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LONDRES, 29 (U. P.) .. NO EDITORIAl DE HOJE, INTITULADO "INCERTEZAS NA ARGENTINA'" O O"THE TIMES" DIZ�

"A NOMEAÇÃO DO EMBAIXADOR BRADEN PARA SECRETÁRIO DE ESTADO AMERICANO PODE SER PRESUMIDA COMO
UM SINAL DE ABANDONO DA POLíTICA QUE PERMITIU À ARGENTINA SER Sf.GNATÁRIA, PRIMEIRAMENTE DA DE·

CLARAÇÃO DE CHAPULTEPEC E, DEPOIS; DA CARTA DAS NAÇÕES UNIDAS. ALIÁS� A APROVAÇÃO DE BRADEN AOS
TeRMOS DAS DECLARAÇõES FORMULADAS POR ROCKFELLER, REFORÇA O GOLPE DADO NO PRESENTE GOVÊRNO

ARGENTINO"

o
o MAIS ANTIGO DIÁRI8 DE SANTA CA 'fARINA

Proprietario e Diretor·Gerente MOACYR IGUATEMY DA SILVEIRA

Ano XXXI I
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GuaruI·�a-o da paz Estocolmo, 28 (S. LP.) - Che-
\I

.

garam :10 porto polonês de Dan 1-
S:_ Franc.i�c.o, 28 (U. P.).!_ A zig, 24 mil famílias polonesas cva-

•
Uníão Soviética transformar.� Port- cuadas das regiões situadas ao Ies
Arthur l1U� poderoso bastião na-, te da Unha Curzon. Estas famílias
vaI.' guardião da 'pa:;; no Extr��o serão localizadas no distrito de
Onente, segundo indicou a rádio Dantzíg, nos terrenos que outrora

«Com certeza você é outro que vem me pe-
de KhabarovskI. foram confiscados pelos alemães,

dir a tarde livre parar: fazer o «Hara-Kiri».
Desde Pearl

depois de um completo extermínio
dos seus proprietários e famílias

I
que aí moravam. Os terrenos aban-

S. Francisco, 29 (U. P.) --, tuários. Por sua vez, o coronel
H b danados pelos colonos germânicos,

A rádio de Tóquio revela que, Yoshimari, que era adido dum ar .our também serão destinados às famí-
desde a capitulação, do Japão, príncipe japonês morto pela I Nova Iorque, 29 (U. P.) _ l!;s polonesas.
36 me�bros. das s?cIedades ul- bomba atômica em Hiroshima A Companhia MacKay anun- O-e-z-e-n-o-,-e--m-o-r-t-o-s--tra-nacíonalístas fizeram o ha-

icíd doí d' d
.' cía que será restabelecido hoje. . à' t d I'

.' SUlCI ou-se OlS ias epois, .., ... .

ra-kIr�, uns ian e ?'pa acro
.

'
. _ O serviço rádio-telegráfico díre-

imperial, outros em vanos 88.n- em smal de expraçao. to entre Tóquio e os Estados Manilha, 29 (U. P.) - O

Fascistas ainda em atividade,f::��:t�:!���::a7it��i �%��::�t:��e��r���e!�
.' . tropa de ocupaçao. Mas, ate cano, que já se estabeleceu em

LONDRES, 29 (U. P.) - Os fasclst!lS amda contmuam segunda ordem, o serviço fica- território japonês, sofreu um

em atividade na Polônia, procurando cnar e fomentar. uma rá limitado a despachos dos acidente, ao decolar de Oki
atmosfera de anti-semitismo. Foi o que info�mo.u. a emlsso�a prisioneiros de guerra, telegra- nawa. Todos os dezenove
de Moscou, ao desmascarar os elementos reacIonar�o? e tascís- mas oficiais e comunicações da' ocupantes do aVIa0 morreram,
tas autores dos últimos distúrbios anti-�emitas v�nflcados, em imprensa. e perdeu-se valioso equipamen-
Cracóvia. Segundo a mesma fonte de mformaçao, o governo to. Mas outro aparelho foi íme-

polonês de Varsóvia está envidando esforços par!l proteger. os O POVO decidirá diatamente mandado para
judeus e estirpar, completamente, a ameaça rascísta no pais. Atisugi, em lugar do sinistra

do.Avanço russo

a ����o�e;i�iá��tja ilh:��� «Na tempestade»! I Dez anos serão
kalina encontra-se em poder Roma, 29 (U. P.) -- O jor-I prec·lsosdas fôrças soviéticas. Foi o que naâ socialista "Ava�ti:', di�
Comunicou hoje o Alto Coman- que o marechal Badogl_l.O. est.a
do soviético. Segundo a mesma procur.ando ven�er os origmais
fonte de informação ao sul de' dum livro, escnto desde .que
Rarnachtka, outra� tropas, foi s�bs�ituido �?r Bonoml. A

operando com unidades de obra intitula-se :r:-ra �em�esta
gUerra da esquadra do Pacífi- de" e parece _ter sld�, Ir:�p�rada
co, capturaram as ilhas de na publicação do DIana do

ehinshiri, Urakauru e Oruak. Conde Ciano".

Coisa difícil
Londres, 29 (U. P.) -- O al-

mirante do Ar sir Arthur Har
is declarou ao "Daily Express"
ão acreditar que a bomba

tômíca signifique o fim da

guerra. As guerras continua
rão até que se modifique o co

racão ou o figado, ou onde

quer que seja que residam as

paixões humanas, e até o mo

mento não há indícios disso.
Mas a bomba atômica permiti
rá mesmo à menor nação ga
nhar uma guerra. Mais adian

te, sir Arthur Harris disse que
deseja aposentar-se, porque
acha· que tem direito a um

poucoJde sol. E está procuran
do um país onde não existam
lefones nem automóveis,

{ viões riem burocratas, para
-

estabelecer-se ali.

Carvão para a
Holanda
Haia, 28 (S. H. 1.) - Informa-se

que as estatísticas recentes indi
cam um aumento constante das
quantidades de carvão que chegam
ii Holanda, o que é de importância
vital para a restauração da vida.
Em maio p. p., a importação era

de mil-seiscentas toneladas vindas
da Alemanha; em junho, o total
'subiu a vinte duas mil toneladas,
para alcançar quarenta e nove mil.
em julho. Espera-se que o total pa
ra o mês de agosto será de cinco
eu ta mil toneladas do distrito ale
mào do Ruhr e mais vinte e cinco
mil dos Estados Unidos.

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

De Hollywood
Hollywood, 29 (U. P.) - O

ator inglês Gary Grant e seu

patrício, o diretor Alfred Hit

chJwok, formaram uma socie
dade para filmar uma versão
lYlodernizada de Hamlet. Mas
a fita só será rodada para o

ano. Enquanto isso, Ronald
Colman recebeu proposta pa
ra atuar ao lado de Anna Nea
gle, numa fita musicada, tam
bém inglesa, chamada "Picca
tlily 1945", e que constituirá
evelação das relações anglo
mericanas no momento atual.

Agora está cerlo

Seria, de falo, deslealdade
NOVA IORQUE, 29 (U. P.) - O embaixador Braden, re

presentante do govêrno norte-americano em Buenos Aires, pro-
nunciou violento discurso atacando a política desenvolvida
por certos govêrnos totalitários. O embaixador Braden que
pronunciou seu primeiro discurso desde que foi escolhido para
auxiliar do dr. Byrnes, destacou entretanto que era um grande
amigo do povo argentino no que não tinha culpa pela política
totalitária. O diplomata norte-americano dividiu seu discurso
em duas partes. Na segunda parte de seu discurso Braden sa

lientou: "Não seriamos leais à nossa pátria e aos princípios
que professamos e defendemos, se, uma vez descobertas certas
atividades, não as denunciassemos abertamente e não traba
lhassemos para exterminá-las pela raiz". Acrescentou ainda
Braden que a "guerra que terminou não foi travada para jul
gar o maior criminoso e sim, também, os seus sequazes, cúm
plices e acoitadores".

Dadóglio suscita dúvidas ...

ROMA,29 (U. P.) - A comissão de depurações, submeteu,
ôntem à noite, à Alta Corte de Justiça, uma lista de 77 antigos

1 senadores, para que decida se a atitude dos mesmos, durante
a era fascista, justifica que sejam privados das prerrogativas
senatoriais. Simultaneamente, outros 14 senadores foram no

I, meados. membros da Assembléia Consultiva, cujos trabalhos
serão iniciados a 19 de setembro, o que significa que a ficha

I destes é absolutamente limpa. Entre os duvidosos, figuram o

'marechal Badóglio e o conhecido especialista em doenças tro
picais, Castellani.

Recuperando bens
roubados

Vestiario e

alimentos
Estocolmo, (R.) - ° delegado da

Cruz Vermelha Polonesa, sr. Ko
walewski, voltou da Dinamarca,
onde se encontravam cerca de 5.000
poloneses, dos quais 1.400 em Co
penhague. A maioria desses polo
neses refugiados, foi evacuaria da
Polônia Ocidental, pejos alemães.
Eles carecem de vestiários e ali
mentos.

Haia, agosto - lniciando-se com

bons auspícios a tarefa de recupe
rar propriedades roubadas pelos
nazistas, uma comissão encarrega
da do problema [ú conseguiu relu
ver e devo I ver aos seus legítimos
dçnos três llJ i I barcaças, cu] os car

regamentos ultrapassaram a um

milhão de toneladas. A comissão
localizou, l a rnhcm, certo número de
navios alemães e outros barcos per
tencentes a nazistas holandeses. Es
ses serão convertidos em proprie
dade do Estado, que vai utilizá-los
para ajudar a resolver a crise do
transporte.

