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Vemos uma fresta, agora, com boa -

e lumioosa, possibilidade de aóÍtd':·�itn:8; ::
-:00 horizonte largo e, alJerto das idéiâS, comRos aos verdadeiros demot«:�ue I
são quantos querem o bem' do'·' Brasil .e a pacilicação da lamilia catarl

(.

cula união sobrepaira a' quaisquer inter,êsses e suscelibilidQ�es.

Ano XXIII I ftotian61lOUs - D�m:íngo, 21 ce Julho de 1946

Pretensão e pr�ten-;ão I
Está eS�lareCid,'O: é pastei e é Alexandre IHerculano também.

,
'

Churchíll na i�9pin_ião de Attlee
Durham, 20 (4.3.) - Cie- destacou que Churchill de es

mente Attlee, primeiro Minis- taâista passara a ser .um sim-
b itan: pondeu as cri-tro ri antco, res

. plee e barato J'ornaUsta Em se-
ti as formuladas por Wznston '. .

.

te '

guzda Atilee destacou. que o
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Líderes da mocidad,e democrática de Santa Catarina
concedem-nos importante entrevista

Informados da fundação, Oh- atividades só em épocas dei- cientes e democráticos.
'

tem, ,d� Mocidade Social De- torais, mas, cons.el:vando-nos I .: O reporter - Tem 'a M. S. D.
mocrátíca, formada pela . ala em permanente' atividade, se- i algum outro. plano?
moça de Santa Catarina e que remes um porta-voz constante i Acad Roberto LacerdaÓ:-:
apoia, políticamente, os prín- da mocidade catarinense. I Percorreremos o Estado Iun
eípíos pelos quaes vem se: ba-] O reporter - Quem apoiará I dando os diretórios mtrntcíp rís.
tendo o .Partído Social Demo- porítícaménte 'a M. S. D.? ",' Iniciaremos uma propaganda
ciático, procuramos, ap�s a, ,.Aead. Roberto Lacerda - 'A .falada e escrita. Arregímenta
sessão ,de Instalação, ouvir al- M. ,S: D .. receber:á _ orientaçã.o1iremos .t..o,�os osjovens .soe,'laisguns líderes da mocidade ca- polítíca da Comissão Executi- democráticos, e" faremos, por
tarinense.'

'

va Estadual do P. S. D. No fim, uma Convencão de todos�

Com êsse objetivo, _solicita..: I mais,
é completamente inde- os .moços do Esta:do, aqui em

mos algumas paãavras dai se- .pendente ' .
"

, Florianópolis, logo após a C011-
nhorita Ruth Rovere, expres-] O reporter - Como foi pos- venção do P. S. D., para ratí
sívo expoente, da cultura e I sível a fundação da M. S. D.? ficar o candidato escolhido.
idealismo da mulher catari-j Acad. Roberto Lacerda -' A I Satisfeitos com as declara- Churchil e os conservadores
nense, que palestrava cordial- Tão sómente com o apôío do ções que nos foram formula- contra o Gopêrno tra,,?alhista. Partido Conservador estava' em
mell:te com o �e� jovem co!eg� senador Nerêu, Ra.mos, dr. das por aquel�s jovens prece- Fo:�ando .a �ento e c�ncoenta falência política, sem saber ode lides partídárías, acadêmí- Aderbal, Ramos da Silva e do res emessedeístas, agradece- m 'l.X mzne_zr�s, reu!"idos no. _

_

"

,

co Roberto Lacerda.
'

cel, Lopes Vieira, consegutmos mos as atenções dispen.sa.da� mazo'( �<,muéiq rea�'lza,!<> em ,que fazer- ou então sem saber

A�ndendo-nos, ,com aquela tornar �m realid��e este i.dea! '!! ª,present�os nossas efUSivas",nurham desde. 1939, .Attlee como tazer-o que pensam.
gentileza que lhe e pepullar, a da .mocídade catárínensê, -E e -congratulaçoes por mais 'essa

"

,

gI:a;ciosa en�rev-is:t� -eeloeou- côm-o apôío deles que�empre-;.- :touvável.inkiativa.-<ra :noCida� Acentua-se a discórdia entre ase a nossa dísposíção. enderemos esta obra glgant;eS- ide entusiasta e ídealísta .
de .

,

m!�����iá:'�;!� �nta� ca, de educar cidadãos con� Santa Catarina. Rússia e as
.

potências oeídentaís
organizar e 'qual o";p1ano de '

VIENA,20 (O. P.) - Acha-se mais do que nunca acentua-
ação da Mocidade. Socíal.: De- nOME'N',IG'EM ao C"R"DE-1L da a díscordia, entr/a URSS � as potências ocidentais no quemocrátíea? II A II se refere às proprieâaâes industriais na Aust�ía. Não oostaute- v
- A M. S. D.; - disse-nos Convidam-se as autoridades e o povo para a a oposição ançlo-americasu: os russos 'continuam dispostos a

a srita. Ruth Rovere, - é, an- grande marcha AUX FLAMBEAUX que, em botnene- . .1' t' 'l' t tõdas '00' t
. .

t t
"

t..es de tudo, a evasão dos sen- coniiscar vl-l ua men e u,{{o,) ae z us nas ezss en es na zona.
gem a S, Eminência, o 'Cardeal D. Jaime de Barros '

'tímentes dos jovens que 'pro- C oriental austriaca.
- âmara, se us conterrâneos protnoverão amanhã, às

..;..._ -__:;---------_------curam na espontaneidade das 19 horas.
suas ações o direito qe afirma- Ponto de reunião: Praça Pereira
las; e por que são sinceros, a (lado do Teatro Alvaro de Carvalho).faculdade de externá-las. Sua

organização será semelhante a

do P. S. D. Haverá um Díretó
tio Central, a ser inaugurado
'dia 24, nesta Capital e, logo de

pois ínstalar-se-ão os dos muni

cípios. Será, ainda, -uma orga
nização autônoma, democráti
ca, e seu ,cÇtmpo de ação basea·
do -na uhião de todos, 'por um
·ldeal, sem distinção de classe,
côr ou sexo. Tôdas as sugestões
.serão acatadas e respeitadas,
desde que não se choquem com

as diretrizes da M. S. D.
O reporter - Ao que. vemos

as mulheres iútegrarão desta
cadamente a M. S. D. Qual a

�:t�:��n��:pi��a a�e o���;:? Levantad-a a Ire'gua pol'ltl·caSrita. Ruth Rovere -'- Sua ,

.

determinação será única: os .

, '. minado, não, teve maiores consequências.-
seus deveTes e sua vontade' ASSUNÇÃO, 20 (U. P.) -- Foi levantada ontem, �pelo go-
concíente de colruborar na obra vêrno, a, t-regua política no Paraguai. Essa medida era espera-IApolítica de nosso Estado. da sómehte na ,próxima semana. Entretanto, sem que espe-

-

O reporter - A M. S. D. terá rasse, foi ela e.fetivada.
.

só âmbito político? --------------------------

Acadêmico Roberto Lacerda Se'm· precede-oles na ht-s'10'r'l-a�Em absoluto -adiantou-nos
'

o acadêmico R'oberto Lacerda LONDRES, 20 (U: P.) - Foi vendido todo o pão existen-
que acompanhava atentamen- te em Londres e em. muitas cidades hritânicas durante uma
te a entrevista que nos concé- das.maiores corridas ás padarias, sem precedentes na história.
dia sua jovem colega. Temos do país. As donas de casa, ,com receio de não poder obter pão
também finalidades soe,taIS. cu farinha, na segunda-feira, dia do in'ício do racionamento,
Procuraremos educar uma

mO-1
resolveram çomprar tudo o que podiam hoje. Houve cenas -in- BERLIM, 20 (U. P.) - Estão em conferêhcia os coman

cidade a quem mais tarde 20m- teressantes muitas discussões porque sistemáticamente os fre- dantes americano e russo das zonas ocupadas na Alemanh,:-.
petirá dirigir os �estino.s da gueses <:J,uei'iam comprar quantidades. muito maiores do ,que I para ::esolv�r o caso dos dois oficiais americanos desapatreCl-
nação. Para tal, nao teremoE: (os padeliros lhes podIam fornece'r. I dos ha 16 dIas.

e Oliveira, Terminou· a investigação
Francfor.t 20 (U. 'P.) - Ter- contra os implicados deverá

minou a investigação em tor- estar pronta na próxima sema

na do capitão Kathleem Nash na. Não foi feitã no inquérito
Durant, dos Serviços Auxilia- nenhuma referência ao nome

rei; Femininos, e do major Da- do coronel Jack Durant, espo
víd Watson, dois dos principais 50 de Kathleen, 'também en

implicados no caso do roubo volvido no desaparecímento.
das joias da coroa de Hesse. das joias imperiais, avalladas
Segundo info:nnapl as a�bri- em um milhão e q}linnentos
dades militares a acusação mil dólares.

Para as novas experiên-
• 'A' ..

cios ctõmícos
BIKINI, 20 (U. P.) - Segundo comunicações do almiran

te comandante da frota da ex:periência da bomba atômiea{ no
momento da ex:plosão estarão submersos no local tres subma-
rinos americanos.

-

Os submarinos serão levados ao local pelas próprias guar
nições que dS abandonarão, passando para navios de escolta,
sendo atados a cada submarino blocos de cimento armado. -
Em seguida, por meio de mangueiras, os navios auxiliares
preencherão com agua ós respectivos reservatórios. - Após a

e;xperiêncül, a agua será subtraida, sendo cheios, os tanques,
com ar, para tentar-se a emersoo dos mesmos.

Abafado um m'ovimento'
subversivo na Venezuela

CARACAS, 20 (U. P.) - Na madrugada de hoje foi abá-
fado um movimento subversivo, sendo presas quarenta pes
:sôas irnplicadas no levante que, em vista de ter sido logo, do-

Inglaterra �apresenta\rá
o·ovo Livro ,Branco

LONDRES, 20 (U. P.) --;- A Inglaterra dará à publicidade;
um novo Livro BrahCO explicando todo o caso da Palestina,
logo que chegue a Londres o seu delegado especial já em via

gem de regres�o á Inglaterra.

Estão em conferência

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Resenha dos julgaméntos
realizados pelo Tribunal Ple

no, em sessão de 17 de julho
de 1946:
Habeas-corpus n. 1.621 da

comarca de Campos Novos, em
que é impetrante dr.' Felipe de

-

Souza Miranda e. paciente Ade
lina Demin. Relatorr o sr. des.
G1uilherme Abry, 'deoídlndo" .O
Tribunal concedera ordem ím

petrada, Presidiu
'.

o .julgamén-
to o' sr. des. Silveira de Bouza, .

por estarem ímpedídos os srs.

des.. Presidente e více-presí
dente.

;

. Habeas-corpus n. /1.622 . 'da
comarca, de Orleães., em que
:é impetrante o solicitador Jo

.
sé Hulse' e paciente Bilvérto
.Meurer. Relator o sr. des. Sil-
veira de Souza, decidindo' o

.

Tribunal, 'e por unanimidade,
negar a ordem -ímpetrada.
Habeas-corpus n. 1.6$3' da

comarca de Lajes, em que é

impetl'allte dr. Hélio Ramos
- Vieira' e �iente HoT'ácides
�rônim.ol da' RQsa.: Relator o

.S1". d�s. Luna' Freire, decidindo
"

.� T'rlbu:nâl, 'por'� unaniIíiidade,
ed ......:J". t d I IES'C.bIT.�RIO: :.. J.""...o�·. �Rl().conc '. el'· .a Ol',ue.m lIDpe lia a,. ..,l\. 1''''

.

'h' A. L. ALVE .'

Uecurso de- ha eas"'Corpus Rua DeOOol',-, n. J5 - Foolis. (

n. 59 da comarca' de 'Rio ·do

I
Encarrega.se ôe: colllpra, veM'I,' �)Ii·

Sul, em qJUe é recorrente �o dr. poteca, legalizaçao,' aV.IIliaçãe c, adml;
Juiz de Direito e recorrido Vi-

.

.

'. nistração de ilhõveis.
-

t .ii
. O.·�ani:ta, também, papéis p�ra. Ç()n)

..cente Prada. Rela 01' o sr . .".es.
pra de. propriedade.. pelos ·I!Ultiiutll�

Silveira de Souza, decidindo o I de Previdência e Montépio Estadual,

Tribunal. negar provimento ao

recurso, para. confirmar a sen - • -

tença recorrida. DOENÇ:AS.NtlBV'-'SAS
Resenb..a dos julgamentos da ,Com os progrelSSos da mediei..

hoje. 8S, dot)nç1te nervosas, C)llai1du
Câmara Crimi'IÍal, l'ealizados tratada.8 em' tempo, são malM p.•r-
iem sessão de ;t9� de julho de feitamente remédiáveis. O .�grand.l.
1946.' ris.", fruto da ignorâneia, s6! pode
Apelação c�imin·al .. n. 7.554 prejudicar 08 ind.ivídu08 afetados d,

. tais
.

enfermidades. O Servit9 Na·
da comal'lca de ItajaÍ, em que é cional d., Doenças mentais dispa.
apelante a Justiça e apelado de um Ambulatório, que atende .ra
Izidoro Gabriel Cardoso. Re- .Cuhame�te os doentes RenoBOS 1..

lator O sr. des. Silveira de Sou- digenteá, na RI!� Deodoto H. da. ,

d 'd' d
.

