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o Ministro da Justiça, que chefiou a· delefaçãG brasileira à' posse do Presidente
da República ArgenUfla, declarau à - imprensa que Peran possui, de fato, grande
prestígio popular, tendo sido a sua, posse uma' coisa realmente impressionante

pelos aplausos que lhe deu o povo, portenho.

da Light j meçaram, quase que sírnultânea
mente, as petunutas entre os refu-

realizarão um, plebiscito I�iados, a']'emã,c:s na_:; Z011as russa 'e
,

I b-a'nc:sa de O'CUipaçao.
RIO, ,19 (A. N.) - Um diário local not;nía a realização,

breve, �e um ple!!iscito dos trabalhadores �a Light par,a
sub-

[Foram convI-dar ometf!1· -a aprecwçao da classe a recente tabela de aumentos.
Adianta-se que o pleito ser4 realizado nos própriôs lo- oral Dutra' para precais de trabalho ao in-ués de nas ,seções aos Sindicatos, em ta- ,.

'

.

..

,��g�s.dificuldad� do comparecimento em i massa naqueles sidir O CongreSSO
Rio, 19 (A. N.) - o sr. Pre-

sidente Eurico Dutra recebeu, A popula"a-O trabalht·sta passou,',hoje, no Pa1ácio Guanabara, a ycomissão de membros do Con-
Ihgresso Brasileiro de"'Medicina, para mais de 20 n:ti, ões .. 'que se faz.ia acompanhar de tô- ,

da a bancada cearense á As- LONDRES, 19 (U. P:) - Até- agora ja foram desmobzlt-,

semb1éia Constituinte . .a cita-, zados na, Grã-Bretanha mais ãe dois milhões I e ,qui;Lhentos
da oomi:ssão foi convidar o sr. mil s�ldados. De acôrdo com dados oficiais as fôrças �daS,f>['es�d.eilite da República para atualmente têm cêrca de 2 mil mi�hões de homens. a

p:residir a' instalação dos tra- desmobilizdção efetuada. a
.
população : trabalhista

A

britâ
.

(J;

balhos ,(:lo ref'erido Congresso. passou para mais de vinte milhões de hom�ns no mes passado�
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Conve,rlida em verdadeira praça de guerra
Jerusalém, 19 (U, P.) - Tôda a oficiais britânicos os judeus reafi- grento se desenrolou nas cercanias

Terra Santa foi co,nvertida numa zaram o enterro dos dois israelitas daqui, entre grupos de judeus ar

verdadeira praça de guerra em mortos no i�cidente da ponte de mados e fôrças policiads militares.

consequência das medidas toma- AJenb. Sómente na zona de Haifa O grupo atacante teria sido . des
das, pelo Exélcito e pela Pulícda houve, ·pelo menos, 15 ataques com coberto por um avião britâníco.
britânicos. Circulos bem .informa- bombas, tendo numa incursão con; Tudo isso, muito embora at-é o mo

dos acham que o país está no li- tra uma estação ferroviária morri- mento não passe de boatos ainda
miar de um periodo de graves dis- do 9.judeus e saído feridos outros não confirmados, excita conside-
túrbios. A principal característica; 11, entre os quais 3 mulheres. ravelmente Jerusalém.
nas últimas vinte e quatro horas, '" "' "'-

foi li atitude dos árabes que em CONTINUiL'\{ . SANGRENTOS OS
nada hostiliizaram os judeus em COMBATES
suas demonstrações anti-britânicas. Jerusalém, 19 (U. P.) - Segun-
Depois do assalto e rapto de dois do' Se informa, um combate san-

Foi apenas se intei
rar das Ques'tões
estratégicasDeve ser (Cum

de família',
f?OMA, 19 (U. P.) - o generaí Peppíngo Gartbaldi acaba

de desmentir, em carta aos [ornaís, a notícía de sua prisão co
mo contrabandista de cartões, de' racíonamento.A notícia fo.i e,s
pa1ihada pelo órgão monarquista Itália Nova. O general Pep
píngno, em sua carta, declara "nada ter em comum com seu

primo Giuseppe Gariiba�di, que se intitula, abusivamente de
general", Ao que parece, trata-se de uma questão entre pri
mos, um "caso. de famflia".

C8'SO)

'Teria· fracassado a. greve
ATENAS,19 (U. P.) - Parece que fracassou a greve geral.

Os trens elétricos urbanos circulam normalmente e as usinas
de energia elétrica e fôrça estão iunciotumdo. Quase todo 'o
comércio mantém suas portas abertas.

Londres, 19 (U, P.) - FOI di
fun rl'ido , hoje, o texto da comuní

cação puhHcarla' em Nova Délhi, na
[nll:!ia, concebido nos seguintes têr
mos: "o. mar-chal Montgornry fêz
urna' viagem of'íciosa a Nova Delhi
arf,im de se. ,i:ntci-ra'r pessoalmente
das questões 'estratégicas relativas
ao ter-ritório da índia, antes de

exercer suas funções de Chefe do

Estado Maior Insperial."

o lralado de paz com a Itália
ROMA, 19 (U, P.) - o novo memorando do govêrno ita

liano sõbre as cláusulas econômicas e [inanceiras do tratado
de paz -aiuuio com a Itália será submetido, i dentro'de poucos
dias, ao Conselho dos Quatro, [atualmente reunido em Paris,
anunciou, esta manhã) o Minisfjério dos Esirançeiros.

Discutirá um amplo. acõ rdo comercial
LONDRES, 19 (U, P.) - Embal1cou, por. via aérea, para

a Argentina, a missão brjtâníca encarregada de discutir um

amplo acôrdo comercial anglo-a:rgen,tino. A 'missão inglesa de
verá chegar a Buenos Aires depois de amanhã.

Começerem as

permutas
Baden-Baden, 19 (U. P.) - Co-

Os· jrabalhadores

Será tratado, hoje, a questão' dos
alugu'eis de casas

RIO, 19 (A. N.) - Em sua reunião de amanhã a Comis
são Central de P:reços, tratará dia momentosa questão, dos alu
guéis de ,casas, O resu1tado da reUlllião está sendo agual1dado
com grande intel1êsse; eSiperando-se que a Comhssão proponha
o prorrogamento da lei que estabHi21a o pl1eço parla ()IS aLuguéis
-óe imóveis.

,
\

Convertida, ojíciolmente
em República.

ROM-A, ,19 (U, P.) - A Itália foi nonoeriuui loficialmente
em República áS dezoito horas e cinco minutos de hoje.

' Foi

rápida a cerimônia confirmando a proclamação ade fato" da

República. A Suprema Côrte comunicou o resultado final do
referendum assinalando doze milhões e setecentos e dezessete
mil votos para a República e dez milhões ,e setecentos e deze
nove mil para a monarquia:

Viti,madas por futio's.a ,to'rmenta
DETROID, 19 ,(U, P.) - Furiosa tormenta � desencadeou

se, ontem .à noite, no Rio Vermelho. Apesar de ihaver durado

apenas alguns minutos, o vendavel foi tão violento que der
ruboú casas e árvores. Até agora foi constatada a morte de
vinte e cinco pessoas e 'cem outras receberam. ferimentos. Os
danos são consideráveis. Continuam as buscas e teme-se que
haja um número maior de vítimas.

• .

Da pena de um escrevinhador,

I" d
' .. -

do luo'molhada no tinteiro da bílis, II emlSSaO' S -

saíram, há dias, pergunta e res-.. ' .

posta: "Se é crime -ser quere- CIOD,árIOS do DNe'mista? Nem se discute!"
Realmente o questionário não Rici, 19 (A. N.) _.: Informa

oferece tese para debates. 'um jornal carioca que o
.

')0-
Ser "queremista", hoje, resu- vêrno criou uma fórmu1a paráme-se em não aceitar a delapi-

dação do ar, Getúlio Vargas, e obrigar os funcionários do ex
tributar a êsse preclaro brasí- tinto Departamento Nacional!
leiro a justiça que, já agora, lhe do. Café a pedirem demissão.
não negam muitos adversários"

ITeria ficado estabelecido queDentro dêsse conceito somos

"queremistas" ao lado de alguns essa demissão é condição es
milhões de brasileiros. sencíal imposta pelo govêrno
'Reconvindo sôbre a pergunta. I para que os f-unc,'.'

íonáríos rece-
capciosa, indagamos: é ou não é 00·

.

'd
. -,

'tem
fascismo opôr-se á livre maní-

' .m a lilli enlzaçao a que' ,. ",,' ,

festacão do pensamento e da' I direito. Uma vez paga essa in':" ".
vontade de milhões de pessoas? denízação, OS runcíonáríos es-:-

,

.

Isso sim, nem se discute! O ex- tarão díspensadçs Sem'qual-
presidente Vargas apoiou a can- dída

.

dídatura do eminente GeneraJ] quer me} � que os encami-

Eurico Gaspar Dutra. &se apôio.: nhe para outras atividades no

segundo o [uizo unânime da im- serviço público. Acrescenta O
prensa udenísta, foi fator deeí- [ornai que, ontem, foram de
sivo de vitória. Por sôbre isso, míttdos, "a' pedido", cêrea de
o sr. Getúlio Vargas deposto do
Govêrno e recolhido ao 'retiro' 100 funcionários do. D. N. C.

'

de Santos Reis, sem participa
ção direta, portanto, no ' pleito
de 2 de .,dezembro, foi eleito por
SETE Estados para a represen
tação parlamentar. A votação do
seu nome, nai Bahia, terra do N
der da minoria e presidente da
U. D. N., representou inequívo
ca consagração. Querer que ·0

povo não o queira, não o esti
me, não o prestigie, não o res

peite com o mesmo calor que
quer, estima, prestigía e respei
ta o Presidente que elegeu a 2
de dezembro é restrição que só
cabe no rancor de um autêntíeo
fascista.
Classificar de crime a vonta

de popular é delinquir contra a

própria democracia.
Os alunos dessa filosofia que

se insurge contra as decisões da
coletividade estão, agora, rece

bendo outras "lições", nos ban
cos de réu.
Que o fascista local, nas suas

explosões totalitárias, fique só
nas palavras e nos conceitos e

não queira seguir, em ações, os

seus "colégas" de Nuremberg.

Descarrilou
o cargueiro
Rio, 19 (A. N.) - Descarri

lou, na manhã de hoje, próxi
mo á, estação de' Japararia, um
trem cargueiro que vinha para

.

esta Capital, provocando o

tombamento de dois vagens.
Em consequência o noturno
mineiro não poude passar e

continua aguardando que ai
linha seja desímpedída.

Recebidos pelo
Pres, da República
Rio, 19 (A. N,) - O sr Pre

sidente da República recebeu,
hoje, em audiência, no Palácio

I
Guana.bara, o sr. Egídio Costa,
prefeito de Pôrto Alegre.

Caiu ao solo um avião daFIl
RIO, 19 (A. N.) - Oaiu,�Qntem, em Petrópolis, um aviãO'

da F. A. B. O apare1ho, que é de tl,einamento, deg.gove�nou-se
pl'l8cipitando-se ao solo, em chamas., Pel�cerendo ? perllg'o os'

dois tripulantes do avião salta�am, em 'Ple�a. :r:'Olte, de p�r.a
quedas, caindo sôbre a mata, em local de dlfl'cll aoes'So. T�ve
ram os aviadol1es que pa�sswr .a noite na mata sendo locahza
dos, hoje. Ambos estão vivos, sendo que um deles. acha.JSIe com�

a perna quebrada;
.
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todo dia esta
até o fim

(oluna
73a sessão regimental, em 13 de :i.u.�z,ho. de 1946

_4.. hora regimental, sob à presidência do sr.

dr Ylmar Corrêa e com a presença dos srs.

co�selheiros Severo Simões, José Benedito S3��
cado de Oliveira e Jairo Callado, o sr: presi
dente declara aberta a sessão, funcionando
como secretário. o sr. �elsou Maia Machado.

'Ped�� a·villor por
ma. quando o jornal .não
no m.e.mo dia,

telegro
chegar

O BOM-HUMOR DE MARTIN
FR:ANC1SCO

Estando. um dia de bom-hu
mor, Martilm Francísco entrou
numa oaroearía do Rio. Depois
de escenhoado.cpagou, e contra
seu coseume, não deu a gorje
-ta ao tígaro amável. Saiu. Doís
minutos depois, tornou a en
trar na barbearia, runoso, e di:
rígíndo-se ao. barceiro ' que .

�
servira, grttou-íhe:
-:- Sovina mise:r.ável é vacê,

"seu" canalha!
O pobre homem, abi&m.ajo,

apenas pôde balbuciar:
- Mas eu não o chamei. dis

so, - e tomando por testemu
nha as dIlCUíllistantes, - posso
pravar que não. dirigí insuLto
algum ao senho.r. • •

E Martií1n Fra:Í1JciiSCo, Já sor
ridente:
- Sim, não dilSsesite. Mas,

pensaste. •• Tama lá - e pas
sou-lhe uma ,gorda gorrjeta•.

x x Xl
CURIOSIDADE

RESOLUÇAO x. 92
l� aprovado, nos térmcs ah..aixo, .? projeto

Expedíente de decreto-lei da Prefeitura. ::\'�u111clpal de
O SI'. secretário faz à leitura da ata da ses- Serra Alta. I·,cmehdo com o Of:C1O -": 58/1.158,

são anterior que, posta em debates, é aprovada de l�' .de }UllMO de 1946, do Departameuto das
sem emendas. ,... 1\1 UIlJCl pu.lidadcs. , ....

. O sr. secretário procede à leitura dos segum- Texto do proscto de decretoM/.e!'. nOJ termos em

d : fJ!U' se acha rcdinidetes_ O�fki�ltâ�: sr. ministro da Iustiça, COlTIU- Art. P) -. Fica a}tera�o o' § 2u,. d� ar t. 23,
nicando que o sr. Presidente da Republi�a, pm

r
'o :lecl"eto�lel n. 101" ele 1� :lc .�etcn2t>�o de

despacho de 2J de abr-il último, indeferiu 0, p.e- 94). que passa a,t�l, a.�efJl.1JJ1� It,_da.��_o. r''''dido de Onirino Longo, sucessor da Ernprê- "§ 2(' --- O salár-io diár-io na? poder .. l ;XL:�-i
sa C�loui;'�a<.lora Bona & Cía., no sentido ele dPJ'. Cl11 caso <� lgum, de. C:-$ " ] S,OO e sera fi'lhe ser pag-o, "em terras dcvolutas.va �mp01·tâll- xndo na portar

...

la de a�ll11Ssa.o ... : ;'n .I cia do crédito de tem para com o Estado - Art. 211 -- rstc d�ci.e!(}-lel �nttrlt.d. em \,1",,01
A . de ,

Q

I na data de sua puhlicacão, rev ozadas as dispo-
I � C�i����' do sr. Gustavo Neves, cornunicau- .

siçôcs em, C'OJ?trário. . .

do ue 'por ato do sr. Interventor federal. foi FJorianop,'!hs_! 13 �e: jtmn.o" de ]946,
. .dcsi�nado para responder pelo- expediente ria Sorcro .5l1r1;.'ES, vice-presidente, no impedi-

Secretaria da justiça, Educacâo e Saúde mento �lo presidente.
.

