
�
- I

•

Atenção! As
,

classes de
A

1926 e 1�27 ficam-Disatas. de que a i�speção de saúde
será feila ate 15 de agosto pr. vmdouro, nesta Capital. Em edllal Inserto nes
ta folha, assim o faz saber aos ainda não-reservistas e que nasc�ram. nos anos

supra-mencionados,--a 16a. Circunscrição de Recrutamento, chefiada pelo
Tene'nte CorDoei Olímpia Mourão' Filho.

, -

umce de Villaroel

D. Jaime à sua lerra nalal
De sua Eminência, Dom JaIme Câmara, o Cardeal,

o sr, A�naldo Sousa, Prefeito Jllunicipal de São José, rei-
eebeu o seguinte telegrama:

'
"

,

"De Brusque, 612-21-15,00 Gratíssimo pela cor-

dial recepção, faço votos pelo progresso da queri�a ten:a
natal. Saudo as autoridades presentes. (Ass.) Jalme Câ

mara, Cardeal".o MAIS ANTIG(') DURIO DE SANTA CATARINA

Proprietario e Diretor-Gerente: SIDNEI NOCETI - Direto�: BARREIROS FILHO

Diretor de Redação A, DAMASCENO DA SILVA

Revive a «maldicão
,

dos íaráés»
LONDRES, .24 (U. P.) - A "maldição dos faraos" foi no

»amettte lembrada hoje diante da morte do neto do professor
Howard Cart, O arqueologista qu� descobriu o tumuio de Tui

més. De acôrâo com a lenda êsse fato acarretaria para. Howard
Cart e sua [emitia uma tremenda maldição. Com a morte do

neto de Howard, atropelado por um caminhão, tem-se como

sendo outra vítima da maldição do [arao Tutmés.

SQspensas as negociações
WASHINGTON, 24 (U. P.) - Na embaixada boliviana que

por ordem do novo Govêrno da Bolívia foram su�p�nsas tôd�s
as negociações para a renovação do contrato bolívíano-amerí
cano de estanho. Os entendimentos sómente prosseguirao
quado chgarem novas instruções da Junta de Govêrno de, La

Paz.
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a

"

Realizou-se ante-ontem, às '20,30 horas, em Pa- Vossa eminência, no desempenbo da alta I ma, prestar um mais duradouro preito de ca

lácio, o banquete que o Interventor' federal no missão que .Deus lhe confiou, compreendeu rinhc e de admiração ao preclaro catar inense ",
Estado. dr. Udo Deeke ofereceu ao eminente nitidamente que .. deveria ser mais

dinã-I
As últimas palavras do chefe do executivo

sr. d.em Jaime. de Barros Câmara,. arcebispo I: mica que'.'está�i�a. Contrapondo-se aos adeptos estadual, foram abafadas por entusiásticos
do RIO de janei i-o e cardeal do Brasil, ora em de credos PO]ItlCOS Importados, que exploram aplausos das pessoas presentes.
visita a essa capital. 1 a fome e as necessidades de' uma parte da Em seguida, faz uso da palavra o sr. d0111

Àquela hora, chegava em Palé.cio, o emi·. nossa população, como um meio de prcpagan- Jaime de Barros Câmara, arcebispo do Rio de
nerite purpurado, que foi recebido pelo sr. In- da de suas idéias, e, por isso, procuram ainda Janeiro e cardeal do Brasil, que visdvelmentc
tervel.liol· L'do Deeke, secretários clEstado e mais agravar que minorar essa situação de emocionado, em brilhante improviso, agr-ade
dentais autor-idades presentes. tendo à entra- miséria, - "ossa eminência, dentro dos prin- ceu as homenagens que lhe vem sendo pres
da um piquete de cavalaria da Fôrça Policial, cípios proclamados por Cristo, vai' ao encon- tadas pelo govêrno e povo catarinense, dando
em uniforme de gala, prestado àquele pr-inci- tI'O dos que carecem de auxílio, visitando-os o seu nome a um estabelecimento de ensino
pe da igreja católica, as honras militares' a em suas casas humildes, onde é carinhosarnen- e a urna das ruas desta capital, dizendo se
que tem direito.

I
te recebido cerno uma benção do céu. sentir orgulhoso com aquela prova de estima

Após, dirigiu-se s. ema. ao salão de b�l1- A passagem do nosso remin�ntíssim� coes- '; e gratidão, levand? satisfeito .aq.ueles dois di-
queres, acompanhado do sr. Interventor Udo taduano pelo norte do. pars, ficou assinalada plomas para a capital da Repúblicar como preDeeke e de s. exa. revma. dom Joaquim Do- peja fundação de escolas, cooperativas, abri�, sentes de sua estada na capital do seu Estado
mingues de Oliveira, arcebispo metropolitano gos à velhice desamparada e centros de assis- natal.
e demais convidados. tência à infância pobre, e, depois, na Capital Vibrantes salvas de palmas coroaram as úl-
A me.sa em for�a de 1\1, tomaram assento da República, continuou a desenvolver o mes- timas palavras do ilustre- catar-inense e prin-

os seguintes convrvas : Interventor Udo Dee- mo plano de açãs meritória, cipe da igreja católica no Brasil.
ke, cardeal �om JaiI�le de Barros Câmara, d,_-. Traços tão marcantes de seu sacerdócio, Após, discursou o sr. dr. Leober to Leal,
Y.lmar. Corrêa, presidente do Conselho Admi- não passaram despercebidos de Sua Santidade, secretário da Viação, Obras Públicas e Agri.
"mstra trvo do Estado e da L. B, A.; s, exa. o Papa Pio XII, que lhe compensou a abne- cultura, para levantar o brinde de honra a L d 24 (U P) (lO

\ t ·rev111�. dom jcaquim Domingues d� 01iv�i1"a, gacâo. a piedade e o con.stan.te interêsse pelos s. exci a. O general, Eurico Gaspar Dutra, pt-i- an' res, .'

arcebispo rnetropolitano ; des. Medeiros Eilho, deserdados da sorte, conferindo-Ihe a maior meiro magistrado .da Nação, no que foi acorn- único amigo do falecido presi-jiresidente do Tr-ibunal de Apelação; j ornalis- distinção que é dado ao Sumo Pontífice con- panhado por todos os convivas. . o ,.

ta Gustavo Neves, secretário, em exercício, da ceder aos filhos diletos da Igreja, e que é a Durante o transcorrer do banquete, f êz-se dente Vzllaroel foz o Governo
Justiça, Educação e Saúde ; drs. JOãD David dignidade de membro do Sacro Colégio. ouvir a arquestra de salão da Sociedade de ti ue tambem era iaFeI·.l·eira. I/ím�, Lúcio Corrêa e Leoberto Leal, Xó�. catarinenses, sentimo-nos também. d�es- Cultura �rusica.I, rlu,�,ex.ec.utot1 peças escolhi- arqeti 'ln?, q

,.,

.-

se�le.tanos 1. E�tado da Fa�e�da, Segurança v3lneçl;los. J�e1a .hopl'a com
..que, v9sRa 'enlln�n- das d� �el.:\ vasto !' .

r-tor-o.
'. o.. ooráoet as potências do eixo, ePública e \ iacao , Obras PU!lllcas � -Agr-icul- era fOI distinguido, porque 'recaiu ela num dig- I A Sociedarte .. R u l(I Guarujá ", irradiou do '1 , •

tu r-a, respectivarnente : JOl'l1ahsta, Jall'o, Calla- no filho desta t�rra bendita e porque o ato recinto do Palácio do Govêrno, os discursos, tanto a Bollvza como a Argen-do, membro do Conselh? AdmIUlst.l'abvo rIo .e�an.ado do VatIca�o sagrou em vossa em�- proferidos durante o gTan�e banquete. I t·
"

d . d clara-Estaria; coronel Lopes Vieira, prefeito cla ca· nenCla as nossas vlftudes e os nossos senti· * I zna retar a1 am suas e
pital; tenente·coronel Olímpio Mnul'iío Filho, mentos, cristãos, apanágios cle um povo bom e I ções de guerra à Alemanhachefe da. 16a C,. R,; capitão João Eloy ]lfen· com, múitos títulos de .bo?radez, de vaIar, d.e ,VISITAS ,I"

'

,

(Ies: assl;tente�nllhtar da Interventol'la fe?e. dlgmdade e de, mtehgenc!a, c: que tantos fi' Ontem, �s 7.30 horas, S. ema, dom JaIme de ate as vesperas do colapso ale-
Ta1, lima0 Joao�.d.a Cruz.•. dll·et<;l1' �10 A?l:Ig.O �hos te� dado �s artes, as forças armadas e Barros Camata. cardeal do BraSIl, celebrou -"

i

"Gl .

