
'Uma frente democrática, supomos, não d.;r,d�. rantaçis:: ·políticas Bem· de
concessoes de postos· e

.

cargos aqui, ali e acolá. Hão baterá, parece, RO Brasil,
um partido político negociável medíanle' compensações e partiCipações. nos govêr

nos feder,al, ' estu\dual e, m�Hi',cipat façamos justiça', aos adversários!

, se,m carro-forte e sem am-

bulância disponível neste Prosseguirão com maíor r,apidezmomento.

Quanto a maus tratos, L<:ndr��, 5 (l! �.) - .As �on-lexe�ução
do �r?grama de habi-

convém explicar que não versoes comerCIaIS brltamcas taçoes e mobIlIaS. ,

os houve, a não ser que se e soviéticas prosseguirão com
Em troca, a Grã-Bretanhaconsidere «maltratar» o maior rapidez até um acordo

emprêgo da fôrça pa'ra con- completo, com a ,chegada do exportará equipamento elétri

duzir um prisioneiro que novo chefe da Missão Comer- co e maquinas. O comél'cio an

resistiu à prisão, - segun- c�al Soviética, que estará em glo-soviético se reduziu muito,
do os informes dados ao Londres dentro de poucos dias. desde o fim da guerra. As 'jm
nosso repórter, pela auto- Esta, pelo menos, é a opinião portações da Russia são, ago
ddade referida.· dos circulas bern informados ra, de um decimo das cifras de

da capital britânica. Um porta antes do conflito enquanto
Camisas, Gravatas. Pijame.,' voz da Junta de Comércio de- que as �x;portáções britanicas
Meiaa 'dal melhores. pelOI me· clarou que o Reino Untdo es- para aquele pais totalizam
Dores preços .6 na CASA MIS 'pera obter grandes quantida- apena's um' terço do valor de
CELANEA - Ruae. Mafra, 6 des de madeiras russas para a antes da guerra.
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Wells 'sugere a
) .

III

monarqU\18
Londres, 5 (U. P.) - O [a- nário "Socialist 'I'etuier", 01'

moso escritor H. -G..Wells, que ção do Partido Trabalhista ln�
já chegou á casa dos 80 anos, dependente.
lançou notável ataque a [amilia Sugere Welles que se realisc
real britânica. Esse ataque foi uma riqorosa investigação sô

[ormulaâo em carta ao sema- bre os boatos de ligações da ia-

da

müia. real com o movimento
fascista 'de sir Osioarâ Mo&le1),
Em seçuida des ao desenvol
vimento da tendência republi
cana deixando entrever Que

já é tempo de se pôr termo á
monarquia britânica.
"Há cincoenta anos - aiir

mau Wells - eu era o unico
inales republicano vivo, mas

agora o mundo inteiro esta-se
tornando republicano".

Hão 'rev,elou 'planos sensacionais
BAHIA, 5 (U. P.) - O novo primeiro Ministro holandes,

sr, Beel, anunciou .hoje que o programa do seu .govêrno inclui
rá a nacionalização do Ban;co da Holanda e de "de outros ra

mos econômicos" ainda não determinados.
O programa foi anunciado no discurso de apresenta

ção do Govêrno ao Parlamento de Haia, e não revelou planos
sensacionais.

-

*** Há dias; na semana
passada, apresentou, quei
xa à Delegacia de Polícia
o sr . prof. Henrique Brii
ggep1-s,nn, quanto a terem
furtado de Sl1a residência
(à 1 ua Saldanha Marinho,
n.O 36) ióias no valor de
15 mil cruzeiros.

.

A Policia efetuou no dia
2 do corrente, em Cepo»
eiras, a'· prisão de Hélio
Seara de Olive1.ra, com 20
anos de idade, solteiro, de
côr branca, -paranaense, e

que confessou ter chegado
a esta cidade no dia 29
de ianho, procedente de
Lajes e que, na mesma

noite, praticou o furto na

rua Saldanha Marinho,
3.D 36.

'

Hélio Seara de Oliveira
iá esteve prêso no Paraná
e no R. G. do Sul, por.
crimes semelhantes.

\ *
* *

O supra-relatado, co-

lheu-o o nosso repórter
na Delegafia .de Polícia,
ouvindo ao dr. Arlindo
Godoy , diretamente.
Um vespertino destà Ca

pital lamentou o fato de
_
haver sido o citado gatuno.

conduzido com brutalida
de, ruas fora" até a prisão,
acompanhado por cava

larianos da Polícia.
Nós, também, não aplau

dimos o processo de- pegar
e exibir, de público, um

prêso qualquer. _

Sucede, porém, que a

nossa Polícia Civil está

A quinta liberdade: - odiar
.... ROMA, 5 (U. P.) - Além das quatro líberdades de Roo
sevelt, deve existir uma quinta; ã liberdade de odiar. Essa afir
mação foi feita pelo capitão ité,tU9-110 Eugêno Di Lorenzo ao re

cusar unia medalha que lhe foi concedida pelos Estadas Uni
dos por destacada atuação e bravura durante a luta contra O'

mímígo.

Estarta realizando um «papel indevido»
,MOSCOU,5 (U. P.) - O embaixador norte-americano no

lf.an, sr. George Allan

está�ealizando
um "papel indevido" na

capital persa. Na opinião· o diário "Pravda" o referido. deplo
mata norte-americano est' procurando convencer alguns poli
tãcos iranianos de, que a ii micá soviética no Iran está dirigida
contra a índependencía nacional daquele pais.

Comissão Central de Preços
e os produtes íarmacêutícus

Rio, 5 (A. N.) - A Comissão pecial, assistida por um grupo
Central de Preços, destríbuiu o de técnicos, designada pelos
seguinte comunicado: - "Pa- sindícatos da Industría e Co
ra o estado das medidas que a mencío Produtos Farmaceutí
Comíssão Central .de Preços coso Essa sub-comissão encarre

julga 'necessárias, no setor dos gar-se-á de sugerir as provi
preços farrnaceutícos, afim de dencías de ordem prática a se

que, sem prejuízo da índustría rem consubstancíadas, opor
nacional, possam ser, atendi- .tunamente, em áto do Ministro
da sas justas reivindicações do 'I'raoalho, na qualidade de
.dos consumddores, será constí- Presidente da Comissão Cen
.tuída uma sub-comissão es- tral de Preços.

A

DeSignadO pelo Mio. do Trabalho
RIO. 5 (A. N.) - Informa-se que o Ministro do Trahalho assinou

portaria, desÍ,gnmwlo o sr. Oscar Sarai'va, co'nsulitÇlr jlllddicQ do Ministé
rio dD Trabalho, para integrar a comissãó es,pecial., criada pelo Con;;e
lho Federal do Comérdo' Ext.erior" destiu.ada a estudar uma nova poli
ticà de salári'Os, visandq o aumento de .Ql'denado dos trabalhadores, de

ilCÔI�do com a pro:drÍção 'e assrduldade ao serviço.

Está disposta a adDlitir'
I

os «IllOllIlOns»
LONDRES, 5 (U. P.) - A In.gJaterra

. ,está dispus,ta a lO\dmitir os

"'mormons" em seu território. Foi o que afirmou na Câmara dós Co

lI1u,ns o Sccre:túrto do Jnterior, sr. Curt:er E:d. Ao fazer essa dedaração,
s,ensacional para o conser�adorisfho hritânico, o sr. Ed acre'scentoll, a

Utulo de ex.pHcação: "Garanitimos que a poligamia não constitue mais
11ma pr,át!ca'daquela seita".

Novo apêlo, pro· rompimento
. LONDRES, 5 (U. P.) - Ás Nações Unidas devem romper imediata

mente relações com a Espanha de Franco. Foi êsse , o apêlo , que fêz a:

União dos Antigos Guerrâlheiros da Hungria, em 'mensagem dirigida! aos
ministros das Relações Exterío res dos Quatro Grandes, Solicitaram ainda
os guerrilheiros que as Nações Unãdas reconheçam .o IGovêrn? Repuhli
cano espanhol no .exflio como o único poder Iegal da Eãpanha. '

Talvez venha renunciar
BEllGRAÜO, 5 (U. P.) - O Govêrno bulgaro talvez seja forçado a

renunciar em consequência de provas apresentadas ao Tr ibunal de Cri
mes de Guerra, que julga Mihailovitoh.

Segundo essas provas, o comandante dos "chetníks" manteve con

tato com f) atua'l Ministro da Defesa bulgara, Damian Velchev, reerga
uizador do exército do 's,eu país.

° Govêrrro hnlgaro descrevem as declarações feitas perante o Tri
bunal de Belgrado como "fantásticas".

Visitará . . - �

pnmerro
•

seus ,paiS
) ,

OSLO, 5 (U. P.) -- Ohegou hoje ao aeroporto de Gardemoen, pro-
cedente de New York, o sr. Tryve Liee, Secretário Geral da ONU. O sr,

Liee fará primeiro uma visita a seus pais, antes de inspecionar os es

critórios europeus da Organização das Nações Unidas.

Uma nuvem à ,semelhança de fogo.

Alarmados os matogroSsenses
RIO, 5 (A. N.) - Noticiam de Corumbá que a-cidade de Grossa

apresenta um aspecto aingular, com uma nuvem intensa que' á envolve
á semelhança do fogo. É a primeira vez .qúe se observa um fenômeno
desta! natureza' no Estado.

'

Dois
.

processos admiois trativos em
andamento. na Babia'

BAHIA, 5 (Agência Vitória) - :Estamos informados que funcionam,
presentemente, na secretaria de Educação' e Saúde, dez inquéritos ad
ministrativos, O principal está relacionado com o desvio de materiais,
verifjcarlo no "Hospital Couto Maia".

"Instalàde O VII Congresso. de
Ortopedia e Traumatelegta

RIO, 5 (A. N.) - Instalou-se. nesta Capital, sob a presidência do dr.
José Londres, o 7a Congresso de Ortipedía e Traumatolígía 'que vem al
cançando excepecíonal (brilho e conta com a presença de especialistas
de quasí tidos os Estados da União e de vários países estrangeiros.' Co
mo finalidade principal, os' congressistas batem-se pelo conceito da
especialização cirungica e entre outros problemas, cuidam do tratamen
to e da recuperação. das vítimas da guerra. 0\ Ministro prestou expressi
va homenagem aos congressistas, oferecendo-lhes um almôço em seu

Ministério.

. Conseguida
li;

LOiNDR�S, 5 (U. P.)' - Acaba de ser conseguida a coloração do
aço. Essa novidade foi conseguida pela indústria siderúrgica soviética. '

Inforanaçôes de MOSiCOU indicam que juntando 'ao aço certas matérias
corantes, durante o processo de fusão foram obtidos suopreendentes re

sultados. Uma das mais belas côres conseguidas foi um dourado, total
mente igual ao ouro •

coloracão
,.

doa aço

Se, para o convite, é assim•••

PARiS, 5 (U. P.) - Terminou às 20,43 minutos a sessão ,plenária
dos Mi'nistros do Exterior dos Quatro Grandes . .os titulares não chega�
ram a om a'côrdo sôbre os metodos que deverãQ ser ad,otados para o

convlite :às naç&es..que deverão tomar paI·te :na Conferência da Paz.
Tôda a\ sessão de hoje foi dedica!da à discussão do texto dos convites.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Aos nossos

Agentes
leiam todo. dia esta coluna

até o fim
-- Plldimo. avi.Q� PQr telegra

ma. quoncip ... jornal não dhellGr
no mnmo dia.

*VIDA

f-'IMI"
A MOCIDADE DE BILAC

Levava Bilac uma vida de I �Y�tt& �ii�I������.���. I
boemia nos primeiros tempos

I iJ'.eres.a e. realmente, uma ,"OVHÍ'-'i<CJa I O QUE SE PENSA DA· vestido branco adorável todo
da mocidade, q.Uà!ldo o pai, en-f para endireitar o que eso-ver errado au . MULHER adornado com babadinhos de
iregandp-lhe um bilhete �e vara que af.uma ialt� 'nào oe repua ; e renda desde o decote até ao

..entrada, lhe ordenou, u.m dIa,]
NÃO o. escândalo que a sua reclamação A viuva mais sensata é sem- 'Hm da saia. Um véu desce pe-ou queixa poderá vir a causar, encann-

Ique fosse ao teatro, onde se 1€- nhe-a a SEC'_;AO RECLAM.t\�F,S.. pre bastante maluca para vol- las costas. As mangas são cur-

presentava nessa noite um de O �STADO, que o case> será le;'a<lo ,I, tar a casar-se. tas e pedem luvas brancas
dramalhão: "Os sete degráus sem .lemora ao conhecimento de q"eJII La Chaussée compridas. Outro, mostra-nos
do crime". de direito, rececendo v.•. uma informa-

X um magnifico vestido de "fail-ç'" do resultado, embora em algUItl> ca-

O poeta foi. No dia seguinte sos não sejam pub-J:clIdn6 nem a recla Uma das maiores afrontas lIe" branca, com uma saia,
o velho indagou: mação nem a providência tomada. que se possa fazer a certas mu-l imensa aberta em corola e um
Assistiu á peça? lheres, é respeitá-las.

I
"drapeado" nas cadei-ras. Ou-

- Assisti, sim, senhor. Adriano Decourcelle tro ainda, expõe uma "toilet-
Prestou bem atenção ao fi- x te" de renda, guarnecida á

nal?

AUM'E''NTE
A mulher não é feliz enquan-I frente com babados de cetim..