Co lh AJ ;Agradeça-se. .'
. . Puh�lcada na Secretaria do

.

nse O. (J�1:.- Ofícios das Prefeituras de Crescluma c m·stratrvo do �stadQ., em 13 (�e. Jt111ho �e. ��'�Or-Jeães enviando cópia dos atos oEciais bal- lVe/son }.l}.aUl Jlaclwd.o, ofIcml admlnlStIat�xado-s l;or essas Prefeituras - ,listas aO:5 51'S. voo cla�se J�, resnonde.ndo pelo expechcnte. d.)
:

conselheit-os, secretana deste Con.i(>�hl).
1 Ordenl, do dia

A Casa aprova, pnr ullanirujdacle de votos,
as parece!:es ns. 39, 90" 91, 92, 93 e 94.

Ano .

Semestre
Trimestre ., ..

Mês , .,.

Número avulso
NÍI.mero avu'so
domingo, ... Cr$

No. interior ,

Ano. c-s. 9&,UI) li
� ��) �G "1"':Semestre ..... C:r", ,

•

I
Trimestre c-s 30,01·11'
Número awulso c-s 0:56'�1

-

�"Anú:ncios mediante contrate�;
Os origínais, mesmo ni '\1
publicados, não serão �ldevolvidos.

�1A direção não se res.poD· .�!sabiUza,. pe'los co�celt08 �i'emitidos nos artigos �"
assinados 'I

QUEiXAS Ê RECLAMAÇõES
I'REZA,IA) L,�lTÜP.: ,�e y'"!Ut -be

i,Pte,t!ssa, e) .ealmeme; unja providencía
para endireitar o que esu ver zr-radc ou

para. que ál"',tlma falta não se l'�IUta.;:_ e'

NÃO o escândalo- Qu'r a sua reclamaçãe
ou queixa pqd.::rá v.ir a causar, encann-, ,

nae-a á S:e(;,ÇAO"REÚl,A:M::AÇõES.
de' O J!;STADO, que o case será Ievado

sem demora ao. conhecimento de qqe.xu
de' direito, rececendo v'. s. uma informa

ç,,')' do resultado, embora em alguns' ca
sos : não sejam pubii..:ado", nem a recla

mação nem a p,foyidenCia. tomada,

.

DOENÇAS 'NEJ,tV<)SAS
Com 08 pl'ogresl!los' da medicina.

hoje, as doenç1le' nervosas. ql,l8ndo
tratadas em tempo, são male.<! per·
feitamente·remediáveis. O ,:urandfJi.
riSBlQ, frui!) dà ignorâneià. sI) POQ'
preiudicu os indivíduos àfetados d.
tais enfermidades. O Serviço Na.
cional' .de 'Doenças mentais dispõe
de um"Ambulatório. q.ue atende gr...
tuiiamente .08 doentes lleTYOSOs IDo

díge1l1es...Da Rua D�doro 22, das ,
la 11, Iboraa. diàri....ente.

RESOLUÇÃO N. 93
É aprovado, nos tênnos al�a.ixo. O projeto

de decretcrlei da -,Intervent.ona federal, reme

f'ici(l com o ofício n. 328, de 5 ele junho de
1946. '

Te'1:'t:o do pro1'ef"o de decreto-lei 11.0S têrmDs cm.

.

que se acha 'redigido
Art. )'0 - Fica aberto, por canta do saldo

do exercício anterior, o créd�to especial de du
zentos mil cruzeiros (Cr$ 200.000,(0), para
prosseguimento das obras de construção do
·Quartel de Canoiphas, destinado a alojar a i a

Companhia Isolada da Fórça Policial do Esta-
do. , _

Al·t. 2.0 - &te decreto-Iei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as dispo
sições 'em contrário.
Florianl,polis, 13 de junho de 1946.
Y/mar Corrêa, presidente.
PubHcada na Secretaria' do Conselllo Admi�

ni.strativó do Estado, em 13 de junho cI,e l·KG.
Nelson _Maia Machado, oficial' administratl

VO, classe L respondelldo pero ex.pediente 'da
secretaria dêste Con�d:n.

EXPEDIE:'i!TE DA PRESIDJ':NCrA
Resolztções ej,'pedidas

RESOLUÇAO N. 89
É aprovado, nos �rmos abaixo,

. � projeto
de decreto·lei da Prefeitura MUnICipal de
Timbó, remetido com o oficio n. 58/1.158. de
l° de junho ,Ie 1,946, do Depa,·tamento das Mu
nicipalidades.
Te:rto do prO'ido de decrcto·{ei f!OS têrmas em

. qlM!· 5e acha 1'1!digido
Art. l° - Fica a.berto, por c011ta do saldo.

(�O exercício anterior" o crédito ,especial, ele qua�
torze mil ceI1to e V.111te cruzei ros ... , .....•

(Cr$ 14.120,00), destinado às aplicações se

guintes:
1 ° - pagamento da di ferença de

vencimentos, em virtude do
a'umellto concedioD, em

1945, aos fUIlcionários, de
maio a oezembro: Mário
L. Schuster, Eu_rico W.
Gc'rtll:er, Iracy H. Germer,
Jaão A. Kiiuler. Serena

. Germer, Lino NicolodeHi,
Júlia Vieira, Orestes Car
Ilni, Filomena Dallagno!i
(Irmã), 'Gentil Agosli·
ni, Maxímmo Zaooli, José
Zanela, Adelina Gretter,
Pedro Tl'entini, $erafino
Gretter, Guilherme -Largu- .

ra, Clara Gadotti (Irmã),
Maria Venturi, Ãngelo
Trentilni, Francisco, Mal1.w
kiewcz, Célia Tomaselli,
Dolores Cot�'êa - de maio
a agôsto· Germano
Maa., Leopoldo Nicolodel
li - de junho a dezembro:
- Olga Jorge de Sousa
- de sellembro a dezembro:
- Gertrudes Campestrini
- de agôsto a nõvembro:
Paulo Penz •........... 10.120,00

2° - p.agamento de vencimentos- \

relativos ao mês de -dezem-
bro do ano próxÍmo passa-
do: Júlia Vieira, Maria
Venturi - de março a de·
zembro: ,Ângelo Trentini

3° - pagamenta da diferença de
'salários" em virtude do all�

menta concedido, em 1945,
aos extranumeráriós de
setemln'o e dezembm: Ro-
dolfo Milbratz e Gustavo
Hardt _ ..

4'0 - paganlento, no corrente ano,
,

de maio a uezembro, dos
vencimentos do AllxHiar
de Estatística 2.720,00

NOSSAS SECÇÕES·,
Direção de:

8ARREIROS FILHO

Notas PoUti.cas
l,"otas Locais

Artigos de Redação.
Página. Literária
SIDNEI NOCE'rI .

Economia e Finanças·
Viaa Bancária.

NotaI> .Cientificas
Notas Rurais
Est.atística
Nem. Tôdos s'.a·bem
A, R"',\1ASCENO

G.ovêrn() do Estado.

JJ.ll:lsprurtncia.
,fiaa Militar

'

NQtícfãrio do El'!;terlor
NQÚr:lãl'Í() do Pjllli
At-ilgos de Re�a!,!Íla ,

LIDIO �I. CALLADO
....'rônica da SelllanlJ
PelOs Mun!cípu,s
Magazine
Co.ncursos
Artigos à� Reda!$!)
D. F., AQ{JIN(}·

Nó�a'S da PrefeTtux8

Vida EscOlar

Fatos Policlais'
Vida Social.
v'lda Feminina

ReligÜIQ
PEDRO" PAID,o MACa 8''''''''

Reabertura do
Na sociedade patriacal e eS-1 Laboratório

cravacrata antiga, havia um Radio-Tecnico-Elec!ron
sentimento generalizado coo- F·undado em 1935:
tra a imprensa.- Estas palavras

I
M<m1;OlJ(im de nídiDa., Ampli,'

d D ke1· d d E fjcodoru-T�mâ":t'é-"e per .. y, gove:rna or o s-
Mà.tlIrjcl impfSrtQd� direta.tad9 de Vir:ginia, em 1670, são met:ltB dete U. S. A.

'

sig'nif.ic3ltiV3!S:
.,

Proprietário ".', .

I"�deço a Deus, que por . Otctm;r.r G.eorps . Biiiúnaqui não exilStarrn escolas livres,

I
�eêHe - TeCl'Lico - Profiurot\d.l

nem 1m1ln'rensa, nr\rqué o ensi- �or.m�dQ na EUI'op"
.

-�4l"'''' 1:'�. ,. : i'lor.i:aJt6.....U.no traz a desobediência e a he- -
"" ... c�U(& Joio Pinto in. � -. I:IÔb.résia, .

e a impI1ensa pTOpaga- :... .......-----as". -

,.I, ;

.. 'j li.
�

, l.,;..!ReSOLuçÃO N. 94
É aprovado, nos têrmos abaixC!, o projeto

de' decreto-lei da Prefeitura de ltajaí, remeti
do com o ofício tL 60/1.174, do Departamen-
to das Mu';ocipalidades. .

Te.vto do pl'oieto de decrcto-lei 11,OS tê·ytn.os etn

que se acha redigido
.

.

Art. l° - Fica o Executivo Municipal au.
�torizado a permtitar, mediante a indétrizaçdo
"de oitocentos e noventa e dois cruzeÍ1:os e oi
tenta centavos (.Cr$ 892,80) e sem ônus para
a Fazenda l'vIunicipal, iun lote Ide terreno a
ela. pertencente, com a área de �80,80 metros
q ltadrados, confrontando ao nDrte com quem de
direito, ao sul com terras de Cipr;a.no Antótuo
ele Azevedo, a leste com terras de, Manuel An
tônio de Sousa, e a oeste, onde faz frente,
com a rua Blumena 11, por outro lote pertencen
te a Augusto Bauet', com a. área de 840,09
metros quadrados, confronta.ndo ao norte com
tendoS de AIcebíades Garozzi, ao sul, Com
terl"as pe't'tencentes ao Patrimônio Murúcipal,
e a oeste, onde faz frente, com a rua Cambo-'
ri�

.

Art. 2° - �ste deereto-Iei entoral'á em vi�or
na data de sua puhlicação, revogadas as dispo
sições em contJ-áriÓ.
Florianópolis, 13 de junho de' 1946.
Yln-uzr Co-yrêa, presidente.

.

Publicada na·Secietaria do ConseUlJ Admi
n.istrativo do Estado, ,em 13 de junho de 1��6.
Nelson 1I1aia Machado, oficial adniinistrati .

vo, classe T, respondendo pelo expediente da,s.ecretaria deste ";únselho.

..
X X X

SAIBA QUE
BtpJ:anas anfíbios Walru8, a

serem 'làhçados' de um navio.
base por meio de caJtropultas,
auxi1ia.rão .a> próXima tempara
da de caça á baleia, qUe a Bri
tish ,United WhaLens vai reali
zar ha região a:nJtál1tica.

_

Não será a primeb.a vez que
a aviação executará tal traba
lho. Sua,estréia ai teVie lugar
mas,mó. há já muitos anos. Mas
a efirCiênda agora deverá ser seus ne....ócios em Sõ.om· �rI-_ •

'::t
Art. 20 _ �ste deçreto�lei entrará ?m vigor

" lli·!N. !IpaIOf. Poulo. confiando-os o na data· de sua publica,ção, revogadas as diõpo-X X X sições em contrário. .

'

MARIO se'H "EFER F.!oriallópo]js, 1,3 de junho de 1946.EMBORA QUE PAREÇA IN- " ' Ylmar COI"Na, presid�hte.CRIVEL ACONT"CV'IEU R' Publicada 11a Secretaria do Conselho Adml·" .civ. • .
. epresentante nistrativo 'do E.nada, en. 13 <le !nnho de 194C.O <COImodore.Vanderlbilt dis- Nelson Mai� Machado, oficial administra ti-,

'"
C' 'D t 1 5756 VO, classe 1, re�l,onacndo pelo \'>xpedicnte dase, que não tinha tempo a per- OlXO ... 08 o •

I
secretaria dêste Conselho.

.der com laucos quando. Wes-
. End. Tel.: Moriely RES01.UÇÃO N. 90tinghQuse lhe aria:I1eCieU com a I

.

É a'provauo, nos têrmoo ahaixo) O projetoí'"
de decreto-lei da Jnterventoria, federal, ren'(.invenção dos fr'eios de ar. ------'""'!----------..:
tido com o ofício n. 330, de 5 de junho de

X X X
.

-_-., 1946.
. .

.

,

..

T Teúo do ·projeto, de deCl'clt>-lei 110S têrmos emO senhOlr Chancey M. De- T/4 que se acha, ·redigido

ES
Art. 10 - Fica. aberto, por conta do saldopew confessou ter a:cOll1selha- , do exercício anterior. o crédito especial ded b

.

h
- -

n A duzentos e vinte e sete mil oitocentos e cin.O seu so rm o. a nao aphcar 'tIO�I'" • qüenta cruzeiros e cinqüenta centavos ....500 dólares nas primeiras usi- 1.'. A 'I. (Cr$ 227.850,50), destinado a atender, ne�t,"[;\ _,.J 11114 an�. as segllin.tes de�pesas do S�l�VIÇO de FIS-nas J:' OLUS, porque "naJd:a tinha cal,zação da Produçao e Benehctamento de:wparecida p.a"l'1a ba"ter a ca- o SEU OIlGANISMO Fumo, criado pejo decreto-lei n. 142, de 17 de
PRECISA DE UMA a:bril de 1946:

. .valo" . .

Remllncraçáo aos t"xtranumerários 104.150,50LIMPEZA GERAL Salário de U111 técnico contratado .. 23.700,00
' X X X

Diárias e transporte lIas funcioná-._:_ O cÍl'Ul'gião·Dr_ 'PoJitmaÍl, ;. :ó�;��s: �� \�:;���â�'::::::::::: ��:���;�de Lorena, fave:ceu na idade de
140 anos, tendo Ise embe!bedado
diariamente çiesde os seus 25,
anos._Na véSipe:r.a de sua morte.
ainda prat-Ílcou uma notável,
operação ckúrgiJoa com

. pleno
sU'ceSlSa. ." . ,

ESCRITóRIO :IMOBII;U,RIO
A. L. ALVES

'

Roa Deodor�, ·n. .i5 - FlJo1i�.
Encarrega-se de: compra, veIKIa, bi
pote<>a, legalizacão, ava1iácão e ad�'

nistração de imóveis.

atganiz;.l, tanthém, papéis pata <:0"',

pra de propriedades !letos Institutos
. de' Prl:vidência e M9ntepi� Estadual.

í960,oo
Esportes,

DE PLANTÁOr»
cl,urante o ;;ês de jOl-

F:AR1IACIAS.
Estarão de plantão,

nho as seguintes farmácias:320,00

AUMENTE
Cr$ 14.120,oa

- Farmácia9 Domlllgo
'rrajano.

15 . (sábado à tarde) Farmácia $to. Ag�
.

tinho - Rua Conselheiro Mafra.

!6 Domingo - Farmácia Sto. Agostinho,�·
- Rua COllselheiro Mafra.

. 22 (sábado à tarde) Farmácia Esp"ran�....

� - Rua Conselheiro Mafra.
23 'Domingo - Fahilácia Esperànça

Rua C;nselheiro Mafra..

