s JOudeusapenas a 500 kms. da nossa".
-

O general atírmou: J]�Rl'SALI<}JT. 29 (1.', P,) - ,\,:: al1'lol'i,tlarJ.e� -mi litares inglosas PXI'-

"Combinado á, sua pressão cutat-am OIlJ.r'nt por 'enf'Ol'camelJ'1 o, ll'('S judeus condenados Ú morte ii

milit.ar e econônlica com a ação memlnns da, ln-guru - nrgnnização clandesl.ina - dpsarian,do assím sua

ameaça dl' rcal izu r l'l'l)l'esáliHi�, 'l'x.c'lcntando dois sargentos ingleses i-ap

t."do�, 'I' mant idos como ref'ons e di' "uanhar a terra sauí.a de sangue."
A ('O.D1l1nica,ção illgJ.e�a diss'!' qUl' ;\Ipiw i\akal' YacoLlb \V,pis,� e :';alomão

Seguranca Ha,hib 1(>I',om ,pnfol'caclos pn'tl'p as qualro r Cil1(,O horR� na pl'isiío rio

}",. ?'9. (A N)" C 1,\Cl'f', lia eu"La llol'lf> da Pflle,,�tilli:l, p,r!.u Cl'ime c1(� tercm tomado parle no
dO, .... . •.

- orre nos, ' -

'IL'
'l't'

.

t a,;,sallo conuw a,qu,eJa pnsao ("m maIo tll 11no,
melOS po 1 ICOS que o prOJe o

"

,
_

;���:�::��g;i!�:��d���;;!�� Iminente uma batalha naval
dIas sera dIscutIdo· pela Cama-

iFORMO:SA, Argentina, 291 dido entre Corrientes e Missio-

(U. P.) - Passaram em fren- nes. O primeiro contacto, ao

Tremor de terra te a esta cidade, ao meio dia de que se afirma, p:mduzir-se-á _ás
hoje, em duas embarcações, últimas hOifa.s' de amanhã.

Casenta, 29 (U,P.) -- As au- efetivos das forças governa- Viajantes procedentes de As
toridades anunciaram um ligei- 'mentais paraguaias calculados ,sl.ll1ção dizem que a mobilização
1'0 tremor de terra nestas ! lti- em, mais de 500 homens, des- na ca'pital paraguaia é quase
mas 24 horas, fazendo desabar tinados a reforçaI' as posições/ total, o que o�si�)llou,o?utraalgumas casas na aldei de Min- legalistas nas cercanias dei tempos ao comerclO e a mdus
gano, a dez milhas daqui. Goncepción, o Çlue faz presum�r; tria, porquanto h'á �alta de bra

que a luta pela posse da capl- ços para prossegUIr a produ
tal dos rebeldes continua e serál ÇãO, h:abit�a�. AC,rescentaramdoc,isiva no eonflito paraguaio. que as notlclas sÚ'�re a batalha

Diz-se também, com insistên-I de Concepción produziram in

cia, que é eminente uma bata- tranquilidade em Assunção.
lha naval, da qual part.ieÍ'parão
as canhoneiras "Humattá" e O

•

·I-t'HParaguai" . Assegura-se que servICO mi J ar
uma flotinh80 de',embarcações Rio, 29 (A. N.)-Foi enviado'
governistas dirige-se ao encon-' á Comissão das Fôrças Arma
tro das conhoneiras rebeldes, I das o projeto que reduz o perio
calculando-se que a batalhai do do serviço militar de um ano;

terá lugar no treoho compreen- para seis mêses.

Cuba nao

logrou 'apoio
Washington, 29 (u. P.)

Cuba Ilão logrou ôntem á noi

te, conseguir o apoio da Junta
Diretora da União Panameri
cana na sua luta de protesto
contra o movimento congressis
ta norte-ame1'icano destinado á
forçá-la a pagar cinco milhões
de dólares a cidadãos norte

O� sindiC21ft� e .3 p011" II�1ft:3 ��1.ef�����t� ;;0 m:���;:a����� ft.. .I �, II U i� U. I "til da s,essão especial reunida pa-
RTO, 29 (A. N,) - Informa um órgão local que a iendhl.cia alei 011- ra discutir o caso do convite á RIO, 29 (A: N,) - O primeiro s,pcrelário Jaime Loa.r1 Chermont foi

j,p'l11 ob�f'I'\'ada no, TSE, em l'plaç-iln ao caso da. cassa\:iio dos rhandaloi-' Nicaragua para a conferencia indicado para (;Iwl'r do Cerimoniall da COll'frrência Int-el'amcnieal1a '110

PR1'hl'lllip,1lIa]\('s comunistas (iLH' r1f'YP<l'êÍ. sr']' julgarlo hoje, é para o T�E Interall1ericana que se realiza- Qllital1dinba, () �l', Llliz Caniilo "rl'(1 designado para Cl1rfl' rio sf'rYi('o

jlllg'<lJ'-:-;(' incompPlen{p para r(.i'lilH'rar �Ohl'(' á ma,léria ,; qual (; d(' ex-; J rá a quinze de agôsto no Rio d,f' rlocllmrlltar,iío da rpf('rida conrrl'i\nria. O lllini;;tl'íJ, Fl'l'pil.l1r!n LolJo

Cl11�;i\'a f'Ol)lljle! l\ncia do Cl)ng]'('s�(], de Janeiro. foi ('�colb,ido como sf'cr,ehíl'io gi'l'al a"sisl f'<nte rio mesmo ('onrlave.
".---

Grave denuncia ao Jribunal Militar
Rio, 29 (A. N.) - O sr. Luiz dem escrita de autoridade corri

Alberto Púlío, por intermédio petente. Prosseguindo - diz o

do seu i>rmão Carlos Eduardo paciente - E' a terceira vez

Púlio, acaba ,de impetrar uma que aquele oficial superior or
orden de habeas-corpus ao Su- dena sua prisão, porque criti

perior Tribunal Militar, ale-l cou o Major Paraguaio Gregó
gando estar preso incomuniCá-, rio Mo.rini,go. " cujas tropas vi.n
vel no Qua,rtel do Décimo Prí- das de Capitão Baldo e viola»
melro Regimento de Cavalaria' do o tenrttórre brasileiro, sub

em Ponta Poran, por ordem do' meteram a saque Bedro Juan
Coronel Otávio Mariante Cos-I Cabelero. Agora novamente

ta, Comandante da Unidade el preso ínconiunicável a pretexto
interino da Nona Região Mili- de abertura de novo inquérito,
tar, sem que tenha sido pre- porque o primeiro em que nada
80 em flagrante nem por 01'- ficou apurado, não satisfez aos

__________,,___ desejos do Coronel Mariante. O

D I -d encarregado do inquérito, Ma-
evo VI OS jor Edgar Albuquerque Mara-

....

f nhão, solicitou a prisão do pa-
a ranea ciente á Polícia e ante a re-

...

POlt de Bouc (França) 92 cusa desta em respeito a uma

(U, P.) - Tres navios ingle- 0]'dem ce habeas-corpus do
ses entraram em aguas t.erri- .Juiz ele Direito da comarca, ele
toriais francesas ao largoO do mesmo executou a prisão do

pequeno po.rto do meditena- paciente, procurando coagir as

neo para devolver 4 mil e qui- j-estemunhas. A denuncia foi
nhentos refugiados judeus que imediatamente distribuída pelo
tentaram sem conseguir, 'en- General Silva Júnior, presiden
trar na Palestina ha cerca de j-e daquela alta cort'e de Jus
dez dias. Os três navios ingle- t.iça, ao mInistro Bocaiuva
ses ancoraram fora do porto e Cunha, que, dada a gravidade
peditam 'ás autoridades por- das alegações, mandou requisi
tuarias a inspeção medica ej tal' informações ás autoridades
um piloto. competentes.,

A Lei de

ra.

Será da competência do Congresso
RL'ENOS ATRE-S, 2,9 (F P,) - O preSlidenle PPI'OJ1, llum dis,cllt·so

diss,e q IH' OS membros d�) si.ndic-al () dos Pomp-t'eg',tdos lW cirlad'l:', e:Xllul
sru",,,e.D1 OH "l)olíLie,Qs" rio ;:indiralu itCl'f's('{'IlÍlnnc!o (]tI,e as aLivir]atl,e.s rio

s'i.ndlic.at.o são inrom,Prtljvl'i::; com a 1)olíHca, Dj'fliW qUf' cada homem rle

Ve t.E'!' pm'n1iHsão di' pens:lI', Plll qIH'K'lô('s pOlílicas como qlÜS(!,I', porém
como membro rio sindcato "lI' d(',\'p \�pgllil' a Unha 1)1) 11l'e;;ml),

Reunião na séde do P.S.o.
RIO, 29 (A, ,N,) - F;�li\'m'8m OnDf'm na sede do P>;;D, o SI'. ?-;el'ê:u

Ramos. ��amnel Duarte, 1\'0 d,e "\qllino, Cirilo Junior f' Honório ]\fOll

teil'fl., .\'ada transpirou da rellnino, Após o �e. �'erêll Ramo>s conferen

ciuu com () �I', Unsl avo Callani'ma, da ,Nll iga rli8,sir]pl1ei'<L 111 i 11I+I'a.

Conferência dos Chanceleres'

\
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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100,00
",00
85,00
',h
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1\(1(>l'ha1 R. da Silva
PARECER N. 626/47

Esta Comissão nada tem a opor à
pro))osta feita pelo Tesouro do Estado à
Secretaria da Fazenda. para a admissão
de Crecina Tavares Lazaris 11a funçãp
de Auxiliar de Escritório, referência in,
vaga em virtude da dispensa de Diná
Reis Peixoto. para ter exercício na Co
letoria de Itajaí. uma vez q1<le foram
a,nresentaclos os documentos exigidos em
lei.

S. S .. em 21 de julho de 1947.
Carlos da Costa J>ereira, presidente e

relator.
J. Batista I'ereira
Gustavo Nevcs
Elpídio Barbosa
ADrov'ldo.
21-7-47.
(Ass.) Ar1cl'1)al R. da Silva

J>ARECER N. 627/47
O Departamento de Saúde Pública re

meteú à Sec"etaria da Viação, Obras pú·
blicas e Agricultura proposta de admis
são de l�rancisco Córdova Neto na fun
ção de Motorista, referência IV, cri:ada
pelo elecreto n. 3.772, ele 6 ele janeiro do
corrente ano. para ter exercído na Ma
ternidade "Teresa Ramas", de Lajes.

2. Foram apresentados os documen-
tos exigidos em lei.

3. Esta Comissão nada tem a opo'r.
S. S., em 21 c].e julho de 19'47.
('arlos da Costa Pereira, preside11te e

relator.
.T. Batista PCI'cira
Gustavo Neves
Elpídio Bm'bosa
Aprovado.
21-7-47.
(Ass.)

•

Adquira TUDO de que necellstta:a.,
de U.MA SÓ VEZ,

pagando PABCELAB.AJlf.IrEX-rZ,
"Dl '''li VAlIlT.&.GENS da compra à '9'I8ta,

- MrVindo-se do
,

CREDIARIOSISTEMA
-hu:pes
Clllpdol

*"veBI
tidl••
Geladelnn
Bicicleta.

J61as

KN.OT

Aliviada em Poucos Mínutes
Em poucos rWV.tOB a nova receita

- Mendaco - .....reeça u circular no

sangue, aliviando 08 acessos e 015 ataques
da asma ou bronquite. Em POtlCO tempo
é possível dormir bem, respirando livre e

facilmente. Mendaco alivia-o. DIe.'5n10

que o mal seja antigo, porque dissolve e

remove o mucus que obstrúe as vias res

pirat6rias, minando a sua energia, an-ui
...nando sua saúde, fazendo-o

sentirlpr-ematuramente velho. Mendaco tem t
tanto êxito que se oferece com a C.fall
de dar ao paciente respiração livre e Jéoil
rapidamente e completo alívio do sofri
mento da asma em poucos dias, Peça
Mendaco, hoje mesmo, em qualquer
farmácia. A noesa garantia é a sua niaier-
proteção.

'_

Mendae_ A�·��mc:.m

DURANTE rODO DIA.

nos VAPéJOS

r-",

]1 cO���fg��ii.r:L��i's;; '--V-'--�-n-':Z:-d-�-'�"'-S�;;;-",,-�""''"'--�I�a--�-11
-

' --

DR:(,1M�AS
MOLÉSTIAS DE SE-NHORAS:,1'ARECER· N. (iOl/47

C A F E' B A ROlívia Costa Albino anresen tou. den- O mais bem montado e af'reguez e do e· FIGADO _ ESTOMAGO -INTESTIN(I::�
tro elo prazo legal, os documentos que «M O U R A» (antigo Csfê e Bar «ZENAI). aitus do à Consu ltas das 14 as 16 horas,COlnprovan1 as af írrnacôes con stan.tes dos � P C;;, ..1 .01

itens r, II e III, do parágrafo único, do
praça Vida] Ramos, esquina cL.' Rua Lauro Müller. Rua João Pinto n , 7art. 20. elo decreto n. 3.0{')2, ele 2 de ju-

Inho de 1944, que regula a forma de Tratar diret amen te com o proprietário do mesmo.

r

(Sobrado)
execução elo decreto-lei n. 1.022, ele 29
de maio elo mesmo ano, O motivo da vende se dirá ao pretendente.

2. Á vista elo exposto, opinamos pelo
julgamento ela comprovação, nos têrrnos _

elo � 40, elo art. 60, elo citado decreto n.

R I Sn ,
'

tl' A
•

I

3.0�:;�;;s e;�� �!cse;� ·����i ..�� l;;:�dente.
.

'1�
"

,

'r. !i n �p j1 rtD�.. '\ er fin� .

