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,O Conselho Nacional do' Partido
�

�·S·ociaFiJemmatlco, sob a presidência do sr..Be
nedito Valadares, ouviu ontem o relatório do Senador Nerêu Ramos sôbre a co

operação dás fôrças democráticas, DO sentido do fortalecimento do regime e da
elafioração constitucional. O Conselho aprovou por unanimidade o' pensamellto po
lítico expresso ,pelo Senador Nerêu Ramos e conferiu-lhe plenos, poderes para

prosseguir nas conversações e entendimentos.

o MAIS ANTfG(,) DIkRIO DE SANTA CATARINA

ProQrietario e Diretor-Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor r BARREIROS FILHO
o oral.. Outra visita
a Casa da Moeda
Rio, 10 (U. P.) - Visitou hoje a

Casa da Moeda, tendo assísdído à
emissão de 'novos selos, com gran
de economia sôhre o processo que
era anteriormente usado, o precla
ro Presidente da República, Gene
ral Gaspar- Dutra. Pelos operários

Será confirmado o empréstimo
NOVA YÜlRK, 10 (U. P.) - O Secretárlo ' de Estado das Finanças,

declarou, hoje, em Washington, que acredita seja confirmado pelo Se

nado o consentimento para a concessão do empréstimo de 40.000.000 d�
dólares à Grã-Bretanha, pela lei de empréstimos e arrendamentos.
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*** Mostra-se com aspe
cto pem curioso e pito
resco, a história de fazer
e vender o pão.
Há alguns anos, quando

existiu o chamado pão mis
to, os padeiros solicitaram,
uma medida que foi apro
vada por quem de direito.
Alegaram êles que seria

mais conveniente, sem pre
iuizo para os consumido
res, que o pão de cem réis

passasse ao preço de du
zentos réis, sendo dobrado
o pêso de cada unidade.
E' claro que ninguém

foi lesado, e houve uma

diminuição de trabalho

para os empregados das

padarias, não só para os

menipuledoree da massa,
como para os âietribuido
res do pão.
Ate aí, muito bem.
Acontece, no entanto,

que, a partir daquele mo

mento, o pãozinho ioi min
guàndo, foi minguando,
"voltou ao que era, e con

tinua a apequenar-se cada
vez mais.
O que devia ser de 20

eentavos passou para 50

centavos, e êste, como se
fôsse um pedaço de gêlo
ezposto ao sol, insiste na

dimin uição ...
Qualquer diá, como ou

trora foi feito, os senhores
padeiro� hão de solicitar a

mesma medida de aumen

to de preço com a corres

pondente dobra' de pêso, e
como antigamente, o pão
sob a ação do tempo, se

reduzirá, passando ao ta

manho da bolacha e ao

volume do biscoitinho.
O órgão de aferição de

pesos e medidas, em ação
I ._

coniunta com a cozmssao

de tabelamento de pre

ços, deverá tomar medidas

enérgicas que, se fôr de

mistér, para 'evitar as bur
las a que está su ieito o

público consumidor, pode
rão ir além das penalida
des mínimas, subindo para
as sub-médias e, ainda, as
máximas, segundo a legis
lação em vigor, q ue auto
riza sanções severas para
reincidêncÍas obstinadas
em pre iudicer, lesar e cru

cificar o povo.
Pão é artigo de 1.a ne

cessidade, cuia presença
tem lugar na mesa do rico
como na do pobre. Êsse
alimento não pode subir

de preço disfarçadamente,
perdendo tamanho, gran
deza, quantidade, e man

tendo as aparências do
custo fixo, ponto êste em

que residem
_

o Iôgro e o

abuso.
Não há defesa, supomos,

que ;ustifique a mistifi
cação Já agora evidente,
do caso dos pães .

daquele estabelecimento, foi ofere
.cido ao Chefe da Nação um qua
dro rclpresental1do a Santa .Ceia, o

qual foi confeccionado nas oficí
nas daquela casa,
Mantendo velha tradição, .q�e

vem desde o tempo do Império,
quando D. Pedro fêz a 1a visita
àquela casa, foi ounhada uma moe

da comemorativa- da visita do Ge
neral Dutra. - Esta tradição vem

sendo observada com todos os go
vernantes, e que agora mais uma

vez se repete.

Cometendo novo
crime
Nurenberg, 10 {U. P.) - o crea

dor teórico do nazismo Al!l'redo
Rosenberg, foi acusado de estar
usando a trihlJlu'a do tribunal de
Nurenberg, para .por intermédio de
seu advogado. fazer propaganda do
nefasto .regime, tal é o metodo que
está usando para conduzir sua de-
íeza. z

As falsificacões Das

«Obrigações de
Guerra»
Bahia, 10 (A. N,) - o inquérito

aberto ,na Delegacia Fiscal sôhre
os recibos de "Obrigações de Guer
ra" falsificado nos seus' valores
reais, tendo sido o referido proces
sos encaminhados á Policia, para
definitiva apuração de fato e puni
ção dos responsáveis. O Delegado
Fiscal baixou portaria, proibindo a

entrada, naquela repartição, das
pessoas envolvidas no caso, em
numero d'e cinco.

Suspenso DOS EI.
UU. o controle
, Washington, 10 (U. P.) - Foram
fi.rmados acôndos entre os' Estados
Unidos e Cuba, no sentido de ser

adquirido pelo primeiro tôda a

produção de açúcar dos anos de _

1946 e 1947, 'O (jiUle representa um

intlel"cârnJbio benefico para 0 00-

mér,cin (te ambos os p.aíses.

,A GUArEMALA RECLAMA •••

Londres 1{l (U. P.) - Está cau- de Belice, atualmente ocupada por' sendo imediatamente atendida nas

lSa!1�o, grande cxtranhesa .n<?s l!Ieios I autoridades inglesas,. p�,. segundo I suas preterições a Guatemala
�

amea

OfICIaIS de Londres, a exrgencia da! comentaram, a refenda Ilha faz ça o rompimento das relações di
Guatemala sôbre a entrega da ilha, parte das Ondüras Britânicas. Não plomáticas com a Inglaterra.

Eisenhower vem ao Brasil! anexação do_s
lUO,10 (A. N.) - Anuncia-se a visita ao Brasil do General Eise-!

bens dos. alemaes
nhouver, atual chefe do exército dos Estados Unidos, e grande condu-I ua Austrl8
tor da guerra, contra os países do Eixo, no solo da Europa, o qual de- .

'Verá estar nu Rio em àgosto. As autoridades militares e o govêrmo do Vl�na 10 (�. P.) -:- O parla-
Brasil, estão organizando um programa com excepcionais, homenagens

men O Austl:la?oO: fOI convoca

ao famoso cabo-de-guerra, cuja visita constituirá uma honra especial do,. extraor�.m.anament:e,_ para
para o Brasil.

deliberar IsoL;r e a decísão do
.

Gabinete de passar, alto, as

D'
.. ".. reclamacões unilaterais da

lvergenclos entre os União SoviéUca no caso da

M 1 B
"

- desaJpropriação das bens de

srs, O otov e· yrnes 'cidadãos alemãs.
Viena 10 (U. P.) - O Gene-

Paris, 10 (U. P.) - Uma dasl suficiente 25 anos, Molotov asse-
ral Mark Clark protestou con

maiores divergências entre a OPi-1 gura ser esta uma medida muito tra a decisão Russia de anexar
.nião dos ,dJelegados russo' e ameri- benevolente, insistindo para que o OS bens elos alemães residentes

._. na Austria, declarando que os

Estados Unidos consideram e

interpretam de modo diferente
o acordo de Potsdán, pois, os

haveres de alemãoes espulsos
e obrigados a sahir do país por
imposições de Hitler, não po
dem ser consíderados como

pertecentes á Alemanha.
Declarou, mais, que reconhece
o direito dos Austríacos de re

sistirem ás preterições russas.

---�-_ .. t".

Seguirá, dia 23
a delega�ão
Rio, 10 (A. N.) - A delega

ção do Brasil á conferencia da
paz, seguirá, dia 23, para Pa
ris. - 'Em virtude de preten
der participar da referida co

missão, o Ministro João Neves
da Fontoura cancelou as SUctS

viagens marcadas para os :ij:s
tados UnIdos 'e o Canadá.

MOLOTOV BYRNES
cano, é o tempo em que deverão período de duração seja de 40 anos,
perdurar as sanções sôbre a Ale- prazo que lhe parece necessário à
manha, - Enquanto Byrnes acha garantia da paz no rnund'o,

o neto ,do Pres, Outra e o neto
de um operário serân.os padrinhos 8omeDagea�o nos
.. �IO, 10 ,(�. N.) - Informa�,s,e que o Presidente da República, pre- Estados "Uoldos

.sidirá no prOXlIUO domingo á cerimonia do lançamento ao mar dos dis- Washington, 10 (U. P.)
f roíers "Ajuricas" e "Araquarí", construidos nos estaleiros do Arsenal Foi hoje oferecido um banque-

\de Marinha. Aipadrinharão as cerímouias, uma néta do Presidente da te ao Sr. Valdmar Falcão, Mi
Hepú)blica 'e um netinho do op-erario mais antigo do Arsenal. Essas. uni- nistro do Supremo- 'I'ríbunal '

dades deslocam, cada uma 1350 toneladas, tendo sido construídas por Federal do Brasil. - Ao ágape
engenheiros brasileiros. ,_

compareceram altas autorída
des e s, Excía. o embaixador
brasileiro, Carlos Pereira Mar
tins.Não foram encóntracJos

05
•

amerreancs As eleições
no México'

BERLL'\1, 10 (D. P.) - Fracassaram os esforços da segunda turma México, 10 (U. P.) -,Miguel AI.(�'e .investigadores al'nericanos enviados á zona de 'Oeupação russa, com manja tem assegurada a sua eleição
o fIm de descobrirem o paradei.ro de seus quatros patrícios presos 'e para o carg'o de, P,residente do' Mé
desaparecidos, por terem crulzooo a fronteira da referida zona sem au-' xi:co, estando seu. �onente deITo-
�orjzaçã'O. tado segull1!do, as ultImas apura.çoes.,

• pela vantagem rI,e sete contI"a um.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Decreto de 4 de [ulho de 1946 tegral, a contar de l° de j n nho de 19 flí.
O INTERVEl\TOR FEDERAL RESOLVE Conceder dispcnsa :

Remouer, "e:r-offiâo'): A Iracema Mar-ia de Andrade, da função
Wilfredo Eugênio. Curr-lin do cargo de Pro- de Professsor, referência In (Escola mista

motor Público padrão J (comarca de Serra de Barreiros, distrito e município de Ca-
Alta), do Quadro único do Estado, para o de noinhas),
Promotor Público, padrão J (comarca de São. Di.·pensar:
José.) vago em virtude da exoneração, a pe- A professora Realcí Cecilia da Silveira, da
dido, de Avres Gonça<tves. I

regência de uma classe do Grupo Escolar
Decretos de S de julÍlo de 1946 "Professor José Brasilicio ", de Bigeaçu.