CA C"
às 11 "'ora. diariamente.

za, ' eCl ln o a amara nm1·

nal,converter o julgamento em

diligência, para gue os autos
I

voltem ao sr. des. Procurador'
GeraJ do Estado, para que s.

exa. ,diga sôbre o mérito.
Apelação criminal n. 7.557

da comarca de São Franéisco
do Sul, em que são ap�lantes
Ferna'ndo José Bernardo e ou-

.

tro e apelada a Justiça. Rela-
tor o sr. des. Silveira de

Sou-I I'za, decidindo a Câmara Crimi-
nal dar Iprovimento a ambas '

as apelações, para desclassifl- :--------------

·car o delito para o art. 169 . § MAfllADO' CIA.,
único n. 2 do Código P.enal e

,condenar os' apejados a três
mes.es de detenção,. taxa pen��
tenciária de Cr$ 20,00, custas
do processo e concedeT"lhes a,

suspensão condicitmal da p'e�:

" ,

AoADoio... a.pruentaçõ•• em
Oe.o.t /

� Florian6poUlt
ha hdo Piato i n. II
Gilda po.tal. 37
Filial: CI'eilci6rna

Rua Floriano Pêizoto, ./0
na. (EdU. 'Pr6prig),
Recurso criminal n. 5.24'6 Tele,rama.: ·PRlMUS·

da comarca de' São Erancisco Aaent.. DOI prlnoipal.
do Sul, em que é recorrente o n'll1a:loilll", elo E.torJQ

dr. Juiz de Direito e recorrido lado Manoel Joaquim Teixei
Mamédio Pereira. Relatnr '(> ra. R�lator ° sr. des. Guilher
sr. ,(leso Urbano Sanes, _

dec1àin-- me Álbry, decidindo a Câmara
do a Câmara CrimInal negar Criminal dar provimento á
pl'ovimento á apelação, para 'apelação, para reformar a sen
'Confirmar a sentença recorr.i- tença absolutória do Juri e
da que decidiu éom acerto. condenar o apelado 'a 6 anos
Apelação criminal n. 7.559 de reclusão, taxa penitenciá

da comarca de Rio do Sul, em ria de Cr$ 20,00 e custas do
que é ajpelante a Ju_stiça e ape- processo.

l
;

1

Resenha ,* forens ..

.{. MOIORES' MARITIMO'S" KERMAIH'
" , .. ','

.

i\OS ",··noss'os'
Age'o:fes,

Le.iam ,todO' dia �'e.s.ta . (oNlwt'
'a�é, (" 'nm ,"-

.'

P.climo. uyi.or· po.1'
.

t.ele!1!'P: .

-

5 ;. 550'
.

p .:.�. .

M' • ._.
\

ma. qU,01\do o jOJ':rl�l nB.o �h.gUl' 'desde"'2 . �p ate . H ,U_QUO pelas Gll'lnhos Amel'l<conafl'
�o 1'l'IdmP dia.

.

.• outros poises tom�em por pescadores. e borcO. e

. yacbta .de pos•• Io e ca.ga. 'cem J1'Iois dia 40 cnos de
--_...�......_-------_... bom ,."iço ao. seua clientes em todo mundo.

4,lUBlXAS � RECLAMAÇõES, Economia de CombustíveL
PR.E;ZA.oO LEI'fOR;· ·5�, ,I' 'lU/' 'ht

íptere;Ba: e, �ealm"nte. a",a ,!II"Ovid�cia Tl'anspo'rte B::al'ato e Rápido.
para epdln:itàr o que. estive, :r:ra.d.o >JII M·(Íquino& 'de ób801uto Confi'onço
para que ar�lima fa1.ta náo se .,.elli.ta; f Pecam infórmações e Catalogo. aos Ren.résentontes'N2I.O o escândalo que. a sua rtclama�� . '" ' l'"

ou queíxa pod"ra vir � causar; <outam'·"
.

excluaiv:os para todo o Brasil.
.

o!le-a á SEt;::;AO R;atL.J\MAcõé.
de o f;l:l.TAW. que � ""0 serâ le"Jldp'
sem detno"a. ao ccnhecírnento de ,,''''UI

.
r

Os ; . melhores . ·do '. mUllclo;
A Oleo Dlezel e a Go·zólina

,

MOTORES
\

E MAQUINAS COMERCIAL LTDA.
Caixei Postesl 2766

RIO DE JANEIRO
de drr:eHO:t ,.ece�d!i v'. s, unta inf(Jrul3'

�"? do eesultado, embora em algunll ca

S08' não .sejam ·.pu\bllCí}dú, nem a t,ecla

mação nem a P"(O�id.encja tomada. I '

O_i

A�' SOFREDOR�·
A Dra. L. Galhardo. ex-médica do

,"
.

'*
··.a·.·.···

.

Centro Espirita Lu.·eariaade· e l\.mor,
comunica . a -nudança .do seu consul.'
tório para' a rua do Senade, 31.:1. ·Z·

andar. - Rio de ]ane!i:",.
(Con.suit�� Cr$ ZO,o!», onde .passa

a I)fefecer 'os s�us pris�imo:s. Escr('v�
d;talhadamente

..

o nome, idáde. ellde

·re.ço, envioantlo· envelope selado e ·sub.·

cnto 'Pllra a respQ&ta, juntamente c�m

li. iflll)ortância acl'll!ll. ;,
i

. ,.

f.
, .

s., VOCê Y1ve numa luta pttrma-
.

I\ente entre a sautIe é a doença, é
porque talvez tent.la (> sangue po
bre e desvitàlixado.E iSsa .IIIgnifica
que ·as·lIuas.def_ o�sânicas nãq: .

estão equlll.bradas! Dai as gripes
cons1:@ntes, as dores de. cabeça,
a iadiga, a pal1dez, a debUida·

,de ... Convém, portanto, reagir
enquantb é tempo I co"'inece, hoje
mesmo, a re'ltigorar,o:léu sangue,,,
tomando Vinoll Vinol aumenta
as defesas .(N:'�nicas, provoca.o
apetite e equllibra o slatema nl!r
vOSO. Com Vinol.,você se sentirá
mais disposto para o trabalho. vi
goró$O e sadio I Vlhol é uma feliz
combinação de terro, fósforo.
cálcio. vitaminas e outros ingre-

�m�����1
valot terapêutico........

.

/'/.'
Vinal pode ser to· ::- �
J1)ado em qualquer -

.

época do ano. Res-
�

taura suas fôrças; """"

faZendo com que

. corra 'em suas veias um, sangue
maiS rico emhemoglob!nas. Lem-

'

brl!-se 'de qUt; não,há �eli.clda�e
comp�eta sem saúde ... Vinol 'é ,

uma verdadeira "fonte'; 'dé vitá"
lidade, um tônico para a 1amí'

lia inteira I 11:' e$'pecialmente re
comendado para os estados de
desnutrição. esgotamento, nelA'

raltenia. depressão nervosa, ema
grecimento. anemia. e como aú
xiUar 'na convalescença de doen

ças ou operações. De sabor agra·
dãvel. POde ser mihistrado tam

bém às crianças em idade escolar,
que muito aproveitam cem o uso

regular de Vinol, às refeições.
'Vinol' encontra-se em tôdas as

:farmÁcias e drogarias. Vlnol é a

saúde. do sangue I

• REPRESENTANTE; A. POVOAS
Rua Ten, Silveira, 84 - FP'llis,

AUMENTE
seus negocias e'm São
Paulô, confionclo-os,a

I

'_'ARIO S(H'�EFER
Representante

ELE64NCIA, CONFORTO' E
'

ECONOMIA,
consegue·se com os trajes sob-medida.

. CO,iXCl Postal. !)756
End. Tel.; Mari�ly V�ndedor por conta proprio:

PLACIDO MAFRA - Bezar de M�dos
755�ua Felipe Schmidt,34 - Fone,

Boa coleção de arnos.tras. Atende-.se à domicilio.

Chocade'i:ras, cl'iadeiras, ração balanceada,
inicia:! crescimento e :postura. Ovos, ointos e

repro8utdres de qu:alquer r'aça. :iVIaterial de
av-icllltura, apicultura. Utensílios veterinários.

APENAS Cr� 3,80
Com essa ínf·ima quantIa Voe.

pst8 auxiliando o seu próximo.
Contribua para a Caixa d.e Esmol�
lOS IndilEentea de FlorianópoliJl.

\ ,

o ESTAPO'
Diálio Matutino

Redaçãn .
e cfficlhas lo rua 1cão
Pirito n, 5

Paginador
Francisco

..

Lamarque
Impressor

Jm. Cabral da Silva

ASSINATURAS
, Nà' Capital

Ane .•.•.,.... .Cr$
.Semestre .. ," Cr$
Trimestre . ,_. Cr$
Mês Cr$
mmero avulso Cr$
NIí.�eTo aVlJ�o , .

. domi.ii;� .. ' cd 0.5u·
,

" No inte.rior
Ano .'.,....... Cr'
�mestrê . ... .. Cr$
Trimt1str� r, " .{; .i .Ç,d
Núm-eto, 'Íl'lWIsO' CrI

(
80,00.'
45,011 :
25,OU í
9,OU,
,0,41! ::

9-0,n.p ,:
M,Oe,
3�,f)O i

0:$'. '

Atiún.cio,s m.edianre c9.ntrab
6s· m:,�;Ilais, �esmo, na.

pu:blieados. nae serio
devolvidos.

A diregão não Sé res\,oD
stlbi1i� pt!los e4tl�t08

4!rrutid.oa nos artig08
.

aSlIIÍbadoil .,

to ,

....

,"

NQSSAS SEcçOES
.

3ireÇãi) de:' ,

B.ARRET1WS YIL'HO
N�$ Plrtiticàs
�tá!l Lccáls
ArtilrOs de R#la,ã()
Pi(glna LlteT5.ri:i
S71JNBl NOCE1'l
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A-ssu:iIUis

. Internacionais
Concursos

'.

Artigl1s de' Redat;ãi>
D. F. AQ'UINO

I:"atos Policiais
. Vida.· Social
Vida ·Feminina·
Magazine ;,
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Esportes
......
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FARltfAClAS UE PL'ANT�&
. .

O Mgs DE JUlJlC).y
�

. 6 (.�ba<10 à tarde) - Firrníá.
Modema - Praça 15 de Novemoro..

7 Domingo. - Farmácia Moder-
na - Praça 15 de Novembro.

13 (sooado à taJ'de) - Fàrmáciao
Sto. Allltônio - Rua\ JoãO' Pinto.
14.Domingo - Farmácia 8to...

Antônio - Rua João PilutO.
20 (sábado à 'tardeJ - Farinácia'

Catarinense - Rua Traj,ano.
21 Domingo - Famnáéia' Catari

nenSle - Rua Trajano.
. 27 (sáhado à tar:d�e) -:- Farmá
cia Rauliv,eira - RUla Traj-aJlÍo.

28 DOlmngo - Fia.rmáciá· RauU
veira - Rua T.rajano. -

O se·rviço noturno s:erá efetuad&
.

pela Fal'mácia Santo Antônlto �
à rua João Pinto.
............................................. ,. ... ,'"

•

TELEFONES MAIS NECESSITADO!

��iic��ir�� , : : : : : : : : : : : : : : : :: : :: :-: : m�,
Delegacia O. P. Social , .......•

' 1578",
Maternidade ." " ,'..... 115.
Hospital Nerêu Ramos .,., ••••• ó 831
Santa Casa " _ . . . • . • • • 1036>

! Casa de Saúde S. Sebastião .••••• USJ.·
Assistência Municipal ,........... 16""
Hospital Militar , ,........ 11:'1
140 B, C, .• ,., , .,' _ . . ••

.

J..5l0'

I Base Aérea � • 7st
7- B. L A. C. 1591'
Capitapia dos Porto ' _ • • • 13811
16- C. R. . •..... ,., .. " .. _,., .'. , 1601",
Fô�ça Polícial .. , _ , . . . • • 1203
Penitenciaria 15111
"O Estado" , " , .•. , ..•••••. 1021
�A G'lzeta ..

·

" , ....... !656
"Diário da Tarde· " , .. :.'.. 1579
L, B. A. .., , . . . . • 164·'
Emp. Funer.ri� Ortiga .. !O.il,

,

••• ' '\ •
,

,
s ..

Deseja obter
'emprego?

Procure �ntão a noss" Gerea
eia e preencha a nossa -'ficba ...
informações úteis", d'\ndo tidas'
as indicações possíveis, que ter...
mos prazer em recomendá-lo (a)
aes intl'rl'ssados na aquisição ti..
90J1.S funcionários (as).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE DOZE DE AGOSTO - Hoje, com
�randiosas, noitadas - dançantes, com 'a apresentação de

Matival e Nelly Ferry, consagrados cantores 'do
Cr. 30,00' para, as duas- noites ..

'

suas mesas ..

Vida Social

Transcorre, hoje, o aníversá
.río natalício do estimado jovem
Francísco Antonio Evarigelís
'ta, estudioso aluno da terceira
.séríe ginasial do Colégio Cata

.ríncnse,

Ca,ixa Postal, 3241 -'- Rua São Bento, 68.

Mandamos pacotes com V Í V E R E S dtretamente
de Nova YOl'k 'em emhalagem, especial, segurado,

para todo. os países da Europa.
I

a A US T R IA.Também para' A L E M A N; H A

United States Pareei Servica
são PAULO.

forDR. IDALÉCIO ARRUDA
Aniversaria-se na efeméride

.que hoje transcorre, o sr. dr.

:1da�écio Arruda, conceituado

-capítalísta no Munici:pio de

'Lages e elemento prestígíeso
.nos'meios politicas e sociais da

,.quela comuna.
*

Europa

ARI MACHADO
�egista a data de hoje, o

-transcurso do aniversá.rio na

'talício do sr. Ari Machado, aca
tado cirugião ,dentista nesta

. .cidade.
•

ARNOLDO DUTRA
Faz, anos na data de hoje o

sr. Arnaldo Dutra, funcionário
·,dos Correios e Telegrafas.
:MENINA ZENI '_ LOURDES

Festeja, mais uma primave
ra na efeméride que hoje trans
corre a galante menina Zeni

Lourdes, dHéta filhinha do sr.

ten. Orion Platt.

STA. CÉLIA BROGNOLI
Registamos com prazer na

deméride de hoje mais uma

iestiva primavera da graciosa
senhorinha Célia Brognoli, fi

no ornamento da nossa socie-
_. dade e filha do sr. Adolfo Brog-

" .. II' ,

IniCIO as

l\furilo
Rádio ..

21 horas,
Caldas, ,Linda
Reservem

rB1h8 lJ i tG t!1).\'i

lico
, 18,15 - Alma portenha
11l,30 - Pedro Vargas
18,45 -, Momento esportivo
19,00 - Ritmos de Tio Sam

19,3D - Charlie Kunz em seu

piano
19,45 � Programa com Francis- '

....... _

co Alves

20,00 - Musicas' de toda gente
20,30 - George Boulanger ê

�/orq. de ciganos
20,45 - Pr-ograma c'Om Orlando

Silva

21,00 - Musicas populares br-a-

IGRftDEC IMENTO
Emídio Tertuliano Carlloso

'I e senhora, sensibilizados,
itgradecem às oessoas ami
gas e conhecidas que lhes
enviaram cumprimentos por
ocasião da passagem do seu
quinquagésimo aniversário
de casamento

HOJE _ Domingo, 20 de julho Censura: Até 10 anos.

