
-

lem despendido grandes e$forços, no sentido de· que sejam respeitadas as con-

dições de venda, estipuladas no tabelamento oficial, --- a benemérita Comissã.
Municipal de Preços. tbamados foram já vários transgressores, e autuados, coma

cumpria que fôssemo a fiscalização se está exercendo com atividade e vigilân
cia, para que· seja efetiva

.

e real a tabela q ue fixa, ·em bem do povo, o custlt
, .

dos gêneros e artigos de primeira necessidade.
.

- BELGRADO, 17 (U. P.) - ,Segundo foi comunicado, ofi
cialmente e ás 10 horas da manhã de hoje, nesta madrugada;
foi fuzilado o General Mihailowitch com companheiros de

condenação. - O comunicado não dá outros detalhes. Segun
<ia algumas fontes, o fuzilamento teria sido efetuado no inte
rior da prisão; segundo outras, nos arredores da Capital.

ronco DO DIA
O presidente da Repúblíca:

acaba de assinar um decreto
nacionalizando os serviços por
tuários, de modo que sejam
admitidos nos serviços de esti
va, docas e outros

�

correlatos,
trabalhadores brasileiros ou

equiparados.
Não é de hoje que se espera':'

I va por esta medida, tão neces

sária aos .ínterêsses. nacionais,
Os serviços portuários, pela
sua importancia, quer quanto
ao setor econômico; pela cir
culação da riqueza, quer quan
to á garantia da nacionalida
de, pelos perigos -que otere
cem, quando manobrados por
elementos estrangeiros, sempre
mereceram dos governos dos.
outros países uma atencão es

pecial. Hajà vista as reclama
ções de yJ�jantes contra exi
gências, por' êles tidas c .mo

absurdas, antes que ponham:
pé em terra.
A história' das greves

-

noS'

portos bra-s-ileiros podem ofe
recer exemplo do quanto per.. ·

.nícíosa é a ação de estrangeí
ros, _ quando fazendo parte dos;
serviços acima referidos. A pre
ferência que os agitadores dão
aos portos tem a sua razão no

conceito de que são os portos
os hurnorais mais importantes:
das nações, por onde racíl
mente podem penetrar não só'
mercadorias', mas ideologias
importadas de outras terras.
E} os agentes dessas ideologias.
exóticas são expurgos que ou
tras nações puseram de barra.
afóra.
Ha vista os acontecimentos

gravíssimos que, se desenrola
ram em Santos. A sítuacão
chegou a tal grau' de perigo,
que o Govêrno outro remédio
melhor .não teve senão ocupar
o porto militarmente, desíg-

.

nando um interventor' para
pôr tudo nos eixos. Comunis
tas exaltados insuflaram a

greve e pretenderam sUbvE;r-
ter a ordem. Não fossem as

pr9vidências imediatas e enér
gicas do representante do. Go
vêrno, e consequências fatais
se teriam registado. Presos
tais elementos, a calma voltou
e os trabalhos portuários pros
seguiram.
Estabelece o § único do arti

go 10 do decreto em apreço:
"Em carater excepcional e·

transitório, poderão as Dele-.
gacias do Trabalho Marítima
autorizar a matrícula de esti
vadores estrangeiros, tendo
e,m vista o tempo de domtcllto
no país, o tempo de serviços já
prestados € as circunstancías
que recomendem, em cada ca

so, a execção" .

Não será êste dispositivo uma
frestazinha por onde poderão
insinuar-se maus elementos?
Melhor será fechá-la de uma

vez, do que, colocar trancas
nas portas. arrombadas ...

(A. A.).

*** (;) Centro de Inter
câmbio Cultural, de que
fazem parte os estudantes
do Instituto de Educação
de Florianópolis, as do

Colégio Coração de Jesus
e ainda os da Escola In

dustrial, - dará uma se

roada artística ao povo
de Florianópolis (entrada
irsrtce), com músicas, can�

tos, palestras, etc., tudo
por jovens catarinenses e

de autores catarinenses,
exclusivamente.- Cem por
cento quase, o serão lítero
musical vai ser barriga
verde.
Trata-se de gente nossa,

na aurora da vida, naquele
({róseo albor da exietên

eie», tão promissor e tão

propício ao sonho, ao es

tudo, ao culto 'das artes,
entre as quais a música fi

a literatura, como deusas
de sedução irresietwet, se

meiam o ideal, que se:
rreneie» _ êm pétalas e lou
ros a' esparzir-se nas cabe
ças dos heróis iuveni« ...

O meio estudantil, em

Florianópolis, qtqer dar-nos
uma mostre

.

da sua cul
tura, bom-gôsto e pendo
res artísticos.
Apoiemos, pois, o deseio

dessa gente nova, indo ou

vi-la rio «Alvaro de Carva
lho», às 7,30 horas de hoie.
O programa é � seguinte:
1 -- Discurso preliminar,

de apresen tação do C. I. C.
- Seita. Dalva Machado.
2 -- Saudade - Composi

ção - m usicel de autoria de
Rute Carvalho, interpre
tada, ao piano, por Maria
Sinova Beyer:' .

3 -- Formação étnica de
San ta Catarina - Palestra
pela Srita. Maria Rosa
Cherem.
4 -- Reminiscências -Com

posição musical de Adolfo
Melo· Iriterpretern, ao vio
lino. José Ballstaedt e, ao

piano, a Srita. Nereida
Carvalho. .

5 -- Evolução econôrnice
e industrial de Santa Ca
tarina - Palestra por Wal
mor Prudência.

6 -- Um soneto de Cruz
e Souza - que será decla
mado pela

.

Srita. Nadir
Ferreira.

7 -- Artistas e inrelectu-

Serão Iíscalízades pela polícia Debatido o raciona... ;�sr c;"�7.:��e�::C;lin:�estra
RIO, 17 (A. N.) - A partir de amanhã, as feiras livres des- mento do pão' 8 -- Hino da Ilha de San-

ta Capital, serão fiscalizadas pela polícia. - A delegacia de ta Catarina - Música de

econ_?mia fará instalar �iversos postos para atender as recla-I' Lo-ndres, (U. P.) - A imr Álvaro Ramos, e letra de
maçoes que lhe forem feItas pelos populares. prensa desta Capital, nas edí- Antôdio Mâncio da Costa

ções de hoje, debate o caso' do - Cantado por um grupo
. racionamento do pão. Em 1'e- de moças.

-

sumo, não é o mesmo atacado, (Locutor - Osvaldo Melo
mas sim o modo como está Filho).
sendo feito. Sã'o também

ata-\.
_

cados diversos panificadores, CASA MISCELA�EA dístri
que estão pondo dificuldade ao I buidcra dos Rádios R. C. A.
racionamento, de um ou de I Victor. Válvulas e Discos.
outro modo" J Rua Conselheiro Mafra'

o MAIS ANTIGG DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietario e Diretor-Gerellte: SIDNEI NOCETI - 'Diretor: BARREIROS FILHO

Diretor de Redação A. DAMASCENO DA SILVA

Ano XXXII I G
,florian;Dolts-Quinta ..feira, 18 de Julho de 1946 M, 97817

Chega ao. Rio o Comandanre da Terceira,
Esq,uadra do Pacífico

Rio, 17 (A. N.) - Chegou
hoje a esta capital; tendo de-

sembarcado no Aeroporto San-

tos Dumont, o'Almirante norte

americano William ? Halsey,
célebre comandante' da 3a es

quadra do Pacífico, que entroul
'glortosamenta em Okinawa.

0IAlmirante ianque foi recebido.
no, Aeroporto. pelo mundo ofi

cial- brasileiro, estando presen

tes os S1'S. Cte. Raul Réis, 1'e-1presentando o Presidente da'

República, General Eurico Du-I
tra. Em .rápídas palavras à ím-
'I<t \

prensa, o ilutre visitante disse

que, com imenso júbilo, retor
nava ao Brasil, onde já esteve

há 38 a-nos atrás, tendo recebi-

do naquela época inequívocas
e efusivas demonstrações de

apreço, as quais se repetiram, Iagora, na mesma pro-porção.
r

t

Adiantados, os trabalhos
PARíS, 17 (U. P.) - Os assistentes dos Embaixadores,

que ficaram trabalhando nesta Capital, ultimando 0-5 termos
do tratado de paz a ser apresentado aos vinte e um países na

próxima conferência, estão com seus trabalhos bem adianta
dos e em vias do término.

,/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Expresso Noturno' do joru.at
'o' EsrrAI)O

FLORIANÓPOLIS -r JO,INVILE
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J. J. Rousseam

.

As mulheres não sabem COITer;

quando fogem, é para serem alcan-.
çadas; REDÉITAS PARA O SÊU PAJ..IADAR

'

. .\ - - - .

IO ESTADO
.. Diário Matutino·

Redação e Oficinas á rua João
Pinto n. 5

DIRETOR DE REDAÇÃO: t
A. Damasceno da Silva l
. ASSINATURAS'

Na Capital' .

Ane Cr$ 80,0.
.

Semestre Cr$ 45,00
Trimestre Cr$' 2S,0�:
Mês . .. . . . . . .. Cr$ 9,OU' .

Númer.o avulso Cr,$ O,4U ;
Número avuvse I.
domingo: . . . c-s

O'5�!
.

No interior \

Ano .....•... Cr$ 90,OJllt·
Semestre .•... Cr$ !,;1.,OI.t :
Trimestre .... Cr$ 30,03:
Número awulso CrS 0.50"i
Anúncios mediante contrat.,
Os ori§:inais" mesmo ni.lI
publicados, não serão �.

devolvidos.

I:A direção não S6 respon
!

sabi1i.z� pelos cOD.ceJtos ;
emitidos nos artígos tassinadbs f\

1 xícara de água; 1 xícara de
farinha branca: 4 colheres de man

teiga; 4- ovos; uma pitada-de sal.

AJuntai-se o sal e a manteiga ii
Paris - (S. F. L) - Sã'O duas as água, e dá-se-lhe uma fervura.

tendências da moda de 1946 para A,iunta-se-111e toda a farinha, me

os vestidinhos de verão. Uns ale" xendo .rapldarnente, ·e cozinha-se
gres c envolventes, outros, mede- até' que a mistura se separe do ]::1_
lando o busto, abrindo-se em ampla Ido da caçarola, Retira-se do fogo,
saia. As blusas têm grandes deco- .deixando ésfliar :pá�ialmente.
tes, redondos, quadrados, em fei- Aljunlam-se depois os ovos, um a

tio de. coraçãó, ou de trapézio, man- um, sem os' haver 'batido, místu
gas curtas ou} acima do cotovelo, rando-os 'bem com uma colher de
.parecendo. "arregaçadas". Multas (uadeira, até que a mistura esteja
túnicas assimétricas, bascas, e dra- espessa e uniforme. Tira-se a mes-:

peados nos quadris, terminando ma, colher por colher, pondo-a se

por um grande, nó, duas abas cain- paradamente numa assadeira unta

,po" e "poufs" .atrás. A roda não é da e um pouco pulverizada. com fa
uniforme em toda: a volta. É feita rinha, cozendo-se em forno mais
mais por pregas que por franeidos. lento, em que o calor chegue prí-

UM VESTIDO PÁRA A NOITE
mciro eJ!1 baíxo, até que as bomhas
dLetj;úü" ligeiramente douradas.

Paris - S. F. I. - Por Jeandíne) Deixam-se esfriar, abrem-se de um
-:- Os. costureiros parísíerises' quise- lado, recheando com a mistura da
.rarn este· ..verão encontr-ar novamen-
... da a seguir.

te a: graça.e a suntuosidade dos
ldias de paz. Fizeram grandes es
forços para apresentar coleções
que relembrem o esplendor dias de

outrora. Não desprezarran os vesti

.pos de noite, embora, de modo g�
ral, sejam ainda pouco usados 'Os'

vestidos compridos em Paris, e as

sim mesmo, só em reuniões priva
'(jas.

Duas tendências se acentuam a

reSlpeito do vestido de noite.
"Certos costureiros ald'otaram a li
nha .colante, que segue a do corpo,

,salientando o busto - ao qual, nas
coleções atuais, se dá grande im

portância - afina a cintura, acen

tUa! os. quadris com "drapeados"
:que relembram as m'Odas de épocas
passadas. Outras toilettes, a'O con-

:l:rári'O, inspiram-se nos vestidos
bJássicos, com cOI1petes justos e

saias franzidas ou com "godets",
realç3i�s, ús vezes, p'Or dois bolsos'
lenviezados, debruados de pele. Esc
tas "toi�ettes" permitem toda espé
�ie de fantasias nos .decotes. Alguns

.

descobrem os ombros, como no

tempo das marquesas do século
XVlI; out.ros, mais modestos, ado
tam a simples gola. com Iapelas.
No caso dos decotes éxagerados,

as "berthes" e as "c'Ollerettes" dão

I)
vida aos v.esti dos escuros. Algumas

.

destas golas são, cl'e renda, outras de

-"orgánza" de c'Or c1aíra e, neste ca-

'''''.' . .so, se o vestidb for de veludo pre-
���������������������������!!!����� 'to, p'Or exeJllíplo, um babado na

Chocadeiras, criadeiras, ração balanceada APENAS C � • 00 t
.