Prestei,
.

to não se' sentir propriedade Todavia, se o vestido de noí-
Como foi que morreu o pro- de alguem. / va mantem o seu classecismo,

tagonísta? seus negoclos e� São Fréderic Níetzche a moda das' caudas com mui-
- Na forca. Paulo, confiando-os à

x x X tos metros de comprimento e
- Pois olhe, bradou-lhe. MARIO SCHAEFER CONSELHOS DE BELEZA sôbre as quais se espalham on-

o anciao, com voz estentórica
Representante Em Paris, novamente, as noi- das de filó, parece ter passado.

- é esse O' fim que o espera, .. vas casam-se de Branco Por folta de tecido, sem dúví-
si o senhor não mudar de vida.

I
Caixa Postal. 5756 Paris - (SFI) - Desde que da. ifobretudo o filó é raro, ca-

X d TIM
. 1 I terminou a guerra e os trans- rissimo, e 'os -véus imensos to-En. e .: ane y"SUICIDEM-ME OS SRS." portes se tornaram mais faceis ram substituídos por véuzí-

Sessão do Congresso Cons- voltou a moda do vestido tradi- nhos curtos que não descem
tituinte, de 19 de novembro de cíonal de casamento, com véu abaixo da cintura.
1890. Discute-se um artigo na CASA MISCELANEA dístri-

e cauda; na província sobretu- Para os casamentos na íntí
futura Constituição,' o Cesar buidcra � dos Rádios R. C. A

do, mas também em París, pa- midade -. que são numerososVictor. Válvulas e Discos.Gama, representante da Baía, ra os "grandes casamentos". devido aos lutos, a ausência de.

Rua Conselheiro Mafracombate-o vigorosamente. Os costureiros apresenta- geres queridos que não volta-
- Eu não do.u o meu voto DUENÇAS .NERV�SÁS ram; pois; na estação atual, rão mais, ás ruinas e misérias

a essa disposição, - exclama- Com os progressos da medicina. uma "toílette" de casamento, � fazem-se vestidos curtos, le
va. Houve um deputado que hoje, as doenças nervosas, qúando fechando o desfile de cada co- ves e encantadores, brancos outratadas em tempo, são malM per.representava a minha provín- feitamente remediáveis. O eurandeí- Ieção, estampados, que a noiva pode
da, o qual dizia. . . rísmo, fruto da ignorância, só pode Um deles, apresentou um depois usar durante o verão.

E citando a frase do outro: prejudicar os indivíduos afetados de
•

_ "SuitCidem-me. os senho- tais enfermidades. O Serviço N..
eíonal de Doenças mentais dispõ.res, porque por minhas mãos, de um Ambulatório, qne atende gr..

tU não me suicido! . . . . tuií.mente 08 doentes aervosos ln
O ORGT:TLHO DE UM Gli:NIO lligenlle8, na Rua Deodoro 2.2, da. ,

Joaquim Gomes .de Sousa, o .la ll�lhoru. cHàriamente.

genial brasileiro que, aos trino.
ta anos, resumia todo o saber
do seu tempo, era profundíssí
mo em tudo, príncípalmente

.

em matemática. Na Camara,
discutia todas as matérias.
Certo dia, ao apartear um de
putado que discursava sobre
finanças, o orador retrucou,
veemente:
- O assunto em discussão

não dá especialidade de v.
excia.!
E Gomes de Sousa, logo, de

pé, todo o fogo do seu orgulho:
_ '_. E' por isso mesmo que e
o discuto com v. excia. Si se
tratasse de assunto da minha
especialidade, eu não admiti
ria v. excia. á discussão.

x

PENSAMENTOS
* Por certo que estou con

venci,(io de que os homens se
tornam infelizes pelo senti
mento exagerado que têm de
si mesmo ou de seus seme
lhantes. Se fizessem uma idéia
mais humilde e mais verdadei
ra da natureza numana, se
riam mais dóceis para outrem
e para si mesmo.

Arat.ole France
x

Todas as outras* eiên�
das sãó nocivas a quem não
possui a· ciência da bondade.

. Montaigne
x

* Todas as paixões são
'exageradas, porisso mesmo

que toda a paixão é fora do
comum.

x

NADA DE CONFUSõES
A vacina anti\!ar,ióUca não

imuni'za o individuo contra a
a varicela ou catapora; tam
pouco está imunizado contra
a variola quem teve catapora.

Submela-se á vacinação
anti-variólica, para manter-'
se imunizado contra a vario
la. ___: SNES.

•
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"J':sportes

FAR1IÁCIAS DE PLANTÃO>
-RANTE O MES DE JULHO

6 (sábado ii tarde) - Farmácia
Modema. - Praça 15 de N0-temifiro.-7 Domingo - Farmácia l\foder�
na - Praça 15 de Novembro.

13 (sáJbadó à tarde) - Farmáci:a>
Sto. Antônio - Rua João Pinto.
14 Dorrnj.ngo - Fa,rmáóa Sto._

Allüô:u'Ío - R u.a J.oão PtllltO.·
20 (sábado à tarde) - Farmácia>

Catarinense - Rua Traj.ano.
-

21 Domingo - FaI'llIlácia Catari·
nens'e .- Rua Tra}ano.

27 (sá-bado à tard'e) - Farmá
cia Rauliveira - Rnla Traj.runo.

28 Dom.iJn:go - Farmácia Rauli
veira - Rua T.rajano.
O serviço notUI"no será efetuad(J>.

pela FaI1mácia Santo Antôn10 sita>
à. rua João Pinto.
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Hospital Nel"êu Ramos ......• ,.. 831
Santa Casa .................•...• 1036-
Casa de Saúde S. Sebastião ..•••• llS3-
Assistência Muoicipal .........••• 166'
Hospital Militar _. 1!�1
14. B. C. . ;.............. 1-,30>
Base Aérea "

..•. , . . . . . . • • . . . • 786,
7" B. 1. A. C. ...........•.....• 1593<
Capitan;a -dos Porto. ..............• 138&'
16" C. R. 160&"
Fôrça 'Policial ...•..............• 1203'
Penitenciária ,............ 151&.
"O Estado" .........•.•........• 1023i'
UA G'ueta" ..... _............... �6S6-
"Diário da Tarde" 1579'<
L. B. A. . .. ,......... . . . . . . • . . 164,.· ,

Emp. Funerória Ortiga .. ,....... 10231

�
�\��{so[/q.9J'�

.

�.' �-;:::: --

c;n g.
= -' .cn·

AnÁTOrm pnTOLOGlCnS
.

Exame de sangue, Exame para verificação
de cancer, Exame

-

de ur lna , Exame �ara
.

verificação da gravidez, ExaMe-<:le escaJ'ro.
Exame poro verificação de doenças do.
�ele. boéa e cabelos; . Exame de fézes,

.

Exame de secreções.

I
l'utovQccinas ii transfu!Jão de so.ngues,
E.:xame quimico de farinhas, bebido.

café. água., etc.

:-- 1_-_--

Deseja obter
emprego 1

P)"ocur@ Itntão a nossa Gerilll'
tia e preencha a nossa "ficha de",
informações úteis", d1\ndo tôdulo
8S indi<:ações 'possíveis, que tl&H<-'
mos prazer em recomendá·lo (a)"
aos interessados na aquisição do...

I)OD.B funeioná'lios· (as).
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IRA TENIS CLUBE Dia 7, domingo,
- Soirée oferecida à, Delegaçãe do

Tabajaras Tenis Clube, de Blumenau; com início às 20,,30 horas ..

Dias 6 e 7, torneio de tenis ..

o Independence
Brasil-Estados

Day no Instítutolâerá na Bahia

Unidos lo III Congre��91
Nacional de
Tuberculose

Para bem servir ao leitor
idesta secção, necessitamos da Comemorando a passagem da da- culo XVIII, terem nascido, ali, os. "Farewell Add'ress", estas senten-

.sua colaboração. Escreva ou
ta aniversária da Independência

I
seus .grandes homens que assulSta-1 ças lapidares:

dos Estados Unídos : da .América, riam a Inglaterra, com a. firmeza - "Que possamos cumprir, com

·telefone ínfonmando-nos: realizou 'O Instituto Brasil Estado.. das suas idéias de liberdade, aliada a maior exatid'âo, todos os nossos

a) - quando estiverem. Unidos, em sua séde social, uma à inquebrantável coragem, pois êles compromissos domésticos ou no Bahia, 5 (Agência Navíonal)
rrados nomes ou datas aqui' sessão solene a que compareceram bem sabiam quão meticulosas e se- estrangeiro, ao máximo de nossa b

encionadas' 10
EXl11o. Sr. Interventor. Federal, veras eram as leis inglesas contra capacidade, quando e corno nos

- Realízar-se-á, em outubro

b) 'd �

d
representado pelo seu ajudante de os lideres da libertação colonial, comprometermos, porque na vida deste ano, nesta cidade, o 3°

- quan o pessoa e representado pelo seu ajudante de cujas vidas se aniquilariam, por pública, como na vida particular, Congresso Nacional de Tuber-
sua família ou de sua amiza- Silva Medeiros Filho, Presidente enforcamento, á moda inglesa, estou persuadido que 81 honestida- culose, sob O patrocinio dos s1's .

.de nascer, casar, viajar, fizer do Tribunal de Apelação do Esta- "com uma corda no pescoço até de será sempre considerada; a me-
Pr Id t d

fal do', o Hevmo. Pe, Frederico Ho- morrer" como aconteceria mais lhor política". eSI en e a@epúbl:ilcaMi-
..anos ou eceor. íst

'

bold, representando S. Excia, Re- tarde ao franco-canadense Rill, ao "ús atos de minha administra- m ra da Educação e saude,Sómente assim readaptare- verenrãssima o sr. Ar,cebispo �.J tentar a independência do Canadá. ção acham-se registrados. Por êles, ·Interventor Federal, �ecretários
"mos o nosso cadastro social. Iropolitano; altas autoridades oi- Nêsses. tempos longíquos, quatro que não se alterarão com as cir- d t E t d

vis, militares e 'eclesiã,sticas e cres- grandes nomes se. firmaram no cunstãncias, nem admitem diferen- . �es e
..

s a o e instituições
cido núrnero de sócios daquela Ca- conceito dos seus contemporâneos tes interpretações, espero ser julga- cle;ntIflco - culturas, nacío-

ANIVERSARIOS _
sa cultural. e, de geração em geração, corrti- do". nalS e estrangeiras, que tratam

MENINA GILSENIR
Falando sôbre a data, fez uso da nuam inalteráveis à ação do tem- "Se .meus serviços não produzi- do combate á Tuberculose. A

, . .. palavra o Dr. João d'e Araujo que po, como verdades eternas. ram beneficio ao pais, também a . -
.

A efeméride de :t:0Je regista
I pronunciou

a helissima oração que' São êles:
_ George. W�.slúng:ton,. o l�inha fortu.r:a 'pessoal, do ponto de comissao organizadora, com-

o transcurso de mais uma res- puibhcamos a segmr : pai da Naçao; Benjamin Franklin, VIsta pecuruario, nenhum aumento posta dos drs. Cesar Araujo,
tiva primavera da galante me-I '.'Há bem mais de 30.0. a_nos, a .des- o. apóstolo, o sabia, ? Jornalista" o recebeu da Nação. � não surgirá, presidente; José Silveira vice-

. . '. ., ..' Ipel,to dos horrores da fome, dos diplomata da revoluçao; Alexander talvez, momento mais oportuno do presidente: José Figu'eredorima Gílsenír, dileta filhinha ataques incessantes dos índios, das Hamilton, o líder do federalismo; que êste, para declarar-vos, como Francisco Serra e.Almeída Gou�do sr. Oscar

cardO.
so M

..
achado I féras, da.s. doenças e de incC?ntáveis John Marshall, o juriscon�ul�o. ag.ora ? f�ço..' que o lema que ado-

e de sua exma. sra.Dndína Ou- outras dificuldades, conseguiam os Estes quatro homens notáveis for- teí de prmcipro e do qual nunca veia, secretários, tem promoci
riques Machado residentes

_

no ingleses, - _usando �. linguagem maram, no dizer .de Afranio �eix.o- m� afastei, foi não rece�er do pú- d_os sucessivas reuniões para de-
,

• , •

'
- .1 que nos ensmou esta última guerra to, o "quarlrumvirato da crencia, bhco COIsa alguma alem do que ldberar assuntos, relacionadosunicipio de Orleaes. 1- firmar a sua la cabeça-de-ponte bravura e juizo, se111 par na admi- cor-respondía às minhas despêsas, com a organização dêsse nota-:;:t' x

I
em solo americano. nistração humana." restringindo a liberailidade de al-

ARI SA.R.'l'ORATO Não lhes passou pela imagina- Há um quinto nome de relêvo : guma's legislaturas (no fim da vel certame cultural, cujo .ín-

'l,ranscOl"lI'e hoje o aníver- ção, com certeza, quç haviam lan- ThOl_nas Jefferson, �ut�r d� D�- guerra COI,!? � Gl:ã-Bretanha) de teresse nacional é dOIS maiores,
, '.

t r
.' d'

,

A" S t çado as sementes de lU11a nova au- claraçao da Independência, da LI- aumentar consideràvelmente meus por ser a tuberculose o nosso
· sano na a IC10 o sr, II, ar 0- rara, trabalhando o berço para a berdade Religiosa e Pai da Univer- recursos pecuniários. maior flagelo soco 1 tã ltrato, contador. maior nação de todos os tempos, sidade da Virginia. "Ao deixar-vos, tenho as mãos' .'

la, ao a as

x cujo amanhecer tão promissor não O dia da Independência dosEs- imaculadas e o coração íncorrup- e
_

verdadeírament., aterradoras
MENINO JULIO CESAR f.oi �inão 'O primeiro passo para tados Unidos ,- 'O "]nd'e;pendence tC?"... (Azalay -:- Heróis d'a Histó- sao as suas cifras de mortaií-
R " t d t h'

realidades que assombram o rnun- Day
'

- que eles mais comumente na Norte-Amer-icana). da{.\�emlnOSS(j pai� Nurrterosasegls a a � a 9�e oJe do de noss'Os dias. denominam o "forth of july" não Meus SenhOJ;esf. I
adesões d ;:"",

;I. .� •

transcorre o anIversano nata- Os Estados Unidos foram gran- poderá sobre\�ver, sem relembrar Washington realizou 'O maravi- .

e m",:,,�cos do mter.lOl'
lício do inteligente menino Ju- d�s ,desde o berço. f:ste povo ada'ui- êstes nomes sagrados, atra'Vés dos lhos,o. lIliJa�re.cte crear a grande e d� pa1S�S V1Si;nh_?S tem SIdo
lio Cesar diléto filhinho do sr. rav�l. c.omeçou grande, onde. todos tempos.