Para bem servir ao leitor' nole e de sua exma. espôsa d. de 1946 _ HOJE Preço: _ 2,40 .

•desta secção, necessitamos da Cecilia Brognolí. 1) - Teve início hoje, ás 16 RITZ _ Hoje ás 1,45 horas,_ ...... .... ..:. :... .... . ...

.sua colaboração. Escreva ou':I< horas, ao microfone da Rádío 1° _ ;Joan Powell - W. C. Ritz _ ás 4,30, 6,30 e 8,30 hrs.

:telefone informando-nos: SRA, YOLANDA ROTHSAL Guarujá, o novo 'programa Fields _ Bonita Granville Roxy _' ás 5 e 7,30 horas

a) - quando estiverem _ Aníversáría-se na' . data de "Cinear". Apresentando VIVA A JUVENTUDE - Sessões Elegantes _:
-errados nomes ou datas aqui hoje a exma. sra. Yolanda Ro- crônicas e músicas dos filmes 2° _ Virginia Grey _

Jero-, Deanna Dur.bin, Robert Pai-
znencíonadas; 'thsal, digna esposa do sr. en- a serem estrelados nos Cines' me Cowan ge e Akim Tamiroff.

b) -:-: quando pessôa
.

de genheiro RaimJll1do Rothsal. Ritz e Odeon, aos domingos, LOURINHA E PERIGOSA VIVO PARA CANTAR
.sua família ou de sua amiza-

.

* "Cinear", que é transmitido Censura: Livre. Censura: Livre.
<de nascer, casar, viajar, fizer DR. FRANCISCO GOTTARDI todos os sábados àquela hora, Preço: _ 2,40. No programa: Noticias da
�nos ou falecer. I Transcorre, hoje, o aníversá- apresenta, também, noticias . . .. .... .... .... semana 46 x 21 _ DFB.

Sómente assim readaptare- rio natalício do sr. dr. Francis- sôbre Hollywood. - Numa gen- ROXY _ Hoje ás 2 horas Metro Jornal _ Jornal.
,

:mos o ncsso cadastro social. jco Gottardi, que por algum tileza do Escritório de Coorde- Tom Conwal e Rita Corday. Preços: '

_ANIVE�AruOS: tempo ocupou a Secretária de nação Inter-Americana, será O FALCÃO EM HOLLYWOOD Ritz: ás 4,30 e 8,30 hrs - 5,00
_____________

' Segurança Publica. incluído em "Cinear" o inte- Dick Foran e Leo Carrilo. e 3,00. '

ANIViERS.ÁlRr�
• ressante e original programa INIMIGOS DOS MALFEI- Ritz: ás 6,30 horas preço único

SRA. IVONE BRUGGMAN� STA. MARIA E. KOTZIAS em gravações "Hollywood visi- TORES '_ 5,00.
LEAL A data de amanhã regista o ta o Brasil", no qual os' mais Final do seriado: Roxy: ás 5 horas _ 3,60 e 2',40.

AssU;ala a data que hoje
I

trans�urso de mais ur.na festi- famosos astros e estrêlas ?e FLECHA NEGRA Roxy: �s 7,30 :qr� �ico - 3,60.

'transcorre o aniversário nata- va primavera da gentil senho- Hollywood concedem entrevís-Lr
t d

.

la o
........... � VUmo ....,..,.. __,......,.,..,...

Iícío da exma sra Ivone Brug- rínha.María E. Kotzias, gracio- tas sôbre o Brasil ... em por- rIgehn es a malsb popu. r cas

['I Dr 'Joa-o Ribas I- - •• I

to d
.

d t
A

I
ven am a co rar ingresso

.gmann Leal, digna espôsa do I SOd ornd�l�taen fOlha ndossa SOECIte fa- ugCues'id d
-

h
' áquele programa, fixarão em •.

sr dr Leoberto Leal I e e ueta m a o sr. s e a- ons eran o que. nao avia..
C e 100' J

.

I.

'A distinta dama
.

dotada de no Kotzias, antigo comerciante sido creado, um programa que �'iI' .'t· d8ipena� o seu

t Pdreço, R' ta caott 1
. ,.

f permi m o, assim, que r;, o os '

amos'

"lI,
m

c,oração
bonissimo e gozan-

nes a capi a.
,.

, s�rvtelSSe p�ra. l�l�rmatr os A °bU- fans de "Hora de Calouros" I I<do de real destaque nos 'meios . vm s, prmcipaumen e, so re .

tí I Q t
.socíaís catarínense receberá L�ON GRAMS, os- filmes de domingos em nos- J><?SSamchaassls 1-. a·ta- 'Ud�� °Ea, , N f "d d h-

. nos, a mos JUs a 1 ela. ,

I
A D V 0_ G ,ADO,

por certo muitas felicitações a e emeri e e aman a.] sos cmemas, cremos que me-
ta bé

Rád'l-de todos q'ue lhe são caros pe-
transcorrerá o aniversário na- recem paraberis os "ouvintes cGremos.', un m, 9ue a. l� Rua Correia Pinto. 11

, tal" dc ! L', G
.

east "
-

de l uaruja merecera, mais um"
L J 'Ela passagem de tão auspiciosa lCI,o . o Jovem eon rams, cm

as.
com a creaçao e

,

A'

d rblí flori I
AS, I-

aplicado aluno do cusrso com- "Cinear". vez, o. apoio o pu ICO oria-
•

-data,
x plementar do Grupo Escolar 2) _ Podemos adiantar aos nopolítano.

,

' Sa!!!!"p!!!!!!!.-_
MARIA DA GLORIA AL- Arquidioce�o São José'e fi- n9S80s.,lei�res .que a .Rádio HESENHA DASPROGRAMAÇÕES

MEIDA lho do sr. Joao Grams. Guarujá está envídando mcan-
.

PARA O DIA 21 DE JULHO

A efeméride que hoje trans- x sáveis esforços no sentido de DE 1946.

-corre regista mais uma prima- STA. MARIA-CÉLIA trazer de volta o saudoso pro- 9,00 - Bom dia par-a vocc

'v�ra da graciosa senhorinha A data que amanhã trans- grama "Hora de Calouros", 9,1.5 - Para um mundo melhor- .

::Maria da Gloria Almeida, fino correrá, assinala o aniversário transmitido habitualmente do ,9,30 - Noticiário guaruja
-ornamento da sociedade floria- natalício da gentil senhorita Teatro Alvaro de Carvalho, 10,()() � Orq, tipica de Rodolfo

nopolitana. Maria-Célia, diléta filha do sr. aos domingos. . [íiaci
'

Por motivo de tão uspiciosa Célío Veiga, funcionário dos l : -Consta-nos, porém, que, por 10,15 � Programa
-

com- -Búíg
.data, muitos serão, por certo Correios e Telégrafos. se tratar de um programa as- Crosbi

-os votos de felicidades, que lhe sás dispendioso, a Rádio Gua- 10,30 - Orq, sinfonica Boston

.desejarão suas inúmeras amí- CQmU8â, Gravarae. Pij ames, rujá terá, inevitavelmente, que 11;00 - Bazar de musicas

.guinhas e admiradores. Meias de. melhores, pelos me cobrar ingressos. 11,45 - Con. radio telefonico dos
,

• nores preço. ,,6 na CASA MIS Entretanto estamos segura- Cines Coroados

,F\RANCISCO ANTONIO EVAN. CELANEA - RuoC, Mafra. 6 mente informados de que os di- 12,00 � A vóz .evangelica

GELHISTA 12,15 - Oferecimentos musicais

15,30 - Peça o que quizer
16,30 - Chá dansante

,

17,30 - Solos de orgão e piano
18,Oü - Pensamento social cato-

ODEON _ Á 1 3/4 hrs q.e todos 'os seriados': sileiras

Matinée das Moças A POLíCIA MONTADA CON- -21,30 - Ultimas melodias

A TENTAÇÃO D:A SEREIA TRA A SABOTAGEM 22,00 - Programa par-a amaQhã
Com: Bing Crosby e Betty 1° e 2° Episódios. _' boa noite

Hutton. No p\_ograma: A Semana na Encerr-amento

DOCE LEMBRANÇA Tela _ DFB.
Com: Mabel Paige e John Preços: Cr$ 2,40 (único).

Craven. "Iínp. 10 (Dez) anos".
No' progralna: O Esporte em .... .... .... .... .... . ...

Marcha. _ Nac. -DFB. 'ODÉON IMPERIAL
Preços: Cr$ 3,00, 2,40 e 1,00. ÁS 4,30, 6,30 e 8,30 hrs.
Livre - Crianças maiores Imperial: ás 7,30 horas.

de5 anos poderão entrar. _ Simultaneamente _

. . ,. .... .... .... .... ....
. Sessões Elegantes

IMPERIAL _ ÁS 2 horas Libertad Lamarque em:

Ves'Peral do Barulho UMA VEZ NA VIDA
SANGUE E AMOR No programa: 1) _ O Es-

Com: Chate Ortiz e José porte em Marcha nO 111 _

Màrtinez. Nac. Doop. 2) _ Fox Airplan
Roy Rogers em: I News 28 x 52 _ Atualidades.
CAMINHO TRÁGICO I Preços: Odeon 5,00, 3,00 e

Com: Dale Evans. 12,00 (em todas as sessões).
Início do mais eletrizante Imperial: Cr$ 3,60 (1fnico).

NOVO HORARIe DA

P. ALEGRE - JlLOltIANó
pO.LlS - CUR:qJBA

QUINTAS 'E DOMINGOS
'Decolagem de Florianópolis,

ás 14,15 horas
CUlRI:J'IIBA -, PL,QRI �No··

POLIS - P:' AL�GRE
SEGUNDAS E SEXT\S

'Decolagem de Floiianóp.Qlis ..

ás 16;00 haras
lNFORMAÇ9ES :,

FILIAL VARlG - ED. L .
x ,

PORTA, - TELEFONE
1325

ffla8J !

• "fl�O. 'll:lIMiruG4t
Df fFI!fTO-St6t:O"
E ,"Of=U,SIVO as

ClWUIÇAS; e

COMERCIANTE: Dá IDn li

vro à Biblioteca do Centro Aca

démico XI 'd/e Fevereiro. Con

tribukás, assim, par-a a f6J'ma

ção cultural dos catarinenses
ele amanhã!

("Campanha pró-livro" do

C. A. XI de Fevereiro).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ESCRITÓRIO JU1U,IHCO CO:UERCIAL
A...unto.: Jut'i.,dicos -,- Com-erc:ioi. -- RUl"Oi... , Informativo's

Endereço 'fel. E1.JBRANGO - LAJ,ES ,-- Santa Catarrna

C:onsulté 'no''IiIQ .orqonizoção ontes de •• decidir pela com

, ""0 (lU vendo, d,e ímoveis, pinhais ou quolquar
.

elinprua ne.te estado
,Oirstor: •• DR. ELISI�RIO DE CAMARGO BRANCO

AD VOGADO,
Rua Frei Rogério. 54 - Caixa Postal 54 - Fone 54

I, PREFEITURA DO MUNIOPIO IDE FLORIANóPOLIS
DECRETO-LEI N, 260

O Prefeito Municipal de Florianópolis,
usando das atribuições que lhe confere o art,
J 2, n. I, do decreto-lei federal n. ].2\)2, de 8
Ele abril, de 1939,

DECRETA:
Art, 1° - As ruas desta Capital abaixo ar

roladas passam a ter as seguintes denomina
ções:
a) - Eurico Gaspar Dutra - A via pú

blica situada entre as ruas Machado de As-
sis e 3 de Maio, ,

ti) - Henrique Boiteux - A via pública
que tendo início na TU3: 24 de Maio, tcrmiua
na rua Eurico Gaspar Dutra,
c) - José Cândido Silva - A via públi

ca que, tendo início na rua. Pedro Demoro,
termina na Tua Gonçatves Dias.
;I) - Marechal Câmara - A via pública

situada entre as ruas., Santos. Saraiva e 3 de
lIIaio, '

e) - General Valga Neves - A via pú
blica que, tendo início na rua 24 de Maio,
termina na rua Eurico Gaspar Dutra. I

,

f) - João Cruz Silva � A via pública sF
tuada entre as ruas Santos Saraiva c 3 de
Maio,
g) - Durval Melquíades de Sousa - A

"ia pública projetada entre a rua Ncrêu Ra
mos e a Praça Getulio Vargas.
h) - Coronel Melo e Alvim - A via pú

blica norte entre as ruas Martinho Callado e

IDurvaJ Melquíades de Sousa,
i) - Brigadeiro Silva Paes, - A via pú

blica sul entre as ruas Martinho Cal!ado e

Durval Melquíades de Sousa, ,

Art. 2° - Este decreto-lei entrará em vi
gor na data da sua publicação, revogadas as

disposições em contrário. '"

Prefeitura Municipal de Florianópolis;' 16
de julho de 1946,

'

Ped1"O Lopes Vidra, prefeito 'municipal,
-

-,Jlfanttel Ferreira de Melo, diretor do Expe
diente e, Pessoal,
Dr, Cast-úfio do Amaral, diretor do Serviço

de Utilidade Púb1ica,

DECRETO-LEI N, 2M ,

O Prefeito Municipal de FlorianópoliS:,
usando da atribuição que lhe confere o art. ] 2,
u, I, do decreto-lei federal n. 1.202, de 8 de
abril de 1939, "-

DECRE'fA:
Art. 10 - A Taxa de Limpeza Pública,

cuja tabela foi baixada com a resolução n.