[' I b "

inicial crescimento e postura.' Ovos, Ullltos � r. o, par e 111 enol' re enl ra a organ-
l'eprodutores de qualquer raça, :\Jaterial de Com essa ínfima quantia Voe. za" (lo decote.
avicultura, apicultura. Utensílios veterinários, está auxiliando o seu próximo. As .flores dão ,éraça c variedadeContribua para a Cn;xl\ de EsmoI.. �

aOd .lUdlJl.élltell de !<'loacillnópolill. ÚS toiletles feniininas.·

SAíDA' DE FLORIANÓPOLIS:
CHEGADA A JOIHVILE:

SAloA Df JOIHVILE:
CHEGAOA A FLORIANÓPOLIS:

1 da madrugada.
7 da 'manhã.
10 da manhã.
S da têlf4e.

o QUE SE PENSA pA MULHER I Os costureiros parisienses apre
A viúva mais sensala é sempre sentam matizes audacíosos: cinza e

bastante maluca para voltar a casar: marrom, roxo e azul celeste, verde,
La Chaussée claro e. vivo. As abas deixarão ver

esta tonalidade,
Tratando-se de mulheres altas,

pode-se encompridar as abas �é o

Simalen I chão, fazendo 'O Iaço mais avanta

[ado, acrescentando, para isto, mais
duas aibas.

A mulher é a estrela da bonança
nos temporais da vida.

CONSELHOS ,DE BELF..zA

,AS TENDll:NCIAS DA MODA PARA
OS VESTIDINHOS DE VERÃO

Bombas de Creme

Informações:
I -

E'm Fpolis. - na Redação do «O ESTADO»

:t;m Joinvile - no Hotel P�cipe

,., * * *

. Soufflé de damascos
Bater como neve 3 ou 4 claras de

ovos. Juntar uma colher de geléa
d'e damascos- para cada clara de
ovo e UH; pouco de açúcar em pó.
Bater hastan I e., Deroàrnar em for
ma untada de manteiga.' Cozinhar
n� Iorno .por dez minutos. Servir
quente. (Reeita do dr. Monteuis),

REí'/RARAM SUAS CANDf- .

DA TURAS
Tôdas as bebidas, inclUSIve as

fabricadas em outros Estl:ldos,
retiraram suas candidatUI':Js,
l>ara

r

çeinar nos lares catl:l-r!-
"uenses, - eril vista da' certíssi
ma vitória do aperitivo KNOT.

NOSSAS SECÇõES
Direção de:

BARREIROS FILHO
Natas políticas
Natas Locais
'Artigos 'de Redação
Página Literária
'SIDNEI NOCETI
Crônica da Semana
Economia e Finanças

Vida Bancária
Notas Cientificas
Natas Rurais·
Estatís.tl-ca ,

N em Todos Sabem
A. DAMASCENO

Govêrno do Estado
Notas da Prefeitura
Vida Escolar
Religião
Jurisprudência
Vida Militar
Noticiário do Exterior
Xoticiârio do País

Artigos de Redação
A. A. VASCONCELOS

Pelos Municípios
Assuntos I�terllacionais
Concursos

Artigos. de- Red;tçãp
D, F. AQUINO

Fatos Policiais
Vida Social

'

Vida Feminina

Magaaine
PEDRO PAULO MACHADO

"

Esportes'

FARMÁCIAS )}E PLA,NTÁ()l
RAN'l'E O Mll:S. DE JULHO

6 (sábado à tarde) - Farmácia,
Moderna - Praça 15 de Novembro•.

7 Domingo - Farmácia Mod-er�'
na - Praça 15 de Novembro.

13 (sábado à tarde) - Farmácia.
Sto. Antônio � Rua João Pinto •

14 Domingo - Farmácia Sto;
Antônio - Rua João Pinto.

20 (sábado à tarde) - Farmácia.
Cataririense - Bna -Tr,ajano.

21 Domingo - Farmácia Ca,tari�·
nens'e - Rua Traj-ano.

27 . (sábado à tarde) - Farmá
cia Bauliveira - RUJa Traj'3JIIo.
28 . Domingo ,..- Farmácia Bauli

veira - Ruá Traiano.
O serviço noturno será efetuado

pela Farmácia Santo Antônlto siJmJ
à rua Joã'O Pinto.

Pare;; Trcnsporte Econômico Interestadoal

" Escolha um IrÍternational

x

TELEFONES MAIS I'IE€E!3SITAD05
Bombeiros .•....•.•••..•••.••.••• 1313
Polícia _ • • . • • l031"··
Delegacia O. P. Social <. • • • • • 1578""
Maternidade ,., :. 11S!
Hospital Nerêu Ramos ....•.•••• 831;
Santa Casa ,............. 1 036",�
Casa de Saúde S. Sebastião .••••• 11'53'0'
Assistência Municipal ........•••• 166;1;'

Hospital Militar . . .•• 11&1
140 B. C. 1·53C?·
Base Aérea ' 18€."'·�
7' B. r. A. c. 1591'-'
�apitania dos Porto. , ••......• , • . • 1381);
16" C. R.... ,.................. 160&"
Fõrça Palicial 1203;"
Penitenciária ........•.......•.•• 1518,·
"O Estado" ; '"...... 1021':
rA G'izeta" ........••.••......• �fj58>'
"Diário da Tarde" ,..... 1579"·
L. B. A. 164'<'

Emp, Funerória Ortiga .•.•. ,:... !1l21"

.. I

Deseja obter
/emprego '? I

Procure então a nossJ\ Gerêl'li
cia e preencha a nossa "ficha da>'
informações úteis", d�ndo tadu·
as indicações possíveis, que ter....
mos prazer' em recomendá1lo (a)
ao" interessados na aquisição d@l"
l)oJ\S funcionários (as).

O' transporte ,pesado nas estradas exige um caminhão com

r�Sistêl,lCia fôrça, economia e vida longa. E estas· são as
'

razões por que tantos operadores escolhem' os caminhões

Internationài para. serviços entre Municípios e Estados.

O motor Internatíonal "Diamante, Verde", possante, econô

mico e de funcíonàmento suave, proporciona.maíor rendi

mento com menor consumo de" combustível .:;,:_' Uma grande

vantagem nos transportes a longa 'd�sÚmcia p.or estradas'
acidentadas.

Procure conhecer melhor a série International, pedindo-nos

folhetos �escritivos e

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

sem
o

II
Co.. o. produtos da Iftl.'fto·
tional Ha,._\,ester V. S. obtém
a proteç60 d. 115 ano. de
•.".rhlncie e _r'Yiço .

inf-orm aç ões

compromisso.

c_
Concessionários:

RA�OS &: elA,.
Rua Jo&o Pinto, 9 - Cx. Postal 220 - Fone

Tel. Somare Florianópolis.
'

.

1.641

) c.--

IA. ,SI'LVEIRA
Comissários de Madeir?,s

Presta aos seus representados informações rritei"iosas sôbre
a situação do mercado.

ENDEREÇOS:
Matriz - São Paulo - Rua Guaporé. 144 - :r.·,one 4-5866.

Caixa Postal 5.706. - Telegráfico AbesÜ,
Filial: - Santos - Rua José Ricardo. 43. - Fone 3.526.

. Caixa Postal 749. - Telegráfíco: Abesil.

.
'

REPRESENTANTE: A. POVOAS
Rua .Ten. Silveira, 84 - Fpolis .
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.LIRA. TENI8 CLUBE-Sábado, dia 20" grande seírée com a apresentação
da cantora patricia senhorita Alma Olíkewski, com inicio às 21,30 horas.

Reserva de mesas na Joalheria MORITZ.
• ••••••••••••••••

I cuja conferência será pronun
ciada no dia 16, terça-feira.
'I'odas as conferências serão

COMEMORAÇõES DO CEN- realizadas às 17,30 horas, no
TENÁRIO DE JOÃO BA'l'ISTA salão da Escola Nacional de

DE LACERDA Belas Artes, gentilmente cedi-.

Dia, 12, sexta-fe}ra, teve íní- do pelo doutor Augusto Bracet,
cio as comemoraçoes do cente- diretor desse instituto uni
nárío do nascimento do dr. versitário.
João Batista de Lacerda, pio- *

--------�--�---------

neiro da ímvestígação experí-
mental e das pesquisas antro

pológicas no Brasil. Para as

sinalar essa data o Museu Na
cional, instituto que o eminen-
te cientista por longos amos '"

dirigiu, organizou um progra- 18 DE JULHO

ma de conferências e uma ex- S. Camilo de Lellis, Confessor

posição das suas obras e llllil- O lugareáo Bucchiânico (Itá
nuscrítos, Outras sociedades lia) viu nascer a Camilo, em

científícas, como a Academia 25 de Maio de 1550. �o mesrr:o
Nacional de Medicina, da qual dia morreu sua mae e, se�s
foi presidente, a Academia de' anos mais tarde, perdeu C��ll- À vendo agora I
Medicina e Cirurgia e a Soci�- lo s�u pai que, como. ca?Itao, A IIEVISTA INTERN/l CIONAL

dade Médica São Lucas estarao serviu nas guerras Italianas. PUSLlCADA EM NOVE IDIOMAS

associadas a essas comemora- Asstm ficou o futuro santo sem ••••••• , ••••••••• • ••

ALDO FERREIRA " ,. t �r1, ção alguma e em breve Repruentante geral no Brasil:ções. As conrerencias, pa ro- eeuca ", '

FERNANDO CHINAGLIAA data de hoje assinala o 'cinadas pelo Museu Nacional; maníaestaram-se 3!S conse-
Rua do Rosário, 55-A, 2 .• �ndal _ Rio.antversárío natalício do sr. serão em número de três, a quêncías, Não aprendeu nada
•••••••••••••••••Aldo Ferreira. RITZ - Hoje 5a feira primeira no próximo dia 12 e senão jogar. Fez-se soldado e

, .
• ÁS 5 e 7�30 horas

a ú},tima no dia 19, encerran- tomou parte na guerra yontra foi nomeado director do h.0SPI-
. .JOAO MARIANO DA SILVA -- Sessões Chics - do-se assim a semana consa- OS turcos (1569-1514), penden- tal. Observamrlo, porém a ne-

Assinala a data de hoje o Bonita Granville, Jane Po- grada à evocação da persona- do' no jogo tudo quanto pOS- gligêllJC>ia de muitos enfermei
-transcurso do aniversário nata., well, W. C. Fields e Sarnmy !idade e da obra de Lacerda. suia. Além disto; uma úlcera ros, fnndbu uma associação de
lício do sr. João Mariano da Kaye e sua orquestra. Para a primeira conferência ruuma penna forçou-o a aban- lei.gos para o. serviço dos doen-
Silva, Funcionátio Público apo- VIVA A JUVENTUDE foi convidado o professor Luis donar o exército. Em Roma teso Esta associação transfor-
sentado. Censura: Livre, de Castro Faria do Museu Na- acolheu-se ao hospital São mou-se na ordem do.s Padres

* No programa: Cine Jornal 'cional que dis�rtará sôbre a Tiago. Mas recaiu no vício do da Boa Morte. Camilo foi elei-
MENINO RUI-JO�Ê Br�ileiro -- DFB; Noticiáno pbsiçã� de Lacerda na história jogo, motivo por que. foi tles- to superior do novo instituto.