,
de ]\[enores; capltao J"ITlenco, Silveira d AV.'. a IgreJa de. Cnsto: ,.

na capela do. Instituto "Coração de Jesus",j mao escreve hOJe o asgou:
, la, l11spet.or de �d.l�caçao �lslca; Ivo Reis "AceIte, pOIS, ell11nentIssl111o senhor carde3l1 mIssa, que, {OI assIsttda por todo O corpo d�-I Herald" comentando os acon-]\Irontenegl o, tesoUt el1 o do 1 esouro no Esta- Camara, esta homenagem como a expressa0 cente e dl�cente daquele modelar estabelecI- ,.

do; rh:- ,Nerêu Ramo� Filho; dr: ,Newton Avi· sincera de nossa estima I!.elo conterrâneo ilus· me!'to de ensino. 1 tecimentos bolivianos.la, mediCO da AsslstencIa ?\1.u11Iclpal; dr. Ar- tre, do 110SS0 gl'anne apreço pelas suas vlrtu- As 9,30 horas, s. ema. visitou acompanha- '.- o
•

_

..

man,do Valéria de Assis, diretor da Assistên· des excelsas 'e seus nobres dotes de espírito, do das a!ta� a,:torioades, a Legião Brasileira ESSe Jornal, depo'lS de acen-
Cl<l l)l unIclpal; Carlos da Costa PerClra, se- e, mUIto espeCIalmente, do DOSSO profundo de AssIstencIa; as ] O horas, o HospItal" :Mereu t d l' dCl'etá1'io da Interventoria federal; ,rir, Renato respeito pela sua qualidad� de alto dignitá- Ramos"; às 11 h01;as, a Assistência Munici. uar a recusa. os a �a qs n?'Gut1elTel, dll'etor do MontepIO; clr. Hal'Olrlo no ela Igreja.

. . • . pa! para enc�rrar as 12. bora�, com um aI· ,reconhecerem o reg�me bol�-Pederneiras, dIretor de Estradas de Ro(hgem; Pel'mlta-me mnda vossa emlnenCIa lhe en- moço no PalacIo Arqt1ldIOCesano.
prof. Lourival Câmara, diretor de Estatísti- tregue os diplomas autenticados dos atos do No período da tarde, s, ema. visitou em viana depôsto em torno do
ca: JO:10 A1cântal'a da Cunha, diretor regia- Govênlo do Estado e da Prefeitura 1,[unici- companhia das a1tas autoridades, as. Colônias .'. 0./-l d11aI rios Correios. e, Telégrafos; tenente-co1'onel paI de Florianópolis, que deram .0 seu nome Sant'Ana e Santa Teresa e o Preventório, qual havza fortes suspez�as (;
Nilo Chaves _Teixeira, comanrlante do J 4° B. Ihbado ao Grupo Escolar de Calacanga e a tendo colh1do dessas vlSltas a melhor das 1m· fascismo acrescenta' "Villa-c. e guarmçao fedel'aI; eles. Ifennque Fontes, uma rua desta capItal, desejando, dessa for- pressões. ,.
presidente do Instituto Histórico e GeogTáfi-
co; dr. Severino Nicomedes Alves Pedrosa,
jlliz de ménores; padre Ivo Calliari, secretá·
ri'Ü do �r. cardeal; dr. HeitoI' Blul"'Il. diretOl'
do Depadamento das }\{unicipalidades; dr.
Agl·.jpa de Castro Faria. diretot· da Colônia
Sant'Ana; dr. Benoni Laurinda Rihas dire·
tor do Departamento de Saú<le: <11'. Art�l' ..Pe
reil-a e, Oliveil'a, presidente da Sociedade de
J\fedicina; Hel-mes Guedes da Fonsec<l, dire·

_tor, em exercício, da Biblioteca Pública; se�

minari�ta, tenente dr. Timóteo Bl'az )foreira,
delegado da Ordem Política e Social: tenente
AITurla Câmara, ajudante·de·ol"(lens da Intel'
ventaria federal; dr. José Xioolau 13'o1'n.; clire�
tor de Terras; dr. Elpidio Barbosa, diretor
da Educação; padre dL Alvino R�rtoldo
Braun S. ,J., diretor do Colégio Catarinense;
cônego F'reclerico Robold, .secretário do al'ce
bispado; pl·of. Flávio Ferrari, diretor da Aca·
demia de Comércio; des. José Rocha Ferreira
Bastos. procuradqr geral do' Estado: coronel
Cantídio Régis, cOlTlandal1te da Fôrça Poli
ciaI; capitão de corveta Paulo ele Oliveil'a, co

mand,ante da Escola de Aprendizes '.\TariIlhei
ros; dI'. Cid Rocha Amaral, diretor da Escob.
Jnrlustrial; Celso Ramos,' agente da Campa·
nhia Costeira; Octávio de Oliveira. diretor do
''["esou1"O do Estado; dr. Brasil ViaIla, presi·
dente da Caixa Econômica Federal 11{1 Esta
do; frei Felisherto Imhorst, vigário do Estrei
to; eles. Urhano }\1i.iller Sal1es, diretor da Fa·
cllJdacle de Direito; dr: Vasco lJenrique �1'Avi
la, procuradol' regional da Repúhlica; major·
aviador Epaniinondas Chagas, comandante da
Base Aérea; dr. Augusto de Paula, diretor
dI} Hospital fIe Caridade: dr. Afonso Veiga,
<lJl'etol' do Fomento da Produção Vegetal e
]\fanuel Ferreira de 1\.fel0, diretor do Expe
diente e Pessoal da P1'efeitura da capita1.
Terminado o ágape, usou da palavra, o sr.

Interventor Velo Deeke. para em nome do Go
vêrno rio F.s;tado, agradecer a S·. em:!.. a visita
qne faz a 'capita1 do Estado, plionul1ciando o

self.l���;fne�:í�l�r!Oo: senhor carcleal CâmaTa, Quase provocou novo s·lnl·slru
1 p!la.gue seuo Govêl'l1O ,cio Estado interpreta neste ins.. .

'
•

lU
_tante '() justificado orgulho e a incontida saM -

ttisfação que sentem os catarinenses com a Impos Opresença de vossa eminência em nos"sa estre·
.

mecida terra: orgulho de hospedar um Prín·
'NOVA YO'Oll"T 2 ) A Se,cção de Contabilidade ecipe da Igreja e satisfação por ser êsse Prín· I

m,,-, 4 (U. P. - Por pouco não se repetiu um
cipe da Igreja seu coestaduano,

novo desastre, semelhante ao provocado ,pelo bom'bardeI'r'o patrimônio, da Brefeitura Mu-Santa Cata,'ina vem acompanhando com o '

maiol' carinho os passos de sua vida aposto- norte-americano que se chocou com Empire Star Building, o nicipal de Florianópolis está
lar. desde a modesta paróquia de Tijuéas até. , , . -... bl' d d't I D'

,

o f'lt-celJispado do Rio de Janeiro, maIS alto edIÍlclO do mundo. Infon;nacoes autOrIzadas IndIcam pu Ican o um e I a no Ia-
',Como vigál'io ,em Santa Catarina, QU como

•

. rio Oücial do Estado convidan-11"1'0 cle :lfossoro. a1 ceb1spo de Belem rio Pa·; , b' t' ,
.