O DITERVENTOR FEDERAL RESOLVE Irene Possamai da função de Professor, re-

Conceder exoneração : ferência III (Escola mista de Arroio Fundo,
De acôrdo com o art. 91, parágrafo 10, ali- distrito de Papanduva.j no município -Ie Ca

nea a, do decreto-Iei n. 572, de 28 de ou- noinhas).
tubro de 19-41: I Admitir :

A Gláucia Pacheco Nascimento, do cargo DuJcília Dorvalina Martins, na função de
da classe F da carreira de Professor Norma- Professor, referência III, correndo a despesa
lista, do Quadro único do Estado (Grupo Es- por conta cla dotação ]·034, do orçamento vi·
colar "Roberto Trompowsky", de Joaçaba). gente (Escola mista de Arroio Fundo, distri-

Remove-r: to de Papanduva, no município de Caneinhas).
Sílvio Lisboa Gandolfi, que exerce a fun- Cedolina Campos Zapelini, na função de

çãc de Professor, referência III, da Escola Professor, referência III, correndo a despesa
mista de Lageado, distr;to de Botuverá, no por conta cla dotação 1·0'34, do orçamento vi
município de Brusque, para a mista de Barra gente (Escola mista de Palmeiras, distrito e

do Rio do Cêrro, no rnunicipio de Jaraguá do município de Urussanga).
Sul. Hildegard Taruhn, na função de Professor

Auxiliar, referência II, correndo a despesa
por conta da dotação 1·034, do õrçamento vi
gente (Escola mista desdobrada de Perimbô,
110 município de Bom Retiro).

.

Maria Odete de Sousa, na função de Pro
fessor Auxiliar, referência II, correndo a des
pesa por conta da dotação 1·034, do orçamen
to vigente (Escola mista de Fundo Três Bar
Tas, distr-ito de Perimbó, no município de
Bom Retiro).

Novo Tratamento Para Eczema
Se V. sentir que a suà pele está se as coceiras cessaram imediatamente fi,

tornando áspera, com tumescências es- cando, em poucos dias, a pele ncvamen
branquiçadas ; si sentir ardôr constante, te limpa e livre de qualquer cicatriz ou
coceiras, dôr de eczema, procure irne- imperfeição,
diatamente um alívio seguro e eficaz: EL do novo e moderno tratamento cientifico B ZEMA não é visível quan o apli-
com BELZEMA, uma nova forma de cada, não mancha a roupa e não re

pomada, que penetra instantaneamente quer ataduras.
nu pele para combater a doença. Use BELZEMA hoje e sentirá alívio.

.

B8LZEMA .tem combatido os mais t�r- Continue a usar BELZE�!A até sua pelenveis e obstinados eczemas � erupçoes tornar-s= macia <" limp».da pele, em apenas alguns dias, quando
tudo mais tinha Ialhado. E� alguns ca-

IBELIEMAsos a doença da pele JU existia há

va-,rios aROS e resistia a tôdas as formas de,
tratamento; BELZEMA roi aplicada e .

A. SILVEIRA
Comiss árro s oe M :::deiras

Presta aos seus representados informações criteriosas sôbre
a situação do mercado.
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ASSINATURAS
� Na' Capital

Ane Cr$' 80,0.
Semestre c-s 45,00
Trimestre .... Cr$ 25,0U.
Mês .. , . . . . .. . Cr$ 9'0It'L
Número avulso Cr$ 0;41t!i
Número avuvso 4doming-o Cr$ 0,5' ;No interior

I' Ano c-s 90,Ultt
Semestre Cr$ &1),O&l\

I Trimestre c-s ao,o&-{
Número awulso Cr$ o,se+'

1 Ariúncios mediante contrat.l;
I -

"

Os origInais, mesmo ni",'�
publicados, não serão I,

devolvidos. t
'A direção não se resl)on,,�:
i sabiliza pelos conceitos - �t
I emitidos nos artigos rN
I assinados !§, \ �

-:

,Exame de sangue. Exame poro "erific�ção
de ca.ncer. Exame de: urino. Exame !)or.Q
verificaçõo do gravidez, Exame _<ie escarl'Q,

Exame poro verificação dé doe!'-ca. do
Designar: �ele t boca e cabelos, Exame de féz8íl1.

ta, do Quadro único do Estado, do Grupo Os seguintes professores para, no ano letivo Exame de .secreções,Escolar "Mauâ ", de Oficinas, município- de
de 1946� se encarregarem das associações au- f

-

d'Tubarão, para a Escola mista de Capivari, ,xiliares da Escola no Grupo Escolar "Profes-

I
Ilutovaccinas e trans u!Jao e

distrito e município de Tubarão.
sara Marta 1'a�ares", da vila do Rio Negr i- '�xame químico de fal'inhas,De acórdo com O art. 14, alínea a, do de·
nho, no município de Serra Alta: Ana Ronó- café águas etccreto-lei n. 572, de 28 de outubro de
rio de Almeida _ Liga Pró I,ingua Nacio.

• .,.

A;:4��mpinelli, ocupante do cargo de Pro-
nal..' Arnaldo de Almeida Oliveira - Clube

__..!�������������������������������!fessor Complementarista, extinto, quando va-
de Leitura. Elias Graboski _ Clube Agrícola. professor Cesar de Araújo Góss, que requereu a professora auxiliar Luzia ApoIônia Pereira,

gar, padrão C, do Quadro único do EBtado,
Delorme Olsen. e Zenita H. Olsen - Biblio-

licença. com a grati·ficação mensal de Cr$ 35.0,00, cor-
teca. Bona Vieira Rebêlo Macllado e Isoldi N A" t S'l rendo a despesa po· conta da d taç- 10'35<la Escola mista de Quebra Dentes, distrito A professora l urma g1t1ar, a I va para, • o ao -v. ,

de Catuíra, município de Bom Retiro, para
Li_dner dos Santos - Jornal. Maria de LOllr·

no Curso Complementar anexo ao Gtupo Es- do orçamento vigente, na parte referente ao

a mista de Fazenda do Sacramento, distrito
des Vieira Rebêlo - Museu. Lary Alves de

colar "Costa Carneiro", de Orleães, substi· 'municipio, que deve ser o de São JOS?
de Queçaba, município da Palhoça. . Araújo - Liga da Bondade. Maria José Du-

tuir, por oito (8) dias, a contar de 31 de Porta,.ias de 1· de j,tllto dli 1946
Iraci lIIaurícia da Silva,' Professor Com.

aI-te Silva -- Liga de Pais e Mest'·es. Selma
maio de 1946, o professor Cesar de Araújo

plementarista,
.

referência IV, da Escola mis-
Cândida Teixeira - ·Pelotão de Saúde.

GÓss.
f..:'t da' Fa.zenda do Sàcramento, distrito de

As seguil1tes professoras para, no ano letivo Com a gratificação Ulensal� proporciollal� de
Queçaba, município' de Palhoça, para a mista

de 1946, se encarregarem das associações au·
Cr$ 150,00 (cento e cinqüenta cruzeiros),

do Ribeirão clas Pedras, disttito de Ituporan.
xiliares da Escola no Grupo E;.scolar "Paulo correndo a despesa por conta da dotação

ga, município de Bom Retiro. Zimmermann ", do Rio cio Sul: Cooperativa 1-030, uo orçamento vigente:
Leonardo Ernesto Harger, Professor, refe-

Escolar - Adélia Evel.ina Kraebzel e Caro- A professora Olinda Janeiro Fortes para,
rência III, da Escola mista do Ribeirã(} das

lina Floriani. Clube de Leitura - Ahtzia de
no 40 ano seccionado do Grupo Escolar «Cos

Pedras, distrito de Ituporanga, para a mista Quadros e Geni Maria da Rosa. Biblioteca
ta Carneiro", de Orleães, substitúir, por oito

de Quebra Dentes, distrito de Catuira, no
Escolar _ Euza Ferreira Reis e Lídia Alves (8) dias,'a contar de 31 de maio de 1946, o

muniCípio de Bom Retiro. Reis. Liga Pró Língua Nacional - Lenita professor Cesar de Araújo Góss, que reque-
lisa Isidoro do Livramento, ocupante do I.emos e Áurea Bauer. Jornal l:scolar - Su·

1"eu licença.
cargo de Professor Complell,entarista, extin.

lamita Maria Macedo de Ataide e Marília Com a 'gratificação mensal de Cr$ JOO',ooMaria Cascais. Clube Agrícola _' Zoê Amaral ) d dto, quando vagar, padrão C, do Quadl'" úni- (trezentos cruzeiros, corren o a espesa
co do. Estado, da Escola mista de Lageado,

e Isabel Gonçalves da Silva. I,iga da Banda·
por conta da dotação 1-034, do orçamen.

distrito de Tubarão, para a mista da vila de
de � Norma Machado e Julieta Wiederkuhr.

to vigente:
Gravatal, no muuicípio de Tubarão. Pelotão de SaÚde - Verônica Medeiros e A professora Doris Kegel Pôrto, para re.

Designar: Dalva Bom Mafra. Caixa Escolár __

o

Euza
ger mais uma classe ';0 Grupo Escolar "Du.

Alaíde Sardá de Amodm, ocupante rIo car...
Ferreira Reis. Orfeão Escolar - Cal'olina

que de Caxias", de Mafra.
go da classe F da carreira de Professor Nor.

Ploriani.
Com a gratificação mensal de Cr$ 250,00

ma1í�ta, cio Quadro Único do Estado, para As seguintes professoras pat'a, no ano letivo (duzentos e cinqüenta cruzeiros), corren�

ter exercício no freSOUro do Estado, de 1946, se encarregarem das ass?ciações au. do a despesa por conta da dotação 1·035,
Dec'l'etos de 6 de julho de 1946 xilíares da Escola do Grupo Escolar '·Hercí. do orçamento vigente:

O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE! lia Luz", de Tuba�ão: Liga Pró Língua Na. O p,-ofessor Ângelo Ribeiro pal'a, no Grupo
Nomear: cionaJ - Maria de Lourdes Nunes � Alda Escolar "Costa Carneiro", de Orleães, subs�

De acôrdo com o art, 169, do decreto,lei' n. l!ü!se. Caixa Escolar - Maria Nunes Ghi. tituir, por oito (8) dias, a contar de 31 de
431, de 19 de março de 1940; zoni. Liga da Bondade - Cacilda da Sjlva maio de 1946, o diretor Cesar de Araújo

Mariano Fontanella para exercer o cargo Colaço e Nclly de Carvalho 'ronelli. Clube de GÓss.
de Juiz de Paz do distrito de Meleiro, do Ull1' Leittira _ Lídia Ghizo Corrêa c Neuza Bro. Com a gratificação diária de Cr$ 13,00
tlÍtípio e comarCa de Araranguá. gnoJi. Pelotão de Saúde _ Rohé1ia ele Sá Fa- (treze cruzeiros), correndo a despesa por