'

9 ()n I, .a/
:

.1, Batista Pereira, relator, (f li IJ II eiJ U G, tjd "ti I{j�-�

d A�J)I�����d�al'b()Sa SEGURANCA - LUXO - CONFORTO - RAPIDEZ

,a· -sm �
2,)-I-·J.i

•

H O R A R I O S 'iii(Ass.) Ad('l'bal R. ela Silva
A

-

L C R A S
-

O PAULO RIO ""'EI Parer-er n. 602/47 - Zilma Gazola Ne- FLORI NOPO IS - U ITIB - A -.Íú
I to - Idem. JANEIRO SEGUNDAS - QUARTAS - SEXTAS-FEIRAS

I
Parecer 11. 603/47 - Maria Morier R_o-

dl'ig'ues - Ielem.· PARTIDAS AS 7,30 HORAS
Parecer n. 604/47 - Agenor Cardoso

FLOR ....il.ANO'POLIS _ PO-RTO ALIL"l'"'REda Silva - Idem. -"-"'J

Parecer n. 605/47 Jovita Baixo SEGUNDAS _ QUARTAS _ SEXT'AS-FEIRAS PARTIE>A
Araújo - Ielem.
Parecer n. 606/47 Manoel Lopes AS 11,30 HORAS

Br��'�e;;;' I��'�'07/47 _ Almerinela Sou- 'AVIÕES "DOUGLAS DC-3", PARA 22 PASSA.:GEIROS E
sa Peixe - Idem. "BRISTOL" WAYFARE-R PARA 36 PASSAGEIROS - G
Parecer n. 608/47 - Maria de Lourdes

'MAIOR
..

AVIA-O TI1M LINLIA COMERCIAL NO BRASIL.i noC'J�:1. Nunes - Idem, .f!.j .r. ...

i xp!�:�re('erTgen�09/47 - Iela do Canto Tei-
UM No'VO PADRÃO DE CONFORTO E SIDGURANÇA

I Po1'€('C:' n. 610/47 Otília Tavares TARIFAS DE PASSAGEIROSi :'Ir j n t e í

ro - Idem.
1! p�, ece.: n. G11/47 - Cesar de Araújo Ida Vo ta

I ('6es - Iríem. 868 4 703 90'

Porerer n. ,612/47 - José Primo Cim Rio de Janeiro \ . , . , . . . . . . . , (1) ,

- Idem. São Paulo 56'3,70 465,00
I Parecer n. 613/47 - Nestor de Deus

281 5
.

22� 00 '( $10 00l'XLF;l"ONES MAIS !'IEeE!>!!.l r .... tlIJ·'
I C'i rdc so - Idem. Curitiba ..... , .. " .. .'....... , o : Á'Wfa tembem a r ,....beiro•..................•...• UU ! Parecer n. 614/4'7 - Ursulina Maoca-

P' t AI 37030 30000 "..,.... .....,... __Nlda ,., - .. ; .• 1(121 ri Ue 'Lorenzt - Idem. or ° egre. . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

6' .

IJJtjega-cia O, Y. Social li�·t P2.'·e'·cr n , 615/47 - Olacín ia' da Srl- Curitiba Londrina 330,00 26 ,00 Senhortta

::.�r�da�:r�� ..

R��
..

.i.:':': ':;: ; \\;r���,:-;,Id6e{�i47 _ Adir Farias CONDUCÃO PARA O AEROPORTO POR CONTA DA "REAL"- Ao escolher seu perfume :ve.riff",·
Janta Casa - !U�

I
:\iOlO'l11 - Ielem. VO-E PELA "REAL", PE'RFEIÇÃO SEM IGUAL lue se trás a marca da perfumadll.

tI&NI de Saúde S. Seba.ti1o . -.
' .. , Parecer n. GJ 7/47 - Zelina Coreleiro

C I A
• Johan Maria Ferina" que já UIi:,.l&IJistência Municipal ........• ,.. 166' Simão - Idem. AGENTES: O L I V E I R A &

.

•

�DlPital Militar ..........•.. _.. l!h) Parecer n. 618/47 - Iris Camisão - -

INTO 1 o �re.!'(,rida pela. corte imperial dCl'i"H� B. C. j5J� Idem. RUA JOAO P - 0
".llue Aérea ..•. 71!!� í Parecer n. 619/47 - Maria Machado

Telefone _ 1_358 _ Endereço Telegráfico "VIAREAL" .�. Pedro [J
p� L � C •.. _ •••.••••••.••• 196

IHreu�fuhl
-lli�.

_������������������������������_.��������._��__ ��������"..pitania doa Portoe -'" Ul;� Parecer n. 620/47 - João José Berto- titi" C. R. ,.; ..•.•.•• ,. "".. 161:' li - Ielem. PARECER X. 625/47 "'\."rva Policial , , ',' 1��� PARECEH N. 62;1/47 O 'fesouro elo Estado propõe a admissão
.ll'Mltenciãria ....•.•••..•• "..... UH I Heleodol'o ,severümo Borges, o'cupante de' Vicen,te Pereira na função de Guar·
.uo J;lItado� ', , .• , 1331 elo cargo da classe J da carl'eira de Ofi- da';Fiseal. refl.{êncl'íl III, para ter exe.r-
"4 GuetaW .. '�<; , 1.'�!7! I' eial Administrativo, do Quadro único do cíclo no Pôsto Fiscal ele Rio 11reto, su-5.D!'rió da Tude"

liítá Estado, requer fique constando de seus bordinado à Coletoria de Mafra, a fim
"'. B. A.

,.,.
assentamentos individuais o tempo de ele preencher o clar'o existente com o fa-

'l\>lIil !I'.".,.,... lo u��

I serviço públlco mUl11clpal prestado co. lecimento 'ele Manoel Pereira de Carva-
mo Secretário ela Prefeitura de Ara- lho,

.

, ....•. - . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • .. quarí. 2. Preliminarmente, deve ser extinta,
• ...

I 2 Conforme a certidão de fls. 9, o na T. N. NI. do Tesouro do Estaelo, uma

Farmác111 S de p IaD tao I ��q���:���ed:sSJ�V�o nJ'e ��;������ d:fi�i;7� ���a�ãao l��aGfl�a��ãa�F�I�caciu����l:����l,vr:
_ "- até 10 de abril ele 1911, não tendo goza- ferência III, de acôrelo com o projeto de

Estarao de planta0, durante o do 'licença durante êsse período. decreto anexo.

mês de julhO as seguintes farma-I 3. Em vista do que elispôe o art, 192, 3. Quanto à admissão do canelidato

eias'
"

, I ela C011Stituição dos Esta�os Unielos do proposto, esta Comissão naela tem a
. 'Sáb d F

"

<:!.t A
I Brasll, somos pelo defenmento do pe- opor, uma vez que foram apresentados5 a o - armaCla.:)· O.

n-I' dido. os elocumentos exigidos em lei.
tônio - Rua João Pinto. s. S., em 21 de julho ele lf147. S. SOo em 21 de julho ele 1947.

6 Domillgo - Farmácia Sto. An- Carlos da Costa Pereira, presidente e Carlos da Costa J>e1'eira, presielente e

�A
•

R J
-

P' t

I
relator. relator.IlUlllO - ua oao In O. .T. Batista Pereira :r. Batista Pereira

i2 Sábado
.-

Farmácia Catari- Gustavo Neves Gustavo Neves
nens·e - Rua T·rajano. Elj)ídio Barbosa Elpídio Barbosa

i3 D· F" C t· Aprovado. Aprovado.OmIngo - .: armaCla a arJ- i 21-7-47. 21-7-47,
nens,e - Rua TraJano. I

.

(Ass.) Adel'bal R. da Silva (Ass.)
i9 Sábado - Farmácia Raulivei- J>ARECER N, 622/47

ra - Rua Trajano. I O Tesouro do Estado p_ropõe à Secre-
. .. n ", tana ela <Fazenda a admJssao de Antô-,20 DomIngo - F. Rau.

Inio Crema, na funç'ão de Escrivão de
26 Sábado - Farmácia Sto. Coletoria, referência V, vaga em virtude

Agostinho - Rua Conselheiro Ma- ela di_sj)ensa ele João. Ferreira, para ter

f
.

I exerClClO na Coletona ele Urussanga.ra. 2. FOl'am apresentados os documen-
27 Domingo .. .. ..

--

" ..

"I tos exigidos em lei.
-

n serviço noturno 'será efetuado 3. Esta Comissão nada tem a opor.
I F

..

S t A �ô· ·t I
S. S., em 21 de julho de 1947.pie a arn:aCla,. an o n" nlO SI a Cados da Costa Pereira, presldente et\ rua Joao Pmto. relator.

I'�--"
__'__"�"M_

9_'1
bu���igt�!�l�eira

, Elj)íclio Barbosa

D �. d If A G AprDvado.
r. Lln ... o O • • 21-7-47.

(Ass.) Aderbal R. da Silva
PAR·ECER N. 623/47

Hilela Haffel' da Rosa, professora da
escola de Morro do Cha.péu, distrito de
Antônio Lnácio, município ele Lajes, pe
de .pagamento do salário·família dos
exercícios de 1944 e 1946.
2. Begund'O informação do Tesouro

tem a requerente direito à percepção ela
importância de 'Cr$ 5.320,00, correspon
dente a sete dependentes, quantia essa
que deve ser relacionada para ser paga
por créelito especial.

S. S., em 21 de julho de 1947.
Carlos da Costa Pereira, presidente e

"'

-.-.-."' -.•.- I rel;to�:.tist" J>ereira

I
Gustavo Neves

.

E1pídio Barbosa
Apro\'ado.
21-7-47.

I (Ass.) Aderbal.",R_:_ da Silva

i PARECElt N. 624/47
i O Tesouro do Estado encaminhou à

.

! S€'('t'p1aria r1;:, F;q7,Plld:l nl"opost;:} OP ad-

'1·
mISsão ele Emídio F!ol1ório ela Si!"a na

R
.
fun('ão de Guarda·FIscal, referência III,

i \'aga em Yirtucle lia dispensa de Ildefon

I so Lourenç'o, para ter exercício no Pôs·
I to Fiscal ele Avencal, suhorclinado ii Co-

/letoria
ele Mafra.

2. For.am apresentados os documen-
tos exigidos en1 lei.

.3. Esta Comissão nada tem a opor.

I -8. S., em 21 ele julho ele 1947.
(""'Ios da Costa J>e1'cil'a, presidente e

I relator.
I ,T. Batjsta J>e,'ci1'a

Gusta\"o Xevcs
Elpídio Barbosa
AproYac!o.

'I 21·7-47.
(Ass.) AderbaI R. da SilTa

. .itÂ_

aed.s� e Ofic.i1Ulo à rua ]"'"
Pint .. D. 5

Dil'etor: RUBENS A. RAMOS
hoprietário e Dir.-Gere_._

SIDNEI NOCETI
Diretor de Redaçio:

.... DAMASCENO DA SILV_'
Chefe de Paginação,:

.

I
FRANCISCO LAMA! QUB

Chefe de Impresgio:

.. .JO�Q"''iMR CABRAL DA SILV�
f>l,lresent,,"w,

:"1
R.AUL CASAMAY�I\
SifCTHtliiiAL DE
A. S. LA.1't-A·

a•• Senador lh,ntas. 40 - r
andar

I Tel· 22·5924 - H.IO de Janelre

'.. lIIt.. Fel�e .de Olinira. 21 _;,
I se andar

�I
T&I. 2·9873 - São Pul.

.

ASSlINATliRAS

I
Na Capital

ADo ......•.. Cr$
8emestl"C Cr$
J:rimestre Cr�

I
ii& c-s

I

N6mero avulso. . Cri
No Interí«

ÀDo ..•••••••.• ':,.

l'emestre (', �

",. .,.
45,00
25,>0
!.l,gO
O.�09

Trimestre ( r$

.. Crl

Diretoria Obrasde
Serviços de Luz

AVISO
e
r ...

rorç.5

A cobrança rias Taxas de Consumo de Luz e Fôrça dos'
consumidores do Sub�Di!ltrito do Estreito, Coqueiro 1 e Barrei··
rOB, a partir de 1.0 de Agos-to em diAnte, sera feita exclusiva-'
mente JlQ Escritório deste serviço,' sita à rua Arcipreste Paiva
N.o 8, (ao lado da Catedral).

ORLANDO ARTUR JUSTUS Engo. Chefe dos Serviços.

Resolvido, ellfim, seu problema financeirll::

i\rlel'ba] R. da Silva
J>ARFJCER N. 628/47

O Tesouro elo Estado propôe à Secre
taria da Fazenda a aelmissão de Manoel
ROdrigues rle Lill1a Filho na função de
Encarregado do Pôsto Fiscal, referência
UI, criada pelo elecreto n. 10, de 9 de
maio do corre11 te ano, para _ter exercício
no Pôsto Fiscal da EstaC"ão Leite <Ri-
beiro.

-

2. Foram apresentaelos os documen-
tos exi.gielos em lei.

3. Esta Comissão nada tem a opor.
S. S., em 21 de julho de 1947.
CarIas da Cosl a J>ereira, presidente e

relater.
.T. Batista J>ereira
Gust:n."'o N('\,(,s
Elpídio Barbosa
Al)I'ovado,
21-7 -47.
(Ass.) Adel'bal R. da Silva

Lhros
a.....",éllll'
blltal.çieG .IMrI... �..,�.
Artl••• par.� ,,'
Pel"
Caucet .

Qua!l4I..... MrtI...

RNDOSTiUA, c:oMácro li. SEGUROS KNOT ·S. A.
�, ... li " • .. t4 AI " ...

Número avulso

.

A.!llQndoll mediánt. eOfttrllti1

I o. originais, mesmo!} lIlI...,

i
I publicados, não �0�áo

. devolvidos.
I A direção não se rem1"'"
.� sabtliza pelos conceitO!'

ii emittdos no,", artigl{)IJ
. , assinados

Pereira
Advogado. e Contabilista
Con.tituição de .ociedade•.
Planos contabeilJ •• Organiza
çõe. -- Pareceres e lIerviço.

correlato••
Rua Gal. Bittencourt na. 122

Florianópoli.
Da. 17 horal! em diante,

I laboratório
, Raoio-Tecnico-Electron

FUT'd ô() em 1935
Montagem .j" :,,<fdioll, AmpH·

I
fica. 30rea-TI ar cmiluC!lrell

Mots.rio.l impor'cad,. direta
mente do. U. S fi..
Proorie tário

Otomijr GRm:geS Bi:ihm
,

ElectIe - Tecnko . Prc-fiuicno.l
forn"ioda "a Europa

.i:"lorianópoli.

I J;[ua 1o,"" Pir.t,., n. 29 .• Sob,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Clube -12 de 1.11. qosto-c-Dla 10 de Agosto. Festival Infantil, Na Secretaria do
-Clnbe está a_�erta a Lscríçãe para o cencursc. Os prêmios aos vencedores já estão- ex ..

,

postos na casa Hoepcke. (Seção de hrínquedos]. Dia t 2, Banquete,
r
"No Restaurante do Clube acha-se à disposição �os srs. sneíes a lista de adesão ..

.