Regista a data de hOJe o na- Umversal - Jornal. das pesquisas antropológicas pachado de lá, qruahdo sua fe- Os seus membros obrigam-setalício do inteligente menino
-

Preços: -- ás 5 horas -- 3,60 no Brasil. A conferência do rida estava curada superficial- por um voto espe:cial de servir
:Rui José, díléto filhinho do sr. e 2,40 -- ás 7,30 horas único dia 19 será pronunciada pelo mente. Para .ganhar seu sus- aos atacados pela peste. O sa.n-
Mario Candido da Silva. - .3,60. professor Dr. Mário Viana ,tento trabalhou como jO'rnalei- to mesmo renunciou a 'sua dLg-III

• • •• •••• •••• •••• ,. ç. .... Dias, fisiologista do Iintituto ro na construção de um con- nidarle para poder dedicar-s,e
ANTONIO-JOSÉ ROXY - Hoje ás 7,30 horas Osvaldo Cruz, que tomará por vento dos Capuchinhos. Aí, em i,nteiramente ao serviço dos

Transcorl'e, hoje, o a'!liver- Mickey Rooney. Judy Gar- tema o papel de Lacerda e do 1575, mu.dou radicalmetnte de doe'ntes, aos quais assistiu não
sário natalício do estimado jo- land, Tommy Dorsey e sua or- Laboratório de Fisiologia Ex- ;vida. Fez duas tentativas de sómente como en.fermeiro, mas
..em Antonio;José filho do sr. ,quesÚa. perimental, que funcionou jun- entrar na ordem dos Capu- ainda como confessor; pois, emten. João B. Cabral. LOUCO POR SAIAS to ao Museu Nacional, na his- ohinhos e dos Francisca- 1584, tumha recebi.do ordens. sa-* Censura: Até 14 anos. tória da investigação experi- nos res�pectivamente. Mas sem- cras. 40 an,os de- sofrime'ntos

CUSTAVO ZIMMER No programa: Cine Jornal mental no Brasil. Para evocar pre de novo abriu-se a feridla. causados pela antiga ferida e
Na data que hoje transcorre, Brasileiro - DFB. a personalidade do grande A:gora dirrigiu-se pela segunda �Uimentados por ou.tra doença,faz anos o sr. Gustavo Zimmer, HITLER VIVE? - documen- ci�entista foi especialm�nte vez ao hospital São Tiago e aoharam seu fim no dia da mor-

funcionário da firma Carlos tário. convidada sua filha -- Dona serviu aos doentes. De tal for- te de Camilo, em 14 de Julho-lioepcke S. A. Ind. e Com. Preço: - 2,40. Madalena Lacerda Bicalho, ma satisfez neste trabalho que de 1614.

CLUBE DOZE DE AGOSTO-Dias 20 e 21 do corrente, com inicio às
:2 t horas, gran·diosas noitadas· dançantes, com a apresentação de l\1urilo Caldas1

Linda Marival- e Nelly Ferry, consagrados cantores do Rádio. Reservem
Cr, 30,00· para as duas' noites ..

Vida Social'IMedidas'de p�ecaução
--__;.;..---�_----I na Palestina

JERUSALÉM, 17 (U. P.) -- Será hoje o dia da greve de

protesto dos judeus na Palestina. Medidas exce!lcion�is, d.e
precaução, estão sendo tomadas; entretanto, ten: havido dí
versos conflítos, nos quais saíram 150 pessoas fendas e 7,mor
tas. Existem razões para se desconfiar de que a greve está sen

do fomentada por potência estrangeira.

*
. ANIVERSA@IOS

I

MENINO SAVA�

Regista a data .que hoje
:transcorre o aniversário nR:ta
.Iício do inteligente menino

Savas, dileto Iilhínho do. .31'.

.Apóstolc Pascoal, do alt� 'co

mércio atacadista desta cídaue.
OI:

..SR. MIGUEL MALTY NETO
Deflui. na efeméride que ho

je transcorre, o aníversárío na

'talício do sr. Míguel Malty Ne

to, residente no Municipio de

�Sáo Jose

S[\:A. OlARA DA COSTA
ORJTIGA

Aniversaria-se na efeméride
que hoje transcorre a exma.

sra. Oiara da Costa Ortiga,
digna esposa do sr. Osni Ortí
ga. De prontidão, os amerlcanos

TRIESTE, 17 (U. P.) --" Estão de prontidão_as A
tropas

americanas na zona de Trieste. Tôdas as precauçoes tem Sido
tomadas, d�pois que: sofrera� um atenta.d� p'0r parte d� ju-/
goeslavos três soldados amerieanos, q�e vIaJa,:�m em .um Jeep.
A greve dos trabalhadores nos estaleiros da Cidade>, ainda nao

terminou.

BODAS DE OURO
A data de hoje marca o 500

aniversário de casamento do
honrado casal conterrâneo sr.

Emílio Tertuliano Cardoso e

Da. Bàselícía Cardoso.
A prolongada existência do

feliz casal que nesta data rece

berá as' festivias demonstra
ções de carinho de seus 11 fi- .

lhos, 31 netos e 7 bisnetos, foi
toda ela marcada numa luta
em comum pela honradês e no

breza de carater.
Ao jubilo dos seus, juntamos

os nossos cumprimentos.
x

NOIVADO

a
* ..

Quinhentos milhõeis
dívida da Arg.entina .

BUENOS AYRES, 17 (U. P.) - o govêrno, em comunica

elo oficial, deu conhecimento ao público que a divida do país
atinge a quinhentos milhões �e pesos. -- ,A�resceI?-tou que
qualquer empréstimo, a ser feito, �e. �ecessa.no, ser3: lan9ado
.I1O mercado interno, havendo possíbílídade de ser imediata
mente coberto.

.SR:\.. MARILIA FLORES LINO

Aniversaria-se, na data de

.hoje, a exma, sra. Marília ��o
:res Linc, professora normaH�
-ta e digna esposa do sr. Dl)r�
val Lmo. telegrafista do Tele

:grafe: Nacional-

*

IAN CARREIRÃO
Transcorre hoje, o aníversá-

,
-

Tio natalício do sr. Ian Carrel-

.râo, filho do sr, Jaime Carreí
.

-r·ão telezrafista do Telégrafc_., '"

:Nacional.

ARMANDINA E VA:tDIR
Com a gentil senhorinha

Armandina Piazza, gracioso
,._ ornamento da sociedade Brus-

SRA. AVELINA .quense e dileta filha do sr. Jo-
PEDERNEIRAS sé Piazza, contratou casamen-

Fcegísta, a data de hoje, O'" to, dia 6 do corrente o sr, .Val

-transcursc do aniversário na- dir Walendowsky, elemento'
-talícío da exma. sra, Aveiína muito relacionado no eomér-
-Pederneiras viuvá do. ll'.:A:i50

.

cio, indústria e Ina sociedade
�audoso con'terrâneo sr. dr, Ni-j daquele progressista Munjcí-
.colau Pederneiras. pio.

• Ao jovem par, embora tar-

BTA. OLGA CARDOSO diamente, os de "O Estado"
A efeméride de hoje regista cumprimentam.

-maís uma primavera da gentil *

.senhoríta Olga Cardoso, dileta VIAJANTES
iilha do sr. Oscar Cardoso e GEN'l'IL J. SANTOS

gracioso ornamento da nossa Com procedência de Itajaí,
.socíedade. encontra-se nesta cidade o sr.

* Gentil J. Santos, inspetor da
STA. EVANGELINA S?UZA Cia. Sul América Terrestres,
Faz anos hoje a graciosa s€- Marft.ímos e Acidentes.

::nhorinha Evangelina de Sou:z.a?· ----�----- _

:filha do sr. Francisco de Pau

la e Souza.

MUSEU N1\VION4L

· 'RITZtines . R O,X.:y_'> : I, ," ••

Muitos soldados
americanos gostam
mais dos alemães

Por que 4 entre
õ

dos soldados
americanos que regressam da
Europa preferem a Alernanha
a qualquer dos países aliados?
Por que·defendem a Alemanha
e não acreditam nas histórias
sôbre as atrocidades cometi
das? Leia, em Seleções de Ju
nho, porque os soldados ame

ricanos pensam dessa maneira
e a trágica ameaça que essa cir
cunstância oferece a uma paz
duradoura, Adquira seu exem

plar de Seleções hoje mesmo.

Também nêsfe novo �úmero:
A MAIOR EXPlOSAO DA HISTÓRIA
,Quando a illia vulcânica de
Krakatoa, nas !ndias Orientais,
deíiagrou, a explosão foi ouvi..
da a �.8 'o quüõrnetros de dís
tãncía. Leia o impressionante
relato de- u na erupção que tor
na ínsígntrtcantes as explosões
da homba atômica e a terrível
notícia de que êsse vulcão está
novamente em atividade.

•

· .

COMO TIRAR PROVEITO DE UMA
MEMÓRIA RUIM. As pessoas es-

quecidas são geralmente as de
, melhor conversação, as arníza
.des maís.ínteressantes. Leia ês
te artigo fóra do comum que
descreve como o esquecimento
é, na verdade , uma função fun
damental da memória e como
multas vêzcs pode oonstituir
um dos princípaís segrêdos da
felicidade .

· .

UM MUNDO SÓ - POVOS DIFE·
RENTES. Si as nações pequenas

se fundissem formando gran
des estados, cessariam tôdas as

complicações internacionais!
Uma conhecida escritora poli
tica'descreve os obstáculos que
se opõem a esta fusão e expli
ca porque êste plano é o pior
dos crimes Intelectuaís,

· " .

A REAL POLíCIA MONTADA CANA-
DENSf. ·Um policial palmílhou

2.252 qUilômetros sõbre a neve

para trazer de volta um assas

sino. Outro transportou 3 mi
làões de cruzeiros de ouro em

pó através de uma região perí
aosa e despol ciada. Leia a hís
tórra dessa "':crlária e heróica
fôrça policial que guarda quast
todo o território do Canadá.

COMPRE

SE,LEÇÕ.ES
DE JUNHO

Inesas.
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Prefeitura Municipal
de Florianópolis

DECRETO N. 15
o Prefeito Municipal de Florianópolis, de

conformidade, com o art. 12, item III, "do de
ereto-lei federal n. 1.202, de 8 de abril de
1939,

-c DECRETA:
Art. 10 - E' aprovada a concorrência pú

blica. abefta para a venda de dois terrenos per-

" tenccntes . ao patrimônio municipal, de acôrdo
Copynght da com o edital publicado no "Diário Oficial do-

I' I 7 Estado" e na conformidade da autorização
II • Ibe HAVE rOI/ H/ANil. ''1' contida 110 decreto-lei 11. 256, de 24 de maio

do corrente ano.

1 - que se enfileirassemos Art. 2° - São aceitas as propostas apresen-
.

. tadas pelo sr. Miguel Atherino, por serem as

OS 10 milhões de canaIS ,( .dS- mais vantajosas aos inter-êsses desta Prefeitú-

I tentes em nossos rins, eles es ra. à vista do parecer emitido pela Comissão.
nomeada.

I·estenderiam numa distância de Art. 3° - E' .assinado o prazo de cinco
(5) dias para, dentro dêles, o proponente cí-

cêrca de 30 quilômetros. tado no artigo anterior vir assinar a respectí-

2 t it ais va escritura, sob pena de perda de caução
- que es amos mUI O n1·

depositada, cancelamento da proposta aceita e

adiantados no conhecimento abertura de nova concorrência,
.

Ar t. 4° - tste decreto entrará em vigor
do centro do sol e de €strêlas na data da sua publicação, revogadas as dis-

t d 'l
- posições em contrário.

situadas a sen enas ,e mI -10€8 Prefeitura Municipal de Florianópolis, em.

de quilômetros do que na do 9 t�i�lhLO�;s 1�;,�;,.a, prefeito municipal.
centro do pequeno globo em Ma"."el Ferreira de Melo, diretor do Expe-

." .4- clie.nte e Pessoal.
que vivemos, cujo diâmetro Raimnndo Rotlisaht, pelo diretor do Serviço
não vai além de treze mil q.rí- de Utilidade Pública.

Portarias de 11 de j,1I1"0 de 1946
lômetros. O PREFEITO MUNICIPAL RESOLVE

Admitir:
3 - que, no Egito, enC0n- De acôrdo com o artigo 70, do decreto-lei n,

trar-se ainda em per,fei�o esta-I Rl;f��� 1�s;2d:esil�:,m�:o f��çJ�4d� Guarda
do sarcófagos de madeira que de Jardim, .criada pelo decreto-lei n. 23(, de>

.

.

truid f' 29 de setembro de 1945, referência VI da Ta-
devem ter SIdo cons rUI os .ia bela Numérica de Extranumerário.Mensalista.
uns 2 800 anos antes de Cristo correndo a despesa por conta da dotação '.

. , 9,31.1. (3355)
e que a madeira neles empre.- Saul Pimentel, n.a função de Guarda de

,.

d
jardim, cr-iada pelo decreto-lei n. 237, de 29

gada - a de um especle' e de setem�)l:O. de 1945, I'eferência VI da Tabe-

almeíra - p a de maior dura-
Ia Numenca de Extranumerano.l\1enns:,hsta.p...... COTl endo a despesa por conta da dotação ....

ção que existe no mundo. 9_.3_1._1.
_

4 - que, em virtude de seus

filhos pequenos não resistirem
aos efeitos dos alimentos. usa
dos pelos adultos, dos quais
90% é composto de carne, as

mães esouimós amamenta-nos
até os cinco ou Seis anos de

Idade, sendo que só aos poucos,
no último ,período de amamen

tação, é que a criança s_e acos

tuma com alimentos mais for
tes.