Coneed.. · e.�oneração: raco e Alva Rocha HUlse. Jornal Escolar _ conta da dotação 1·035, do orçamento vi·
A José Curbani do cargo de Juiz de l<az :Maria de J�oul'des Nunes e América Corrêa gente:

do distrito de Ilhota, município e comarca de .Rocha. Biblioteca -- Onc1ina Corrêa Rocha. Margarida Ifotlo\ata de Oliveira para, na

Itajaí. Museu - E,lite Hülse' Altltof e Lígia Clta- Escola mista de Ilhota Grande, distrito c mu·
A Ingo Scheideruantel do cargo de Juiz de ves Cabral. Clube Agricóla - '['eresa Mar. nicípio de 'fubal'ão, suhstituir, por noventa

Paz do distrito da sede do município e co· tins de Brito e Walkyria Búrigo de 'Carva- dias, a contar de ]0 de julho de 1946, a pro-
marca de Ibirama. lho. fessora Praxedes Nascimento Medeiros, que

Por�arias de 27 de j,,,,,ho de 1946 A professora Selma Cândida Teixei". para requereu licença.
O IN'l'ERVEN'l'OR FEDERAL RESOLVE secretária das reuniões pedagógicas 3 se rea. Com o salário diário de Cr$ 16.00 (dezes·

Conceder licençl1', em p,'arrogação: lizarem no Grupo . sco]at "Professora Marta seis cruzeiros), correndo a despesa por
De acôrdo com o art. 161, do decreto· lei n. Tavares", da a do ia Negrinha, no 111U- conta da dotação 1·034, do orçamento vi·

572, de 28 de outubro de 1941: nic1pio de Serra Alta, durante o ano letivo gente, percebendo as férias nos têrmos do
A Lais Rittencourt, que exerCe a funçâo de 1946.

.

art. 2°, do decreto-lei n. 1.264, de 30 de
de Professor Comrlementarista, refer&ncia IV Com a gratificação m.ensal, proporcional, de dezembro de 1944:
(Escola mista de Saco Grande, distrito e mu- Cr$ 50,00 (cit1qüenta cruzeiros), corren- O aluno do 1° ano do Curso Normal de
nicipio de Imantí), de cento e oitenta (180) do a despesa por conta da dotaçã(} 1.029, Instituto de Educaçã.., Alberto Cúrcio, para,
dias, com o vencimento integra1, a contar de do orçamento vigente: no GrupO' Escolar "Professor José BrasiIício",
10 de inaio de 1946. O professor Ângel<> Ribeiro para sub,tituir, de Biguaçu, exercer, de IOde julho a 30 de

Concedc·r licença: por oito (8) dias, a contar de 31 de maio de tJOvembro de 1946, a funçãO; de Professor.
De acôrdo com o art. 156, alínea a., combi- 1946, o auxiliar de inspeção da cidade de

or.,
Retificar: ,

nado com o art� 164, do decreto·lei n. leães, professor Cesar de Araújo GÓss. Para Praxedes Nascimento Medeiros, o no-
572. de 28 de outubro de 1941: Com a gratificação mensal, propordonal, de me do extranumerário admitido, pela portariaA Praxedes Nascimento Medei.ros, que Cr$ 150,00 (cento e cinqüenta cruzeiros), n . .1.033, de 4 de junho de 1946, para exer-

eN"erce a função de Professor, referência III corren.do a despesa por conta da dotação cer a função de Professor na Escola mista de
(Escola mista de 11hota -Grande, distrito e 1-028-, do orçamento vigente: Ilhota Grande, distrito e município de Tu-
município de 'tubarão), de lloventa (90) dias, A professora América Corrêa Rocha para, barão.
com o vencimento Íntegra', a contar de 10 de no CUl'SO Complementar anexo aa Grqpo Es. Para I-li1da. Nunes Cardoso, o nome uo ex·
julho de 1946.

I
colar "Rercílio Luz", de Tubarão, su�stituir, tranumerário .. admitido pela portaria n. 2.668,

De acôrdo com o art. ]56, alínea a, do de· por dez (lO) dias, a contar de 18 de :naio de. de 30 dé maio de: 1946, para exercer 3 {uno
creto·lei n. 572, de 28 de outublO de ]946, a professora licenciada, Robélia de Sá" ção de' Professo;' na Escola mista de Madre,
1941:

I Faraco. 'distr1t� e nlunicípió de 'f�barão.
A rsollna Cic1>ão Saldá, Professor, referên.! O professor Ângelo R,beiro para, no Curso '.i!{ l,ortárla,n. 3.095, 'de 6 de juuho de 1946"ci:t ]rT (EscoIa mIsta de Fundo de Três Bar., Complementar anexo ao Grupo Escolar "Cos. que cl�signou Irma Stein,' para, na Escola

l'as, .distrito de Jtl.1poranga,· munici:pio de Bom ta Carneiro", de Orleães, sub.,t.ituir, por oito I m�c;ta de Fazenda, 110 município de Biguaçu,
,lIletiro), ue sessenta dias, com venci'''"llto in- .(8) dias, a contar de 31 de maio de 1946, a substituir, a contar de 15 de mail)' de 1941i,

Luzia Cargnin de Oliveira, que exerce a

função de Professor, referência III, da Esco
la mista da vila de Gravatal, para.' a mista
de Lageado, distrito e município de Tubarão.
De acôrdo com o art. 192, item I, do de
ereto-lei n. 431, de 19 de março de 1940:

Osmundo Vieira Dutra do cargo de Pro
motor Público, padrão I (comarca de Ibira
ma), do Quadro único do Estado, para o de
Promotor Público, padrão J (comarca de
Serra A Ita) , vaga em vista da remoção." ex
officio" de Wilfredo Eugênio Currlin.
De acôrdo com o art. 71, item I, do decreto
lei n. 572, de 28 de outubro de j 941 :

Maria Anunciação Raffs lIfafra, ocupante
do cargo da classe F da carreira de Profes
sor Normalista, do Quadro único do Estado,
do Grupo Escolar "Professor José Arantes",
cle Camboriú, para a Escola mista de narrei
TOS, município de Florianópolis.
Ler-i Reis Mendonça, ocupante do cargo da

classe F da carreira de Professor No-rnalis-

Lcni Furtado, na funcão de Professor Au
xiliar, referência II, correndo a despesa por
conta da dotação }-034, do orçamento vigente
(Escola mista de Ponte Alta, distrito de Pon
te Alta, município de Curitibanos).
Ana Clotilde de Araújo, na 'função ele Pro

fessor Cornplementar ista, referência IV, cor

rendo a despesa por conta da dotação 1·034,
do orçamento vigente (Escola mi'\!,a da vila
de Garuva, no município- dJ São Francisco do
Sul).

�"""""""""""""""""""II"""""IiLY\"�"""""""·

Dr. H; G. S.

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTO,. 25
Fone: 1'448

Em frente 00 TlÍllour�
do EstCldo

Florianópolis
Medina Farm. Nanai Alns 118 Souza
rarm. L. da Costa Avila

niclpio
dias,. a

tessora

licença.

de 'Tijucas, substitui1·, por noventa
contar de Iode júlho de 1946, a pro·
Rosalina Marchi Sens, que r�quercl1

NOSSAS SECÇÕES
Direção de:

BARREIROS FILHO
Notas Políti-cas
Notas Locais
Artigos de Redação
Página Literária
SIDNEI NOCETI

Crônica da Semana

Economia e Finanças
Vida Bancária
1\ otas Científicas
Notas Rurais

Estatística
Nem Todos Sabem

A. DAMASCENO
Govêrno do Estado
Notas da Prefeitura

Yicla Escolar
•

Religifio
Jurisprudência
Vida Militar
Noticiário do Exterior
Noticiâr io do País

Artigos de Redação
A. A. VASCONCELOS

Pelos Municípios
Assuntos Interna'cionais
Concursos
Artigos de Redação
D. F. AQUINO

Fatos Policiais
Vida Social
Vida Feminina
TYagazíne
•

PEDRO PAULO MACHADO

'"

o IN'l'ERVENTOR FEDERAL RESOLVE
Esportes

FARMÁCIAS DE PLANTÃO'

Lr:ccnez"ar, '·e�1.·�officio'·t:
De acôráo com o art. 156, alínea a·, do de
creto-lei n. 572, de 28 de outubt"o de
1941:

Maria Inês de Oliveira, Gorges, que exer·

ce o cargo de,Professor na E�cola ruista de
Agutí, no município- de Nova Trento, ;1Or ses

senta (60) dias, com o vencimento integra],
a contar cle 1° de ju!h,? de 1946.
De acôrdo com o art. 156, alínea G, combi·
nado com o art. 164, do decreto-lei n.

572, ele 28 d� outubro de 194]!
A Rosalina Marchi Sens, que exerce a fun·

ção de Professor, referência TIl (Escola mis·
ta cle CampinllO, distrito de Boiteuxburgo, no

município de Tijucas), de noventa (90) dias,
com o vencimento integral, a contar de 10 de
julho de 1946.

D'ispen.sQ/Y :

Matia da Glória de Aviz da função .ie Pro·
fessor, referência III (Escola mista da vila
de Garuva, 110 niunicípio de São Francisco do
Sul).

Admitil':
Ilda Honorina Claudino, na fllnção de Pro·

fessor, referência III, cbnendo a despesa por
conta da dotação ]·034, do orçamento vigente
(Escola mista de 'l'aperinha, distrito de Pin
dotiba, no muuicípio de Orleães).
Otília Mendes, na função de Professor, re.

ferência IIJ, correndo a despesa por conta' da
dotação 1·034, do orçamel1to vigente (Escola
mista de Capi,Taras do l\1eio, distrito e muni·
cípio de Orleães).
Cedolina Campos Zapelini, na funçã(} de

Professor, referência III, eOlTendo a despesa
por conta da d�tação 1·0.14, do orçamento vi·
gente (Escola mista de Palmeiras, distrito e

município d� Urussanga).

I
Maria da Glória de Aviz, na função de

Professor J referência III, correndo a despesa
por conta da dotação 1-034, do orçamento vi�
gente (Escola mista rle São João Baixo, dis.

.

trito de Garuva, no município de São Fran·
cisco do Sul).

Desifjnar:
Com a gratificaç.ão mensal de Cr$ 100,00
(cem cruzeiros), cerrenrlo a dcspe:;a por
conta ela dotação 1·033, do orçamento vi
gente:

A professora Zenaide Maria Schmidt, para
Professor ete Educação Física do Grupo Esco
lar "Professor Honório NIiranda", de Gas
paI". a contar de 29 de abril de 1946,

Com O salário diário de Cr$ ]3,00 (treze
crto,:eiros), c-orrendo a despesa por conta
da dotação 1-035, do orçamento vigente:

Olga da Silva para, na Escola mi.ta de
Campiubo, distrito de Boíteuxburgo, no mu·

sangues.
bebid�.

RANTE O M1!:S DE JULHO

6 (sábado à tarde) - Farmáci
Modenna - Praça 15 de Noveniliro�

7 Domingo - Farmáoira Moder
na - Praça 15 de Nnvembro. /

13 (sáibado à tarde) - Farmácia,
Slo. Anrtônio - Rua João Pinto.
14 Domí'llgo - Fatrmácj.a Slo.