Fazem anos, HOJE: Deseja empregar bem seu.
- a exrna. sra. d. Ondina 8c11- capital a juros compensadores.midt Gerlacll, esposa do SI', Ben- de 8, 10 ou 12 por cento? I. jamin Gerlacb.
- o menino Itodolfo Sérgio, fi- Procure hoje mesmo o

lho do sr. Rodolfo Si lve iru, pro- Departamento Imobiliário d•.
. prietário da Farmácia "São José", CREDIÁRIO KNOT, á rua João
-em São José.

T Chã IS' 11- a exrna. sra. d. Rule da Costa Pint.o n? 5 (anexo a redação errel�ofol e caras o me' l'nnteBenLo, ·esposa do sr. Qu irino Brl)- I de "O Estado" ), que tra- U &l a
Lo, capitão l'efOl"DlaiCIo elo E�él'ciLo. balhando em combinação com Vendem-!e di�en�o� •.

n. praia,
- o sr. Eneas. Moreira, gráfico O ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO Coquenos. Dwglr.se a

<{la lmpren�a OÍl'cw;! do EsLado, A L ALVES firma espe-I ALMEIDA,,{)nde e D1'mto estimado. .,' ."
' ,

, .

.

Rua T' 16 1 f 14 6
_ o menino Carlos Albeeto. fi- clallzada com varIOS anos de ralsno '. te e one Q.

lho do q. Orlando CampQs. pratiça no ramo, poderá ore-!'

recer-lhe a máx:1'ma garantia R -'i I d AlbertVIAJA.NTES: e eficiência nos negócios que: ec a e li I oO,'CAR RODRIGUES DA NOVA , .

I
.

.
'< Procedente de Jo'açaba, enc01lltr�- ,

lhes forem confIados. Molina.,,·e nesta capItal o sr, Oscar RodrI-'
_ _

gues da No\'a, 'elemento d�sta.cad.o frei Bttr'lno I Conforme 1l0·Liciarnus, a,c]1,a-se
no·s meIOS COmerCIaIS e SOClaI'S da.., I nesla cicla,d·p. 1)1'occ(J,[\ntr de Mon-

. qll'cla cid'ane (' pl'esid'e.nte do dil�e-:Gdl!lernelP
[·evidléll, o jovem c.llt11Lor pairicjo,

tório cio ParLido Social DemoQrá- 'i P �'ÍI:l Alberto Molina, que já atuou com

tico.. , .

.

.

I ° Clube EsperanLis.[a ue Flol'ia- sucrfiJSO noS' cassino·s 'e boi�es de

.

Ao IlusLI'e vIsItanLe dese'Jam�s n(l]lolis homenageoll, ontem, com aJ�'llmus cwpit.ais sltl-.a�·el'icanas.j·ehz pel'manenCla em nos·so mela.
um janlal' de confl'atel'nização, seu fra[.a-s·e dB um artIsta ·que se

- Encontram-sle erltl'e nós, os sócio cOl'l'e'iponelenLc Frei iBer,['i- saItenl.a pe�as !lotáveIS e ongmaIs
..81'S. Gilberto E. d.a. Luz e Leopoldo �o ooerne[" C. F. ti.,' clig'no Diretor i mt.erpreta.ç:,oes cle tangos, boleros �

'CassnlI, cI·e Joaçaba.

I rio Uinásio São Jo·sé, de Pôrto União, I ca:nçoes.

_'.
'.,

". ".
'.

P lml cios melhores .e mais antigos

I ,Set��f���tn �J�linil��U'��\� o,��l\'ASCTliVIENTO : rSJl(,l'a.nLIsLa� do Estado. �g� o,. -

,.
.

. '.

Está dI' pambens o casa.l Milton O jan[ar- renniu uma dezena de �Il t aO�a f��1 i�� C1���IC�d,f�� t,e(����
Garcia-Hel'mOSina. Garcia, ,'PHlo:elem.enIOS. elirige,nt,es elo mOVImcl1tolhe�"�l'ác�Sp'eLáclllo de palco � LeIa..

11aSCImeD'to ele seu pl'lmogemto, eS]W[·anllst.a cat.ar1l1,es'e. entre. os a e. .

'Üco1'riclo ontem ·e que 11a pia ba-Iqllais, além elo hOll:enag'eado, o,s,srs·I·�+ .,...=* me
. O DR. AUGUSTO DE PAULAtismal receberá o nome de Mllton. I Peclro de Lnna Brennelsml, pj eSI- .

I
aVIsa ue err.rianeerá em es-Ao sr. Milton GUl'cia, que é aLlVO dente do ,Clube .IDsperanLlsta local,. c I MILTON GARCIA! q p

. _

gerente do Credo iário K.not, o� abra-:

Ciio_va.nni
P

.. l.«arac ..
o,

D.e.le.g�dO
da tudoS, no RIO, ate 3 de,agosto

'«.)'0'8 rios 'Que trabalbam no O Es- LIga rnLf'l'naClOnal de Espeu.mlo e

I e SENHORA·"tR,elo". alto I'llnciomíl'lO cio DepUl'Ü1m(�nto .

--------------�--------------

rlí� RsLalísLiea. I participam aos parentes

A Dh
.

d I__ M__: -----

l:CL�l��������er�t�a�(�. ��::r/;:a�l�ggl�=!11 �õ�:ss�aSn:s:/::::�torel;�

I
parei os para su r ez.A São Judas Tadeu lralr[,[llzaçao, flZ,el'arn-se,o.u'V][ va-.

seu filho Se V.S não ouve bem experimente os moderno. aparelhos�gradeçD uma graça. l'�l��i;�,�I�rE'S, toelos 110 ldIOma eS-1 lVJ. I L TO N J UNIaR «SONOTONE», 011 meis c�mpietos no gênero. Es.e. aparelhoil .õo

Uma devota.
P ia Úl;sct;'e educadO!' ,e esppranLista I graduado .. individualro,ente. 'Verifique o seu grau de surdez, fazendo

'homenag'e'ado, "O Estaelo" apl'eSen- i
Fpolis., 29/7 47.

um «TEST AUDIOME�Rl()O»., .

78 Q,La sel1S ClUmpl'imen Los cordiais. . Informações 008 lntere..ada., a rua General Blttenaourt,

garantias
Washington, 29 (U. P.) -

"---&\l!O .embaixador de Cuba,

Sir'I-'lIiIIl!IIliIiIiIIIIil_WIII
__C5l",OOj B.

,iiGuillermo Belt, declarou no

DR. S A.·ULOConselho da União Pan Ame-' K Pi.
ricana que seu govêrno possi- n 4. 1\..405velmente recusará tomar parte K�lV.a
na Conferência do Rio de Ja
neiro se não se der garantias
de que no Tratado de defesa do
hemisfério será i.ncluida

uma,cláusula pela qual se conside-
re uma agressão qualque'r atua-, D.··_lÂ.'·.R.·.IA.,IIlM••E".NII'PII"III1!F.__�
ção unilateral de qualquer gO-1vern? .qu: possa ca�s�r um de- SERViÇO DEseqmhbrIo na estwblhdade eco-I
nômica. dos pOVOS da AIOOrica. METEOROLOGIA

A produção' I A 1 d I-de cervao I RIO, 29 _ �,i ,.) _ ?ali,�����ed�d��!�O aos
Wasghinto, 29 (U. P.) - O !inqUilinOS entregou fi imprensa un{ cormmicado á propósito da lei eloCon tin ua O ESTADO fa�.u -Departamento de Estado ínror- inquüdnato que se debate -na carnaaa dos depu tados. A aliança desmas

-do distribuições d« valioso!5li mou que as discussões anglo- cara a noticia divulgada pelos propnieíár ios em vários. jorna.is, acoi
·vros, inclusive romances mo americanas sobre a maneira de mando ele, íuoonst.ítuctonal a leí do .inqu ilinato. Apela a aliança ao Con
.derno s, entre as pessoa!! que incrementar a produção carvo- g,l'e�.�o vara que deljbere sobre o assunto o maís dep resaa possível. CO'l1-
<con"tam de :, e., cadastro se- eira do sul, provavelmente co- cluindo exclarece que o 'I'rfbunal de Justiça daqui, já se manifestou
.ciel, meçarão em fins 'desta semana. pela const.itucionalídade ria le i elo inqutlinato.As pessoas que ainda não Afirmou o portavoz do aludido
.haiam preenchido o coupon d-epartamento, que segundo
.q ue diariamente publicamos pensava, a ordem do dia das
poderão faze-lo. agora, hebi- discussões restringia-se a ques
Hteruio-se, assim, a concorre- tões diretamente relacionadas
•;Tam a tão interessante inicia- com o problema como aumen
.tiva realizada sob o patroci- ! tal' a produção do carvão.

,,_!lio da LIVRARIA ROSA, à
. -------

J)eodoro n. 33, nesta Capital O COLÉGIO•••••••••••• " ..... 0.0 ••

C ATARINENSE

MISSA DE 7� DIA
A família do .egundo tenente aviador ENNIO
ARMINIO ROSA. vitimado no trágiCO OCidente de
aviação. ocorrido em Recife. no dia 26 do corrente
convida ri tedos os amilles e pe••o o s de suas

relações para a.ãstil'em a miGsa qlle. em .ufra
gio da alma daquele enl:;;-. quarid". ma nda rezar no dia 1 de agaito.
a-exta feira, na Catedral MetrClpolitana à. 8 hora.. Outrollió1.tn torna
ptáblica a sua pr.funda gratidão à tOdofl que a confortaram ne.to
dIDlerollo transe

A:N rVERSARIOS:
SRA. MARTHA SLlVL\f;

'Pranscorr-eu, ontem, o anivel'sá- av.sa aos seus alunes que.rio n�talicio ela exma. sra. c1. Mar- as aulas recnmeçarãe diaLha. 81111a-:;, esposa elo sr. Or laudo 1.(') de Agos'\o (sexta-feira).Simas, e senhorn de destacudos I -'- _

.sentimentos dr bondade e al tru is-

.mo.

Possuindo vasto circulo de I'pla
.cõ'es, recebeu, oníem, a dist.inta
.aniversar iante, €fusi'vas provas dI"
..amizade ·e estima, ás quais junta
mos as rio "O Estado."

Ptseldo Sergio Alves e

Senhora
participam 0011 parente. e

. amigos o c:ontrato de ca.a

menta de .eu filho JOSE'
ALVES com o SritQ.

Elieto Silva,
Saco dos Limõe.,

j
I

Nestor Simão da Silva e

senhora
participam ao. parente. e

pe.. ocs amigall o contrato
de oa.o.rnento de 8ua f\lha
ELIETE SILVA com o bar,

José Alve •.
18 de Julho de 1947

o m��GI8� n�Dn E���8jO
Faca com que (() seu

renda ba:itante
xxx

I
,

AVISO

AVENTURAS DO
VLlMOS GNGLJNLJ':...Lo,
F&E},jfX)-OLJCRêOf1!tlRJ, ,e

.

QUê VQes..a BCB�iJ.��1-'f - .

- ,

.'

�d
1.1
�f
i

iBUAAA!
f

� .

o MEL} IRMÃO
PóS CLlC.4'LJ�LlINL1 MLlML1Dé'/.eLl •

Off'C�@j';i! P..S JaitQres de «O JJstaelC!» f'Jela Indústria, Coméreio e Segurvs KNfJT S A.

CRE..U,RI-i> - I:MDUí:i-T1.iHA � �i:BIDAS - REPRESENTAÇÕES CaNTA PRÓPRIA.

RITZ - A's 7,30 horas
1°) - Cinelanrlia Jornal.
2°) - Atualidades IRKO Pathé,
3°) - Phyllis Calvert - 'em:

ERA1VI IRMÃS
Ceusura : - Até 14 anos.
Pr-eços : Cr$ 6,00 - 3,60.

ROXY - A's 7,30 horas
1°) -- Noticias ela �emaIl;a.
2°) -_ June AlIyson - em:

DUAS aAROTAS E U1VI MARU!fJ
Censuia: - Até 14 anos .

Preço : CI'$ 2,40 tmíco .

ODEON - A's 5 e 7,30 horas
Sessões das moças

1°) - A Marcha ela Viela n. 71..
,20) - A Bela e a Fera,
3°) - Jane \Vl1iLers - 'em:

CULPA DOS PAIS
Preços :

;';1'3". e stas. . Cr$ 1,20
Estudantes Cr$ 2,00

'1
Cavalheiros Cr$ 3,00
Censura : - Até 1 i anos. .

IMPERIAL - A's 7,30 <horas
1°) - A Marcha da Vida n. 97.
2°) - Pesadelo elo Ganso.
3°) - Fax Airplan News 2-9x54_
-1°) - CAI?NAVAL DE ESTRELAS
Pruço-: Cr$ 3;00 uníco.
Censura: - Até 14 .anos .

___...................._..........._••-_-__-._...-.J

CASA MISCBLANE'A distn
�uid8r8 des BMiG. R. C. A

Victor, Vãwu1a.a e DitcoS'.
Rua e.nsoliléi>rm M8�ra

Especiali9t-:i em moles
tias 'de SenhtuQS .

A.�ta eirurgia.
HOfári0: !I às 12

Previsão do tempo. até 14 horae
do dia 30 no Capital:
Tempo: in.távsl, com chuva •.
Temperatura: estavel.
Ventos: de eul a lé.te.
Temperatura. extremas de entem:

maximu 16.4 miníma 14.0.

Ilmpressionante
explosão
Br61st-França, 29 (U. P.) A.

autoridades da cida:de a1lunci
am que se eleva a onze o nu

mero de mortos e cincoe1lta o

de feridos em consequencia da
terrivel explosão a bordo do
navio noruegues carregado de

nitrato, ontem aqui ocorrida.
�_,__._._-_-"- ._-_-_""._._-.W_"�"""",,

Aumentará
Nova York, 29 (U.P.) - A

suspensão do racionamell,to do

açucar para a industria au

mentou consideravelmente as

compras, afirmando-se que o

('0;><:;1'1'-.') "':> ele'.�an'i. a cerca de

�l1.Lqucnta :pc=-� C2-':'ltO.
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C FSTAno --- Quarta· fel' ii 30 de J·g,lho C@ 1!f141

Compre seu Re
..

gio pelo Serviç'o
de Reem ôtso Postal

�,,_....._ .. __ .