I lb d'f-' O .

rã e arcehispo cio Ri? de Janeiro, a. "icla sa· J que um I�rO .or. comelcla qu�s� que a, arrOOlJ o e llCIO. 'do aos Interessados a pagarem,c:rdotal do, emlllentlss!mo contena"co tem desastre f� eVItado por uma r8!plda manobra do piloto pela durant mA o t ISIri o a mais uclua e a maIs espinhosa na exe· , e o es c rren e, o m-
euç"o, d� um amplo, I?rograma de ação social. qual o avo o ainda conseguiu evitar o choque no último mo- posto de Indústria e Profissãode pl'oflcuos e heneflcos resultarIas, em prol t t

.

I'·
o ..-,... ,

<Ia !,ente ht1l�ikle, cios t;0ssos patl�ci'Js que men o. A;s au arIdades po IClalS procuram descobnr o aVIa0 relativo ao segundo semestre
"'::�·j(;.f,I,i::;:1 de poO para a hoca e de !lao para o

que quase provocou novo sinistro. do ano em curso.

o amigo

Aumenta de
civil

intensidade a

não
�.

declarada
guerra

Nankin, 24 (U. P.) - Está
aumentando (lial'iamentel de
Intensidade a g'uerra civil não
düclal1ada na Cbina. Informa
�ões de Nankin indicam que os

p.aciollalistas ocuparam a im-

portante base comunista de procurando atravessaI' o rio
Jukao. No enta,nto, o.s comunis- Yangtse, para pros.seg·uirem
tas afirmam nada saber a res- em sua ofensiva. A situação,
peito. contudo, está confusa pois as

Outros despacbo.s acrescen- informações dada.s por ambas
tam que os nacionaiistas estão as partels são contraditólias.

UMA NOVA GUERRA SERIA
EXPERIMENTADA

Cambridge,
-

24 (U. P.) - presidente d:. Comissão da
Uma nova guerra química, pe- 'afirmou sir John AndersoR
lo menos tão destruidora comá
a das bombas atômicas, será
planejada e, quem sabe, expe
rimentada no futuro. Foi o que

cio dos tralbalhos realizados no

laboratório de Cavendish. An
derson, entretanto, não quis
fornecer detalhes relativamen
te ás armas químicas anun

ciadas.

Energia Atômica da Grã-Bre
tanha. A declaração de sir An-

derson foi feita durante o iní-

t

roel só foi proclamado no. fim
de 1943, depois dum golpe de

estado, chamado "movimento
revolucionário nacionalistas",
geralmente suspeito de ser in

fluenciado por conselheiros na

zis, do clube gennânico �e La
Paz. Depois que assumiu o go
v&rno, o coronel Peron, da Ar-,

gentina, mudou atitude e prd�
clamou não só sua afeição pe
los Estados Unidos, como pela
Grã-Bretanha e URSS. Vüla
roel, em sua remota capital,
situada nas alta$ montanhas,
foi mais lento ou mais obstina
do em reformar sua política.
Parece que as forças populares
momentaneamente emergira,m
da autocracia andina. Resta
saber se os sucessores de Villa
roel irão mostrar-se mais pro
gressistas.

Fundado o primeiro
,sindicato rural

,
Pôrto Alegre, 24 (U. P.) -

Foi fundado, na cidade de Ro"
sário do Sul, o primeiro sindi-'
cato rural do Estado, que con

grega operários do campo. A'
nova entidade de classe tomou
o nome de Sindicato dos Tra-:
balhadores em Granjas.

Designada a ;,�dele
gação ,do Brasil
Rio, 24 (U. P.) - Por decre

to do Govêrno, na Pasta da
Viação, foi designada a dele
gação do Brasil ao V Congresso
Postal, que ficou assim consti
tuida: Coronel Raul de- Albu
querque, Diretor Geral de Cor
reios e Telégrafos; dr. Carlos
Luiz Taveira, Diretor dos Cor
reios; J. Álvaro Maia, diretor
regional dos Correios e Telé
grafos, do Estado do Rio de Ja
neiro; Jayme Dias França,
Carlos Frederico de Figueiredo,
assistente do diretor de Cor�
reios, e Jalo Sanches Perez,
oficial administrativo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CONSELHO ADMINISTRATlVO
DO ESTADO,DE SANTA

CATARINA
Federal

des, submete à consideração dêste Conselho
Administrativo um projeto de decreto-lei que
fixa o subsídio e a representação do Prefeito
Municipal, para O exercício de 1947, respecti
vamente em Cr$ $00,00 e Cr$ 400,00, mensais,
ta] COal0 o foi para o corrente exercício.

Com o meu voto favorável, ofereço à Casa
o seguinte

, Projeto de resolução
O Conselho Administrativo do Estado apro

va. o projeto de decreto-lei da Prefeitura Mu
nicipal de Serra Alta, -enviado com O ofício n.

97/1.419,' de 10 do corrente mês, dando-se ao

preâmbulo a redação proposta pela Secção L�-
'gal 'do'D. M. I.

S. S., em Florianópolis, 18 'de julho de 19'16.
Severo Simões,' relator.
N. 165

A Prefeitura Municipal de Nova't Trento,
por intermédio do Departamento 4ls. i\1u;nici.
palidades, submete' à considenição!dêste Consc
lho. Admi,nistrativo "m projeto de 1!lecret�-I.i
que fixa em C"$ 60Q,oo' e Cr$ 30Q,00, mensais,
respectiv<l,mente o subsídio e. é!- representação
do Pref.ei'to, P;!ra o exerdcio de 1947.
A1ualmente 'está fixado. em Cr$ 550,00 e .

CI�$ .21<5,00" respectiVamente. Há, portanto, um

pequ'eno aumento em tais despesas, que a meu

Ver
I

se justifica, de Vez Que o :i\tIunicípio de
NQva 'Trento atingiu a arrecadação de .

Cr$ 106.120,60 no. exercício ,passado, sendo. '1ue
rara o corrente exercício a receita orçada é de
Cr$ 107.000,00. ,

So.u pela aprovação do pédido., pelo que o.fe·
reço à Casa o seguinte

Projeto de resolução
!r O Conselho Administrativo do Estado apro
va o projeto de decreto-lei da Prefeitura Mu-,
nicipal de Nova Trento, enviado com o OfíCIO
n. 96/1.417, de 9 de julho de 1946, dando-se
ah pJ'eâmbu lo a redação proposta pela Secção
Legal do D. M.

S. S., em Florianópolis, 18 de julho de 1946.
Severo Si'mõe.s" relator.

J N. 166
A Prefe�tura Municipal de Canoinhas, por

internlél'io do Departamento das Municipalida
des, submete à consideração dêste Conselho
AclmÍnistnltivo um projeto de decreto-lei que
visa definir o Jmpôsto Territoria1 Urbano, fi
xando sua incidência e prescrevendo n.ormas

para O seu lançamento e anecadaçào.
Justificando a medida proposta, diz apenas

(l sr. Prefeito �funicipal que o novo projeto
foi elaborado de acôrdo com a minuta forneci
d� pela direção-geral do D. M.
A meu ver, o presente projeto é dos que de

'ptndem da aprovac;ão do exmo. sr. Presidente
d� República" de acôrdo, aliás, com os ns. VII
e VIU, do art. 32, do decreto-lei federal n.