Aintônio - Rua João P1n,to.
2{) (sábado à tarde) - Farmácja,·

Catarinense - Rua Tr',lJanro.
2,1 Domingo - Farmácia Cabri

l1ens'e - Rua Traj-ano.
27 (sábado à tarrd'e) - Fãrnná

cia Rauliveira - Rua Trajooo,
28 Doanimgo - Fa,rmácia Rauli"

veira - Rua T.r·ajano.
O serviço nolltl'I"llO' será ef'etuad(j)

pela Fal'1l1ácia Santo A:ntÔln"lo s]ta;'
à ma Joãío Pilllt'o.

TELEFONES MAIS NECESSITADOS
Bombeiros .........•......•..... ' 1313
Polícia ,............. 103f'
Delegacia O. P. Social ,... 1578"
Maternidade ,... 1154'
Hospital Nerêu Ramos .831
Santa Casa 1036-,
Casa de Saúde S. Sebastião ..• _ • • 1l'53'·
Assistêucia Municipal .. ,.......... 1661"
Hospital Militar • • • 11�1
140 B. C. . ....•.... , .........• _ 1-531>'
Base Aérea ......• ,

,
•• , . • • 7811"

7- B. r. A. c. 15931'
Capitania dos Porto. •...........•• 138&
]6" C. R. ' , ,.,. 160110··
Fô-ça Policial ..............•....• 120;ill
Penitenciária , ....• " •...... ,.... 151�·
"O Estado" "............ 102:1"
"A G"'\zeta" "�'" ..•..•.•....•• !65�"
"Diário da Tarde" ..........•... 157"-'
L. B. A ,.............. 164Si"
Emp. Funer,;ria Ortiga .. ,....... 10:1#

Deseja obter
emprego?· _

Procuro então a nossa Geria
cia e preencha a nossa c'ficha d3'"
informa�ões úteis", d'lndo tôdl!;1/I"
as indÍ<:ações possíveis, que tero--'
mos prazer em recomendá·lo (a)p'
aes interessados na aquisição !!\§""
l)oWl funcionários (as).
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Vida
Para bem servir ao leitor

.desta secção, necessitamos da

.sua colaboração. Escreva ou

-teíefone informando-nos:
a) - quando estiverem

�rrados nomes ou datas aqui
mencionadas;

b) - quando pessôa de
.sua família ou dé' sua amíza
"de nascer, casar, viajar, fizer
.anos ou falecer.

Sómente assim readaptare
os o nosso cadastro social.

P. ALEGRE FLORIANó-
POLIS - CURITIBA

QUINTAS E DOMINGOS
Decolagem de Flortanónolis,

ás 14,15 horas
CURITIBA - FLORl .�N6-

POLIS - P. ALEGRE
SEGUNDAS E SEXT\S

Decolagem de Florianópolis.
ás 10,00 horas

INFORMAÇõES:
FILIAL VARIG - ED. LA
PORTA - TELEFONE

l325

MENINO SINVAL
A data que hoje transcorre,

assinala o aniversário natallcio
do inteligente menino Sinval.
filho do sr. Agostinho Silva.

'

*

STA. VANDA ICONUMUS
Deflue na efeméride de ho

je o aniversário natalicio da

gentil senhorinha Vanda Ico
numus, diléta filha do sr. Aga
pito Iconumus.

B R I TO
o fi Ifii iilltll indiCn da
TU:éH!er.ltes. 1
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L. que, por uma estranha c01n-1cidência, O ÚltÍJI110 imperador ro

mano chamava-se Rômnlc, isto é, o
mesmo 110me do fundador' de Ro
ma.

2 ... que é pelo fato de se extrair
dêle 259 prodritos e soo-produtos
(jíU)e o milho tem um valor tão con- ,

síderável na economia humana.
,

3... que o Danúlgo banha tenras
em que se falam 52 idiomas

'

dife
rentes; e que aquele famoso rio
europeu tem IUIll1 percurso de 3.000
quilômetros.

4... que, para, incrementar a in
tdlústria carbonífera do Brasil, o

govêrno daquela, vasta nação sul-I
americana obriga a tôdas as empre
sas industriais do pais a emparega
rem em suas 'usinas, pelo menos,
20'10 de 'carvão nacional.

5 ... que o, vidro é uma das subs- 10 ... que sómente em 1824 é que
tãncías mais resistentes que se co- se começou a fa'hrÍlcar alfinetes à
nhece ; e que; um no de vidro da máquina; e qiute o inventor da prí
espessura de U/IDa aranha poderá meira máquina para a manufattsra

suportar, sem se romper, uma car- �I�q'iveles. m.Í!n�Ct�os. instrumentos
,<ia maior que um fio de aço da fOI IlJUll .cidadão amerícano chamado
�lesma espessura ou melhor de S. W. Wr:ight.
ign_lJaJ, diâmetro.

' 'I 11... que, em junho de 1917, em
'"

6 .. : que os elefantes, ao contra-Í p]en� Primei:ra Guerra M�dial, os

Tio da 'crença zeral só raramente I alemães realizaram um raide con

chegam a viver'" m�,is de 70 anos ira Londres, o qual, na época, foi
'I 'd d, ". � "20sobretudo se estão em Iíberdade.] consi era o. .

glganLesco;
.

apa-

porque, ao chegar a essa idade, já' relhos partícíparam daquela mour

perderam os dentes e mal se po- sao, que motivou a morte de 1a2
dem alimentar; e que é por essa l)eS�oas !. . _

razão que em todos os parques e 12;.. que _

todos .'Os quatro rrmaos

jardins zoológicos do mundo, onde e _tres rrmas do ãmperador . Napo
se conhece esta particularidade Ieão Bonaparte- foran� 1'e1S, prmcapes I

daqueles animais, se lhes dá sem- O�l duques; e que, desse modo: JO-!pre. uma alimentaçã? tó�a especial. I
se fo� 1,e1 da E.sp�nha;. LUlC1.ano,

7 ... que o calor irradiado pelo' príncípe dJe ça,�l1n'O, r,mz, rei d,a
�10SS0 organismo, em 24 horas, bas-I �olaJ1l<f:l; JerQ�1lllo, rei da Vestfa-I
ta'ria, se fosse acumulado, para der- hai Ells�, grã-duquesa de Tos.ca-l
reter 22 quilos de gêlo e levá-los I

na, Pal�hna, duquesa d�e Gua�,tlal-Iaté a ebnãição,' 'Ia; e,. finahnente, Carolina, rainha
8... que a distensão e a retração de Nap0'1es. ,

"

da língua do camaleão, quando ês
te animal caça ãnsetos,' são tão rá
pidas que o ôlho humano absolu
tarnente não lhes pode seguir o
movimento,

g... q;lJJe,' das 335.000 diferentes
espécies de planfas existentes 11'0
mundo atual, cêrca de 150.000 isto
cê, 'quarenta e cinco por cento, só fo
ram descohertas e classificadas
nestes últimos 30 anos.

, Copyrighl da
The nAVE roo nlA8Plln�

,

Ca!oDidsmo

C SANTO ee DIA
11 DE JULHO

r
S. Pio [O., Papa e Mártir
S. Pio Ia. foi eleito Papa em

140. É ele o décimo ou nono

Sumo Pontífíce, conforme se

faz entrar na contagem a S,
Pedro. Admite-se hoje como

ano de sua morte o de 154. De
toda a sua vida e atividade co

mo Chefe da Igreja sabe-se
sómente que, durante seu pon
tíficado, Herrnas, o irmão do

Palpa, escreveu o célebre livro
"O Pastor". A Igreja cel-ebra a

memória do Papa-Mártir, no

dia 11 de Julho .

B R\I T O'
, O alfaiate indicado

Tirad",ntes 7

Dr. CLARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e cível

Constituição de Sociedade.

NATURALIZAÇÕES

PRECISA:.SE

Título. Declarat8rios

I E�crit. -- Praça 15 de Nov. 23.
lo. andar.

Resid. -- Rua Tiradentes 41. ',IFONE -- 1468
,

��

EMPREGADA
PRECISA-SE

Tratar. na Praça da Bande i
ra, n". 19. Paga-se bem,

Fretes, mudanças carretos,
em geral?

,

A I TU

M R C·A S:

de uma emp:regadn. Paga-se
bem. Tratar à rUa Esteves
Junio'l': 39.

(HORARIO COMERCIAL)
Fone 1634 - Mercado 31

Precisa de uni empregeao
eompetente?

- Consulte o nosso ficha
rio de candidatos a

emprêgos

os

VERDADEIRAS

PASTILHAS

L
o uru co r ernedio eficaz

r
I

, .

" (

para evitaI' e tratar

OS ROUQUIDÕES. os CATARROS
as DORES DE GARGANTA

licença do D. N S P N. 186
", • de 26 de fevereiro 0...

'"
.

41�o de 1935
'

or:Jl"> \>
\>

'''or 0.002. EucllfYI>IQIO. .

'Pedidos de automóveis modelo 1947

TOSSE.
BRONQUITE

FORD ..MERCURY..LI,NCOLN
, ,

rOME SEMPRe

CHAMAMOS A ATENÇÃO DOS sas, INTERESSADOS, QUE A 'FIRMA "TUFFI, AMIN &' IRMÃO"
(CONCESSIONARIOS "FORD" NESTA CAPITAL), ESTA RECEBENDO PEDIDOS OfICIAIS PARA

AQUISIÇÃO DE AUTOMóVEIS "FORD", uMERCURY" E "LINCOLN", MODELOS 1947.

o ffiElHOR DOS mELHORES

.r=>:

NOTA - Os pedidos serão aceitos . mediante sinal de garantia. A entrega' dos veículos, obedecerá, rigoresa.
mente, à ordem Jlumérica do' registo dos pedidos.

PArtA MELHOR� ESCLARECIMENTOS, QUEIRAM-SE mRIGIR. À "AGÊNCIA FORD"�
À RUA DUARTE SCHUTEL, N. 7-11, - FLORIANÓPOLIS.

I

,
,

..

________
'

'_'_�.
-:- .• ;.. ' ._.�. h •• _. ._. � • ."'__�. •• �

.---'-----.-----'
__ • ...:._.__ • • __ .... •

•••
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dados CIVIS e religiosos de conformidade 00111.

a tradição local.
O processo está acompanhado de aceitável

justificativa peLQ que apresento à Plenário O·

seguinte .:
e

.

Projeto de resolução
O Conselho Administrativo' do Estado apro

va, nos têrmos em que se acha redigido, O' pro

jeto de decreto-lei da Prefeitura Municipal Iile
Araranguá, enviado com o ofício n, 79/1.333,
de 25 de junho de 1946 (lo Departamento d..
Muaicipalidades. .

.

S. S., em Florianópolis, 5 de julho de 1946.
José B. SaJ{lCQ'o de OI·ivei1'a., relator,

.