7./ (sáhado à tal'de) F�rmácia Nelson
·Rua Felipe Schmidt..

30 Domingo - Farmácia Nelson - R!J1<P'·

Felipe Schmidt.
"

O ser\'iço noturno será efetuado pel� FaF"'�

mácià Sto. ,Agostinho sita à rua João Pint_·

Aliviada em Poucos Minutos
Em poucos minutos a nova receita

Menclaco -- começa a oircula,r no sltogue,Itliviaodo os aCf\ssos e 08 ataques da ItSnlll
ou bronquite. Elm ppuco tempo é ,pQssivel

. dormir bem, re�pil'aildo Hvre e facilmente.
Mendaco aJivü�-o, mesmo que o mal sejaantigo, porque dissolve e "emove o mucus,
que obstrúe as vias respiratorias, nJiaando
a sua ImergIa, arl'uinando SUII saúde, la.
zenao-a se TI ti r-se prematuramente_ velho.
Mandaco tem tido tanto êxito quíj. se ofe
rece com a garantia de da'!' ao '1Iaciente
respiração lh're e faei! rapidamente e com
pleto 'alivio da sofrimento da asma em poucos dias. Pt'ça Mendaco, hoje mesmo, em
qUltlquer larmácia. A nossa garantia é a
sua lIlaior proteção.

"

..endaeo A:"!:.::.m·
Agora tambem a Cr $ 10,00

TELEFONES. MAIS l'>/ECESSITADOS
Bombeiros ...............•......• 131$
Polícia ......................•... 110573!;::Delegacia O. P. Social '

, .,

Maternidade . pS�.
Hospit"J Neréu Ramos ........•• 831·.
Santa Casa ...................••. 1036> ..

Casa ele Saúde S. Sebastião ..••.•• 11Sa.. .'

Assistência Muni,<;ipal .........••.. 166<'"
Hospital MiJitar , 11�1
14Q B. C. lSJO'
Base'Aérea ' 786' ;
7' B. 1. A. C. ..........••...•.• 15930 .

Lapitania dos Porto. .............• 138:fi..
16' C. R. .•

, , 160&<'�Fôrça Policial . 120�·
Penitenciária �51�
"O Estado" � .. , 102:1:'
• A GClZeta" .........•....•....•• 16Stir""

I "Díário da Tat·de" ............•• 1579'
LBA...............•.....••. Hi4l1l-J

1
E;';P'.· Funer":,a' Ortiga .,........ 10W,

.

Deseja obter
emprego?

:

Procure It.ntão a nossa Geri.·
cia. e preencha a noAsa "'fich� tl.,.·
informações úteis", dando tõtlaav.
as indicações possíveis, que ·,ter...
mos prazer em recomen��.l.? (a)
1IJ01J interessados na aQUls1çao, �.,•
I)ons funcionários' (as).

. ..

'

_
)."

I Visite, sem compromiSSOS

LIVRARIA ROSA.

Ii Rua Deodoro. 33

Florianópoli!!
Livros nov0:9 e usados,.
em diversos idiomas.'

Cr$ 227.850,00

·Art. 2° - J1:ste decreto-lei entrará em vigor
na· data de sua publicaç-ao, rev'ógadas as (hspo
siç,ões em cOIltrário.
}<'Iorianópolis, 1.1 de junho de 1946.
Yltnar Corrêa., presidente,
Publicada na Secretaria do Conselha Admi·

nistrativo (lo Estado, em 13 d., junho de 1946.
l'le/sou lY!aL,l !J1achado� oficial administr.att

VO, classe I, rcsponderllo pelo exp ;dir!!1tf; da
secretaria dêste Consolho.

.

X X X'
RIA SE QUIZEH

O .gé:q.ro.
� . DevlO"Il'bie . cOfl:féssa;r··.. D:.'

'Agripina, qué, ás' vez.es, d6U O
deseiSpero . sem . o menor mo-
tivo:.::·

,

A s.ogra.
.

'

I

.- Sossegue, meu .genro, En
Quanto eu estiver aqui, os mo
tivas não. lhe fáltarão. .

Rr,;sm;uçAO N. 91
É aprovado, tlos. têrm'Qs abaixo, o projeto

de decrcto·lei' da Prefeitura, J\>hmicipal de
Sen'a Alta, remetido com o ofício n. 60/1.174,
de 3 de jun.ho de 1946, elo D.epartamento das
Municllla1idades..
Texto do projeto de decreto-lei 'nos têr11Z0S em

qu.e se a.cha red,'gido
Art. ] o - O professor municipal. que pos"

suir certificado de conclusão de qualquer dos
cursos de· Educação Física mantidas pejo Es
tado perceberá a grat'ificação mensal de cin
-qüe�ta cruzeiros (Cr$ 5°,00), sempre que mi
nistrar aulas úe educação físoca aos seus alu
nos de lell'as.
Art. 2° - As despesas' decorrentes da exe

cução rlêstt:: decretcrlei correrão, no cOl:rente
exercício, por conta da dotação 3.30.1. _

"VencimentoS de prufessores" .

Art. 30 - Poste decreto-lei entrará em vigor'
na. data de sua pl1blicação, revogadas as dispo.
sições em contrário.
Florianópolis. 13 de j\1nho de 1946.
l'lmar Corrêa, presidente.

A tende encomendas de
obras editadas no BrasilLÉIAM A REVISTA

O VALE DO ITAlAI
. estrangeiro.ou

I

Novidades

no;

ftodas a.

semanas

3;credíta O que êl,e ,conrta.
XXX

�) X X X - Onde é que v:O'cê morá?
- �0 Tenho ouvido dizer que - Em lu.gar nenhum, senhor•_J ",�' 'j.,�Ir ú manuo e mUl'lIU fieliz COiffiO comissário.

.J�éaçadlOr. I E você?
É. Quasi todo O' mundo Eu sau vizinhO' dêI>e:

B R I T'O
o alfaiate indicado
Tiradentes. i

/
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I o eST �DO I Quarta-felr., 19 de l'unhe» "". 19" e 3

«CLUBE DOZE DE AGOSrO Dia de São .Pedro, 29 do eerreate, com iuíeio às -21 horas:
,·�<N une DO Arraial».-Soirée a caráter, com números de .música 'e canto; Salões à caipi�a. -De
.oSalios.-·Cará, melado, aipj'm, batata dOce e fogueira. A's mesas serão. vendidas a Cf. $ 20,00, e

,jloderão ser reservadas na Secretaria dOU Clube. Dia 30 Domingueira Infantil com �níci,o às 16 boras.
, ' .

Vida Social
..ANIVERSÁRIOS:

./

sra. Helena Caminha Borba,

I digna espôsa do sr. Patrício

Os- ,Borba, conceituado comercían-

da
te nesta praça.

,

'

:f•.

OSNI BARBATO
Aníversaría-se hoje o sr.

� .:ni Baroato; digno gerente
,Galeria das Sedas.

a

STA. OLINDINA SILVA
A data. de hoje 'assínala oBTA. TEREZ.INHA BORJA

A eteméríde que hoje trans- transcurso de mais uma prima-
vera da graciosa senhorinha

.eorre, regista mais uma restí- ,

va primavera da prendada se-
Olindína ==.

1?-.horinha Terezinha �orja, gra- VALTER WANDERLEY
·.CIOSO e�ento da �cl�.ade 10-

Transcorre, hoje, o aníversá
,�l e. filha do sr. Vlrgi!_lo BO�� ,I rio natalício do sr'. Valter wsn.
.. J3;, � de .sua exma

.. esposa d.
denley, elemento de real desta

.Lídda Lma de �rJa. •

que nos meios esportivos do
nosso Estado.

*

PROTASIO LEAL
Aníversaría-se hoje o sr. Pro

-tasío Leal, oficial do Registo
,Civil desta Capital.

*-

HERCÍLIO T. DA SILVA
Faz anos hoje, o sr. Hercílio

T. da Silva.

,
'

Construção de um navio pré-fabricado em- um

estaleiro da Grã-Bretanha. '(British N. Serv ice},

MENlNA M.A:RCIA GOMES
Festeja, hoje, mais uma pri-

VIAJANTES:

.mavera a galante menina Mál'- DR. OSNY' RÉGIS
.cía Gomes.

*

.

Aca-se: em Florianópolis, o

· dr. Osny Régis, provecto advo-

_MEN�� HERCí�IO M�DES gado no foro de Laj-es e lente
ASSIDaLa a da�a d� r:o]e o

do Instítuto de Educação da- Paris, 19' (U. P.) - Encon-, tratado e declara que assina

-tra?�curso .

do �mversano na-
quela próspera cidade serrana. traram mais uma grande diii-: lo, seria proclamar a servidão

talícío do íntelígente meníno *' culdaâe os ministros. das Re-I completa da Itália.. Eriza que
.Hercíüo Mendes. ALFREDO SILVA lações Exteriores âoe Quatr<.! tal tratado não pode

.

existir
., *-

Procedente de Araranguá -Granâes. A difi:.':Uldade surgiu visto que é contra troas as

pR. MANOEL BORlN DA
chegou a esta Capital o sr. AI- ao serem. discutidas as repara- tradições de amizade da Ingla-..

. SILVA fredo Silva, tabelião naquela çôes de guerra, acêrca do que terra com a Itália.
Transcorre, hoje, o aníver- cidade sulina e elemento de os conferencistas não chega-

..sano natalício do sr. Manoel do pezar da âiscusreal prestígio nOIS círculos po- ram a acor a .-

.Born da Silva. líticos e sociais. são durar cêrca de duas horas
'x'

• • e meia.

, ,

Nova dificuldade para.
os QuaJro Grcndes

A QUESTÁO FRANCO-ITALIANA
París, 19 (U. P.) - O Govêrno

ita.liano, por intermédio' da embai- Paris 19 (U. P.) - O professor
xada da Itália em Paris, entregou OSÓ'riD de Almeida, da Academia

aos Quatro Chanceleres um memo- Brasileira, e senhora Branca Fia
rando relativo à questão de retifi- hho, presidemte (]!aiS Obras 'Bra&i'"
cacão das fronteiras f'ranco-italia- beir-as de Ajuda à França, foram re

nas, O Govêrno italiamo 'expõe as cebidos pelo Comité Fra.l1ce

concessões que está -dísposta a fa- Annerjque, em sessão solene, a qual
zer com ref�rência' lãs reivindica- contou com a presença de notabi

ções francesas: 1°) - a Itália ce- lídades Irancesas, 'e brasileiras, in
deria o território de Colo San Ber� cluslve do €ln1haüxaoor do Brasil,
nardo.ino vale cognominado "es- sr. Castelo Br-arico Clark.

treito" 'de Ba-Çd'üneche - esse vale

MENlNO· FERNÃO
Regista a efeméride de hoje

o transcurso do natalício do

.íntelígente menino Fernão, fi
lho do sr. Solon .Neves, e de sua

-exma. espôsa, da. Miriam Ga
'ma d'Eca.
· �

ZAl�ZIBAR Lms

Encontra-se nesta Capital. em
visita à sua filha e neta, o espor
tista Zanzibar' Uns, antigo e deno

lÚ!ado "plaver" do .Avai, atuadmen
te residindo na. Capital da Repú
blica.

*

.! STA. GEMA NAPI
Festejar hoje, mais uma pri

.mavera à gentil senhorita Ge- ,

ma Napí, f.illia do sr, Francis
-co Napi, acatado comerciante
'nesta praça.

. '.. Becebid-os e'ÜI
sessão' solene

/
.,
i

1
P. ALEGRE FLORIANó-·

POLIS - CURITIBA
QUINTAS E DOM�NG0S

Decolagem de Flortanónolis,
ás 14,15 horas

.

CUIUT1BA - FLORI A.Nó
POLIS - ·P. ALEGRE

.

SEGUNDAS E SEXT \S
Decolagem de Plorianópolis,

ás 10,00 horas
ll'iFúRMAÇõES:

FILIAL VAHTÚ - ED. L."·
PORTA - TELEFoNE

1325

!
.�

Luiz Martinel1i e. Senhora
participam a tod� o. paren-.
te. e pen&l. de .ua. rela
ções. o contrato de co.amen-

to d� ..eu filho VALDIR com

a senhorita Líbio Corioni.

CONTRA ,\:j(
GRlPE "t
flESFRIA03 •

DÔQfs ..CAef� I
IIEY1IAlOIAS f, I9ÓRES ... 6f1lAL\ l

SÓSfU$A-

ST�. BEATRI� _VIEIR� : ODEON _ Hoje ás 7,30 horas garan ti rta as comunicações diretas

Regista a efeméríde de hoje. JORNADAS HEROICAS entre Savoi e Dauphine; 2°.) - O

"o transcurso do aniversário na-I
.

Govêrno italiano estaria disposto a

·talício da gentil senhorita Com: Gary Cooper e' Je:an concordar com a modificação da

� 'Beatriz Vieira, graCioso ele,:. Al"thur.
.

fronteira da linha de Mont Cha-

:mento da sociedade local. qrandio$dade incomparável! bel'ton. As zonas de Briancon e

• No progrMlla: 1°) Cinédia Mont Genevere deixariarm de. ser

STA. ZULMA BERNARDES Revista - Nac. DFB.
.

rl'I-llli:u"cas pelos italianos; 3°)

Transcorre, hoje, madls uma 2°) - A Mulher e a Gue.rra O ..iovêrno italiano proporia um

lestiva primavera da prendada _:_ Short. acôr.do sôbi-e Tende e Brig.ue. Es-

.senhorinha ZulIna Bernardes. Preço únicó: Cr$ 3,00 _:_ Ge- taria disposta a ceder os terrenos
:I< ral - 2,00.., de Chilllsse e certo-s territóriós que

.oSNI MACHADO SOUSA "Imp. 14 �a:nos". apresentalriam, no futuro, um inte-

A data de hoje regista o ani- ... '. .... .... .... .... rêsse economico, mas c9ns�Tvaria
veTSário natalício do esttmado IMPERIAL - Hoje ás 7,30 hrs. as zo-nas .de população italiana e

jovem Osni Machado Sousa. - ülüma Ex1bição - insta.laç�es hidro-.elétrio3S; 4,0) -

• oi> JARDIM DE ALA O Govêl'n.o italiano pediria 0, pla-
SRA. EDITE REISES FÕES ('J1écnico1or) - com: Cha:r- nalto de Monte Cenis, fuj31 impor-
"Faz anos na data que hoje 1es Boyer, MaIilen:e Dietricli, mneia é essencialmente eeonômiea

· -transcorre a ex.ma. sra. Edite Basil Rathlbone, C. Aubrey para a Itália . Contudo, própria a
·

:Reise:s Fóes. Slnith e AHan Marshall.
. exploração, em comum, das águas

* No ProgJ."'alma: 1°) - O Es- do. lago Monte Cenis.

,.1 STA. ZULMA SOARES porte, em Ma11Cha - 107.· .• # •

Festeja, hoje, mais uma pri- 2°) - Azas de Prata "ASSINA-LO, SERIA PROCLA-
1lna.Vera a ,graciosa· senhorita ShM. ' MA"R A. SERVIDAO"
Zu1ma Soares. 30) - Fox ,Ai.r1plan Ne.ws .