1.202, de 8-4-1939, pelo que ofereço ao exame
da Casa as seguintes conclusões:

10) - o projeto de decreto-lei da Prefeitura
Municipal de Canoinhas, enviado a êste Con·
selllO em o.fício n. 96/1.417, de 9 do. corrente
mês, têm a sua vigência condicionada à apro
v,'ção elo exmo. sr. Presidente da República.
20) - O Conselho. Administrativo do Esta

dI) opina pela, s'ua aprovação, nos têrmos em

que foi redigido.
S. S., em Florianópolis, 18 de julho de 194é.

Severo Simõe.s, relator.
N. 167

,

A Prefeitura Municipal de CresLÍuma sub�
t1"ete à apreciação dêste Conselho o projeto de
decreto-Iei em que recebe, por doação, de Gui
lloerme ScardueIli, um terreno com a ár�a de
2.400m2, situado em Rio Cedro - Morro Com
prido, distrito de Nova Veneza, destinado à
iastalação de uma escola primária municipa1.
Nada ,..te1íCTQ-Q'l.!e opor ao que e pretendido

apresento à consideração do,s srs. conselheiros
o seguinte

Projeto de resolução ESCRITÓRIO JUR1DIfJO COMERCIALO Conselho. Administrativo do Estado apro-
(Com um Departamento imobiliário)va, nos têrmos em que se acha redigido, o pro-

jeto de decreto-lei da Prefeitura Municipal de Vendas de pinhais, fazend�s e emprêsas
Cresciuma, enviado com o ofício n. 92/1.390, Diretor: dr. Elisiário de Camargo Brancorle 5 do. correflte mês, do Departamento das

ADV?GADOMunicipalidades. �
S. S., em Florianópolis, 18 de Julho de 1946. Rua Frei Rogério, 54 "- Fone 54 _ Caixa Postal 54Jai'ro Callado, relator.

"'-dprp"o tele"ráfico: "Elibranco" _ Lajes' _ Sto Catalrln.N. 168 "'" 'V "

A Prefeitura l\Iunicipal de Cresciuma sub� ------ ,

I
mete à apreciação dêste Cooselho o pro.jeto de FORNIl'URAS' � UTENSILlOS PARA D

-

ob"e'rdecreto-Iei em que' recebe, por doação, da 50-

O eseJa J.Casa' ciedade Escolar de Rio Cedro Alto, represen- OU R IVE IS E RELOJOE IRS,tado por seu presidente, sr. Ângelo Presa, Ur.1

',...terreno e uma casa de madeira nele construida Balanças para oficmas - Para brilhantes - Laminadores empreno léC('ffi a área de 2.500 mts2, situado no distrito
B h d "� ..,à, Nova Veneza, destinado à instalação de uma Tornos para relojoeiros - an os para ourar e pra-

Procur@ !fntão a nOS8" Gerê:a.e,cola primária municipal. tear - Cordas, vidros para relógios, etc,

I
·f· h ..Com o meu pronunciamento lavorável apre- cia e preencha a nossa

'

lC 8 uGl
sento à consideração dos srs. c.onselheiros o s�' Preços e prospectos com a informações úteis", dl\ndo tôduguinte •

as indicações possíveis, que ter..
.

.

"ro,ieto de ,-esolução I
'

C A SAMA S E T T· ( d' I ()O Conselho Administrativo. do Egtado apro
1 mos prazer em recomelt a. o •

va, nos têrmos em �ue se acha redjgido, o pro· 1 Rua SemiCiário, 131 - 135 - São Pal.\lo. J a'os interessados na aquisição, _jeto de decreto· lei da Prefeitura Municipal de I , l)ons funcioná.rios (as;).íCt'es,ciuma, enviad.o com O oficio n. 92/1.390,. _I

Jllivio Imediato Para o Eczema
Is mais rebeldes e obstinadas afecções da pele

são curadas em pouco tempo

Leqislocôo
DECRETO·LEI N. 9.488, DE 19 DE JULHO DE 1946

"

Declara feriado nacional o dia 29 de julho de 1946
e dá outras providências

1.00· sessão regimental, em 18 de [ullto de 1946 O Presidente tia República, usando da atribaicâo que lhe confere o artigo 180 da Cons-

b
-

idê d tituição;
. . '., ..

d
.

t dÀ hora regimental, so a presi encia o sr. considerando que a 29 de Julho de 1946 ocorrera o pnmelr� centenár-io o �asclme? o a
dr. Ylmar Corrêa e com a presença dos s�·s. princesa d. Isabel, filha de -d. Pedro II, ex-imperador do Brasi l, e de sua esposa d. I'eresa
conselheiros Severo Simões, José Benedito

Cristina, ex-imperatriz;
,

"

_ _Salgado de Oliveira e Lairo Cal1ado, o sr. pre- considerando que a princesa d. Isabel exerceu por tres vezes as funções de Regente do
sidente dec1�r.a abe: ta a .sessão, funclOn�r�do Império;

, .como secretano, O S1". Luiz Osvaldo Ferr-eira.
� considerando que os atos legislativos de 28 de se��mbro de 1871 e de 13 de maio de 1888,de j\[elo., ,

, I relativos à abolição da escrav!dão, foram por ela s3:nclOnado�;. ,, Expediente considerando que os predicados pessoais e as virtudes CIVIcas que demonstrou em vida tor-
O sr. secretár�o faz à leitura da at� da ses.' naram sua .memór ia digna do culto e da gratidão do povo brasileiro:

,são anterior que, posta em debates, e aprova- D E ,C R E TA:da sem emendas. Art. 10 _ É declarado feriado nacional o dia 29 de julho de 1946, .em com,emoração do
O sr-. secretário procede à leitura dos se-

primeiro centenário do nascimento da princesa d. Isabel, filha de d. Pedro II, ex-imperador do
guintes documentos:

. Brasil e d. Teresa Cristina, ex-imperatriz.
- Ofício 11. 505, da Interventona federal, A'rt. 20 _ Fica o Covêrno Federal autorizado:

encaminhando o projeto de decret<:,-lel que 10 _ A emitir selos postais alusivos à comemoração referi�a no art. 10;transfere várias verbas da Secretana da Se- 20 _ A transladar para o mausoléu imperial existente em Petrópolis. mediante assentimen-
gurança Pública. � to das pessoas interessadas, os despojos mortais da princesa d. Isabel. •

.. _
- Ofício 11. 506, da Jntervent<!na federal, Art. 30 _ Esta .lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições emenviando os balanços e demon.st,raçao de contas contr'ár io.

do Estado, referente ao exercrcro de 1945. Rio de Janeiro em 19 de julho de 1946,
- Oficio da Prefeitura de Rio do Sul, en- ,

caminhando cópia dos atos oficiais baixados
por essa Prefeitura.

'

Ordem do dia
A Casa aprova, por unanimidade de votos, o

parecer n. ,160.
Vão à impressão os pareceres

.

N. 160
O SI'. Interventor federal, de acôrdo com o

art. 17, item VI, do decreto-lei federal n. ..

1.202, de 8·4-1939, solicita que êste Conselho
opine, emitindo parecer sôbre o recurso inter
posto pelo sr. José ,Sartor�t?, do despac�o pro
ferido pelo Plefeito Municipal de Florianópo
lis (Coronel Antenor Taulois de Mesquita) no

requerimento em que pediu licença para o le
vantamento de um muro divisório, mterno, em

sua propriedade, à Avenida Hercíiio Luz.
'

O despacho recorrido é o seguinte: ',;

"Concedo, desde que não prive o sr. Alvaro
M. da Silveira da passagem para' a Avenida
Hercilio Luz e não prejudique o sr. Willy
Buscb, na aquisição do terreno que de direito
lhe eleve ser investido".