, N. 138. ...
'

A Prefeitura Municipal de Brusque submete
à apreciaçâc dêste Conselho' o projeto- de de
ereto-lei em que estabelece o descanso em fe
riados civis e religiosos de conformidade com.

a tradição local.
O processo está acompanhado de aceitável

justificativa pelb que apresento à Plenário o'

seguinte
Projeto de vesoluçê»

O Conselho Administrativo do Estado apro
va, nos 'têrmos em que se acha req.igido, o pro ..

jeto de decreto-lei da Prefeitura Municipal de

Brusque, enviado com • ofício n, 79/1.333, de
25 de j-unbe do corrente ano, do Departam.ento
das Municipalidades. .

S. S., em Florianópolis, 5 de julho de ];946.
Jos.é B. SQJ.gadc de Oliveira, relator.

N. 139
A Prefeitura Municipal de Cresciuma sub

mete à apreciação dêste Conselho o projeto de
decreto-lei em que estabelece o descanso em

feriados civis oe reI,igi'os'Os à-e conformidade com

a tradição local.
O processo está acompanhado de aceitável

justificativa pelo que apresento à Plenário o

seguinte
Projeto de resohsção

O Conselho Administrativo do Estado apro
va. DOS têrmos em que se acha redigido. o pro
jeto de decreto-lei da Prefeitura Municipal de
Cresciuma, enviado com o oficio 11. 79/1.333,
de 25 de junho do corrente ano, do Departa
mento das Municipalidades.

S. S., em Florianópolis, 5 de julho de 194�
José B. Salga.do de Oliveira, r=Iator,

x X X
DIRETORIA DE TERRAS

............ _..,. ...�
___.._............... ...... _ '."."._11511_111•

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

Portaria de 1 de j,,"'" de 1946

O DIRETOR RESOLVE
'

RETIRARAlI1·SU:"S CANDI- .1
DATURAS

Tôdas as bebidas, ínclusrve as
fabricadas em outros Estados.
retiraram suas candldatnrns,
'Para vsinar nos lares catar+-

.,·uenses, - em. vista da cer+issi
,

rol! vitória do anértfivo- KNOT.

Repveender :
Na forma tio artigo ISO, do decreto-lei 111.

1.023, de 20 de maio de 19'44, cembi"au
C0m o artigo 221, do deéreto-Iei ... 572,
de 28 de outubro de 1941':

__ .. __ .'.11...... _ ............ ......,..

Tenha s empre em casa uma garrafinha

APERITIVO «IIOT»
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- Uma grarud'e orquestra de Jau:
esta .sendo formada, sob a díceção
de competente músico, para atua

ções diárias ao microfone da Bá->
dio Guarujá. - Está ai uma notí
cia importante e que bem demons
tra o interêsse dos diretores da -

"mais popular" pelos rádio-ouviu
tes do Estado.
-; Hoje, às 18,30 horas, pela on

da da Rádio Guarujá, será apresen
tado mais um programa "Valsa, di
vina valsa", que oferece à direção
de Acy Cabral Teive e é patroci
nado pela Casa América. Este é·
um· ótimo programa para' os apre ...

ciadores das músicas executadas
em tempo de valsa.
SOCIEDADE RÁDIO GUARUIÃ.

LIMITADA
Resenha das programações para G

dia 11 de Julho' de 1946

9,00 - Bom dia para você.
9,30 - Noticiáa-io Guarujá,
10,00 - Programa com Joel e

Gauoho.
HELIO MILTOM PEREIRA - O Bonsucesso suspenueu

I
ção de três partidas não -cons- as 'bolas, dando porém "lobs" 10,15 - Carlos Buti.

Assumiu o cargo de redator o contratado do zagueiro Aral- tantes do torneio. curtos, do que se aproveitou ��:gg . ���::. de músicas.
da secção de esportes da nossa I ton em virtude deste jogador Uma delas foi disputada en- Cesar, para empregar seus 12,00 - Oferecimentos musicais.
confreira " AGazeta", O nosso não ter comparecido ao Depar- tre o presidente do Lira, Dr. "smaches" que são realmente 14,00 - INTERVALO.

estimado colega de imprensa" tamento de Assistência Social, Oswaldo Bulcão Viana, e o pre- firmes. 18,00 - AIDel'tura - Pensamento'

cronista Hélio Miltom perei-! para submeter-se a uma inter- sídente do Tabajaras, Dr. I Se�undo nos consta, estãc s'fs:t� cat�� portenha.
ra. Ivenção cirúrgica. Arão Rebelo, tendo o jogo sido! sendo feitas negociações para 18,30 - Valsa Divina Valsa.
Elemento destacado no mun- - O Bonsucesso rescindiu o vencido por êste. "contratar o técnico de Blume- 18,45 - Momento Espor-tivo.

do esportivo catarinense, co- contrato de Duca, seu médio Partida interessante foi a' nau, para treino da turma do 19,00 - Ritmos de TiO Sam.

rihecedcr profundo dos esporo esquerdo, e fixou 'em 5 mil cru- realzada entre o técnco de Blu- . Lira, durante um ou dois me- �:çt�s� Dep. Nacional de Infor

tes, Hélio, estamos certos, sa- zeíros o preço do' seu passe.

I
menau, sr. Cesar, e o emprega-. ses. • 20,00 - Programa com Kay Ky

berá corresponder á confiança -- Foram iniciados entendi- do do Lira, S1'. José, tendo Rí.J.ue-I Em reunião havida pouco ser e s/orq,
nele depositada, colaborando mêntos entre o Automóvel CJu- 1e vencido as "sets" por 6 x 4 antes do embarque da embai- 20,15 - Francísco Canaro e sua.

,para o maior desenvolvímentc de do Brasil e a Prefeitura elo' e 6 x 3. xada de Blumenau entre os di- . 0;6:36j,pic�úskas Brasileiras em,

nos esportes em nossa terra. Distrito Federal para a realí- Evidenciou-se no primeiro retores do Lira e do 'I'abaja- �ravações.
"O Estado Esportivo" que zação do Circuito da gavea des- um largo tirocínío das quadras, Tas, ficou assentado a ida do 21,00 - Alô amigos.

tem no prezado conterrâneo te ano, tanto assim, que tendo perdido CIUJbe desta Capital á Blume- 211,30 - últimas. melódias,
.

1 TI 22,00 - Programa para amanhã
um dos seus melhores amigos, - Telegramas de Be o - O-I no primeiro "set" as 4 primei- nau para ser feito o ultimo e11-

_ boa noite,
.

almeja-lhe muitas prosperída- rtsonte dizem que o .Mlétíco ras "games", mudou a tática contra do Bronze "Dr, Aderbal ENCERRAMENTO.
des, Miri�ro e o Cruzeiro ecertaram de jogo que vinha empregan- Silva", visto que, cada um dos. ------

x a. reakzação- de uma "melhor do, e conseguiu impor-se ao seu clubes conta com uma vítoría
FOI OPERADO de três", em disputa de uma ri- adversário pela' contagem de 6 no troféu.

Como é sabido, encontra-se ca taça de bronze, O primeiro x 4, o que significa haver feito Em homenagem á comitiva
ha quase dois meses no Hospí- jogo será realizado na segunda 6 "games", sem interrupção, visitante, foi dado um almoço
ta leentral da Aeronáutica, no quinzena de agosto. Empregou o sistema de na séde do Lira Tenis Clube,
Rio, para onde foi mandado, - Prosseguindo oi) Camoeo- "dreíves' fundos, meio corta- depois do que, houve uma reu

afim de ser submetido á uma nato Portoalegrense de Fute- dos, o que neutralizou, comple . nião dançante que se prolon
operação nos seios frontais, o bol, defrontaram-se na' capital tamente, o jogo longo e direto gou até ás 21 horas, quando
"player" Sanford, "ínsíde-ríg- gauncha: Sábado - Força € feito pelo jogador de Florlanó- seguiu viagem a equipe de Blu-
ht" do Caravana do Ar. Luz, 2 .x Nacional, 2; Cruzeiro polis, que começou a levantar menau.

- Por telegrama, a nossa 2 x Rermer,. 2; situação dos

reportagem veio a saber que o clubes concorrentes, por pon
jogador foi operado no dia 27 to perdido, é a seguinte: Inter
do mês passado e está passan- nacional, Grêmio e São José, 2;
do bem, devendo regressar a Cruzeiro e Renner, 4; Fôrça e

esta Capital na. próxima se- Luz e Nacional, 7.
mana, • Bahia, 10 (A. N.) - Informam senterrar o morto, mediante uma

X TENIS da Cidade de Mundo-Nõvo, que h-.il' gratificação de Cr$ 200,00, caso

'TORNEIO INTERNAC.IONAL Em virtude do péssimo esta- alguns meses,' numa fazenda situa- fossem encontrados de fato Os ...

DE FUTEBOL do do tempo que tornou im- da no d'istrito dêste Município, Ia- Cr$ 3,000,00. No sábado muito cedo,

Haia 'S. H. I.) _ Segundo tícá d d L' Ieceu um senhor, proprietário de lo coveiro tomou urnas "Penicilinas
'\ pra reaveis as qua ras o Ira

um pequeno sitio, tendo sido o brancas" e meteu mãos a obra. En-
-de Willemstad, no encontro. pe- Tenis Clube, não puderam ser mesmo sepultado no 'cemitério des-l centrando o caixão, abriu-o e reti

lo primeiro posto no certame realizadas, domingo, como esta- ta cidade. Aconteceu logo, na sema-. rou realmente, do travesseíro os

internacional de Futebol que ta anunciado, o torneio amís- [la seguinte em que se deu o õbito,. Cr$ 3.000,00, já começando a per-

se realizou .naouela ddade, por toso entre as equipes do Taba-
a viUlVa do, ref�rido, passC?u a so- der-se. Interessante é �. no_mo- Londres 25 ( B.N.S, )- Co-

"':1 nhar com ele· todas as noItes se- mento· de receber a grahfIcaçao, o
'

_

,motIvo do vi,géssimO-<Ç]uinto jaras Tenis Clube de Blumenau guidamente, 'O mesmo dizendo que coveiro ficou dece,p;cionado, pois a,mO pa� da r�educaçoo do po-
aniv:ersáTio da funda<fci.o da e o Lira Tenis Clube, desta Ca- fosse desenterrá-lo, pois dentro d'a mulher resolveu a dar-.l!he vo alemao esta sendo planeJa-
Associação de Futebol de Cura- pttalo. f.ronhe1-°3 ��vÔÔseÍTO � epcont�a- �r$ 10�;�0,c originand�-� dai

I
UI? �o o esta:belecimento de salões

çau, O quadro· local se impôs á Entretanto, por haver j-ne-
vam '<4' o . , que. aVIa pns C:, sururu. orreu 'O na � �:a Cl� de leitura por toda a zona bri-

- quando da sua enfermIdade no lel- dade, e,s.palhado pelo propno Co- ...A�; d
-

O
. ;,

;€quipe holandesa de Feijencord: lhora'do o témpo na tarde de to. Três me.ses depois, a vlhva ain- veiro, que, chegarlo ao coniheci- .I>ad.uca e OOUIpaçao, prrm€!"!.'"
de' Rosterdam, por. quatro a domingc:>, fo� possivel a r'ealiza- da sonlhiava. Nessa ocasião ela re- menta das autoridades competen- ro desse genero, já inaugura-
zero. Com esta vitória, Cura- s'Olveu. tomar a atit�e e satisfaze�'1 tes, foi o. mesm� punido de acôrd? do �� Dusseldorf,' ao norte da..
cau se classiificou como o vel1.-

o pedido do seu.maOO.o,. o

coou a leI, em VLrtude de ter abe�- reglao do Reno em fins de IDa-
Nwna sexta-feIra velO a cIdade,' to uma sepultura sem o' consentI-, . ,

'

�edor sem uma só derrota, No e combinou CQIJ11-o-coveiro-lmra-de-'l'nento'- dif"Saúde: Pülilica.
. lO·últrmo,·tornou--se logo po-pu-

torneio participaram, além lar entre a população alemã,
das duas equipes já menciona- MI5SA DE 7.° D' IA

sendo de cem, aproximada�
4as, a Colombia, Curba e a Gmu-

'

mente, o numero de pessoas,
na holandesa. que ali vão ter diariamente .