..'

fanuha amen�al1a, onde cada mem- enVIadas a comIssao organiza-
I' C ' Go 1

se LlllClaram pequenos. Em 4 de J'ulho d� 1776, o, p� bro era um ,�tlh<!, onde cada mem- dora, cujo endereco é Assoei _·Ju 10 aJmpos nsa ves. Quando o "Mayflowcr", em 1620., anlaclurecido para a ln.dependencla, bro era. um lrmao, on.de .cada um ção Bahiana d Mect. .

a
..

l�nçou, os p,:imeiros. emi.gra�tes no ali'cerçado sólidamente na. rürrIfa- era um dd.ad� - todos se eg�ala- i
. 'e lCIna.

· SRA. EDITE SAMPAIO CAR- hIoral ameqcano, fICOU del!neado, ção de SUias reservas moraIS e 111- v�m nos dlrCltos, a todos �e ofere-l
DOSO em traços profundos, o destInO se- telectuais, reuniu 'O II Gong,resso cral11 as mesmas -opol·tunl"dad'es! I

guro da grande República, po.rque Continen,tal e dai resultou o "de- Dêsse respeito da nação aos pró- I

esta emigração constitui a LIJl11 fato claramos que as colônias são e de- prios filhos nasceu o respeito dos
singular na história": - Os seus vem ser estados livres e indepen- Iil1lOS á própria nação. I
componentes, na grande majoria dentes e, portanto, não estão sujei- O amor da pátria - como o

eram., no dizer d'e James T. A(Jams, tos, por compromisso algum, á c·o- am?r filial - não é �1l? sentimen-.
"gente ,de en'Orme coragem e me- rôa britânica." Foi' aqui, que aque- to mato no homem cIvIhzado, mas:
lhor qualidade".

. . .

le atrevido John Hancock as�in�>u um sentimento forj.a�o nos ga!bine-' RITZ - Hoje ás 7,30 hOl'ilS.-
.

�r�m_ perse:gu�dos rehgl?s'Os e a Declaração da In�ependencla, tes, que o constrUlra?, �� "t�aba-! Ultima exibi
-

po11ttcos - crUl1lnosos ;p-or Ideolo- "em caracteres sufIcLCntemente lhar honesto, com distribUflr 19nal S
çao

gias diversas da orientação de seu grandes, para que o rei da Ln,gla- da justiça, com suportar o amal-go ydney Greenstreet - Zacary
Govêrl},p; traziam do emigrante "a terra pudesse ler sem óculos" ... sacerdócio de governar de "mãos I'

Sccot Peter Lorre � }i'aye
vantagem da audácia, da conifian- como conta Osvaldo Cabral no seu imaculadas e coração incormpto"; Emerson
�.a. da, inteli�êUJç.ia ex<;itada para _o livro - Terra da Liberdade, Mas, co� fal.ar sincero ao :J?ais, como de A MASCARA DE DIMITRIOSextt'O', conforme afirma Aframo o que êle não conta, talvez porque paI a fdhos, sam terglversar, como· '" .

Peixoto, na sua "Pequena História se esqueceram de dizer-lhe, é que W,ashington aos seus concidadãos, I DlmItnos tInha o alllOr nos
dias Amér;i.cas". -. São do autor da este fato pass'Ou à História, t�o po- Coll1'� Ruy Ba:-bQsa sonhoUl, para e olhos e a morte no coraçãJ. _ .

,.A EpopeIa Americana" estas pa- pu�arizad"o, que os amencanos, Hr�tl ao �fll:l.l1a_r ,que 'o 1°, o

I Censura até 14 anos.-
MENINA DORI:S MI.R:IAM, lavras:. quando solicitam a .alguém a assi- maIOr o 111ruS illv101avel dos deve- Preços'_ 3 60 2 40 .

.
Deflui na efeméride de hoje "Aquela emigração não apresen- natura dum documento, limitam-se res do homem público é o dever ., -:- '

.

f t·· tava o aspecto de tantas oUlÍras re- a esta frase: - "Put yOUl" John da verdade: verdade nos conse-,························ - ...

fiaIS uma es lva 'Pnmavera a
veladas pela História, em que os Hancock here"... (Ponha o seu Lhos, vel'd3lde nos debates, verda-' ROXY - Hoje ás 4,30 horas.-

_grados,a menino Doris Mi- chefes guerreiros 'conduzem, �t�s John Hanrock aí ... ) d'e �o govêmo, v·erdade na tribuna, - Claire Trevor - ft.Jbert De�-
riam, diléta filhinha' do sr. de si, I?assas es,cravizadas. Erà de A Inglaterra só reconh�ce a in- na Imprensa �, em tudo, verdade, ker'

'

prof. Henrique Brüggmann. outro hpo: tanto os chefes corno dependência em 1782, apos. lutas ve�ade e mms verdade".. f
.

'" os homens comuns, emigravam es- difíceis em que o caráter e a fi- Sao homens assim que,. ao 'esten- A MULHER DA CIDADE

SERAFIM FORNEROLLI pontânea
..me?te, por �or ,: felid- bra de:WaSlhin�ton sãp a g�r.ant.ia �erel� sLllas "�ãos imaculadas" c�- Os homens por ela·.Iutavam

.
dade pr.Qpna e; dos fl1h<?s .'

'. d;t vitoria. NOlUes ha adrrmravels, n:o. fez Washmgto'n, .aos
.

seus OfI- e matavam enquanto ela a Ull..
Faz anos na data q:ue hOJe, A pl�Iad'.e mru.;; .destemIda da. �n- liga'dos ao "forth. of .iul�", ma;;.o c�als, e.m .tocante �espedld'a para a sómenk amava

·transcorre o sr. SerafIm For- dependencla relLglOsa e polittca (!'e George Washington e o relica- Vlda púbhca, ve'rao, como ele viu ...

.nerolli conceituado comercÍ'ln- viera para a Améri::a, �em cOI?ser- rio nacional, op�e tôdas as !raque- que ':êstes nãt;>- se lüni�.ram em Alan Jones '-;- Grace M<1c-
.

' vadores,. todos no ansel'O de bbel'- zas hauri'ram ammo, 'Onde tôda es- apel'ta-las: mUltas as belj.aram e, donald
te nesta praça. dade, todos tocados na profulIldi- perança foi buscada no desespêro. a�gu?s, as molharam com as suas A CACA DE MARIDO• dade de seus espíritos, por ull.t_:a O seu discurso .da. desp�da. laJg;unas". " Um

�

éd'
.

1 '1-
'-:RA NOBERTA DE MORAIS vontade nova, por uma concepçao Etua'ndo se recolheu a VIda prIvada, É por esta condUlta Impecavel de _

a .com. la mUSlca a €
Ir .

de liberdade mais concreta, por é Ulna lição de d'emocracia e de sua vida, que 'Washington se fêz o gre e dIvertIda ...
CUNHA.

uma chruna 'impedida de surgir no honestidade. exemplo eterno para os dirigentes - Contilluaçãc do GerÍado
Regista a efeméride que ho- seu. p�ó:prio solo, pátrio. ., , Re:s-pondendo aos runigos qUle. o de nações.. . A FLECHA NEGRA

-je transcorre o natalí.cio da AqUI acharam eles, entre SI lden- quenrulI perpetuar no poder, aSSllll É I?or est.as vlrtudes excelsas Censura até 10 anos.-
-ex:ma. sra. Noberta de Morais tifi<,;a�os, nas terras. abençoadas da falou êle á Nação: , qu�, Imortal e re�peHado pela pos- ... <

�unha, digna espo'sa do, sr Amenca, o campo Imaculado para ""- "{}"periodo em que se encer- ter�daJde, o� ruIlencan'Os, no dia de Pleço.- 2,40
o florescer dos seus sonhos, longe rará o mandato, com que me hon- hOJe ·pl'lnClpalmente, (} relembrrun

·.JOão Ferreira da Cunha. das ameaças $le opressão da Eu- raram os meus compatriotas, es- como "the first in war, first 1n
•

rapa, cuja abna liberal traziam, en- ,lando j.á bem próximo, e chegada peace, ancf first in the hearts of
SElA. CÓRA LINHARES tretantü, para terras virgens, não a ocasiã'O em que seUls pensamootos his coun,trymen", o 1° na paz, o 1°

BLANDY cantaminadas por falsos idealismos devem estar escolhendo· o cidadão na guerra, o 1° nos corações dos

Regl'sta a data' de hOJ'e o
e V'iciad'Os regimens de govêrno. que irá administrar o Executivo dos sem; conoidadãos.
Esses emigrantes chegavam dúma Estados Unidos no periooo seguin- Meus Senhores!

- :transcurso do aniversário na- terra experimentada. Não' eram so- te, a opinião pública poderá pro- Há acontecimentos e há howens
··talício ·da eXllla. sra. Córa Li- nhadores utopistas. Os alicerces nunciar-se com mais clareza, se eu que perderam a nacionalidade, res
}1hares Blandy, dd. esposa do d'� socie�ade já a Mãe-Pátria' os fizer saber aos cidadãos que abri- pootivamente, pelo sentido univer

construíra através dos tempos, oom gam para comigo UIIll sen.timento sal das suas consequências e das
�r. Julio Blandy.

'

certos êIT'OS que êles iri.run c.orri- de parcialidade, que não d�verei suas obras. O "lndependence Day"
,

* gir aqui, em si mesmos e nos pos- ser contado entre aquêles de onde é; hoje, um dia do continente.e um

f!jTA. WALQUIRIA VENTURA teros, sob a claridade emprestada; a escQlha será feita"_ .dia d'o mundo! É do continente

Festeja mais uma primavera à experiênci3: �e �a I1.�ção séria "? .sil�nlCÍC?, na minh.a situação, �ando. prep�rou o terr.en'O para

'!} f '00 h' t para constrUIr UIll1a naçao melhor. podena rmphcar o desejO de Ilfan- ,Monroe, mrus Í3.l'de, cnar tun cs
� a e eme � que ?Je rans- O imenso corpo do continente ter-me no cargo" ... (Azalay - He- ,tado de espirita, ,criar a cons.ciên
-qorre a gentIl senhonnha Wal- recebera a alma foragida da v�lha róis da- História NoMe-AmericaJIla). da contineJ).tal, com a sua d{)utri
:�uiria Ventura gracioso orna-

�Europa,
com seus ânsei'Os de per-I Washington foi'o apóstolo da na. O "Iudepéndence Dayl' foi a

.mento da nosda sociedade. fei�ão .e .com suas. concepções, revo-j moraliza�o pa adm}nistração dos lei qtre �e exigiu .da Inglaterra em

luclQJl.arIaS da SOCIedade e da cren·· bens naCIOnaIS, que ele sempre te- 1776; hOJe, 4 de Julho de 1946 êle

�TOME KN'OT
-:- _ I ve na conta de coisa sagrada, qe é a lei runericana a que se obrÍgrun
Assim nasceram, desta poderosa, coisa alheia, da qual jamais tirou os Estados Unidos, dan-do liberda-

,estmt�lI"a, os Estadias �:njdos, �ara, partido par.a. seu benefício pes�oal, de total às Fmpi�as, nUlll1 exemplo
'0 MELH.OR APERITIVO J cumpru:em

o sel� glOrIOSO destin?·1 da �ula �amlh� O'U dos seus armgos. sem par de malgllltude, que levaria
. . . Na'O e ele admIrar, em pleno se- SaO' dele, alllda, 110 seu famoso R111Y Barbosa, fosse ele VIVO. a repe-

Aniversaria-se na data de ho

Je a exma. sra. Edite Sampaio
Cardoso, digna esposa do sr

\Jaime Cardoso.
r

tines RITZ
ROXY

*

· MAJOR NELSON DEMA.Rl.A.

J.,. • BOITEUX
Assinala a, data de hoje o

"trànscurso do aniversário na

talkio do sr. major Nelson De
maria Boiteux, distinto. oftcial
,do Exército Nacional.