Como se vê, êste despacho condicionou a con

'dição do requerido à defesa de interêsses pr i

vados, de terceiros.i e, até à, defesa de futuros
direitos de alguém quel' por predestinação. hou
vesse de se "investir", na aquisição de terrenos
limitrofes ao do requerente,

Observa-se no processo:
a) - que o requerente é legítimo possuidor

do terreno em cujos limites internos pretendeu
'lf"vantar um' mUI-O;

h) - que iniciada, ,aI obra, sofreu esta, um
embargo '''verbal'' de funcionário municipal;
c) - que reqilerida a-licença' para executá-

l? houve o despaého citado; '�

d) - que. n'áo se conformando, tempestiva
m�nte o interessado inte�põs o presente reCllr·
�O. -

,

Entretanto, é fora de qualquer dúvida:
a) - que não COtTII1ete, ao. poder púplico. a

d.efesa de direitos contestáveis, Drivados;
b) - que o muro em' aprêço, não se limi

tando com logradouro, público e, não estando
sujeito a alinhamento, sua construção não de
pendia de licença da Prefeitura pelo que, nada
bavia a deferir, no requerido.
À vista do exposto,' apresento à Casa o se

guinte

125° da Independência e, 58° da
'EURICO GASPAR DúTRA
Cor/os Coimbra da. Luz
-Torçe Dodsuiorth
P. de Góes Monteiro
João Neues da Fontoura
Gastão Vidigal
Lwie A1tg'usto' ila Silva Vieira
Netto Camp êlo Júnior

.

I Ernesto de Sousa Campos
Francisco V ieira de Alencar
'Armando Trompowsky

República.

Se v, sentir um ardôr constante em
BU" pele, coceiras ou turnescências que
se transrormam em escamas esbranqui
çadas, <teve procurar imediatame�te
alívio eficaz e seguro, porque êsses SID

. tômas são causados pelos eczemas e

psoriasis - as mais o.bstinadas e rebel
des moléstias da pele.
Numa clinica de pele de um grande

hospital, foi desooberto ,um novo e mo
derno tratamento cientifico: o emprêgo
de BELZEMA para eczemas obst.inados,
psoriasis, erupções da pele, coceIras
rebeldes, etc.
BELZEMA é uma llUVa forma de po

mada, nâo gordurosa, que penetra ins
tantaneamente na pele para combater
diretamente a causa da doença. Faz

de 5 de julho de 1946, do Departamento' das
Iv!unicipalidades,

S. S., em Florianôpolis, 18 de julho de 1946.
Jairo Callado, relator.

N. 169
A Prefeitura Municipal de Cresciuma sub

mete à apreciação dêste Conselho o projeto de
decreto-lei em, q.ue recebe, por doação, de Os-
w aldo Marcelos, um terreno. e urna casa de
madeira nele construída, com a átea de ..

'.11.768' mts2, situado no Alto Rio Mina, na re

fer-ida" cidade, destinado à instalação de uma

escola primária. municipal.
Concordando com o que ora é pleiteado pejo

Prefeito Municipal de Cresciuma apresento à
ccnsideraçâo cOS STS� conselheiros o seguinte

Projeto de resolução
. O Conselho �dIhi'nistrativo do Estado apro
va, nos .têrmos em que se acha redigido, o pro
j�te dê,decntoA'p. da Prefeitura Municipal dc
qr$sciu,nc;,t, en'ti�o com a ofício n. 92/1.390,
dêl,5 dll 'mê.!; em curso, do. Departamento das
1Ifúnicillalidade•.

S. S., em Florianópolis, 18 de julho de 1946.'

Jairo Callado, relator.
N. 170

A Prefeitura Municipal de �maruí submete
à a.preciação dêste Conselho o. projeto de decre
to-lei em que estabelece o descanso em feriados
civis e religiosos de conformidade com a tradi
çã<;> Io.cal. .

O processo, está acompanhado de aceitável
justiiicativa pe'lo Q.ue apresento ao Pl�nário o

segbinte,
J

II
I

Projeto de resol1'ção
O Conselho. Administrativo do Estado apro

va, nÇ)s têrmos em que se acha r�digido, o pro
jetL de decreto-lei da Prefeitura Municipal de
Itr.arui, elaborado pela Secção Legal do De
partamento das }'!IunicipaJidades, enviado em
'ofício n. 92/1.390, de 5 do corrente mês.

S. S., em FlorianÓpo.lis, 18 de julho de 1946.
Jairo Cal/ado relator.

EXPEDIENTE DA PRESIDf:NCIA
Processqs di,st'rib1t/idos

Ao sr. Severo Simões - Projeto de decre
to-lei da Interventoria federal, que transfere
várias verbas na Secretaria da Segurança PÚ�
hlica.
Ao sr. Jairo CalJado - Projeto àe decreto.

lei da Interventoria federal, que abre creditas I
suplementares no vaior glo.bal de

'

Cr$ 210.000,00.

Pa1'ecer
O Conselho Administrativo do Estado, é de

rarecer que se de provimento ao recurso inter
posto por José Sartorato, para o fim de se

considerar nulo o despac-ho recorrido.
S. S., em Florianópolis, 17 de julho de 19-16.

José B. Salgado de Oliveim, relator.
(Aprovanç> em sessão realizada em 18 de _JU

lho de 1946).
N. 161

A Prefeittlra Municipal de São Jose, por in·
termêdio do Departamento das Municipa1idad�s,
sl1bm�t'e à consideração p,êste Conselho Adnri
nistI:ativo um projeto de decreto�lei, que fixa ),
subsídio e a representação do Prefeito Muni,
cipal, para o exercício de 1947, respectivamen
te em Cr$ 900,00 e Cr$ 450,00 mensais, tal
como o foi para o corrente exercicio.

Com O meu voto favorável, ofereço à Casa
o seguinte

Projeto de resolução
O Conselho Administrativo do Estado apro

va o projeto. de decreterlei da PrefeItura Mu
lúcipal de São José, enviado em ofício n .....

101/1.437, de 11 do corrente mês dando·se ao

preâmbulo a redação proposta pela Secção Le
gal do. D. M.

S. Se, em Florianópolis, 18 de julho de 1946.
Severo Simões) relator.
N. 162

A
..
Prefeitura Municipal de Põrto Belo, por

intermédio do Departamento elas l\,funicipalida
cles, subn.lete à consideração dêste Conselho
Administrativo um projeto de decreto-lei que
fixa o subsídio e a representação do Prefeito
�1unicipal, para o exercício de 1947, respecti
vamente em Cr$ 500,00 e Cr$ 250,00 mensais,
tal com,Q o foi par.a o corrente exercicio_

Com �v meu voto favorável, oferef.,:o à Casa
o �eguinte

Projeto de resolu,ção
O Conselho Administrativ.o do Estado apro

"a o projeto de decreto-Iei da Prefeitura .Aolü
nicipa1 de Pôrto Belo, enviado em ofício n...

97/1.419, de 10 do corrente mês, danderse ao

preâmbulo a redação pro.posta pela Secção. Lc,
gal do D. M.

S. S., em Florianópolis, 18 ele julho de 19'16.
Severo Simões, relator,
N. 163

A Prefeihtra MUl1icipal de Jarag:uã do Sul,
por intermédio do Departamento das }.{unicI
paI idades, submete à consideração dêste CO'.l
selho Administrativo um projeto de decreto-leI
que fixa o subsíd�o e representação do Prefd�
t(J }'funicipal, para o' exercício de 1947, res-
pectivamente em Cr$ 1.4;OO,oo.e : .