Recuperação
polonesa

TOt(YO�J�Jl
p���

S. Juan do Porto Rico, 29 (U.
P.) - O presidente do Senado,
sr. Luiz Munoz Marin, decla
rou que serão dados passos de
cisivos, em Washington, nos

Estocolmo, 28 (S. 1. P.) - .Os próximos 15 dias, no sentido
<lan()� e�,�lsad()� pelos ]Jombardc]o,s de permitir que o povo de Por-
nlcmács a capital polonesa, Varso

.

.

. . .

via, furam reeenlelllente calcula- to RICO decida em plesbícíto se

(.IOS
('111 24 milhões de libras

este_r-I
a ilha deve se transformar em

linas',Par.a .a completa reconstrução República independente do Do
ele Varsóvia, serao p_reclsos, pelo mínio ou em um dos 49 Esta-
menos, dez anos de intenso traba-

d da U
.-

A
.

lho. 1 os a umao menearia.

«Aos·mortos heróis»
Bruxelas, 23 (R.) - Por ocasião

da passagem da Data Nacional nor
te-americana, o coronel Morgan,
adido militar estadunidense junto
aos exércitos aliados em Londres.
depositou uma corôa de f1ôres no
cemitério de Brookwood, na secção
polono-belga, com os seguintes Ic
treiros: "AOS MORTOS, HEHOIS
DAS NAÇÕES ALIADAS",

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A exposição-de-motivos do

Ministro Capanema
Rio, 28 (A. N.) - O Ministro dar início á constítuicão de recur

Gustavo Capanerna, apresentando ses do fundo nacional de ensino
à consider-ação do presidente da pr imár io, foi expedido o decreto
República, o decreto-lei que regu- lei 6.785, de 11 de agosto de 1944,
la o processo de concessão de av- criando um adícional de 5% sôbre
xili.os federais aos Estados, Terri- as taxas de imposto de consumo,
�órios e Ditnito Federal para 0 que inciele sôbre bebidas. Com base
desenvolvimento do ensino primá- nessa disponibilidade inicial o 01'

rio, fê-lo acompanhado da seguiu- çamento do Minislério da Educa-
te exposição de motivos: "O ensí- çâo e Saúd e para o correu te exer-
no primário desde o ato adicional cício consigna a dotacão de 15 mi
de 1834, foi deixado em vosso país .lhôcs e 500 cruzeiros" para a

con-Iá Inicíatíva e à responsahilidade cessão de auxílios federais para o
exclusiva dos poderes públicos re- ensino .pr-imário, a cada uma das
gionais e locais. unidades federativas. A concessão

O govêsno nacional tanto no do auxílio federal está condiciona
Jmpério como na República perrna- da á expedição de especiais dispo- Inec,elu alheio ao problema. Por sições regulamentares. Juslamente
maroa-es que fossem os ....apelos da para fixa-las é que lenho a honra
opinião pública, por ma.is viva que de apresentar á esclarecida co ns i
tivesse sido a palavra dos pedago- íeração de v. excia., o incluso pro,
gos e dos sociológos, a acão nacio- jeto de decreto-lei. O Ministro da
nal [amais se fez sentir "a não ser Educação e Saúde está neste mo
no caso das subvenções esporadi- iuento em direto cntenthimcnto com
caruente concedidas para fins ele () :vJ.ill'istério ela Fazenda visando
nacionalizaçâo do ensino primário obter a cxped ição de um novo de
de arlgmns pontos do terr itór-io Na- creto-Iei que inst.itu.a fundos novos
ciorial. Foi sob o govêrno de v. ex- 'lU. amplie os auxí.lios para o ensi
cia que se inaugurou em nosso no, para que possa v, cxci a. dup li
pais a intet-ferência sistemática de cal' ou tripãicar para o próximo
iniciativas com que se f'ix au-am de- exercício financeiro, os recursos do
terminados cr-itér-ios de aplicação Iundo nacionad ele ensino primário,
das rendas públicas estad uais e O programa da intervencão Ii n an
municipais para o desenvolvimento ceira federal no quinquên io COIll
dos sistemas de ensino 'primário, ircendirlo entre 1945 e 1949, para o

O Ministério de Educação e Saú- .lesenvclvirnento em toelo o país cio
de deu início a um conjunto de ensino primário, deverá progredir
providências, tenelo por objetivo )5 recursos ele lal modo que em
tomar orgânica a ação federal com 1949 eles lenham atingido pelo
relação ao problema do ensino pr í- nenos a cifra ele 300 milhões de
rnáoio, e visando não somente • ct-uzeis-os. Os últimos dados esta
Iix açâo de dir-etrizes e elas base:') tisticos concernemles às despesas
ma� também a mobilização de realizaelas em todo o país com o
maiores recursos financeiros. ensino primário referem-se ao ano
Não é esta a oportunidade para de 1944.

tratar do primeiro assunto, isto é, A importância total aplicada pe
da questão das dir-etrizes e das ha- los Estaelos, Territórios, Distrito
ses elo ensino primário em nosso Federal e 1\litll1iópios se elevou a

país, matéria que, de um modo ge- cerca de 480 milhões ,�le cruzeiros,
ral , deverá ser regida pela lei 01'- Uma vez que os compromissos as
gân ica do ensino primário cujo sumidos no Convenio Nacional de
projeto,. já concluído, poderá ser Ensino Pr imánio sejam cumpr idus
dentro de pouco decretado. i ntegralmente, há de se esperar
A presente exposição tem por que a soma de todos os recursos

fim encaminhar à elevada consi- estaduais e municípios deslinaelos
der-ação de v. excia., um projeto ao ensino primário atinjam 110 ano

\,regulame.ntando o processo de cnn- de 1944 a cifra de 700 milhões de
cessão de auxílio federal para o cruzeiros, Tudo significa que ncs

e!l�i�o prim,ári? aos Estados, Ter-, = época, reunidos. os

reCt.lrsos Jc
r itór ios e plstnt? Federal.

. {IJ�eaIS, estaduais e municipais, es

.

O lado f'inancei ro elo problema e I te,laI_nos aplicando ao ensino pr i

[ustamcnte .
aquele que rle modo I �áI"IO em tordo O país, a irnporf ân

mais Imediato tem prowra." • ela de um milhão de cruzeiros.
Mdn istér io de Educação e Saúd •. Todos os esforces devem ser envia
Na verdade, o desenvolvimento do dos para que 'essa situacâo seja
ensino em nosso país, está depen- conqmistada. E assim mcdinnj e
dcnelo muito menos de princípiOS ;ucessivas providt·.neias riO'OI'osa
e, de té�nicos ,do que. de recursos n,lente eslu:dadas e poslas e�l prá·
fl.n�ncelros. _Ja possmmos em ma- bl,c� ,de acordo com as no·ssas pos{
tena ele enS'1no uma elevada OUltll- slblhdades finaiJ1ceiras e técn.icas
.ra pedagógica. Aos planos e dire- o govêrno federal ol'O'aniza em ter� Itnizes pã·o ap�es'enta<,elas as diferen- �l_lOS de!initivos o p�a.�o de sistel�lá-te5 1I'11Ida.des federativas, uma dese- llca acao com relacao ao ens1l1o
jável uniformidade. primário d,o país".

"

A questão Ido dinheiro e qt"
apresenta um as.sunto realmente
,de importância, ')fois da deficiên
cia de recursos final1'cejro� e qu.e
decorre a relativa ins.uficiência de
nossos sistemas escola.res de ensi
no priJllário,

ProvaKlo está que para'resolver o r( Dr. OSVAL'SO BUL6AO VIANNA
problema de modo seguro o per- D J J BE SOUSA CABRAL
l1umente, é de todo imprescinrdível

,r, ..
.

.

a in'berferência federal. Forçoso é

I
ESCRITéRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5

Ique a União coopere, mediante a c1"
'

F' 1cOflic'cssão de auxílio federal COl;n
E ifíc:io Cruzeiro - lorianopo is.

todas as unidaldes federativas, v-l- .". ...__............. _

saneio proporcionar,lhes o indis
pensú·vel cOllllplemento fi·nanceiro
com que possam atender ás deM.
ciências de seu aparelhamento es

colar pdmário.
Para servir de base a essa políti

ca de cooperação federal foi cria
do ,Pelo decreto-lei 4.958 de 14 de
novembro de 1942, o fundo nacio
nal de ensino primário. Ten'(lo ('m

vista que além da cO'olperação fe
deral, necessário era tomar cnda
vez maiores os recursos t1csllinaclO$
pelas unidades federativas, ao en

sino primário, o govêrno federal
com elas celebrou o convenio na

ciona,l de ensino primário assina
do a 16 de novembro de 1944. Para

L·o C O m. O V e
Vende- se um semi, lixo de vapor superaquecido «LANZ"', último tipo, NTO
IV, de alta e baixa pressão, sistema tubular extraivel, preaquecedor de água
e superaquecedor de vapor com lubrificação automatica permanente; distribui
ção por valvulas: 4ILENZT» com dois velantes de 2.000mm" desenvolvendo

as seguintes forças: 130 / 155 / 185 H. p, etf
com fornalha especial para serragem e cavacos; algumas peças sobressalentes,
com duas correias de pelo de camelo (Inglesas). Serraria São Paulo, rua dr.
Carvalho de Mendonça, 40 - São Paulo - Pode ser visto funcionando,

Seja
4parêJbos elétricos
A Instaladora de Flo-riaaÓo

polis, à rua Trajano n. 11, av],
sa a sua distinta freguesia que
líspõe de operários habiHta
los para executar insta1,aç;:!e
'e Luz e Fôrça em geral, for.
'lecendo orçamento grátís e
'em compromisso para seus
serviços.
Possui também oficina esps,

.íallzada com técnicos profís,
.íonaís, para consertos de apa.
-êlhos elétricos, enrolamento
le motores e dínamos, estabí.
izadores, ferros de engomar,
ogareiros, aparelhos médicos

. outros, com exceção de apa
relhos de rádio,

r-'f!If=em

Õ LlDER DA IMODA

de

MACHADO I: ClA.