.til' es.tas paJa'Vras: '"Sentir em 15.�
todos os privilégios, tôdas as. ten
tações de sobe,rania pela fôrça, &
amar. bastante o dever para sujei
tar o 'Orgulho dessa superiorid�
ao serviço da justiça, é fortuna, é
gralDdeza, é excepção que a Provi�
dência conta àqueles a quem as
reserva". O "Independence Day"
é dia UlIliversal pQrq.ue iniciou os

altcer�es que abr'igJ1.riarn os ni.elho�
1'815 sóni!l01! ameaçados da humani
dade, donde já partiu, mais de urna
v�z, a. ime�s�da:de de sua fôrça.
foz:ça �nr�tl'gaJVel na defesa perene
e mtransIgen.te dos <llreitos do. 'ho
m�m. O� ?lihar-es do mundo, , hoje,.
SC\]am dIrigidos para os portais de)
NOViU Y'Ork, onde, mais qUle nunca
l.l!l11a imensa estátUia, iluminando �
a,lto céo, é o símbolo da libeil"dade
e do "Ind�en.dence Das",. que' os
Estados Umdos e os seus aliados
salvaram p8ll'a si mesmos e para .;
m'undo inteiro".

.
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Notas rurais
ORGANIZA-SE A AGRICULTURA
- Q.s-agr.lcultores franceses 010-

vimentam-se no sentido de ampliar
as suas organizações de classe afim
d�e conseguir cnganiear em base mo

dernas ·e 'racionais as atividades pro
dutoras, Hecerntementn foi

t.\indada Ia CO<llIf.ederação Nacional dos Plan
tadores de Batatas agrupando três
grandes federações cspecializadas, e
cobrindo todas as atividades rela
cionadas com a cultura da batata no

país.
O plano da Confed'eração não VI

sa apenas resolver 'os problemas atu
ais, relacíonados com a escassez da
produção. Cuida, igualmente, das
questões fUlturas quando a produção
exceder o consumo previsto, De fato
a primeira medida adotada pela
Confederação prevê o aumento dia
produção anual de 14.400,000 'mil
tons. anuais, colhidos antes da guer
ra, para 20.000.000 !piJ tOIl.S, futura
mente, Este aumemo será' alcançado
mediante a elevação do rendimento
mêdio porheotare, e tttal passará de
11 para 16 tonelacras.'·A Confedera
'.ção dedicará particular atenção á
cultura das batatas para sementes
afim de reduzir a 'respectiva impor-
tação. I
Como o consumo alimentar, ainda

que ampliado em relação aos niveis
de antes da guerra, será insuficiente
para escoar a produção acrescida,
cuida a Cà'nfed'eração de encontrar I
novas utilizações para a batata. A 'Icultura das espécies ricas em iecu
la será estimulada afim de permi
til" o

empr.ego
da batata para fins Iindustriais e na alimentação do ga

do. Se o preço de custo da batata
for manãído em níveis esperam os

Iavradores garantir larga margem
de aplicação ini(l!u,slrrial. Para che
gar a este resultado serão utiiiza
.dos métoo{ls de cultura 'racionais e

empr·egados sistemas de financia
mento adequados.
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86« sessão reoimcntol, e11f. 2 de julho «de 1946
À hora regimental, sob à presidência do sr ,

Severo Simões e com a presença dos srs. con

selheiros José Benedito Salgado de Oliveira
e ]a iro Callado, o sr. presidente declara aber-
ta a sessão, funcionando como secretário, o

sr. Luiz Osvaldo Ferreira de Melo.

IFrança Po' lo'"Alea Ex-pediente
,.. O sr. secretário faz à. leitura da ata da ses-

são anterior que. posta em debates, é aprovada
Varsóvia·- (PAP) - Refe- sem emendas. r

O sr. secretário procede à leitura dos se-.rindo-se ao artigo publicado guintes documentos: •
.

1
.. .

"L S ." - Ofício n. 455, da lnterventoria federal,no Jorna . parISIenSe e Olf,. encaminhando um · recurso interposto' por Jo.
sob o. título "Polônia deu mi- sé Sartorato.

- Ofício 11. 456, da Interventoria fr.deral;lhares dos seus filhos ao Ma- enviando um projeto de decreto-lei que pror i-õ-

quis francês", em que se des- ·��4�decreto.lei n. 1.449, de 11 de fever-eiro de

creve a participação dos polo- '- Ofício n. 457. da Interventoria federal,
- encaminhando um projeto de decreto-lei, que

,_neses nas fileir5is do Movímen- cria dois cargos no Q.uadro único do F.sta�.

I
R

.

tê
.

F
- Oficio da Prefeitura de Pôrto TTnião,to de eSIS encia rancesa, o envianelo cópia dos atos oficiais' baixados por

órgão do Partido Democrata ���� Prefeitura - Vistas aos 51'S. ccnselbei-

Polonês "Correio do Dia" frisa . Ordem do dia
. - - A Casa aprova, por unanimidade de votos,

,..
que essa p.articipaçao nao cons- os pareceres ns. 112, 114 e 115.

I t.it
.

1
'

ligam o sr. vice-presidente no' exercício da presi-i . 1 ue os UnICO.S a�os qu_e
.

dê ncia. convida os conselheiros para cornpa-
OS dois povos irmaos. Nao deve- recerem ao embarque do sr. dr. Vlmar Cor

rêa, presidente clêste Conselho,' que segue ho
i mos esquecer - escreve - o j." para a Capital da República. '

� operário polones participou Vai nova�,ente àNil�VO��SSão o par-ecer

----------------- ativamente na obra de recons- o Prefeito Municipal de Curitibanos sub-
, mete à conside.raçi"lO dêste Conselho um

pro.,trução francesa após a primei- jeto de decreto-lei que visa isentar do paga-

ra O"uerra mundial e que o tra- Il;ento.do impôsto de "Indústrias e profissões".
bIo por cinco anos. as

n Inndústrias Reunidas San-
balho de mineiros e campo.ne- to Antônio", que ali se dedicam à exploração

de charqueada, fabrico de sahão e corturne. Ises poloneses contribuiu para o Tratando-se de umà atividade industrial
que trará para o rüuuic ipio grande vantagem. I •.----------------.---_florescimento da França.. não só pelo aprovoifamento e incentivo à pe- sições em COll··:"1'I0.. ,

"O 1 n m sã 'cuár ia, como
I

tàmbym pela sua localizacâq pró- I Fiurianópo!is, 1° de julho de 1946.S aços que. no.s u e o xima à cidade. fpcilitará trabalho. aumento de Severo Simões, vice-presidente, no impedi-
muito e fortes afirma o riqueza e rOllo,y- e, tendo-se- em vista o imo mento do presidente.

pôsto de iudáatr ias e profissões, quando arre- Publicada na Secretaria do Conselho Adrui-"Correio do Di.a" e lembra qu_e cadado, i '.11lmente se divide entre o Estado nistrativo do Estado, .em l0 de julho de 1�4ó ..

d
.

f t"
.

e o NIt IICÍplO justo é que se conceda a isen- Luiz OS'l,Jaldo Ferreira de 111elo� secretãdU'

I
um· os maIS ar es e o pengo ção 'dlda, como estímulo. administrativo .

comum que a:r;n.,eaça ,ambos os E(uetanto, ex·vi n. VI, do art. 32. d? ele· RESOLUÇAo. N. 114
. ", cl'eio-lei federal n. 1.202, de S de abnl de,;. É aprovado, nos Lp.rnlOS abaixo) r> projeto �O que nos Liga tambem e outro 19039 - a audiência prévia' do cxmo. sr .. Pre· decreto· lei da Prefeitura Municipal de Imaru�.

I
'

t 'd AI manha' �dente. da. República é exigência necessária remetido com o oficio n. 76/1.271, de 19 de JU'paIses por par e a e ,
'.l a legahdade do ato.

. ". .
nho de 1946, do 'Departamento das Municipa.

ErOblema, talvez de não menOI'1 Assim. para exame do 'Plenano, apresento lidades.

I 'f' -!
as segulntes Te:t.;to do p-rojcto de dec·rc.to-lei 11,OS ténnos em-

mportancia, a desnazl !-Caça0
. Conclusões.. qlte se acha "edigido,

. .... ."

t· d 1 ° - O projeto de de:cl'eto,-lcl da PrefeItura Art. 1° - Os espetáculos teatrais, bem comoe destruIçao da .lndus rIa
_

e Municipal de Curitibanos,. remetido com o. orí· todos os atos relativos à sua realização, gbzá.."o'/ uuerra alemã. Essas questoes r CIU n. 62/1.182, de 5 de Junho d_e �946, e -,- de isenção de impostos, assim como de taxas.110 " � Lonslllerado como tendo sua vlgenCta cond.l�· municipais, excetuadas as que se referem aos

l€stão sendo avaliadas de" modo ciollada à aprova,ão do exmo.. sr. I'residente preços dos serviços de utilidade pública.-
'd'f t' 1 d J .. tiã República. Parágrafo único - A isençãp compreeudq:

PRE.eISA .S'I'"'· I eren e pe as gran es pocen- 2°

-.
o Conselho �dminis.!:a.tivo do Estado também os espetáculos promovidos en.;' circos ré

. _ � das e nem sempre de fo.rma a opma pela. sua aceltaçao nos termos em que se pavilhões
,� , , acha redIgido. Art. 20 - Aos teatros que' se construirem.

'inspirar tranquilidade.. Florianópolis, l° de julho d:, .1946. lW território do mtÍnicípio no prazo de cinc"de uma empregada Paga-se .

t P IA'
_ Jose B. Salgado de Ohvel-ra. rdator.. anos, contádo da data da publicação dêste de-,

T
. ,

.

E '. lruellzmen e a o. onla nao (Reproduzido por ter saido com incorreção) .. cretó-lei conceder·se·á isenção do pagamento doS:bem. ra tar a rua steves tomou' 'parte nas convetsações EXPEDIENTE _DA PRESIDf:NCIA impostos municipais.
1

. 39 I:
.

Resoluçoes exped.das § l° - Os adquirentesl'de terrenos necesõà·UnlOr, •

. 'sôbre êsse terna, vital para a RESOLUÇÃO N
..

112
•

rios às construções previstas neste artigo, que,� • •
- É aprovado, nos termos abalXO. ('\ projeto ue no prazo de doze meses, a contar da data d:L:.

d ed
.' sua segurança. Mas, como nes- decreto·lei da Prefeitura Municipal de emiti· respectiva aquisição, mo derem enllrada, na re-jl'bad'o's e par' I 081se setor temos com a França banos, remetido com o ofído n. 68/1.224, de partição competente, aospedidosdelicenciamen."ti .

- II de junho de 1946, do Departa.mento da;:, to das' obras, ficarão obrigfldos ao pagamenta-
,

.

_ interêsses e pontos de VIsta CO- Municipalidades. das importâncias correspondentes as iSellJ;õeSFoi entregue a esta Redoça-o '. Texto do p"ojeto, de ·deC1·eto-lei. "<IS têrmos em de que se hajam beneficiado. .

uma chave encontrada no. fundos muns, esta�emos sempre a seu. que se acfLa "edLg,do
. § 20 - Ao uso dos edifícios construidos nos.

A . d C Ih '1 d
.

t 'd Ih ,Art. l° - Os edtflC10S que se constrUIrem têrmos dêste artigo, para finalidade diferen�.do Teatro 1.01'0 e arva o. . a o, pres an 0- e o nosso
Eas ruas Dr. Lau!'<) Múllel', CeI. Vidal Ramos anres de decorrido o prazo ele quinze anoo de.X X .x: p}en� .e incondicional apoio". e p_raça da República, nesta cidade, terão obri. '.Itilização e.fetiva elos mesnl"" Dara teatro. pre-

.

DE SE·'V I
t'atonamente, a. frente de alvenarIa e a coberta cederá sempre autorização dos poderes compe-VEN' -

'
-

de telhas. tentes e llréviQ ressarcimento das importâncias.

'..'
• �ar�grafl? úni�o --:- .A �refeitura _não C01.1('C. correspondentes aos impostos e taxas, que nã3> �

- dt,ra hcença J(ara ech.flcaçoes que ll�O estcJ.lnl tÍverem sido, em tempÓ cohrados.

'1IW!' e' de . acôrdo com as normas estabelecldas neste ArL 3° - O Poder Executivo pooerá aCl'lih
a!·tigo, ,_ssim como embargará as que as lllfn- .terrenos de propriedade do ,Munic�pio, �ra a.
gIrem. .' �trução de, teatro. .'

.

Art. 20 .:- Todos � lotes situados na� \:ia9 Parágrafo 'único - O terreno doad-o revel'-
públicas mencionadas no artigo anterior ser{..;_, terá ao patrimônio do Município, in.d.ependeIl
obrigatoriamente fechados ao alinh.imento, d-Cll� temente de qualquer índ�nização, ainda m�smOo<'
tro do prazo de 90 dias. Quanto a construções e benfeitorias �incorpo�:a.

§ 1 ú - Os .terre·nos não edificados serao te- das ao solo, se o donatário.
chados por murOs de um metro e oitenta cell� a) deixar de cumprir O disposto no § 1 Go, d.;hmetn>s de altura rninima� art. 20, dêste decretovlei .