�7, de '28 de dezembro de 1935, passa. a vi
gorar com as seguintes, alterações:

a) remoção do lixo de:
1) """" _ , , " " _ " ." Cr$
2) ","

"

, , , _ , , , , , , , _ • ,_ c-s
.3) _"" _"'" _, _",. Cr$
4) casas de moradia de

valor -locativo anual
igualou superios
a Cr$ 9,000,00 por' anti Cr$
a Cr$ 6,000,00 por ano Cr$
a Cr$ 4_800,00 por ano Crt
a Cr$ 3,600,00 'por ano Cr$
a Cr$ 2.400,00 per ano Cr$
a Cr$ 1.700,00 por ano Cr$
a Cr$ 600,00 por ano Cr$
inferior a Cr$ 600,oa - isenta,

Art. 2° - 11:ste decreto-lei entrará em vigor
na data da sua publicação, revogadas as dis
posições em contrário.
Prefeitura Municipal' de Florianópo!i.s, 16

.de julho de 1946,
'

Pedro Lopes Vieira, prefeito municipal.
Ma"uel Ferreira. de Melo, diretor do Expe

<diente e Pessoal:
Dr, Casttifi<J do Amam', diretor da Serviço,

.de Utilidade Pública,

400,00 :

zoo.ee
120,00

120,00
96,00
!'A,oo
i2,oo
60,00
41l,oo
36,00

DECRETO-LEI, N_ 262
O 'Prefeito Municipal 'de Florianópolis,

usando da atribuição. que lhe' confere ° art.
12, n, I, do decreto-lei federal n. 1.202, de
:S de abril de 1939"

. '

" '

DECRETA:
Aâ-referendnm do Conselho Admi..istratiuo'
Art. 1· - É dado o 'tome d'C 'Dom -Jaime'

Câmara à via "pú,blica situada entre as ruas
Nerêu Ramos e Esteves JúniOT',

'

Art, 2° - �ste decrfto-Iei entrará em vi-

, ,

A. SILVEIRA

E�CRITÓRIO J1IBIDICO COQRCIAL
(Com um Departamento ImobiliáriO)

"enda;; de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco

ADVOGADO,
.

Rua Frei Rozérto, 54 - "one 54 - Caixa P9stal 54

IWdereeo teletl'ráfieo: "Elibranco" - Lajes � St. ' Cata.rina

Comissários de Madeiras
Presta 80S seus representados informações criteriosas sôbre

a situação do, mercado.
ENDEREÇOS:

Matriz � São Paulo - Rua Guaporê, 144 - Fone 4·5861íi.
Caixa Postal 5 ..7(;)6. - Telegráfico Abesi].

Filial: - Santos - Rua JOllé Ricardo. 43. - Fone 3.526.
CaixB Postat 749. - Teleg,áfico: Abesil. I

Notas cienlifl'cas
I

Ui\[ MÉTODO SUECO DE ANÁ·
LíSE DO SóLO ENCONTRA EX·

TENSA APLICAÇAO
Estocolmo (Via Aérea), - Um

método para analisar a composição
do sólo aperfeiçoado pelo Profes
sor Henrik Lundgad, do Instituto
Sueco de Agricultura, perto de Up
sala, encontrou extensa aplicação,
não só para seu objetivo inicial,
como também para investigações
cientificas de outras espécies,
Em resumo, êste método permi

te determinar, deficiências na com

posição da terra e julgar o efeito
dos adubos, simplesmente quan
mando algumas folhas de plantas
ou árvores, Especialmente quando
se trata de árvore de crescimento
lento pode ser muito dificil obser-

.

var o efeito de certos tratamentos

Ida terra. Nêstes casos, uma análi
se espectral de suas folhas fornece
dados rápidos e preciosos acêrca

--------,----- das quantidades de elementos qui-

TTNor micos absorvidos,

� .' Tecnicamente, a análise se reali-
za queimando as folhas e dissolven
do as cinzas, A solução é exposta á
chama de um queimador de gás e

o espe-ctro se registra em uma pe
licula fotográfica;' a qual se proje
ta em uma tela e, por meio de uma
cécula foto-elétrica, as linhas' de

Serviço espectro se reproduzem através
de uma estreita .ranhura .ern uma

segunda pelicula em forma de cur
va que indica a existência relativa
.dos diferentes elementos, Assegu
ra-se que êste método dá resulta-

DECRETA: çlos muito preciosos, ,com uma to-
Ad-refercndwm d.. CCltSe/T1O Administrativo lerancía máxima de um ou "dois �Art. lO - É dado o nom'e de São Vicente "-'.hei. -�-� --�-"---r---.,---

de Paulo à via pública transversal à rua Ruy por cento somente" 'das afecções reumáticas, Utilizou-
Barbosa, conhecida pela denominação de Ser- O método do Professor Lunde- '. se para investigação cr iminolé
vidl�t,C;;v.:1_h�ste decreto-lei entrará em v;"br guard; que originalmente serviu, gicas, substituido a chama de
na data da sua pubdcaçâo, revogadas as dis- para pesquisar o metabolismo e a 'queimadOr de gás por poderosos
posições em contrário. 'assimilação nitregênio e do bioxido j raios elétricos, tendo sido possível
l/J!fj�lIl':'d�l�:i�i:al de Florianópolis, em do carbono das plantas, também se determinar a .presença de crome e

Pedro Looes Vieira, prefeito muni-cipal. aplica para d€terminar a presen-' níquel em amostras minerais, se
,

Ma"nel Ferrrírar de 'Me/o, diretor do EX11é-- ça de certos elementos no 'organis- bem-que a preparação' foi apenasdiente e Pes800L ,
'

'1"
-

Dr, CnsMli<J do Amaral, diretor do Servíco I
mo humano, a distribuição dos sais de uma a dois ou tres mi ionesi-

ele Utilidade Pública, de ouro empregados no tratamento mos do 'pêso. total da amostra,

DECRETO-LEI N, 263
'O Prefeito Municipal ' de Florianópolis,

usando da atribuição que lhe confere O art. 12.
n. I, do decreto-lei federal n, 1.2{)2, de 8 de
abril de 1939,

DEPLOYt
PAItA fSrUQUETome

Em larguras de, 50, 6(J,
70, BO, 90 e 100 cmts.

por 200 e 2�0 cmts.

de comprimento.

gOl' na,,;data "da sua publicação, revogadas as

dispcsições em contrário.
.

Prefeitura Municipal de Elor-ianópol is, em

19 de julho de 1946,
Pedro Lopes Vcira , prefeito municipal.
Mal>l<e/ Ferreiro: de Melo. diretor do Expe

diente e Pessoal.
,

Dr. Castvlio do Ama,ral, diretor do
de Utilidade Pública,

COMPRA-SE ou

ALUGA-SE:
- Urna casa. Negócio diretc,
'... Informações 1'111

CASA PORTO

TUFFI, AMIN a IBIVIAo
CAPITAL: E

EM GERAL,
DQ ESTADO, TÊM

ESTÃO RECEBENDO

O GRATO

PEDIDOS

CONCESSIONÁRIOS DOS FAMOSOS PRODUTOS
.....

,,,PR.AZER ,DE .COMUNICAR AOS INTERESSADOS

SúL
JÁ

" F O R D," NA
, ,

E AO POVO

NO

QUE
PREFERENCIAIS DE CHASSIS "F O R D" PARA:

Chassis Onibus 194'" Motor V 8 181) BP ou Hercules Diesel
Chassis Caminhão ISS" Motor V 8 100 BP ou Hercu1es meser-'
Chassis Caminhão 134" Motor y' 8 1&O: BP ou Hemdes Diesel
Chassis CamiDhcmete 122" Motor Y 8' 160 BP
Chasso. CamiDhonete:U4""JWotor V,S 100 DP

ESCLARECIMENTOS,
,

DIRIJAM·SE A AGÊNCIA "FORD", RUA DUARTE SCHUTEL, 7/11 OUPARA MAIORES

PELOS TELEFONES 1.665 - 1.665.
I

r
I

•

"
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OOMISSI0 DE -ESTUD&3
DOS SERVIÇOS Pt'BLICOS

ESTADUAIS
*

Salários-fam,í1ia. despachad.os pelo sr, 1>11&
uewor federal
Ui DE JULHO -

, Çláudia ,Bigorcn� Bog�io _

- Concedo o-

salário-Iamilia na impor-tancra de, Cr$ o2lIO,oo_
.... Isabel Nunes de! Sá - Idem. idem ,:.'•..

Crs 160.00.
José Barcelos - Idem,' idem Cr$ 40,00.
Anita _I'asetto Samistraro - Idem. id-em

Cr$ 40,00,
João Faustino Vieira - Idem, idem ..

Cr$ 4<),00,
,

"

Dorival Albano Pereira - idem, idem
Cr$ 40,00,
I snltina Rég is de Carvalho - Idem, idem

Cr$ 40,00,
'

Jo,,,, Custódio ela ',Silva - Idem, idem ,,'.

Cr$ 16D,oo, ,_

lerd.o José de .Amorim -- Idem; idem
Cr$ 40,0,0,
Anibal Amorim -- Idern, idem Cr$ 120,00,
Hilda Nunes Cardoso - idem, idem

Cr$ J20,oo,
'

Aloisio Luiz Kerber -- Idem, idem
Cr$ 240,00,
Atalir Paladini Rocha - Idem, idem

Cr$ 40,00,
Carlos Pedro Maciel - Idem, idem .'",.

Cr$ 200,00. •

Edite Pacheco Francisca -< Idem, idem .•

Cr$ 120,00_ '

'Anita Machado de Macedo - Idem, idem

Cl'$ J 20 ,00.
'

Artur Voss - Idem, idem Cr$ 320,00.
Ricardo Walter ,- Idem, idem Cr$ 200,00.
Mário Schliehting - Idem, idem .......•

Cr$ 40,00. , •

Lúcia Maria da Silva - Idem, idem ..

c-s 120,00'
1\l11:JiL Lucinda da Silva - Idem, idem ..

Cr$ 23J.oo.' '.

Inês Sclu-amoski - Idem, idem Cr$ 320,00.
Norberto Fer rei ra - Idem, idem Cr$ 8o.,oo�
Larte Espindola Lisboa - Idem, idem ..

Cr$ 40,<><,_
'

Libernl ino Fernandes de-._. Oliveira - Idem,
idem c-s J 20.00.

'

Itamar Cordeiro - Idem, idem Cr$ Bü.oc.
Sebastião Nunes Amaral - Idem. idem ..

Cr$ 40,00, ,

Ildefonso Geraldiuo José Floriano - Idem,
idem Cr$ 40,00, '

'
..

José 'lIIanoel de Q,\adr,os - Idem, -idem
Cr$ 40,00. '" "

João Maria de Araújo ._ .Idem, Idem. - ......

Cr$ 40,00,
,

IrénevDuarte Silva - Idem, idem •.......

Cr$ 40,00. ,,_

t
Dor-li Pereira Moreira - .Idem, idem "'.-

C�4<)�,
,"

, Maria c:a. Glória. Carvalho Cculart r-r- Idem,
, idem 'Cr� 40;00_ '

. Santclina Darias' Leoni � • .Idem, idem �....

Cr$ 40,00. '

,

'

,

.. ",-

Maria .Félix Antunes -'-- lden),' idem .

Cr$ 40,60.' ,

"

'

Deolindo 211<0 - Idem, idem 'Cr$ 40,00.,
Paulina Lavina e:amb�zzi ,..:;_ Idem, idem

Cr� 40,00_, "

Manoel Tiago 'da Costa - Idem,.'ídem :" .. <,
Cr$ 40,00. '

.. c, �', ..
'

'

Osvaldo Arêas Horn - IMm, idem .. , - •.

Cr$ 40",."
..

,,- ..

'.

'

Valdemiro Pereira Carpes - Tdern, idem ..

Cr$ 40,00.
'

''',
'

Jacó Vunibaldo Junkcs - Idem, 1d'em ... -

Cr$ 40,00,
1fnría Soares 'Yieíra - Idetn� ldcm .

Cr$ ,4.0,00. .,', •

)laria. Couro Raullundo � Idem, l(1em ....

Cr$ 40,00_ '

'

"'_'

Hilrla Sant6S da Silva - Iden" idem

Cr� 40,00,' (3432)

------'- ..._---'------

Decretos de 18 de julho de 1946

�tO INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE
Conceder e.ronel'a�ão:

De acôrdo com o art. 91, § ]O�. alínea a, do

decreto-lei n. 5iJ, de 28 de outubro de ..

1941:

A ]{tlio da Silveira Dinia, do cargo da elas

-se F da carreira de Professor Normalista, do

".ºuad�o único 'do Estado (Grupo Escolar
�Santa Catarina", da vila de Capinaal, no

-municipio de Campos Novos).
Conceder d1spe'usa:

De acôrdo com o art. 92, alínea a, do de
ereto-lei n. Si2, de 28 de outubro de •.

194J: I

A Jú);o da Silveira Diniz, ocupante do, car

go da classe F da carrei Ta de Professor N0'['·

:�a.}i5'ta,' do Quadro único do Estado, do cxcr

_ócio da função gratificada/ de Diretor do Gru ..

-fJO Escolar "Santa Catarina" (3:", categoria,
vila de Capinzal, no município de Campos
.Novos).

De acôrdo com o art. 169, do. decreto-lei n.

431. de 19 de março de 1940!
Hermann Kopsel, para €:-fercer p cargo de

Juiz de Paz do distrito da' sede do munici- Mistollpio e comarca de Ibirama. (3437)

É perigoso tratar um resfriado

,com neglígêncía. - Aos, primei
ros sintomas, pingue algumas
gõtas de Mistol em cada narí-

, 7

na. A ação'calmante de Mistol

limpa e alivia a garganta e as

vias respíratórías - pontos de
infecção onde têm origem; ire-

quentemente; muitas doenças
contagiosas.
Mantenha-se preparado, tendo
sempre à mão um vidro de

Misto!.'

À venda em tôda$ as faTmácia$�

RemOVI'1':

De acôrdo com o art. 14" alínea a, do decre
to-lei n, 1.196, de 2} de novembro de
1944 :

João Edú Colaço, ocupante do carxo da

..classe F da carreira de Professor Normalista,
do Quadro Único do Estado, do Grupo Esco-
1ar HDeodoro", de Concórdia. para o Orupo
'Escolar �'Santa Catarina", da vila de Capin
.:.zal, na niunicípio de Campos 'N�vos.

Desiçuar :
De acórdo com o art. 84, do decreto-lei n.

572, de 28 de outubro de 1941:

João Edú ;Colaço, ocupante do cargo ola
-classe F. da carreira de Professor Normalista,
j
�d(l Quadro Onico do Estado, para exercer a

unção gratifiead" de Diretor d'; Grupo, Es
<=o-Jar "Senta Catarina" (3a categoria, vil;
<à� Capinzal, município de Campos Neves).