5 -' que Winston Churchill
conta que, em 1922, gravou
um de seus discursos e tocou

,depois o disco, para observar
os efeitos da sua própria elo

quência; e que, antes de chegar
ao meio do disco, já o futuro

primeiro-ministro da Inglater
ra, enfadado com aquela aren

ga, dormia profundamente.
6 - que, na pequeníssírna

República de San Marina, o.

poder legislativo do govêrno é
exercido por um Grande Con
selho composto de 60 membros
eleitos por nove anos; e que,
alí, o poder exercutívo é exer

cido poldos capitães regen
tes nomeados por seis meses

pelo Grande Conselho e esco

lhidos entre os seus própriós
membros.

Economia é

Finanças
lGRANDE PARTIDA DE LÃ PARA

os E. U. E FINLANDIA

Uruguaiana, 1& (Do Correspon
dente) - A Cooperativa Regional
de Lãs do Vale do Uruguai Ltda.,
com sede nesta cidad'e, ultimou, on

+em, imrportante transação, 0010-
cando, por intermédio de firmas

uruguaias, um saldo de lãs da sa

fra anterior, num total de 400 tone

ladas.
Parte dessa lã, que. é toda do ti

po exportação, destina-se á Finlân
dia, enquanto que cem tonelad�s
irão para os Estados Unidos..

O sr. Brasil Lago, diretor-presi-
_------ -,

dente da Cooperativa, informou. á

reportagem que foi bastante com

pensador o preço pago na opera

ção. Declarou, ainda, que outra

parte Ido estoque reunido pela co

oper-atívàjá fôra colocado nos mer

cados nacionais, destinando-se a

fábricas r'io-grrâidenses e paulistas.
iAs lãs vendidas nessas operações
atingiram- aproximadamente, � 800
toneladas, as quais somadas a tran

sação 'agora realizada, dão um to

tal de 1.200.000 quilos, faltando

apenas.300 toneladas para alcançar
./

toda.a produção \lrulguaianense, que
é. de 1.500 toneladas.

O negócio que vem de ser ultima
do pela cooperativa não só evideu
cia .a alta qualidade das nossas lãs
como assinala novo e brilhante

triunfo. nas atividades daquela po
derosa instituição econômica.
A diretoria da Sociedade Agríco

la! Pastoril intensifica preparativos
para a sua exposição anual de pe

.cuária, que se. realizará no primei
ro domingo de outubro próximo.
A Secretaria da Agricultura já

destinou uma verba' para auxilio á

org·{\I'lização desse 'certame, onde
deverão concorrer as melhores ca- ======:::;;;:=======;:;;;;=======;;;;.------

banhas gaúchas e platinas.

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITMAI

Capitão Romeu Delayte _e sua exma. espõsa Martiríha
Bran�a Deiayte

participam aos seus parentes e pessoas de relações,_
o contrato de casament.o de sua enteada. e filha

ROSA com o sr. WALDEMAR FIGUEIRa'
fun�ionfJrio do Banco do Brasil.

DICIONÁRIO
DE 'PLANTAS

\

de MEIRA PENA do P. E. N. Club

BRASILEIRO
MEDICINAIS

Déscrição das plantas medicinais indígenas
e das exóticas aclimadas no Brasil.

3.a edição - 1946

com mais de 400 pagina's encadernado el)1

pano: c-s 80,00 broch. Cri 60,00
A venda nas livrarias ou pelo ser

viço de reembolso postal na

LIVRARIA KOSMOS EDITORA
RIO DE JANURO 5 Ã O PAU L o PORTO ALEGRE

Rua do Rosario, 137 Rua Marconi, 91.91 Rua Dr. Flores, 77

Numas Cll_rdoso e
'1'

Senhora
Eurice Soares de Oliveira

e Senhora

participam aos seu. J7'aren
te. e pes"oas de suas relações
o contrato Gie ca.amento da
.eu filho IDALINO. com a

grita. Ely Martinli Cardoso.

comunicam aos. saus paren
tes e penoas de suas rela

ções, o contrato de coscrnen

to de sua filha ELY com o

n, Idalino Soar,lls de Oliveira.

ELY e IDALINO:-'
_________c_o_n_f_i_rm_a_m ..

1I
Florianópolis, 13-7-946

--_._-------

I ROSA �:f!DEMAR I'Fpolie., 16-VII-946
--

EDUARDO LUZ E SENHORA
participam' aos parentes e pessoas de suas relações,

o nascimento de seu filho EDUARDO,
ocorrido no dia 13 do corrente.

Ltaiet, 14-7-946.

ELE64NCI4, CONFORTO E ECONOMIA,
'conseque-ae com os trajes sob-medidaa

GUASPARI
Vendedor por conta .propria:

PLACIDO MAFRA - Bazar de M6das
Rua Eelipe Schmidt, 34 - Fone, .755

Boa coleção de amo$tras. Atehde';'se à domicilio.

Qua�do·&lgUém.·fal_ e ....
lheiro d;ilwit� ....n-�
llie. em' Íml1l.....1 gostO. um d.Uoe do
ncelenfA! a.penUV9 KNo,'r.�
.. v,.Sia.;d\lllAlresc�ta.r.��.
"!" .. g�n'Cll'_:Ef1EE TAI1-
BEl., O I1EUAPEOITlVIJ

, PREDILETO!

FARMACIA ESP�RANÇA
d. I'ar••ee"tleo .lULO LAU8
..............................

...........-............... � a•• IIJ1M,tae -�
� ............

Tenha t empre em casa uma garraftnha de

i
• (/ff Pf<O/)(l10 /J.I K/(OTS.A,mO.,CM- 'EU6UIUJS
_______ ITAdAI __

aPERITIVO «KN OI»,
ESCRITÓRIO Jl'JRtDIfJO COMEíbÃL

(CQIn um Departamento Imobiliário)
Vendas de pinhais, fazend� e emprêsas
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco

A.DVOGADO
Rua Frei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Postal 54

Endereço telellT�n: "Elibranco" - Lajes - St- Catarina

TOSSE.
BRONQUITE
E COQUELUCHE

TOMl SEMPRe

o mELHOR DOS mELH08ES

NOVOS
·,LIVROS., e

'. USADOS
".-' ... __

-

... -'."

R
.

•• ••••••• ••• ••• Compra
e Vende
Id1oma·.
por tu-

Quê.....-

.IAM�N��, panhol,
francê •. ,

inqlíll••
ato.

Romance. Poesia, Religião. A
viação. MatemÓtico. Físioe.
Químioa. Geologia, Minera·
logia. Engenharia civil. mili
to'r e novaI, Carpintaria. De

'senho, Saneamento, Metalur
gia. :t:letricidade. Rádio, Má,
quinai Motores. Hidráulica.
Alvenaria. Agricultura. Vete-

dnária, Contabilidade
Oicion&rio•. etc. e

Ouro p e rs Denti��as
22 Quilates fJustQ Título)
Envelope de 3 e 5 gramas

PedidO ao

llEPÓSITO DENTARIO
MASETT!.

RUA SEMr:NARIO, 131 .- 135

RUA MARCONI.44 S. PAULO
que enviará lista de preços.

B R I TO
o alfaiate indicado

. Tiradentes. 1

nlJJlillllatlijlJilif!1
B UI8 QUK UJI

NOli1K, JÍ: lJJI
II IB o LOI
-

'

POI)EROSO-' ....uu-
!.üR :NO T.BAT....

UlNTO DA

Tome KNOT

I Sedas, CasiIIliras e I.�ãs J

CAS SA, �..A 8(OS
ORI__ /·\ NDO

Roa Conselbeiro Mafra, 36
CaiJea Postal 51

'SO f\ 1-< -p JiJ'I_J I�'l
lojô e �obreloja .�. Telefone 1514 (rede interna)

End. Teleg.: «�carpelli» --- Florianópolis---

.,

"

,

"
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Decretos de 10 de julho de 1946 ge 'o! da vila de Irnbituba, município da L;3

.o INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE gnna ) , cie noventa dias, com vencimento inte-

Designar: gral, a contar do dia 10 de julho de 1946. r

De acôrdo., com o art. 40. do decreto-lei n. A Maria Neusa Pereira cle Almeida, que

572, de 28 de outubro de 1941: exerce a função de Professor Complementaris-
Nêmesis �e Oliveira, ocupante do cargo da ta, referência IV (Grupo Escolar "Henrique

.classe F da car-reir-a de Professor Normalista, Lage ", da vila de Imbituba, município da Éa
do Quadro Único elo Estado, exercendo ::l fun- guria), de noventa dias, com vencimento in

ção gratificada de Professor da Escola Pr á- tegral a contar do dia 2 ele julho de 19046.

-tica de Agricultura "Caetano Costa ", cie La- A Almer-inda da Silva Fernandes, que exer-

jes, para, pelo pr�z? de dois anos, �e�- ,.exer-I c� a função c1� �rofessor Auxil iar, ref�rê.n-I.cicio no Educandário "Santa Catarina "
_ era II (Escola mista de Roça Crand-, dis-

Tornar sem, efeito,'

I
tr-itc de Imbituba, no município da Laguna),

�\... O decreto de 30 de abril do corrente ano, de noventa' dias, com vencimento integral , a

ue nomeou Helena Cunha para exercer o contar do dia l° de julho de 1946,

cargo da classe C da carreira de Atendente, De acõrdo com o art. 156, alínea a� combi-
..do Quadro único do Estado, por não ter to- nado com o art. 158, do decreto-lei n...

-mado posse ·no prazo legal. 572, de 28 de outubro de 1941:
Decretos de 12 de [ullio de 1946 A Sálvio Oliveira, Professor Normalista,

<l() INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE classe rr, exercendo a função gratificada de
Conceder e ..�o1?eração,' Inspetor' de Grupos Escolares e Cursos Com-

De acôrdo com o art. 91, § 1°, alínea c, do plernenta res, Com seele na cidade de Fcinvile,
decreto-lei n. 572, de 28 de outubro de de noventa (90) dias, sendo sessenta (6;)) com

1941: o vencimento integral e trinta (30) com o

A Afonso Maximiliano Ribeiro do cargo da desconto de um têrco, a cont� de 2 de ju
-classe K da carreira de Agrônomo, do Qua- lho de 1946.

· ,-dI'O Único do Estado. A Euza Reis Werner, ocupante do cargo
A Vitório Elcelv Clêve Franklin do cargo da classe F da carreira de Professor Norma

de Delegado Regional, padrão Q, do Quadro listá, do Quadl:!, Único do Estado (Grupo Es-
7Único do Estado. colar "Paulo Zimmermann", do Rio elo SuI),

Remouer: de sessenta (60) dias, .corn Q vencimento in-
De acórdo com o art. 71, item I, do decr-- tegt-al, a contar de Iode julho de 1946:
to-lei 11, 572, de 28 de outubro de 1941:

De acôrde com o art. 156, alínea a, do de
creto-lei n. 572, de 28 de outubro de
1941:

João Feri-ár io Lopes, ocupante do cargo de

Delegado Regional, .padrão Q, do Quadro úni
<:0 do Estado, da Delegacia Regional de Po
''lícia de Mafra: para a Delegacia Regional df'

�o1ícia de Pôr-to União, vago em virtude da

�xo!1eração d� Vitória ElceIy Clêve Franklin.
� Decretos de 13 de julho de 1946

.0 INTERVE�TOR FEDERAI, RESOI.VE' de quarenta-e-cinco dias, com vencimento in-

Remouer: tegral, a contar do dia � o de julho de 1946.

Antônio André dos Anjos, que exerce a I _

A Dorací da. Rosa Luz, q.ue. exerce :I
� ft1�

-funçâo de Professor, referência III, na Esco- çao ele Prof�ssor Complementansta, ref�:re�cla
-ia mista de Timbõzinho, distrito de Poço Pre- IV (Escola desdobr-ada de Volta do Silveira,

:'<Ío, no muuicipio de Pôr-te União, para a de distrito e município de Ararang uá ) , de qua

Vi1a Nova do Timbó, daquele distrito, no ci- renta-e-cinco dias, com veneimento integral;
· sado município, a contar do dia IOde julho' de 1946.

De, acôrdo com o art. 14, alínea a, do de
<reto-lei 11. 1.196, de 23 de novembro de

A Cacilcla da Silvá Colaço, ocupante do

cargo da classe F da carreil�a de Prrfessor

Normalista, do Quadro único do Estado
(Grupo Escolar "Hercilio Luz", do Tu1::arão),

1944:

.
Neli Barreto Dutra, ocupante do cargo (la

-classe F da carreira de Professor Normalista,
-do Quadro Único do Estado, do Grupo Esco-'

Licenciar, ((ex-oiiicio", em prorroçação :

De acôrdo com' o ar-t. 156, Ial inea a) combi
nado com o art. 158, do decr-eto- lei n ...