§ 2° - Em terrenos onde a edificação·esti- b) não concluir as obras de construção dea�
ver' recuada" do alinhamento; a n:::spectiva frenle 'tro do prazo ,de três anos, coo;tados· da asSIuar
será fec,hada por balaus.trada Ou gradil, sôbl'e t:.lra da escritura;
,embasamento de alvenaria. c) utilizar a construção para outro fim que-

Art. 3° - Os. fechos existentes, que se en� nâo os espetáculos te,trais.contl'arem em "mau estado de cou5e1-vação, se· 4rt. 40·_ A isenção tributária aos espeta
Tão substituidos por muros, balaustradas ou culos teatr�is e congêneres não � aplica à
gradis, na for'ma .,do â:rtigo anterior. 'quota do impôsto de diversões destinada, pefj)o
Art. 4° - Nilo se:ndo cumpridas ,a3 determl decreto· lei n. 69, de 15 de setembro de 194:::. à.

fIações coostantes ck;s artIgoS 2° e 3°, a Pre· Caixa Nacional de Estatística Municipal� a.car
feitura mandará' co,rt.struir:�()s fe<::h08, ficancÃ.ú g-o do Instituto Brasileiro de Geografia e Esta
os. respectivos pr.opJ1l.etários oorigadas a pagar tistica em virtude do convênio inter.administra
a despesa, total, acres<;ida: de 20% de adn'tinis-- tivo'que,._ a referida lei ratificou.
tração', dentro do prazo d.1!' 40 dias, contados da Art. 5,° - >Êste decreto-lei entrará em vigor
data da notif.icação da Pre[eiturá, sob pena de Tla data de sua publicaçã,o, revogadas as disp.
c0branç..a p01;; yia executiva. slções em contrário.
Parágrafo único' - Aos prOPrietários que

.

:Florianópolis, 2 de julho de'1946.
r_ão puderem satisfazer de uma �ó vez o paga� Seve-ro Simões, vice-presidente, no impedi-
mento da obra executada pela Prefeitura, será menta do presidente.
facultado. o pagamento em prestações iIlensal" Publicada na Secretaria do Conselho Adm'-
a critério' do Prefeito. "istrativo do Estado, em 2 '<le julho de 1946.
Art. 5° ....:... 1tste decreto--ei enh-ará em vigor Luis Osvaldo FC"rreira de MeIQ, secretárl"

na data de sua publicação, revogadas as disp<t_ arlministrativo.
.

.COMERCIANtt� Dá um li

vro à Biblioteca do Centro Aca

démico XI :d,'.e Fevereiro. Con-

tribnir-ás, assim, para a: forma

ção cultural .
dos catarinenses

de amanhã !
� ..

("Campanha pró-livro" do
C. A. XI 'de Fevereiro).

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

.

Um ótimo terreno a m 12 m-e

bo. de frent. pO'r 30 d.. fundo.
ClQm bomba pj álNo, fo••a e uma

.,.qu.na CIOsa d. madeira habitá
val, a rua Raimun.clo Correia CE.
:tréito'. 'Prec:o S.COO\ cruzeiros. Tra
tor a rua Tiro.dent•• 1-9 -- SCl.pCl'ta
ria Jurity.

xxx

EMPREGADA
PRECISA-SE

T�ta.r na Praça da Band�i.'
fB. nO. 19, ·Paga·se bem.

ESCRITÓRIO JURtDlOO CO'J[ERCIA.L·
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas d� pinhais, f!lze�cks e empr�
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco

ADVOGADO
Rg·a Frei Rogérro, 54 _:_ Foae 54 - Caixa .Pe&tal 54

I!lIJde�o telegráfico:. "EHbraaeo" ,..;_ Lajes - ·Bt·· ·(Atariu
--_._---------

- \,

• I&I!lHG'.' vfa ...i�u$4
.

Of fFeJJO 5�Il!J'O
f iN().J:f""".VO AS

;1 CD1AVÇAS i

''VIR<iEM ESPECIALIDADE"
elA. WETZ.EL ·INDU8T�IAL-.]OINYII.lL� rMl1rco

\

'1' .

-ORNA A ROUPA .BRANQUISSIM \

NOVO HORÁRlO DA
,

P. ALEGRE - FLORIANó
POLIS - CURITIBA

QUINTAS E DOMING0.S
Deoolagem de Flor-ianónolis.

- ás 14,15 'horas
CURITIBA FLOR] .-\N6-

POLIS - P. ALEGRE
SEGUNDAS E SEXT\S

Decolagem de Florianópolis.
:';� .10.01) horas

INFO-RMAÇõES:
• FILIAL VARIG - ED. L\-
PORTA TELEFONE

132!'í
.

B R I TO "

o alfaiate indicado
·Tlradentes. �

. S�'3���:'RCt�
EspECIAlI DADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ICONTA CORRENTE POPU�AR
Juros 5'1"/2 a.,8. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Baneó do Distrito Federal 8.4.

Rua

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

Trajano, ,23 Florianópolis

5

A crise do café nao pessa de

, RiO��nN�br��ua�9�e��!����!'!!�ão'"
do café noRio continua a mes- o sr. Paulo �odrigues Alves
ma, ou pior, pois ontem pou- afirmou que há café, quer da
cas eram as torrefações que se lavoura, quer do comércio- ou
encontravam atendendo aos do Govêrno. Acrescentou que
'consumidores. Muitas pessoas, só tem café em mãoso torra...

ontem, já não tornaram café, dor ,ganancista, porque êle era.
enquanto que milhares de ou- subvencionado pelo D. N C,
tras, :?esmo entrando nas fi- para manter os preços do café
la�, nao adquiriram o 'Prod�lio. 'moido. Adiantou que .o Brasil
�flm de apurar a falta do ca- possue um estoque visível de

I fe, �oss� reportagem procurou mais de trinta milhões .de sa-

louvlr
varios conhecedores do cas de café.

assunto. Pedro Vívacqua, ou- •

vido, declarou que "Isto tudo RIo, 4 (A. N.. ) - Noticia-se
não. passa de um forte movi- que a crise do café, pelo me-'
unento especulativo, que está nos em relacão ao mês corren
procurando exagerar os tato- te, está julgada. Não faltará,
res determinante da alta. De afirma um vespertino, no de-

I
modq algum temos falta de ca- correr do mês de julho, a pre
fé, pois dispomos aproxímana. ciosa rubíácea aos cariocas..

=-_7--=:..::.====::::==���=�m�e�n�t�e�d�e�t�rm�·�t�a�e�d�o:i�s_:m�i�lh�õ::es Ontem á tarde, o Ministro da

Th' ������g�en a sempre em casa uma garrafInha de nete o� diretores do Sindicato

II P'EH ITIVO .

«.' N O T»
de Torrefadores e fez-lhes um

JI peto no sentido .de que se

restabelecesse a moagem do
café, prometendo, nessa oca

sião, entender-se com o D. N.
C. no sentido de ser concedida
a necessária compensação e

atendendo, ainda, a circuns
tancia de estar o assunto re

lativo aos I2reços, sendo exa

minado pela C. C. P. Decidi
ram os torrefadores. á vista do
apelo do senhor Gastão Vidigal
e numa elogiavel ccmpreensao
das dWculdades que no mo

mento a população está viven
do, reiniciar' as àtividades in
dustriais de seus estaoeíecí
mentos, tendei ficado delibera
do que aguardartam por mais
um mês'a solução que· vêm re-

, clamando já há cerca de um

ano.
'

QU�R VESTlR·SE COM CONfORTO E ELECiANCIA ?

Precisa de'-qm e:q1pregildo
competente?

..:._ Consulte o' jiosSQ ficbl
rio � candidatoã a

emprêg()S ,

.Parecer 11. 870/46 - Olibia Koericb da Si 1-
va _..!_ Idem.
Parecer n. 871/46 - Gl1ido Ceruti _ Idem.
Parecer 11. 872/46 -.1f.anoel Viei ra Lopes

- Idem.
Parece,' n. 873/46 - Pef ronilha Fernandes

"Castro - Idem.
Parecer n. 874/46.

Idem.
Parecer n. 875/46

::Pes - Idem.
Parecer n. 876/46 - Aninha Pamplol1a' Rosa

- Idem.
. Parecer n. ,877/46 - João Guimarães Filho"

-- Idem.
Parecer 11. 878/40 - Adelino Vicente de

Xlelo --' Idem.

Id';'��·ecer n. 879/46 - Adolfo Tavares

Parecer n. 880/46 - Dilermando Schmidt
Idem.
Parecer n. 881/46 - Alberto Prudêncio de

-Oliveita .- Idem"
Parecer n. 882/46 - Dinar-te Cavalheiro do

.Amar-al _, Idem. -

Parecer n. 883/46 - Bráulio João Cordeiro
--I�m. (

PARECER K. 884/46
Foi encaminhado a esta Comissão O telegr-a

-ma em que o servidor Júlio Olímpio Tortato
-pede o pagamento do salário-família durante o

tempo en� que exerceu p cargo de Coletor da
ex-coletor-ia de Xanxer ê, isto é, de janeiro a
-dezernhru ele 1944.

2. .Durante êsse período, esteve o solicitán-
1e a serviço da administração do Território Fe
�d�r.al. de .Iguaçu, a que ficou incorporado o mu
-mctpio catannense de Xapecó.

3,. Uma vez que deixou êle de perceber
-pelos cofres do Estado, não tem 'direito à con
cessão do sa lár io-farrrilia, visto que o art 50
-do decreto-lei h, 1.022, de 29-5-44, deter�in�
,que

"não será percebido o salário-família 'nos
casos em que o servidor ou inativo deixar de
perceber o respectivo, salário ou provento "!
4. Nestes termos, opinamos pelo indeferi-

umento do pedido.
S. S., em 26 de Junho de 1946.
Carlos da Costa Pereira, presidente e relator.
Gustavo Ne.ves
jl1illo" Leite da Costa
J. Batista Pereira
Aprovado.
28-6-46.
(Ass.) Udo Deeke

PARECER N. 885/46
Olivério José de Carvalho Costa. 10 tenente

. l(J� Fôrça Policial, tendo sido exonerado. a pe
tlido, do cargo, em comissão de Prefeito I\1u.
n�cipal de Jaguaruna, requer pagamento de
di)uda

.
de. ,:_usto; por ter sido, conseqüentemente,

. recolhido a sede de sua corporação, nesta Ca-
J',tal. .

2. Segundo informa o Tesouro, a fls. l v, e

2, quando o requerente foi assumir o aludido
-cargo, recebeu de aj uda de custo e transpoã'te
«le bagagem, desta Capital à sede do município
·de ]agual·una, a importância de Cr$ 25000.

3. Opinamos ,elo deferimento do pedIdo
....cOtl,c<!dendo--se-lhe a ajuda de custo de imPOI'�
1ância igual a que lhe fôra paga ao ir assumir

,--o cargo de Prefeito de Jaguaruna.
S. S., em 26 de junho de .1946.
Cal'/os da Costa Pereira, presidente e relator.
Gusta.vo Neves
Milton L"it. da Costa
J. Batista Perei,,,
Aprovado,
28-6-46.

.

(Ass.) Udo Deeke
PARECER N. 886/46

Altina Sousa Farias, professora com exer.

·;.('icio no grupo escolar "Regente Feijó", da
vil", de,Lontras, municípi<> de Rio do Sul, pede
'"P�gamento do salário-fam·í1ia, a partir do mês

. ·.ue fevereiro do C01'rente ano.

2: Informa o Tesouro do Estado, a fls.:
"Alt�na Sousa Farias quando professora,

nesta Capital, percebia, como já se disse, o

"
salário faz.nília de Cr$ 120,00 e recebeu, hes�
te Tesouro até o mês de janeiro dêste ano.

Em fevereiro dêste ano foi 'admitida como

extranumerál·io-diarista do Grupd Escrual' da
vila de I,oJltras, município de Rio do Sllr,
assumindo o exercício no dia 23 do mesmo

·mês.
.

Tratando--se áa mesma pessoa� que já re

cebia saJário-família, estamQS que se deve
autorizar o pagamento,. a contar do mês de
fevereiro· dêste ano",
3_ Esta Comissão opina peJo defe'rimento,

...ve acôrdo com ;J informacão �uora. \

S_ S., em 26 de junho de 19�6.
Carlo.'l da Costa PereiTG, president� e relator.
G'll�tavo Ne'll�S

MiltJJ" Leite da Costa
J: Ba.túla Perei"a
Apt"""do.
38-6-46.
(Ass,) Udo Duke

PARECER :;r. 8�i/46
Adelaide Sbardella Lazzarotti, professDra d'a

:!:scola de Linha Schiavini, município ge Coa-.
l...r.órd!.=, pede 'conce"s�o do sa·lário-fam�í., .'

I

\Valdemar Ern

Sedas, Casi�itas e,·, l.ãs
"

CASA S..-r.A aOSA

..

Dr. CLARNO
GALLETT!

ADVOGA.DO
Crim-e e cível

Constituição de So�i.dóde�
NATURALIZAçõES

• Título. Declaratórios
E.crit. -- Preça 15 de Nov. 23.

1<1. andar ..
Relid. -_ Rua Tira.d-enteljl 47.

FONE •• 1468

Erauç isco ;Varias Lo,

•

2, Segundo inforr.iação de fls., O sr. Intel'.
veutor f.>deral já concedeu, mediante a declara
ção de dependentes apresentada pela requereu.
te, Q sa lário-Famif ia na importância de ., ....

CrS 80,00 mensais,
3.. À. vista do exposto, opinamos jJe] o arqui

vamento do presente processo.
S. S., em 26 de junho de 194(,.'
Carlos da Costa Pereira .. presidente e relator.
Gwstooo Neves
Mílton Leite da Cotsa
J. Batista Pereira
Aprovado,
28-6-46.
(Ass.) Udo Deeke

PARECER K. 888/46
Dulcinéa Soares de Oliveira, ocupante do

cargo ela classe E da carr-en-a de Escrittu-á rio
do Quadro único do Estado, com exercício n�
Delegacia da Ordem Política e Social, pede au

torrxacão para assinar-se Dulcinéa de Oliveira
Zattar.