(3342)
Remouer, ueiC'-officür'�:

Lourival Vaz do cargo de Promotor Públi

«=0, padràc I (comarca de Bom Retiro), do

-Qcadro único do Estado, para o de 1'1''''1'0-
-tOl' Público, padrão I (comarca de Iblrama},
-vago em vir-tude da remoção de Osmundo
Vieira Dutra. (3436)

lV011lCa·r:

VII

Mistõl
MlsrOL ATALHA OS RESFRIADOS ONDE ÊLES COMEÇAM

, ,

I A-SM"I

BREVEMENTE Larga·me...
Deixa-me grilar!

,�
Estabilizadores' automaticoa para rádios, Não há mais
probabilidade de seu rádio queimar. Patente requer'ida.

• ,I LABORATÓRIO ELETRON
Ru't J lão Pinto. n." 29 - Sobrado.

SOlIPIN,' I vermilag. real
lDenle inofensivo e ·eficaz!

o tratamento das 'vermiD-. tão etkaz COlltra to40,_ .5. verme. e.

frequentes nas crianças, relluer cuJ- prlDelpalmente. contra a solitária.
dados especiais, Pol'tlue' I) orgaJd8mo SOLIPAN nio contém nenhum tI).

nem sempre tolera os vermitngos :oc,e ,e' por isso é absolutamente

comnu.-Por isse. o sebbOl' deve lno"'nshtG aos o�an.bImes maia

lUefer,tr SOLIPAN. o úuieo venol- sensíveis, podendo. ser aplicado. sem

f.p que -ii �lmeme etleaz, porque' receio al'pm. Nilo permita que os

é,"'lto à base de exVato de pevides v�es reubem a S1la saúde e a d.

de aIt6�ra. efeDtitk:ameate prepa-
seu ftlh•• USe SOLIPAN, • vermffqo

ra60. SQI.IPAN do tem CODwa-1B-

So"'U extl--Z,.p··aSvermne
..

cHeaelt!i qualquer q_ seja a ldade
GU • "1a4o de traftueza do doeDte.
De ".0. aa-n-,vel e d. atlO �

CONTQA
GRIl>t
"eS�IAOOS
IIÓHs..CA&tÇA
II'El1R.A1.GtAS E

9Õ1reS ..6fR"L

SÓ'SEUS" QeSfrJ,aciO$
aROH.QUIAIS

Combate o tosse, o

b�onquite e, 08 resfria

dos. O Xarope, S Joã.o
é eficaz no trotramento

doa afecçôe" gripais e

dos vias re�pirató,rios.
.0 Xarope' São João
solta o catarro e faz

expectorar fàcilmen�e.

-----.�----------------------------------------------------------------p

«6 B I L L» I e LIVROS GALANTES
'Legitiznos Nú. Arti.tico. Amo.ricanos. 6 foto. l2xlB Cl'.S 70.00
pelo reembolao, O, Araujo Carno.iro, -- 'C. Po.tal, 14&6 -- Rio

Peçam-no. CQtQlogoo dos livro.,

Alguém poderá objetar que 'isso é empolgante�, um so�
nho, uma ut_opia. Poderemos at"i rmar' .que não' foram utópi-'
c.o;; 08 ',f,ratados do passado como li' de Versailes, por, e:xem
pi�? O Brasil tem;, de r$�iver 0.8 !\eus, grandes problemas.
e.oirihteh<Jo os' m�le!, s,6cials que �0:S degI:a-tblm" c�mo, o
jogo, a loteria; o alcoolis,mo; a impureza. Para' isso neces$i
ta, do Evangelho em cada lar, em 'cada' cOTa�ão. até que
esta grande Pátria seja' integrada" tio -dinamismo cristão
que'a'tomará grande. bela e feliz.

Ao definir essa influência' 'do Eyangelho sô'bre a S6-,

ciedade. áfirma James Bryce, 'a.lltigo Embajxad!>r da In

glaterra 'em Washington, ,na sua obra "Demoeraeia Moder

na":, "Os cam�nhõs do, Evangelho. vivem; movem-se e pros

seguem na suá ação em uma 'esfera, que lhes é especial. As
fôrças que êles revelam e vivi.fieam. são de valor moral, que
escapam aos estalões terrestre.,. e prevê uma socieda.cÍle
na qual a lei- e a sua sanção 'serão',:su,bstitnidos pe� ,b�
vontade e pelo sentimento de frater:nidade humana ...
Aquele que ama a justiça, cu.ltiva '8. clemêlt-mia e trabalha

pelo bem do seu próximo' como o seu próprio, êle cumpri
rá os seus deveres públicos '.com tiro tão bom espírito CORl

os seus deveres privados. Si um tal es,píiiito ,se influísse
em uma nação' inteira. essa seria uma nação cristã CO,nll)

jamais I'le viu neste mundo.

Poderemos crer e esperar assim a vinda de um mun

do melhor em que impere o sentiment� de paz?
No torvelinho das idéias e das emoções uma coisa �tUI

parece clara: o-..Bem não perdeu a sua fôrça, nem o se.

prestigio. Nas crises mais turvas f\a, experiência humana.
êle é que serve de fanaI. Quando o mundo cansado �e so

frer compreender haver chegado a hora do extremo do À,o
mem, então, por certo surgirá a oportunidad'e de Deus (l••
é o Bem por excelência. Apontar para êsse Supremo' bem.

I
do qual os evangelhos dão testemunho, significa a nOS$a

confiança na ordem universal. a despeito das tragédias R.-

I
manas, e que não perdemos, mesmo nas angústias da hor&

, presente, a fé nos incentives e na prática do Bem.

A cordilheira dos Andes oferece ao viandante que a

,�ontempla imbevecid'o ao atravessá-la, 'o ,espetáculo majes
_

toso' de curvas eaprichpsas, encimaclas por picos eu�a�
��"s. principalmente .qU4lndo tran8PiJl\!l� a linh4 }itorânea

.. do Chile para os pain.pas da Argentina. Aí.. bem na' linha,

,divisória, entre os dois países, ergue·se màjestosa uma es,

tátua de Cristo, segurando' no braço esquerdo, uma cruz;
tendo o outro estendido conclamlul.d1Q o ben,dito priviligio
da pa'z. Na base do pedestal avultam as figuras emblemáti·

éas da Argentina e do Chile, dando·se as mãos, e, sob o pe.

destal a seguinte i'nscrição registrada no capítulo da Bibl�a'
que há pouco vos li deste microfone: "Ele é a nossa paz.

o qual de ambos os povos fez um".

Os govêl"lWS árgentino e chileno colocaram ali êsse

monumento, por demais Bignif�cativo, depois de haverem

resolvido, por arbitragem, a secular questão de' limites que

esteve ao ponto de desencadear terrível guerra entre os

dois povos. Assim, o monumento de Cristo colocado entre

chilenos e argentinos expressa 11m nobre exemplo de .paci
fismo e solidariedade em Cristo, cujas palavras inscritas

no monumento são um eloquente testemunJ:to na solução
cristã ,das pendências iIn,ternacionais ..

Só o espírito de Cristo, que veio para irmanar os ho·

�.,.�ens, poderá irmanar as nações: É a verdade que .ressalt.a
•

""'1.Qela e ad,mirável do ,monumento que se ergUe da hnha dt
"

!"isória da Cordilheira, Andina, �ob u,m céu limpidQ de nu

'Vens, de palxoes, de competições humanas.

O trabalho rlc Versailes, com qrle se esperava pôr têr

mo às guerras, faliu com o fragor de Illovas e sanguentas
'batalhas. Agora, de novo o mundo enfrenta Q problema da

paz.

Podem os homens concertar todos os planos de união

-em que se julguem resolvidos os problemas de ordem ]H.
lítica e econômica, enquanto, porém, não imprimÍrem aos

;;;:eus dissentimentos o espírito do PrÍ,ni:Ípe da Paz, haverá

-apenas tregua, a g'uerra não será d'e todo, aniquilada, nem

terão êles, os homens do presente século, descerrado para

!

I O PROBLEMA' DA PAZ
\

•

�. ALCANTARA SANTOS

o mundo uma nova 'era de paz, de respeito e d-e prosperi
d.ade.

Afirmar-se que só haverá paz na terra quandQ ela fôr

eimentada pelos prineipiq8 de C'risto é, em :nossos cliaII,
fluasi que expor-se ao ridículo, p&is a infeliz tendência do

mundo é par� considerar antiquado todo aquele que crê

no fermento do Evangelho e na ética, do Sermão da Monta

nha. A paz ql!e promailUl dos princípi�s evangélicos é de

real grandeza porque ela se prende /los elos do coração,
A dos tratados, pnramente intelectual, de 'conveniência, de

cálculo, se dissolve pelos dissídios entre os homens tanto

mais depressa quanto mais cêdo as partes contratantes en

contram o motivo para os dissídios,

Ouvimos há dias uma cGnferência interessante no

Inst. B, E. Unidos, em que o orador ressaltou as qualida·
des de Abrahão Lincol. Si quizermos ser realmente justos
teremos de reconhecer que o segredo da grandeza dlo ca

ráter de Líncol está na fonte dos puros e retos princípios
do Evangelho de Cristo, em ,que se inspirou e na qual plas
mou Q seu dJ,ráter.

O mundo necessita de paz. Paz para a livre escolha

dos si.stemas governativos; paz para a entrosagem da orga

nização social; paz para o comércio; paz para a indústria;
paz,mo livre gozo dos bens materiais que o soberano Senhor

dos mundos colocou à nossa disposição; paz para à. livre
I manifestacão de nossas opiniões filosóficas; paz para o

I exercício -da li berdade religiosa; paz para o mundo; paz

"para Ia vida; paz para a morte.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



1'1 i.I
, :1

� I!'�JiI 'li
,

, �I j 'IIIj , !
. I.

i:...•.
', �,: !l

�!! I : I r
"

Ir

Está marcada .par� hoje, a sensacional· 'conteóda tntre LD!["'�tüt aval e Caravana do Ar.
..

Catolicismo·
O' SANTO De

_
DIA

. 21 D� .JULHO
Sta. Praxedes, virçeni

Prexedes vivia em Roma no

tempo do
�

Imperador Marco

Antonio, sendo filha de uma '

das màis ilustres famí1ias. Tor
nou-se santa � célebre por
suas obras de caridade cuja

:

prática, naqueles tempos tem

pestuosos de perseguição, exi
gia coragem 'heróica. A santa

ajudava os perseguidos, ora

, Direção'cele PED.RO: PAULO MACHADO ocultando-os em sua casa, ora

HOJE�
- exortando-os á constância Da

.

,
AOS CRONISTAS ESPORTIVOS DO PARA.l�A custeadas pelos Clubes, deven- té, ora fornecendo víveres e -

Futebol Waldir de Oliveira, Santos. do combinar, oportunamente, roupas aos cristãos presos nos
Avaí x caravana do Ar Especial para "O· Estado Esportivo", o pagamento 'por jogo que se cároeres. CostUilIlava sepultar

(Campeonato de Aspirantes), Como sempre, os cronistas esportivos da terra dos pínheí- realizar,. be� como o tempo de
os corpos dos mártires. Quan-

ás 13,30 horas. raís continuam com apulpos desairosos a menosprezar o es- permanencia nesse E s t a d o. do o Imperador soube que, na
Caravana do Ar. x Avaí porte cá da terra. -: .'.'

_.- . - . Uma vez -díscutído e -exposto (;) Casa 'dá virgem, os católicos se

(Campeonato da la Divisão) ás, Ainda agora, mais umavez, pela secção esportiva de "A assunto e' jUÍlgado realizável, reuniam para a celebração das
'15,30 horas. Gazeta do Povo", que se edita na capital do Estado limítrofe, então oficializaremos os enten- sta. Missa, mandou prender a

Vera Cruz x Olímpico (Csm- dn pomposa "manchete", atacam o "soccer" catarinense, es- dimentos entre os, grêmios es- todos e degolá-los.. Praxedes
peonato da ,2a Divisão).,'ás 9,30 quecendo, porém, de olhar o "seu rabo" de vandálicos. portívos interessados. Tudc

que escapou a esta morte, ficou
horas. É sempre assim, - "o macaco não olha o rabo que tem", isto para agosto ou setembro, tão triste que pediu a Deus

Voleibol corno nos ensina popular anexim. se o frio eo Campeonato Brasi- chamasse-a pat:fl si. Deus aten-
Ubiratan x Grêmio Cultural Quem sabe se os comentadores esportivos do Paraná pen- leíro não constituirem -impeoi- deu ao pedido, e Praxedes mor-

(Torneie Aberto' de VoleibOl e sam que o futeból só é praticado em seu solo? lhos. reu aos 21 de �ulho de 164.
Basquetebol), pela manhã. Para nós, os ataques que ultimamente temos sofrido dos' Para eolaborar nas infor-

Basquetebol araucarianos nos servem, desta feita, de lição. mações que o amigo como cro-
'" * '"

Bandeirante x Uh i r a t a n Sim, dizemos de lição, porque tôdas as vezes que Florianó- nista, necessita, devo dizer-lhe Horário das santas Missas

(Torneio Aberto de Voleibol e polis hospeda uma embaixada esportiva' do 'Paraná sempre que"o Clube Atlético Mineiro 'para Dó'f1'l/lngo '

.

.Basquetebol), pela manhã. nos mostramos pródigos em recepcioná-Ia com "soírées" e ou- permanece invicto na lideran- Catedral: 6, ___: 7, - 8 e lO'

Ubiratan x Lira (.ifnfanto·Ju- tras causas mais, para, em recompensa, recebermos os "ponta- ça do Campeonato de Minas boras. .

veníl - (Torneio Aberto de pés" dos paranáenses.
.

_ I Gerias e que seu-presidente é o
/

Novena: ás 19 horas. .,

Voleibol ,e Basquetebol), pela Ainda não estamos esquecidos de todo da mudança que jornatísta dr. Gregório Canê- Em dias da semana: Missa:
manhã. 'ys componentes de um "scratch" curitibano, quando de re- do, e que, sob nossa atual dire- ás 7 horas.