Cr$ 700,00 mensais, tal como O foi para o cor
,'ente exeJ-cicio,

Com o meu veto favorável, ofereço à
-o seguinte

Projeto de resolução
O

.

Conselho Administrativo do Estado aproo
\:r_ o projeto de decreto-lei da Prefei1:ut-a l\[u
nicipal de Jaraguf: do Sul, enviado em ofícic
n, 97/1.419, de 10 do corrente mês dando-se
ao preâmbulo a redação" pJ'oposta p�la Secção
l,egal do D. M.

S. S., em Florianópolis, '18 de julho de 194,•.
Severo Simijes, relator.
N. 164

A Prefeitura 1ftlniéipal de Serra Alta, po"
intermédio do Departamento das IYlullicipalida'.

1 ��i�!!i���!'�� I
i Fundado em 1935
,

M"ntagem da !'ódioB, Ampli
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mente dali U. S, A

Prç"'ri"tãrip
ütomvr Georgps
E�E'ctJe - Tecnico - Prof.ie,.iopn)

formado rCJ Eurcpn
c'loriQnópo i.'

�uu .]0';;0 J:>int" n 29 - Sob.

Bühm

pela vida se..
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Novidades todas ·'1
llUonc:w.......

semanas

cessar as coceÍl'as imediatamente. não
é visivel quando aplicada. não mancha
a roupa e não requer ataduras. Bm
alguns casos de doenças de pele com _'

muitos anos de sofrimento continuado e

que resistiam a tôdas as rOl'mas de tl'a
tamento, BELZEMA foi aplicada e as co
ceiras cessaram imediatamente e em pou
cos dias a pele tornou-se limpa e nova.
BELZEMA alivia em poucos dias as mais
obstinadas 'e terriveis erup\'ões da pele.
Use BELZEMA hoje e sentirã alivio.

Continue a usar BELZEMA até a sua

pp.le tornnT'-�f> nHJc!a
..
e limpa.
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Artigos de Redação
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Esportes
. ...

FARIUÁCIAS liLANT.l&
"

.
DE

. ( MES DE JULHO
6 b"ú;aao à tarde) - Farmáci8>

Modema - Praça 15 de Novemfirov
7 Domingo - Farmáci,a Moder

na - Praça 15 de Novembro...
13 {sáJbado à tarde) -::: Fa:macla.

Sto_ Antônio - Rua Joa.o .

Pmto.
�

14 Dnmingo -:- Falrmacm Stor
Antônio - Rua João Pin,to.

_

20 (sábado à tarde) -:- FarmáCIa'
Catarinense - Rua Tm.la_rw. .

2.1 Domingo - Far'l11NlJCla Catan
nens'e - Rua Trajano.

I 27 (sáhado à tar,lfe) -. Farmá
cia Rauliveira - RUla Tra]'aJIlo_

28 Do.n1iJngo - Farmácia Rauli
veira - Rua Trajano_

O serviço noturno será efetuado>
pela Farmácia' Santo Antônllo si!b&
à rua .Ioão Pi1lIto.

••• e e e.e e e ...

TELEFONES MAIS NECESSITADOS
Bombeiros ,_ _ 131:Polícia _ , 103

Delegacia O . .P. Social , _ . .• 157&
Maternidade ,

_ l1SQ
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Santa Casa ,., __ . _ _ lQ36,
Casa de Saúde S. Sebastião ...• _ • 11'5:1
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Hospital Militar _ __ • _ Ih1
140 B. C. .

__ .. _.. 1-53CJ!
Base Aérea _ . , . _ • _. 786
7" B. L A. C. . '. _ . ....• _ • 1593>
Capitania dos Porto. .. _ .•. _ _ 13�16' C. R , _ 160

Fôrça Policial ._._ ,.:. 1203-
Penitenciária ......••. __ _ _ _ _ 1518
"O Estado"

' 102;;
• A G�zeta" _ .. : .. _

,
!65:"Diário da Tarde" .............• 157.

L. B. A. .
__ , _ !64.,'Emp, Fun�rllT'ia Ortiga .. _03
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_
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\�NIVERlSARIOS :
./ CURT e ÉRICA

A efeméride que hoje tranecorre,

.p.. inalci. moi. um leetiW'b aniver

.ário natolício doe gem_oll Curt e

.tricQ, f,lhinholl do s r , Arno Kre

p.ky e de aua digna eapô3o. d: lnê.
..Krepliky.

x

Luiz Crespo
Regista a data que hoje" trans,

corre 'O aJniversário natalício do sr'.

'Luiz Crespo.
Dr. Danilo Carneiro Ribeiro
A efeméride de hoje, assinala o

transcurso do aniversário natalício

-do sr. dr. Danilo Carneiro Ribeiro.
Emílio Menezes

Transcorre, hoje, o aniversár-io
natalício do sr, Emílio Menezes.

Euclides Pereira
A data que hoje transcorre regis-Ita o aniversário natalício do sr.,

Euclides Pereira, proprietário do

·'Café Rio Branco.

Dr. Oscar SChmid
Aniversár ia-se na efeméride de

hoje o sr, dr. Oscar Schrnídt, filho
-do nosso saudoso conterrâneo Fe

Jipe Schmidt.
Sta. Nice Farias

I

. I
Registamos com prazer, mais

'uma, festiva primavera da graciosa
.senhorita Nice Farias, dileta filha
<lo' sr, farmacêutico .José Augusto
de Farias, proprietárió da Farrná
.cia SI o, Agostinho,

Dr. Newton, Linhares d'Avila

Transcorre, hoje, o aniversário
natalício do sr, d'r. Newton Linha
res d'Avila, abalizado clínico nesta

-capi.tal.
Tiago Grumiché

Faz anos hoje o sr. Tiago Gru
lniohé,

'Luiz: Pernandes Machado'

Regista a data de hoje o aniver
.sário natalício do estimado jovem
Luiz Fernandes Machado.

Menino Jorge Polidoro

Transcorre, hoje o aniversário
aiatalicio do inteligente menino

Jorge Olimpio Polidoro, d'iléto fi

'lllin:),o da exrna sra. Vva, Iracema

Leote Seara Polidor-o.

David Rachewsky
Assirrâla a efeméride de hoje o'

aniversár-io natalício do sr. David

Rachewsky. '

Menino Sérgio Chait

Regista a data de hoje o trans

curso do quarto aniversário do me

nino Sergio Chait, filhinho do sr.

Jaime Ohait, sócio da "Casa Gua
raci."
Menino Carlos Alberto Ganzo
Faz anos hoje, o inteligente me

-nino Carlos' Alberto Ganzo.

RITZ - Hoje ás 5 e 7,30 'ho
ras.-

Sessões Chies
Bud Aobott - LaU Costelo

Alan Curtis - Rita Johnson
Joe Sawyer

AMIGOS DA ONÇA
Censura Livre
No programa: - Filme,' Jor

nal- D.F,B.
Noticiário Universal - Jor

nal.
, Preços: ás 5 hrs. - 3,60 e 2,40.

ás 7,30 horas - 3,60 único.

HOXY - Hoje ás 7,30 horas
1° - Educação Física - na

cional.
2° - Canção dos Vaqueiros

- Short.
3° - Maria Montez - John

.Hall e Sabú.
AS MIL E UMA NOITES
Censura: Até 14 anos.

Preço: 2,40.