2. À vista do documento ele fls. 3, esta Co.
missão nada tem a opor.

S. S., em 26 de junho de 1946.
Carios da Costa Pereira, presidente c relator.
Cwstavo Neves
Milton Leite da Coisa
J. Barism Pereira
Aprovado.
28·6-46.
(Ass.) Udo Deeke

PARECER N. 889/46 .

Mansueto Bcf F, professor
-

da escola de Li
nha Planalto, município de Concórdia, pede
concessão do salário-família.

2. Segundo informação de fls., o sr. Inter
ventar federal já concedeu, mediante a decla- Iração de dependentes apresentada nela reque
rente, 9 salário-família na importância de , ...

Cr$ 360,00 mensais.
3. Â vista do exposto, opinamos pelo ar,

quivarnento do presente processo.
S. S., '!;m. 26 de junho de 1946.
Carlos da Costa Pereira, presidente e relator.
Gustovo, Neves
Mílton Leite da Coisa ...

J. Batista Pereira
Aprovado.
28·6·46.
(Ass.) Udo Dceke

PARECER N. 890/46
Manoel de Paula .....Ribeiro, ocupante do cargo

da classe D da carreira, extinta, de Motorista,
com exercicio no Abrigo de Menores, pede. re",
moção para a Diretoria de Economia e Assis,
tência ao Cooperativismo.

2. A Diretoria dç Economia e Assistência
ao Cooperativismo e o Abrigo de Menores CS�

tão de acôrdo com a pretensão do requerente,
3. À vista do exposto. esta ComisS<lo 'opina

favoràvelmcnte ao pedido. devendo ser supri·
mida da T. N. 111. da Diretoria de Eeollom.ia
e Assistência ao Cooperativismo, lima função
de l\'lotorista, referência IV, e criada na 'f.
N. ]\1. do Abrigo de Menores, idêntica fu.nção.

S. S., em 26 de junho de 1946.
Carlos da Costa Pcrâra, pt'esidente e relato.r.
Gustavo f..Teves
Milto-n Leite -da Cotsa
J. Batista Perei'"a
Aprovado.
28·6·�6.
(Ass.) Udo Deeke

PARECER N. 891/�6
José Deitas, professor da escola de Anita Ga

ribaldi, distrito d:':! Seára, município de C.on·
cónlia, pede concessão do salári-o-família.

2. Sl.'!:undo informação de fls., o sr. Inter
vent01" federal concedeu, mediante a declaração
de dependentes apresentada pe10 requerente, o

salá.rio-familia na importância mensal de ....

Cr$ 200,00.
3. Pelo· arquivamen·b>.
S. S., em 26 de junhó de 1946.
Carlos da Costa. IPcrei'ra� presidente e relator.
Gustavo J.,reves .

Milto-" Leite da ('otsa
J. Batista Perei'r'a
Aprovado.
28·6·46.
(Ass.) Udo Deeke

P<\RECER K. 892/46
Serafim ZafTIuner, professor da escola de. Li

!lha LaltrO 1\füller, município de Concórdia,
pede concessão do salário-famíJia.

.

Z. Segttndo ínformaç9'o de fl�., foi concc·

dido ao requerente em data de 21 do corrente,
pelo eXn1o. sr. Interventor federal, o salário
familia 11,1. importância mensal de ,Cr$ 40,00.

3. Pelo arquivameltto_
S. S., em 26 de junho de 1946.
Ca,,;o$ da. Costa Pcrei·ra•.presidente e rela!or.
Gustavo Ne'l)es

Milton Leite da Cotsa
J. Ba.tista Pereira
Aprovad9.
28·6·46.
(Ass.) Udo Duke

G.

, .

lRA�CT8R - .JNTERNATIONAL
•

• ]O \.,",

. (, '

/ ORLANDO SOA RPBJLLl
.

Rua Consel,beiro Mafra, 36 - 'loja e sobrelOja 'Felefo:ue 1514 (rede ilte;rna)
Caj�a Postal 51 --- End. Teleg.: ((�carp�lli)) -_- Florianópolis

. I

Sei� qual fôr o trabal�o o executor, na Agricultura,
no Indústria ou no construção de estrados, há um

TroeTracTor Inte;natíonal Diesel de fôrça �dequada
poro atender 00 chamado. '

Cada um d�s quatro' modãlos desta série - o pe�'
queno TD.6, os médios TD-9 e TD-14 e'· o grande
TD.18 - está pronto o solucionar o seu problema,
P'Aferindo um TroeTracTor para' trabalhar com ál.
coai ou C1uerosen9� os modêlos T-6 'e T-9 p�derãa
ser fornecidos,

, . ,
••�a"nos folhetos descritivos sem com·prom.iss.

C_
Conces-sionário�:

RA�OS &- CIA .•

Rua JOQO Pinto, 9 - Cx; Póstal 220 - Fone 1.641
Tel. Somare Florianópolis,

"
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6 o ESTADO-Sábado 6 de Julho -de 'Il� ..6

CI�b.e Atlétic� X Ca�avaDa do Ar -- o. grandioso fI)"! '" ,�tl)prello que bOle sera travado DO campo da F .C.O" .

.

•

, , ,"",

Catolicismo

O SANTO 'De DIA
6 DE JULHO

Stv Isaías, Profeta ,

À Igreja comemora hoje it,
morte deste grande amigo de
DeUS, E ele o primeiro na or

dem dos grandes profetas, e-o
conteúdo do seu livro mereceu

-lhe os títulos de "po.tífice
dos antigos profetas" e "rei
dos profetas". De sua vida pou
ca cousa é conhecida. Seu pai
chamava-se Amos. Isaías vivia

Amanhã,' pela manhã,' na excelente cancha. da Base Aérea, em homenagem !�i;��u::;;�'f�����aMU���a!�
ao sr. coronel Pedro Lopes Vieira, prefeito da Capital. a F.A.C·. dará inicio �:�:e�ar!O�e����m:���i�:

ao Torneio Aberto de Basquetebol e Voleibol. ' ����ad�saf��omc��:������
MOMENTO CRíTICOIl Bubm.prometem .alcançar o te-verde .da.ipraçaxíe esportes

tra .os maos cost�me� e a i?o-
Os atuais certames da Primeira Divisão e da Divisão de maior êxito. da rua Bocaiuva, deverá ser 1�tna, � sua maIor, ímportãn-

Aspirantes da Capital, 'como já se nota, estão bem atrazados. Encerrando a noitada tere- efetuado hoje os confrontos cia esta na� prafeclas_ sObr�.o
A maneira um tanto vagarosa como marcha o campeona- mos a satisfação de assistir ao entre as equipes principais e

futuro ��ssIas, SIue ,n.ao vma

to está dando nos nervos do nosso respeitável público esportí- duelo de "catch "entre o espâ- secundárias do Caravana do ;para erigrr um: �mpeno mu�
"O, que acompanha o desenrolar dos acontecimentos com enor- nhol Espingarda e ,o nosso Ar e do Clube Atlético .

dano, mas espíritual: que nao

me ínterêsse. conterrâneo Peller: Possuindo ambos excelentes viverá no fausto e no esplen:do.r
Ha erros a condenar. aramados puderam seus joga- .de

uma corte, mas que sera o
. b' b "Homem das Dores" que to-

Estamos no mês de julho e somente foram efetuados três VERA CRUZ X OLíMPICO dores exercitarem-se afinca- ")m'
.

. '...

pelejas do turno neutro do campeonato. Em prosseguimento do Cam- mente durante três semanas.' ara sobre SI as nossas I��q�ll-
A realização do 'Torneio Relâmpago prejudicou" é certo, peonato da Segund_a Divisão de estando eles na melhor formá dades. Sempre de novo dírígía-

A d nhâ I . . se o. profeta contra as Ideias
a marcha das atividades do corrente ano, colocando-nos nu-} rr:_a ores, ama a, pe a ma- possível para a grandiosa tarde .. "

.
'

ma das mais complexas sítuacões" -nha., no campo. d� F. C. D.,. te- f t b r t· d h' trí metertalístas acerca do futuro
� _ ,

u e o,s ica e 0Je" con ri-
Red tor P i não é dê es-Mais' corréto seria e oom 'melhor acolhida colocar o cam- remos a satisfação de assistir buindo para que o mundo es-
e en I. or sso,

. .

.

peonato em primeiro plano, para, depois; organizar outros à ;on�enda entre Vera Cruz e portívo da nossa pacata Flo-- tranhar que homens �blCIO
certames menos importantes.

.

C?l1mplco, q:ue pr?.mete reves- rianópolis presencie dois re- sos se cans�sem de OUVIr suas

A medida solucionaria o assunto e daria oportunídade pa- tír-se de brilhantismo. nhidos e equilibrados cotejes .. admoestações e r;solvessem
Ia os clubes efetuarem suas tão desejadas excursões ao interior I

x O jogo principal será inicia- a m<;>r!e d� homem ce Deus. �
do Estado onde proporcíonaríam diversões aos seus jogado- AVAí � .PAULA RAMOS do ás 1530 horas e o suple- tradíçãc dlZ-n?s que ele fo:

res beneficiando-os sob o melhor dos aspéctos.· No Estádio da F. C. D., con- mentar ás' 1330- horas. morto por meio de uma serra
, .... d t

.
' de nau. I

Provavelmente no próximo mês de agosto a entidade que t,l��a? o os c�mpeona os aa 1:-'

tem sob seu contrôle o esporte bretão no Estado suspenderá.�l�ISao de Aspirantes ela DI

os jogos, para dar inicio aos "trainings", nos quais serão sele- ;v�o de AII:adores, �ef�ontar
cionados os jogadores que representarão Santa Catarina no se-ao o� �onJuntos .prmclpals e

Campeonato Brasileiro. secundal'�oo do Aval e do Pau-

Isto quer dizer que os certames da cidade ficarão paralíza- la Ramos.

dos pelo espaço de dois meses, impedindo que 'terminem até o

-f'ím do ano.
'.

Para a realização do Campeonato Estadual é necessário

que estejam terminados os 'certames nas cidades .e na capital.
A frequente mudança de atitudes dos presidentes e re

nresentantes doo clubes veio agravar ainda mais a situação., ,

Primeiro proporam fosse realizado. o Torneio R'elâmpago,
Bem, o torneio foi até ao fim, mas, quanto data da. sua termi

nação, estiveram muito longe de imaginar que iria acabar
tão tarde.

Depois concordaram em efetuar jogos só aos domingos. A
Idéía não lhes pareceu boa e, em memorável reunião na sede
da F. C. D.; resolveram modificar os dias dos jogos, fazendo rea

lizar as partidas também aos sábados. ,

O mais estranho é que hoje êles não estão satisfeitos com

.suas próprias deli'berações.
\1

Direção de PEDRQ PAULOMACHADO

COQUEIROS 'PHAll
CLUBE

x x x x X x .

Horário das santas Missas
para Dom�go

Catedral: 6, -1, - 8�e 1(}
horas. "

x Nos e/egant�s salões de '

-

d h 'a' a'
.Novena: ás 19 horas.

CLUBE ATLETIC.o "VER- � e, avera o"!Ingo, 18
Em dias da semana: Missa:

SUS" CARAVANA DO AR 7 ao corren te; uma gran- ,.

7 h
a a· dence, . ,

I
as oras.

Adiado duas vezes por moti- � �ar e .

ançante, com 1T��- I .reia de S. Francisco: 7 _

vo do péssimo estado do tape- CIO as 15 noras, em regoei to '9 hg J ,

,1� A d '20' .oras.
p�� pa'dssasof'emd 0_ 'danlve/r- Hospital de Caridade: 5,30 •

se r to e un açao aq ue a
8 h.da'

- oras.
SOCIe a e.

P
,.

C�'
-

d :---"21-UnsSlmO . o�'açao e �u

ria (Parto): 8 horas .

. Igreja de sto. Antônio: 7, e
8 horas.

Igreja' de S. Se.bastião: 6,30
As 9,00 - Bom dia para horas.'

você. Igreja de Sta. Terezinha: 8
ÁS 9,30 - Notícias Guarujá. horas.
ÁS 10,00 - Programa com O D E O N,

.

Capela do Monserrát ; 8 ho-
Dircinha Batista. Fones: Cinema - -602 raso

ÁS 10,15 - Programa com Escritório - 1587 Capela da Base Aérea: 8 hrs,
FRANCISCO PRAZERES NA cordou com a sugestão, apesar Pedro Vargas. - ÁS 41j2 horas - Asilo Irmão Joaquim: 6 hrs,
DIREÇÃO ESPORTIVA DO do referido peredro haver S€ Á s 10,30 - Cancioneiros - Sessão Popular - Saco dos Limões: 8 horas.

PAULA RAMOS responsabilizado pela sua lUO- Preferidos.
"

I Ginásio: 5, - 6, - 7112 (8&
Com a exoneração do Sr. os-: ta de arbitragem. ÁS 11,00 - Bazar de Mú- CORAçõES SEM PILOTO alnnos) ; � 8,30 horas.

valdo Silveira, vem de assumir A F. P. F., sem mandar apu- sicas.
,

com Ca;pela de S. Luiz: 7, - 8,15
.a direção.. esportiva do Paula ral' se o ,fato realmente exis- Á� 1�,00 - Oferecimentos IAIMÉ.'E

- LUIS TITQ - CECh horas.
.