572, de 28 de outubro de 1941:

Zí lá Freitas, que exerce a função de Pro
fessor Complementarista, referência IV" (Es
cola mista de Sul do Rio Cuba tão, distrito de

·

[ar .4 Eliseu Guilherme ", de Ibirama,
'(;rupo Escolar ,', Professor Orestes

para o

Guima-
-rães ", de Serra Alta. Cambirela, no município da Palhoça), por ses-

Irene Soares Carvalho, ocupante do cargo senta (60) dias, sendo cinqüenta e cinco (55)
�ta classe F da carreira de Professor Norma- com o desconto de um têrço do vencimento e

t lista, do Quadro único do Estado, do Grupo q:::inco (5) com a perda.,.de dois têrçs, a contar

Escolar "Floriano Peixoto ", de Itajai, pal'a de 2 de julho de 1946.
-I) Gr�po Escolar "José Bonifácio",. do Rio I
'do Testo, no munioípio de Blumenau. Licenciar, ((e:r�offício') :

Re,."lOve1·) uex-officion.- De acôrdo com o art. 165, do decret ,-lei n.

De acôr<lo com o art, 71, it�m I, do decreto- 572, de 28 de outubro de 1941, combina-
lei n. 572, de 28 de outubro de 1941: do com O art. l0, § 40, do decret0-lei n_

Clovis Bonnassis, ocupante do cargo de Es- 1.450, de 12 de novembro de 1945:
,-.crivão, padrão F, do Quadro único do Esta- Verônica Medeiros, que exerce a fun�ão de
,do-, da Delegacia Regional de Timbó, para a

I
Professor no Grupo EscalaI "Paulo Zuumer

:de��'f,lt�arão, vago em .virtude da exoneração mann", do Rio elo Sul, por sessenta (60) dias,
ode Jubo Paullllo da SIlva. sendo trinta (30) com o venCImento integral

NOInea.': e trinta (30) com a perda da metade do
De acôldo com o alt. 15, item II, do de-I vencimento, a contar de l0 de julho_ de 1946,
creta-lei n, 572, de 28 de outubro de
1941: Admitir:

Lourenço dos Santos, para exercer o car--_ Benta EcceI, na função de Professor Com-
'go de Escrivão, padrão F, do Quadro único plementarista, referência IV, correndo a �s�

· do Estado, para ter exercício na Dele�acil!. pesa por conta da dotação 1-034, do orçamen-
Regioll'al de "l'imbó, vago em virtude da remo- to vi,gente <Escola mista de Azambuja, no

�ção de Clovis Bonnassis'. município de Brusque).
Decreto de·16 de jl<lho de 1946 Maria de I,ourdes E&p,írito Santo, na fUll-

''Ü INTE>RVENTOR FEDERAL RESOLVE ção de Professor Complementarista, referên

.q Designar: cia IV, correndo a despesa por conta da do-

r' Carlos Gomes de Oliveira, Secretário de Es- tação 1-034, do orçamento vigente (Escol", mis-
i:ado dos Ne!,':t'>cios da Justiça, Educação e ta de Morro da Toca, distrito de Barra Ve-
-Saúde, .

para, fi Capital da República, repre- lha, no município de Araquari).
sentar o Estad{ junto ao Ministério da Edu- Nair Espíndola, na função de Professor
-.cação e Saúde, no ato da assinatura do acôr- Complementarista, referência IV, correndo a

..,jo para recebimento da verba federal desti- despesa por conta da dotação 1-034, do orça
--nada à construção de prédios para escol.�s pri· men'to vigente (Escola mista de Bracinho de
márias. Itaperiú, distrito de Barra Velha, no muni-�

POI·ta·rias de 9 de julho de 1946 cípio de Araquarí)_
<O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE Nair Furtado Pereira, na função do Pro-

Conceder licença: fesser 4Complementarista, referência IV� car-

De acôrdo com o art. 156, alínea a., combi- rendo a despesa por conta da dotação 1-034,
nado com o art. '164, do decreto·lei 11. •• do orçamento vigente (Escola mist� da Barra
572, de 28 de outubro de 1941: Grande, distrito de Carú, no município; de

A Rita de Lara Wendhausen, que exerce a Lajes)_
'função de Professo'"'r Complementarista, refe- Anita Augustini, na função de PrClfessor
Tência IV (EscoJa mista de Sangão, distrito Complernentarista, referência IV, correndo a

·,do mesmo nome, no munic.ípio de Jaguaru- despesa .par conta" da dotação 1-034, do orça
-na), de noventa dias_, com vencimento inte- menta vigente (Escola mista de Pont� Alta,
:g)·al, a contar do dia 1 de julho de 19-'!6. distrito de Tangará, no munio1pio de Vi-
A Dilma Freitas Gerhardt, que exe;�ce a deira).

'-71Ú1Çâo de Professor Complementarista, refe- Leda Amaral, na função de Professor Com-
· ?êl1cia IV (Escola �ista de Volta do Silvei.- plementaristá,·referência IV, correndo a, des�
Ta, distrito e município de Ararangui!.!, de pesa por conta da dotação 1-034, do orçamen:-

·

noventa (90) dias, com o vencimento integral, to vigente (Escola mista do Rio Farias,. dis
a contar de IOde julho de 1946_ trito de Antônio Carlos, munioípio de Bi-
A lVIaria l\1fadalena Vilela Piazza, ocupante guaçu).

tio cargo da classe F da carreira de Pru f ..... .:. ,.,' Nadir Casagrande, na função de Professor

Normalista, do Quadro único do Estado (Gru· Auxiliar, referência iI, Cl'Orrendo a c:espesa
-po Escolar "Getúlio Vargas", do S;c,·· dos por conta da dotação 1-034, dó orçamento vi

Limões, cidade de Florianópolis), de Dover gente (Escola mista de Ponte Alta, distrito

t� (90) dias, com o vencimento integral, a

I
de .Tangará, '10 munioípio- de Videira),

-.contar ele Iode julho de .1946. Íris Correia, na função de Professor Auxi-
A Jorcelina Faria Cunha, ocupante d·o cár· liar, referência II, correndo a despesa por con

.go de Professor Complementarista, f;:,<,tinto, ta da dotação 1-0034, do orçamento vigente
quando vagar, padrão C, do Quadro único (Escola 'mista desdobrada deI Sorocaba, distri·
do Estado (Escola mista de Serraria, distrito to e muniaípio de B"iguaçu).
.e município de São José), de noventa (90) 1\i�l1'ia de Lourdes Antunes de Amarante,
'uias, COm O vencimento integral, a con;·ar de na função ele Professor Auxiliar, r�ft-:rência
10 de julho ele 1946.

.

II, correndo a despesa por conta da (lotação
A Jurema Espezim dos Santos, que exerce 1-034, do orçamento vigente (Escola mi.Ma do

il função de Professor Complementarista, re- Rio Rufino, distrito de Urupema, rnl1nioípio
T('rência TV (Grupo Escolar "IfenrÍque La· de São ]oáquim).

, ,

\ .

.ESCRITÓRIO JURtDICO COMERCIAL
Auuntol: Jurídicos·- Comerciow-- Rurois- e ,InforInativOll

Endereço Tel. ELIBRANCO..,.. LAJES - Santa Catarina

Conlulte nO!lsa Organizaçéio antes de le �ecidir pela com

!)ra ou venda dê imoveis •• pinhail ou qualquer
empresa !le.te e.tado :.

Diretor: - - DR. ELISIARIO . DE CAMARGO BRANCO
-AD VOGADO

Rua Frei Rogério. 54 - Caixa Postal 54 - Fetne 54

............................ i.......__�
nioípio de Araquarí).

IJArina de Sousa Costa da função de Pro-

.\
fessor substituto da Escola mista de Saco

Grande, n'o município de ImaruÍ.
A professora -Lecla Am�ral de secretária das

I
reuniões pedagógicas do Grupo Escolar "Po

lidora Santiago", de Timbó.

Eugênia da Silva lVlartins da função de

Professor de Educação FtÍsica, do Grupo Es
colar "Polidora Santiago", 110 município de

NOVO HORÁRIO DA

P_ ALEGRE - FLORIANó
POLIS - CURIT!BA

QUINTAS E DOMINGOS
Decolagem de Flor ianónoli s,

ás 14,15 horas
CURITIBA PL(j)m,�No-

POLIS - P. ALEGRE
SEGUNDAS E SEXT '\ S

Decolagem de Flor-ianópolts.
ás 10.00 horas

INFORMAÇõES:
FILIAL VARIG - ED_ L;�.-
PORTA TELEFONE

1325

.Dr. CLARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e cível

Constituição de Sociedade.
NATURALIZAÇÕE�
Título. ,Declaratórios

Escrit. -- Praça 15 de NOI1, 23.
lo, andar-

Resid. -- Rua Tiradentes 47,
FONE'-- 1468

,.
Juçá Eiueck, na função de Professor Au

xiliar, referência II, correndo a despesa por
conta ela dotação. 1-034, dó orcamento vigente I<Escola mista das Vacas Gordas, distrito de
U rubioí, m.un ici.p io de São Joaquim), I
Iracema Maria -de Andrade, na função de I

Professor Auxiliar, referência II, correndo a Idespesa: por conta da dotação 1-034, do orça
mento vigente (Escola mista desdobrada ele Es-

l!,trada do Rio Novo, distrito de Corupá, 'muni-
cipio de Jaraguá do Sul),

.

.

.

Conceder dispensa: ,IA Rosália Müller, da função de Professor
Ireferência III (Escola mista de Ribeirão do 1

Salto, distrito de Itoupava, munioipio de Ara-I
quar

í

). I
A :i\:1aria Odete Venturela, da função de!

Professor Auxiliar, referência II (Escola mis- 1
ta de Ponte Alta, distrito de Tangará, no fin-IniCÍpio de Videira).

.

A Mari� de Lourdes Farias, da função de
IProfessoI: Complementarista, referência IV
I

(Escola mista do Rio Farias, distrito de An- Itônio Carlos, município de' Biguaçu).
A· Iluminata Valezam, da função de pro-Ifessor Complement�rista, referência IV (Esco

la mista de Ponte Alta, distrito de Tangar�,
no mu,nicípio de Videira).

.

A Evaldina Rodri'gues; 'da função de Pro
fessor Auxiliar, referência II <Escola mista
de Santa Emídia, distrito e munioípio de
Canoinhas), IA Norma Rogério, da função de Professor

Auxiliar, referência II (Escola São João, dis
trito e mluúcÍpio de Tubarão).
A Vanda de Sousa Botelbo, da f;mção 'de

Professor, Auxiliar, referência II (Escola rltis-'
ta do Rio América Alto, distrito e município
de U russanga),
A Hilma Correia, da função .�e Professor IAuxiliar, 'referê�cia II (Esc�'l�'�.is,ta de Soro- i

caba, distrito e município de Biguàçu).

[. A João Boaventura, do" Cursõ Complemen
tar anexo ao Grupo Escola,r "·Raulino 1Jo1'n",
de Indaial. ·1
À professora Maria Belisária Ib.oh. dO'

Curso Complementar anexo ao Grupo E,scolal"
"Ho�ácio Nunes", da vila de Valões, muni

cípio de Pôrto União.
A João Boaventura, da função de, Profes

sor do Ç-l"UPO Escolar' "Raulino Horn", de
Indaial.
A Alme�y Balta.ar, da função ·de Pofessor

do Grupo Escolar 4t Castro Alves", de Ara-,
ranguá.
A Maria da Conceição Ver,íssimo Junkes, da

f�nçã� de Professor do Grupo Escolar "Re

gente Feijó ", da vila de Lontras, no muni-

c.ipio do Rio do Sul. " ,

Edite Zarske da função de ·Professor Com

plementarisl'a, referência IV (Escola mista
elo Cêrro Negro, distrito. de Itupor'anga, no

munidípio de Bom Retirp).

Dispen sa�' .'

Nair ESpindola da função de Profe..or

Complementarista, referência IV (Escoh mis
ta <le 1\1orro da Toca, distrito de Barra Ve

lha, município de Araquarí),
Maria de. Lourdes Espírito Santo da fun

ção de Professor Complementarista, referê.·
cia IV (Escola mista de Patronato do Rio

dos
_
NIonos, distrito de Ba�Ta Velha, no mu-

Til11hó.

esp reito-vos,
ela pair$J pelo ar.

Pieservat-vos
com' uso habitual das

PASTILHAS

VALDA
Mos exIgi

VERDADEIRAS
sempre as

VALDA
Vendidos só em caixas
com o nome VALDA

� Licença do D. N_ S. p, No 186
�.o,.", • de,26 de Fevereiro 9""

-

J.ten/ de' 1935, or;P" ,,-
hOI 0,002, Euca,ypto\ O.

Labora'tório
,Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25,
Fone: 1-448

Em frente ao Tesouro
do Elit'ildo .

Florianópolis
MedIna F�rm. NilrllaJ Ahles oe Souza
�arm_ L. da Costà AvUa

I
-Dr, H. G S.