" * '"
gresso de Pôrto Alegre, depois de ter sofrido uma fragorosa toria, o Atlético realizou 22 [o- Lgrej@. de S. Francisco: 7,.-

FRENTE A F;�ENTE AVAl E derrota, e ter 'pernoitado aqui na ilha, quiz fazer no conheci- gos sem uma derrota, incluídos 9 horas. ,

CARAVANA DO AR do "Hotel Metropol", levando, em seu poder, toalhas, gar- os jogos com o Corintians Pau:" Hospital de Caridade: 5;30
Os jogos entre caravaneiros fos, lençóis e outras cousas. '.. lista; os dois maiores quadros - 8 h(}ras.' .

·e avaíanos sempre proporcío- Sempresoubemos respeitar o que é alheio, e nunca ofen- do Paraná; o campeão do Pa- Puríssimo Coração de Ma

.naram aos aficionados do es- demos nem maltratemos quem quer que seja. I raguai e o Botafogo e o Améri- ria (Parto): 8' horas.�. .

�
.

.porte bretão espetác�los eletrí- Dizer que temos receio de enfrentar o seu "scratch", é ca do Rio. O "team", após a Igreja de sto. Antomo: 7, 1'5'
zantes e disputados com ar- muita ousadia.

.

excursão ao Paraná e São Pau-Lê horas.

dor, combatividade, técnica e Do que temos 'muito receio é de sairmos mortos do gra- lo, foi recomposto com' dois I Igreja de S. Sebastião: 6,30
-díscíplína. ..

mado, como quasí aconteceu em 1944.
. grandes elementos, tornan.do- horas.. .

'�'" .

Nos muitos encontros que Podem os cronistas araucaríanos, darem-se por felizes se se mais harmonioso e eficiente. Igreja de Sta. Terezinha; '8

travaram, quer amistosos ou nós não formos ao Paraná, para com êles disputar o campeo- Submeto meu vasto plano á horas: '.

-oücíaís, Avaí e Caravana do nato na-cional, que se aproxima, pois, só assim, o pouparemos sua censura e para ele solicito Capela do Monserrat: 8 ho

.Ar souberam elevar bem alto de sofrer, como das vezes anteriores, uma. "tunda" dos gaú- sua eficiente colaboração. Seu raso

'os seus pavilhões é' correspon- chos, lá no Rio Grande e atémesmo em sua própria terra. '

amigo, admirador atento, Capela da_Base Aé:-ea: 8,.hr�.
der.á expectativa que leva bem Já se passou o tempo em que os seus "cracks" foram me- A:loysio Leite Guimarães. Asilo Irmão J<:aqmm: 6 hra,
.a sério uma contenda. entre lhores no manejo da pelota do que os nossos.

.

'x' Saco dos Limêes: 8 horas .

.ambos, porque tem corno úní- Será bom os paranáenses pensar, que .nos seus seleciona- SAO. PAULO X PALMEIRAS Ginásío: 5, - 6, - 7:Y.l ;
(sé-

co objetivo agradar em todos dos, sempre deram a sua cooperação com denodo e fibra mui- Em São Paulo,' no Estádio alunos); - 8,30 �oras.
tf

·(JS seus lances.' tos catarínenses, o que vem provar que os seus "scratchs" sem- Municipal do Pacaembú, o lí- capela de S. LUlZ: 7, - 8;15
Hoje, á tarde, no campo

.

da pre dependeram do ardor e da fíbra de futebolistas barriga- der do
_ atual campeonato pau- horas.

.'

F. C, D., ;prosseguindo o Cam- verdes. _,
,. lista, São Paulo F. C., enfren- Capela do Abngo de Mene-

peonato Amadorista, os rapa- Que sosseguem os cronistas esportivos das araucarias. tará hoje seu velho rival, ores: 6 horas.
.

zes do famoso grêmio azurra Que antes de tecer os seus comentários, olhem para o seu "ra- Palmeiras. Trindade: Matriz ; 8 horas.

pízarão o <gramado para mais bo", e depois guardem silêncio, porque nós, catarinenses, temos x João Pessoa (Estreito): 7

um sensacional combate com assuntos de sobra para respondê-los com dignidade e altivez.. VÉRA· CRUZ X OLíMPICO horas (igreja) - '9 h-oras .(ca-
os seus leais e valentes adver- Que fiquem os raoíscadores fut�olí,sticos. do. Paraná ce!- No gramado da rua Bocaíu- pela). ,

.sáríos, os rapazes da agremía- tos de uma cousa: "Para perdemos nao e preciso Irmos â Sao va, ás 9,30 horas de hoje, deve- Sa(J Jose: 7,30 - 9,30 horas.

"cão 'da Base Aérea.
'

Paulo, como apregoam, mas; também, a êles não será preciso rão encontrar-se os quadros
�

A. luta está deapertando .

de- sair do Paraná, pois, os gauchos, corno sempre, aplícar-lhes-ão do Véra Cruz e do Olímpico,
',susado .ínterêsse � o maior 'eh- a "goleada" em seus próprios gramados como em 1944. em prosseguimento do Cam-
.tusíasmo no 'm�io eSportivo Por hoje, é só. Até breve, si Deus quiser.

.

•
peonato Amadorista da segun�

.ilhéu; sendo qUê' tal ansiosida- .!ia divisão.
de arrastará ao local do COln- Geral - Cr$ 2,DO; militares treito intercambio. com .os su- Adiado por quatro vezes de
bate- uma: muLti<i'ão 'de "f11ns" farda:do's - Cr$ 1,00; Crianças linos, já que tão grato nos foi vida ás grap,des chuvas, os

.<los doi� CIubes, sem falar no :..:._ Cr$ 1,00; Senhoritas o contacto ,C'om nossos bons grêmios aeÍma aludidos encon-

públiCó '�quê' comparecerá ao Gratis> amigos paranáenses, desejada traram tempo suficiente ,para
.cotejo. '.'

..
.

'.

x
. poder contar para êsse fim se concentrarem para o jogo

Os quadros, salvo modifica- O ATLÉTICO MINEIRO PRO- com _o distinto e :prestigioso de hoje, estando todos os seus

ções, estão assim. escalados: ,VAVELMENTE EXCURSIO- jornalista. Sem carater ofidal, jogadores bem dispostos e

Avaí: Adolfo, Fatéco'e Tavi- 'NARA A SANTA CATARINA pois não tenho a resolução do prontos para os noventa minu-

�nho; Ivany, Boos e Henrique; O nosSo coléga Arybaldo Atlético de cuja diretoria sou tos de trabalho no ta;pete-verde
Mando, Nizeta; Amau�y, Tião Póvoas recebeu de, Mi nas modesto eleniento, venho di- "efeceano". ;;...-----_---------
ie Zacki.· Gerais a seguinte carta: zer-lhe e colher sua abalisada O encontro séi:'á dirigido pelo ACÁCIO FOI SUSPENSO

Caravana do Ar: Peixoto, "Prez� amigo Aribaldo o,p'inião: pretendo propor ao sr. Izidro Costa, funcionando O Tribunal de' Justiça Des-
.

Waldir e Moracy; Gato, Harol- Póvoas. - Cordiais saudações. meu clube. uma excursão a como representante da F. C, D. portiva, em sessão de ante-'on

do e Verzola; Lebetinha, Con- - Em maio do corrente 'ano, Santa Catarina e Rio Grande o sr. Eduardo Vitor C.abral tem, suspendeu por 2 jogos o

rado, 'Leonidas, Silva e Hazan .. quando ainda em Curitiba, on- do Sul, que poderá desenvol- Os ingressos serão vendidos jogador AcáJCio Flores Trinda
. O jogo entre Aspirantes será de chefiava a delegação do Clu- ver-se da seguinte maneira': pela importancia de C_r$ 1,50: de, do Caravana do Ar, incurso
iniciado ás 13,30 horas e o be Atlético Mineiro, por inter- Em agosto, depois do dia lO, x nos artigos 3330 e 3340 do C. B_

.prjndpal ás 15,30 horas. médio do amigo, recebi convi- po.deria o "team" sair daqui e A 3a RODADA DO CAMPEO- F. (ofensa moral ao juiz).
Servirão como juizes: Iz.idro te dos acatadDS grêmios Avaí fazer um }ogç:> com o São Pau� NATO CARIOCA x

Costa, para o jogo entre aspi- e Figueirense para dois amis- lo; de lá iria até Santa Catari- No Rio de Janeiro serão rea- MULTADO O AVAÍ
rantes, e Agapito Ve!oso, para tosos nessa im-portante capital. na para jogar com o Avaí, o li-zados hoje os encontros que O Tribunal de Justiça Des-

o errilbate principaL. Por motivQs constantes dos te- Ftgueirense e um clube de Blu- se seguem, em prosseguimento portiva, ante-ontem reunido.
Representará a F. C. D. o sr. legramas trocados, não foi da-Imenau que nos· mandou convi- do certame carioca: multou o Avaí em Cr$ 100,00,.

C.9.rlo� José Batista,: . d? ao At1éti:co Mineiro oportu-, te �esse s��tido. De Florianó- Flamengo x São Cristovão. como incurso no Arti:go 2940

Os mgressos serao vendidos mdade de a;presentar-se aos POlIS segmrIa o quadro para Fluminense x Bangú. do C. B. F. (deixar de prestar
pelos preços seguintes: Arqui- catarinenses. Estando eu na P:arto Alegre, Cumpre acen- Botafogo x Madureira. I as saudações devidas á entida-

.

bancadas, - Cr$ 4,00; Arqui- intencão de proporcionar ao tuar que as despesas da está- Vasco x Canto do Rio. ) de e á equipe adversária (Pau-
bancadas (Sócio..s) - Cr$ 2,00; meu clube me'i.os de iniciar es- dia em Santa Catarina sejam América x Bonsucesso.

)

Rádio
T'elegrafist a
Pi'ecisq-se poro traba
lhar olqu.m.a hora:8 __ o -

por dia.

,
.

Bom ordenado.

Tratar nesta redação·

l

I
"

I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'J� CO���� _.�INlSTª,�I_rVo.l_'--
. -� �- DO ESíADO DE SANTA

99' sessão 7egi��!�����e /"Pl�. d� 19�61
Ã hora reg imerrtal; sob a presidência do sr ,

-dr. Ylmar Corrêa e C?m _

a presença dos s�s.
_nselhei ros Severo Simões, Jase Benedi to

Salgado de Oliveira e Jairo Callado, o sr. pre

sidente declara aberta a ,sessão, fl1nciona�do
Como secretár-io, o sr. I...uiz .,_9svalclo Ferreira
<fé Melo.

E.l·pcdiellte
O st-. secretário faz à leitura da ata da �s

....

são anterior 'que, posta em debates, e aprovada
.sern emendas. \

.

O .sr. secretário procede à leitura dos se-

guintes documentos:... _.

__. Ofício da ru,terv�l1ton.a. federal, etl9;-n!
n11alld\) o .projeto de �eç;:etO'lel, que abre" cre

'dito especIal de Cr$ .,6.400,00 .

...- Ofício da Interventoria Iederaf, envian

do. o projeto de decreto-lei, q_ue regula a. (fU�S-
· tão 'das ydespesas 'a que estão os n1UJllCl]HQS

.6hrigados.. rem os .prcrventos· tlevidos aos seus

servelltuiu"ios.. "

. .
-

_ -Oficio do De.partamento das Muutcipali-
.d.ades, eru:aminhando o processo n. 413, da

Prefeitura de L�� dh di'rz '

. A.·· Casa "prova� ,por_ unanimidade de

VOlos.11os pareceres os. 1:>3, 104 e 15·5.

Vão à impressâc os pareceres
.

. N. 127
O Prefeito ]I{unicipal de .Biguacu submete I

.a êste COllSelho para o de�ido e:xa.TlJ� �. apr?- t
-vação o relato minUC10SO de sua administração

l'"" exercicio de 1945.
.. , .

Peta leitura do relatono em referêncja con

'venci-me da operosidade e honestidade de�lls- !
1·raJas pela citado .governante, que. �I�)U as,
.J.esilnDs daquela comuna com clarividência e

desmrtlnio.·
,

Assim, com o meu vote favorável gfereço .a

Casa a 'seg1.tÍl>te
,

. Conclusii»
,O

I
Conselho Administrativo do Estade é de

EareCe1' que seja aprovado o retatór-io ��f'eT'en.t:e
ao exercicio de 1945, apresentado pela PrcrCl-,tum Rluni.ci!l<'ll de Biguaçu, .

S. 5., em F'loriauópolis, 16.àe i rslho de 1946.

.. !:;.i"o Câlla.rlo, r�lator. I
N. 158 1A Interventor-ia federal submete à considera-

4;âo dêste Conselho Administrativo um projeto
-de decreto-lei Que visa modificar a redação de
diversos artigos do decreto-lei 0.. 1.299, de 20
de março de 1945 que criou O Estatuto da
Fôrça 1"01 ida} do Estado.

.

Apenso ao p-rocesso está trma cópia do ofi
ci'o n, i 12, de 31 de maio do corrente ano,
jror intermédio do qual o sr. ro:onei c�,,!atl.
dante geral da l·eferida Cor(Xlraçao se q;nglU
ao exma. sr.. secr(.-tário da Segllr'ança l"úbliJ;a
<lo Estado, apresentandu, com perfeito co�eci.
,meu.ro (1.e causa, as !.>em h,ndamerutadas razões

tias nrodIficaçõei; Propostas..
Exarnin.a1l1lo 1'",10 e""",plar do Estatuto aue·

xo ao processo as diversos artigos cujas modi�
iica.ções· se pro.põc, veritiquei que justas sãó
as razões apresen1adas, po-rissQ que, .sou favn·
nívd à sua aprm,ração. Entretanto. na can'for
·millade COm. o arfo 17, n. n, do decreto-Ui fe-
deml 11. 1.20.2, de 8 de abril de 1939, ofcre·ço
à Ca5a as seguintes

Ct1n.dusfjes
10) O projeto ue c!ecreto-le\ da fllterventol'ia

federal, enviado etp_ o-fício 479, de (1 do corren

te mês e ano, é con.sidera� COlno tendó _a SUéf.

vllJêocia condicionada à aprovação do e-xmo .