. x E,sposo, filho. e génro ?a pranteada IRACEMA A].JJ..aÍüria dos jornais ale-.

VA'I"IAS NOTÍCIAS ODEON - ÁS 7,30 hrs CAG�IARI FRA,INER, conVIdam. as penoas �e Buas mães que estão agora apare-." reloçaos de amIzade para a mIssa do 70 dlO, que '. • ,

- Segundo noticias da Capi- - Sessão Chie - será rezada segunda-fei�a -- dia 15 -- à. 7,30 hO-1
Gendo nas zonas bntanlCas e

tal Federal, o Canto do Rio dis- O PRISIONEIRO DE ZENDA raso na Capela do Menino Deus, do Hoápital de ;norte-americanas - inclusiv�
putaI1á os campeonatos cario- c.om: Rohald Colman, Dou- Caridade, Agradec�I'C' � penhorados i a quantos comparecerem a êste I \rários jornais de Berlim - e

ca e niteroiense. glas Fairbank�Madeleille ato de piedade CrIsta. copias de diários britanicos,
_:. Por' ocasião do encontro Carrol, Raymond Massey e SIr pelos quais eeI1Ca de 50 por

de sâbado entre Bangú e Fla- Aubrey Smith, I CarroU chefiará' uma expedição de cento das visitantes mostram.
mengo, o atacante Zizinho foi Pr,eços: Cr$ 4,00 - 3,00 e 2,00. '.... • ,especial interesse, acham-se

i"etrrado do ,�ramado sériamell- "Imp, 14 anos". sábiOS brItlnlcos ao Bra'Sll disponíveis para leitur�. A ju-
.,

te contundtdü em consequen- .... .... .... o'.. .... ....

N,) _ ReSipondendn á mClfl,to ao Interve.ntor de Minas Ge-
ventude de Dusseld�If mos-

cia de um feio fau praticado IMPERIAL - Ás 7,30 horas co���i�çãO do ,o):lanceler João ria.s. ao feitor da Uniwrsil(}'ade da- tra-se grandemente mteressa

pela zagueirb Adauto, 'que fcú A SULTANA DA SORTE' Neves da Fontoura, d'e que, COilllS- quele Estado, bem como ao Dire- da na leitura das notícias e co

expulso do ,'cámpo pelo árbitro, preços: Cr$ 1,20 - 2,00 e 3,00. tante uma informação prestada pe- t:or do Observatórios ' Nacional e mentários dos jornais, poden-
, 4 " la E-i..al·x�'da ,d'o Brasl'l, em Lon- d d' d h dZizinho foi recolhido ao hospi- 'Impo 1 anos. U1lJ �

• Astronôll1lirCO de São Paulo. A mis- o-se ver epOlS as oras e

tal.
dres, devera visitar o nosso pals, são é chefioada por Canoll, vice escola m"'l'tos dos estuldante"

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

em maio de 1947, uma expedição .

E
'U .,_

_ Ondino Vieira foi convi- DOMINGO: de sábios britânicos, afim de obsei.f- presidente do Observ�tori� da
.

s- engoHados na sua Leitura. O
, trutura do Sol, da UlllversIdade de _ .

dado pelo sr. VaI1gas Neto,

p:re-,
' Bing Crosby, Sonny Tufts e vaI' mTI eclivse solar a verificar-se Cambrid"e o qual eSopeFa iniciar salao de leitura acha-se a caf-

sidente da F. M. F., para a ca- B�thy �utto.:r:. (Em ::lupltcata). ��:lc����l�c:b�cde °di����s��<l� a�i� os seus ::tUd'OS, provavelment�, na; go
de alem,ães� os quai� de-·

deira de regras da Escola de fi TENTAÇAO DA SEREIA
so ao Ita;maratí, no qual cUl11unica r,egiã-o, de Pirapora, 'Onde o eclipse monstram enorme .entrusIasmo

Arbitras, ! . . . . . . " .... .... qUle do assunto foi dado conheci- será mais sensível.
. ,pela sua tarefa.

-

,

& g eSl'AOt; -Quanta-te.r.. 11 de Julho de t94ti
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DR. ALDO ÁVILA
DA LUZ
ADVOGADO

Rua Fe+ipe Schmidt, nO 21
F oriarópolis

C0MERCIANTE: Dá um li
vro à Biblioteca do Centro Aca
démico XI 'd'e Fevereiro . Con
tribuirás, assim, para a fôrma
ção cultural dos catarinenses
de amanhã!

("Campanha pró-Iívro"- do
, ,

C, A. XI de Fevereiro).

Salões de leitura'
para a populaçâo
a.lémã .'

•

Conlerme determinou a F ..C ..D .. , o jogo entre Avaí e Paula Ramos,
Domingo, à tarde Bocaiuva e Ftgueirense ..jogarão sàbado ..

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

.
,/

No espe táculo pugilistico de ontem, Paulista derrotou Ezquierdo por «knock-out»
DO 3- «round». Na luta de «cateb) Pelter conseguiu derrotar Espingarda

por «knock-oot» DO 5- «rouod».

o morto indicou à viuva
onde estava o dinheiro

l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

CIrurgia e Ortopedia clíníea e' ci
rurgia do torax, Partos' e doençaa

de senhoras
CONSULTóRIO: R. João· Pinto 7
DiAriamente das 15 às 17 boraa.
IUilSID1l:NCIA: Almirante AI......

36. Fone M. 251

DR. ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de CUnica Infant1\ do
Assístênoía Municipal e de

Caridade
CLíNICA MÉDICA DE CRIANÇAS

ADULTOS
CONSUJ,TóRJO: Rua Np'nes Ma
ehado, 7 (Edificlo S. Francisco}
Consultas das 2 i)s 6 horas

RESIDl1:NCIA: Rua Marechal GUI'
.

lherme, fi Fone 783

Viageq.s
PELO

Expresso Notur�o do jornal
O EsrrADO

IEconomíc
[Fmcnccs
A INDúSTRIA DoCOURO ATRA

VÉS DAS IDADES
Nova York (SIPA) - o curtume

<to, couro e a fabricação do eaãçado

1 datam de tempos prehlstóricos.
Quando 'Os trogloditas maguavam
os pés errvo lviam-nos na pe!e de

certos animaís, e êsses envóhscros
foram. se tornando cada vez. m�is
populares. N<?s tful_1?los eg1iJ?caos
'Os arqueologistas ja descobnram
diversos artefactos de couro, que
toram feitos há mais de trinta e

três séculos. Os árabes, correeíros
de rp,rimeira ondem, fora� talvez
os

.

pnimeiros que consegruram CUT�

til' satÍ'sf:atúriamente o couro, va

lendo-se pana tal fdm da farinha e

do sal' piara Iirnpar as peles, as

qUlais êles ponham depois a; secan

ao sol.
Pensam alguns arqueologistas que

foram os gregos. os primeiros a

usarem verdadeiros e aJultênrticos

sapatos, isto é, o calçado bem ajus
tado ao pé, começando com as bo

tas, cujo uso se propagou primeiro
ao Egito e depois a Roma. Final
mente a utilização do couro se ex

;telldell� aos arneses, ao vestuáeio e

ás tendas de campanha,. enquanto
que as peles finas eram usadas,
ora como adôrno, ora como abrigo.

Alté o século XVIII ninguém ti
riha feito um estudo científico do
ourtume. Quase todos os curtidores

empregavam o mesmo processo, jJj
qual consistia em remoíhar os cou

ros em água com cal. Depois dle
J.'emover-lhes o pêlo, metiam-uns
I,em. caixas toscas, espalhando sô
bre os couros pedaços de cascai de
carvalho fiücido as camadas de cou

ros errtremeadas com as camadas
de cascas. Depois deitavam-lhes
água e deixàrvam-nos de molho,
[unto com as cascas, durante seis
meses; ao cabo de seis meses se..

paravam ÕS couros das cascas, e

voltavam ar, acondicíoná-Ios em

casca de carvalho, segundo já ex-

plicado. .

..

Nos fins da século XVI11 a índús
tria do ourtume já estava perfeita
rnemte organizada. Fasia uso dos
métodos mais cientíí'ícos, e em cer

tas operações laboriosas .as máqud
nas vieram. substituir os homens.
Foâ PO[> -essa altura que se desco
briu que o abeto, a mimosa, I) cas

taneíro e o quehracho, continham
tanino, substância que evita a po
dridão dos couros.

, Hoje em dia curtem-se não só os

couros de reses vacuns e ovinas,
mas também os de oUttros animais,
tanto marÍluos c'Omo terrestl'ies, in
cluindo os· reptis, empl1e·gand'O-se
no process'Ü, enrtr,e outras coisas,
eXccelentes sais de crômio. Trun!bém
tem !ha",iidlo 'IllIll progressü n'Oitável
na Untura Idos COUTOS, ao· ext'remo
de que alI:é aos mais comuns é ho
je possível dar 'O aspecto de mar

rocÍuim ou tafilete.

DR. SAVAS LACERDA
CHnka médico-cirúrgica «e Olbt;lll
,_ Ouvidos. Nariz - Garganta.
DIploma .de habílítaçãe do Conse-
lho Nacional de Oftalmologia.

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

BOSID1llNCIA - Conselhelro ....
fra, 77,

TELEFONES 1418 e 1264

FLORIANÓPOLIS
SAlDA DE FLORIANOPOllS:

CHEGADA A JOINVILE:
SAíDA DE JOINVILE:

CHEGADA A fLORIAKÕPOUS:

JOIN'VU,.E
1 da madrugada.
7 da manhã.
10 da manhã.
S da tarde.