Exame de &<'�gd(O, Excuue paro verific.:sção
de concer, E"XQ.me de u'rino. Exame 3)(u'a

verificação da. gravidez, EXQr-�1.e <ie escarro,
Exame pare verific·(lção de' doenCQs do

"ele. boca e cabelos. Exame de fézes.
Exame de secreções.

Jlutnvaccinas a trQnsfu�ã.o de
Lxama químico de farinhas,

café_ cíqua8l, etc.

sangues"
bebido.I

Resolvido, enfim, seu /problema financeiro!
TUDO de que necessitar,
de UMA. SÓ VEZ,

pagando PAltCELADAMEMTE,
oom a.s VANTAGENS da compra Bt. vi..,

servindo-se do

Adquira

,

CREDIARIO KNOTSISTEMA
Roupas
·C8lpdos

M6vels
Rádios
Geladeiras
Bicicletas
·JÓfas

Livros
Chápêlls
h,stalaçÕH .Iétricas e ..tiltir'"

Artigos p.r. pr..entH
.

Pel"
Casacos
Quaisquer artllOl

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

iNDÚSTRIA,. CO�tRCIO E SEGUROS KNOT S. A.

&pecll...;.)' ti... 1. l' ... 14" n M.
\' _..:.._----

CONTA CORR;ENTE POPl.f�AR, IJuros· 51/2 i
a_ á. • L, I.,imi"te Cr$ 30.000,00

Moviment�çãó c.,om cheques

Banco do Distrito federal s� A·.
>

.J
�

.;, '�.,

Rua

CAPITAL: 'CR$' 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 15.00a:OOO,oo

/.

Trajan�, 23 Florianópolis

. \
Em São Poulo. hóspede-se no

PARAMOUNT, HOTEL
Moderno e .confortavel

Apart<;1mentol com_ banheiros e telefone, tlituodo no centro.
Rua dOI Timbiral, 121 - Fone'; 4-7171· -- São Paulo.

IProprietário.: A L E X A N D R E B A L BIS

.. 1 ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Em continuação ao Campeonato de Amadores da'Cidade,
Figueirense e Bocaiuva forão a sabatina e, domingo, me
dirão forças as 'equipes' do Ivaí e do Caravana do ar.

R-édio
Telegrafista

.

Precisa-se para traba
lhar alguma horas

t
'\ por dia.

.

Bom ordenOredd·Oa· çõo.
.'

Trotar nesta

,esfria o
00'11'10

�

Friccione o peito e

costascomVapoRub.
As açêes de cata

plasma e de vapores
sol tam o ca tarro,
aliviam a congestão,
acalmam a tosse.

Direção-de PEDRO PAULO MACHADO

PROGRAMA DOS JOGOS PA- sos no .poderro <la equipe, 0.11- 1 a O, "goal" de Car lítos, aos ,guirão, tem por finalidade o

RA A SEMANA NESTA CA- de existem valores capazes de 17 minutos do 2° tempo. preparo do quadro que entren-
PITAL fazer excelente impressão em A renda atingiu á explêndí- tará o São Paulo' domingo.

SARADO partidas de proporções gígan- da cifra de 90.105,00, 'não pa- Possivelmente, o I(ovo quadro
Futebol tescas, tendo, este ano cumpri- gando e:nrtrJVda 3.644 pessoas ..palmeírense será organizado

B O c a i u v a x Figueirense do perrormances dignas de no- O prélío {oi assistido por .... na sepuinte base: - Oberdan.;
(Carppeonato de Aspirantes), ta. 12.257 pessoae. Caeira e Osvaldo; Og Moreí-
ás 13,30 horas. Os veteranos mas sempre Mais uma vez modificaram- ra, Túlio B Gengo; Lula, Val-

Figueirense x B o c a i u va firmes "ases" Calico e Procó- se as cifras do tradicional clâs-! demar Piurne, Neno, Viladôni
(Campeonato da la Divisão), pio e os não menos eficientes sico, que, agora a,pr'esentam�se:' ga e. Altevi.
ás 15,30 horas. Isaías, Chinês, Diamantino, assim: Vitórias do' Internacío-: *'* *

Voleibol Jair, .Abelardó, W�lson, Ner_y,lnal - 40; Vitórias do Gr�miol'SERÁ TRANSFERIUO PARA
Lira Tenis Clube x Caravana Ary, Augusto e PIres estarão - 37; empates - 14; núme-] O FLUMINENSE

do Ar (Torneio Aberto de Vo-. a postos no proximo sábado 1'0 de jogos realizados - 91; I Rio, 17 (E.) - Esteve reu-
leibol e Basquetebol), á tarde. quando enfrentarão os pupí- goals pró Internacional -

.nído o Tribunal Arbitral, da x x x

lOS PELO
.

Basquetebol los do sr. Agapito Veloso, on- 209; goals pró Grêmio - 202; F. M. F., para resolver o 'caso 120 �l'S�:�iE�IMAS .

Grêmio Cultural x Lira Te- de ,�e destacam Barbato, Odí- Total - 411. da transferência de Osní, do
R' 17 (E) _ O Vasco da..nís Clube (Torneio Aberto de lio, Secura, Nenem, Bodinho, América para o Fluminense.

G
10,

bt
.

f' lmente a.Voleibol e Basquetebol), á tar- Di1llart, Lauro, Perrone, o ínte- COJlIPETIÇÃO LIVRE DE Compareceram os represen-
t
ama

f
? �ved' lnnatr'o ava"nte. . .

'1 ATLETISIUO ran e,renCla o cede. lIgente Medínho, o ineguláve 'tantes de todos os clubes com.
d T.' d J

.

de Fo-DOMINGO "center-half" Luiz e O magis- A F. A. C., conforme seu ca- exceção do Bangú, natural- Dimas,
1
o upi, e It�lZ.

.

i d 1 dá t brí ra O cube cruzmat mo paga-Futebol tral goleiro Rub nho, to os / en· ano para o correu e amo, .mente empolgado com a ri-
,

.

C $ 120 000 I asse doAvaí x Caravana do Ar muito' bem orientados pelo fará realizar nos dias 3 e 4 de lhante vitória do seu clube sô-: ra r

d f
,00 pe o p

(Campeonato de Aspirantes),. técnico Velo�ô e estimulados �3J_s;osto. p. vindouro, � Competi- bre O Vasco da. G:a�a.' ._

seu novo exe.�so: .

.ás 13,30 horas. ' 'por sua torcida. .çao LIv_:e de Atl�tIsmo p�r!-L. Antes de ter imcio a reumae
.NÃO HÁ ENGANO ALGUM!Caravana do Ar' x Avaí * • * as secçoes masculina, ferníní- os clubes. assinaram um con- ....'

S b tít I "C' lnteres-• • -Ó,

f 1';"1 • • - o ,o 1 U o Olsa 1(Campeonato da la Dívísão) ás O E1UBATE DE DOIUINGO na,..., e in dan: 'Ü:JtflVenl .

_

Ih'
SIderando, I])edlI�do ad sulP:essao sante " a nossa confreira "A.15 30 horas PRO'XT-'fO . zsegun o m ormaçoes co 1- da letra do artigo a er, que.

dit t
' . •

,. .LJ.J I,
•

-

�. Ga:zeta�) -que se e' 1 a nes aVera Cruz x Olímpico (Csm- Nos meios esportivos da Ca- d::s pela mossa reportagem, UIIll só permite a transrerêncía de f3ipital 'inBeriu em sua secçãopeonato da 2a Divisão), ás9,30 pttal a conversa gira em torno n1umero bem o_onslderatvel de
Bsporti�a na edição de ontem"t..

• '.c ubes tornarão par e nesse
.,

..... ioras. do grndíoso encontro entre as]-
:d t tl 't' a sezuínte nota assinada peloVol"';bol ."" d

,,; gran e cer ame a e lCO. b ."'. aguerridas elevens o Aval b

cronista Ewerton Bastos, que.Ubiratan x Grêmio CUltural
e do Caravana marcada para-o ***

'pedimos vênia aos colegas pa-(Torneio, Aberto de Voleibol e próximo domingo, em contí- O :FLAltIENGO TEIU NOVO
ra transcrever: ..Basquetebol), pela manhã. nuação ao Campeonato Ama- 'fÉCNICO DE NATAÇÃO "Na edição de domingo últi- "i'-Baequetebot , dorísta citadino. r Rio, 17 (E.) - O Flamengo
mo, o nosso confrade "O Esta-Bandeirante x U b i r a ta n A rivalidade existente entre contratou para seu técnico de ODEON - ÁS 7,30 horas
do", em notícia sôbre os jogos.(Torneio Aberto de Voleibol e

os dois clubes é conhecida por natação, o antigo campeão ea- - Sessões das Moças - de Valei e Basquete na Base.Basquetebol) , pela manhã. todos que já se deram ao pra- ríoca de nado de peito Moacir DOCE LEMBRANÇA ·.,Aérea, dissera que o esportís-Ubiratan x Lira (Iníanto-Ju- zer de serem expecta.dores dos Marques Maoha,do. Com: Mabel payge e John
ta Nerí Rosa fora escalado pa-venil - (Torneio Aberto de préliqs travados pelos dois. Credenciado por uma atua- Craven.

. ra árbitro de uma das parti--Voleibol e Basquetebol), pela O Caravana, como nas vezes \ção meritória e com diploma No prograàlla: - 1 A sem.an� das ali realizadas. Ao conve:r'-
,
.lnanhã. anteriores, será capaz de que- da Escola Nacional de Educa- na Tela - Nac. 'DFB.; 2 Tum-

sarmos á tarde com este des-=-xxx brar a inv�Ilicibilidade do Avaí, ção Física, Moacir. �s�á dis- d? Romeu --: Desenho �lO-I;portista, disse-nos ele, não terO FIGU:EIRENSE E SEU bastan.d9 que todos os seus posto a enfre'ntar as dl[ICulda- rIdo. ,

recebido comunicação da F�.PROXI1IO IJOGO "'Players" lutem bravamente d'es com que o grêmio ru1;J,ro- Preços:
. IC' D., para tal. A conclusão é�Conforme determina a t8ibe-

..

até os últimos minutos.

.

;negro luta por não ter PiSCinal Sras. e snta: - Cr$ 1,20 ou o ilustre colega enganou-seila de jo�os do Camp.e:o.nato .

O prélio das multidões está iJrópria. ,Estudantes: - Cr$ 2,00. 10U a F. C. D. está errada".Armadorista da Cidade, o Fi- .destinado a agradar ao mais , x xx' . Cavalheiros: - Cr$ 3,00 .

Meu caríssimo Ewerton Bas-.gueirense elifretará no próx,i- exigente frequen'tador do Es- O CASO UE MANECA Geral: � Cr$ 1,00. .tos:IDO sábado o Bocaiuva. 'tádio da rua Bocaiuva, razão Rio, 17 (E.) - A Federação "Imp. 14 anos." Coisa muito mais interes-A pugna em questão de dia porque será rehindíssimo e Baia,na de Futebol enviou um -. sante foi a idéia do a,migo empara dia mais cresce O entu- digno da 3ipreciação do públi- recurso ao Tribunal Superior IMFERIAL - ÁS 7,30 horas
escrever tal nota. O sr. Nerfsiasmo pela sua realização, co.

.

de Justiça, da C. B. D., dando - Á pedido - • Rosa foi, de fato designado-visto o Bocaiuva encontrar-se ,o grêmio da Base Aérea já minuciosos detalhes do caso - última Extbição - para arbitrar o encontro dema melhor forma, o que repre- jogou 008iS partidas no. atual do dianteiro Maneca, do E. C" Davis O. Selznick apresenta: �oleibol entre Grêmio Cultuisent3irá um sério obstáculo pa- G3impeonato, peroendo do Fi- Baía, cujo passe vem de ser pe- o seu :máximo f.ilme de aven- �'al e Atlético na .ca'l\úha.nalI'a os alvi-lleogros.'" guefrense e empatamdo com o dido pe.Jo Vasco.
.

turas:
. Base Aérea, como O colega po_Lnvicto' e na liderança ao Atlético. Mús uma derrota ou '"' ,. .,. O PRISIONEIRO DE. ZENDA çerá verificar pela tabela delado do Avaí, a,pós sua br.i- um eilllPate o c'olocará em si- QUATRO JOGOS INTERES- Com: Ronald Colman, Dou- jogos do Torneio Aberto delhante vitória sôbre o :possan- tuação desfav1Qrável. Portanto TADUAIS EM BELEltI glas Fairhanks Jr. Madeleine Voleibol e Basquetebol expe-te conjunto do Caravana do Q momento�isivo para os Rio, 17 (E.) - A Federação Carrol, Dav�d Ntve�, Raymon? dida pela F. A. C. que se en-'Ar, o F.igueirense tem poucas caravaneiros conquistarem a Paraense de Futebol pediu Massey e Clr Cednc Hf1.rdwl- contra em meu poder.possibilidades de sair-se com vitória. .permissão para o Botafogo, da cke. Se o colega passar os olhosos louros da vitória. O Bocaiu- "Match" interessante e bem Baía, disputar quatro jogos em Filme Jornal - Nac. DFB. pela "A Gazeta" da edição deYa quer vencer e para cons�- 'renhido 'deverão disputar os Belem. Preço: Cr$ 2,40 (único). doming,o, verificará que o seu.guir suas pretenções realizará quadros de Aspirantes dos clu- ,* .. '* "Imp. '14 anos". jornal está de perfeito acordo--, l.un esforço supremo, tal como bes aCima referidos. Ambos ALTERAÇÃO NO QUADRO : '

com o ':0 Est3ido" .
.