Romp" 19 (U. P.) ._:_ 0'6 jor-
* 28 x 42 - Jornal. 001.s acompanham com grande

BTA. OLGA DA COSTA Preço: Cr$ 3,60 (único). interesse a reunião da Ccmf-e-
,

MOURAO "Imp. 14 1!llOO".' rêncÚL ' cJ,es Q1!J.atro em Paris.
Assinala a efeméride de 1:l<r .•.• ...• •••• •..• •••. ,QuaSi todos Os jornais pergun-'

je o transcorrer do natalicio da Amanhã ODEON: tam se é verdade ter,o {JO'Vêrno
lprendada senhorita Olga da ACUSAÇAO CílGA britânico proposto ao govêrnó

, õosta MouTão.
.

Cam Michael· O'Shea, Tru- italiano um projeto de trata-
'"

•

dy Marshall e Lloyd MCllan. do de paz aue "transformaria
SRA. HELENA CAMINHA Aguardem:

'

a ltáUã numa base militar tipo
BORBA As Aventuras de Tom Sawyer colonial".' Q orgão comunista Rua Deodoro. 33 -- Florion6poU•

.
Aniversa'ria-se hoje a exma. Téchnicolor ---" Tommy Kelly protesta 'contra semelhante.

_

Dr. Agrippa de.
Castro Faria
E.torá· a�JI>en.h durante

quinze dia•• o partir de 4-6-46.
Atenderá em seu novo

consult6rio .- Ruo Tiraden
tu -- 9 -. Sobrado.

.

Telefone 1532.

Viuva Maria Carioni

parti-ci'!la aoe porentu e pge
.00. orniqaa. o contrata de
co.cunento. de .ua fUha

LÍBIA. com o .enhor Valdir
Martinelli.

'1 VALDIR e Lí;;---'/
\ I noivOtl r
----------�---------------

FpoU•.• 15-6-46 FpaU. " 15-lHS

..

Notificada acgreye às Fábricas Ford
CLEV'ELANT, EstacJ..o.s Unidos, 19 (U. P.) - o Sindicato

Nacicmal da Marinha Mercante notifiCará, hoje, .
ás fábricas

Ford e América Steel � será �CTetad4 a '!greve. Segundo 0$

observp,dores ,a greve in:terro77:t-perá até setenta por cento d6
tráfego ma:rítirrw rws grandes liJ"goo.

I T�����P.,�",�l�2�.:.
dÚltribuição. em Banto Ca�ina; iG.' o�tOS éd.itêlllae péla

LIV -IA ti 1A "AGI;R, ÀP;' 8�,o" .

:

que i. inegevelmente. um<i da. m'a_ completa.a' orgal\Úl<lçõe.
I editcriaia da América.,

Aoe qu.e nos enviarem .eu nom. e enderaço l'emeteremOll
prOl!pecto.. periodicament•.

Atenderemotl encomUlda. pelo ServiÇo de, Reembolao PotItcil.
LIVRARIA ROSA

..

i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 Quar,a-fel,a, 19 de 'unho ele 1'946
-----------------------------------------------------.--------------------------

o f!ST "100

I
----- COlUISS1\O DE ES'i'UDOSDOS

SERVIÇOS PÚBLICOS
ES'I'ADUAIS

CARREIRA DE CONTí:s'UO - CLASSE C
(Contagem de tempo 110 classe até 31 de maio

de 1946)
Lista organizada de acórdo com o art. 43,

I
do decreto n. 2.845, de 6 de março de 1946.
I - Rosa Parente ." "".. 3.951
2 - Prieda Schtitz .. ,............. 3.569'
3 - Alcino Aniceto Silva .. ,....... 3.452

, 4 - Maria Carneli Lemos , .... ".. 3.362
5 - Norberta Guilhermina de Mel" .. 3.297
6 - Osvaldo Dutr-a ..............• 2,830

_______.... -______________________ 7 -João Lemos ... ,., .. , .. " " 2,490
8 - �laria de Oliveira 2.1J1
9-Joáo Venâncio dos Santos ., .. 2,106
10 .,', Dilia Uliano ..... ,........... 2,101
II - Alfredo Eduardo Pires 1.897

..

,2-.:....Jose "Boaventura '1>Tarfíns" .:.... 1.81'2
1.) - Alirio Bernardino de Oliveira .. 1.820
14 - Miguel Onofre dos Santos 1.811
15 - Guilhermina Westephal 1.780
16 - Dacilio Rocha :.. 1.7.14'
17 - Gervásio Costa ,., ,.... 1.531
18 - Laura nFatia Vieira Ferreira .. 1.468
i 9 - Georgina Carvalho ... "....... 1.459
20 - Riencio Machado Goulart 1.457
21 - Júlia de Oliveira Cordeiro 1.424
22 - Maria Laundes ,........ 1.393
23 - Agostinho Alves Cordeiro , 2.225
24 - Tuvena l Tavares 2,040
25 - Luiz Alandt , "........ 2,849
26 - Júlio Vieira .. , ,.......... 2.036
27 - Joana Melo "....... 4.320
28 - Maria Bartach , , .. '. 2.649
29 - Maria Joana Silva .. "....... 1.901
30 - Alvina Galvão 1.557
31 .. - Suely Machado Cecb inel 4,622
32 - Leonardo José da Silva 4.353
Florianópolis, 13 de junho de 1946.

Carlos da Costa Pereira, presidente.
(2974)

Balanças para oficsnas --- Para brilhantes -- Laminadores
Tornos para relojoeiros - Banhos para dourar e pra

tear -- Cordas , vidros' para relógios, etc,
Preços l! prospectos com a

C'ASA MASETTf
Rua 'SemiCiário, 131 - 135 - São Paulo.

�.....;..'------------0;-----------

FORNITURAS
OURIVEIS

'E
E

UTENSI.LlOS PARA
RELOJOEIROS

,

Salários-iamnia despachodos pelo sr. Inter
vento-I' federal

8 DE ]U:\'HO
Manoel Vieira Lopes - Concedo o saíário

família na importância de erg 120,00.
João Guimarães Filho - Idem, idem

Crs 40,00.
Petronilha Fernandes Castro - Idem. idem

Cr$ 40,00,,,
Abelardo da Costa Arantes - Idem, idem

Cr$ 40,00.
Adelino Vicente de Melo - Idem, idem ..

Cr$ 40,00. .

Otávio Ribeiro Morais - Idem, idem ...

c-s 240,00.
Paulo Ardigó - Idem, idem Cr$ �O.oo.
Bráulio João Cordeiro - Idem, idem ....

Cr$ 40,00,
José Miguel Mong-uilhott - Idem, idem .•

CrS 40,00,
.

Otto Henrique Adolfo Fr-iedmann - Idem,
idem Cr$ 160,00. I

Mar-ia Natália Pinto Salum - Idem, idem
Cr$ 40,00,
Olibia Kocrich da Silva - Idem, idem .•

Cr$ 40,00.
Matias Erhardt - Idem, idem Cr$ 440.00,
:Maria de, Lourdc:. Ijlt:.en.....,nlU·t Suares -

Idem; i<lem Cr$ 40,oc.
Wladislau Schmidt- - Idem, idem Brito

-

cl'aui1J�o'C�ruti _ Idem, id'em Cr$ 240.00, OBJETO: linidenização, avi

_____________(_29_74) so-prévio, férias, folgas se-

Tome KNor :�llaiS e horaJS extraordiil1ári-

L
' ·

I -
f RE;IRARAM su�s CANDf- .i

& I a o I
DA'TURAS

> .... Tôdas as bebidas, inclusIve. a'lI

fabricadas em outros, Estados,
No dia 19; quarta-feira, às 19

retiraram suas candidaturas,
hora., no prédio da Rua Arcy-

para reinar nos lares (;atu:-�.·
preste Paiva nO 5, andar 'terreo.

uenses, _ em vista da certissi,

���nvt:�d�:�ae�v!��l�M:II:e:��:�:: �_��itó����_aperitivo_ �NOT.
elálltica; Mela redanda; Armár�o;
Crystaleiro com vidros gravados;
Et�jer com espelho em ,madeira'
trabalhada; Cadeiros paro .010 de

jantar; 4 finas colunas, Yallos com

florea; 3 Camodas; Comas .de ma

deira para solteiro; Cama de ferro J

para solteiro; Penteadeira com es

pelho oval e marmo� ; Guarda

roupa. p.chiché c� grande espe
lho de cristal e marmore; Banheiro
de zinco; Panela.. de- ferro; Escri·
vaninha com armarlO; Balança
com pesos; Tesoura para grama;

Cabides; Ferro elét:,ico; Porta·cha
peus coin espelho; Carrinho de

I mão; Livros de Direito, romances e

I ellcolares, e outros objetos.
Os moveis sao trabalhados,

;VIAÇÃO,;OBRAS PúBLICAS
E AGRICULTURA.

Requerimentos despachados
3 DE MAIO

Isabelino Fernandes Pereira - Nada bâ
a. deferir, uma vez que foi inscrita a dívida
em

" Restos a Pagar".
7 DF; MATO

Carlos Hoepcke S, A. Comércio e Lndús
tria r- Pague-sei à vista das informações 3

quantia de CrS 1.316,90, desentranhando-se
os documentos necessários à comp1·ovaç�.o da
despesa, de acôrdo com O decreto 11. 622, 4e
2R·XI·938.

'

11 DE MAIO
Salvador & Cia. - Pag'ne-se, idem, ideno

la quantia de Cr$ 3.NO.oo, idem, idem,
Vital Corr êa de Am91-un - Pague-se. 'idem,

idem a quantia de Cr$ 6.899,00, idem, idem.
J.J DE MAIO '

.

Viúva João Moura Júnior Pague-se,
�dem, idem a quantia de Cr$ 3.010,70, idem
ídem. .'

Pedro Xavier & Cia. Pague-se, idem,
idem a quantia de Cr$ 238,40, idem, idem.
Luiz Albani Júnior - Pague-se, idem, idem

a quantia de CrS 1.073,00, idem, ideru.
14 DF; MATO

Carlos Hoepcke S. A. Comércio e Indústria
- Pague-se, idem, idem a quantia de ....

Cr$ 690,50, idem, idem.
Dr. Newton Avila .. - Sele devidamente.

16 DE MAIO
J09é .M, F. Silva - Pague·se,' à vista <las

Srmformacões, a quantia de Cr$ 8.400,00, de-.
sentranhando-se os documentos necessárics à
comprovação da despesa, ele acôrdo com o de
creto n. 622, de 2-8·XI·938,

,

J8 DE MAIO
S, A, Moinhos Riodrandenses - Pague- se,

idem, idem Cr$ 410,00, idem, idem.
20 DE ]TIMO

Companhia Catarinense de Fôrça e 'Luz S.
A, - Sele devidamente,

Meyer & Cia. - Pague-se, à vista (las i11-
formações, a quantia de Cr$ 3.439,10, desen
tranhando-se os documentos necessários à com

provação dá 'despesa, de acôrdo com o decre
to n. 622, de 28·11·938.

Bacter-ioquirnica Ltda. - Pague.. se, idem,
idem, Cr$ J 60,00, idem, idem.
Viúva João Moura Júnior Pague-se,

idem, idem; Cr$ 1.43l,2..o, idem, idem.
23 DE MAIO

T'uf fi, Amim & Irmão ..--- Pague-se, idem,
idem, Cr$ 180,900.óo, idem, idem.
Construtora de Poços Artesianos e Bombas

'" Hor " Ltda.. de 131umenau - Pague-se, por
Intermédio do almoxari íe Emílio Meyer,

24 DE M'ArO
Dionísio Dnrniani - Pague-se, idem, idem,

Cr$ 719,00, idem, ide•.
Reinich s .: A. Comercio ê Jndústr ia de Ma

deiras _. Pague-se, idem, idem, Cr$ 453,�o,
'idem, idem.

.

25 DE MAIO
Carlos Hoepcke· S, A, Comércio e Indústria

- Pague-se, idem, idem Cr$ 599,00, idem,
idem.

Car los Hoepeke S. A. Comércio e Indústria
- Pag-ue-se, idem, idem Cr$ 1.432,40, idem,
idem.

IDavi Crispim Corrêa - Pague�se; idem,
-idem, Cr$ 3.800,00, ídem, idem. •

27 DE MAIO �....
Banco Ind'ústria e Comércio de Santa Ca·

tarina S. A. pp, cle Asite Ltl:!a., de SãJ Pano
10 - Pague-se, idem, idem a quantia d� ..

Cr$ 1.064,50, idem, idem.
Pedro Xavi.er & Cia. - Pague-se,. idem,

idem a quantia de Cr$ 766.00. idem. idem.
Banco Indústria: e Comérci.o de Santa ·Ca-

1arina S. A" pp, de Raul Deeke, de Blume·
'Dau _. Pague-se. idem, iden:t, a q:uantia' de
Cr$ 1.724,2<>, idem, idem,

28 DE MAIO
Sociedade Anõnima lHarvin - Pague-se,

idem, idem Cr$ 2.540,00, idem, i<lem.
Cados Hoepcke S. A. Comércio e Indústria

:- Pag1.1e-se) idem, idem Cr$ 235.00, ide:m,
ldetn.
Faraco & Cia. ,- Pague-se, idem, idem ....

'

Cr$ 3.023,80, iclem, idem. '

29 DE MAIO
Darci Antunes da Cruz -:- Subnleta-se à

inspeção médica.
' '

31 DE' MAIO
Dr. Emílio Hanschild' - Sele devidamente,',

� - ..

s .. Medina
'?arm. L.

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PI,MI0, 25
fone: 1448

Em frente 120 Tesouro
do Elltado

Florianópolis
, Parm. NarDaI Alns de Souza
da &os$a· Avila

Dr.' R. S

EX(lme de 8-o::tgU.e, ExéuTie pas:a v9rificoção
de cancer, Exorn.e de u.e ino , Exam,e 3)Q1"a

verificClÇão da gl'Qvid.ez, EXal\le <le escorro,

Exame para verificação de· doencafil da

peJe I boco e cabelos, Exame de fézes,
Exame de secreções.

J'utovacclnos e trQnsfu�o de
/l:.xam..e .. qU:único' de farinhas,

café. á.gualll, etc.

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

Ors.
Aderbal Ramos

da Silva
e

;

João Batista
Bonn8ssis

ADVOGADOS
Rua Felipe Schmidt.: 34,

Sqlq 3, Telef. 16-3l.

, }.t' ,'.", ''': .... :{ ",.

I
sangues"
behida.
-, >

V<JG r\_OOS I
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

De. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Feli,pe 'Schmidt 52 - Sala 5
Edifício Cruzeiro - Florianópolis.