: Informações:
Em Fpolis. - na Redação do �O ESTADO»

Em Joinvile - no Hotel Príncipe

!���t�!C��LÉS_l
TIAS CARDÍACAS

- Os cientistas britânicos
vêm, há meses, experimentan
do um novo tratamento de pe
nicilina capaz de resolver de
vez a cura de uma das mais
serias afecções cardíacas, a en

docardite infecciosa.
Até há pouco, tal moléstia e

quivalia a um atestado de óbi
to. Há meses, porém, foram ini
ciadas as pesquizas para o seu

tratamento pela penícilína e

depois de 147 casos em que o
novo tratamneto foi usado ve
rificouse que oitenta e um pa
ciente ficaram radicalmente
curados. Aleás; desde que
"sir" Alexandre- Fleming a
nuncíou a descoberta da sua
maravilhosa droga os médicos
ingleses vêm procurando tra
tar a endocardite infecciosa
com a penícílína.
Tad�via, de ínjcío pareceu

a tôdos muito problemático
,conseguir um bom resultado
nessas pesquizas, sobretudo.
diante das dificuldades então
existentes para se encontrar a

droga - cuja aplicação devia Iser feita em grandes quantida
des para esses casos. l5lr isso
mesmo, os médicos rrao se a
chavam em condições de ata
car a moléstia com o vigôr ne
cessário., dada a escassês de
sU!primentos de penicilina.
Há pouco, porém, eis médi

cos britânkos descobriram o

segTêdo do ,caso, a continuacão
do tratamento dre end€lcardire
inf.ecdosa por um tempo mui
to. mais longo quem o das de
mais moléstias. A dóse reco
mendada para essa doença é
de 500.000 unidades de penici
linas diárias durante os primei
ros 28 dias. E se�undo os resul
tados já conseguidos, verifi
cou-se que a apUcação. de tal
dosagem na primeira fase da
moléstia resuUa na cura com

pleta do paciente.

DOENÇAS N!ERV�SAS
Com os progressos da medicina.

hoje, as doençM nervosas, quando
tratadas em tempo, são maleR per.
feitamente remediáveis. O �nrandei.
rismo, fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados de
tais enfermidades. O Serviço Na.
cional de Doenças mentais dispõe
de UJll Ambulatório, que atende gra.
tuiiumente os doentes ftervosos ln.

digentes. na Rua Deodoro 22, da. I
às 11 >horas. cHàriam,ente.

CAPITAL: CR$ 60.\)00,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Trajano. 23 • Florianópolis

Q1t�'El
A gripe segue frequente-

�.
menteos resfriados.Corte
êstes prontamente, fríc-
eíonando o peito e o pes- "�'I ,ç
coço, ao deitar-se, com I
V�ck; VapoRub. Descon- �
gestlOna o peito, facilita ta respiração, acalma a

tosse, traz pronto alívio.

e

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

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no Rio de .Janeiro
CONSULTAS - Péla -amarmã:
diariamente das lO,30'às 12 hs. à
tarde excepto aos sábados, das H·
ás 16 horas - CONSULTótt'tO: -----' _
Rua João Pinto n. 7, sobrado ..:.;,.
Fone: 1.461 - Residência: Rua

Presidente Coutinho, 58
DR. A. SANTAELLA

(Diplomado pela Faculdade Na
esenaí de'.Medicina. da UniversIdt·
de do Brasil). Médico por concue
., do .Serviço Nacional de Doen
S'IlS Mentais. Ex Interno da Santa
Casa de Misericórdia, e _ Hospital
Psiquátrico do Rio na Capital If'.

deral
CLlNICA MÉDICA - OOENCA8

NERVOSAS
- eonsult6írio: Edifício Am4!iüa

NETO
- Rua Felipe Schmídt. Consultu:

Das 15 ás 18 noras'
Bes1dência: Rua Álvaro de Carva

lho nO 18 ___. Florian6poJJ.s.

DR. M:ARIO WENDHAUSEN
Diretor do Hospital "Nerêu Ramos"

CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS

Consultório: R. Visconde de Oure

Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No
vembro \ rltos da "Belo Horizonte")

'reI. 1545
Consultas: das 4 ás 6 Iroras,

Residéncia: R :FeJipe Schmidt, 38
- Fone manual 812

-

ESCRITóRIO IMOBILIÁRIO
A. L.ALVES

Rua Deodorc, n. 35 - Fnolis,
Encarrega-se de: compra, venda, hi

poteca, legalização" avaliação e adml

nistração de imóveis.
Orzaniza, também, papéis para com

pra de propriedades
.

pelos Institutos
de Previdência e Montepio Estadual.

I

I
do Distrito Federal 8;A.

NOVOS
e

I USADOS
Compra
e Vende
Idioma.
portu·
guêe. ea

panho1.
il'anoê••
inol&.,
eto.

.

Romance. Po••ia, Religião. A
viação. Matemática, Fi.ica,
Química. Geologia, Minera
logia. Engenharia civit. mili
tar e naval, Carpintaria. De
.enhe, Saneamento, Metalur
gia. Eletl'lcidade, Rádio, Má,
quina. Motore., Hidráulica.
Alvenaria. Agricultura. Vete-

1 inária. Contabilidade
Oicionário•• etc. e

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Ponu9 um qrQ:n
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bana e baratos, alqodões, marina e aviamento.

pal'a alfail1taa, que recebe diret�mentp dos
Snr.. Com&rClaRt•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florianópolis. - ,FILIAIS em) Blumenau 9 La;ee.

I
II

malhare. tábricali. A Casa ·A CAPITAL," chama a atençao do.
visita antell de efetuorem .una comprall. MATRIZ em

LIVROS

�
O.·loROSA

RUA DEODORO,33
fJ.ORIIlt1ÓPOLlS

. '

Rua

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAL _;:;_. ALTA Cl.
BURGIA - MOLÉSTIAS DJa I!!JB.
. . .. NHORAS - PARTOS .. .

Formado pela F.a,culdade de Medi·
eínna da Univ,eI"sidade de São

Paulo, onde foi assistente por va·
1'108 anos do Serviço Cirúrgico do

Prof. Alípio Correia Neto
Cirurgia do estômago e Vias bJ
tiares, Intestinos delgado e grosso,
tiró.lde, rins, próstata, bexiga,

etero, ovários e trompas; Varlco·
ee1e, htdrocele, varizes e herna

CONSULTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua Felpe
Schmidt, 21 (altos da Casa Pa

raíso). Tel. 1.598.
IUllSIDltNClA: Rua Esteves ,ro·

nlor. 179; TeL M 764

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de

Sífilis do Centro de Saúde
DOF.NÇAS DA PELE - SíFILIS
- A).1'ECÇõES URO-GENITAIS
DE AMBOS OS SEXOS - RATOS
INFRA - VERlVtELHOS E ULTR.I".-

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

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

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - vias Urinárias -
Doenças dos íntestínos, réto e
snus - Hemorroidas. Tratamen

to da coUte ameblana.
Fisioterapia - Infra vermelho,
Consulta: Vitor Meireles, 28.

Atende díaríamente às 11,30 ns
e, à tarde, das 16 hs, em diante

Resid: Vídal Ramos, 66.
Fone 1007

.DR. POLYDORO S. THIAGO
Médico do Hospital de Caridade de I

Florianópolis
Assistente da' Maternidade

CLfNICA 1I1i!:DICA EM GERAL
Doenças dos órgãos internos, especial ..

mente do coração.
ELECTROCARDIOGRAFl.-!

Doenças do sangue e dos nervos.
Doenças de senhoras - Partos.

Consultas diàriamente das 15 à. 18
horas.

ir .Atende chamado. a qualquc� hwa,
inclusive durante a noite.

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meir ...
les, 18. Fone 702

IlESIDeNCiA: Avenida Tro111powslri,
62. Fone 766

A V I S O
Dr. M. S. Cavalcanti avi

:za a mudança do 8liU con
'. suJtório para a rua João
Pinto nb• 1, (altos da Far

. mácia Santo Antônio).
Consultas das 3 às 5.

AUTOMOBILIST48
Atenção

Pal'a o seu dínamo ou

motor de arranco

I fJ. y"O OFICINA ENALDA
eCII'o-Radif)-\e� Rua Conselheiro Mafra

I ne. 94
------------------------,----�----------�

. a: r ••

COMPANHIA ..ALIANÇA DA BAtA'"
, 117•._ Sé".: I A i /à
mCEIrnI08 " TllA.D'8POBTJl8

Cifras do ,Baíanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidadl'll
Receta
Ativo

'Cr.
Cr$

_ 80 900.606,30
5,978.401.755.97

67.053.245;30
142.176,603,80

«

«

Siaistros pagos nOIl últimos l\) anOi 98.687.816,30
Responsabilidades « 76. 736,4oL306�20 I

I 0'. P.mphilo �;�!O';';ei'. d. C.,.. lho. D,. F,..ci,ro ,Ide Sã, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto d� Araujo
\

e José Abreu.
,

o.t'III'W
= « • ,. -=........,.....,.,t... ·.......... �." .. """'. * ....1"'...... !...• ....�·.............. IW"W't.. f .. "IfwII'\;; r ............... ="D'
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Ao 9" Congresso Nacíenal de Estudantes, a reunir-se no Rio de Janeiro e que
iniciará suas atividades a 20 do corrente,-comparecerão os acadêmicos Hamilton'

Ferreirà e Antônio' Lisboa, da nossa Faculdade de Direito ..

Prof. 6 .. 4lonzo .

Stanford
Em visita de íntercâmbío

Cultural ao Sul do Pais acha
se entre nós o Prof. G. Alouzgo
Stanford, Adido cultural ad
junto á Embaixada Americana
ao Rio àe Janeiro.

I' S. S. que se encontra ha ape
I nas cinco meses no Brasil pro
feriu ontem, no Instituto 8ra-,
sil Estados Unidos, uma pales
tra em inglês sôbre a Educa- ..

ção nos Estados Unidos.
Dia 12, no mesmo Instituto,

. avião � 47 que foi totalmente,; ás 8 horas da noite, fará uma,
N. York, 10 (U. P.) - Cau-l destruído pelas cham��, perto breve conferência em portu

sou grande consternação o de-I de M�sachuetes, \ vitimandc guês sôbrea tema: Abrao Lin-
sastre sofrido, hoje, por um I seus tripulantes. coluna homem.

Hoje, S. S, viajou para o

Norte do Estado, em visita aos
Centros Culturais de Itajai e·

Joínvile, onde proferirá uma

CJ�erê�cia subordinada
.

ao·
Título: A organização da O. N ..

U. Desejamos ao ilustre visi
tante feliz estado entre nós.

lUO, 10 (A. N.) - O diário "Brasil-Portugal", préblica o seguinte
tópico: - "As fôlhas de ontem trouxeram uma noticia a respeito dum

suplente do Partido Comunista Brasileiro que acaba de desligar-se da

quela malfadada entidade politica, Trata-se de João Mendonça Falcão,
figura relado11'ada nos meios trabalhistas de São Paulo, quer como li
der da classe, qUler como trabalhador pelas reivindicações proletárias
no Estado bandeirante. ° que existe entrcntanto de mais significativo

Comissão Municipal no gesto do suplente comunista, está contido nas próprias declarações

d
que fêz aos jornais. Em primeiro lugar, parece descrente da ideologia,

Ie Preços c dos princípios marxistas. Em seguida demonstra não concordar com

Pref Ado Fa ra "O a técnica e os processos políticos do Partido Comunista Brasileiro nos
.