11"""""'"'�V-'ij'---'�--

do Respectivo Certificado
200,00

Cr$ 180,00
250,00
180,00

7/
de Ga,antia
DESPRTADORES:

o-s 15€J,@t)'
.180,00
180,00
200,OQ
i 110,00

Pulseiras ertensíneis
Amel'icanas:

Todo Relógio é Acompanhado
P_"'R_... SENHORA: ti

Cr$ .220,00 7
3'50,00 11
220,00 12
130,00

1 10
i3
i 7 (,gl'allfJe)
17 (pequeno)
18

? (folheada)
"

� 150,80
VEl:\'D.\,S: ESCREV_"'-NOS IN

cRE, CEBER O l)bDIDO

DE BOLSO:
1 'l SO,OO
15 80,00
16 80,00

ÜJRG ....NIZAlDO SERVI{lO DE
NúM-E RO E P_....GUE QUANDO

Rele]oarta Progresso
JUGEND & FIL�I-IO

II 190,00
li 85,00
'SIRVA-SE DE NOSSO BEM

DfCA:\lDO ....PENAS O

CURITIBA - PRAÇA TIRADENTES, 260 PARANÁ
----------------------------------�----------------�-------- ----------------

"lSITA O IU�I UU BxPOSrçAO
AGlllCOLACLUBE DOZE DE AGOS O Lond re's. (B,:'i, IS.) - Ó Hei f' a

FESTAS COMIDMORATIVAS DO SEU 75° ANIVERSÁRIO Ilwi11Jha visitarn e Expos irão do Ccn-

DE FUNDAÇÃO tenarrio da A..ssociaçâo ,!Ir' Agnicu l-
. , . luru ele ;"lor!'ulk. 'qllr ul ra iu este

.

De ordem do �r .. Presidente em �x.erClclO, levo. ao c�nhe-I ano o l1llTlWI'O recorrte d,r mais de
CImento dos srs. SOClOS e exmas. famílias, que a Diretoria do 30,000 vis il.antes num �Ó dia. Re

Clube resolveu comemorar a passagem do seu 75 aniversário! r,eriTll:lo�sr �o� danos. causados pe
de fundacão a 12 de agôsto próximo e para esse fim elabo-] las mundações p ,1JC;\'arla� fio ult.i-

o ;..'. I mo invérno ao p rmorp t« da prrma-
lOU o .seoU'ínte ,programa.. . ,. ,Ivera,.o Rei salientou CJllC o vigor

DIa 9 - sábado -- grande baile de gala - com InICiO as c a deterruinaçân com que o povo
22 horas. II 'f'll Iien !;OLl a cutastrore sucesaívas ti-

Dia 10 - dominao -- srrande Festa infantil com nú- nham Jeito jus á �müs profunda
o
.0. b 'lgI'atlelao r admiração rir todos. O

meros de cantos, I ecítatívos e outras surpresas, das 16 as
I Rei e a Radnha f'izerarn el1lreg:a

20 horas. .. .. .

·1 dos premios confrrido,s aos expost
Dia 11 Competições esportivas á noite do Lira Tenis t�]'(...s elas d'h'ersas cla_sses. rma tei-

Clube. (Basquete e Volei-Bool). çao llc:.va da exposrçao f'oi a apre-
. . _

. seutação de \'arws «xemplares de
. DIa 12 Banquete de confraternIzaçao, oferecido ao gran- gado vacum. cavalar r houvino com

de benemérito -- DT. Aderbal Ramos da Silva e' aos benemé- explicações ri'e peritos 'f.E'itas atl'a-
::'°ítos srs. Alfredo Juvenal da Silva, Eduardo Otto Horn, José ;'��. :1,�. ?�l_o.-_r?'�'�Q:L.e: .

Francisco Glavam e Virgilio José Grul'cia, estes últimos por
contarem de 50 anos de atividades no quadro social. Concurso

Após o. hanquete será feita a entrega dos diplomas ai.s
fC,ócios acima Teferidos e dos de remido aos associados que
contagem de mais 35 anos de efetividade. do Serviço Público Federal.

(P b t t'
. . . PrGlpClram-se candidato�.

ara o anque e que er'a InICIO ás 20 horas, oportuna� Aulas às pagundas. quartas a

mente será aberta inscrição.)' sextoll-feira:o
Aos srs. sócios vão ser distribuidos os respectivos con- Horário .- das 7.30 às 9 horas do

vites. manhã.

Para maior brilhantismo das festas que serão' levadas :Rua General Bittencourt 115

J:.
1 .

a efeito, a Diretoria espera o comparecimento ders srs. sócios:
e suas exmas. familias.

Secretária, em Florianópolis, 20 de julho de 1947

Elpidio Fl'ag'oso, Secretário Geral.

psr ra

Escritu 'ário

TOMEM

UiD�D ereosota�oA pr.imeira APa .41 �lêlllia

feUa! Caml8!Sa, Gravatas, Piiemell,!ile mando fói 'alM'i�ada :!ma e6d.oo� Meiall dSIi melho-re., pelos me
de C6J.e� pek :ftJIIri.. de iJoIlu

I Dores preço' 66 �a CASA MIS I
Maria li'w:iAa.. CE:LAN&A - RllOC. Mafra. fi

"SILVEIRA"

Grande Tônico

Q gi1iil}"L.@,AU ��B�'"

Paro f oncnrsosEstaduui» OU Federais
e Exames de Admissão

Estude por Cerrespondêneía
Português, Matemático, Ciências, Geogro fia,

His tória do Brasil, etc.
InteulIsa-o? pre'encha eate cupão e remeta-o para C, Postal 332 •

FLORIANOPOLIS -- SANTA CATARINA

RUA ALVARO DE CAAVIU.HO, 65

O MAJOR CALOR REGISTRADO
NA HOLANDA EM ICEM ANOS
S. H. I. - Informam de Dr Bilt,

Holanda, qLle a, 27 dejunho llltimo,
o ]Jaiz te",c um elos seus dias mais,
que,nle,s em qua�e 0cm anos, quan-

APENlt.8 crS 1,19 elo os inslrllm�ntos elo Iteal lnsti-

Com e@Elt inftmll 'I'ilútia V«l� I tuLo :Vlcteorologico local, l'egi.stra
,IlIUã !l.uldliando o I!I�!J p!'Óxill!l@. \

l'am a t rmpeeattllloa ele 36,1 gl'aus.
6!1\tr�k,'!Ib gnu'liI il C&!:I:& 4• .E!nR�id ás 13.:30. A nllima vez qu'e a tem-'
, I�<lhr"":i....,.. �'" lI'l..riai!léÕ)oUa j}eratura subiu assim foi em 1849 ..

� ••r--"",,-___

PEDINDO INFORMAÇÕES: \

Nome:__
Rua___ ,_._

_M.o

(idade
I

_ .... , Estado

,I

D TI l R F I
(orrespcndende
(emerclsl r

DIREÇAo:.
. -,Amália' M. -Pigozzi-

B911 binículo
Grande lisão

(oi1f�re
Diploma

METODO:

Moderno e Efidento

VTAGEM INAUGURAL DO "M.tHE
.\fA" DA LINHA ROTTERDA,M

A,MERICA DO SCL
�. H. L -'- Rio - Quando em maia

p.p. Il!' jornatistas patricios vísíta
i-am RuI L01'(la111. os diretores da fir
ma "va n Nievelt Gourlr-iaan & Co.,"
deram a noticia da proxima saída
de um novo vapor da sua linha Roi
lel'Clarn-Amcrica. elo i"lli. O "Alhe
na ", rapitlo cargu eiro com condor
tahil iss irnas acomodações para pas
sagc irns. 'eslava 'em vcsperas ele SUl!

ptimeira viagem ao Brasil e os.

jornul isf.as receberam cordial con
vi!« para um passeio naquele navío •

rm aguas h rusil e iras. Esta. deve,
agura, I'f'aliza,l'-s,e na jn-oxirrra s·e-

I
muna, quando os convidados Lorna
rijo o "Albena" em :;:;a,ntos para
11111;1 uoquena viagem de recreio
daquele porto 'até o Rio de Janeiro,
ri lll'ank' o qual poderão apreciar
todas as modernas instalações des
sa nova unidade ela marinha mer

cante holandesa,

Visão maior e mais perfeita
que a de um bom binóculo

alcança quem tem sólida
in�truçãQo

Bons livres. sobre todos os

assue tos:

LIVRARIA R·(J)SA
Rua Deo dora, 33 - Florianópolis

'.}UElXA13 E RECI...AMAÇOES
prtEZADO LEl'H)R Se ....... '11<

t'QU:t�lnit e. rdl.i;1lli;.nt�, uwa provider:.eitl
0'''''. CQ.(lir�tar o que. estiver erradc cn:

,..J &I :tuc :;;J.L(Um. hdta aJlo se repita; �

1'<!tO o """A:.dalo· que II .ua r..:lamaçl.c
• .J' ,,�d.lta poderá ..ir A canar. encWJd.. \

""'e-" &. SI>:CCAO l'1.ECLAMAÇÕlltS.
�. ü ESTADC. que o ,_ lie1" lenà

�e..J:1 úc::-Mon. IMI t;<,nbt;Cimento de quea

" ...t'U'e1'lV. A·�:d.c v. Cl. ama informa·

G.... do ruNltIldo, ..;..,.,.." em WI!1lDS -
,.,. WI.t> .�!�ro pÍ>!>liIoi!doa ...,.., • reoh\.

_.çSo em II ll!'ovld6tMJa �

DOf.:NÇA.S NEBV��A.b
Com 08 JjlJrojp'esao. da II1c4ÜdlMa,

,gjê, ;;.3 doenç�Ol 1!U!rV08111l'J, qllluli.
Y1l.tJtéa.. ea tempo, lui" males ��
;!ll(.amente remediáveis. O CllnD€ll,,1.
,tlJmo, �l!'td0 da ignor8Dda, 8Ó .,41J.
l'l"fJjllldlc!uO os iJld�viduolII d.etfl4ol1 tIll!
Jli,> {)Ilftel"linidadea. () &m'ri�o Na
:�(]>a:1Il dl2 DOÇ_;"�8fi meii� d1e�
1. lIM l.!.m!:ndn�ln:,i'O, qac atendt> �
:m.hamertte 1lPi!l a}{I.flll!.e00 BIIlI'VOI!IH li!>,

,11iT".!l�'-'!ôII, lIll!. §Wl! üe®iC:oA X1.J. data I

','1 Ui oI&�lI"lfllL dMu.iaaQ3'o.

I
t L,,'I j)()oot/rc OA KnOT.f(. //ilJ. cor.. E !é6URO$
, � ';'.I••U.1Í ---,
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Decreto de 14 de julho de 19(7
··0 GOVERNtADOR RESOLVE

Conceder aposentadoria:
De acôrdo com o art. 58. do decreto.
lei n. 298, de 18 ele novembro de
1946:

A Sérgio Torquato Pereira, no cargo
de (Professor (Escola mista da vila do
Recanto, município de Florianópolis),

. com o provento anual de sete mil qui.
.nhentos e sessenta Cruzeiros ..... , ...

,'(Cr$ 7.500,00).
Decreto de 15 de julho de 1 H7

·�ü GOVERNADOR RESOLVE
RC111over, a pedido:

De acôrdo com o art. '4, alínea a, do
decreto- lei n. 317, Ué 6 de dezembl'O
de 1946:

Irene Emília Wendt, ocupante elo caro
go da classe F da carreira ele Professor
Normalista, do Quadr-o Único do Estado,
do Grupo Escolar "Luiz Delfina", de
"Blumenau, para O' Grupo Escolar "Pro
fessor Baldu ín o Car-doso>, de Pôrto
"União,

Decr-eto de 16 de julho de 1947
-o GOVERNADOR RESOLVE

Conceder- aposentadoria:
De acôrdo com ° art. 58', do decreto.
lei n, 298, de 18 de novembro de
1946:

A Manuel Busarello, no cargo de Pro.
':fessor (Escola mista ela Barra da Erva.
"distrito e município elo Rio elo Sul). com'
·0 provento anual de oito mil e quatro.

- centos cruzeu-os (Cr$ 8.4'00,00).
Decreto de 22 de julho de 1947

.0 GOVERNADOR RESOLVE
NOJneal':

De acórdo com o art. 15, item I, do
decreto-lei n. '572, de 28 de outubro
de 1941:

Domingos Emerich Bezerra ela T'r in
-dade, ocupante do cargo. ela classe P
,da carreira de Engenheiro, do Quadro
"'vnico do Estado" para exercer o cargo,
em com issão, de Diretor, padrão U. da

. Diretoria de Obras Públicas, em virtude
.,da €xoneração do engenheiro Uclo
..Deeke.

Decreto de 25 de julho ele 1947
•.{) GOVERNADOR RESOLVE

NOJncru':
De acôr-do 00m o art. '15, item IV, elo
decreto-teí n. 572, de 2·8 de outubr-o
ele 1941:

.Aristóteles Soeiro Waltríck para
,,·exere·er, interinamente, o car-go da elas.
.se J ela carreira de Médico, do Quadro
único (ia Estado, vago em virtude da
"exoneração de Edly Valença Pereira ela
;Silva, para ter exercício no 60 distr-Ito.
sanitário, com sede em Lajes.

Decl'etos de 28 de julho de 1947
·0 GOVERNADOF\. RESOLVE

ProJuo·,rer, por mel'e-oÚl10nto:
De acôrelo com o art. 51, do decreto.
lei n. 572, ele 28,de outubro de
1'941:

Maria Barbosa, do cargo da classe II
-da carreira de Oficial Administrativo, do
·Quadro Único do Estado, ao cargo da
crassa I dessa carr-eira, vago em vírtu
,de da exoneração de João Acelino ele
,Sena.

Pl'omover, por antiguidade:
De acõrdo com o art.' 50, do decreto.
lei n. 572, de 28 de outubro de •.

1941:
Alldo ,Rodrigues de. Araújo do cargo

,;oa cla,sse I-I da carreira ele Oficial Admi.
'nistrativo, do Quad,ro Único do Estado,
ao cargo da classe I dessa €arreira, va.
,go em virtude da aposentaeloria de Luiz
Francisco de Borja.

v'§ S

tia. Catarirt6liSe de Transportes Aéreos
t N I C I A R A'
DENTRO DE POUCOS DIAS

Ltdft.

Viagens rápidas entre Florianópolis - Laguna Tubarão - Ara-
ranguá.

Florianópolis - It.ajaf - Blumenau Jo invile,
Plerianepaiis - Blumenau - Mafra - (ÍjoIl.oinhas - P. trJ!.iã().
FlilrinngJl)@!is - Laties.

(i c nh e TEM p·o e D I N H E I R O I

R APlOEZ-CONFORTO-SEGU RANÇA
a y:õ��s da Hf!1 TA L"

viajando COII

A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVEJRSAL, AVISA A
<TODOiS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESA
REGULARIZAR SEUS TITULOS DE ACORDO COM O DE
','CRETO-LEI.7.930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS DE
ACORDO COM ESTE REGULAMENTO.