ESCRITÓRIO JURIDIIJO COMERCIAL
(Com um Depártamento Imobiliário)

Vendas de' pinhais, íazend:!.S e emprêsas
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco

ADVOGADO
Rua Frei Rogério, 54. - Fone 54 - Caixa Pestal 54

Eadereço telecráfico: "Elibranco" - Lajes - St- Catarina

FARMACIA ESPERANÇA

•

•• F.r••e�.tIClO NILO LA tJ8
••". • aaaJdl _. �

__ .........�_-.o -�

� ............
-_ - -

I
I

l

lIrmandade do Senhor
Jesus dos Passos t
Hospital de Caridade

CORPUS CHRISTI
De ordem do senhor Irmão

Provedor tenho a honra de con

?7idar os srs. Irmãos e Irmãs.
para comparecerem quinta-fei
ra; dia 20 do corrente, ás 15,30
horas, na Sacristia da Catedral
Metropolitana afim-de, reves-c,

tidos de balandraus e fitas
da nossa Irmandade, e á mesma

incorporada, tomarem parte no

�)réstito 'em honra a Jesus Sa
cramentado.
ConsistOrio, em 16 de j anho

de 1946.
José Tolerüino de Sousa

Rádios. Válvula.s. Eatabiliz.a
do;res.

'

Transforrnodo·res.
Condensadores. Toca-ducoa I

Anteno. simpJ.ea e para
.aut�'movei•.

I
.

1
Justiça Trabalbi5ta
PROCESSO EM PAUTA PA

RA . JULGAMENTO
MÊS DE JlJNHO

Dia 19, ás 14 horas: '(,PROCESSO N° JCJ-72j46.
RECLAMANTE: Rosa AI-

vima Damalta,
RECLAMADO: Machado &;

Bastos
OBJÉTO: Aviso-prévio.
Dia 21, ás 14 horas:
PROCESSO N° JCJ-73146
RECLAMANTE: Olímpio

Manoel Quadros
RECLAMADO: Israel

ruml;llll:1Hffl]j I;I� I
B MAIS Q� l1K.

NOME, E UlI
IJ I. B o 1.01
.-

PODElWSO .A:1JD-
!dA.B. NO TRATÁ

llENTO DA

�-�--_.....

tEIAM A REVISTA
o VALE DO ITAJA!

Sedas. Casimiras

CASA·SA.".\.
, ,

ORL�\NDO
Rua· CODselkeiro Mafra, 36

Cai�8',·. Postal 5'1

''''

------./ ��
--------..---- -- -- � ---- ---- .

SOA I-{Pf1JLLl
loja e

.sob,eloj;8 TeJeto'De 1514 (rede interna)
Eod. Teleg_: « carpelli» --- Florianópolis.._-'

·e

i
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Requerimentos despachados
1 DE JUNHO

Mário Vargas & Cia. - Auto de infra�ã<>
- Em face" do parec·er . do sr. Procurad.o:!;"
Fiscal e- dos próp"ios tê.rmos da defesa de fls.
em que o autuado reronbece e confessa a sua

culpabilidade, julgo. proc;,dente o' auto de fls.
2, para sujeitar Mário Vargas & Cia. à mul�
ta de Cr$ 200,00, grau mínimo do art. 9°, dO'
deCl-eto-lei' 11 .. 546, de 12-3-942 e ao p�ga�
mento do imposto não pago de Cr$ 27,:;0, de
acôrd.o com. o estabelecida no art. 75, doo de
creto n. 72, de 28-12-936.
Exigir-se-á dêle; ainda

-

os se}{)s' de saúde e

��l�.sivos àêste proces8�, na í�rma. 1"eglJ.\a�ell-
Em face dq informação ,nlinistrada peJo

inspetor Hildebrando :Menezes, julgo o sr .

Ces]an Sih'eí.ra de' SotÍsá isento <,de pena. Pu-
blique-se e .intim�-se. '. _

Hercílio JoSé"Reitz - Auto de infração -'
:Em face das informações;..fi parecer t do!.
próprios tênnos da defesa, de, fls. 5, em que
o autuado cop,feSsa a infração cometida - jtll�
,g'O procedente O auto de fls. 2, .par.a sojeitá
lo 'à multa de Cr$ "100,00, gralt· ·mll1l\n.o do
art. 70, § 2°, letra .k,_ do decreto n. 72, de
28-12-936 e ao pagamento do imposto ná",
pago de Cr$ 12,60.
Exigir-se-á dêle ainda o valor dos r..elos de'

saúde e adesivos dêste" proces!Q nos têrmos
da informação da Sub-Dirl'toria da Ileceita
11. 683. Puhli.gue-se e intime-se.

.

Bent<> de Limá & Irmãos - Auto de 'n
fração - Em face das info-rmações e parecer,
julgo procedente o a.uto de fls. 2, para sujei�
tar o autuado, que é revel, à multa de .. __

Cr$ 200,0&, grau mínimo do art. 70, § 3·,
letra c, do decreto n. 72, de· 28-12-936, e aI)

pagamento doS selos de saúde e adesivos dê�
te processo, na forma regulam.entar. Publi-

que-se e intime-se.' - �-
Max Voigt - Auto de infração - Em face

das informações e pareCer, julgo procedente
o auto de fls. ,2 ,'para sujeitar o autuado, que
é revel, � multa de Cr$ 200,00, grau mínimo
do art. 70, § 3°, letra c, do decreto n, 72, de
28-12-936 e ao pagamento do imposto não pa
go de Cr$ 12,00, nos têrmos 00 art. 75, d..
decreto cit.ado. ,

.
.:-

Exigir·se·á dêlc ainda os selos de saúde e

adesi"\'os dêste p"oa;sso' na form.? regularn$
taro Publique·S'c e 1ntime-se..

6 nr. JUNHO
.'. .

'. . S. A Moinhos Rio-Grandenses - Sele de-

mentado, escrevi. E _ elJ,:Luiz rCavalcanti Filho,' tabelião; subs- vidamente.

crevo. - (aa) Nunzio G�o (sôbre estampilhás federais, no Cyriaco Cht�s�� iU��o _ Pague-se,' à

l'alor de Cr$ 1,40). N,unzio; Grego. _ Ignaeió: José Yerissimo. vista das informações, a. quantia.' de ......

Cr$ 8.020,00, dcsentranhando--se os documen
- Carlos José de Assis Ribeh'o. --; ,iÁntôn.io [Silveira, ,Lima. - tos necessários à ,comprovação da despesa, de-

Mauricio Limpo de Abreu. _ Trasla4ada hoje-..-:- E eu, Luiz
acôrdo c"m <) decreto a. 622, de 28·11938.

Ca'vlUcanti Filho, t�oelião, a s�bscrevo e assino em plÍblico � TOME APERITIVO
l'a,zv. Em telStemunho (sinal) de verdade. Luiz Cavalcanti Fi-l

.

lho. - Carimbo do 17.° Ofício de Notas inutilizando Cr$ 2,40K "T ri ,). 'T(le selos. [ .

...... �

�

A PEDIDO

'DOCUME'NTO SENSACIONAL
r..f) jornalista italiano Nunzio Greco, em
,:escriturà pública, d.enuncia '3 falSidade,(das alírmavões do «O Globo» snbre pre

. tensas ligações entre o senhor PUnio
�'Salgado e a embaixada ttaüaaa.

Dr, Luiz Cavalcanti Pilho, ,Tabelião. 1 to Ofício de Nota-s.
Rua llIig'uel Couto, 39. Telefone 23-39Q9. ,PJffuneu'O r Traslado
_L.o 553 Fls•.62 N. Geral 5030. (N. Especial ;7689. Escritura de'
.deelaração, na forma abaixo: Saíbam quantos esta virem que
.no ano de 1946, aos 29 dias do mês. Ide (Maio, i nesta eídade do

.

Rio de Janeiro, em meu eartõrío, :perante tmím tabelião, com
_pare1oon como declarante Nunzio Grero, italiano, i ;viuvo, jor
.nalísta, domiciliado nesta cidade e Iresidente na ;rua das La

ranjeiras n,? _ 58, conhecido das testemunhas abaixo nomeadas
e assinadas, estas minhas I conhecidas, do que dou fé. E, I na

_presença das referidas testemunhas, pelo referido declarante
me foi dito: que tendo o. ,jornal "O GLOBO" procurado insis
-tentemente, o declarante em sua (residência, com o intuito de
.entrevístá-Io sôbre reportagens que estavam i sendo publtea
-das por aquele' órgão, sobre hha,gin .. rias relações ,nnanoo:inLs
.entre o Jntegralísmo, o Sr. !Plinio Salgado de um lado ,e de ou-

1;ro o Govêruo Italiano, por intermédio do declarante, recusou
se sempre o declarante, .

terminantemente a iaquíeseer à essa

solicitação; que na manhã de 26 do corrente ,mês de .Maio, eon
ira a vontade do declarante, foi a sua zesldêncla invadida por
.repôrters de "O GLOBO" que se mostraram dispostos a nuví-
10 de qualquer modo a respeíto das inveri�icas. reportagens

. acima aludidas; que já todos no interior ida Iresidência do de-

elarante, foram batidas as fotografias estampadas pelo .i "O
"Globo", em sua, edição de 27 do corrente; que' foi então lo de
. elarante ínterrogndo sôbre a pretensa subvenção anual de um

milhão de liras que o Govêrno Italiano, por intermédio do de-
( ,c]arant€l, teria eoneedído ao partido do Sr. Plínio Salgado] que
.a essa pergunta respondeu o declarante que sem função polí
tica ou diplomática de espécie alguma na (Embaixada ou Con
sulado de sua Pãtría no Brasil, jamais poderia, ter sido desig
nado pelo Embaixador Lojacouo: .para o desempenho de mís

�ã.o como essa, de tão grande responsabílídade e 'Imprevísíveds
conseqnências; que pediu, nessa ocasião, o declarante aos Pleus
Jnterpeladores, que declinassem o nome da pessoa que lhe ha
-via atribuído aquela absurda, .íncumbênola ; que a êsse pedido
.replícaram seus ínterpeladores cbm formal e peremptõría llel-

gatíva alegando que se haviam comprometido com o informan
-te de ,�O Globo" de conservar seu nome em abSo. luto e rigoroso 'Isig'iIo; que então seus ínterpeladores lhe perguntaram se

'

sa

Ma ou não que os italianos residentes no Brasil, r [haviam ad

-quírído, em 1936, promissórias do' "empréstimo do "Sigma";
que a essa pergunta respondeu o declarante que dito emprés
timo, tendo sido legal e publicamente lançado (pela "Ação Jn
tegrallsta Brasileira" podería ter sido subscrlto por quem
-quer que assim entendesse de fazê-lo, sem .dístlnção de credo

põlítico ou nacionalidade; que o declarante comentando dito
empréstimo lembrou que a-inda .recentemente os partldártos da
candidatura à Presidência da República, do eminernte -Sr. IIa-

. jor Brtgadelro Eduardo Gomes, lançaram à subscríção públi
'ea "bonus", que também foram naturalmente adquiridos I por

.

brasileiros ou estrang'eiros que assim '. entenderam de procet

'der; que oonsider()u, ainda., lo .declarante a cirqunstâncla 'de
haver ,sido o "empréstimo do Sig'ma" lançado sob a forma de
'''notas promissórias" nominativas, :ao passo que o "bonus"
dos adeptos do ilus.tre l\'Iajor Brigadeiro eram titulos ao por
tador; que o declarante I absolutamente não fez os comentá
l'ios que a reportag'em· de "O Globo" lhe 'Jl.t.ribuiu i, na edição
de 27 do corrente, desmentindo, as.'!im, categórica e formal
mente as palavras, os conceitos, as \expressões 'qne "O Globo"

.abusivamf:'nte pôs em seus lábios; que prote.sta energ'icamen
t.e contra a exploração qu� o referido 'vespertino fez, em llôrno
-de seu nome, desautorizando em t-ermos decisivos e ,iri'etor

quíveis a cita(la entrevista ,que não traduz de nenhum modo a

.expressão da v€lrdade[; que a pre.sent.e declaração feita d:e li
vre e expontânea vontade, por êste ,instrumento, tem a finali

.dade ,de tornar público, patente e definitivo o testemunho do

declarante de que. jamais teve rconhecimento ou notícia de qne .

.a "Ação I,nrteg-ralista' Brasileira", ou ó Sr. Plínio [ Salg'ado,
manteve lig'ações de qua-isquer espécies com o Govêrno. I Ita
liano, por intermé.;tio de que,m quer que seja �e, espelCialmtmw,
.relaçõe.s de carát.er financeiro. Assim o Idisse, do que dou fé,
me pediu êste instrumento que lhe li, aooitou e assina com as

test,emunhas CeI. Ig'uacio José Verissimo, brasileiro, �asado"
oficial do Exército residente .à rua Viswnde de Cara.dan 110° 13'1portador da carteira' de identidade expedida pelo : Ministério
da Gnerra em 24/4/1943 sob n.o 7550, RegO. 110. 195, Carlos I
,José de Assis Ribeiro, brasileir-o, ICaSadO, advogado," residellt.e
à rua Bulhões de Carvalho n.o 143� portador da cartedra expe-
•Uda pela Ordem .do,s Advogados Ido Brasil, secção do Distrito
Federal, em 8/5/1940, sob n.0 3.198, iinscrição n.o 3.781, AllW
llio Silveira Lima, brasileiro, casado, eo"mercianw, residente
à Av. Epitácio Pessoa 3720, portador da ·carf:.eiir.a de identidade

expedida pelo InstitutQ Felix Pacheco em 21/8/944, , RegO.
410.459, Mau,ricio Limpo de Abreu, brasileiro, casado, funeio
nário público aposentado, residente.à rua Carlos de Laet )l.0

, G7, portador· da carteira expedida pelo Inst.itut.o Felix Pache
co 30/4/43, Reg.o. 67.462. Em tempo: o declarante exioou sua

cartelÍl'@. de identidade expedida pelo
'

Serviço de Registro de

Estrang'eiros da Polícia do Distrito, Federal, em 8/7/1939,
Reg·o. 61.763-6,03G. Eu, Humberto (le Lucca, escrevente jura-

TRIBUNiU, SUPERIOR
RLEITORAL

RESOLUÇÃO N. 810 .

Sugere ao' Cooérno modijicoçõcs no decreto-lei
n. 9.258, de 14 de ma.io de 1946, CQ?lu'r

nentcs ao nrtigo 34, letra "e", e § 2°,
d

ê

ssc diploma legal.
O 'I'ribunal Superior Eleitoral, 'tendo em

vista a consulta formulada pelo presidente do

Tribunal Regional Eleitoral do Estado de'

Santa Catarina, e

Considerando a inconveniência da aplicação
imediata da norma contida no art. 3<1, letra

o. do decreto-lei número 9.258, de 14 de maio

último, relativamente à limitação das gratifi

cacões a serem pagas aos funcionáflos já re

quisitados .para serviços nos Tribunais eleito

rais, de VéZ que gr-ande parte dêsse pessoal,
sendo já parcamente remunerado, em suas re

partições de origem, não poderá continuar a

servir nos Tribunais sobreditos com a Iimita

ção da' gratificação acima referida, o que

acarretará grave dano para o funcionamento

normal das atividades eleitorais. ·precisamenM
te quando se vai iniciar o alistamento em to-

do o país;
Considerando, por outro lado, a inDportuni·

dade de redução do período em que poderão
ser outorgadas gratificações aos juí.zes e es

crivães eleitorais, justamente na Ease em que

se vai reiniciar uma atividade maior dêsses

magistados e serventuários, com o reinicio do

alistamento e o próximo advento da futura

Constituição Federal, c conseqüentes eleições,
Resolve,
Suger-ir ao Govêrno da República as se

guintes medi Iicações no decreto-lei n. 9.258,
de 14 de maio último, que dispõe sôbre o

alistamento, os partidos politicos, e deu ontraã

providências:
- Ao art. :14, letra e:

Intercale-se. após as palavras "aos funcío

nários requisitados '., a� expressêes U
a partir

desta data" ...
- Ao art. 34, §, 2°:

,Suprimam·se as palavras ...
"e não devendo 'exceder de meses em.

cada ano".