Ramos, o competente esportiS- tiu, puniu o árbitro, deixa:J.dc m�lcals.. COLATE � MARLE� ,.- o Capela do Abrlgo de Me"l0·-
'ta F,rancisco Prazeres. surpresos todos os que açom- As 16,00 - Intervalo. rei do samba' - NELMA COS- re8: 6 horas.

O novo "entraineurfl do grê- panharam o fato. '. ÁS 17,30 - Programa da COSTA - Trindade: Matriz; 8 horas'.
mio tricolor sabem, temos ple- :x: Juventude feminina Católica. II João Pessoa (Estreito): 7
na certeza� zelar pelos seus pu- O JOGO INICIAL DO C.A..\t{- ÁS 18,00 - Programa com TAMPICO horas (igreja) - • horas (ca-
pilos no que diz- respeito ao I PEONATO CARIOCA Nelson Gonçalves.

.

com pela).
preparo físico e técnico, pois' Rio, 5 (E.) - Amanhã, no ÁS 18,15 - Alma Portenha. Edward G, ROBINSON São José: 7,30 - 9,30 hOrá$.
conhece Iperfeitamente. a arte campo do São Cristovão, a Fe- ÁS 18,30 - Programa Valsa Linn SAPY
de jogar futeból, sendo, destar- deração Metropolitana de. Fu- Divina Valsa. Victor Mc LAGLEN ------,-------
te, uma aquisição ,das mais va- teból dará início ao Campeo-. As 18,45 Momento Espor- III MALA - MAMO CLARh: ._
liosas que vêm de obter o clube nato de profissionais, com' o tivo. O NOVO ROBINSON CRUSDE REX _

40 major Araujo.
-

jogo entre Bongú e Flamengo. As 19,00 - 'Ritmos de Tio com MALA � MAMO CLARK 11._ Preços:- Cr$ 2,40 -l,tto
. x x � Sam. -:-. REX 11/12° Episódios. "Imp. 14 anos".

PUNIDO INJUSTAMENTO A NOITADA PUGILISTICA ÁS 19,30 -;- Dep. Nacional <:te - Preços:- Cr� 2,40 - 2,00 - IM P E R I A L -

UM JUIZ DO DIA 10· Informações. Ilflp. 10 (DEZ) anos". - ÁS 7% horas -

8. Paulo, 4 (E.) - Causou Nos CíTcúlos esportivos da ÁS 20,00 � ConjuntoS vo- - ÁS 7% hs. - CORAÇÕES .SEM PILOTO
,extranheza a súspensão impos- Capital continua despertando cais: I' com

ta ao álibitró Moura Leite, pela vivo entusiasmo a excepcional
-

ÁS 20,30 - Frograma com 'AMIZADE E NOBREZA A!,MÉE - LUIS TITO _

F. P. F, Motivou esta decisão, noitada de ,box e "catch" a rea- Mantovani e sua orquestra de com AFONSO STUA:n;T - ANTO-
fJ fato do referido a;pitaoor M- lizar-se no próximo dia 10 ,do concerto.' sara GARCIA NIETA MATOS' NELiVIA
ver narrado na súmula do corr�nte, no Circo Teatro ÁS 20,45 - Programa com II COSTA - CESAR ALENCAR
"match'" Portuguesa Santista Ol.:mpico. Luiz Gonzaga. Edward G. ROBINSON CHOCOLATE
e S. P. R., que um diretor do Do programa caprichosa- ÁS 21,00 - Val,sas Inesque- Victor Mc LAGLEN
primeiro dos citados clubes ha- ,mente elaborado çonsta a cô- civeis. Lynn BAR!
via solicitado que o encontro mica Batalha Americana, na ÁS 21,30 - ,Últimas melo- em

não fosse realizado naquele qual os. "boxea;dores luta:rão dias. TAMPICO
dia, aJpo:ntando o ârbitrJ o com os olhos vendaqos. As lu: Ás 22,00 - Programa. para III

campo c om o impraticável. tas entre Munich de Sousa e amanhã - Boa Noite. O NOVO ROBINSON CRUSOE
Moura Leite, porém, não con- Izquierdo e Pantera Negra x Encerramento. com

'.' �-"-"/' ODEON'·
:Clnes IHPERIAt

-e

MARlENE
- Pl'eço:- Cr$ 3,00 (Uni.::o}
"Imp. 14 anos".

Amanhã: Uma Aza e um Prece
Den AMECHE

Dana ANDREWS

..

I�

'(
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DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

.CJrurgla e Ortope4i.a -eli.B1ea e eí
t"Urgfa dq, torax.· Partos, e .doentu

. Ue senhoras
<lONS1'l'lJTÓnlO: R. Joll"o PiI.to .,
Dj6.i'taWtl;J,I'te .

das l�. às' 17 b'Qt_
U!id:neNCli\: .4Jmb·ante At\'Lm.

.a�. F.óue M. %51

DR. SAVAS LACt:UA
CUn1ca médlco.Cirú.rgic.a· de " (jtlhoa
- Ouvfdo'S.. NarIz - Gargi!Jlt,l.
Diploma ele habilitaçiâo .do CQD.se-
),ho··l\Ianional de Oftali;nO!Qgia.

OONSlTI,Tó.RIO - Felipe 'Schzaí
'd,.t,08.. Das 14 às 18. Jroras.

R08ID:j)jNCIA - Conselheiro Ma
fra 77. .

TELEFONil'i§ 1418 e 1204

DR. A .. SANTAELLA
(Diplomado pela' Faculdade Na·

ckInal de\iMeel!cina da Universida
de do Brasil). Médico, por concur-
110 do. Serviço Nacional de Doen
S'Bs Mentais, Ex interno da Santa
Casa de Mlseric6rdia, e Hospital
Psíquãtríco do' Rio na Capital I'.

deral
m.'NICA MÉDICA - D9ENÇAB

.

NERVOSAS
- Consultãírío: EdMício Am�a

NETO
- Rua Felipe Schrnídt, ConS'Ulta.:

Das 15 ás 18 horas'
ResIdência: Rua Alvaro de Carva

lho na 18 - F.]orlanópol1s.

DR. ROLDÃO CONSONI
<CIRURGIA GERAL - ALTA CI·
RURGIA - MOL.ÉSTIAS DE S"

. . .. NHORAS - P.o\RTOS .• .

,"ormado pela Faculdade Ge Med1-
cinna da Universidade de São

Paulo, onde foi 'assistente por vA. .

rios anos do Serviço Cirúrgico' do
Prof. Alipio Correia Neto

Cfrurgia do estômago e vias bJ·
Uar,:;s, intestinos delgado e grosso,
tiróide, rins, próstata, bexiga,

átero, ovários e trompas. varaco
-ceIe. hldrocele, varizes e herna

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

raiso). Te!. 1.598.
RilSID1i:NCIA: Rua Esteves Jll

nior. 179; Te!. M 764

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

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLlNICA MÉDICA EM GERAL
Doenças dós órgãos internos, especial

mente do coração. .

ItLECTROCARDlOGRAFl • .f
Doenças do sangue e dos cervos.

Doenças de senhoras -. Partos.
Consulta's diàriamente das 15 às .18

horas. .

Atende chamado. a qualquc- hora,
inclusive durante a noite..

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire
Ies, is. Fone 702

R,ESIDt':NC;A: Avenida Trorppowski,
62. Fone 766!'

DR. ARMANDO VAL�RIQ
DE ASSIS

Dos Se!;.1I'tçQs de Cl1nica Infantil d.
AiI,sMtencJa Mimifipal e de

C;lrldacie \. .

CLtNiCA MI'IDIOJ\, DJi) CRIAN-(:.Al!i.
A.ntTJ1,I'os

OON�\7ltl.Q�lOc: RUI< ��es Ma.
ebad(t, '7 (Edificic;> S. F'fan Illsc9'}
Cans'ultas das- 2 às 6 horas

R.EISro:eNéIA: nua Mar�ha1 GUI'
ih.erine, ii Fone .783

. .J_._ . '" .. __ _ ....._

Viagens
PELO

,

Expresso Noturno .do joroat·
O 'EsrrADO

. FlORJANó.POltS - JOINvu..e
/

SAlDA DE flORI.AH·Ó'POL1S:
..

"

(KEG.ÀDA A JontVJt.E:
SAlDA DE JOtNYtLf:

CHEGA·DA A flORIAJfÓPOLfS: .

1 da mad-ru!ada.
7 da manhã.
10 da manhã.
S da tafde.

Inlormaç:ões:
Em Fpolis. - na Redalt'50 do «O ESTA·DO»

Em Ioinvile - no .Hotel Príncipe

A v, I S'O FOR.JANDO A ARMA PA-
.. -

l\.'A A GUERRA UNIVERSAL
Dr. M. S. Cavalcanti avi-

'

CONTRA A DOENÇA
za a mudança do seu con- /' LONDRES, 26 (E.N.S.'1
sultó-rio .

para a rua João Acaba de ser inaugurada em

Pirito nn. 7, (altos da Far- Nova York a Conferencia In7
mácia Santo Antônio). ternacional sobre Daúde, cujo
Consultas das 3 às 5. príncípal objetivo é estudar

as propostas para o estabeleci
mento de uma Organização
Mundial de Saúde, elaboradas
pelo Comité 'I'écníco Prepara
tório.
Se; como parece provável,

as propostas forem aceitas,
surgirá uma nova organdzação,
a primeira especializada no

gênero a ser criada pelas Na
cões Unidos. Nas suas propos
tas.. o Comité Prepàratórío :::-e

comerldou a criação de uma

Comissão Provisória de. Saude,
caso uma 'Organização de S&U-
de não tenha sido estaJbelêcida
até a época do' encerramento
da Conferência. Essa comissão
seria ol1ganizada simultanea
mente com o encerramenLG da
Çonferência, sem esperar' as

ratifi-cações forlmais requeridas
para o estabelecimento final
da Opgimização,Mundial de
Saúde..
Presume-se que a Conferên

cia durará de' 4 a 5 semanas.

O princilpal representarute de
Reino Unido é Sir Wilson Ja

t meson, míédi'co-chefe junto ao

Diretores:

i
Ministério da Saude Pública,

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco O qual tem 'como principal
de Sá, Anisio Massorra. Dr. Joaquim .Barreto á� Araujo (

consultor o dr. W. H: Kauntse,
e José Abreu. ( 'consultor-médico junto ao De-

__.._..__ ___ ___ _ _ _ _ _ __..". ":.._ ?_""' "...! partamento das Colônias.

_, .1:
.....

.,..

.1,-,. I•

I

DR. MADEIRA NEVÉS
MédÚ!o esp�talista em DOENÇAS

. DOS OLHOS
Curs.o de Aperfeiçoamento e 1..on·

ga Prática no RiO. de Janeiro
CONSULTAS - Pela amannár
dlariámente das 10,30' às 12 hs. à
tarde excepto aos sábados, da;?""H·

;.. ,.__..ás 16 horas - OONSUI,Tó....Qf.' _..R'ua João Pinto n, 1! sobrado �.'
Fone: 1.41'11 '- Restdêncta: Ru!!(

Presidenté' Cóutlnho, 58

DR. 1\>fo\.RlO WENDHAUSEN
Diretor da Hospital "Nerêtc Ramos"
CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS

E CRIANÇAS
Consultório: R. Visconde de Ouro

Preto, 2 - esq. da Praça 15 de )\'0·

vembro \ rltos da "Belo Horizonte ")
Te!. 1545

Consultas: das 4 ás 6 horas.
Residência: R. Felipe Scbmidt, 38

- Fone manual 812

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de
Sifilis do Centro de Sáúde

DOF.NCAS DA PELE - SíFILIS
- AFECÇõES URO·GENITAIS
DE AMBOS OS SEXOS - RAIOS
INFRA - VERMELHOS E ·ULTRr: -

VIOLETÂS
CON6SULTAS: das 3 às 6 hs. - R.

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

DR. NEWTON O'AVILA
Operações - vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, réto e

anus - Hemorroidas. Tr.atamén·
to da colite amebíana.

Fisioterapia - Infra vermelho,
Con�ulta: Vitor Meireles, 28.

Atende diarIamente às ll.3!} I1s
e, à tarde. das 16 hs. em diante

Resid: VIdal namos, 66.
. Fone. 1067,

AUTOMOBILISTAS I
Atenção .

Puro o seu dínamo ou

motor de arranco

"Ill� � ,.r,\c,o OFICINA' ENALD"
"�Cf"o-Radi.�\e" Rua Conselheiro Mafra

1__��__�__��__.__n_e._9�4-'.----��
4d'" ....,... .. 111$. .,. ...... _-

COMPANHIA 66A1JANÇA D� BAIA-
·'_dada •• 117. - �.: • A I A
INCElfDI08 ]E TaU8POBTIl8

Cifras do ,Baíanço de 1944:

Notas cientificas .,

Col'yrl9hl, da
TheHA'd rPIJ H/11ft/) ",,�

I Visite, sem ,ompromlssos
. LIVRARIA ROSA

I Rue. Deodoro, 33

Ftor ianôpolís
. Livros novos e usados,

em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brssil
ou no estrangeiro.