Confeccionando o sau
terno na

Alfaiataria Líder
éü Ih! lcud41...

:P:

�

{�� �.

��� ACUTIS�p� 'If(� u#
P\�, CREMI:

1�:I,Ia'jlln

ClfiUDIONOR DUTRI
Rua Sa§danha Marinho 2-A

FLORIANÓPOLIS

Virilidade!
forca!
Vigir!

Com o tratamento pelo reputado pro
duto OKASA, - Á base de Hurmõntos
(extratos glandulares) e VitamInas sel_e
clonadas, OKASA é uma medicação
racional e de alta eficacia terapeutica,
em todos os casos ligados diretamente
a perturbações das glândulas sexuaes.

OKASA combate vigorosamente: fra

queza sexual em todas as idades. sob a

fôrma de i'_8uficiência glandular ou víta

minal, senilidade precoce. fadiga e perda
de memoria no bomem: frigIdez e todas
as perturbações de origem ovariana,
idade critica. olJesiúade e magreza, fla
cidez da pele e rugosidade da cutis, na

mulber, OKASA (importado dirdamente
de Londres) proporciona Juventude,
Saude, Força e Vigor. Peça f?,rmul�
"prata" para homens e fórmula ouro

para mulheres, em todas as_ boas Droga
riaç e Farmacias, lnformaçoe" e ped,do8
ao Distr, Produt06 ARNA. - Av, Rio
Branco. 109 - Rio.

NOVO HOTEL
de Miguel Rodrigues de

Sousa
Angelina, Município

de S, José
(Viagens diretas ou VIa

S. Pedro)
IDEAL PARA REPOISO

I

Não se aceitam hóspedes
portadores de molesti�s

cont'.lgiosas feda M. Orofino
Cirurgiã - dentista

Diplomada pela Escola de
Odontologia da Faculdade
de Medicina da Univer-
sidade de Porto Alegre.

Consultas com hora mar

cada, no periodo das 14
às 19 horas,

Consultório e Residencia:
Rua Esteves Junior 129.

Telefone - 1218.

o do diasanto

� ��..-- ..ma--� '�----�
Degolação de S. João Batista

ADV()(} j-\D()S

I R. H. BOSCO LTOA.
I ITAlAi - S· CATARINA

COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:
Representaçõe.

Consigntlções •• Conttl Pr6pria
Ruo Pedro Ferreira, 5

2' Pavimento
CAIXA POSTAL, 117

Telegrófico

Transportelll Marítimos; Ferra.
viários. Radoviál'ioQ, Aéreos,
Casco., Fôgo. Acidentes do
Trabalho, Acidente. Pe.�cai •.
Re.ponliabilidade Civil e Vida.

Endereço ({ B O seQ»
-

Sedas;' CaselIliras

CASA $A ,.

O rei títero Herodes Antípa.,
eempre receiOIO de perdeI' • resto
de poder que OI romanos lhe ti
nham deixado, via de moa, olhos
a e:J;\i1lrrne influência que o Bati.
to exercia sôbre as massas, Procu
rou oca_ião poro tornar inofensivo
o grande pregador. E.ta ocaai1io
se aprelientou, quando João repre- 1111���������������endeu o rei por causa de .uas re-

-

loções criminOlas com a espô.a do
irmão dêste e por causa de suas

al'bitrariedades com as quais opri.
mia o povo, João foi prê�o, He�o
des, porém, começou a apreciar a

convição desinteressada e 011 firmes
princípios do grande homem. 8on·
sultou-o frequentemente e prote
geu-o contra 011 manifestações de
6dio da mulher adúltera, que via
mortalmente ofendida 'sua vaida
de, Mas por ocasião de um fell
tim, tendo o rei o eS].!lírito anu- Ate' I'Rct "%00,0·.6viado pelas libaçõell, concedeu à � -li J U

Isua enteada a eabeça do Batista Precisa·se alugar uma ca.a, não
como recompensa de suas exibi- muito distante do Colegio Coração

I' ções
de dansarina. Assim morreu de Je.ús. Pagam.lle atéCR$ 300,00

I Jeão Batista eomo d!lfensor da mensa�., adeantadamente. Dão·se

J santidade do matrimônio e da I referências, Informações nelta Rs-
juatiço para com o povo, I dação,

Agência. e Repre.entaçõe. em Oeral
Motriz: Florian6poU.
Rua João Piato, n, 9
Caixa Postal, 37
Filial: Ore.ciúma

Rua Floriano Peixoto, ./n (EdU.
Pr6prio),-Telegrama.: ·PRIMUS·
Aq.nt•• no. principal. tnuniciplOl

do E.todo

e Lãs

ORLANDO SOé\ l{PEJLL]
Rua Cftnselbeiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)

Caixa Postal 51 --- End. Teleg.: «�carpelli» --- Florianópolis

aOSA
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J!)ecorre hoje o natalício do sr

João dolo Santo. Areão, alto func.
do Dep. de Educação.

*

Transcorre hoje o natalício da
I Sã) Paulo

exma. na. d. IZQura L3al, ellpêll
do sr. Miguel Leal.

•

res.

5 ... que o ferro, nos primei
ros tempos de seu uso, era mui
to raro e considerado como um

metal precáoso, ele modo que
recenlemente foram encontra
das na Suíça joias provenientes
de Id3Jde do Bronze feitas clêste
último me·tal com incrustacões
de ferro; e que, pelo me'�mo
motivo, os celtas britânicos da

é<poca de César usavam como

meio de pagamento cubos de

ferro' de pêso convencional.
6 ... que a Bíblia de maiores

dimensões ex,is,tente no mundo

Tése. e Memorail encontra·se na Biblioteca Real
Doubléll e tricromia. de Estocolmo; que a caIPa de

Revillta•• AvullOIl • Caixal •

Elltojol, etc.
tal obra, de madeira, tem 4 po-

Cldada-o bOBO
r • legaldas Ide es,pessura; que suas

. rarlo Aceita encomendas para o interior do E'stado páginas medem 5 palmos de

Nova Iorque, 28 (U. P.) Rua Tiradentes n0, 10 ••• Florianópolis Santa (atarl'na
comprimento; e que, finalmen-

De Gaulle recebeu a cidadania

"
te, emvregal'am-se as 'peles de

honorária da cidade de Nova 200 burros para a confecção do

Iorque, numa cerimônia rea- I
pergaminho das 309 páginas de

lizada perante milhares de pes-I CONTA CORRENTE POPULAR que se con1Jpõe êsse fenomenal

soas, diante do edifício da Pre- Juros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00 livro cujo valor é inestimável.

l;t�;�:�;i:��!���tI���rg�1 Banc;d;Õí�r;it;fed��âi S. A. I Até CR$ 300,00 Reguiád�-
França, que, por sua vez, con- I .

Precila·.. alugar uma ca.a, não por decreto
cedeu ao ,prefeito de Nova Ior-

CAPITAL: CR$ 60.000,000,00

I
muito ,diltante do Cole_?io Goração Rio,27 (A. N.) - Foram re-

que as insígnias de grande ofi- RESERVAS: CR$ 12.500.000,00 de Jel�lI. Pagam-Ie ateCR$ 3�O,OO guIadas por decreto as despe-
. - d 'I R T· 23 FI

. .. menlal., adeantadamente. Dao·se '. '

clal da Legiao de Honra a' ua raianO, • orlanopollS referinciaa. Informaçõell ne.ta Re· sas de matenal e de aluguel de

França.
I
.... -.: dagõo. casas das coletorias federais.

Eleições na
Checoslováquia
Londres, 28 (U. P.) - Ará·, :---------------------'----

dia de París anunciou que o
I

presidente Eduardo Benes as

sinou um decreto marcando,
para setembro próximo, as elei.
ções para o novo Parlamento

Ida Checoeslováquia. Acredita
se que a primeira sessão da as

sembléia, após a eleição, será
realizada em 26 de outubro.

Vida Social I
Aniversários:
Completa hoje roeu primeiro ani

versário a menina Marilda. Silva
Furtado, filhinha do sr. Joào Ra

mal Furtado.

Faz anos hoje a exma. Bra. Ma
ria Goulart Sovai, digna elpôlla
do Ir. Miguel Sovas, Hacc l do Irn

posto de Consumo.
*

O dr. Tomaz WOOdl, Insp. vete

rinário do M, da Agricultura, faz

onOI hoje.
'"

A data de hoje assinala o ani·

vefllário do dr. Antônio Gallotti,
residente no Rio de Janeiro.

•

Fazem anos hoje:
o Ir. Heitor da Silva Dutra, {unc.

público a.polentado;
o Ir. Gumercindo Caminha, fune

dos Correioll e Telegr.;
o dr. Cid Campos. advogado;
o .r. Max Kuenzer, func. da fir-

ma Ca.mpcs Lobo & Cio.;
o Ir. Oto D_l'abuch;
o sr. Genésio Joaquim Godinho;
o sr. Guilherme Silva. func. dos

Correio&! e Telegr.;
.

o jovem Leonardo lndio Fernan

des, filho do Ir. lndio Fernorrdes :

o menino Carlos Bati.ta de

Souza.
•

Gentilezas:
O dr. João Iosê de Souza Ca

bral, em atenciollo cartão, agrade
ceu a nota data por êste jornal
sôbre leu aniverllário natalício.