AGORA EXISTE
um rel,ógio
" fI

automático
\

\

com a

,

As experiências demandaram longos
anos ... E, afinal, aí está mais um triunfo

Omega, com a criação do Omega Auto
mático. Já lhe é possível, agora, não

somente possuir um simples relógio au

tomático. .. Mais que isso, está a seu

alcance um relógio, que, dando corda a

si mesmo a cada movimento do pulso,

ainda apresenta a famosa "Precisão

Omega"! É que o Omega Automático
constitui mais um resultado dos íamo-

_.

sos recordes de precisão conseguidos
por Omega no célebre Observatório de

Teddington, na Inglaterra! Examine
'êsse maravilhoso relógio nas boas relo

joarias. Sua satisfação será completa!

• Nenhum outro relógio
automatico apresenta tão
re-tuzida espessura como

o Omega Automático.

Á� ........CrI 1,500.00

Folheado" CrI l_9(J(J,ao

Ouro ..... , CrI 5,700,ao

* Automático

* Impermeável à

égua, pó e suor

* Amortf#cedor de

choques

* Antimagnético

* Extra·chato
.:.!. � .'"

* Inoxidável

* Vidro inquebrável

o
OMEGA
'RODuro DA SOCIÉTÉ SUI,SSE POUR L'INDUSTRI! HOIILO?�R!OMEGA GENEBIlA.SUIÇA.

I EDITAL Pela requerente, 'por intermé-
consu tas Gentil Vieira Borges, Tabe- dio do seu procurador especial

lião de Notas e Oticíal do Re- foram apresentados em meuWASHINGTON; 24 (U. P.) :_ Um porta-voz do Departa-
gistro de Imóveis da Comarca Cartório, os documentos exigi-mente de Estado declarou que os Estados Unidos não inicia-
rle Bom Retiro, Estado de San- dos pelo decreto-lei n. 58 de 10

rr.m consultas a respeito do reconhecimento da Junta do GD-
ta Catarina. de dezembro de 1937 e pelo de-vêrnq ReVolucionário da Bolívia.
Faz saber que, pela Socieda- ereto-lei n. 3.079 de' 15 de se-

-

' ,'d� Colonizadora Catarinense, tembro de 1938, exceto a rela-16a. C1RCUNSCRIÇAO DE RECRUTAMENTO MILI,!,AR com sede n cidade de Pôrto I ção cronológica dos títulos de,TUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR DE FLORIANoPOLIS
.Alegre, capital do Estado do domínio e certidão dos mes-

EDI T A L
,Rio r-rR!nde do Sul com escri- mos, dispensados pelo M. M.

Convo.cação das classes de 1926 e 1927 tóri�_Tneste municíÍ)ió, nos lu- Juiz de Direito por já ter sido
(Ci(iadãos que completam 20 e 21 anos em 1947) .

a gares Jararaca e Vila de Itu- produzidos no registo inicial.I - De ord€l1l do Exmo. Snr. General Co��ndahte da.5 .

poranga pelo seu procurador que se acham franqueados ao
Região Militar são convücad?s todos ?S brasll�lr?� nascidos especi�l'sr. Paulo Alfredo Sch- exame dos interessados, _que!lOS anos de 1926 e 1927, residentes neste Munícípío, mesmos ltchtlnz foi requerida a íns- poderão oferecer impugnação a
os nascidos fóra do Estado de Sta. Catarina, para se apresenta- crição (io Memorial referente ínscríção de trinta dias Il!pÓS a
rem por conta 'própria, na Sêde da Junta de Alistamento lVI:il,i- 'as O'l�bas de terras abaixo des- ú,lltima 'publicação deste Edí
tar desta cidade, a-fim-de serem submetidos à inspeção. de sau- cl'ii�,s: Imóvel "A" Parte do tal. E para que chegue ao co
de p�ra prest.ação do Serviço Militar. �poca da inspeção: Entre 10 Burgo Agrícola: Planta n. nhecí.mento de. todos" lavrou-seos dias 2 de julho de 1946 a 15 �e Agosto.

.' 72. Secção Barracão. Lotes de o presente Edital, alem de o�-II - Os convocados deverão apresentar-se munidos do
um a sete com a área total de tros de Igual teor que serao

Certificado. de Alistamento Militar. 1.445.922 m2. Imóvel "B" Par- publicados na forma da lei.
_

Os que forem casados juntarão. a certidão �. casamento te do 20 Burgo Agrícola: Plan- Bom Retiro, 13 de julho de
e as de nascimento de filhos; os arnmos de família, os do- 'ta m. 73. Secção Rio Jararaca 1946.
cumentos que provem essa situação: . (Chapadão) e Rio Engano O Oficial: Gentil Veieira.

Os-cidadãos que não. tenham sido alistados ou que, por (Chapadão), lotes de um a 40, Borges.
qualquer motivo, não possuam o �ertifica�o de Alistament? lA, 18A, 19A, 39A, 36B, :3713, ---�A--V--I-S-O---Militar, deverão apresentar, para fins ?e alIstamen�o, a cerb 39B e 40B, com a área total de
dão de nascimento ou documento equivalente e tres fotogra- 9.623.556 ms2. Imóvel "C", Torna-se público, para "co
fias tamanho 3 x 4. O que não tenham sido registado civil- Parte do 3° Burgo Agrícola, mhecimento dos motoristas, nomente ou que não possua prova dêsse registo, ou ainda, que olanta- 74, Secção FIgueiredo interêsse do socêgo público.Ignore se foi registado ou o Ioga! em que ,o foi, será alistado de �Chal2_adão), lotes 13B, L e M, 'que é expressamente proibidoconformidade com as declarações que fizer perante a Junta com a área total de ..... , .. ,. o uso de busina para chamado
de Alistamento. 1.675.037 mS.2. Imóvel "E", de passageiros a porta de do-

III - Avisa-se aos convocados que, na previsão de não se- Parte do FaxinaI do Barro micílio, durante a. noite. Aos
rem incorporados aos Corpos de Tropa todos os cidadãos per- Branco, Planta n. 75, Secção infratores será aplicada a mul
tencentes às classes de 1926 e 1927, terão preferência para dís- Costão do Frade (Poço Certo), ta de Cr$' 50,00, e, o dobro na

pensa de incorporação os que primeiro se apresentarem para a Lotes de quatro a oito com a reincidência, de acôrdo com a

inspeção de saúde, dentro da época acima fixada. área total de 924,025 ms2. N0llet,ra, d, UI, artigo 123, do Có-
: (a) Olímpio Mourão Filho, - Ten. CeI. Chefe da 16a. C. R. total geral de 13.688.540 ms2. digo Nacional de 'I'rãnsito.

Ainda nao
" " .

mrciaram

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Aos nossos
S I l V E I R A . Agentes

Ielam todo dia esta coluna
até o fim

-- Podimos avisar por teleqra
ma. quondo o jornal não c:heqar
no mesmo dia.

.

Ara
Com iSS:3 riOS de M adei ras

Presta aos seus repr esentados in formações criteriosas aôbre
a situação do mercado.

ENDEREÇOS:
Matriz - São Paulo _o. Rua Gus por é, 144 - Fone 4-5866.

Caixa Postal 5.7Q6. - Telegráfico Abesil.

IFiliai: - Santos - Rua José Ricardo. 43. - Fone 3.526.
Caixa Postat 749. - Telegráfico: Abesil .

Copyríghl da
TheHAY[ rooHIAIID1�

1. .. que a platina é o úni
co dos metais sôbre o qual ne
rihum ácido' exerce qualquer �6����_���=�s�S&JU�...��������������������
ação corrosiva.

2. .. que o verso alexandri
no'deve o seu nome a uma epo
péia francesa do . século XII

que tratava da vida de Alexan
dre Magno e 'na qual se empre
gava êsse tipo de verso.

3 ... que, certa vez, o célebre
explorador polar Capitão Ri
chard Bynd encontrou no estô
mago de um único leopardo
marinho, a mais veloz e mais
voraz de tôdas as focas, a ba

gatel de 18 pinguins de 60 a

80 centímetros de comprimen-
to. I

.