. :se deu na partida com o Avaí continuam 'a liderar o campeo- DO PALltIEIRAS FILMES DA SEMAN� E outra coisa: A F. C. D.<que constituiu uma luta em 'Í1a,tO da Divisão de Aspirantes. S. Paulo, 17 (Via aérea) - Domingo: Imperial - OdeDn nada tem que ver com OH jo-j,dênticas condições físIcase·· * A,pós umà série de

atuaçõ[.
A história de todas as mu- gos de Basquete e Volei. Estestécnicas.

. O CLÁSSICO DO FUTEBOL apa,gaJdas e de fracassos, Q P - lheres, vivida por Libertad La- ramos de esporte estão sob
.

O Figueirense não desejará G.AUCHO meiras cuida de modificar se 1- marque - em: contrôle da Federação Atléti-j>eroer sua excele..nte posi'ção Porto Aleg,re, 16 (E.) - Pe- sivelmelllte o seu quadl:o, ta - UMA VEZ NA VIDA ca Catarinense.':no certame, pois uma derrota ra1nte monumental assi.stência to que será feita a primeir Teatro A. de Carvalho Ninguém cometeu enganoou um empate contribuirá pa- "realizou-se domingo nesta Ca- experiência' com o novo 8itaque Dia 26 - Espetacular Es- algum, excepto o brilhante co-Ta que o Avaí fique isolado na pitaI, a partida entre os clás- e a defesa com Túlio retornan- tréa de: lega.liderança. I sicos rivais do futebol gaucbq: do ao centro da intermediária. IRACEMA DE ALENCAR Você está imaginando coi-Os fans do clube alvi-negrollnternaCional -e Grêmio, que EJ,sta experiência, bem como os e sua formidável companh�a dc;s'is. Ewertoll. Descanse a ca-estão confiamltes e esperanço- foi ve'llcida pelo primeiTo por exercicios rigorosos qüe se se-comédias. I beça!

jogadores profissionais entre

clubes da mesma entidade, até.
antes de ser ínícíado o ceda

me principal da cidade.
A proposta foi homologada.

por unaimidade e Osní poderá
ser transferido para o F'luml-
nense.

Para os casos aemeâhantea
vigorará a lei da C. B. D., que
só proíbe tramsterêncía após
íncíado a returno do certame

princtpal.
.
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o eSTaDO-Quiftla-teira. 18 de JUUIO de '••6 7

:'t

DR. ANTôNIO. MONIZ' DE
ARAGÃO

.

C!.rurgla e Ortopedia cilnlca ê ci
rurgia, do torax, Partos e doenças

de·,·"senhoras·
jOONSULTóRIOi, . R. João Pinto '7
DIArlaJllente das IS" às 17 bora$'
IUlsiD®NCI_A: . .A1mil'ante

.

AJvnn:.
36. Fone M. 251

DR. SAVAS LACERDA
CUnka médico- cirúrgica de OIhOll
- Ouvidos. l;'Iariz _;, Garganta.
DIploma. de habilitaç-ão do Conse-
lho (Nacional de Oftalmblogia.

OONSVl-TóRIO -r: Felipe Schrní
dt, 8; Das 14 às 18 horas.

· aOSID1llNCIA - Conselheiro Ma·
fra, 77. .

TELIDFONElS 1'418 e 1204

DR� A. SANIAELLA
.

.

O:UplQmadó pela Faculdade N�:
clonaI de�:Medicina -da Uni'll'ersl<W·
de. do Brasí l) , Médico por concur
fIO do Serviço Nacional de Doen
MS !\tentais. Ex interno da Santa
casa de.. MIsericórdia, e RospltaJ
Pslquáttico do Rio na Capital I\'.
.' deral

Cl4NICA )fÉDJCA - DOENÇAtt
NElWOSA8 .

- Consultõírto: :Edifklo- Am6ila
. NETO'

- Rua F,el!pe Schrnidt. Consultu:
.Das: 15 ás 18 hor.as·

Resld4illcla: RU'" Alv8{'o' de Carva
lho na 18 - Flor!aoopolls.

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAL - ALTA CI·
aURGIA - MOLÉSTIAS DE' 8JD.'
- . '.'

_
NHORAS ...., PARTOS .. .

W'Qtl,'hado pela Faculd(jd(, c.� M.e<lI·
cínna da Universidade de Silo

Paulo, onde foi assistente por 'VII;
nos anos. do Serviço Círúrgtco (10

Prof. Alíplo Correia 'Neto
(lI1"urgia do estômago e vias bj
lIares, Intestinos 'delgado e grosso.

·
tiróide, rins, próstata, béxlga,

Atero, ovártos e trompas. Vari.co·
'<!leie, hídrocdle, varizes e hern.

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

raíso) . TeJ. 1.598,
u.Sm'êNCIA: Rua Esteves JQ.

".,. níor. 179;- TeL M 764

..
DR .. POLYDORO s; .THI!GO
Médico do Hospital <te taridad'e 1I�

,
. Plórianópolis

'

.

',. Assistente da Maternidade
CI.fNlCA' .M:E:DfCA EM' GF;RAL

Doenças -dos 'órgãos irrtei rias,- espeeiat-: .
. 'mente do coração. .

ELECTROCARDIOGRA.f}I.� -

. Doenças 'do sangue e dos nervos.
., Doenças de senhoras ._;_ Partos. .

Consultas diàriamente das 15· à, 18·
-,". horas';'

.

· Atende chamado. a qualque- hor•.
inclusive durante a-. noite,

"COl\TSUL'fóRro.: Rua 'Vitor Meire-
.

'. Ies, HV Pane 702
1l�SID11:NC;A! Avenida:' Trompowski,

.

��. ·Pone ;66

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dós Serviços de CUnlca InfantU da
Assístêncía Municipal e de

CLlNICA M�1J�1;&�

cR�ANÇAS1'N0t8s
cientificas

OONSUIJ.TóRIO: Rua Nunes Ma,
ehado, 7 (EdHiclo S. ·Francis'lo)
oonsuttae-, das 2 �s 6 horas � A IDADE DO VIDRO

RESIDJ1:NCIA: . Ru,a Marech�l' ,

lherme, ,� � Londres - (Serviço Especial do
.

DR. MADEIRA NEVES CEC) - �Jll novo tipo d� vidro

�fédlco especialista em DOENÇAS que pOSSLU a leveza da cortiça, a

))OS OLHOS

I delicadesa da seda' c a resistência ICUrso de Aperfeiçoamento e Lon- .'
., ,.

ga Prática no ruQ de -Janeíro do aço, constitui a última palavra:
CONSUI,T·AS - Pêl!! amanuá: d

.

dr tri h itâni E viddiariamente das 10.30' às ,12 hs. à a ln us na rr amca. ssse VI- ro

tarde excepto aos sábados, das,-14 é de tal natureza que pode ser em-
ãs 16 horas - CONSULTQR10:

"

.

Rua João Pinto n. 7, sobrado ..;_ pregado até para a construção de
Fone: 1.461 - Residência: Rua bot .' . d I id T

. Presidente Coutínho 58 �v es � janga as, sa va-v; as. ra-

DR. M:ARIO WEND:t,y�USEN ta-se de um produto preparado de

Diretor do Hospital "Nerêll Ra;'os" tal forma que apenas uma libra. do
CUNICA MÉDICA DE ADULTOS vidro ainda em fusão pode ser

E CRIANÇAS transformada! em cerca de 200 qui-
Consultório: R, Visconde de Ouro A

Preto, 2 - esq. da Praça JS de Na.
lomelros de um fio tenuissimo, cuja

vemhro \ iltos da "Belo Harizonte") grossura não é maior do que um

Te\. 1545 quinto do cabelo humano. -Pelo que
Ccnsu'ltas : das 4 ás 6 horas.

se sabe, esse novo tipo d'e vidro es-
Residência: R. Felipe Schmidt, 38

_ Fone mannal 812 tá sendo mais largamente empre-
gado na Indústria elétrica, onde
serve para a produção das peças
para o isolamento dos motores, ge
gadores e Irunsf'or'madores. Assim,
por exemplo, um motor elétrico de
10 HP quando isolado com o méto
do usual de faixas d'e algodão pesa
354 libras; todavia, com isolamento
da nova fibra de vidro passa a pe
sar apenas 190' Iibras, ocupando
ainda menos da metade do espaço
e podendo trabalhar a. uma veloci
dade muito maior. Além disso, a

aplicação desse novo tipo de isola
mento a bordo dos .grandes. coura
çados pode reduzir o seu .peso em

�erca de 500
_
toneladas: A'aplicação

das novas fj.I)ras de vidro pode ser

ainda adotada para a calefação dos
Dr, M, S. Cavalcanti avi. aposentos e para a conservação' de

28 a mudança' do seu con- I'a írncntos em caixas especiais á
sultôrio para a . rua João prova de deter-ioração,
Pinto n-. 7, (altos da Far-
mácia Santo Antônio).
Consultas das 3 àsS·.

DR. BIASE .
FARACa

Médico - chefe do Serviço de
·.Simis do Cent.ro de Saúde

DOF.NCAS DA PELE - StFILIS
AFECÇõES URO-GENITAIS

DE AMBOS OS SEXOS - RAIOS
INFRA - VERMEL�'()S E ULTR.... -

VIOLETAS
CONóSULTAS: das 3 às 6 ns. - R

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

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - v'ias Urinárias -

Doenças <;ias intestinos, réto e
anus. - Hemorroidas. Tratamen

to da colite amebíana.
Fisioterapia � Infra vermelho,
Consulta: . Vitor Meireles, 28.

Atende díartarnerrte às 1l,S'O ns
e. à tarde, das 16 hs. em diante

Res!d: Vidal Ramos, 66.
Fone 1067 .

1
.. ,.,.,

AUTOMOBILISTAS I
.

Atenção
Pal'a' o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALD.
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94

I " /,

I
(

I m,elhorea fábrica•. chamo a atenção doe
visito ante. de efetuarem .ua. compraI!!. MATRIZ em

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978Aol.755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

BELlEMA
para Erupções da Eczema

• Pomada não gordurosa,
antissética, que combate as

coceiras e erupções da pele.
Não requer utaduras.

Reabertura do
"

Laboratório
Radio-Tecnico-Elect:ron

Fundado em 1935
Montagem de r(Ídi08. Ampli-

I
ficpdoret--Tranamia.oll'ell

.

Material importad" direta
mente doa U. S. A.
Proorietário

Otomilr . Georges Bõhm

I
E:ectl e - .Tecnico· .: Profi••io1'o)

formctdo na Europa
t'lorian6poli.

�uu João Pinto n 29 -- Sob,

U\l�'O�
Dr'

Alf.G� �'H .::••w.�
VIver! Use a5 "P(lulas de Reuter"

para o ficado e tudo lhe parereri maIs
acracüvel. Compostas de Incredlentes
Vecelall PUrflstmos, 110 inOfensIva. e
1I0rlDallzam as lunçêles do o1I,Parelllo
d1celUvo.

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

UTENSILIOS.· PARA
AELOJQEIROS I

I

FOANiTURAS E
OURIVEIS E

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

tear -:- Cordas, vidros para relógios. etc,
Preços e prospectos com a

C'ASA 'MASETTr
Rua Seminâr io, 131 - 135 - São Paulo.

1
I

I
f

-

,

I COMPANHIA "�ÇA DA BAIA"
,..d.da .. 187.'- Sitie: I A I A

.

IN�::I:: .=aí�:�d�Pi!!�8
I
CAPITAL E RÉSERVAS

�

, Responsabilidades

.!
Receta
Ativo

I Sinistros pagos nOIf últimos I\) anos 98.68Z.816,�o

J Responsabilidades te 76:136.401.306,20

i
. - Diretores:
Dr
..pamp.

hílo d'Utra Freire de Carvalho, Dr, Francisco
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto cí� Araujo
e José Abreu.