*

A .ra. Celia Campos, envíou-nos
gentil cartão agradecendo a no tí

cio de leu natalício.
•

Firmado pelo Ir. Cid Rocha do

A·lnarol. diretor da Elcola lndustr:al
de Florian6polis; recebemos aten·

cioso convite para·a inaugurcsção
dum. retrate do sr. dr. Nêreu Ra

mos , no golDinete da direção da

quela Escola. dia 3 de letembro

pr6ximo. àll 14 horas. Gratos.

B� IT O
O alfaiate indicado

Tiradentes, 11

Às nossas leitoras I
I
!Avillamoll noasas gentis lei

toras que, a partir da pr6-
xima quinta-feira. dia 30,
iniciaremos a publicação se

manal de uma lIeccão femi
nina, a qual lerá ampliada,
grad4i1tivamente, dentro das
nOllas pO.libilidades
T&da e qualquer colabora

ção para a nova secçdo de
verá ler enviada para: «O
Eltado» - Secção Feminina -

Caixa Po.tal, 139 - Ilorian6-
paUl.

Tudo ,

e Brasil Rua [Recorreu ao Ministro da Justiça
Ante-ontem; à. 17 horas. com a RIO, 28 (A. N.) - Uma delegação de membros do Parti-

presença de c l tcs autCDridadell cl- do Trabalhista conferenciou com o presidente do Tribunal Su
vís, ecluiásticall e militarell, e de perior Eleitoral afim de pleitear uma prorrogação de 15 dias
tôda família Martinho CaUado,
relllizou-lIe, .olenemente, a Inou-

no prazo para o alistamento, alegando a impossibilidade de

gura§ão da Rua Martinho Ocl lo- se� concluido no prazo fixado, o alistamento ex-offício, e que o

do. Em nome do sr, prefeito da alistamento requerido ficará muito prejudicado. Pleiteou tam
capital, 1Ir. ceI. Lopes Vieira, íricu- bén: que o -r:ri.bu.na� proponha uma redução no prazo para a

gurou aquela via pública o IIr. Ma- desinc t b I
�

d 90 4 d
noel Ferreira de Melo, proferindo.

ompa I _1 izaçao, e para
_

5 ias antes. das eleições.
brilhante díacuesc

Essas pre�ensoes ao q�e consta, nao foram acolhidas pelo Tri-

A arita. Zita CaUado F'Jorea, em

I
bunal Eleitoral. Em VIsta disso o Partido Trabalhista recorreu

nom� da fa�ília, pronunciou Gl ao Ministro_da Justiça para que intervenha por meio de uma

se�,uplrnetzeadoraçao. I h I representação a ser encaminhada ao Tribunal Superior Elei-
os sen lares e sen oras. t

.

1
-

É cm nome de todos os descen- ora.

dentes de Martinho Calado que vos ----F--A--R--M--A--C--I-A-------------------ralo - para agradecer a hornena- ESPERANÇA
gem à sua memória prestada com a

.

inscrição do 'seu nome na placa des- A. SUA. FAlIlÁClA
ta via pública. I C ft.._L Mal

. •

Não o conheci, porque êle fale-
.. .IH...... ra, 4 • 5 - fCi)H 1'.111

ceu em 1914. Meu pai, porém, que, Ler.,......adI.
..

desde moço, com êlc privou na! :=:-------------------------------

�Wi��1;�!�:��?f,:�i�'�i::Y�';�1�1'Como se trair não bastasse...
Ih�Ii�ll;l� ��7J�pr�a oql��l��l�g�a d�i��: O��O, 28 (U. P.) - Os trabalhos da sala do julgamento
bado de uma auréola de bond'ade. de QUl�lmg foram. suspensos afim-de ser feita inspeção no Cas

,

Por tradição familial, portanto, telo Gímle, propriedade do arqui-traidor norueguês pois se

� ��l.e �ambéIl1 me acostumei a �e- gundo se afirma, Quisling adquiriu e mobiliou suas �esidê'ncias
I.�l a lo: e parece-me que, se ele com fundos roubados ao Tesouro Público
\'IVO fosse, maior-es razoes encon-

.

traria eu para o amar, porque é o

conta to das almas e dos coracões
que gera as simpatias e os afetos
mais ternos, mais compreensivos
mais legítimos.

'

Porém, alguns dos que aqui se
encontram neste momento emocio
nal, de certo o conheceram e viram
quanto era nobre a sua "iria na reta
simplicidade do seu desdob;amento.
Jornalista, começara desde menino

�'0ll10 tipógrafo, a sua atividade n� IImprensa da antiga Destêrro; e

conheceu, por conseguinte, todos os

l1l�andro,s ?a profissão. A sua pena
Foi br-avíss imo florete em lutas no

bilitantes. Combatia com idéias
1. " que a fêmea do liaploch-

por idéias. Porisso, nunca dexou d� remis mnlticolor, um peixinho
estar ao lado dos interêsses popu- africano de escamas irísadas,

;'�����nf:s�u:;�tl���aC�IOv���-onon��l�: choca seus ovos na boca, a qual

rena da
..

oposição. O pouco tempo
também serve de berco aos fi

que frequentou os arraiais situació- lhotes até que estes "sejam ca-

I
nistas provou qUe êle tinha caráter pazes de nadar independente
inamolgável. O amor das causas po- mente.
pulares poderia, talvez, levá-lo aos
extremos da barricada; mas o favor
de certos poderosos não conseguí-]
na transformá-lo em turiferário in
condicional. Porisso, foi pobre e

pobre morreu.

Pouco tempo depois de êle morto
teve meu pai oportunidade de fa:
z�r, numa festa jornalística, as mais
Sll1cel'as referências à sua memória
sugerindo se lhe prestasse a home:
nagem de que era, merecedora. No
entanto, senhores e senhoras foi
preciso que cerca de trinta an;s se

passas�em para que essa homena·
ge�ll Se viesse a concretizar, como

velO, graças ao gesto benemérito
do sr. Prefeito Lopes Vieira, esco
Ihendo. o nome do saudoso jornalis·
ta para com êle batizar ,esta rua flo
rianopolitana.
Que êsse nome, agora à vista de

�odos, s2rva de eloqüente exemplo
'I geraçao presente e às porvindoi
ras, ('onfortando-as nos momentos
cios sobres?altos,. das lutas e, quiçá,
elas naturms desilusões. me nos en
sinará que nunca é inútil sacrifi
carmo-nos pela Verdade e' pela
Justiça !"
DuzÍante a solenidade. tocou 11

banda de música da F8rça Poli
cial de Elltado,

Inauguracão da
Martinho Callado

•

Resenha Forense
Julgamentos realizados pela Câma
ra Civil em sessão de ante-ontem
Apelação cível n. 2.626, da co

marca de Tubarão, apelante Mal i as
Saturnino Schmidt e apelados Valo
demar Tonelli e outros. Relator o

sr. eles. Alfredo Trornpowsky.

I
A Câmara deu 'Provimento á ape

lação, para reformar a scntenca

j a�)elada e julgar procedente o p"e
d ido de d isso lucâo da Sociedade
Indústr-ia Heun idas Grão Pará.
- A�ravo n. 1.568, da comarca

da Laguna, agravante o Represen
tante da Fazenda Nacional e agra
vado João Germino Leite. Relator
o sr. des. Alfredo Trornpowskv.
A Câmara não conheceu do agra

vo, dada a sua manifesta incompe
têrnoia e encaminhou-o ao Egrégio
Supremo Tribunal Federal.

o

- Agravo n. 1.571, da comarca
de Cresciuma, agravante "Segura
dora Industrial" Cia. Nacional de
Seguros e agravado Domingos Can
dêu. Relator o sr. des. Alfredo
Trolllpowsky.
Preliminarmente, foi o julgamen·

to convertido em diligência, para
que os autos baixem à comarca de
origem, a-fim de que o dr. Jujz
a quó mande o acidentado a novo
exame médico IPa,ra que seja de
terminado o grau da le:são e. que
sôbre o documento oferecido' pelo
agravado seja ouvida a agravante.

Agravo n. 1.569, da comarca

de Orleans, algravante a Cia. Na
cional de Mineracão de Carvão do
Barro Branco e iOi'gravaoda a Fazen
da do Estado. Relator o sr. eles.
Silveira de Sousa.
Nega,do provimento ao agravo,

para confirmar a senten('a agrava-

da.
., �

- Apelação de desquite n. 399,
da comarca de Serra Alta, apelan
te o dr. Juiz de Direito e apelados
Valentim Dolny e sua lllulher, HlL
lator o sr. <leso Silveira de Soma.
Foi confirmada a sentenca que

homologou o desquite.
..

Re"riad� caIR.

�IDSS_El>�"')� Paro acalmar tosse

�
e soltar o catarro,

�'
. derreta algum Vick

,

)1"
VapoRub em água

._,:- a ferver, e inale os
seus vapores. Aodei

-. -

tar,fricoioneopeito,� c�stas e pescoço com

ar:
V,poR."

.. g4·liCI1

Distrito Federai
Rio, 28 IA N] ••• Foram cria

das, na Divisão de ensino supe
rior, as ser ies funcionais de
inspetor de administragão e

Hnonçca, inspetor de cursos de
engenharia, de farmácia e odon
tologia. de filosofia e música.