Sala das Sessões do Tribunal Superior Elei

'toral, Rio de Laueiro. oito de junho de 1946.

José Linharcs. presidente, - Waldemer Fal..

ção� relator. - J. A. Nogueira. - Lúlio de

Oliveira 'Sobrinho. - F. Sá. Filho.

Fui presente;
curador l:"eral.

Temistocles Cavalcanti, pro-

Adquira a sua própria Ion+a de eletricidade para

sua fazenda ou sua indústr io. Os Motores Indus

triais Internation.al Diesel equipados com geradores
Palmer' solucionam satisfatõriamente o problema da
falta de eletricidade em lugares desprovidos dessa
comodidade.

Existem conjuntos International. - Palmer para varias

capacídades, desde 5 K" W. até 50 K. W. com

voltagens aproximadas 'de 120, -220 e 440 volts
sem auxílio de transformadores, reguladores de

voltagem ou quadros de contrôle.

Peça-nos folhetos descritivos sem compromisso
Concesaíonérícer
RAMOS' & CIA.c_

Rua Joao Pinto, 9 - ex. Postal 220 - Fone 1.641
Tel. Somare - FLorianópolis,

� ..

Os depõsitos .f�itos
nas CaiXas Econômi.
cas Federais são ga-

rantidos peto
.

Govêrno Federal.

FAZENDA

...............................................

I QU�R VESTlR·SE COM CONfORTO E 'HECiAHciA ?

.

PROCURE 'A

alfaiataria Pereira & Mello
Rua Felippt' Schmídt 22 - Sobrado
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LIRA TENI,� C:L'UBE-Diá 22, sábad«, «Festa .Jeanína».. Grandiosa seirêe
a' caráter. Chita' e. Pelúcia. Colaboracão dos Grêmios Americano e Estuda·ntil .. Dis
tribuição de prêmios, pinhão, queimada, etc. Reservas de mesa lia Joalheria Morit��
----_. -_._----

.

Cerrada tiroteio
em Mangueira
Rio, 19 (A. N.) - Ontem, Ul1.1a:

tuírrna de policiais reaihzaram uma

batida no subúrbio de Martgueilra."
à procur-a de delinquentes 'e desor
deiros que se acoitam ll1:aquel'€ 10-'
cal, A caravana lpolicial foi recebi
da à ibala pelos orímínosos, aos

-quais reagiram travando-se, então,
cerrado tiroteio. Um dos investi

gadores foi at.ingido por tiros e

hospítadizado, A meníoa Maria Apa
r-ecírla, de 14 anos, que se achava,
em sua residência foi atingida por
um p,rfo,iétil, mor-rendo pouco de

pois.
,

Hoje, à 'noite, DO" majestoso' fankee 'Stadium, em Nova' Iorque, Joe. 'Louis,
campeão mUddial· de. BOI, defenderá sen ,titnlo, enfrentando .'

'

o pugilista BUJy COnD.
�N-IO-S"'--U-L--T-IM-O-S-S-EG-U-N-D-O-S-O----E-l-e-m-en-t-os-d-e-d-e

.....

sta-q-u-e---q-u-e-fo-i-v-e-uClJ-·d-o-;pe-la-eq-u-i-pe-·-do-A,-n-é--G-es-sy-.--------- Fonogramas· retidos
EMPATE Em ambos os quadros todos atua, tíoo, �Io escore dIe 5x3. Golearam pana 'o venoedor : 'srurí- Na. Companhia Telefônica

· Realmente o Clube- Atlético é o mm hem, sobresaíndo-se BriJto, Os quadros atuar-am assim cons- tana (3), Nilton e Vídal. Para 6 Catarínense, acham-se retidos.

. grêmio da fôrça de vontade. Se bem Katcípis, Hélio, Capeta,' Nabdi, Ta- títuídos: ATLÉTICO: Pedro, Ita- vencido: Bana, Miguel e Carr-eirão. os seguintes fonogramas: Hil-·

que não zpossua jogadores a desta- vares e Lázaro. mar e Medeiros; W�lJd'j.'r Irassú e O jogador Irassú f�i� expulso do da Calazams, Lotíres Vieira,
cal', pelo menos. há profunda com- 'JQGO DOS ASPIRAl'lTES Pigozzi ; Santane, Vídal, Efasmo, campo. . IMaria Martins Corrêa, Urba-

preensão entre os militantes da [a-
. Ás 13,30 horas efetuou-se o jogo Nilton e Osvaldo. O jogo principal

.

foi arbitr.ad6 no nen, 'Sebastião, Amáral

queta tr-icolor, o que é essencial a entre as equipes suplentes dos re- - PAULA RA.ivIo,S: Edson, Vi3Jl1a e pelo sr. Newton 1\10nguilhot e o de (Est�eiw),'Diva .S�mza, Emili?,
todo.s os clubes que queiram- fazer feridos clubes, lem oorrtínuação ao Gustavo: Moacir, Aliríeo e Miguel ; aspiramte I .pelo sr. Izídro Costa. Scmltz,. Berta Vieira

.

(EstTel
bôa figura. O espírãto corajoso dos certame da Divisão de Aspirantes, .Luiz, Bona, Alexsmdre.. Carreírão e Ambos tiveram constantes falhas, to), Aricomedes E. Silva (Es'-

.

jogadores atletíeanos que não recua treito), Di.ree Sarda.

ante ai aproximação-da derrota já
comentamos em crônicas antel"io-1ires, Sua resistência e arrojo são

dignos ida aprecíação de todos
.

os

arnarntes Ido esporte bretão, O mes

mo não dizemos do. Paula Ramos.
Diremos apenas ser dos lll'etho�s
o estilo de jogo por seus jogadores
.apresenâados.. Com um poderoso
trío-f-iimal, uma Iínha mOO'i.ã das
mais completas e inn ataque dos
mais produtivos, muito de provei- \
toso tem obtido e poderá obter es-:

te ano. O que realmente mais nos

hJ.pressfona é a igualdade de Ior-
.

ças existentes entre 5 clubes da

Primeira. Divisão. Observamos bem!
o que foi o Tonneio Relâmpago fin
<lo há algumas semanas,

Paula Ramos e Clube Atlético de

�l,adiar.am-,se, sábado último, no.

Estádio da F. C. D., em pross��i
mento 'd!o Campeonato da Pr irneira
Divisão de Amadores.
A 'contenda não. foi. das melhores

mas, contudo, agradou. O Juiz da

.comtenda, 'CO!!n sua arbitragem com

pletamente faJha" prejudicou os

dois esquadrões, tírando, quasi '

<rue completamente, o brilho da

pam1da.
No primeiro período \d� luta o

«plJaoard" funcionou favorável aos

pamlas-amenses, que atuararrí &0-'
berbamente, enquanto que o Itrico-I"lOlr d0 Es1re.1to se limitava a des
fazer os ataques do adversário, não
conseguinJd.o um!a. ,a,tuação jlIllíPecá
v.el a seu ataque. Veio o segundo
período. Ai os atletieanos estalvam

d'Í.SipOstos a 'repetir seus anteriores
'fe1tos do Torneio Relâmpago, e fo
ram á luta ie!lnprega'llldo todas as

.suas e'UeI1gi,as e reais poosibiloid.ades
.1écni'cas, oonseguiTI)d.lo i:mpôr-se ao

seu .adversário, indo a'ÜIS poucos
lnaI"iC3!OOO "goaJ:s" . FaJtav� ape
nas' poucos Se","'WldOiS paira o 'térmi
no do prélio e já se considerava a

partida ;perdida. pail"a o Pawa Ra-
1mOS, quando S1l'l"glu o. goal do em

pate. 5x5 o escore.

·

Os "gK)als" \
·

i Marearam os tentas: Para o

.�t1irtioo: Capeta' (2)', Hélio (2) e

t Zoochi. Patl"a o Paul� Ranio:s: Pó
!voas (2). Ch.ocol::rté, Láwro e Man
.(Jko.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

1 •

RESULTADOS DA PROVA, fINAL"DIDLOP"
Said Abduni e Dib Elias, comerciantes em Valparaíso e Uberaba, respectivamente,
empataram o 1.0 lugar, dividindo os 16 mil cruzeiros - Conquistado o 2.0 lugar pelo
negociante Mobulu Uesugui, estabelecido em Getulina, que recebeu 6' mil cruzeiros.

.\

Da esquerda para a direita, os srs. Dib Elia.s, Mob'u.1U'Vesugúi e Said Abduni. comerciantes em Uberaba, Getuiina e Yalparaiso,
recebendo dGl� mãl). do enviado"Dialop" os seus respectivos prêmios.

l�evestiram-se elo mator êxi
to as provas do Concurso Final
"DIALOP" de 194[;, pois a êle
>condot'I'eram cerca de 1.200 co-

.

merciantes de todo o Brasil,
<;lfi disputa dos valiosos prê
mios .

em dinheiro oferecidos
pela firma'Dianda, Lopez & Cia.
Ltda., de são !!.aulo, corno re

>compensa ao esfôrço de seus

revendedores .

va Final, afim de entregar-Ines I Lopez & Cla. Ltda. o magnífico 'cooperação em todos os con

os prêmios conquistados ,pelos prêmio que me conferiram, cursos".

seus esforços de venda dos bem como afíançar-Ihes, que
conhecidos .produtos Letizia e darei sempre o m.'eu apoio a

Guanabara - ólen, sabilo e iniciativas como esta, que vi-

saponáceo. sam beneficiar os r'evende-
, dores e o público em geral". Finalizando a sua missão, �
"Letizia - o óleo enviado" DIALOP" esteve na.

, preferido em

"O 1.0 pr.êmio ainda

será meu!"

"Ganharei to�os os cidade de qetulina, afim de fa

zer a entrega do cheque de I)

mil
.

cruze iras ao sr. Mobulu
Concurses "DIALOP'!!. Valparaíso!"

Em Valparaíso. o sr. Said Prosseguindo. em sua v4a�
Uesugui, negociante ela ",.;;i i'ica-

Encerrado o prazo estipula- Abduni não poude esconaer a gem, o enviado "DIALOP" ru-
d P F Ub b N· t

do em'2.0 lugar.
o' para a rova inal do Con-· surprêsa com a notícia de ter mou para era a. o es a-

>curso de 1945. apurou-se que sido premiado em 1.0 lugar. belecimento cQmercial do sr. VerdadeiramentecenLu"ia-s-
1

•.

d 16'1
.

D'b EI' d'do lUado co'm a boa 'nova. o sr. Mo-'o .0 premIO, e mI cruzel- juntamente com o campeão 1 laS, o segun o vence r

]'os, coube aos srs. Said Abduni, de Uberaba. do 1.0 prêmio. foi feita a en- bulu elogipu a firma Dianda,

.co.merc�e�mValparaíso,Es- Ao receber o cheque de 8 trega do 'cheque de 8 mil cru- Lopez & Cia' Ltda. pela re.a.ti

tado de São Paulo.. e Dib Elias, mil cruzeiros das mãos do' en- zeiros. <Ao recebê-lo. o sr. Pib zação do Concurso "DlALOP",
tab l'd Ub b Mi El'

.

xt rtl agradecendo também o .p....s_-es e eCi o em er.a a, - vi�do especial "DIALOP", de- laS aSSIm' e, e au a sua ....

nas Gerais • .isso porque. pela claroll' satisfação: mio que lhe coubera.
primeira vez. dq,is negociantes, __ "Logo que lÍve conhcci- - "Francamente, 'iUiISé nãó - "Ganhei o prêmio -- r!is".:;e

• ,alcançaram o mesmo numtn'o mento do Concurso uz a minha acredito! Estou muito satisfei- - vendendo cada vez.mais {u,

de pontos, ocasionando um em- insCl'lçaO, sem nunca pensar to com' a minha vitória. Nas pro.duto.s "Leti2ia" e "(}U;Ul't
pate, o;',�ue motivou a divisão ém tirar o primeiro prêmio. I próximas' provas ,Vou "dar du- bara". que pela sua ótim::l. qua
j(Í<l ,prêmio em, partes .iguais. Continuei a trabatbar comQ de 1'0", afim de ganhar o pr,meiro lidade têm

.. ,�a ,saJda sem

para am·bos. Obteve o 2_9 lu- costllme, sempre vendendo os prêmiO sozinho! E olhe, isso concorrência. Em 1946,' 90%
�ar o sr. Mobulu Uesugtli, de produtos "Letizia" e "Guana- não vai ser difícil, pois os pro- das minhas vendas serão ex

Getulina. Estado de São Paulo. bara". Aliás, devo dizer que dutos "Let'izia" e "Guanabara" clusivamente fie produtos
nesta cidade todo o estoque venQ.em-se por si mesmos, de- "DIALOP". Pode'estar certo de

dêsses artigos é para atender vido à sua alta qüaUdade. Peço que serei um concorrente as

àminha freguésja. Quántomais transmitir à Dianda, Lopez & sid1;lo a todos os Concursos, e
tiver ma.j.s se vende! Quero Cia. Ltdá. os meus agradeci- tome nota: na próxim� prova
aproveitar a oportuni.dade pa- mento.s e a certeza de que'po- pretendo tirar (I primeiro
ra agradecei' à firma Dianda, derão contar com a minha prêmio!"

.
.

Os quadros
ATLÉTICO - 'Cur�, Katcipis e

c. -Brito; Nelson, Hélio'e Ary Gil; Ma
ch�, Capeta, Dj.ahna, Miro

.

e

Zaoohi.
PAULA RAMOS _: Nivaldo, Nel

son e Nai}di; :Minela, Tavares ,e

Ohoc&ate; 'Póvoas, J�ázaro CaliX-ÍD
Fornerolli e Ma- iço.

'
,

.,

Lógo após a classificação,
um representante especial da
fuom� Dianda, Lopez & Ci.a.

L.Ma., '"lajou para as cidades
·onde se acham localizados 08

campeões "DIALOP" da Pro-

•
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DR•.ANTôNIO MONIZ DE
'�ARAGÃO

;Cirurgia e' @ttop,fedia cllníca e cí
t'1J;I'gla do torax. Pili'fqs e doenças

de senhoras
'cqNSlIl/I:6RJO: R., João Pinto 1.
:DIÜ'l.llttiénte das 13. às 17 horas.
aJilSW1l:'N.CtA: Almirante Alvlin.

36. Fone M. 2M

fi

DR. SAVAS LACERDA
cIUiica Pl€diCb·j;j.rúrgica 4e OlhpS
r_ Ouvidos. Nàri\?:. - Gafg��ta.
Dlp�o�a de hàbilitaç'�C,) do. COnse.;

lh,d. Nactcnal de ()f!fllI,l1ot�l;l!�.
OO:NSPLTÓRIO - É\�Upe Sóblnl

dt, 8,. Das 14· ãs ll'Utoras..