ADVOGA OOS
•

,

li
r

\I De orc:em superior, contor- quais' se percebe uma espécie de traição e de enzôdo ao ooerariado bra-
d S I D

�!t" Rua Felipe Schmidt 34.Em nome ? r. nterventor

,1"1 me, instruções distribuídas em sileiro, pois segundo suas declarações, o Partido Comunista Brasíleíro Sala 3. Telef. 16-31Udo Deeke, VISItOU 'O Tte, Airruda
t d

'

I C
. -- :'

Câmara no Hospital de' Caridade o. O O pais, pe a ormssao só visa interêsses particularistas de luta pelo po,d!er e transformarem o
!•

onde se acha recolhido, o sr. Aldo Central de Preços, comuníca- operacíadp em instrumento dessa luta. Constatou isso, quando do recen- �������������
Faraco, d'd. ��,efeito de Crescíuma, :çnos ao púolíco e ao comércio te plebescito dá Light, imteressado que estava 'em encontrar tuna solução
e uma das vítimas d� desa�tr-e de em geral que o.s queijos não fi- para o litégío, no que foi entravado, entretanto, pelos colegas comunís-
ante-ontem, com a Iímousine do

t ,A' a
Expresso S. Cristóvão. guram, en. re os géneros �e 1 tas, que apenas se servíram daquela questão dos trabalhadores para
Felizmente mão foram graves 'os necessidade e, por ,ISSO, deixam acirrar' ódios de classe e desenvolver ação, perniciosa contra a antorí

, tlerimentos recebidos pelo Sr. �do de constar nas tabelas de pre- dade e Q -poder púhlíco constituído. Em consequência, percebeu a tre-
�U['a<;o, que, deu?,o de alguns dias, .ços máximos em vígôr. menda falsidade partidária e constatou o inescrupuloso despreso pelaficará restahelecido,
Nós, de "O Estado", fazemos vo- Ao mesmo tempo, acentua- necessidade, pela fome ,e pela vontade Individual, e coletiva do traba- HOJE - 5a Feita

tos pelo seu restabielecimento. mos que o preço da manteiga Ihador brasileiro. A sinceridade das declarações do suplente de deputa- RITZ ROXY
• • não sofreu alterações e o abas- do comunista João Mendonça Falcão, deixa estupefados todos os que ás 5 e '7,30 hrs ás 7,45 luso.8ta. Diva AqUino tecímento ,se�á $r�a�iz��o assistindo á ação do Partido Comunista, desmacara a f'arça, .justarnente - Sessões Chies _

-,

Está passando muito bem dos fe- :::?m as energIeas provídênr..J.as onde ela se fundamenta e pretende justilf:icar os seus desígnios polítí- Míckey Rooney, Judy Gar--
rímentos, aliás sem gravidade, re- ,ja em curso. 'cos de salvadores. Se 'Os próprios operárioS! e lideres começam a com- land e Tommy Dorsey.celbidos no desastre d'e ante�ontem, Florianópolis, 10 de julho de p1'eender o selltidó falso do Comunismo, muito em brev.e os fanáticos LOUCO POR SAIAS1Il�nil:a.ment-e com seu cunhado Pre- 1946. 1'0starão bocejando no vá.CUlo, falando ás pedras". Censura: Livre.f'eito Aldo Faraco, a Sta. ffiv:a Aqui-

�a1' J:��dad��col11üda ao HospÍ-

Apo"")-O a' luta J·u'da. I-ca Os EE·�UU. com_pra- 3,6�r�ç���0�itz
- ás 5 hqrls _'

O ti Ritz: ás 7,30 horas - 3,60':Is tudanle na RIO, 10 (A. N.) - No oomicio realizado em apôio ao movimento ram a prouuvao (único.

B,.stór-'3 Nafir·onal
Sio.nista int!ernaciolfial para reco'llhecimento dos direitosl dos judeus sô-

d' . Roxy: ás 7,45 horas - 3,00'
\I bre a Palestina, falando 'O dr. Luiz de Medekos disse enca'rar a luta do O açucar (único).

'

Babi�, 10, (A. N.) _ O prQfressor povo judaico pe-la reivindicação de sua pátllja, como a que foi sULStenta-
.

Pedro Calmon realizou uma bri- da pelos lll.á,rtires da independência brasileira. Falou tarrnbém ness'e co-
5')Wasthmgtont, 1(}"7(U'f . Pd·) 1'''' PdorJl C f

A' •

d d ' .
� vo os eon 1'a �, OI e l!1Jera 'a1ante 'On 'erenCIa na se e

.

a IlllCio um re,preselnltante do .$1'. Melo Viana, pres.i'dente da nossa consh- a suspensão ,de cont1'ôle dos pre-União dos EstUldantes da BahIa

Isob o tem:à. "O Estudante na His: I tuinte, expressando 'OS< �,entiIDIem.tos de so1.idariedrnc1e daquela casa á Ç'OS sôh�e leitet_ e d!eridvadod�" Ol.:!'tdrastúria Nacional". ! C3111Sa dos judens. susp'ensioes es ao s'e.nl o- II'>CUÍl as,
('omo por 'exemplo as d.a carne ver-

INAUGURAÇÃO DO GRUPO r de e �o gado em pé. � ,med�da vi-

ESCOLAR DE PENH,\ ·s� estImular o abast.ecIl11ento_ dos
***

-

gcneros carantes naquela naçao.

Vão esludar O relatório

QUEI
.

OU O P. 47

----------- _ ... -_- "---

Julho de 1946,Florlaftópolb, 11 �e
----------------------

Desastres Stalill preten
de viajar
Londres, 10 (U. P.) - Notícias

de Moscou, informam que o gene
ral Stalin, logo após a conferência
da Paz, visitará o Teerã em com

panhia do Ministro do Exterior,
Sr. Molotow.

Ontem, ás 8 hs. da manhã,
o caminhão número 54-26, di
rigido pele motorista Orlando
Franklin dos Santos, quando
descia a rua Felipe Schmidt
ao fazer a curva para entrar
na rua Deodoro, fôi de'eneon
tro ao prédio da firma Carlos

Hoepecke S. A. Ind. e Com.
Grande foi o choque, pois

chegou a abrir duas fendas no

referido prédio e ,o caminhão
ainda de encontro a caminho
te de número 1-40-50, de pro-
priedade do sr. Ferminio Ma- N�va York, �O (U. P.) 1'-'
chado .causando-Ihe algumas I Re.ahsou-se, h?Je, .com p.e.no
avarias. exíto, a �xpenencIa do maior

No' munícípío 'de Palhoça, ibo�bardell'.o do m�ndo, o q�al
na tarde de ontem-ontem, uma te:-a um raio de açao de 10.vO.O
das limousines do Expresse São mIlhas: _ _

Cristovam que faz a linha Flo O aVIa0 em questão, bate, em
ríanópolís .:._ Laguna, chocou-se tamanho, qua�squer outros ate
com um caminhão carregado agora constrUIdo.s,
de madeira saindo feridos o

motorista da limousine e mais
4: passageiros da mesma.

o maior bombardeiro
do, mundo

\

Fez graves declarações ao desli
gar-se do Partido Comunista

t

PEl-OS MUNICIPIOS
•"

-.... 11 d lo Desembargador Com a presença do sr, Pre
.aJ81- nDcerra a pe feito MunÍ'C�pal e demais au-

EdO rd P dr I'" orre�a-o da "omar"H
toridades do Munidpio, bem

a e e ra, a c " \I V • como de outras· pessôas de des-
Itajaí, 10 (E.) - Teve lugar Usaram da palavra durante taque, realizar-se-á hoje á tar"

dia lOdo corrente no salão no.- o encerramento dos trruball105 de, no distrito de Penha, a
bre da Prefeitura Muntcipal, o os 8rs. desembargador Edgard inauguração do Grupo Esco
encerramento dos tralbalhos Pedreira, dr. Arno Pedro Roes- lar "Pedro Paulo Philippi"
da Correição desta Comarca chI, dd. Juiz de Direito da Co- manriado construir pela Pre
que estiveram af,etos ao ilUR- marca, e o sr. Pref.eito Munici- feitura lViunicip�l.
trado desembargador Edgard paI, que agradeceu as referên- A p.opulação daquele distrito,
Lima Pedreira, que durante R cias que lhe foram 'feitas pPlo regosijada 'com a inauguração
sua permanenda entre nós, ilustre magistrrudo, que di�se'l de tão. importante empreendi
conquistou a estima e a ach.o.i- também da �mpressão co- menta, prepara carinhosa re

.ração de um grande numero de lhida do povo de Itajaí e dOS) cepção. á comitiva que partirá
amigos serviços da Comarea. hoje desta cidade.

- Ati

Ors.
Aderbal

.

Ramos
da Silva

e

João Batista
Bonn8ssis ..

RITZ .� S�b�do
.

ã; 5' � ''; ,30' h�'�
Maria Montez, John Hall e Sa.�.
b'Ú, . /.''''

MULHER SATÂNICA

Tome KNOT

lO

WASHINGT.ON, 10 (U. P.) - Partiram hoje ;para Londres os 1$;·
meilJ',lIbros da comissão que naquela Cidade estudarão em conjun1:o com,'

os outros dele-gadMi, o r.elatório sôlbre (;) ,caso da Pahe-stina.

Empossada a Mesa Adminis trativa da
I. S. J. P. e Hospital de Caridade

Da Lrmandade do Senhor ra da Trindade; Adjunto do,
Jesús dos Passos e Hospital de Secretário - José Tolentino de'
Caridade recebemos a seguin- Souza; Tesoureiro - Rogério"
te circular: Gustavo da Costa Pereira;
Florianópolis, 3 de Julho de •Procurador Geral - Tte. CeL.

1946. 'Jo.ão Cândido Alves Marini1o;
Exrno. Sr. Mordomo do Culto - Júlio PeiCornunico-a V.' Excia. que a reira Vieira; Mordomo do-s 61'

Mesa Administrativa eleitac fãos - Álvaro Soares de Oli
para o biênio de 1946 a 1948 e ,veira; Mordomo ·dos Expostos
empossada no dia pr�meirc do - Nabuco Duarte e Silva.
corrente, ficou assim constituÍ-; Apresento a V. Excia. os pro�
Provedor - Des. João da SUva testas de alta estima e distil1ta�
Medeiros Filho: Viee-provedor consideração,
- Des. Aldbiades Valério Sil- LWiz Sanéhes Bêzerra da .Tiin
veira de Souza; Secretário - àade:
Proú: 8sor Luiz Sanches Bezer-

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R J E I R A S,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURl

l

Secretário
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