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS PEDIMOS o ES
:PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE AO ESCRITÓRIO CENTRAL
_DESTA CAPITAL, CITO A: RUA :B"'ELIPE SCHMIDT, EDIFI
'CIO AMÉLIA NETO.

"-�/�.,
�\ ,.�if

.

.

DIGESTÃO
�.," �

r ':

Quando se forem as dôree
agudas após cada refeição e desa
pareçam os ardores causados pelo
excesso de acido -no estomago, n
sim como a azia, que é um verda
deiro vexame social, torna-...
vida novamente aprazivel.

Porque continuar a aofrer 1
A primeira d6se do saboroso •P6
Digestivo De Wítt» dê alivie ime
diato. Este afamado produto ree

tabelecerá em pouco tlempo a função
normal de seu aparelho digestivo
de maneira suave e proporciona
alivio com iii primeira d6se.

Peça na Farroacia o

CONTA CORRENTE POPU':"AR
JurOIil 51/t 8. 8. - Limite Cr$ 30.000,00

MDvimentação com cheques
.

Banco do Distrito Federal S.lt
CAPITAL: CR$ 60.i)OO,OOO,Otl i
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00 r

___�_�IU!_a_T_r_a_j....a_n_o_II_2_3__F_B_o_",._ij�ll'JI....f'il_O_·._�I,l_,o_.�_,e_!!& \ I ······õ·VÂiÉ'�6' i�ÃJAi
PN<!llll'6J!l na Ágêaela
p�,

LIVRARIA 43, LlVRARIA
R�8.A

•

t
ViUV9 RODOLFO FERRARI, filhos; noras, genros e

neto3 8g(aciec�m penllofl:!dos [,S pesso'as que assistiram a

enfermidede e 0S confortaram .até a sua u'l�ima .morada.�ConVIdam paro:! assist rem a ml�'Sa de 7.0 dIa, que mao

(h.. m celebrar no altar de N. Senhcr3 na Catedral
MetroOQiit'H\'l no prr::ximo dia 31 às 7,30 horas. Con

<ressando_se '8g'�dGcdJ aJ� que co llpl.lreCerem a es.e .,to de

piedad� cristã.
---------,-------

ESPERA��ÇA
SAPA'l'SS PARA HOMEM: feitoe a mão, vira france,o, ..alado duplo'
filalto prot!;!eira, fabricado com materilll que existe de melhor,

pleço apenas Cr$ 151,&0..
SAPAT0S A'I'J.lMANCAD@S: propriolll poro invf1no, 901ado de madeira
eólpecial qHe re.illltem centro todo

e.
qualquer }.u,midade. conservando

'Il"
pé SQmpre quente. rscombnda-.e ea;pecioln,qüt> paro pell!IIIOQII que

trabalham em lugorslil humidos oujo lioalho é dei cimento e tijoletaJ.
Preço apeIlCS Cr$ SO-,Oo..- .

de CAL-ÇADOS PARA CREANÇAS E SENHORAS: Temou grande sortimente,

I modelc!! novo::!, pregoEI bero.t:Nuuno., de Cruzel1ClR 2000. a 100,@0.
Venda. düetemente do fdbl'isa ao ocmmmidor.

CASA BARREIR.OS � hua Cor.::elhc:uo Mafra 31.

do Fal"lllAooutlco NDJO LAUS
Hoje e amanhã Berá a sua preferida

DrOCftll nacionais e @trangenraa - HomeopliÍtlu
mariM - ArtigMl de bOITI!\chla.

'�ó1lI'<i'.nt""'!iI'" II êsetm obotler"ineiA mo reoeeituÚ'kl
.

uma garrafi:wha

«li �� O In .

QUE fRIO HORRIVEl!

-----�-------

Pode a senhora, ou senhorita, deixar de ir ao cinema algumas
noites? I'

OU deixar de comprar ruma mêsa para a próxima "soir ée "?
Pode o cavalheiro ,privar-se do seu áper itive prediléte, durante

um ou dois dias sómente?
Pode deixar de tomar três cervejas?
Tem, enfim, 10 leitor, ou leitora, .a fôrça moral necessarra

para privar-s de um pequeno praser que lhe custe apruximada
mente vinte cruzeiros?

Pruv e, então, que não é um embrutecido e egoísta que cuida
apenas do seu EU. - Contribua para a campanha de agasalho. ao
necessitado lançada pela AÇÁO SOCIAL CATARIN�SE, por
intermédio da imprensa e do Rádio .de (Florianópolis, irmanados
na tarefa de enviar a centelha que despertará no cornção bem
formado de cada habitante .da nossa capital, .o fogo sagrad e da
CARIDADE e do A1VIôR AO NOSSO SEMELHANTE, que, se

praticado em maior escala, resolveria todos os problemas passa
dos, presentes e futuros, -

Envie .hoje mesmo aos jornais DIÁRIO DA TARDE, GAZETA,
ESTADO oU.à RÁDIO GUARUJÁ a sua contribuição para alIuísi
cão de um ou mais cobertores para lOS pobres. - Cada cobertor
custa Cr$ 20,00. -

A ·campanha encerra-se no dia 15 de ;agôsto e a distribuiçãf>
será feita pelas sociedades IJentlficentes que fazem 'parte da AÇÁO
SOCIAL CATARINENSE, a p0ssôas já devidamente fichadas peja
mesma sociedade e que são realmente Inecessitadas. � .

(As inscrições podem' ser feitas pelo telefone mandaJld,,-se
c9brar a domicílio).

RELAÇÃO DAS CONTRIBUIÇõES RECEBIDMl
Jornal "O Eslado" 81'$
Sidnei Nooeli
Dr. Alfredo Damasoeno €la Silva
Capitão Américo Ávila
Luiz Carlos de Olivtlira
Osmar Meira e senhora
Maonel Lino de Jesús
F,e1'naudo Fernandes d,e ÁqblÍnGJ
A. A V,
J0sé GIl

João Frainer
Sra. Lorena Frainer
N. Lopes Viana

Pi10graaDas da O ..R.C.
para o Brasil

Q'CARTA-FEIRA, 30 DE
JULHO

19,00 - Sumários dos pro-
gramas.
19,05 - Inglês pelo Rádio.
19,15 - Noticiário.
19,30 - Edwin Fischer, pia

no.

20,00 - Rádio-teatro: "Co
micios Públicos", de Charles
Roetter.
20,15 - Música Ligeira.

I -20,30 - 1) Boletim Indus
trial Britânico; 2) Comércio e

I F'inanças.
I 20,45 - Mary e Geraldine
Peppin, piano.

21,00 - Noticiário.
21,15 - Comentário por

Salvador de Madariaga.
21,30 - Novo Conjunto Lon-

drino de Cordas,
22,0.0 - Rádio-panorama.
22,15 - Noticiário,
22,20 - Comentários da Im

prensa Britânica.

lev'ãnfadas Noturnas
Envelhecem os Homens

Freqüentes leveutadae ou micções 00-

turnaa, nrdêuci a, resíduos esbranquiçados
na. urina, dôr na base da espinha dorsal,
na ingua, nas pernas, nervosismo, debi-

. Iidadc, perda de vigor, podem ser cau

eadoe por uma enfermidade na próstata.
Escn gl:\ndllln. é um doa mais importante"
órgãos masculinos. Para controlar êstes
trnust óruos e restaurar rapidamente a.

<cúde e o vigor, siga o novo tratamento
cient.ífico chamado Rogena. Mesmo Que
seu sofrimento seja antigo. garantimo!
que Rogena o aliviará, revigcrisando sua

g'lándula prosbática e fazendo com que
V. se sinta muitos anos ruais jovem. Peça
Rogena em qualquer farmácia. Nossa ga
rant.ia 'é a sua} melhor proteção.
'ft.'I} - indicado no tre

.lilNl.ogena temente de prcat....
cites, uretrites e cistites. -

1ee,oe
100,O�
100,00
100,00
10t),{)('J

.

!ltl,OO
2ê,ôO
20.01>

2e,QO
4000.
20,00
20,00
20,OlJ

«Casa Barreiros» vende:

SER.,\O A.UMENTADAS AS
EX PORTAÇõES DE PE'IlROLEO

:'liA GHÃ-BRETANRA

Londres, (B.:'II.S.) - A Grã-Bre-
1.(\'Oha está disposta a aumentar suas
l':s;:poT'laçõ!',s d'r tecidos, segundo
anunciou o Chanceler elo Erario,
ti ug11l 'Da lton Essa parte do plano
para ]'prlU:ál' o deficit das expor-La
t;Õps'I!Jl'ilaIlic-as, e, como tal, clil'igi-

l da J)l'i nctpa lmente aos países de

I
divisão .sa ridas, ajudará a obter cl.o
lar-es, de que 'está tão necessitadar
O governo lem todos {JS motivos
para corrí'iar no ex i!o rle seus es-

!'rH'('os no sentido cll' aumentar a

exportação de tecidos, pois a '111'0-
cura cios tecidos bl'i.Lanico.s ultr-a
passa de mnito a produção. Isso fi
COIl patenteado na Feira das Indus
Li-ias Bi-itan icas que sr realizou em

ma/io ÜE'ste ano. AIJE'Sal' elas expor
lações c1e tecidO's al ingiram a me

dia- <It' 18 mHllõe" de lIbras I'st,Pl'h
na;;: 1101' mês, os exporlarlOl'es reve

laram que já Linham rcocJJiclo e·[]

,oomlcmda;:; que "ó POd('I'Ül srullsfa-
7081' daqui a alg'l111S anlls. Espera-se
q lH' o a IImenlo das E'xpol'ta,ções dE}

I tecidô"; f.eiLa por !1wio do aumento
ria IH'nclut;;ão e não a cusla cio mpl'

cario inLprior. -ondr já rxiste 3<81\'ero
Lodos os ps.for(:os. para os qu::ÜSl
o g'()y,PI'llo não pOll[l'Ul'á iJ.oa_"rrnLade.

N(',,,�·(' i'ipulic1o P C{UP S('.l'UO :lellos
I oclos O�· es'porços, para xi Locl.oS
ql1ai ..; I) g'O\',Pl'1l0 niío ])oupar,\ boa.
vonlarle.

É mil.. DOENÇA
MIDTO PERIGOSA
PAR.A A FAl\!ÍLU
E PARA A RAÇA

••••••••••••_ •••• o • ., •••••.

COMERC1'A.1\'TE: Dít um li
vro à Biblioteca do Centro ACA

démicD XI d'e Fevereiro. Con
irih\lir{ls. assim. para a forma

ção cultural doa catarlnen�
Õ� 3rrntn!-'� f

("C!llIJi}anba pró-livro·
C. A. XI de Fevereiro).

do

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Cctorino do Sul FORD X CHEVR LETI
A 1

..

t e E<=.sa pugna vem sendo;t t O A exemplo do que acon

ec! v. • •e ISm todos os anos por ocasião da, aguardada com o maior Int�-
ld de aci d "D' do Chaut-: resse pelos volantes e sua tamí-Conforme noticiamos, s-erálmingo próximo, .". en�l a e aci- pa�,�agem ._0

.

la.
dos Ilias. Sabe-se 'que, além do em-quasi def�n.itiv�mente assent!l-- ma refenda,_ micrara o sele- ��a�f�e�m: B�����ce���rinal bate, serão efetuadas outrasda a partíctpação da Federação cionamento simultaneamente

f Tá realizar no dia 13 de provas desportivas, para darAtlética Catarinense, no Can�- na sede e Úgas regionais, dos ;o-ôsto vindo�ro uma interes-I maior brilho e realce á tradipeonato Sul Brasileiro de �tle- atlétas que a representarão no b

t
.

rtida de' foot-ball en- eíon al data comemorativa dostismo a realizar-se em Porto .

,san e pa
1 t t aneos Oportu'AIeg�, de 1 a 7 de setembro

I'
magno certame atlético,

que,
tre as equipes do Ford F. C. e

J
vo an �s c�n.e; '8 mR'icyres de-.

d terá por local a grande capital Chevrolete F. C., a travar-sei namen e ale o .,VIn ouro.

da F C D I talhes
.

Como se sabe, sábado e do- gaucha. no campo. . . . .

Santa
Brasileiro de

-f'.

I

, .

FOGO SIM OllCO inutilizad t),
cruzeiros

receberá

de indenizaçãoRoma

30 mil·

Informações chegadas de" scratchs " ba:iano e gauchonO:\L\, 29 (l". P.) - O ministr-o do Exter-ior declarou que orn 1)1'('- São Salvador dizem que o an-: (Campeonato Bras. de Fute-
ve será rea lizado o transpor-te elo Fogo Simbólico d-f' .Pislóia para Ho-

tigo guardiã� do Galicia, I.Pi_11 boi), será indenizado :m Cl�$ma, concorr-endo atlétas do Rao de June i ro, Cur-it ihn (' Porto Alegr«.
Tanga e das seleções baianas, 30.000,00 pela Federação BaI

Pasa a cesirnónia é €osll'erado o jorna l ista hrns ilr iro Tull io do Ftose. Os
Nova inutilizado para a prá-' ana ele Desportos, de vez q�eatlétas itàlianos trarão o fogo de Ptstó'ia p<U'H Roma (' U' ('nlJ'('gHl'iio a
tica do futebal, devido a uma! defendia a su� .

representaçãoRose que falal';\ para o Rio dr' Janeiro.
fratura na mão direita por quando se VerIfICOU o lamen-
ocasião do jogo entre os tável acidente.

I I

I

I \
Fluminense x Palmeiras Ca�peonato Amadorista de FuteboÍ

Hoje no Pecsembü
Sob a luz dos refletores, se-. nense da Capital da Repúbli

rá realizado, hoje, 'á noit-e, no ca.

Estádio Municipal do Pacaem-
Ambos os conjuntos vêm sebú, em São Paulo, um sensa-

exibindo a contento, esperandocional cotejo interestadual
amistoso, em que serão degla
diantes as fortes equípes do
Palmeiras, local, e do Flumi-

A tabela do campeonato
carioca de futebol

o Conselho Arbitral da Fe

deração Metropolitana d-e Fu
tebol aprovou a seguinte tabe-.

. I
la para o campeonato carioca,
que será iniciado no primeiro
domingo de agôsto :

Puíimedra rodada
Canto do Rio :x: Olaria
F'lamengo x Bonsucesso

'IAméríca x Vasco
Madureira x Fluminense

IBangú x Botafogo.
•

.