'BOSíDlfiNCIA - Conseihéir.o· Mil·
: fra, i17.
TELEl\ONElS 14113 e 1204

DR..A. SANTAELLA
('l)!l:i!Qmado pela F�Cilldac.e Na·

cional tle Medicina da- Uníversl&1-
de cio Brasil)'. MédicI) por coneur
:8 do Serviço Nacional di! noell·
iIIlS lV!'entals. 'Ex interno da' Santa
Cása ,de Miseric"qrdla, e Hospital
1".sl.q'uátrico do Rio na ClíPttaJ ".

. , tle;rai.
(JL1Nf'CA MÉDICA. ......

, DOENCA8
.. NERVo.�t\s:..
- ,C!:onsultófrio: Edif!cl() Am�.
'. [ NETO

.- ,,- ."

,_ RIJa Foéllpe Sehmidt. Consul,tu:
, Das 15 ás 18 hora!! -
�a'ldência: Rua Alvaro de Cll1'V1l'.

lho nO 18 - Flóriaru.'(poliB;
.

DR. ROLDÃO CONSONI
cmunG-IA GERA'}; - ALTA -'CI.

lI(!R('Q/\ - �OL1i:STtl\.s...DJ)
.

$.
_ . .. NHORAS - PAR'l'OS '. .

rQtiJ;ladQ pela F;ac_uldade ee .!\fedi·
cln,na d" Unív,eJosid'ade de São

Paulo, I1l'lde foi :assfsfe,!lte, POr n·
riQ8 a.nos· do �e,rvjçt;> Cirúrgl.�o de

Prof. A!tpío Col'reia Neto
.

CtrJ.lrgia do estônillgo e vias bl-.
l1aras, lnt.i;stlnos· delgaóO' e gro$iiÕ;
tiróide, rlns, {lróstata, bexiga,

"tero,. ;ovãr1os e ttompaS'. Varico.
,oele, hidrotele. val'izes e herna

CONSUt.'tAS:
das 2 às 5 hora!\. à Rua Felpa.

r· Elchmídt, 21 .

(alto$ d� êasá ·Pa·
raiso). TeI. 1.598,

, ·IiJilSIDiIlNCIÂ:. Rua, Éswve$ J!l.
, 'níQr. 179.; TeL M 764

,iR, l>oJsnóRd-s. 1'HIAGO
Médico do .Hospital, 4� Caridild" -lie

"Flofiaií6p()lil' .

. . .Assistente dã M'I.,terni,d�de
CLtNr-CA ·M�mC.t\ EM GERAL

- IMença� dos órgãos Intel n!lS, ésVtda)·
• - __ o -, _me'rft�f!"V"c1õ�r:r.".,,,,,"·��#o-""";,!,,",L��._"'t'-';·..

-

'SLSé1'RO.'cARDIOCWlrl .

Doeru;,as do' sànguc. e dós fl�t·VOS.
Doenças de senhoras - Partos.

Consultas diàriameIlte' .das 15
-

ê's 18
•

I horas.
�tend.e cha'."ado� a qualquc' hora,

.-incluslve ·du'tante a noite.
�ONSU1,'Í'ÓRrO:' Rm,' V,tpr Meire

tes, 18,. F(\t!e '702
JU�SIDtNC1A: Avenida TrO!!1powski.

62, Fone /66
1

24 DE MAlO
Mcyer & Cia. � Pede pagamento --: Pa- '.

gue-se, à vista das informações, a quantia de

Residência- R. Feiipe Scbrnidt, 38 Cr$ 797,90, desentranhando-se os documentos
- F0l1e manual s'12

I
uecessá rios à comprovação da

cl,esre:sa,
de

acôrdo com o decreto n, 622, de 28·XI ·938.
, .

27 DE llfAtO
DR. BIASE FARACO Savas & Cia. - Pede pagamento - Idem,

Médico - chefe do Servi� 'de id�,;, ,Cr$ 3.750,00., _

.

.

Si�Üis do Centro' de 'Saúde ,] urft, Amm & J rmao - Pe.de pagamen.w
'DÓF,NCA'$ DA PELE _, SíFILis Idem, Idem Cr$ 1.l?6,60. .

,

.
__ A.F$CÇÕES URO-GENI'l'AIS Casa 43. -- W. S!e\ve_:t _. Pede pagamento
DE AMBOS OS SE';XOS _ l'tAI@S

- Idem, ,dem Cr$ 4.2,.6,,!,,. .,

INFRA .VERMELHOS E UtT1V'.- ReiUlsch S. A. ComerCIO e lndustl'la. de
,,'.

, VIOLETAS' MadeIras - Pede pagamento - Idem, ,dem

CQNoSULTAS: dl'!s·3 às 6 hs. "'" R. Cr$ 200,00.
.. . .

'

" Fefil;le $chmidt, 46" lfanco 1 ndu,stna. e C(Jm�l'C,to de S_::'ta Ca.,
US.: 'R,_ J'oinvile. 47 � :Fone 1648 �.artna S. A. -- Pede pagamento Idem,
. , idem Cr$ 862,40.

Pedl'O Xavier & Cia. - Pede pagamento -
Idem, idem Cr$ 461.60. .'

Pedro Xavier & Cia. -. Pede pagamento -

Idem, idem Cr$ 357,50.
Alberto Entres - Pede pagamento - Idem,

idem Cr$ 10.500,00.
29 DE MAIO

Casa 4.1 _ VV. Siewert - Pede pagan1ell-
to' - Idem, idem Cr$ 3.221,00. _

Pedro Xavier & ·Cia.. _- Pede pagamento -

Idem, idem Crg 938,40:
Viúva Antônio Perrone.·- Pede pagamen·

to -Idem, idem Cr$ 2.858,00.
31 DE ]\lIMO

. iBanco Indústr:Ía e Comércio de Santa· Ca
.

·ta""''''- S",.A,,;::..,,,,.=L J'.,etle:::;p;tgament'l',,_=-:J-lie"'J .

idem Cr$ �.443,20.
-' f

,. , 'Bánco do Brasil S. A. .!..._ Pede pagamc'<!.lo
- Idem, idem Cl'$ 1.071,50, .

,

José Elias &, Irmão - Pede pagamento -

rdem, idem <:;[$ 6.800,00. .

.

]\r. TV+j.-h ... � �Pede pagamento ----o- Idenl,
idem Cr$ 864,00.

.

\

l.ourenço Rolando lVIalucelli - Pede paga
mento - 1dem, idem Cr$ (>70,00 ..
_Meyel' & Cia. - Pede pagamento - Idem,

idem Cr$ 326,00.
The Texas Company ($outb Amel'ica) I"i

mitéu - Pede 1)agamento --� Idem, idem ..

'Cr$ 1.830.00.'
.

, Pedl'o Xavier & Cia. - Pede pagamento -

Idem, idem Cr$ .2.653,00.
Pedro Xavier & Cia. - Pede pagamento -

Idem, idem Cr$ 223;50.
Carlos Hoepeke S. A, Coméroio e Indústria

- )?ede pagamento - Idem, idem .. _" .....
Cr$ 1.654.40.
Carlos Hoepcke S. A. Comércio e Indústria

- Pede pag-amento - Idem, idem .; .

Cr$ 535,00. ,.

Carlos Hoepcke S. A. Comércio e IndÚ'.tria
- Pede pagamentt:- �- Idem, idem . _ ...•..

Cr$ 776,40.
Carlos Hoepcke S. A. Comércio e Indústria

- Pede pagamenlo .- Ipem, idem .

Cr$
.

3.829,70.
Eduardo Santos - Pede pagamento -:-- P,.,

gue-se, à vista das informações, a quantia d�
Cr$ 925,00., desentranhando-se os 'documentos
necessários à comprovação da desp�sa de
acôrdo com o decreto 11. 622, de 2S-XI-9-38.
l)i'ogaTia e Farmácia Cata'rinerise S. A. -

Pede pagamento -- Idem, idem Cr$ 6.982,90.
BacterioquÍmica l,tda. _.- Pede -pagamento

- Pague-se, à vista das in f.ormações, <1 quan
tia de Cr$ 3.672,00, desentranha.ndo-se os no
Ctlmentos necessários à comprovação .da despe
sa, de acôrclo com O decreto n. 622, de ....

28-XT·938. .

Cados Hoepcke S. A: Comércio e Indústria
- "Pede pagamento - ldern. idem .

Cr$ 4.022.3'0.
J. Bt'al1nspel'ger

Tdel11, dem Cr$ 2.028.00.
Banco Xadonal do Comércio S. A. __ o Pede

pagamento - Id�m, idenl Cr$ 14.767,00.

DR. ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

Dos serviços' de Clfll.i.ca Inrantí] d'a
Asststêncía Municipal. e de

Caridade
CLtNICA MÉDJCA DE CRIANÇAS

.i\:llUL'I'OS
CONSUJ,TóntO: Rua &ines Ma.
eha!lo, '1 (E.dlffclo S. Pl:allcisco.}.
ConSulta_s das 2 às ti horas

.

RElSil),:êiWIA: ,Rua :Mar�hâl G'UI·
íherme, 5 FOne 783_

Santa

C'I-'- Id,eJl1,

Santa Ca-
-- I�em, .u .

• I

.JUSTIÇA, EDUCACÃO E
S:A.Ú]}E-

Requerimentos despachados
. li' DE MAIO

Alfredo Habtrtzet - Pede pagamento-c-Pá
g,\;e.sc, à vista das Iníormacões, a quantia de
Cr$ 2.1&6.,8.0, desentranhando-se QS docnmen
tos necessários à ccmprovação da despesa de
acôrdo com o decreto n. 622, de 28-XI-93&.
Espiridiào Amin Pede pagamento -

Idem, idem Cr$ 36.S00,oo..
1\iHi. Amin & Irmão - Welll, idem ,'.'

Cr$ 2.571,10 .

.Enedino Damos CON'ê,a - Pede para ser

sab.jlT.etido à inspeçâo de saúde, para 'flns de.
rerífoção de licença - Submeta-se a inspeção
de saúde.
Innàas Metidos & Cia. - Pede pagmn=o

- Idem ide1.,\ Cr$ 1.044,00.
.

Almei;'l-a, Bastos & Cía. - Pede pagamen
to - Idem, idem. Cr$ 1 UH}(),u",-

Z2 DE MAIO
O. 1," Rosa - Pefte .pagamento - Pague

se, à vista elas informações. a quantia de '-.
Cr$ 1.011,00-, deserrtranhande-se os documen
tos necessários à I, comprovação da despesa, de
acôrdo curo o decreto n, 622, de 2�·XI-38.
5. A. Comercia] Moellmarm - Tdem, ielem

Cd; 1.655,00. '

S. A. Comercial M.oe1huann -' Idem, id�'!ll
c-s 2.9RO,70.
Sebastião Ba.ti�â Ribeiro

Cr$ 358,4".
Mário da Costa Pereira - Idem, idem •.

Cr� 824,40. •

José Elias & I rmãc - Pede pagarn:ent" -:-I
Idem, idem c-s 19.285,00. I'Ernesto, Beck & Cia. - Pede pl!gamet:lto
- Idem, idem Cr$ 4.033,8GJ.
Banco Indústria e' Comércio de

tarina S. A. - Eede paganrento
idem Cr$ 1.724,20. ,

B�l1CO Indústria e Comércio de
tarina S. A.··- Pede pagamento
idem Cr$ 3.t9�,lo. 1

Banco Indústria e Comércio ele Santa Ca
tari.na S. A. - Pede pagamento � Ide!i1,
idem Cr$ 1.()64,50. .

Mever & Cia. - Pede 'pagamento � Idem,
idem Cr$ 130,00. .

Ângelo dOfiveira 'Maciel - Pede paga
mente - Idem, idem Cr$ 1.738,10.

23 DE MATO
Ricardo Buerger • - Pede, pagamento -

Idem, idem 570,00. .

Nila Sardá - Pede. licença __ Submeta-se
à inspeção.

DR. MADEIRA NEVES
Médlêo especialista em DOENÇAS

, Inos OLHOS
Curso de. Aperfeícoamerrto e Lon

ga. Prática no Rio de Janeiro
CONSUJ.TAS - Pela amanhá;
díarfamente das 10�30' às 12 hs, 'à
tarde excepto aos sábados, das 14
ãs 16 horas - CONSUJ,TóRl9:
Rúa João Pinto n, 7, sobrado _.
Fone: ,1.461 - R'êsidên�iá: 'Rua

Prj!sidente Coutinho, 58

DR. 'MÁRIO WEITDHA'QS1<;N
.FJ'retor do Hospital '''Nerê« Ramos"
CI,tNi.cA Mi'tI)IC,\ DE ADIl),TOS

E 'CRIANÇAS,
Consultório: ,.R. Visconde de QtlrO
Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No
vembro' \ lhos -da "Belo Horizonte")

1'eL 1545
Cehsulras : das 4 ás 6' hQras.

DR. NEWTON D'AVlLA'
Operaçôes - V'ias UrinâriaEl �
Do'ençjls tio8 intestinos, réto e
anus __

,
B:e.moÍToidas-. Tl:'ataJí)en·

.

. -to da 'Colite· a,meBiana.
Flsio;�.rap,ia - l')1f:ra vêrme1ho,
,Col,sulta: V'tot lIIt!,lreles-, ,'28..

Atende diariamente às 11,30 tis
e; à .tarde. das 16 11s. ," em' tirante

Résid: viMl l:I,aIÜoS,' 66�
l1'àne 1·067

• elA.

.
,

AUTOMOBILISTAS
Afenção

POl'O o .•eu dínamo ,ou

�otor de arrônco

I· ti. \�o OfiCINA ENALDA
,ecf"o-Radiê::,,\e(..� Rua Coos:elheiro �afra

l ne. 94
�------------.----

MIl .."..._ ...... IW'I I ...... _1II.Mpg......nw't:; ..........

COMPANHIA' "ALIANÇA DA BAtA�
'....a... .. 117. - Sé... : I A I A
IlfC!JlO)IOS • TB.Uf8POBTIi8

Cifras do �Baíaoco de 1944,

CAPITAL E RESBRVAS
Respon 'sabiJida(Je, .

Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80,900.606,30
5,978Aol. 755. 97

67.053.245,30
142.176.603,80

..

•

Sinistro'! pagos nos, Útltimo_s li) aoos

Rtspoos�bilida1esr Cf

,

98.687.816,30
76. 736.4ó! .306, 2à

t·

I Diretctes:
.

. .

Dr. Pamphilo 'd'Utra Freire ,de Carvalho. Dr." Francisco
de Sá, Anis�o Massoi:-�a. 01'. Joaquim Bàrreto Cíé' Araujo
e José Abreu.

' ,.... .

. .
.

. .

.,.,="",. ... "'""1f�"' ................ ��IM ........�--.:..r.� �wI!'lI!J"f'*.�.....,,.. .1.n"""'Ç'GI ...

Ped e paganlento p_

MACHADO
Aqiacia. e Repr..entaçõ•• em

Oell'Ql
Matria: Flol'ia�6poU.
R'uo João Pi_to ," nó : II

.

Caiae Po.tpl i . 31; :

.
" Filial: Cre.ciúme"

Rue' FloHcino : Peixoto', ./n
(EdU. PI'6priu).

.