•

•

c l':

Cons. Mófrd.,35 - Floriónópolis
C"ixó Postól, 192

En". Telegráfico: ·LUAMA·' - Fones; 1562/65
\

SANTA CATARINA

-

ADVOGADOS I

I

Dr. ()SVALDO BULCAO VIANNA

l)r. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Ruo FEtlipe Schmidt 52 �. So.la 5
Edifício Cruzeiro - Florianópolis.

A Caso ·A CAPITAL"

Fabricante e distrihuidores das afamadas con

fecções uDISTINTA" e RIVET. POSSUI'! u_m grcm
de sortimento �e casemiras. riscados. brins
bons e baratoe, .algodões, morina e aviamento.
para alfaiates. que recebe diretamentfl das

Snrs. Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6poli., - �FILIAIS emj:Blumenau e Lajes:.
.

�.�-'f'}�

-

f
1
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Mais 'uma homenagem a S.. Eminência, o' Card�al Dom
Jaime Câmara: _.:.- o SI. Coronel 'Lopes Vieira .bcíxoudecre
to, em' . que, dá, a umc das rucs desta Capital, o nome da9�e-·
le nosso venerável conterrâneo e membro do Saçro Coleglo..

O d· ".. d·· B·
�

-Reassumiu o Minis ..'rseurse. e yrnes na
tro �'a Aeronáutica

I P· ensa �·oY"le't.·ca Rio,17 (A. N.)· - Reassu--m �.., míu, hóje, seu cargo; o Minis-
MOSCOU, 17 (U. P.) - Quase todos os jornais soviéticos, .tro _da Aeronáutica. o Major

publicaram o discurso feito em seu pais pelo snr. James Byr- Brigadeiro do. Ar· Armando
nes, ao regressar da conferência (�l:os QUatrv Grandes, em Paris, Trompowsky.

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

Investíga'ção nos' Vida e Econõ.mía
Rural

de I'ajôí servico,s de rádio REVISTA· VIDA RURAL E:t
Segundo informações rece- rnazens dali subterraneamente .... 'ii' ECONOMIA

bídas de Itajaí, na última sex- organizado por elementos ex- Londres, 17 (U. P.) - A ím- Temos' o grato prazer {te re--
ta-feira ocorreu alí um fato tremístas.> ". prensa .brttâníca, hoje, dedica gistar a visita dos nossos pre-
que bem demonstra o zelo e o A Rádio Difusora de Itajaí vários artigos aos debates que sados colegas Oswaldo Gomes:
interesse do sr. Abdon Fóes, está servindo de instrumento se estão travando no parla- de Pinho e Veloeino Lima Pe--
Prefeito Municipal daquela co- aos que querem - aproveítan- .mento sôbre a investigação pe- reira, atiilJõs da REVÚ::;TA VI.-
muna.

.

I
do-se da situação que o .país dida nos serviços de rádio do DA RURAL E ECONOMIA;.A Rádio Difusora de Itajaí, atravessa - subverter a or- Reino Unido. Diz um dos arti- que se edita em Pôrto Alegre;de propriedade de proceres po- dem, para melhor servir aos gos ser êste serviço, certa ou sob a competente direção do:

líticos da UDN., desrespeítan- seus fins inconfessáveis. . erradamente, um monopólio, e sr. Armando E. de Lima. Os-
do as leis vigentes do país, É lamentável que um veícu- que, sendo monopólio, não de- nosso-s colegas estão em servi�-
!porque está funcionando em lo de publicidade como a Rá- �,eria haver surpresa no que ço dessa revista, que está 01':-
caráter experimental, vem, de dia de Itajaí, a cuja organiza- � está sendo solicitado na Câ- ganizando -uma edição espe-quando em quando, criticando ção estão ligadas 'elementos � . __'" mara dos Comuns, pois

maiS1cia},
em homenagem ao dr.

Ç.� modo pouco recomendável que deviam ter melhor com- JAMES BYRNES tarde ou mais cedo de�eria ser w

..

alter Jobin, candidato do.
as autoridades constituidas e preensão' de sua responsabílí- Secr, N. Americáno de Estado investigado. PSD ao govêrno do vizinho,
fazendo explorações - políticas dade, queira, neste' momente, .

. Estado do Rio Grande do SuL:_€111 torno ·da escassez de pro- implantar a conrusão .e .ínfun- Expulso-as no exérei"to "Neste número serão também.
dutos alimentícios. dir io espírito do povo idéias ;

.

homenageados Os 81'S. Gener.aINá sua irradiação de sexta- subversivas, infringindo, por � f

b
'

1· Duríco Gaspar Dutra, Presi-·
.feira última, após atacar.o 00- todos os lados, as leis de segu- U ga ro

'

dente da República e dr. Ne-

mó.reio �m. l?era:1 é imputa:l'_ rança �acional. .

.

. SOFIA, 17 (U. P.) _;_ ExPulsões em massa estão sendo rêu Ramos, líder da maioria ..

- uma grav.e ínjustíça aos padeí A atItude do sr, Prefeito de
f ít

'

ít búlgaro O último ato do' govêrno dá a de- na' Assembléia Constituinte.
d 1 Idade." f· ....mou It·

.. ,

obteve larga repercus-
rei as no exerci o .

Desejamos aos nossos cole-1'08 ' aque a . ci ,:�e, a h. ,,_aJal· '. � .

.

v
-

;

ão 245 ofícíaís sob a alegação de serem fascístas uns, eem tom categórico, que en- 'BaO e fOI merecidamente enal- antí-d a. 't..'t
�

.gàs feliz estada em nossa ter-
quanto o povo estava sem pão, tecida.· an I emocra ICOS ou ros.

.

.

tl'a e que �e�ham pleno êxito,

i�����:�::���"ve�� LENTES D!CONTjTO Firme o mercado· do café ems�a nuSSRO.

termmava por fazer um aillgus-· .

,.

tíoso apelo ás autoridades do O Dr. S'lV98 Lacerda comu- _. �IO, 17 (A.:, N.) t: O m,erca,�o do cafe apresentou hoje as

Munícípio e incitava o povo a nica 808 seus clientes e in- se�umte� cotaçoes: bpos. d�IS, t�es, quatro, cinco e seis � no

revoltar-se. teréssedos, que faz indies- mínal; tIpO. sete - 44,50, tipo OIto 44,00. - o mercado apre-,
O 81'. Abdon Fóes, após ou- çê)es e prescrições de Ientes: sentou-se firme.

vir a denúncia, considerada de de contato (rentes invisíveis) -------A-u·-r-·e-v-o-'--e-m.-.-T..:.-.,.e-.e-r-a-...----'-.-----caráter gravíssimo, se dirigiu. para astigmatiamo, slta mio-
Uá sede daquela difusora. Não pia. queratocono e operados TEERAN, 17 (U, P.) _ Continua a greve na Cía, Petrolí-encontrando o seu diretor, eI11-' . de cataratas, em conexão

fera Anglo-Iraníana, verificando,se diversos conflitos, num

U
• -

O á.tendeu-se com o locutor sr, com técnico americano.
dos quais houve baixa de quarenta e seis grevistas e de vários 0180 pe-r rra-Hermógenes Ramos que o re-
soldados iranianos. Festival dos amadoreseebeu genttlmente. Dizendo

-

Com a presença de mais de:dos fins da sua vísíta que era (El. ARISTlllANO
P

300 pessoas foi levada a efeito"'Para apurar a veracidade da

p
-

t íd d R ta
-

I f t 'd Idenúncia antes divulgada, pa- RAMOS 'ar I o e epresen çao opu ar ��t��o�ósT� �it����:��J�:t�ra e:jIl seguida, tomar aE\ ])1'0- Encontra-se nesta Capital, Por motivo da assinatura do Decreto�lei nO 9.258 que as- presidente daquela sociedade'vidê11cias que p oaso estava, desde ontem, o sr. cei. Aris- segurou o registro definitivo do Partido de Repl�esentaçã? ás suas amadoras e amadores"��igindo, consultou-o
-

si pre- tiliano Ramos, influente pró- Popular, o Diretório Estadual do P. E:. P. enviou ao Sr. Presl- que nestes seis anos de luta çle.tendia fazer uso do microfone, d U D N S te' .

t t Icer a .,. em an a.· a- dente da Republica o seguIn e e egrama: sua presidência, vem colabo-anunciando, após, que IrIa tarina. O digno político exer- "Exmo, Sr. Presidente da República, General Eurico G. rando para a grandeza da!1.sar da .rnalavra o sr. Pl'efeito h'
.

d �'d .l' ceu, a maIs e uma Cleca a, Dutra. União Operária.'MunicipaL as elevadas funções de ln ter- Palácio do. Catete.._ Capital Federal. Após esta :festa foi dada a cDirigindo-se ao povo o sr. ventoT Federal neste Estado, O Diretório do Partido de Representação Popular, ora posse ao sr. Mario SChmidt, di-.\bdon FóeoS fez um esclareci- d' d -

1
.

t:menta da farinha de trigo, das
con uzm o-se. sempre ,com re4niq,0, api'esenta a V. Excia. congr�tulaço�s. I?e: a assma u- retor da Parte Recreativa, que·ac�rto e ptobzdade. lnume- ra do Decreto-lei que assegurou o regIstro deflmtwo do P. R. junto a dil'etoria pretende re-.providências qo govêrno e, ao
TOS, por isso., os cumprimen- P. Ataso dessa magnitude sintetisam a Justiça, o Patriotismo e organizar aqueJoe· grupo dra-

.

mes,mo tempo, dentro dos t' b d t V Go
�

Ctos que es_ é;i rece en 0, �a os propósttos ,Democráticos que orien am osso. verno,. 9'r- mático que muito benefícios:princípios democráticos, pedia sua atual estada em Flona- aiais saudações_ (a.) José Maria Cardoso da VeIg,�, Preslde�- vem prestando não só aos seus.-oara que. lhe indicasse os no- nópoJis. te, Emílio Sáda, Vice-Presidente; Inácio Paulo Dell'l, TesoureI- sócios enfermos e inválidos co-mes dos que possuiam trigo em

>I;lstoque para, de acprdo com a !!III------------. ro e Luiz, de Souza, Consultor Jurídico. ,mo muita família pobre e as-

�ei, reqUisitá-lo, desde que fos- Em. resposta ao telegrama dirigido pelo Diretório.. Esta- sociações pias de Florianópo--
se sonegada a sua venda. Ors. dual- do Partido de Representa��o .papu�ar, o S�. P,r�sIdente lis, pois de primeiro de maio'
Em as'�im procedendo, deu o Aderbal Ramos da República, em t�legrama, dIrIgIU-se aquele Dmetono. nos até. a presente data aquele!'

sr. Prefeito de Itâja.í um exem-. da Silva seguintes termos:
, " ,grupo levou em número de 1,4

pIo' de cOllljpreensão dos altos "José M. C. Veiga. - Presidente do DIretor�o Estadual festivaes em benefício. Após a,

lnterêsses da coletividade e
e

I
do P. R. P. posse do sr, Diretor o sr. pre--

'.o�-Bati.Sla Tenho satisfação. transmitir agradecimentos sr. Presiden- sidente disse algumas pala--'mUll 0nnA f$SSUUIOi anb nmJAa -

-

t 1 t· 1informação cap�iosa que póde- onnBSSIS te República pelas congratulaçoes voSSa e ,e.grama �
mo IVO vras de agradecimento. aque a.

�ia ter resultados funestos, .

ADVOGADOS I
assinatura Decreto assegurando registo Partido Representa- plêiade de amadores sendo es--

:pois, momentos antes. da cit;;t- ção Popular. tensivo as· autoridades consti--
da irradiação, a polí'cia estava Ruo· Felipe Schmidt 34. Crds. Sauds. tuidà, com especialidade o sr.

Sala 3, Telef. 16-31 Carlos Roberto ,de Aguiar Moreira, Secretário Particular Prefeito Municipal ceI. Lopesinfoi:1mada de que· se estava
_

Presidente. Vieira favorecido, o desenvol�-esboçando um ataque aos ar- ------ ••011"'€_2_____

vimento
.

do grupo de amado--
res, da União·Operária.

.

Felicitamos a União Operá
ria e a diretoria na pessoa do
seu esforçado presidente, sr�

Deodósicr Ortiga.

Uma ajifude
Prelei'o

louvável

Florl8ft6po1la, 18 de Julho de '1946

do

------------------------

PARA FERIDAS,
E C z: E M A S,
IN flAMAÇOES, Previsão do temp'O. até 14 hora.

do dia 18, no Capi·tal:
.

Tempo: bom.
Temperatura: manter-serha baixo
Ventos: varioveis, frescos.
Temperaturas extremas de ontem:

máxima, 16.7; mínimo. 7,6.

COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

,SERViÇO DE
METEOROLOGIA

CalmeS!!, Gravatas, Pijamea.
MeiE'1I da_, melhores, pelos me

nores preços 116 na CASA MIS
CELANEA - RuoC. Mafra. -&

f ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