.0'0 Presidente da Repllblica;
2>;{) Ú CanS1elho Admiui.strativo �o Es!ada,

tend\> em vista estar·.perfeltamente )ustthcarlo
,,'pedido;· opina fávo�.àvelmen�. à aprovação. do
l,rojeto de decreto-I<" nos termos eru que se

:><:h" redigido... ..

S. 5., em F�orianóp"lis> 17 .de julho de .194.6.
... __ '_�'. c. •• __

' �, __ • :$.eve1'L��t.1�_Õ(!:r.l ..!eJ2-!:.�r._.

. N. 159
· A Intel'ven.!oria ·fede+a:1 do Estado submete
à considel·açáa. dêste Conselho Admiuistrati\'o
um projeto de decreto-}e1 que V'�sa m�).viiuentar
diversas verbas do or�amento ,dD cotrente ('xcr�.

cido do Departamento Estad"a1 de Estatistica.
J)�orrentes das anulações de diversas ver·

liaS ficam abel"Íos créditos suplementares às
.(}t1t�as verbas num t.otal equiva.lente, afim-de
atender às despesas .com a reforma openlda 110·
n. 1�.· :e., autorizadas pelo decreto·lei n. ·109-..'\.
de 31 do janeiro do C<1rrcnte alio.

Assinl é que, segundo esclarece o sr. dire·

tOl-,geralr4o DEE., em .ofício n. _2.138, envia-.
do ao sr. lnterveutor te.der.al, nao houve ne·

n}ltlll1 aumento:: no total -orçamentário destinado
aquele Departamento em conse(lüênda <la mo�

Y;mellita,c;ão proposta.
A Contadol'iâ Geral do Estado nada objetou.
Assim sendo, nada tenllO a Ql)01", porisso que:

ofereço à Casa o seguinte .

Pmjeto de 7c.;oI"ção
'0- Conselho Administrativo do Estada, éllU·O·

va, nos têrmos em que está redigido, o proj cto
dA decreto-lei tia rnterventoria federal. envÜ:ldo
em_ ofício n. 493, de 11 do corrente mês' e ano.

.

S. S., em Florianópolis, 17 de julho-de J946_
Severo Si1nôes� relator.

EXPEDJENTr� DA PRESIDENCIA
P,'ocessos dlstl'ibuido'S

Ao sr. Salgado de Oliveira - Projeto de ele·
cl'eto-lei da Prefeitura de Laguna, que C:lutori
za ao 13;xecutivo l\1"tmicipal a ceder, nO Cen1j·
tério, doís metros quadrados de terreno à fa
milia do engenheiro Júlio de Sá J�ocha_ .

Ao sr. Severo Simões - Projeto de decreto.
lei da Interventoria federal, que regula a ques�
tão das despesas a que estã5) os nlUnicípios
obl'igados� coiu os proventos devidos aos seus

serventuários; projeto de decreto-Iei da Inte!'p
ventoria federal, que abre um crédito especial
de Cr$ 49.300,00.

.

Ao Sl-. Jairo C:,!laGo - Projeto de decreto,
lei da lnterventoria federal, que abre um cré
dito especial de Cr$ :16.400,00_

Resoluções e_<'pedidas
RF;SOT.UÇÃO N_ J 5.1

É apr.ovado, nos têrmos ahaixo, () pro.jeto de
.(lecreto-Jei da Prefeitura 1vfunicipal de Curiti·
bal1os, remetido com o ofício n. 93/1.402, ue
S de julho de 1946, do Departamento das Mu.
11icipalidades.
'.te:do do iN'ojeto de decreto�lci nos têrmos em

q1te se acha redigido
Art. 1 Q - Para efeito. de suspensão do fra.

balho, 11a forma. da legislação vigente, será
('Ol1siderado feriado civil, de acôrdo com a

tradição dêste lV[unicÍpio, respeitadas as exce

ções. da lf'i ou instnlções do 1'Iinistério do- '1'1':1-
])alho, Indústria e Comércio, o dia 7 de ma.io,
<lata (la instalação do :Município,
Art. 2" - ]�ste ,lecreto-Iei entrará em vigo!'

l1a data de sua publicação:, revogadas as dispo.
sições em cOlltrário.

·

Florianópolis', 17 �le julho de ·1946.
)lIma,.' Corrêa., presidente.
Puhlicada na Secretal'ia do Con�t'II1(\ Admi.

nistrativo do Estado, em 17 de julho de 1946.
Lu}::: OS'iJaldo Ferreira de JUelol secreiàno

a.dministnltivo.

RESOLUÇÃO N. 154
É aprovado, nos têrmos ahaixo, o projeto de

(Jecl'('to·lei da Pl�efeitl1ra ivrllnicipal de Cl'cs.
ciuma. renletido COI11 o oficio n. 93/1.402, (Ie
8 de j1llho rIe 1946. do Departamento das Mu.
nícipali(lades.
Tc.t-to do pfojrto de decreto·le·i 110S tê7'1nos em

que se acha 1'edioida
Art. 111 _. Fica a Prefeitura .\funicipaI au.

fOl'izada a receber, em doacão, de Jorge SaYi,
ht'asileir(), e de sua mulher. um terreno com
a área de .1.óOO metros ql1adradn�. !'itllurlô IH"'':::.

ta cidade, confronfando ao norte com ri. rua

1 . .. que, proporcionalmente
ao seu tamanho, lS?,O as fonni

sas que possuem o maior cére
�ro entre todos os· animais.
2. _. que, na Europa, o quoci

ente de habítantes por quilô
metro quadrado é de 53, na.

Asia de 23, na América do Nor!
te de 7, na América do Sul de
5, na Africa de 5, e nnaímente
na Oceania de apenas 1.
3.:. que o cidadão Thom.as

Duncan, falecido· recentemente
em Liverpool, deixou a sua for
tuna. de 6{);OOO libras para que
fosse dividida equitativamente
entre todas'. as pessoas chama
das Th6.mas residentes na In

glaterra.
4 ... que existem três lugares:

"no mundo onde se conhec€ uma

estranha neve de coloração ver
de: nos arredores do Monte He

kla; na Islândia; nas proximi
dades da embocadura do ' rio

Obi, na Sibéria; e finalmente
na América do Sul,. pró.xirno ..

Quitei, no Equador'
5. .. que algumas. casas co-

merciais de éNova York vendem
toalhas marcadas . Com nomes

sugestivos, tais como "Casa
Branca ", Embaixada da Fran-

.. :ça",.· ..Paláeió J:3,uckingllam "•
etc., e que êsse a.l'tigo se desti
na exclusivamente âós .compra
dores que. gostam de passar por
importantes, os quais com aque-

I
las toª,lhas pode.m demcinstrar
aos amigos que· são·muito via
jados.

... 6:' . '. que o número de linguas:
e dialetos'que se falam no mun............................�......................... do contempor�neo as�ende a

um-tOtal de 3.424; que, sómen
te nos Estados·Unidos, calcula-

I.

se que se falam mais de 1.600:
dêles; . que -325 milhões de pes
soas falam . ihglês, fispallholr
francês,: alemão,· italiano ou

russo; e que, de tôdas as lín
guas que hoje sç' falam, o chi
nês é a mais antiga, enquant{)'
que o hebráico é a mais antiga
das .línguas que se escrevem.

I QUER VESTIR-SE COM CONfORTO E ELEGANCIA ?

.• • _PROCURE.A

alfal!"��!!� s�!d��I��O�doMello I BOT�d:�e��C.?

limpa mais

'agrada mais
rende mais
... e émuito lógico que este

jam de acordo: Kotvnos é
o creme' dental' de todo.
os leres. A generosa espu
me de Kolynos chega a to

dos os intersticios dos den
te� ... Kolynos limpa com- �c
pletamente os dentes semJarranhar o esmalte, embe-
leza . o sorriso .,.. e rende �li!t'!I.fJ7j-'"
mais'!

I !im� �.�.! �ot:b.l:�d!E�����! d�!�!O��:
get"81� p�OeUf'a pelSÓs de bôa; apreaettNção •. idonêa. e

relacionada •. como ·s gente· vcodedor, . pdo sistema de

Reembo-ào �o.stal. Cartas· indicando referênciaa pate.
"ATLANTIDA" Rua Gé'neral OzoriQ, 188 A-. 5.0 andar

SÃO PAULO.."

�
.'.

Para Transport�
Esco�ha um

Econômico lriterestadoal

Internationa I

-.

Cabelos Brancos �
,

-

o transporte pesado nas estradas exige um caminhão com

resistência fôrça, economia e vida longa. E estas são as

razões por que tantos operadores escolhem os caminhões

International para serviços entre Municípios e Estad1)s.

O motor International "Diamante Verde", possante, econô

mico e de fwncionamento suave, proporciona maior rendi

mento com meno� consumo de combustível _ uma grande

vantagem nos transportes a longa distância por estradas

acidentadas .

P�ocure conhecer melhor a série International, pedindo-nos
folhetos descritivos e

Copyrigltl d�

TheNAVE rOU.nU8Dll-

Laboratório

Sina·' de velbice

o

II
-
..........

Com OI produtos ela I.""na·
Iionul Harv.""r V. S. 01>16..
.. proteçiio ele 11S ".01 d.
••periincia e SII""�..

informações

compromisso:

sem

R9dio-Tecnico-Elect:ron .

FUfld�do e·m 1935
Montagem de rádios, Ampli

. fjcodore.-Tran.mi••Oll'e.
Matu;al importod", direta-

mente do. U. S. A.
Proprietário

Otomu Georges Bõhm
Eteêbe - Tecnico - Profi..iopo' .

formado no EurofJo
Florion6politl

�uo João Pinto n. 29 .� Sob.

A Loç&o B"itha�t. fo:t �o!.
tal' a côe ·oat\U<l1 primi-till'Cl
.4coli>tonho, louro. ·doi.rGd·Q ou

ne.g �o) em PQ·ulÍo tempo Nao
é tint.p.pa Não ma.ncha e não
.u)a.

. O •• \1 u.o é Hmpo,
faço.;l s ogra.d.á· ...e.l.
A L"Ção �d.ihaT\t� extingu..

08 C�II"o.", o pru.-·i.-I·o., o aebo··
rhão e tótio. (li' of:ecçõea P<l
ro•.it.á.rios do cabelo, ollsim

•
como comtn;.te o eol",icie, re

vito·lizotuio os l'OlZ... c.o.pi10-
1'.8.' t�d opro·vodo Pltlo Oepq.r
tomento Nacional de Soúde
Pú.bhco.

I
I

c_
Concessionárioe:
RAMOS &: elA.

COM MfNSAUDADf TÃO
ECONÔMICA V.·'POOERP;�
-eSTUDAR, EM SUA PR�·
.PRIA C_ASA, "MA .PROFIS-
._� -- -SAO LUC�A'TtVA. .

COMERCIO-SANCARIO'FARMACIA
RÁDIO' COSTURA --TAQUIGRAfiA
JORNAliSMO -PUBLICIDADE

PEÇA FOLiiETOS GRATIS

ASSOCIAÇAb ,EDUCACIONAL
CAIXA POSTAL 58·S-S.PAUlO

. NOM·E .• __ . . _ . ..

- R U'A : __ . _ _ _ _ _ _ _ _ __

lOCALlIIADE. • _

, ESTADO-__ • _. _ ;,� '2.': , _

o vigor do organismo huma-
no e a plenitude da sua vi

talidade está no equilíbrio das
hmçôes glanduiares. Glantqna.
á base de extràtos de glandu
las e vitaminas, normalisa essas

funções e imprime ao organis
mo novas forcas propulsoras.
Desperta energias adormeci

das, trazendo ao homem a ale

gria de viver. Tubos com 20 dra

qeas. Expansão Científica S/A.
- Caixa Postal. 396 - S. Paulo.

Rua João Pinto, 9 - ex. Postal 220 - Fone
Tel. Somare - Florianópolis.

1.641

Anita Gariha1di, ao sul e a. oeste, com terras
dos doadores, e a leste com a rua l\farcelo Lo�
detti, para nele ser COTlstI'uido o l\1.ercado Pü.
hlico J'VI.uniciI1al.
Art. 2° - .1tste decreto.-lei. entrará enl 'vigor

n.a _data de sua ,Publicação, revogada" as dispo, ISIcoes em contrano.
l'Iorianópolis, 17 de julho de 1946.
Y lmq," Corrêa, pre�idcnte,

IPublicada na Secretaria no Cu�sclho Admj.
nistrativo do Estado, em 17 de julho de 1946_
LU,i:l Osvaldo Ferrci·ra de ,.i'leto, secretáno.

administrativo.

RESOLUÇÃO N. 155
É aprovado, 1105 têrmos ahaixo, o projeto de

decl'cto-Jei da Prefeitura :Municipal de Nova
'l'rento, remetido com o ofício 11. 77 II .330, de
24 de junho de 1946. do Departa;nellto das
?vlunicipalic1ades.

.
.