S. Cristovão x Canto do RlO

2a rodada IFluminense x América
Olaria x Flamengo
)3otaf()lgo x Bonsucesso.

sa rodada
América x. Madureira
F'lamengo x São Cristovão
Bangú x Flumin�nse
Botrufogo x Ola'rla
Bonsuces-so x Vasco.

, <la rodada
Canto do Rio x Flamengo
MadUlreira x Bangú
São Cristovão x Botafogo
Fluminense x Bon'suc�sso
Vasco x, OlariÇl..

Sa rodada
Bangú x América
Botafogo x Canto do Rio
Bonsll'cesso x Madureira
São Cristovão x Vasco
Olaria x Fluminense.

Sa rodada

Flamengo x BotaJogo
América x Bonsucesso

Vasco x Canto do Rio

)lVIadureira x! O�aria . �

Fluminense x Sao Cnstovao.

Ao contrário do que ôntem' Atlético - Caravana do Ar,
noticiamos, a partida . inic�all dois encontros' que prometem
do Futebol, Colegial x BOC�lU-1 atrair grande assistência ao

va, que foi adiada por m�tlvo campo da rua Bocaíuva,
das fortes chuvas que ca.iram] Todos os quatro clubes con
domingo, não será realiza?a tenderes estão situados em
no próximo domingo, em VIS,

celente posíção na tabela do-

d F C D ex,
ta da determinação a '.'

.

"

_ Campeonato. razão porque a
transferindo-a para uma data
a ser estudada. . rodada próxima reumra os

Desta forma, sábado teremos quarto maiores candidatos ao

o jogo entre Avai e Paula Ra- cetro máximo do futebol 10-

mos, e, domingo o confronto cal.

M.gnífico terreno "ar�
fins residenciais, situado a

esquina da avenida Mauro
O leitor deseja obter uma

RaITIos e rua Rio Grande
renda mensal semestral ou

do Sul. Dois lotes.c

'01 ?anual á razão de 12;0 ao ano.
Trator à rua D. J€limeConfíe então os' seus negó- C A 6amara, ,

cios ao Crediário KNOT, á rua ••••••••...•...............

João Pinto II.. 5, que, em com

binação com o Escritório Imo

biliário A. L. ALVES o em-
1 dormitório de embuia,

pregará, proporcionando -lhe rádio marca. Lincoln. de 5 vál
com isto uma renda anual, se-

vutas, 1 aparêlho completo de
gura de Cr$ 120,00 por Cr$ ..

jantar e lo uç s inglesa.
1.000,00 empregado. Tratar à lua Dom Jaime
Melhores informações e de

Câmera. 6, nesta Capitel.
talhes nos e.scritórios do Cre- •••.••......•.•.............
diário KNOT, ou nesta reda-

VENDEM-SEção,
A19una movei. a ·uten ..Hioa d��és.
tieo., I!:Qmo camOll, mesa, cQde1r�s
para 11010 de jantar, eolc�o, acOl.-

choauo em lã de carnelro, etc.

Avenida Mauro RaI!los. 64,

FLORIANÓPOLIS

I PrecipÚoü�sé' p�'ió'"
baa'ranco

_______________ l)ol>LO Alegr-e, 29 (A, N,) -:- Ao
voltar de um baile, na localJclade
dénominacl,a Coi-egipe, um .a,litOl le
"anrlo 9 pes�oas, pr,eCIPltoli�se por
um barranco, indo parar a '10 me-

lros c]p di'slancia, morrendo li_ma
pes�on c ficando feridas as restan
tes·

VENDE-SE

os aficionados. paulistas uma

luta equilibrada, farta de lan
ces de sensação.

\

'Ia rodada

Ponco dinheiro pode
render muito

VENDEM-SE

VOCÊ PRECISA COLABORAR
na Campanha Pró Reda
beleeimeilto da Saode do
Lázar••

Bangú x Bonsucesso
Vasco x Flamengo
Olaria x América
Canto" do Rio x Fluminense
São Cristovão x Madureira.

sa rodada

Botafogo x Vasco
América x. São Cristovão
Olaria x Bangú
Fluminense x Flamengo
Madureira. x Canto do Rio.

9a rodada
Bonsucesso x Olaria
Fluminense x Botafogo
Sã.o Cristovão x 'Bangú
Flamengo x Madureira
Canto do Rio x, América.

toa rodada
Vasco.x Flumi-n�nse

,Bonsucesso x São Cristovão
Madureira x B:otafogo
Bangú x Canto do Rio
América x Flamengo.

na rodada
Olaria x São C-ristovão
Vasco x Madureira.
Canto do Rio IX B6nsucesso
Botafogo x. Amérlca
Flamengo x Bangú.

Alberta (iOI1(alves dos
Santos e iací Silva

dos �antos
paytifipam ae9 pare�teB e

pessfla. amigos o na.IIMmente
de sua filho

CLAUDIA-MARIA
corrido dia 21 do cerrente.

�aternidade de Fpolis 2i' 7-47

-,

INS'I'INCÕES AOS ARBITROS
Rio, 29 (A. N.) - Realisar",

se-á hoje na séde do Fluminen
se uma reunião entre os pre
sidentes dos clubes e ,CarUto
Rocha InteTventor no Colégio
dos Al:bitros, no qual serão es

tudadas as instruções que se

rão dadas aos árbitros para o

campeonato a iniciar-se do

mingo próximo.

Ruy Portinho de Moraes
e Ange Ia Maria Rotolo

de Moraes
participam às pessa,as de

�ua/ll relllções o naSCimento
de ileu primc.genito

CLAUDIO
Cosa de Saúde São Sebr..tião,

23 de julho de 1947

... '

i'

Trr��Pir:::ri:�as I".'A. Bronq'liites (A.matica••
Cronicas ou Agudo.) fi os ,

suas manife.to5'õe. (Tosse!>. t
Rouquidão, Catarros, etc••). f·
alsim como a. GRIPES são l

:f�:stj�=.��r:t�;f;ax: �e��: t
.er trotados com um medi-'

,,:.f;,comento energico que com-

bato o mal. evitando com

plicações graves. O SAT�SlN
ccntendo elementos anbsse- 1
Uc.,., peitorais. tonicol, recal- !

cificantee e modificadora. do ,:

organismo é o remedia 'i
indicado. I

Procure hoje o seu 't
��;obÔ�eS i.��.�;.��.i::"::.e drogarias.

H,ervos üeblll
tados Provocam
G Neur.a.sthenia

I.

NAO DEIXE QUE o EX
CESSO DE TRABAlHO
DEBILITE o SEU OR
GANISMO, PORQUE tl
CANSAÇO PHYSI&O
E INTElLECTUAl e
LEVARA', FATALMEN.
TE, A' NEURASTHEMtA .

..

Os primeiros symptomas q-a
neurasthenia são geralmente a·

insomnia, pesadelos, irritabili
dade, dôres de cabeça e ner

vosismo. Ao sentir quaesquer
destas manifestações previna
se eontra as suas consequen
das. Trate-se immediatarnen
te com um remedia de effeite

p�sitiva e immediato .. N�o.
tome drogas perigosas. Vlgonal
é o remedia indicado para

qualquer caso de neurast�enia.
VigonaI revigora o organismo,
restituindo ao fraco as forças
perdidas e a energia da juven
tude ás .pessôas exhauridas.

Vii{onai'l
·fOR.TlflCA ii DÁ SAÚDE
Laboratorios ALVIM & FREnAS • S. Paut..

.,., .....

NOVIDADE I -

5 PERFUMES DE LUXO
SUPER-CE>NCENTRADO

num lindo estojo
fantasia

FLAK - ESTOJO
MA':' BIR

[Elitojo de flaconete. com

tampa" de baquelite)
.

CR$ 75.00
Atende-se pelo Reernbelso

\Portal.
,

PEDIDOS:
Produto. MAC BIR do Bro.iI
Caixa Postal. 4 272 -- Rio

Coceiras da Pele
Combatidas em 7 Minutos
A sua. pele tem cêrca de 50 milhões

de minúsculos sulcos c poros, onde s�e�
escondem oe germes c��sadore5_ da �.ern.
vc) coceira, "rachando • erupç�es, .

des

cascando". ardências, acne, ll!lplgens.
peoriasis cravos, espinhas, coceiras dos-

és e o�tros males. Os trau;wneIltos �o�uns s6 fornecem um alívio temporáno ... I

porque não combatec? o germe. call�adar� \
A nova descoberta, Nlxoderm, faz parar a.

.

coceira em 7 minutos e ofer.e?e a

�arB.R"'-l\
ti.. de dar-lhe' uma pele h5a. hmp....

,.�tr&cnte e macia. - em uma. sema-

na., Peça hoje mesmo NIXode,"'I r
em qua.lquer farmácia. � nossa. ga-,

Mbtoderm ���tia. !"�;;;ParI as ifec\:Õtl Cufllneas proteç.o.• -<

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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11P�oa &03 00&0e diati S 'HIS.
'. moo leítoree, o G�O de prMncher o A �,1 � HiHi.'f U�i!.'T.:M!lJl;pOD abaIXO. e l'>emete-lo Á DOMIiII Reddçio ú'im de COIDJpietar'mol allànlU�;:,a.

, �to lWte.ll, o nQao novo Gad. SociaL RscMimem imediata- !
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DI,. 8AVAS LACERDA
� lI14d1co-cll'QrjJlca de OlhGe
..- O!JT1do.. Nula - Garganta.

PI'••crição de lentas de
oontQto

·!i!</ll,D'liT.l!JTóRIO -- F'ellpe Schmi·
1I�, 1t Dru! 14 ãa 18 horas,

i'!\'lr�ClA - Conselhelr6 H!I.
M, 77.

't"JillLDONES 1418 II 120.

Shuenft0

.. ��I. AiMAN-DO VALiaiO
DE ASSIS

1"11<& lim"rtços de Clínica Infantil 111
_tatfncla Municipal II d.

Caridade
�DOOA lI!!ÉDlCA DlII CIUAN(lM

ADULT08
�W1lI.!iMULTóRIO: Rua NUlle. ..
l�" '7 (lIIdHfclo 8. Fr_cUco).

'Il.l'».multas das 2 às 6 hor""
;,'lmm:s:NCIA: Rua lIiI:arechal G1iI!>

.

'-berme, 5 Fone 783

DR. A. SANTAELLA
(:n�;lomado pela Faculdade NII'
.lIl�1 de Medicina da Unlvenlr!3-0
It\lll lo Brasil). Médico por ccneur·

4'lr. .&1 Serviço Nacional de D�n·
•

• tais.' Ex Interno da Sán�
de M!serlcérdia, 'e HosptU!.l

UJitrlco do Rio na Capital It II
dforal

�roA 111I:Dl<).(\ - DOIDNtlMi
NlilRVOSAJI

_ Con.uult61:r!0: Ed!f!cl0 AmQUa
NETO

.�. allll. l"el!pe Schmldt. CoruruJtawl
DalI 15 is 18 horas -

'�ia: Rua Alvaro de Carn·
ao D" 18 - Florlanópollil.

�I"OLYDORO S. THIAGü
_.um do Hospital de Oarlt1a(i!iIl

de Florianópolis
AIIIlstente da Maternidade

'I&!IiDOOA MÉDICA - DI8TOJb.

mos DA Gl1:STAÇAO E DO

PARTO

hlmOM 1,03 órgãos Internos. &1))

peclalmente do coração
.!lJcwmças da tirolde e demaIS

glândulas internas

lfIIII9l!ERAPIA - ELECTIitOCAl'&o

.1l1ll0GRAF-IA. - METABOLISMO

BASAL

�taa d1àriamente das 15 �

18 horas

.Jl'1lllllll!IlJ chamados a qualClue!'
�, 1ncluslve durante a noIte.

§I!OHULTORIO: Rua Vitor Mel""

les, 18. Fone 700.

�0lA: Avenl,d.a Trem·

pOW�kl, 62. Fone 7611
ttt_,_..,__ -�-..

M. II. �. CAVALCANTI
ilUIúca exclusivamente de" criança!)

Rua SaManha Marinho, 15
Telefone H. 732

í
I
!
I

i
!
I
I
I
I

mt NEWTON D'AVILA
O""''"ilcÔelll - ,,1is UrlnárillD -

Doença. doe 1lntest!n08 rito ti}
�Wl - Hemorroidas. 'Í'ratamen,

to da colite amebíana,
�ot.eIIIlpl& - Intra vermeíno,
Cor'''!lltB: VItor Me1t-.eles, 28.

.i,1t.!n('C) diariamente it� ll,SQ l:!a
IA, !l tArde, das le he, em ã1mlu

Resld: Vldal RrunOll, 66.
iron.. 1087

Inúmeros seres humanos,
que já foram felizes como

tu, aguardam teu auxí�o PI- .M:�nuiDas de Escrever,. Novas
ra que possam voltar a so- u�

.

d d C I L C Dispomo. de vario. tipo. do. afamada. «OLIVETTX». para pront
cle a e. o au6l'a na am- entrega. Expollição permanente em nOlllO E.critório e na

I panha Pró Restabelecimento "LIVRARIA MODERNA",

I Distribuidores exclulivol:

...�� .�����..�� .����: ... :..... ALMEIDA, BASTOS & elA,
,

Rua Felipe Schmidt. 2 1.0 andar., FLORIANOPOLIS
"Quem extraviar ou inuüJiza10 _

e.�rtificado de alistamento paprf
illulta de 10 a 50 cruzeiros. ontro.
sim incorrerá em multa de 20 a 111
cruzeiros aquele qu.e extraviar OW

inutilizar o Certificado de Rese;r-

CURSO DE
Serviço de Pronto

DR. ROLDÃO CONSON�
r.)l!,1'tU1!tG� GERAL - AI,TA ci
�tTm.1}IA - 1II0L1I:STl1l8 DIII M.!lJ
.•.. NHORAS -g FARTOS ..

Ji.l''®�o pela Faculdade de M<!d!
",Ilma da Universidade de sal:;

Il'!:;'ii!o, onde foi assistente por ",
� mos do Serviço Clr11!'gtca df

Prof. Alípio Correía Neto
(''n..>"-nz'jJ'ill do estômago C! Vlaa &ll
�!tU, Intestinos delgado e !jTomoo
t�6!de, rins, próstata, bexlg'&.