T.legrema.: ·PRIMUS·
Àgent.•• uo. principel.
m,,'!'\i"'13'OIO >i... E.t.,�.�

I

i

l

LViage
PELO

Expresso Noturno do jornal
O ES·'I"'ADO

FLOR1ANÓPOllS JOINV'ILE
sAlDA DE FLORiANÓPOUS:

CHEGADA A JOIHVtLE:

SAlDA DE JOINVIU:
CHEGADA A fLORlA.KÓPOUS:

1 da madrugada.,
7 d.a manhã.
10 da' manhã.
S da tarde.'

Informações:
Em' Fpolis. - na Redação do <<:0 ESTADO»

Em loinvile _. no Hotel Princjp�

Resolvido, enfim� seu problema financeiro!
Adquira TUDO de que necessitar,

de 'UMA. SÓ VEZ,
pagando: PA:aOELADAlVIEJlTB,

com 80S VANTAGE:rIS da compra à, 'ri...,
servindo-se do'

••

.v..SISTEMA KNOT
R_pas
C.ltados
Mivel.
RAdlol
Gelad"ras
a'eleSe",

. J6Ias

Llnos
ctulpé••
'nstala,ões e.étrias e HIIItú...
ArtlloS para .,.......tes
Pele.
Casaces
Quaisquer art....

"

....,-------------------------------------------..------ ...

lNDOSTRlA, COMátcJo E SEGUROS KNOT S, A.

.0,. hwoe4I.... ,

o. 1( • ."..

CONTA CO:RREN-TE. PQPtI-:i.AR
JUJ'08_ 51/2 a. a. - Línute Cr$ 3().OÓO,OO·

Moviment�ão com .chequeB

Baooo do D.istrlto .Federal S. Je

Rua

CAPlT�L� CR$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.�OO,OD

Traj.flO. 23 Florianópolis

_ .ESCRITóRIO JURíDICO COltERCI.4-L
A..unto.: Jurídicos·- Comercieis -- Rurais e Informativo.

Endereço Tel. ELIBRANCO":'" LAJ� -- Sant.a Catal'ina.
<::on.ulte" nO.lia Org�nizQção antes de .e decidir pele com..

�ra cu venda de irnqveis. pinhcd. ou qualquer
. 'empr.a(1·)l\eat. eatedo �

Diretor: •• DR. E�l2��G�fDC�ARGO BRANCO·.
M

\ Rua Frei Rogério. 54 - Caixa Postal 54 - Fone 54 "

-

NOVOS
e

USADOS
Compra
e Vende
Idioma.
POl'tu.
guie. e.
pe1\hol.
trancll...

. inGl$••
"

·etc..
Romance, Poe.ia, Religião, A:"
viação, Metemático; Fí.ico.
Química. Geologia, Minero·
logie. Engenharie civil. mUi-'
teu. nevai, Co.rpintaric. De
.enh•• Saneemento, Met(11ur'o
gia; Eletricido.de.· Rádio, Má...

quina. MotGr,e.. Hith'áulica.
Alvenaria.1 Agric:g.ltul'O. Vete-

dnária. Contabilidade
Dicionário•• etc�:e

oe eFBTO SEG��O
� IMOFE NSIVO AS'
CQIAllÇAS i I:

'\

Fab .. ic'Onte. e distribuidores dos afamado. con·

fecções uDISTINTA" e RIVET. Possue' um gran
de sortimento de casemiros, riscado•• · brins
bons e baratos, algodões, morin. e aviamento.
paro alfaitltea, que recebe diretamente do.

Snr.. Comerciante. do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florion6poli•• - ,FILIAIS emiBlumenou e Lajes.
I

---..--........_.--..------..---.��
melhore. fábrica.. A Coap '"A CAPITAL- chamo o. otençlio dos

visita antes de' efetuorem luas compras. MATRIZ emI
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Dom João Becker é morto. '0 grande antistite da' Igreja Católica, qu
foi o primeiro. Bispo do Estado de SanJa Catarina, já não é também
arcebispo de Pôrto Alegre, pois· Deus o levou, por' altos· desígnios seus.

Assistiu á reunião de quinta-fel- Departamento das Municipalidades
�'a úldíma do Rotary Clube de Flo- para a construção de um prédáo
rianópolis, o Sr. Atailiba B.rasil, onde funcionará a Prefeitura Mu
Prefeito da histór-ica Cidade de La- nicipàl, atualmente funcionando
gnma. em prédio, alugado,

S.s. ,a pedido de seus companhei- Será, dentro 81111 breve, autoriza-
ras de Hotary, disse-lhes o que já ela a construção de um amhulató
f'êz c pretende fazer por Laguna, rio idle profilaxia da lepra e outro
assím se expressando: da tubercnlose.
"Assumi, acideotalrnente, a Pre- .Igualmente o Depaetamento ele

feitura de Laguna, estando em- Educação, criará, talvez ainda êste,
pregando, parr-a bom desempenho ano, a Escola Normal, o que 'muito
de meu cargo, o que aprendi na es- benerícíará aos menos favorecidos
cola prática da academia da vidra, (la fortuna, que não 'podem mandar
nos longos 3il10S que viajo por to- seus filhos estudar fóra da cidade.
do o mosso Brasil. A construção defanitíva da nova

Assim é que, estudando as prãn- estrada de Vila Nova a Laguna,
(lilPais necessidades de Laguna e que havia sido construída em 'cá
valendo-mo das amiz,aitfes particu- ráter provisório, é, também, um

J.fIüCS que sempre fiz questão de grande melhoramento a assínalar.
cultivar em langa escala, já conse- EllfIretanto, companheiros, ao
gui com 'Ü ilustre engenheiro Dr. que mais me orgulho e'no que mais
"Ernaní de Bíttencourt Coutrím, a me empenho é da obra de contr-a
ligação da 100 elétr-ica das Usinas termzação do povo Iagunense, 1]10

do Depaetamento de Portos, tendo que tenho sido muito bem sucedido,
o prazer de comunicar aos compa- terminando velhas .ríxas que não
miheiros que temos hoje, em L�- haviam mzàoJe existir, sendo, por
na, ótima duz, - Podendo iJnlfor- Isto mesmo, fáceis de serem solu
mal', ainda, que dentro de 30 dJias cionaJdr.l.\S.
terei ligado a fôrça para as peque- Teranínando, quero trazer aos I
1l1!a'S índústrfas. companheiros de Florianópolis o

-

A eêrca de uma dezena de 'anos; abraço dos rotarianos de Laguna,
com o incêndio verífícado ,n.o ve- a'S�:e�rall<do-I,hes que lá sempre gne
lho p,l'édio do' meneado, ficou La- achareis 'de braços abertos parr-a
guna privada do rnesmo.. sendo .recebê-los corno rotariano 'e com a

que as mercadorias de consumo da proverbíal: hospítalídade do povo
cidade eram vendidas ao rigor do daquela Iterra". LONDRES, 19 (U. P,) ---: Foi, hoje, desmentida a notícia
tempo e em pleno chão. - A exem-

I
de que Gil Rob1es seria índícado para chefiar o Oovêrno Provi-

plo do que Se Da'Z, no Rio e S. Pau- SI' g
li sórío Espanhol, que substítuãria o atual dirigido pelo generallo, organizei uma espécie de fetra e va erl8 Franco. Esse desmentido f�i dado pelo próprio Gil Robles, quelivre, sendo hoje �s produtos :abri- qualírícou a notícía de "fantástica e destjtuída de qualquergados .nas clássicas barraquinhas. e b,urrice veracídade".

Outro problema Clnif,reutaJd1o de -----------------,-------------

pronto foi a mudança da velha es

tação, do ce:ntvo da cidade p3ifa °
a:m',abald'e die CaTIlJIlO de Fára, o

que muito contribuirâ para o com
pleto S3il1leamento e embelezamento
claqueJe badrro. - ESlta obra está
unicamente dependendo de alltor,.i
zação ,dia ,Mànistério da, Vi,ação e

OIbl'a,� onde, também, ,e'sltá s,e.udo
estudad,a a Hgação, pe.la ponte das
Laraln\ie:ill''as, de Laguna com o Sul
d'o Estado, obra esta de grande in
fel'êsse e,conônlÍ<co e estratégico.
Com as instalações de novos pq_

ços e 'Caim o ,proiblema da fôrça elé
lúca resolvIdo ficou, também, o

iJ)l'ohJ'emla do ahastec1mento dle
á,gtl.a, rpodlendo a ddade contar cÓ!Jn
um m.iLhão ,e meio de litros' diaria�
mente, uma vez cO/n.chliÍdos os tra
baJ,hos dos IfiOV'ÜS poços.
Proclwanldo governa'r com o po

VO' e pa,ra o povo, tenho obtid'o
cOlmplcto arpõio dos l-agunemlSes,
sendo que, por imiciativa partic,u
lar, já estão resolvidas. a constru
ção Irlte um moderno clllema, a

COinstírução de lllm novo e bem apa
['elhJado lIl1lercado e Uilll'a modema
estação rodoviária.
No t.e'l.'eulo da assistên'dfà" sociaJ,

no (jiuaJ venho me e<IlllPelllulUldo com

carinho, foi conseguido, oom a Le
gião Brasideka de Ass.i,s,tência, a

conla-ibuição de 12.{)OO,OO auu�is e,
oom � J?1� A.derbal R.' da SHva, a l"contnlJUllçaO de 6.001},OO para sea'!ga,sto l1,a compra de emx,ovais ás
.cri:runiÇas pobres. I�e;nho, também, alltorizaçã.o dia
,Sr. IlnltervF tOI' Odo Deeck e do'

-'"._-----------�------------�-

FlorlaftÓpolb, 19 lie lunho
.
de 1946

Realizacões
,

Prefeito
e espíreções
Ataliba Brasil

do

o novo ônibue da linha
«Circular», que tanto sa tis
fez e satisfaz os passageiros
habituais das zonas a que
secve, - iá tem seus tlssen
tos estofados' golpeados a

faca, o que deve ser obra0 de
um malandrão, digno de xa

drez.
Afinal, não pode ser essa

a expréssão de' contentamen
to pela melhora do serviço
no transporte urbano.
Quando os veíc'.110s são ve

lhos, há gritaria contra a

Emprêsa. Quando novos, dani
ficam-se por 'essa forma.
Entenda-se lá isso!
Só é! xadrez ou a tapa ,é

que um patife de tal marca'
deveria ser tratado.
-Muito democrático, e nada

de violências! - dirá éle ...

BR PrO
o alfaiate indicado
Tiradentes 7

o «QUEEN MARY» EM SOllTHAMPTON - o «Queen
Mary», como o ClQueen EJizabeth», serviu, durante ti

guerra; como transporte de tropas. Uma fotografia
aér�a do maior navio de transporte do mundo fun-

deado no porto de Southampton, (B. N. S.)

a
.

,.

notiCiaD,esmentida

A' PRACA
t

Comunicamos a transferência de nossos escri
tórios para o prédio à Rua Conselheiro Mafra nO. 54.

No novo enderêço, em instalações amplos, es

peramos melhor servir aos n08SOS prezados clientes
e amigos, cuja. ordens aguardamos sempre com

todo o praz,er.
MACHADO & OlA.

Joe Louis lutará boje Incinerados cêrca de
400 milhões de
cruzeiros

Nova Iorque, 19 (U.' P,) - A

proximidade da luta entre Joe
Louis e Billy Conn está rvolucio-
na'ndo a vida em Harlem. A popu- Rio, 19 (A. N.), - O Diretor·
lação da cid<ade Cl'esceu de tal fór- Geral da Fa21enlda Nacional, sr.
ma que já Inão existem mais ho- Andrade de Queiroz, visitou,
teis para hospedar os visitantes. ontem, a Junta AdJm.ini'strati
AI>roveitando a escassêz de habita- va da Caixa de AlInbrtização.,
ções, o moradores do Hotel There-1, tendo ali assistido á queimà de
sa, o maior de. Hadem, :resolveram cédulas de papel" moeda reco
aJug'ar seus quartos. E o interes- 1hidas nas delegacias fi,scais
sante é que, por quartos de quatro e nos guichets da Caixa dUl'an
dólares por dia, estão encontrando te a segunda quinzena de
quem pague até cem dólares diá- maio, mo valor de cerca de 400
rios. milhões de cruzeiros.

PETIDlllR
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COURA caSPA,

QUEDA DOS CA·

BELOS f DEMAIS

AFECtOU DO

COURO CABElUDO.
TÓNICO CAPILAR

POR 'EXCELjN�IA

CUIDADO
-

VOM O�
BOEIROS

Em nossa edição. do dia 13 do

cfrrente, tivemos' ocasião" de
publicar uzna pequena. nota
a

. epígrafe acima, na qual
obser�àvamos estarem fóra'
dos respectivos logeres, al
guns tampões de boe iros para:
escpamento das aguas.
Foi com satisfação que'

verificamos, .
ho ie, ter sitio:

atendido o nosso epêlo,
A nota de ho ie tem, pois,

a finalJdade de registar' a

ocorrência e agradecer a pres-
teza com que as autoridades
competentes tomaram .as pro
vidências por nós sugeridas'
com o espírito, apenas, de"
colaborar com as au toridedee
na fiscalização que exercetxr.

sõbre as coisas públicas. �

GEN. TEODURETO;
·BARBOSA

Flori'anópolis hospeda 0."

exmo. sr, gen. Teodureto Bar-:
bosa, seu ilustre filho. "

I S. Excie. que veio a esta.'.

Capital em visita él sua fami
lia e pessôas de suas rele

.çõee, tem recebido irieq ui-,
vacas demonstrações de epre-:
ço por parte dos círculos in
tetectual, social e oficial.•
Ao ilustre cetarinenee, «O:

Estado» apresenta seus votos"
de feliz estada entre rrós.

DR. MÁRCIO
PORTELA
Chegou, ontem, a esta ca

'pit�J, o nosso ilustre conrer
râneo, dr.' Márcio Portela"
engenheiro-chefe da impor=
tante Cin. Siderurgica Nado-"
nal, Departamento de T'úba-'
cão.
A S.S. augur;lmos

permanênéia em

natal.

uma. feliz"
sua terra.'

SERViÇO DE
METEOROLOGIA,.

Previsão do. tempo. até 14 hora•.
do dia 19, na Capital:
Tempo: em gera} nublado.

I Temperatura: estável.
Ventos: predominarão os do qua

drante norte. fr-.cos,
'Tempe_roturas extrema. de ontem

foram: máximo 21.2. mínimo 13.6,

tines RIT Z
ROXY

HOJE
RITZ - HOJe Á� 7,30 horas
Fill):1e Jornal 64 x 10 - Nac.-
meanor Powel, Denni's Oke-·

f:e, W. C. Fields e Sophie Tu
cker.

SENS�ÕES DE 1945
Um caUdal de litmos e .me-

lodias. .. entremeado por um.
lindo romance de a'mor. . .

'

Censura: Até 14 ,anos.

PreçOlS: 3,00 - 2,40.
• • •• ...... ....... ...... � • ... • •• o

ROXY - Hoje ás"7,30 horas
- Última Exibição -

Maria Montez, IJohn Hall e'
Peter Coe.

ALMA CIGANA
No programa: Noticias da:

semana - 46 x 17 .

Noticias do dia" - jornal.
Preços: 3,,60 -- 2,40.
Cemura: Até 14 a:nos ...

�------------.----------------�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