•

Amazonas
Manaus. 28 (A N) .•• Entre as

preciollidades devoradas pelo fogo
que destruiu a Bibliotéca Pú
blica do Estado, destaca-se um

«Ticiário», que se encontrava
na parte superior do edifício
sinistrado. O referido quadro
fora adquirido por 200 mil cru
zeiros e, hoje, seria avaliado
em cerca de 2 milhõel de cru-

Copynghl da
The HAVE roo H/ARO !IM.

2 ... que a onigem da palavra
universal Bolsa data de 1531 e

deriva do n orue da família

Vender-Bo.rsen, que tinha em

Bruges, perto da praça pública,
uma ('asa na qual s'e reuniam
diariampnte os comerciantes

para discutir seus negócios.
3 ... que os olhos dos abutres

Ãcüsã-çãõ-àüiârélã--
Londres, 28 (U. P.) A

emissora do Tóquio acusou fôr
ças soviéticas na Mandchuria
d� se empenhar na pilhagem,
nao obstante os esfôrços das
autoridades japonesas e rus

sas para evitar "tais inciden
tes" _

zeiros.
*

São Paulo, 28 (N). '. A Superin
tendência da Comissão de Abas
tecimento do Estado bo ixou por
taria excluindo do tabelamento
o arroz, o feijão, o milho, ovo.

e bananas, que ficarão, entre
tanto. sujeitos à previa libera
ção quando exportados dellte
Estado.

•

Alagoas
Macei6, 28 (A N).•• O Conse

lho Administrativo aprovou o

projeto de lei da interventoria
federal, criando, com persono
lidade jurídica e natureza au

tárquica, 0 Serviço cie Aguas e

Esgotoll de Macei6, delltinado a

administIar técnica e indus
trialmente o abastecimento de
água potavel e rêde de esgôtoll
da cidade.

•

Goiaz
Goiania, 28 (E) .•• A Comis

são Estadual da Legião Brasi
leira de Assistência reuniu-se

para julgar as prop09ta. apre
sentadas para a construção, pela
referida entidade, do primeiro
grupo de cem casa. populares
componentes da Vila Cristo Re
dentor. destinada aoa mendigos
de Gdania. Por deliberação anã
nime dos presentes, foi esco

lhida a proposta da Companhia
Serviços de Engenharia que, so

bre ser mais vantajosa quanto
ao preço, apresentou, como as

demais. os documentos de ido
neidade exigidos A construçdo
dene primeiro conjunto resi
dencial foi orçada em 1.645,425
cruzeiros.

•

Maranhão
São Luiz, 28 (E) .•• Pela Pre

feitura Municipal rerá cons

truido um pequeno jardim zoo-

16gico, reunindo os representan
tes da fauna maranhense.

•

Paraiba
João Pessoa, 28 [E]. •• Foi

criado o Centro de Estudos Pe
dagógicos, que reune os elemen
tos do magistério público do
Estado.

!
I

I
I'
I

•

Paraná
CuritibCl, 28 [EJ.•• Solicitou

exoneração do cllrgo de prefeito
desta capital o engenheiro Ale
xandre Beltrão. Foi nomeado
para substituí-lo o professor Alô
Ticoulat Guimar ães.

No bar e no lar
KNor

não deve faltar

Camisas, Gravatas, Pijame!
Meiasdas melhores, pelos me

I Dores preços�16 na CASA MIS
I CILANEA - RuaC. Mafra, 9

Estabelecimento Gráfico Brasil
DE

NICANOR

I
Trabalho. Comerciai.
ImprelSão a c8re.

Compolliçao de livroll e

Jornail

SOUZA

possluell1 uma estrutura tal que
podem ser considerados como

verdadeiros telescópios, pois
aql1e]as aves de rapina têm a

c3lpacildade de ver os menures

objetos a uma distância verda·
deiramente ,inacreditável.

4 ... que o telescópi o, no de
correr de dois anos e indepen
dent.emente, foi inventado três

vezes, IPrillleiro, cm 1608, por
Hans Lippershey, ao qual Za
charias .Tansen contestou a prio
rh1aiCIe, e no ano seguinte por
Galileu, que não tinha conheci·
mento de seus (lois predecesso-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I ,HONRA AO MERITO
Rio, 28 (A. N.) - O coronel Dé- serviços :10 Brasil nas Comissões

cio Escobar, na qualidade de secre- de Limitr-s, inl.egrudas por oficiais
I ár io da Ordem do Mérito Miltar. do Exórci to e da Marinha e à sua

durante a ccruuorua realizada 11a Ini lhaní c allla�'ü() na solução cios
Praça Duque de 'Caxias, em 110,11e- prnblcmns técnicos e políticos liga-jnagem ao pa trono do Exército, leu dos ao secular I i tígio fronteiriço
o boletim de yromoç'Jes. :-.1:1 parte cn lrc as ll epúb licas irmãs. do _Equa�1em que se refere a entrega da 01'- dor e PU'lI. O gcucral de divisão Rai
dem do Mér-ito Militar disse: "Nes- mundo Sampaio, os de hrigada
ta cxnrcssiva cerimônia a que hs Osvaldo Cordeiro de Farias, OHm-

I
especial realce na presença SlH! pio Falrnnir-rc da Cunha, Brasilino
excelência o senhor presidente da .vmericano Fre-ire, c demais oficiais
Hepública, são entregues as conde- agraciac'ns aqui urcscntcs, são va-

I
corações da Ordem. Neste dia em lores mo rni» (' profissionais sobeja
que a pátria agradecida e cheia de mcn t- conhecidos, alguns com ser-
nobre orgulho festeja seu soldado viços relevantes prestados na cam

pela espleridida fecunda e inin ter- pan 11a i! a I iana. lodos paradigmas
rupla ccntr ibuiçâo que vêm pres- de operosidade c dcdicaçâo ao Exér
laudo ii obra da defesa, integração cito, por cujo prestígio e eficiência
e civilização nacionais, dia em que VCIIl dar.do o melhor de suas ener
êsse mesmo soldado evoca, ungido gias e de seus talentos. Por isso
de emoção pal r iól ica, a memória tornam-se credores do reconheci
daquele que constitue seu guia, 1110- mentn (11, nação. C0ll10 prcsid-ritc
clelo e inspirador - o imortal Du- efetivo ela Ordem c em seu nome,
que de Caxias - o exército COI11- congratulo-me com os agraciados e

praz-se cm manifestar de público e formulo os mais ardentes votos pa-
solenemente seu reconhecimento ra que continuem a desvelar-se pelo
aos que com destaque, por suas no- bem do Exército e do Brasil."
bres virtudes, o honraram ou, por -�.��

atos de lidima benemerência, o ser
viram: S. Excia. o sr. embaixador
Pedro Leão Vclloso, ingressa na
Ordem COIll o gráu de "Grande Ofi
cial", pela segurança e alto crité
rio C011l que vem conduzindo a po
lítica exterior do Brasil e pelo des

à
velado carinho com que invariavel-
mente trata as questões atinentes
.ro Exército, de que é um devotado
e nobre amigo. Os generais Cristo
.ão de Castro Barcelos e João Ba
t istn :\[� scarenhas de ;'l1orais, são
promovidos a "Grande Oficial", por
seu serviços ao Exército c suas

exemplares virtudes de cidadãos e

de solds dos. O primeiro na inspe
"or ia do 10 Grupo de Regiões Mi li
'ares e na chefia do Estado Maior
'lo Exército, colaborou na organiza
ção, Instrução e direção de suas

"orças terr-estres, numa das quadras
mais críticas da vida nacional. O
segundo foi o ohef'c que com ga
.hardia perícia e acerto conduziu
'1 nossa valorosa FEB à vi tória nos

...-.?,..- ..- - - -..-.._ -.._ C:1JllpOS de batalha da Itália acres-

-cntando aos fastos de nossa his
Mia militar mais um capitulo rUI-,gente de glória. O coronel John E,
.,t rorig, do Exército dos Estados
l 'n idos da América do Norte, é
agraciado com o grau "Oficial" c

'cz jús à missão ii Ordem pela pre
ciosa cooperação que há mais de
dois anos vem emprestando ao Alto
: .ornanrlo Brasileiro na solução dos

In-ohlemas ligados ao reequipa
mento do Exército e da indústria
'ié lica e na preparação do embarque
p abastecimento e r-etorno da Fôrça
Experlicionária Brasileira e pela Romance, Poesia, Religião, Aviação,
-xernplar lealdade e devotamento à Matemática, física, Química, Geo
'[lusa da fraternal amizade brasi- 'agia, Mineralogia, Engenharia cio
'r-ir-o-norfe-amer icana de que é es- vil, militar e naval, Carpintaria,
remado paladino. O dr. Ismael

coe-I Desenho, Saneamento, Metalurgia,
110 de Sousa recebeu as insígnias .Eletricidade� Rádio, Máquinas; Mo
'Cavalheiro" da Ordem pela ajuda tores, Hidrlulica, Alvenaria, Agri
ledicada eficaz

.

e desinl�ressadal "ultura, Veterinária. Contabilidade-ue em sua qualidade de diretor e Dicionários. etc. etc.
·ngenheiro da Companhia Docas,
ir Santos deu ii guarnição desse flonferêncla de rád",oio rto. o comando nunca recorreu U .

'111 vão a tão ilustre patrício e pro-
'('cto administradnr. A nomeação
»u-a o quadro suplementar do cor

)0 de grarluados especiais com o

-rau "Cavalheiro" do capi tão-de-
113r e guerra da reserva da Mari
.h a de Guerra do Brasil, Braz Dias
lc Aguiar, se prende aos seus lon
;:05 e afanosos anos de profícuos

BOMBAS PARA ÁCiUA
manuais, eletricas 8 a

vento.

Motores Elétricos
de

1/2 a 5 H. P.