Jl:<'..tn'".), cvãrtos e trompas. ViU·!!.:li)
� h1árocele, vartiões (!j h4ll"D>

,CONSULTAS:
6lu li iIIs IS horas, 11. Rua FeJ.p:.
�dt. 21 (altos da Caaz pil) Iralso). Te!. 1.598. ..

frlMlJl)fllNCIA: Rua Este'vela J'iI 1
nlor. 1'/9; Tel. M 7M I

j
!DI. MARIO WENDHAUSD

Ii<W'�. ,ia HospItal "Nerê.. ·R ..",,,r-
CUNiCA M:i!DICA DE ADUL'1'0€

P; CRIANÇAS
Ca1uttltórlo: R. V1aconde de O.....
�2'eta, 3 .!!. elq. da Praça 1 S . de N II

FImItt. taltOI da • Belo HoruODU.�)
TeJ. 154!

c.a.ttlta: da. 4 '" 6 bora•.
R:i!Gidbcla: R. Feli� Scb.midt, J!

- rODe manual au

Dr. BIASE rARACO
DOENÇMl DE SE'NHôRAS -

� AFEcçõES DA
PELE - R.t\IOS INFRA-VER·
MELHOS E ULTRAS-VIOLETAs
CoR"'-: R. FeoUpe 8chmJdt, " _

Da. 9 àll 11 e das 5 às 7 hru.
Re.: R. D. Jaime Câmara. 47

FONE 164>8

DI. LINS NEVES
Moléstias de senhora

CoIn8ultórto - Rua Jo!io Pinto li. '1
- Sobrado - Telefone 1.461

lkIIidêu.cla - Rua Sete de Setembro
- (EdJiflclo r. A. P. da Estiva)

Telefone M. 834
�---_._---

II. PAULO FONTES
Cllnlco e operador

ClooGultórto: Rua Vitor Melrelflll, H
Telefone: 1.405

CcorulUltas das 10 às 12 e dali H allll
Re!Jid�ncla; Rua Blumcnau. 22

Telefone: 1.623

MOTORISTA
e
Socorro de Automóveis

Ensina-se ti dirigir Eiutomóveis
Amador e ProfISSIonal

Teoria e prática - conhecimento do motor.

Atendem·se chamados para reparos de urgência.
Auto-Escola 1-47.77·

GARAGE UNIAO-PRi\ÇA GAL. OSÓRIO. 40.

«O Estado» nâo deve ser

pagIJ 111m parte alllulV.B
do nosso Estado per
mais de CR$ 0,50. Nossos
revendedores tem mar

�em suficiente parti. nãe
uItra"lI.s�i!J.r este prlílÇtJ.

. Qualqwu lV.a;oraçãe é

llXl'LORAÇÃO.

1.100 I;MJ(mAST"F�,S [-JOLANDESJ�S
P,I"HA () CA.\'AlH

iS. ,H. r. - lntormarn <lI' Mon l rcu l,

) (lUI' chegaram áqucln eir.lade, i1 lior
fio t].f'lTlH,\'Jo'''''ateI'Dlan', 1.100 InJ]

g'1'<1T\{.C!'; holuudesr-s. Os imigl'anlt'�
cantavam () h iuo hnlanrles 'l'. logo

, nlHÍ,;; 1'<1\'("" o navio at.rncario, subiu
a hordo (I f'mbnixfldor hnlanrlr-s 11(i

Canadá. Dr'. van Hoven, que apertou
ns mãos r/,os que 1:'(' achavam mais
pr-oxnmos .(> exclamou "Sejam bem
vindos ao Canadá". em lt()laJ,d,,�.
0" navios ,qlH'. SI' cneontravnm no

podo nssociurarn-se ás rnanir.-s.a
r;:õc,; usando ."('U.;; aflitos. A CI'II�
-YpwIllP].]la local l'ül'llPceu-Ihes .iav
ras dp chocnla te. oh icklets p fraldas
para a" crinnças. Frn imigranf o Je
ciarou que havia vindo "não por-Ique ,('II tr-nlru menos amor ú Holuu
(la.. mas 1HIl'qllf' não haverá pr-rs
j)pcfh'as de' 1'11Lul'O lá por muitos
<lnns. Parí i pmquo div iso um ['u-
1111'0 m u ito mais p romissor para
os Il()'��ll t'ilhos aqui". Os colono':"
nnrt u-arn imp(lialamt'.n(,.p-, em tcens
r$[)PCliais, pam ",f'll� novos lares
nos di;:fl'jlu� mais ocirlr-ntais do
Canadá.

THAB..\L1L\DORES 1DSCIlAYOS
HOL\�m>;ES :VIORTOS �.\.

ALK\IAXHA

Dr. CLARNO
GALlETTI

.l.\.DVOGADO
Cdroe e c'ível

Contltituição de SociadadED
NA"fURnLrZAt;ÕEs
TítuioD Deolaratóricf.l

Elcrit. -- Praça 15 de Nov. a3. !
lo. andor, I

Re!lid. - Rua TiNdente. 41. f
_�:"::�:'=a��!

8. TI. 1. - J nl'clI'mam de' J.Jaia, qlW
a Cruz \rrrlllollla holil.'nd:esa amm

dOll llavl.'l' d(l�cobpJ'lo os 'fllfiln].os
Üf< 10.000 b oJanrl eses enviar] os 11m'a
a, Alemanlla ]wJos nazistas como

tra-lJa,Ll1adol',p� ·.r.,;cr.avo�, durante a

gUOl1i'a. Nes"p l1umpl'O ·estão inclui-'
dos 2.800 lumLllos de;;eobertos na ,Zona dr' OClIpa,ç,ão Russa. O gu\'('l'-
no holanrlf's ,está CsLLlda.ndo a pos- ....__
sibiltidClJcJü dI' l'rpatriar as ·cinzas dos
TllPSm'OS 011 clp Jaze!' nm cemtiU�rio
bolanc]l's na Al,emanha .

LEMBRA.TE!

vista".
(Art. 129 da Lei do SeTvi�o Mil:!.

tar).

=

16a.. Círcuuscricãe
,

I - O Chefe da 16a C. R., em conformidade com o Decre
to-lei 11. 9.500, de 23 de julho de 1946 (Lei do Serviço
Militar), convoca os cidadãos abaixo, domiciliados no

Município de Florianópolis, dêste Estado, a se apre
sentarem na respectiva séde afim de -

se suometerem
li inspeção geral de saúde que se realizará nos dias
10 a 30 dê agôsto de 19<4:7. I

Cidadãos das classes de 1928 e 1929 (nascidos em

1928 e 1929);
Cidadãos de classes anteriores, que obtiveram adia
mento de incorporação na tórma do artigo 56 da lei do

Serviço Militar;
Cidadãos julgados incapazes temporariamente para o

Serviço Militar na inspeção geral de saúde realizada

nos meses de junho, julho e agôsto de 1946 e na com

plementar realizada nos meses de janeiro � teverelro

de 1947,. com diagnósticos diferentes, ou julgados in

capazes temporáriamente"somente nessa última íns,

peção;
Cidadãos da classe de 1927 que tenham mudado seu

domicílio para êste Estado depois da convocação de
sua classe nesta Região Militar hajam comunicado
essa mudança no prazo de trinta dias como estabelece
o artigo 113 da lei do Serviço Militar.

II - Os convocados deverão apresentar-se munidos do Cer
tificado de Alistamento Militar.

Os cidadãos que não tenham sido alistados ou que,
por qualquer motivo, não possuam o Certificado de
Alistamento Militar, deverão apresentar, para fins de
alistamento, a certidão de nascimento ou documento
equivalente e três fotografias tamanho 3 x 4. O que
não tenha sido registado civilmente ou que não pos
sua prova dêsse registo, ou ainda, que ignore se foi re

gistado ou o logar em que o foi, será alistado de con

formidade com as declarações que fizer perante a Jun
ta de Alistamento.

(a) João Pedro GftJ
TeR. C·é!. Chefe da 16a C. R.

VESTlR·SE COM COHFORT0
PROCVRE A

Alfaiataria
QU�R E ELECiANEtA 7

ello
�Ul'l Felippe Schmídt 22 - Sobrado

Diretoria de Obras Publicas
(SERVIÇ_O DE LUZ E FORÇA)

C' Serviço pede a atenção po.ra as penalidades a que actao
sujeitos 011 conelun'\idares ne "020 de desvia de corrente .

O Codigo Penal Brallileiro, Capitulo I Secção IV prevê:
Art. ISS -- Subtrair,. para si ou para ou,tfam, COi8Q alheia moveI:
Pena .- Reclusão, de um a quatro aRolI, e multa de quinhentos mil

réis a dez contos de réis,
--

§ l' -- Fi. PENA AUMENTA-SE DE UM TERÇO, SE O CRIME É PRA.
TICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO.

§ 2' -' Se o crlminoso é primario e é de pequena valor a coiBa furo
toda, o juiz pode sublltituir a pena de reclullão pela de doten
ção. diminui'da de um a dois terçoll, ou aplicar somente Q

pena ele multEI'
§ 3' -- Equipara-lIe à coilJa mfJvel a ENERGIA EL�TRICA 01.1 qualquer

Qutra que tenha valor economico,
ii..... mstmy=;uO'J'F»')w!anrn= m ('oA!.,;...""""""'''''''''........_r..ullta:�. �

Dr. OSVALDO BUI:.CAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe, Schmidt Sil - Sala 5
EdHlcio Cruzei:vo - Florian6poUI.

Dr. Henrique 8·todieck
ADVOGADO

Rua Felipe Schmidt 21, sobrado-Telefone 1062
(Altos da (CASA PARAISO) _. Florianópolis

QUANDO TEUS FILHOS li.lJrvie ao seu amigo dista_te
um número da reTista O V.A.
LE »0 ITAJAí, edição dedl
cada 11 F-lf')rian6.pelis, e 88�

estará_ (t9DiPibllmd8 para
maior dJfuã(t eultm-al.

de n0888 te...

te perguntarem o que é
um lázaro, dize-lhes qne é
um enfêrmo que poderá re

cuperar ... saude com 11 te.
auxilio.

Fabricante e distribuidores dos afam.dal con�

facções -DISTINTA'" e RIVET. Po.,ue um gran.
de lJortimento de ccuamirol. ri.cadol, brin.
hon. e barato•• algodõelll, morin•• a..iamento.
pal'a alfaiatei. que recebe dil'etam�nta. daI!

Snn� Comerel••te. do lntel'iol' no ••ntido d. Ih. t '1:::0 rem '1 ao

Flo:rian6poU.ó � FILIAIS em Blumanau .·�LQje••
fdcriootll. A Coa0 •A CAPITAL- oheuna a oteng80 do.

...�tlaa tU'I.t•• d••f.tuol'om lIua. compra.' MA"PRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



S , JU ganu OlrSlIlli -o rsu suorg

a competência para a cassação é do Legislativo. Veremos, agora, quem
verdadeiros patriotas e de que lado .se escondem os defensores

.........._-_.- da política de Stalin,' no Brasil,

I I
, I

lT ii i�l() da Vitoria

coNACIONAl, 110

meuí.o dt' Esí radas de Hodagurn ; "A Ua,zl'ta": �el'\'iço Fotogr-áfico e.:
Confurrne vem sr-udo amulameu- O Governador Aderbal R, da, dr. Domingus 'I'rindade, Diretor de Inspetor CheJ'p de Dcrosa Sa.nil;'u'ia Cinematográfico,

iJe diwulgado, deH'['(t r=aliear-se nos Sih'a, que l]eixaJ'ú csí.a cap i ta l ama- Obras Pulilícas ; dr. José Nicolau An irna l ; -ugeuheiro F'cl ix ';-,chine-
próximos dias 2 'e :1 de agosto, em I nhã, viajando fie automove l, 1';]1'- Born, Drrctor d'e Terras e Coloni- gelow, Pr-esidente do D, E, R, em ISÃO CONVLDADOS ESPillCIATS
Parlo União e União da ViLória, a,' se-á acompanhar fia seguinte co- zação ; dr. Lauro Fortes Bustarnan- Jninvile ; engernherro 'I' a r c i s i o

reunião dos governadores Moisés. mitiva : Ie, Diretor da. Produção .Animal; Sohn,clt'er, Presidente do D, E, TI.., em Dr. Nerêu Ramos, Vicc-Pr'esi-c-
Lmpion, DO Paraná, ,e Aderhal R'I. Dl� Leoberto LcaL, Sec['cl.ário, da dr. Affonso Veígu, Dir-etor da Pro- Cano inlias ; p.ngenhiro Maroí lio MoL- dente da Repub lica: Presidcnte da
(la. ,silva, de Santa Catarina. Viação, Obras Publicas e Agricul- dução Vegcl.a l ; dr, Felix Schaefer, ta, fio Conselho Rodoviánio ; major Assernhléia Lcgfslativa: Presidente
Desnecessár.io se torna f'r-izar os tu ra ; d'l', J01\0 Dav i.rl FC' rrcira Li- Diretor rlc Defesa Sanitária

veg,e-,
An Ltlll i o de Lara Rihas, eI a Seene- do Tribunal de Apelação: Presíden

benerícios que de tão importante ma, Secretár io ela Fazenda; pro- tal; dr, Vitorino Avila Junior, Di- taria da Segurança Publica: 'I'en. te do Instituto Na-cional do Pinho;
conclave advirão para OIS dois esta- i fessor Lou riva.l Camara, Diretor r-eter ela Estrada de Feno Sanla, Arrurla Carnaru, ela Casa Militar cio Presidente do Instituto do, Mate;
OOS, já tão ligados por f rudicional Geral de Estatística, di' .. Haroldo Catarína.; dr'. Benoní ilibas, Diretor I

Gnver no do Estado; Nelson Nunes, Superintendente da Rêde de Via-
amizade � tacos de comércio 'P,�dpl'neira.s, Diretor do, Departa- do Departamento de Saude PUbli-l\cla

ealsa Civil do Governo do Esta- Cão Paraná-Santa 'Catarina; Presi-
_

ca; [Lplmtado ()rly Machado'; depu- do; Pedro ele Andrade Garcia, [118- dente do Sindicato dos ü\lIadeil'cj.rüs,
lado Pt-otógr-nes Vie ira: �lr, Romeu prLor Fiscal ela Fazenda: dr, ':\-1árin! ele ,J0invi],e; Presidente da Coope
MOI'eH'a, Procurador FIscal; dr.] Dias da Cunha, Inspetor de Terras rativa dos Produtores ele Ma te, de
Aldr-edo Damasceno da, Silva, con-.,

'c Coluntzação; dr, João ttégis, Im;-I Mafra;
Presidenl.es das Associações

su lfor Jur-ídico da Secretar-ia da TJPl'Ol' rlp Terras e Colonização: Ro- Comerciais de Joaçaba, Joirsvile,
Viação ,p Procurador Judicial do berto Lacerria, Ass isí.enle de Esta- Caçador e São Francisco do Su1;
D. K R,: dr, Altarnir Goncalves, tísí.ica: Iornalista Jairo Callado,. de Imprensa.