TC:l,to do projeto de dec1'{.>to-fe-i nos tênnns em

qUt' se adw -redigido
Art. 1 Q - Fica aherto, por conta do saldo

do exercício anterior, o crédito-.espccial de ·tun

mil e oito cruzeiros (C,·S 1.008.00) ,lestinado
au pagamento, no corrente exercício, dos pro
ventos da aposentadoria de Victor Emanuel
Ar azzoli.
Art. 2° - l?;ste decreto--1ei entrará em vigor

na .. data de sua publicação, revogadas as dis]Jo
sições em contrário.
Florianópolis, 17 de julho de 1946.
Y/mal' Cm l'êa� presidente,
Publicada na Secretaria do Conselho Ad111i�

nistratiyo do Estado. em 17 de ju1ho de 194.6.
[11/· ... (),\·�Iflldo Ferreira da Jl:lclo secretáno

administrativo.
'
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I o frio �ontinua, retransindo, trespassando a carae do'! sub1"vestldos. que não são� POO(l�s'�
ti' �om verdadeiro �olíteDtameDto que estamos recebendo donativos de roupas, de· corpo ou� d·,
cama usadas ou Dovas, para Ibes dar o piedoso destino do auxilio aos necessitados. ,4'8 com,s-,

'sões, faremo's entrega de quanto .DOS for remetido. Apelamos,. uma vez mais,
.,

. para a liberalidade cristã da nossa aeate,

\

Il _Alemanha, não pode ser adminisiadà
sem livre intercâmbio econõmiEu

Entre nós, brasüeiros, há,
desde muito tempo, certo pre
conceito radicado contra os que
se aplicam ao trabalho que exi-
ge esfôrço físico, contra os que
se dedicam á labuta de, fábrica
ou ao labor árduo do campo. A
atividade braçal, o trabalho ma
nual são considerados -, se lião
franca e declaradamente, pelo
menos subjetivamente, através
de velho preconcelto .lá arraiga
do - são considerados atívtda
des menos dignas, desonrosas
ou, pelo menos, ,desairosas para
quem delas se ocupa. F; habi
tuaI a nossos padrões e concei
tos já í'ormados de moral, 11e
prestígto, de vida social, o con
siderarmos o uso do macacão
incompatível com o (lo "smo
okíng"; a mão que maneja a pe-
na ou que só se ergue para o

mando, não se deverá confnndír
com a. que criou borbulhas e
excrescêncías à força de bran
dir o machado ou de empunhar
o 'maçarico.
Êsse tácito . desmerecimento

ao homem que sua para viver,
à profissão que se não limita
exclusivamente ii atividade inte
lectual, teve origem. por certo,

-

'DOS, tempos encar-dldos da es-
cravidão: o branco, o senhor, se
limitava a' pensar e ordenar; ca
bia ao neg-ro escravo o "pegar
no pesado". O complexo subsis
tiu, }JQr certo, na formação psí
quica de nossa gente e, ainda
hoje, qualquer de nós, prefere
ser um engravatado auxiliar' de
eseeítõi-ío, a se apresentar como
meeâníeo-téeníco, de macacão.

SUITado e mãos sujas de graxa,
Somos atraídos, irresistivel
ulI'nte - para 'que negá-lo? ...:...

pelo trabalho sedentário, de es. -

, critório, eonf'inado.. em quatro
paredes e resumido no rabiscar
papéis. Somos funcionários pú
blíeos por excelência. '

Não se coaduna conosco O ca
bo da enxada, nem os' painéis
da 'maquinária, nem o aço, da
chave-ínglêsa, nem mesmo as
lentes do teodolito.' Preferímos
ser intelectuais a 'ser técnicos.

E é mau que sejamos assim. JNosso país, em sua atual situa
ção, necessita prementemente
de 1'I"ali7..adores, de exeeutores,(]e �laD(latários. Para a 4:s.tabilizaçao econômica, é absoluta
mente inf1ispensável a melho-
ria, o a)wrfllil'.'oamento, a evolu
cão da técnica, da mão-de-obra.
Nosso operaríado carece, quase
sempre, 110 aperfeiçoamento tée
lllCO. Esse nã,o será conseguido
enquanto não se der, lia escala
dos valores sociais, ao homem
da oficina, o ])restígio a que êle
faz jus. Só então, moralmente
ampa�'ada e prestigiada, atrairá
tal atividade mais va]ores Ímli
vidualielades capazes ele �ervir,de modo efetivo e eficiente, na
recqnstrução da Pátria.

.

Todo labor é nobre. Não é pre
CiSO repetir, aqui, a célebre fra
se de Rui.
])p; vêz que se orienta peja 110-

ne!óltid�de,. que o propugne por
uma fmahdade nobre a labuta
se dignifica. Se vale'muito o
que .é. mestl'e no lançar ao papel

I as �lljgraJlas do' pensam�nto, as
, sutde7..'lS do sentir, não vale me
nos, 1)01" certo, o que arraJl�a da

I
terra o miuério. o que extrai do
millél'jo o metal, o que faz (lo
meull a Chal'nla, o que lavra
com ela a terra e - com os
meios (lue ela mesma fornl'('I'U

_______•• - arranca·lhe do seio a fertm-
dac1e, a exuberância. a fartul';l.
Se "não cora o livro de om-,

brear com o sabre" também
lião se devl'rão envc;'gonhar de
formal··lhes ao lado o arado a
bigorna, a serra ou a pá.

'

Há tanta nobrl'za nó dar for
ma gl'áfica e pCl'manentp aos
pensanlf'utos quanto no 'trans
fOJ:mar farrapos em Péll)f'l fll'le
"aI receber as idt5ias (lo inte.
lectual.

•

I
--------------------�----------------------��----------- I

Notas políticas'
,
Na reportagem, ontem

di-Ivu!gada pelo ,Diário, sôbre a

Convenção da U.D,.N., recest

temente realizada nesta Ca
pital, cumpre-nos retificar: '

1.0) - O sr, cel, Aristiliano t

Ramos não s.e retirou da
sessão que elegeu a direção
suprema da U.D.N., pelo sim
ples motivo de a ela não
haver comparecido;

2.0) --:- h o u v e abstenções
nesse pleito, tanto assim que

t

sendo 65 os votantes, só com,-,pareceram à urna 48.
Errem no português! E'

vício! Modificar a aritmética,
contudo, é forte ...

, preten
são!

lulhOFlorlaftÓDoIb, 21 tt. de 1946, I
I'

i
i

\ Homenagens' ao
.Cardeal D. Jaime
Câmara
Proseeçuituio as homena

gens prestadas à Sua Eminên
cia, o Cardeal. Câmara, por 11W

tito de'Sua visita a Santa ca
tarina de onde ,é ilustre filho,
ioi orçanizaâo ,

o programa
que seque:

, • -Dlü 22 - Recepção em Bi
quaçú, ás 15 horas, pelo Snr.
Interventor Federal e autorida
des;
Formatura dos escolares na

Tua Felipe Schmidt;
Saudação no Palácio do Go

uêrno pêlO desembargador Jo
sé Ferreira Bastos, em nome

do Govêrno do Estado;
Dia 23 �' Banquete no Pa

lácio oferecido pelo Gouêrno
, do Estado.

Visita a estabelecimentos de
assistência social. Moscou, 20 (U. P.) - Fale-
'Sua Eminência visitou, on- ceu hoje o sábio russo Alexan

'tem São José, onde celebrou. dre Bogomolitz, que havia des
u'a

\míssa 'solene, ás '9 horas; coberto um soro para ° prolon
segumdo depois para Azambu- ga:mento da duração da vida
ja, de onde regressará dia \ 22 humana.
pró:timo.

"
"

••,__

'

_

Faleceu �o sú"bio
russo Bogomolitz·

: i
! I

\1
\I"

\\

LENTES DE CONTATO ATIVIDADES '

'

o Dr. Sev88 Lacerda' comu- ESPERANTISTAS
'nica aos seus clientes e ia- O Clube Esperontista de
teressades, que, faz indica- Florianópolis levou a efeito,
ções e prescrições de' lentes conforme noticiáramos, sua

de contato (lentes invisíveís) aula inaugural do 4.0 Curso
para astigmatiamo, alta mio- de 'Esperanto para Princi
pia, queratocono e operados piantes.
,de cataratas, em conexão A reunião, simultâneamen-

com técnico americano. ,te realizada com uma espo
Slçao de mat,erial esperan-

" • -

M
•

I I
tis ta, foi coroada de pleno

"omissao BOle pa, êxito, tendo transcorrido em

P
ambiente de entusiasmo ede ,e�os I interêese. '

Tendo a Comissão Estadual dei Em nossa próxima edição
Preços fixado em C$ 22,50 o quilo

I daremos notícia mais par
da manteiga no produ Lo!', e como!menorizada a, respeito.
esse preço, nas entregas. em Floria-' ,

nópolis acresce C$ 0,50 em unidade
- quilo, relativo ao frete, a C. M.
P. comunica, que para fa:cilitar o

ab:tStecimento, são os seguintes os

preçus daquele pro ctlLlt o ; solto de
nata doce: Ehl grosso, 23,00 o quilo,
nos varejistas, 27,00 o quilo.

Vila Vicentina
A Sociedade S. Vicente Paulo que

jantos beneficios vem prestando aos
necessitados de nossa Capital, inau
gura hoje ás 15 horas, o primeiro
grupo de casas que se propoz cons

truir na Vila Vicentina.
O áto que será solene terá apre

�ença ge altas autoridades civis, mi
litares e eclesiasticas, especialmente
convidadas
Tratando-se .de uma velha idéia'

dos abnegados vicentinos, que visa
amparar os p,obres socorridos pela
referida entidade de caridade, é de
esperar-se que ao local aflua grande
massa popular, para comungar da
alegria dos membros da Sociedade
S. Vicente de Paulo, que ve, assim,
realizada parte de seu grandioso em

preendimento.
A Vila está situada nos terrenos

Servidão Carvalho, á rua Rui. Barbo
�a.

Or5.
Aderbal Ramos

da Silva
e

'oão Batista
�on"i!lssis

ADVOGADOS
Rua Felipe Schmidt

.

Sala 3. Tele!. 16-31
34 ••

SERViÇO DE
METEOROLOGIA

Pràvisão do tempo, até 14 hora.
do dia 21, na Capital:
Tempo: homo
Temperatura: manter-as-á' haixa
Ventos: predominarão 08 de sul

a oeste. frescos.
Temperaturas'extrema. de ontem:

máxima. 15,4; mínima. 8,4. (CHIAi\;G)

Pramciort, 20 (U. P.) - (R sem livre intercâmbio econô.
I Estados Unidos submeteram ás mico". Salientou o dirige1'd.e
loutras três potências ocupan-; norte-americano, diriqituio-

I
tes da, Alemanha um plano: aos seus colegas britânicos,
destinado a solucionar o

pro.,! russos e franceses, que se es '

blema da unidade econômica Situação perdurar não 'se poli

I do pais derrotado. prover Q que acontecerá. '

• n o
Em seguida destacou

Mac Naeru, fala;ndo aos. �e�s Naery que o acõrâo de' Pots. I
colegas do g_overn.o :nilztar:: dam prepê a administJração da
desfa�ou 6J.1f.e e preciso impedi: Alemanha como -um. todo eco.
essa situaçiio que des�r�vell co- nõmico. E concluiu âestacan.
mf} �meaça d�( partüizia . eco- do que os norte-americanos e
.nomica total. A, Alemanha I- ingleses entrarão em acõro»
atirmou Mac Narey ......., não po- para anular as barreirae que
de mais ser administrada em separam as duas respectivas
quatro compartimentos, isto 'é zonas de 'ocupação.

Oiretóriu· Municipal do· PSD
. CONVOCAÇAO

São convidados,' por êste intermédio, os membros compo
nentes do Diretório do P. S. D., para uma reunião, que se rea�
lizará na sua séde, á Praça Pereira e Oliveira, (Edifício Eduaf-:.· '

do Horn), ás 20 horas, dia 24 do corrente,
Floríanópolís.zü de julho de 1946.

,

Osvaldo Mélo Secretário
�-------------------------------------------------

(ii i'xa' E co nômica
"COMUNICAÇÃO"

O Conselho Administrativo. da Caixa Econômica Fe
deral de Santa Catarina, procurando corresponder às
preferências e à confiança dos catarínenses a esta r'tlsti
tuíção, com séde à .rua Felipe Schmidt, 17, sobrado, vem
comunicar que, alo de agôsto vindouro, inaugurará os

serviços ' nas carteiras: Hipotecária,' Consignações e
Penhôr.

'

Os interessados, a partir da.quela' data, poderão
apresentar as suas propostas.

'f
(,

Decretada a íntervençôo
.nos -podorícra

"

I

·MONTEVIDÉU",20 (tI. P:) - o govêrno acaba de decre
tar a intervenção nas' padarias de todo o país. Os ,proprietá-·
rios. haviam decretado Q' fechamento das padarias num fla-·,
grante desrespeito' ás medidas governamentais.

M is 5 a de 1.° mês
Nicolau lIuafim

ViuvÓ. Yolanda 'Leonetti Buatim. {amltias Buatim.
e lamilia L.onetti, convidam a parentes e peuoaa:· 'l
xelacionadas a a,.istirem à mi.lla de 1.0 mês, pelo>�
falecimento do ine.quecive! ente querido NICOLAU' r

BUATIM. que será l'.zada t.rça-feira,23 do corren-'
te, no altar de'N S de Lourdes às 7 horas na Catedral Metropolitana.
Desde ja agradecem a todos que comparecerem a �.te ato de fé cristã.

A' religião não pode ser, omitida!
Cidade do Vaticano, 20

(U'jedUCaçâo
religiosa da juven

P.) - "O menino de ho.je é o tude. Foi o que Sua Santidade'
cidadão _de amanhã e por êsse afirmou em declarações '

que
motivo é sumamente impor- fez hoje. O Papa destacou ser

taJite que não descu1demos a I lastimável a situação física da,
,

. mocidade nos dias atuais
• •• d I I acrescentando ser ainda mais'

1711'11.da e. lastimável a situação no terre-

,., J no esp\rituaL Concluiu o Che-
.IIorca. fe da Igreja destacando que.�

V• �, nenhuma educação da juven-
IgOI' • tude pode ser considerada co-

mo tal si omitir a religião en�
tr,e as coisas que devem sel" en-·
sinadas.

Com o tratamento pelo reputado pr..
duto OKASA, - Á base de HormÔnIo. ,

(extrlltos glandulares) e Vitaminas nele
cionad8l!, OKASA ê uma medicaçi\o
racional e de alta eficaela terapeutioa.
elll todos QI C880B Iigadot diretamente
a perturbações das glândulas sexuae..

OUSA combate vigorosamente: fra·
queza sexu&l em tOd8S as Idadea, IIOb a

fôrma ue wlullciência glandular ou vita
minaI senilidade precoce. fadiga e perda
<te m�morla no homem; !rIgidez 41 toda"
a. perturbações de origem ovaria..
Idade critica, obe.ldade e magreza, na
eldez da pele e rugosidade da OUtll. na
mulher. Qll;ASA (IPll,lortado dlfiltamente
de Londres) propof"lona Juventud••
Sande, Força e VliÓl". Peça fórmula
"prata" para homens e !<Irmula "ouro"
para mulheres, em todas ai !:toas Droga'
ria., e Farmacias, Informaçõ•• e,pedldoa
,,"o Di.lr, � oduto. ABNA. - ÃY. Bi.
Bru... 101 .lU-.. �

I

Tome KNOT

PRECISA-SE
De uma emprego do que-·

jSOiba cozinhar. Pago-se bem.Trotar no ruo Frei Co_.
ne,co, 144. 3v.-l \
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