1. .. que a célebre anedota
do ovo de Colombo foi pela
primeira vez citada na "His
tória del Mondo Nuovo", de
Benzoni, publicada. na Itália,
em 1565.
2. " que o elefante, animal

capaz de puxar ou enrnpurrar
uma carga de seis toneladas,
não suporta sobre as costas
.um peso de mais de 225 quilos.
,

3 ... que o templo-de Jano,
tas fechadas anunciavam a paz
e abertas a guerra, só estive
raro fechadas durante nove

meses em mais de mil anos.
4. .. que o niqueI, pratica

mente, constitue monopólio de
.um unico país o Canadá; que
,esse metal é produzido por
I uma uníca organização co

rnercial a "International Ni
ckel CO,"; e que, por sua vez,
tal organização é dirigida por
um unícc homem - Mr. Ro
bert Crokes Stanley.

I 5 ... que o clube é uma ins
tituição tipicamente brítaníca;
que os há de toda, a espécie,
na Inglaterra: sérios e cômí
cos; que, destes ultímos, o

mais interessante é o "Clube
dos Gaffeurs", sediado em

Londres e fundado há cerca

de 50 anos; e que, para se

inscrever como sócio dessa.
instituição, é indíspensavel
que os candidatos narrem as

suas "gaífes" na vida perante
um [urí que as julga satisfa..

tórias ou não sem apelação
nem agravo.
6. . . que, se pudéssemos via

jar pelos corpos do sistema so

lar; experimentaríamos algu
mas surpresas; que, assim, por
exemplo, enquanto na Lua,
um individuo pesando 100
quilos. veria seu peso. reduzido
a 16 quilos e meio, passando
para Jupíter, esse mesmo in
, ividuo teria seu peso aumen

tado para 253 quilos; e que, do,
mesmo modo, difícil seria a al
�g'uém lo-comover-se á supertí
icte daquele monstro do nosso
sistema solar, enquanto que,
na Lua, o esforço muscular
.correspondente ao necessário
para um passo terrestre trans-

.. formaria esse passo em for
midável pulo.

CAPITÀL E RESERVAS
Responsabilidpdes
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80 .. 900.606,30
5,978AoL755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

..

•

Sinistros pagos no:. últimos Iv anol!!

Responsabilidat.ies "

98:687.816,30
76.736,40! .306,20

Novidades todas
semanas ·'1

. RETIRARAM SUAS CANDI- .1
DA'{URAS

Tôdas as bebidas, inclusrve as
fabricadas em outros Estados.
retiraram suas candidaturas,
para reinar nos lares catari
llenses, - em vista da certíssí
ma vitória do aperitivo KNOT.

DR. ALDO AVILA
DA lUZ
ADVOGADO

Rua FeliJ)e Schmidt, n° 21
Florianópolis.

I ,..
,

'A,
IJ

C'
.

AI:r.'.'il-r."At...

riIllHiII

Fabricant.e
e distrihuidores das afamadas con· I' Y li. LILI facções "DISTINTA" e RIVET. Possue um grem.

de sortimento de cQsémiras. riscados, brins

I
bons e barato•• algodões, morins e aviamento.

.

.
.

para alfal<:1tes. que recebe diret<1mentfl dC18

II
lh fáb ·ca. A Casa ·A CAPITAL" chama a atenção do. Snr.. Comerclant•• do interior 'no se(\tido de lhe fazerem uma

'

me ore. r;isit� ante. de efetuarem suas compras. MATRIZ em Floriart6polis. - ,rrLIAIS em) 81umenau e Lojas.
�----------------..----------------...----�--------...---------------I..----------�-----------
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IllHí

flagrante de uma reunião do P.S.D. em Rio do .sum

",

Com que espécie d.e autoridad�, os partidos de op�sição podem aconselhar
ao Presidente da República que dê um pontape nos que o 'elege�am e

os chame a êles que votaram contra, para govçrnar o BraSil?
," -------

--

,

Focalizou, sobretudo,' o
-

, problem.a
'

Injlocionisto
. foi amplamente esquematíza-

Rio 5 (A. N.) - Sob a presi- do recebeu os mais vivos cum

dência do senador Alfredo Ne- prl.mentos, por isso 'que, 'em
ves e com a presença d� tc-tos realidade, sua 'conferência foi
os membros, esteve reumda, n_a uma interessante exposição de
manhã de, �bje ..

numa d!l'� sa- economia e rínanças," que pene-
las do Palácio TIradentes, .'t co.., trou fundamente todos os prc
missão investigado�a _

comer- blemas brasileiros, na orbíta de ,
cíal. Perante êsseh o_rgao, c�rn- especialidade do conhecido
pareceu G sr. Eugemo G0J?-dlm economista patrício.
técnico em economia e finan

ças, cio ministério da Fazenda,

Apresentado. pelo senador Al
fredo Neves. o sr. Eugênio Gon
+ím proferiu interessante con

ferêncía sobre problemas er:o

nômícos do Brasil, focalizando
sobretudo o fenomeno inftacio
nista que 'atualmente, assober
ba o pais. Ouvido com atenção
por todos os parlamentares pre
sentes, o sr. Eugênio Gondim,
ao terminar seu trabalho, que

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

r-
,--

FIQrlan6polh, 6 Ije Julho de 1946
,

,

LABS. WINTHROP
LTDA.

" ,

Por via aérea, chegaram Conforme foi n'oticiado por Octacilio Macedo, Honorato lio ]VIáximo,. Leopoldo Jost, e-

ontem, a esta capital, os srs, êste jornal, oportunamente,. Izolani, Joaqum: Baru�fi, Br.u-, Jose. Marcelino. .Louis E. Mills, âiretor-geren- realizou-se, no dia 7 de junho, no Bauer, Ivo RIbas ,ReIS, ChIS-1 .

RIO, 4 (A. ,N.) --;: Um vesp�:.
te dos Laboratórios Wirithrop

p. passado, uma reunião do P. tiano Kno�l,. Elne?mo Rosa,
I t�o;, sob o �Itulo .Ob�a Pat�I�-.

Ltda. no Brasil, e Luiz Ma- 'S. D, para eleição do Diretório Mário Sehltlmg,'. RIcardo Bug- tIc� ,: publica o seguinte to.Pl-
cahybe]: assistente da gerên- Municipal de Río-do SuL mann.: Hermelmo La�'gur�! I co. � O saneame.nt.o moral
cia dos mesmos Laboratórios, Numerosos c�rrelegio::ários Salvador Bonagur�, J?se. Zl-I da, s�cledade brasileira deve'.cu ios produtos são mundial-

compareceram a reuniao de mermann, Joaquim Pizeta,
I
objetivar-se n�ma c_?nstante

mente conhecidos.
que nos fornece uma prova a Roberto �aia, :a::en::ique Buhr, lu�a' contra o_Jogo. �� temos;

.iiiiiiiiiiiiiiiii;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__ fotografia que ilustra esta .10- Dr. Jose de Ollv:el�a M�lt�, outra pervessoes e VICIOS com '

!!!I ta. Carlos Bucheie, SIlVIO Pelizetí, qu� nos P!eo�upar. Na verdade,

Entre os presentes foram no- Amo Siewert, Lauro' Ro�a, o ]�go, so pode. c.9r::omper o
tados 0$ senhores: Luiz Piaz- Walter Probst, Dr. Oscar Kne- caráter .dos �als ng�do� e os'

zera, José Joaquim Lima Xa- ger, Paulo ��ves, Nascimento, seus ef.eltos, dl:etos e l11dlreto:s.
vier, Francisco Doríghatí, La- Oscar Pensíní, C�r�os Reuters, na �OI�1 cole�lVa, na economia.

martine Cunha, Dr. Mário Ma- Oscar Zluhan; Mano Dal Pon- popular em geral� e no depau-
fra, Víctôr Buhr, Jayme Men- te, Avelino C.u�tódio, 'Y'illy per::_mer:to :das forçaiS. de l?ro-
des, Dr. Vinicius de Oliveira, Tellmeth, dr. Cíníello, WIlson duça� sa<? mc.al,culávels. �lve-
Dr..Heitor Guimarães Filho, Oliveira, Ananias Silva, Abí- mos � ep1der�lla das rolêtas..

campistas cUJOS males provo-'
I MUITO BEM SENHOR G'ENERAL I'Concedida au�oriza- :�f�6,�i��a�;: ��;:��s:e�iJ�=:I " �a-O ao prefeito do mente, apreciados. Sena, com

Rio, 5 (À'. N.) - O Gen. deral, como medida de erner- conformidade do que combinei i " _
efeito praticamente impossí-,

Hcarcela Portela, psesídente gêl!cia, resolveu mante-la até com o presidente Dutra tornará
.

D."s'trl-to Federal vel le�antar a estatístic� dos'
da Comissão Central de Abas- o fim do mes, enquanto se es- a si tarefa de abastecer a }lo-. '. suicídios, das falências, dos.
tecimento, abordado, hoje, pela tuda uma formula a libertar o pulação, indo buscar o produto I . RIO,5 (U. P.) - O Presíden- lares destruidos dos homens e

reportagem, prestou os seguin- mercado interno do café afim diretamente no interior e -dis- te d� Repú�lica assinou dec:e- .mulheres dege.r{erados, das fi-,
tes esclarecimentos sôbre a cri- de. que a própria le� da oferta tríbuindo-o nas proporções to-leI. au�onzando ao pre�eI�o lhos perdidos, tudo isso. para
se do café deflagrada nesta Ca- e (la procura normalíse pouco a que se fizerem necessárias," do Distrito Federal constítuír que florecem a indústria do-
pítal: "Diante da crise advida pouco. Se os estabelecimentos hipotecas e anticre�ses, como pano verde. Fbi a "batata" que'

,

com a brusca paralisação rJa;:; benéf'iciadores voltarem a in- garantia de determinados em-ldelaPidou' com a economia do
torrefações, que ass� procede- terrom!per_ �eus. s.e�viços,

,

co;m Drs, [préstimos. 'país ,como um cancer que róe'
ram alegando a retIraQ,a da a suspensao deflmtIva da 1'e1e- Aderbal Ramos' um organismo vivo. Compre-·
sUJbvenção com que o D. N;. C. rida subvenção a Comi ,são da Silva

.

O II �ndendo isso. foi que o govêrno
as contemplava, o Govêmo 1<"e- Central de Ab_astecimento, na J TOME APERITIV liquidou com a jo.gatina· ás,"

R I- d t é
· .oão Balista I TT NA) rr I e�c�ncaras. e .o fez de manei!a. "ii

ea Iza as, 00 em, as ex qUlas por Bonnassis ,_[_� 1·'· " sublta e VIOlenta como as cu·_·
I cunstâncias o exigiram.

Rio, 5 (p1mu_d! lre��!���!�res!!�t� Antonio de RU��y'�GS���tS'34. I CONVO CA C A"'"Odral Metropolitana reaJizaram- Los Rios, falecido em SantL �bO. Sala 3, Telef. 16-31

se hoje eXiéquias de 7° dia por Oficiou o bispo coadjutor do Rio
de Janeiro, dom Rosalvo da De ordem do Sr. Presidente, Coronel' Lopes
Costa Rêgo. Compareceu ao r . Vieira, ficam convocados todos os membros com-

ato .o gen. Ácido Souto, chefe ,,00,fIDU8 a po'nentes do Diretório Municipal, do Partido Social
da Caila Mil�tar da Presidência I1r.·se do l1afe'

Democrático, para uma reunião a efetuar-se no dia 6

da República, 'cepreiE'entando o " " do corrente, às 15 horas, afim de tratar importantes
Presidente Euric.o Dutra; o se- Rio, 5 (A. N.) - Continua assuntos.

Em no..a edição ds 3 do corren- FI
. , l' 4 d J Ih d 1946nadur Melo Viana, presidente na cidade a crise do café em onanopo IS, e u o e .

t. publicamos, sob o título supra,

um artigo do sr. José da Costa da Assembléia Constituinte; vista de apenas poucas torrefa- (Ass) LUIZ OSVALDO F. DE MELO, Secretário.
Boucinhas. mir.!s�ros de Estado, membros ções estarem atend'endo aos
Por um lamentável lap.o, dei- ,

d'p1 't' d't 'd 1
vamo. de inserir o nome do aut.or.

'10 corpo :r :ama 'ICO acre 1 a- consumI ores, pe a que o pro-

I bFica,o•• im. esclarecida a no..a
do junto ao nosso Govêrno, duto est!i sendo vendido racio- mposto sõ re venda-s e cODsigDa�õesfalto. etc. nado. "

_______________________-...,. - Temos prazer em anunciar quantos têm seus interêsses; ,

que já se acha' C'oncluido e se-I :comerciais e indUlStriais li.ga- 'I"

rá lançado na próxima segun- dos ao fisco, pela incidência'_
da-feira, dia 8, o livro sob o do Impósto sôbre "Vendas e,

.título supra organizado pelos Consignações".
Srs. Adolro Bittencourt Sil- Os interessados poderão di
veira Sub-Diretor da Receita, rigir seus pedidos á Livraria
e João Teixeira da Rosa Jú- Rosa, rua Deodoro, 33, nesta,

• nior, Ofi:cial Administrativo do Capital, que é a .distribuidora,
Tesouro do Estado. ,pa referida obr8,. ,

Conforme tivemos ocàsião de

I,noticiar, trata-se de um livro Tomede real utilidade para j todos

/ ,

,
,

INSTITUTO BRASIL-ESTADOS 'UNIDOS·
\ ,

'

Churrascada. às 12 horos de domingo,
\

Convida-se dos sr,�· sócios e amigos.

Frederico Bermana
Junior.

TÓNIC'o'CÁPILAR
'PORÚCELÉNCIÁ KNOT
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