I
REPRESENTANTES

Irmãos Glavam
•

I
Rua João F,'iJlto, 6
Caixa PoetaI, 42

FlorianópCIIMs

VENDE-SE
uma mesa circular e uma cr is
taleira, ambas em ótimo estado
de conservaçã•. Ver e tratar à

rua Almirante Alvim, 14,
(Mato Grosso.) Na foto acima vemos o almirante Sir Arthur John,

Comandante-Chefe britânico da guarnição das
lndias Orientais. (B.N.S.)Motor a oleo crú 1Ilaid !VENDE-SE um marca "Oli·

max" - mil rotações - força
de 6 a 8 cavalos, possuindo

cota de oleo.
Tratar com Sidnei Noceti

rua João Pinto, 44,
Telefone 1134.

SL�NG 1 JB_JN(-)]
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Célc.o, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, etc.

o IrAtl�OQ VERMiFUGO
O� fFE1oJO S�5t:OO
e INOt=ED.lSIVO AS

(Q,ANÇAS li

LE ICA
Em perfeito estado, com tal.metro
filtro arnorelo, objetiva 1 :3,5

fóco 5 crna ,; com bclsu de ceuro .

VENDE-SE. Os Pálidos, Depauperados,
Esgutados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam,
CrItillÇi:lS Raquíticas rece
berão li tonificação gera)

do orgautsmo com

���:..._-�

Informaçõee neate redaçio.

Veude-se uma casa à rua

Maior Costa (Vi·
no 7. Ver e tra

5v 1

a Celio Veiga)
lar na mesma.

-

I
NOVOS e

, USADOS �� ma '.�·..����mr � �
. �

Oswaldo Apolonio da Rosa
RlPRESENTACÕES

Aceita representações para o Es todo de
Santa Catarina.

Laguna - Cx Postal, 66. - Tel: Rosa
Santa Catarina.

COMPRA e

VENDE
•

Idic;:mas por.
tuguês, espa
nhol, francê�.
inglês, etc.

tI (I•••••••••••• IIi••IiII••••�••••••••••••••

l-
I ROUPASJfINilERToronto, 28 (U. P.) - O Ca

nadá será representado na

conferência internacional de
rádio, a realizar-se no Rio, pe
lo engenheiro chefe da Asso ..

ciação Canadense de Homens
de Rádio, sr. Arias Junior.

SAPATOS

Procu ro- se uma casa

de comércio para ina

talação de uma Livra
ria. Os interessados
queiram dirigir. se a

êste jornal,

MALHARIAS

Rua Padre Mlguélinho, 23 -- Florianópolis
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••0••••••••••

r. ...•• uuuuuu.........-."'lI&WVllw'W ......w ..... '" _.u ••_.�.,,��,
!'!I8..II'!!!!_.._..........__...._.._..-.........._--

IICOMPANIDA "ALIANÇA DA BAlA"
Fadada em 1878 - Séde: B A I li
INCEImIOS E TRA.NSPORTES

Cifras do Balanço de 1944: s
�\�l��. ��bJ�!�!��!�25 -��!���4�

� � (em frente ao Tesouro do Estado

RMÁTOnO PRTOLDGlCRS Florianópolis

INSTITUTO DE I)lAGfiOSTlCO
WHlce

DR. DJA�LMA
MOELLMANN

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053.245,30
142.176603,80

i'0l"IIlII00 pela UntTerll1<1aóe d. a.n.bn j

Com prAtica 11011 Ilospltt.l.t europeu. �
CUnlca m6d1ca em ...&1, ped1a:trta, C1O«I

lU do s1Irtema nervo.o, apanlho pnito �
urtn6r1o do homem e da mulher )

&.atste. T6eII!ool DL PAULO TAVAR:Ja ;
Ouno d. Rad101oa'lS CUDica com o dI'. ::

Ji!an0$l de Abreu CampaDAU'1o (Il10 Pau· )

10lf. �l1_do em H1&'l.en. • iaM.
Pdbl1Ce., �Ja Umverficlad. do RIo a. Ja
neiro. - Gabülete d. Rato X - Jllectt'o.
�ar.l�fla cHll1ca - lIetaboltsmo bI.
l1IIll - IJona.eem Duod.w - GcblnetA
de tlmoterapia - lAborat6r1o de JD!al'oe.

!'Opia • Ul6ll.M CltD:fca. - Bua FenIaadio
...eh.do. I••on. 1.1". - J'lorúlD6pol1e

Medina Farm. Narbal Alves de Souza
Farm. L. da Costa Avila

Exame de sallgue. E�ame para verificação de cancer,
Exame de urina. Exame para verificação da gravi
dez, Exame de escarro, Exame para verificação de
doenças da pele. boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
llutovaccinos e transfusão de sangue.

Dr. H. G. S.«

«

Sinistros pagos nos últimos 10 anos

Responsabilidades
98.687.816,30

76.736,401306,20«

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire
de Sá, Ariisio Massarra, Dr.
e José Abreu.

de Carvalho. Dr. Francisco
Joaquim Barr eto d� Araujo

Exame químico de farinhas, bebidas, café. águas, etc.
.........I..� �

• • •__ • • • __ o " -

o Sabão

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
\tVETZEL I:NDUSTRIAL-JOINVILl.E S��Ã���RCfAt

ESPEC1ALlDADE
elA, (M llrCll reg.t:�1

A ROUPA BRANQUISSIMATORNA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Visitará a

Inglaterra
Rio, 28 (A. N.) - A convite

do govêrno britânico, seguirá
hoje para a Inglaterra, em visi
ta áquele país, o sr. ministro
Salgatlo Filho, que se fará
acompanhar de pequena comi
tiva composta do brigadeiro
Alves Sêco, sub-chefe do Esta
do Maior da Aeronáutica, do
consul-aviador engenheiro Ca
semiro Montenegro, sub-díre
tor da Técnica Aeronáutica;
do major-aviador Luiz Sam
paio e primeiro tenente-avia
dor Neiva de Figueiredo, res

peotívamente oficial de gabi
nete e ajudante de ordens do
titular da pasta; e do primeiro
tenente aviador Antônio Fl
liola, ajudante de ordens do
brigadeiro Sêco.

o Mucus do
Asma Dissolvido
Ropidámenfe
Os ataques desesperadores e violentos da

asma e bronquite envenenam o organismo,
minam a energia, arruínam a saúde e de
bilitam o coração. Em 3 minutos, Mendoc",
nova lérIDMla médica, começa a circular
no sangue, dominando rapidamente os ata
ques. Desde o primeiro dia começa a desa
parecer a dificuldade em respirar e volta
o SODO reparador. Tudo o que se faz ne

cessario é tomar 2' pastilhas de Mendaco
ás releições e ficará completamente lívae
da asma ou bronquite. A ação é muito
rapída mesmo que se trate de casos rebel
des e antigos. Mendaco tem tido tanto
êxito que se oferece com a garantia de
dar ao paciente respiração livre e íactl ra

pidamente e completo alivio do sofrimento
da asma em poucos dias. Peça Mendaco,
hoje mesmo, em qualquer farmácia. A nossa

garantia é a sua maior proteção.

IMendaeo A�a!:�:.m
Agora tambem a Cr $ 10,00

Bandeira da vitória
Rio, 28 (A. N.) - Acaba de

ser entregue ao Museu Histó
rico, a "Bandeira da Vitória do
Brasil", a primeira que foi has
teada em Assunção, a 30 de de
zembro de 1868, depois da der
rota do Paraguai.
Essa bandeira foi trazida pe

lo consul Hermes da Fonseca.
O consul Hermes da Fonseca
Filho a adquiriu quando servia
como Secretário da Legação do
Brasil em Assunção.

EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL
Departamento de Sorteios autórizado e fiscalizado pelo Govêrno Federal

Carla Potente, n. ,92
Matriz S. Paulo Fone: 2-4550 - Caixa Postal 2999 - End. Teleg, Reg. «Construtora.
Rua Libero Badaró 103-107 Filrats em todos os Estados e I\,gências no interior

Resultado do Sorteio realizado em 25 de Agosto de 1945
l: Número Sorteado 2.678 - 20 Número Sorteado 1.215

NUMEROS PARA O SORTEIO
Planos Mundial"B'1 .0 /I(U -- "O" 52678 -- Plano Universal "H" 215678

Mundícl «8» Mundial «D»Mundial «C)) ,52678 Valor Crs 25,000,00 t: Premio 52678 Valor Cr$ 20.000,00
52678 Valor o-s 14.000,f)0 2' Premio 62678 Valor Cr$ 10.000,00
52678 Valor Cr$ 8.000,00 3' Premio 72678 Valor 'Cr$ 5.000,00
52678 Valor Cr$ 5.000,00 4' Premio 82678 Valor Cr$ 3.000,00
52678 Valor o-s 3.000,00 5' Premio 92678 Valor o-s 2.000,00
Os títulos com os Os títulos com os

Os títulos com os 4 finaes 2678 Valor Cr$ 1.500,00 4 tínaes 2678 Valor Cr$ 500,00
4 tlnaes 2678 Valor Cr$ 9.000,00 Os titulos com OR OS títulos com os

3 tinais 678 Val6r CI" !OO,OO 3 tlnaes 678 Valor Cr$ 50,00
Os títulas com os Os titulos com os

2 Iinaen 78 Valor o-s 20,00 2 finaes 78 Valor Cr$ 10,00
Os títulos com o final do Os títulos com o final do

I
t Premio 8 ficam isentos do paga- l' Premio 8 ficam isentos do pagamen-

mento da m=nsalldade seguinte to da mensalidade seguinte.
OR títulos com o final dn Os títulos com o final do Os títutos com o final do

. premio 8 ficam Isentos de pagamento i 2' Premio 5 ficam isentos do paga- i 2' Premio 5 ficam isentos do paga-
la primelra mensalidade seguinte. ! mento da mensalidade seguinte. l mento da mensalidade seguinte.