Lllla-se na Gl'écia, ··l.Iú l'('\'p]lII;ill) no I',(i':lgllai, 1)I'os,'l'gu,(' a gUP!T::!
1m Indonésia, lleina intl'anCjlJi.litiaüc na l-lLlUgri;l, IH! BlIIgúl'ia, na Po
lônia, ]\ão é de �(I"sêgo o n.mllJi!:'ll'l f' politico da '-e,ll.C'Zl!pln, de :'íical"agua,
d,c ::;, Domingos, ;-';uc,edem-sr rI,isLu'1'lJio,,, em COI;;ta Bica, <"'I"I"\·('s suces

siva,_; Il()� Estadüs Unidos, na França, lla lnglntel'J'a, DitaI/unI lia H,ll�sía,
llla. E;;j)anha, em Porlugal, A China l'll\,(ll!a lluma .call11Jallila l"l'atl'ecida,
Outras Ilações sE"mpre lla imiuenl'.ía dI' "It('l'a�()(;s da Oil'r!oL''i11 inkrna,

PORQl'E �

Sfio JJa;,La o ,"angur rir Lallt(l� milllüc,s file IlOmcll:" �acl'it'it:ailo,.; na

confiugl'ação mundial'? ;,\ão bastam tantos hOI'l'OI'eS, ilunta dl'sll'uir;ão,
tanta miséor:ia? Por,que não se COJ11�)I'oc'cllrlem os JJomcns '!

_\s causas silo "cmllJ'r as Ol'p,.;JJ1,l1S,

De lIm la,do go\'el'lIo.- df'''Jll'dicos que nua alenuem aos leg'itim08
intrl.'f's's-cs do povo p,e.1o 1'C'·:4Ilwi I o ,absolu t o aos priIllJcipo.j,s ria HH'clad,eira

liberdafie; eI'e outro lado u pl,lIlo comlmisüi ctt' re\'olução ü1[,f',)'naciouaJl,
procuranfio po.r lodos os meios, S,0meal' no. scio da;; nacional,irlaoe,::, o

espiriLo da desol'dem (' da anal'ljllia,
'H()je c{lmo Sem1JrC, 0'" dois rx.1 l'í'mO� - lnl.alitm'islllo e mal'xisJ1lo - ps

tão de mãos cladas paJ'a clpsLrllil' a Dem'oCl'a,cia, El1q,uanto isto, o;; (jlle se

diz,rm democl'aLas, ao l'n\'l\s de �l' unirem e con1'ralel'ni'zal'pm !l,a cl,err�<.1
cio iutp11e""e comum, lio"Lilizam-;:,1' B l11cLLuamrllle �,e apOllcam pOJ' ques
tões ,]e somemos illljJl)l'lilllC ia. rUl}lo sr jam a�.]l,el I)oS s'r"clIllClú I'jo� cio sis
lJema rjoC'Jlllocl'ático,

O ('�sc.ncinl para a ,\':l\:�), para o bem eslar cio pon, r' cJlIe ,"r I'es-

MAS5ASpc;ilr e se cumpra a COllslituiçiio,
Se JJoal'a def'l'mle-la dos inimigos cJ.c.cla.rados 'e im]li(�elosil's, 1'01' ]Jl'P-

.

.

ciso qur se QutOTg'llpm iW g'U\',HI'no, meiols enérgicos f' Iris rll'ús,licas, o
Por[r) Alr,gre, 29 (A, N,) - 1\'0

ALIMENTICIAC' 1.I'em que d'emallda\'a. Ul'u.gua.iania
eSCI'll!Pulo dO'utl'inlário nDo o dcyc imp;edir, Acima da doutrina em sua J �aidu fI,e Cacl'oCjui, Q.coneu o nas-

1€ltra, ('>?tá a. doutrina 1'!1l seu r,"pil'iLo, p o -espirita d'a Dcmncmci.a, neste ciJl1lrnLo d'e. UIlJa crialJça UI} cano de

I � pl'inwi!'a classe,
• •

"I. I
O pado- Le,w', inicio quando o

Lrl'J11 fJe. ixa\' cl, Sai,can, ,[elido ocol'l'i-

I I
do ,pm co.u.dições nOl'mais, a,pesar ria

�8 M�LDODES
cOnll[YlrLa 'aus'f'l1cia rios J"ecl1l.'SOS in-

li, li n I fiispcnsaveis, ,ES5a, .;;;ituação difieil
i foi, ·1'111 parte, comp'ensada pe.]o ca-

'"':" ����__......-_--
l'inho e o. respeito dis'jwnsa,do.s ]101'

:-;(' r Democracia qLI'e rle,s quercm, então de-ve <11a'\',cl' 1lma fórmLlla' ..

F t d B J todos O� passa;ge.il'os ,que OCll'paVl1m
qlH' a todos Ô'atisfa.ça, es ii O om esus o mesmo 'vagão de P claisse, o dc

["órmula ,que a Lo,dos 1I011l'a I'á, por maiores que sejam as h'fH1Si- Na ecnl euá l'ia igrcjw da V'enel'á- nO '567, elo .q11a,1 um dos lJa,t'wos sel'-

g,e,nciws, por,qllf' 'quando s,c visa o hcm supremo - a paz 'e a prosperi- v,el .ordem 'l'.erceira ,cle S, Francis- vi.u dr; l,r·)ito ao inesperado compa-

d I uhei.l'o da lenla viagem,
dadr so-cial - Loda a ]'Ienuncia é eligna de aplausos, 1� scrão os n08"08 eo a )'r.niLcncia, inic.i.ar-se-ão no

POI' uma fr�liíl coindidência vja-
dia 2 cle agosto 'el1t.ra.llte, as no'\'e-

J'a'vam" naq.ll,ele t1'em,. tl',ês I)rofesnas 'em ,honra ao SENHOR B.oM:
, JESUS. E"i'\�as nCJI\"ena,s serão 1'e8'3.-

SOl'I',S rIa Facl1ldad'c de i\:leelicina, de

O t·
·

d
·

elas acomp.a.nhadas de ,ea,nticos sa- BAlo HOl'izon.Le. ·che,fiando llma, ca-

espres lO la O O comunismo l'avana cJ·e ,C'sludalltes�O's quais em

.

���s q�I��� �e d�;C��I'��ãge��ri�e,�1ê:� companhia ele dna,s dout Ol'andas

e 5C111prr prrlc,edidas da BENÇÃO pal'fl'i1'àS, pl'leslal'um, de mono ade-

PAIU,S, 29 (li, r,) - A fil'mcsa do gOVCl'l10 em seu .]ll'ogirama d,c DO SAN'TIi:\Sl.iVlO SACRAlMENTO, quaclo, a nr,cessária <1S'sis,lênci,a"

beneficia'l' o povo reoenguer a Fl'ança, tolhell aos comunísLns o JraneoiDuas n1Ílssas 8C'rão resadas no d.ia A pHI"llll'iente é J<}lma Oswaldo,
1 [' L" quc' via.jltv<1 é!JCompanhairJa. rl,e spu

p!'l'sl ig,io qu.e vinhalDl co'nqui�lanclo no sleio do povo, Os fr.am.,c,es,e,s, mais (Ia : 'e� a, uma as 7 lJOr�,s com co;-
rna'l'ic!o, sr', Gados Os\valrlo, 1n,LE'r-

I· ':1 d
-

d "1- ,] d
. munllao gera.l le outra as 9 horas, '

I '1 d�,I\larOS Ia pnes'sao a �Uf:'Ila, 'es ao compr·e'encl8Jn o que o COm'LllllSmO cantada, cOln ser:mão ao Eva11.g'clbo, rompm'am a vwgem na,quc a C.lta r,

c wp-enas um plano paI J( 1('.0 da HussIa para dommar a Europa e o mun- A M'esa Administrativa, chamou a. .onrln o plequrollo via.ian�e e sna mãe
r'icaram so']) os cuida,dos rIo sr, Albi

do e por isto ,esrtão .ahalldllmtnclo os lideJ1'.es dessa ideologia, internacio- i'i as l'esponsa,lJilid,ades das fe,slas,
I I ]

-

1\.r
.' no Portpla Fagundes,

DaI. C+J'aça.s' a i·sso, Bidault, mi,nisLro do Exll'l'iol' da Frnnçn, Il'ccheeu por )11'0PO;; a r o' Emuo 'JesarlQ sr,

signif.icaüva moçã,o cle wn1'!3lJ(:a do Pal'lamentü, O�' cOl'l1unistas foram! i���� l;it��:�,ll�(i l'���ã�'���eSn��{izigó
dl'l'J'olados por 415 conl:J',a, 61 voLos, �

j 0_1\I_0_r_d_0_m_,I_'�_l, _

Urbanos Cr,) 597,63G,70; perfazendo ra os estudiosos de Economia e Fi-
um total de Cr$ 663,159.435,05, nanças,
O relatório em questão faz uma Na parte relativa ao movimento

do Banco cm nosso Estado, fazem.
os Diretores elogiosas referências
ao nosso -progr-ess'o. A elas estamos
certos não estão alheios os funcio-.
nárIos e Gerentes ela Sucursal rio
Banco do Comércio em Plorianópo.,
lis, e das demaiS' Atgôncias do Inte-·
ri'Ol' do Estado, aos qll'ais expressa
mos l1'OISSOS sil1'ceros agradecimen
tos pela colabOJ'ação prestada ao

nosso Comér,cio e Indúslria, bem
como fe.!icitamos pela parecia qne
·lhcs toca no ,progress'o da grande
organização; destacando, especidL
mente, 'o nome dos srs, Guida BoU,
gerente da Sucursal ele Florianópo
lis, e Julio Mon teiro, gerente Ja
Agência dc Itajaí, porque mais eie'
perto conhecemos sua atividade"
s.eu tin'O comercial e sua eledicaçãO' '

ao trabalho,

Ternos em nossa mesa de traba
lho o relatório das atividades deste
importante estabelecimento de crc..
dito, relativo ao exercício de 19,1h,
Como nos anos anteriores, regis.,

tra o "Bamercio" grande progresso 'Iem suas transações, o que vem prrJ-,
var a confiança e a preferência que
lhe são dispensadas pelos seus inú-
111.erOS freglle�es dos Estados do Bit'
Granlde do Sul, onde tem sua sétle,
do paraná e ,de Santa Calarina,
Sobre () capital recentemente lill

menlado para CINCOENTA 'MI
LHõES DE OR.CZEmo.S, já intcgra
Iizado em CrS 37,676,300.00.' foram
distribuídos dividendo's, de 8% rc

lativos ao 1° semestre e fie 10,% 1'('

lativos ao 2° semcstre de .1946, "('

cebendo ainda os acionistas um ju
ro voluntári'o na importância total
'de Cr$ 253,52(j,OO pelo tempo deco)'
riclD entre a data da subscrição ,lO
aUlllcnto de capital c a ele 30-{i-i) .. jI:,
Os elepósi tos !:'xistent'es em ",.,

31-12-4(j a,tingiral11 a Cr$ "."""
659.468,974,43 ou sl"jam mais Cr$ ,

39,047.8(i5,34 do que em 1945,
Dunnlle o ex.ercicio o Banco (LI

Comércio emprestou à Bancos Cr$
146.416,70; ao Coménciú """'"

.

2�2,178,994,�Z; �l Indústria "......

.

GUIDa BOTT2;y1-,848,192,/;>; a Lavoura Cr$ ",'
15,114,337,80; á Pecülária Cr$",,·1
100,124.455,30; á Partkulalres Cr$

,lI
análise do movimento comercial e

29,0t91;5?O,93; para Emrp, Rurais H;- il1dus,tri�1 dos três ,Estados sulinos,
poteoanas Cr$ 1,057,870,40; Idem constJt'lllndo l11at.el'lal ex.celcnte pá-

PARA FERIDAS,
E C Z E M A·S,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
f R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC,

Washington, 29 (U. P,)
O DepaTtamento de Agricu1tu- Def,1doblH'�mentora distribuiu 1.197,500 tonela- .,U n ti U
das de grãos e produtos deriva- de m·ln.',I".fí.1t�r;osdos para €xpo'rtação em se- �" ., q-; I

tembro 'ás areas em que o pro- Rioj 29 (A. N,) - Publica
duto escasseia, um matutino que COm o des-

I
O Brasil, nessa

distribuiçãO'j
membramento dos ministérios

recebeu 10,000 toneladas e a o sr, Bias Fortes será o ocupan-
Bolívia 4.000, te de um novo ministério.

Nasceu no trem

Grãos em Quantidade

ERCIO

I

Prof. Montgomery
Merryman

Os em
-

açao

Para Salvador, capital do Esta
do (la Bahia, 'via aérea, seguiu.
ontem () prof, Montgome.ry J'vI,erry
man, re-centemen Le tl'ans fcrido<
para a Associação Cllllural Brasil'
Est.a.dos Unidofí. druquela ciclJac1e.
Ap8tSar de haver permanecido

em Florianópolis pouco mais de
ano ,e meiü, o prof. Merryman,
graças ao scu cavaJ.herismo oe'

aprimorados dolef: de coração,
conseguiu captar a amizade- de to
dos com ,que tcve oporLL1nirl�de de
l)l'ivar, motivo por que gTande é a

lacuna que d'eixa no seio da socie
dade florial1O'polense,
Ao darmos o nosso abraço de'

dl'spedidas ao nosso parlicular ami.!..
go, JOl'mulamos, hem como à sua
exma, ;?spôsa e genlis rilhirlihos, os

llO�SOS melhores voLos dE' fdiz 'es

lntfa na boa terra halliana,

.I0JU b'RAI,\BJ1

monH'lllo gra,ve da "ida illlpl'nacillnal, reclama (1.(:ão i'irme e \'igilan�e,
medidias ]'igol'üsas l; inlran.sigcn I es,

OU [lOS unimos conlJ'a II inimigo cornum - o cX'/.l'cmismo - ou

Del'I'cemos pa,ra que ele \lCllça,
Dianl.e de tão grasp jJPl'igo, (l hom scnso rJ.eve guiar o.s 11.osso<s po

liticos,

os l)I'imciros,
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