Plano UNIVERSAL "H"
I' Premio 215678 Valor Cr$ 100;000.00
2' {( 315678 c Cr$ 25.000,00
,3' «( 415678 c Cr$ 20.000,00
4' c 515678 c Cr$ 15.000.00
5' c 615678 c Cr$ 10.000,00
Os titulos Com os 4 íinaes 5678 c Cr$ ::;00,00
Os títulos com 08 3 Iínaes 678 c Cr$ ilO,OO
Os titules com 08 2 íinaes 78 c Cr$ io.oo

Os títulos com o final do t: premio 8 ficam isentos de pagamento da primeira mensalidade seguinte.
Os títulos com o final do 2' premio 5 ficam isentos de pagameuro da primeira mensalidade seguinte.
A Empresa está à disposição de todos os prestamistas quites. para lhes fazer li entrega imediata dos pre

mios a que fizeram [ús neste sorteio. Procurem o nosso Agente Local.
VrSTO

A rino Meirelles Dr. Alfredo Alce -- üíreter-ãerente
(Fiscal d ' Governo)

O PROXIMO SORTE:O REALIZA-SE NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 191t5. às 15 horas, na sUe social

Distribuição dos prêmios da Empre!d Construtora Universal nos seus

in5up�'ràvei! plano, de sorteios mensef s
PLANO MUNDIAL eH. MensRlidade Cr$ 20,00 Distribue por mAl 11,115 -. prêmios no total de Cr$ 500.000,00 com o prêrnlo maior de Cr$ 30.000,00

cc ""C" " .. 10.00-- lO .. 21.115,," "" 300.00000" "u OI 25.000,00
«

D 'In" .. 5,00-- OI 21.115·
n 160.000,00 " u

20.000,00
Universal "fi" 'I 5.00.. .. 211.105 .•

u 1.350:000,00 U U

100.000,00
Subscre va um titulo garantido da Empresa Constructora Universal e seja o

dono de sua casal despendendo apenas

Cr$ 5,00, 10,00 ou 20,00 por Inês
Na Empresa Construtora Universal não há preFerência. Todos têm os mesmos direitos e para

com todos ela assume e cumpre Fielmente as mesmas obrigações.'
Absoluta garantia. Máxima pontualidade. Incontestável lisura

Os títulos com os

flnaes 678 Valor Cr$ 200,00

l: Premio
2' Premio
il' Premio
4' Premio
5' Premio

CréditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia

4 mais preferida, é inegável.
...

2 sorteios mensais 4 e 18
PRÊMIO MA IOR CR s 6.250.00

Muitas bonificações e médico gra'is
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

Esta é a verdade!
Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais
modernos, inclusive Sondo lias para praia ao alcance
das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

PREÇOS SEM RIVAIS!
Não comprem seus calçados sem visitar a I
«Tamancaria Barreiros» I

RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41 __J

30000,00
30.00000
30.000,00
30.000,00
3,).(.}00,OC

r Premio 52678 Valor c-s
2' Premio 62678 Valor o-s
3. Premio 72678 Valor c-s
4' Premio 82678 Valor Cr$
50 Premio 92678 Valor Cr$

Os titulos com os

íinaes 78 Valor Cr$ 4(1,00

AVISO: - Por ter sido determinada a interdição do predia, tra nsferimos nossas instalações para a Avenida
Rangel Pestana N," i538 - Loja 1.a e 2.a S/Lojas.

rA CREDIARIA PARA TODOS
Rua Felipe Schmidt, 38 - Fône 1595 - Florianópolis

aproveitem a Oportunidade
Aten(,lão ! muita atenção !
Povo de Plorfanõpolís !
A "CREDIARIA PARA TODOS" - estabelecida á rua

Felipe Schm.idt n. 38, esquina Jeronimo Coelho, atendendo aos
efeitos da crise ocasionad·s pela grande alta que vem diaria
mente demarcando em tecidos e roupas feitas em geral - MUI
TO AO CONTRARIO - resolveu a partir desta data até o dia
31 de AGOSTO fazer uma grande bonificação em seus preços
afim de beneficiar ao distinto povo de Florianópolis.

A todos que interessar, freguezes ou não, fluekam sem

compromisso fazer uma visita á CREDIARIA PARA TODOS.
...I '�

MATE:

DOENÇAS NERYOSAS
Com 09 progressos da medicina

hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per
feitamente remediáveis. O curandei
rismo, fruto da ignorâ-ncia, só pode
prejudicar os indivíduos afetados de
tais enfermidades. O Serviço Na
eíonal de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende gra-
tuítamente as doentes .ervosos in- 1 ..__.........._.........
dígentes, na Rua Deodore 22, das 9
às 11 horas. di'àriamente. .. •• ......__....__
r�� ... _-����

O PRECEITO DO DIA
PRISÃO DE VENTRE E

EXERCÍOIOS FÍSICOS
O" músculos do intestino e do

ahdome. como os demais múscu- Ilos do corpo, precisam de exercício.
A vida sedentária causa enfraque
cimento dêsaes músculos, concor

rendo para o aparecimento da

«preguiça intestinallll.'
Livre-n da prisão de ventre fa

zendo diàriamente. um pouco de
exercíeio: caminhando a pé, ,1alto,
nCltaÇao, remo ou equitaçao. SNES.

gelado
chá
chimarrão

Bebi'da saudável
-

1 ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Até segunda -
.

feira, serão licenciados
RIO, 28 (A. N.) .. ATÉ A PRóXIMA SEGUNDA-FEIRA, TODOS os Ir�TEGRANTES DO 2°
ESCALÃO DA FEB ESTARÃO LICENCIADOSe JÁ NA TERÇA�FEIRA, INICIAReSE�Á A DIS-

PENSA, COMEÇANDO PELOS DO INTERIOH.
-

o 1E� Itill (([I <[l)
Florlan6p.lIs�29 de Agoslo de 1945

Apêlo do general Góis
Monteiro ao Exército

Rio, 28 (A. N.) - Por ocasião da apresentação ao ministro da
Guerra da oficialidade do 2° Escalão da FEB, o general Gois Mon
teiro pronunciou um importante discurso, focalizando o panora
ma nacional e escrangeiro, em face da situação por que está pas
sando o mundo. Depois de saudai' seus camaradas e ressaltar o

gralHde papel da FEB, fez o ministro da Guerra um apelo no sen

tido de que o _l<;xército se mantenha dentro da lei e da disciplina,
para integridade e felicidade do Brasil. O general Gois Monteiro
terminou suas palavras tão visivelmente emocionado que chorou,
infer rom pend o-se de quando em quando em homenagem aos "pra
cinhas" mortos. Eis um trecho do importante discurso de s. excia :

- "Com o regresso da FEn, o Exército sente revigoradas as

suas fôrças e está mais confian te em poder manter o renome al
cançado pelo Brasil na velha Europa, mesmo diante das lutas de
facções desencadeadas, que pendem a lançar o país na anarquia".

Em seguida falou o general Osvaldo Cordeiro de Faria, que,
entre outras coisas, disse:

- "O Exército há de ter uma conduta que honrará o sangue
dos feridos e mortos e o sacrifício de nossos heróis, nesta hora
incerta da nacionalidade".

Caças bombardeiros Typhoon da 2a Fôrça Aérea
!ática da RAF são cerregedoe com um novo tipo de bom.
oas, Cjlue. �� explodirern não provocam crateras, tão preJudICIaIs ao avanço das tropas de terra. (B N S.).

'Todos deve!" votarl
As nleicõ'cs de 2 dr dezembro

próx lmo. nas quais o povo irá es

colher o novo presidente da Re
pública e os rnprescn lan tes it As
sembléi a, são um acon Iecimcn to de
marcada e Inndamen tul importân
cia na vida do nosso país, que nLlTI

ca é demais encarecer. Heigressan
do à .pot il ica tradicional, da esco

lha, pelo pOI'O.' dos dirigentes mó
Xi1110S da ?\'acão, o Brasil se rede-

'Imccratiza e se orienta através de
novos caminhos. que certamente o

Ileval'ão aos destinos gloriosos a que

1 está fadado. Por isso mesuro Ó que f
compete a Iodos os brasileiros em

pleno gôzo dos seus direi los polí
ticos, par l ic ipa rcm do pleito de de-

I zemhro vindouro, a-fim de fazerem
valer através do voto as suas prer-

I rogativas
ri (' ci dadãos Jivrcs. Qual

qu.er indIT'erença ou alhciamento
nesse sentido não poderá ser C0111-

I preenclido
senão como um dcs!n

t erôss« criminoso pelo futLl,rO. e p e-

lIa
grandeza de nossa pú lr i a, os

quais muito dependerão duque!c
pleito. Devem, pois. Iodos os hra-

I si le iros, aqueles que amam a sua

lerra e a querem ver cada vez mais
forte e mais próspera, alistar-se o

quanto antes, a-Iim d c poder com

parecer às urnas em dezembro.
(C. P. P. A.)

I'
"A adoção da

«semana inglesa»

.• EA' a",'ft'.fi

B !lo�vo� c�nCi�e �de�á da: u�s� I
Brasil um govêrno de ordem e de progresso, com a

coalisão de todos os cidadãos que amam a sua

patria!
Procura, pois, desde j á, o Posto de Alistamento

Eleitoral do Com'ité Democrático Progressista, na

Rua Vitor Meireles n. 24 (terreo), que funciona
diariamente das 14 às 17 horas,

Aulas noturnas para alfabetização, inteiramen
te gratuitas!

Rio, 28 (E.) - A adoção da
Semana Inglesa pelo comércio I

desta capital, que os emprega
dos do comércio vêm pleitean
do há tempos, acaba de ser

submetida à consideração do
presidente da República pelo Iprefeito Henrique Dodsworth,
que, em seu último despacho, I

apresentou a s. excia. o mems- i

ríal em que a numerosa classe =������������������������!ElI�_����
dos comerciários solicita aque-loSla medida. IO parecer da Prefeitura é fa-
vorável à Semana Inglesa, pe- I
lo que se tem como certo que Hio, 28 (E.) - No Conselho Re- balhad or es .d as indústrias de trigo,
dentro de breves dias, o chefe igional do Trabalho foram julgud os, mandioca e massas al i m c n

í

ic.i as de

do govêrno baixe decreto a res- ontem, três d issid ios coletivos, u m lado e os moinhos d e outro, c
. acerca dos quais, na primeira in- entre os barbeiros, cabeleireiros e

peito, instituindo-a, obrigato- l eníerê nci a da Justiça do Trabalho manicures e os propr i c lári os de sa

riamente, no comércio brasílei- entre patrões e empregados, não Iões. Com pareceres Iuvorúveix d a

roo I chegaram a um acôrdo. Desses procuradoria, os empregados em

d i ss id'ios, o de maior importância, r-eferência também obtiveram ga-

RITZ Hoje, 4&.-feira, às' pelo maior número .de inleress�do.s. B.ho de causa, como os comerciá-

19,30 hcira� I e ° .que a�etava.a VIda do C011IeI'C1O ,fJO�.
1 D neu J B't G • car rcca. Como informamos, na de-I----·-----·----o an 01 8y r. e oru a ran- .

l
.

I I 1
'1 : ALERTA MOCIDADE VI( a _oportulll( ale e, os empre�a( o-

No bar e no larVI e em

f t
.

t rcs nao chegaram a Ull1 acordo"Um drama ar e e ernocrcrio.n e . _ I Oonde a fibra e valentia da mo- ]]1'[1.11 t1�Sl11? ([Cante (11t sugestão COH-, li N T

derna mocidade arrebata-nos l'I Ia orla :( o _

onse 10, que propu- não d9ve faltar
2 N h B J n R· nha a aceitacào da tabela organJZa-1o CIO eery r. e mmy oger& I I S' dO. I E

'

I
. PICARDIAS DE COW-BOY (a p� o ,In. reato (OS mprega( os I ---------------11m.

f t t t no Comercio com reei ucuo de 50

F I d�md an asmat esper °b
casue 0;- cruzeiros em cada espéciê ele salá-

I a eceu o ro oZBd goro as, oca ou sen o
rio, o que foi aceito pelos emprega-

•

assIuata ,0.. t' 14 dos e recusado pelos empregildo-I /I Pauto l10sarmproNPrlo a e anol
rcs. Essa formula, afinal, foi hoje: li. lU

o programa: I te vi tor i
.

C ), I
. .

Filme Jornal 36xlO • DFB p ename? e VI orrosa, pOIS o ons�-. RIO, 28 (A. N.) - Causou
Pra 011 Cr$ 2,40 e 2.00 lho Rcgi onal do Traba!ho subl1_1�-! profunda consternacão o fale-ç leu-a a Julgamento, na ínupossi b ili- . ".""

dado de conciliado dando zanho CImento no Hospital do Plonto

ROXY Hoje, 4a .• feira, às de cauaa aos empregados quZ SL1�' Socorro do chefe de Clínica
19,30 hrs. eiltarum o dissí,dio com seLlS pa- Geral da Santa Casa de Mise-

Última exibição 11'ões.
,

:
ricórdia dr. A. Paulo Cesar ví-

Walter Huston, Ann Harding, Vitor Da mesma forma, o meslllo Con-.' ,

Francen e Oscar Homolka em: sel�o Hegional elo Trabalho .iulgou tn�a de um desastre de auto-

MISSÃO EM MOSCOU os dissídios suscitados entre os tra- moveI.
O filme que nos mostra a RUSSIA �

moderna em !odg�O;i:ua pungencia Avenidas Roos'eve1t fi
Impróprio até 14 anos II I II

No programa:
Noticias da semana 45x29 - DFB

Noticias do Dia - Jornal
Preçoll Cr$ 3,60 e 2,40

empregados tiveram ganho de cansa
em três dissídíos coletivos

RIO, 28 (E.) - O prefeito Henrique Dodsworth, atendendo
a uma recomendação do chefe do govêrno, acaba de dar os no
mes de Avenida Roosevelt e Avenida Churchill a dois logradou
ros recentemente abertos na esplanada do Castelo. Essas ave

nidas constituem como que uma bifurcação da Avenida Presi
dente Wilson, partindo da praça onde termina esse logradou
ro para a praça Marechal Ancora.

Amanhã, no Ritz e Roxy.
PISTOLEIROS SEM PISTOLA

A imagem foi
destruída
Rio,28 (A. N.) - O povo de

Rezende está chorando profun
damente a perda de sua tradi
cional igreja, destruída por um
incêndio. Grande número de

fiéis, em romaria, visitam os

escombros, alí permanecendo
largo tempo, A imagem do N,
Sra. do Conceição foi destrui
ga pela$ chamas,

PITlaL�11
lilll[IIR
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BRITO
Na-O e' exato' o alfaiate indicadol

.

" Tiradentes, 11
RIO, 28 (A. N.) - O diretor-I

g�ral. do.s Correios e Telegraíos ' Novo recenseamentodistribuiu uma nota a impren- I .

sa, dizendo não ser exato que! RIO, 28 (A. N.) - Tr�balhos
os funcionários que trabalha-/ efetua�os e� 1936 e so agora
ram no serviço de censura du- conclUldos-,- VIeram revelar que
rante a guelTa tenham sido I

a p0:t:>ul�çao brasil<:;ira era d�
disp'ensados sem a menor aten-145 �1.llhoes de almas. Agora, Ja
ção e sem pagamento dos res- est�o send.o �laborado"s mapas
pectivos vencimentos. Todos para realIzar �ovo recensca

receberam uma carta honrosa �ent,o,. que se�a em 1946, com
e o govêrno ordenou o pága- 11191!entos mms profu�dos, J.d
mento de um. mês a mais do mltllldo-s� que se consIgne um

que o tempo de serviço, além ..�otal m�ls el�vado, co.m dlf�
do abono integral àqueles que re�ça para maIS de mUltos Ini

deixaram de gozar férias. Es- lhoes.
-------------------

clarece ainda que o pagamen-
to será efetuado no mês cor

rente, faltando apenas regula
rizar o expediente.

Pequenas noticias
O sr major Epaminondas Chagas

assumiu o comando da Base Aérea
:ie Florianópolis. Ontem à tarde, o
novo comandante esteve em Palá
cio , retribuindo a visita que lhe
lizera o chefe do Executivo Esta
dual, por intermédio do ajudante
-de-ordem da Interl1entoria,

"

Em Palmoira Alta, dia 19 último,
foi inaugurada a escola estadual
:laquela localidade. que. por estar
situada na margem esquerda do
rio Palmeiras. servirá às popula
ções doa municípios de Orleans e

Urussanga
*

Ao sr. Jorge do Amaral Fada
foi concedida exoneração do carg�
de Prefeito Municipal de Campo
Alegre. Para substituHo foi no

meado o sr. Adolfo Paulo Herbst
*

Ao dr. Miguel Boaboid. foi con
cedida dispensa de membro da
Iun to Oficial do Departamento ele
Saúde Pública. no 40 di:i1trito sani
+nl'iCl. pedio0o no Tubarão.
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conRA CASPA,

QUEDa DOS CA·

BElOS E DEMAIS

ftFECCOES DO

COURO caBELUDO.

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

finho Crelslt2�1
"Sll.VEIRA"

Grand. Tónico

Ü ES'f11DO Esportivo
Cruzeiro x 4vaí
o valoroso S. C. CRUZEIRO, de

Porto AIE!gre, está sentia esperado
nesta Capital, para realizar o seu
compromisso com o AVAl, no do
mingo vindouro.
E' aquele mesmo Cruzeiro, nos

so eonhecido, e que, por duas ve
zes, nos impreuionou, admiravel
mente. com suas jogada9 clássicas.
Em seu conjunto militam ver

dadeiros "cencks" do pebol, haven
do mesmo, figuras in:lispensáveio
à organização dos combinados rio
grandeniles. Atualmente, no cam
peonato oficial de Porto Alegre.
detém a vice liderança. j á tendo
conseguido superar. brilhen .ernen
te. e atual ponteiro gaúcho.
Portando, o quadro em referên

cia, saberá brindar a nossa torci.
da com ume;>- magnífica exibição,
tendo por adversário. um quadro.

da tempêra do AVAl, que tudo fa
rá por. não fazer periclitar o pres
tígio do futeból catarinense.

,
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Na f.V.M.S.f,.
Por estar ausente o dr. Eduardo

João Moritz, novo comodoro da
F.V.M.S.C., a posse da nova dire
toria daquela entidade foi trans
ferida sine-dia.

Os cegos reclamam
Rio, 28 (A. N.) - Os cegos

do Instituto Benjamim Cons
tant dirigiram-se ao Tribunal
Superior Eleitoral, reclamaml0
por terem sido privados do dI
reito do voto. O caso não foi
ainda julgado, tendo baixado
em diligência,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