4... que, na antiga China,
quando o médico da casa im

períal não' conseguia salvar o

seu real paciente, era - como'

castigo á sua incompetência
enterrado vivo junto com o

morto; e que êsse costume,
abolido em 1650, transformou-I
se, até a quéda da monarquia
chinesa, em pena de morte, °
que vinha a dar, mais ou me

nos, na mesma coisa. -.
�. .. que nem sempre os

animais selvagens fogem da

civilização trazida pelo ho
mem; que, por exemplo, em

Célebes, nas proximidades dás
habitações humanas, o núme
ro de aves sílvestres é muito
maior do-que na jungle; e que
nas estepes siberianas, on
de

.

as colônias humanas for
mam como que ilhas, os ani
mais selvagens sempre se

agfomeram em torno das ca-

sas.
,

6. .. que o nome "Advoga
do do Diabo" é dado pela Con
gregação dos Ritos da Santa
Sé, em Roma, a u,m indivíduo
que, no momento em que se

procede à canonização de qual
quer santo, é encarregado de
fazer acêrca da vida e dos mila

gres do mesmo santo tôdas as

objeções possiveis, 'depois de
haver recllipitulado as suas

ações e os mila;gres que se lhe
atribuem tanto durantd a vida
como depois da morte.

,empre em casa uma garrahnha

APERITIVO «KHOT»
Tenha

---------------------------------------------------�----

FARMACIA ESPERANÇA'
d. Far••e�.tleo NILO LAU8

Nova Companhia
Aérea Gaúcha

Pre"80 sem oferecer
A Dra. L, Galhardo, ex-médica do Rio, ::::� (E.) - Está sendo

. .

. Centro Espírita Laa-Caridade e Amor, constituida nesta capital u.rnacomunica a mudança ' do seu consul-

resl·ste"Df1I·a tório para a rua do Senado, 317, 2· empresa de navegação aérea,
l \.I andar - Rio, de Janeiro. cuja sede será a ".idade de Rio>
Rio, 2 �(E.) - A "A No i- (Consultas Cr$ 20,00), onde passa Grande. São fundaJores da no-

a oferecer ·os seus préstimos. Escreva dte" rememorou, ontem, os cri- va empresa o r. Augusto Lei-detalhadamente o nome, idade, ende- Imes de espionagem praticados reço, enviando envelope selado e subs- vas Otero e o comandante Gus-
contra o Brasil

. por Wilhem cl'i!o para a resposta, juntamente com 11 tavo Ernesto Carvalho Cra-
Franz Koenn í

ng. Fôra êle o a imaort ância acima. mer, que já na próxima qum-
maioral dos esptões e O ele- ta-feira seguirão para Porto
mento de ligação para � com- 'Alegre e outras cidades do in-
pra da rádio Ipanema, que rô- ESCRITóRIO IMOBILIÁRIQ

I terior, afim de ultimarem a.
, , A. L. ALVES .

ra adquirida com o nefando Rua Deodorc, n. 35 - Foolis. respectiva subscrição do capí-
propósito dé .irradiar progra- Encarrega-se rie : compra, venda, hi- tal, num montamte de f cinco
mas convenientes á atividade

I poteca, legalização, avaliaçãe e adral- milhões de' cruzeiros.
b

A nistração de i:nóveis. A 1 di dsu. terranea contra a seguran- O"'!'aniza. também, papéis para COR>
a u I a empresa, 'que to-

ça nacional. Hoje de madruga- pra de propr iedades pelos Institutas mará a denominação de Via-
da Koening, . já .desaparecido, l de Previdência e Montepio Estadual. ção Aérea Gaucha Limitada"
foi identificado e preso na cí- .......m_........""""""""......a ..........__......._,,""·, inicialmente terá seu campo·
dade de Paraíba dó"'·Su�. 'I'ra-

DOENÇAS NERV1SAS
de ação no Rio Grande do Sul,

balhava ali na ceramíca Dan- fazendo o transporte de pas-. Com os progressos da medicina
gelo, sociedade Industrtal Flu- hoje, as doenças nervosas, quando sageíros e carga entre todas' as;
mínsnse Ltda. Koen ing não tratadas em tempo, são males per- 'Cidades ganchas. A nova com

resístíu á prisao. Deixou-se (�itamente reme�iávei:,. f? �u�andei. panhia já assinou opção para
conduzir ao xadrez de Paraíba ns�o•. fruto d.a l�n,orancla. so pode compra de dois aviões "Lodes-

. . prejudicar os índívíduos afetndoll d.do Sul e fOI mterrogado, de-l tais enfermidades. O Serviço Na. tar ", com capacidade de qua-
pois. Koening, segundo outros cional dê Doenças mentais dispôo torze passageiros cada um.

informes, fôra pedir garantias de.um AmbulatMio, que atende gra· Além disso, disporá de um
,

I"
. tutramente os doentes nervosos m- Ih lusía po reia, pois o povo, que o digen� na Rua Deodo 22 d § apare 'o exc usívarnente para

id tití 'd
• ro • as.

t t d d II em 1 icara atraves a foto- às 11 Iboras. diàriamente. o rarispor e e carga e rea

grafia dos jornais que o de- vantagem para o comércio e

nunciavam como tendo sido o I indústria do mosso Estado. A
che:fe da rêde de espionagem, MAmADO a CIA. . Viação Aérea Gaucha funcle-
apedrejou-lhe a casa e quiz i nará em trafego mutue com ao

Agancial o Repr..entaçõo. om Plinchá-lo. I" OoaJ anair do Brasil. Entre as no-

Matriz: Florian6poUe vas linhas previstas, figuram.
Rua João Pi.to; n. !I e�pecialmente,' Santa Maria,
Caiza Poetal, 37· E'strela,. Lajea,do, afora cidades.
Filial: Cre.ciúma

Rua Floriano Peizoto,' ./n da fronteira ,e da serra. ''X!

(Edit, Pr6pl'ló).
Telegrama.: ·PRIMUS·
Aaont.. !la' principal.
munlclplot do E.todD

••,. • ....u _. • na ....,.......
...__..... ..sraacesr.. - ........... - ;0._ .'l1li__

ArUpc .. lIIorraellla.
-

--- ,..._ �

NOVO HORÁRIO DA

Crime e cíve.l
Constituição de Sociadad..

NA'TURALIZAÇÔES
, Títulos Deolaratórios

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

Rellid. -- Rua Tiradentes 47. II ....�._,, F_O_N....:���� _. _

--�==========�-

ELEGANCIA, CONFORTO
consegue-se com os trajes sob-medida.

GUASPARI

P.' ALEGRE FLORIANó·
POLIS - CURITTBA

QUINTAS E DOMING0S
Decolagem de Plortanóuolis,

ás 14,15 horas ,

CURITIBA - 'PLORIANo
POLIS - P. ALEGRE
SEGUNDAS E SEXT�S

Decolagem de Florianópolis.
ás 10,00 horas

INFORMAÇõES:
FILIAL VARIG - ED. LA- •

PORTA _ TELEFONE
. "

132f

.

Óleo '"
Elélrico�t

.

Famoso linimen to, desde

1855, para dôres reumáti- "

cas, nevrálgicas, torcedu

ras, inflamações, ciática etc.

ht· Óleo Elétrico
do Dr•• eh.del de Gratb

Dr. CLARNO G.
. GALLETTI
ADVOGADO

E ECONOMIA,

Vendedor por conta proprio:
PLACIDO MAFR�' - Bazar de �ó dos
Rua Felipe Schmidt, 34 - F� 755

coleçãO' de amostras. Atende-se àaomicilic.Bca

Iheiro da ilustraQiIO .....una.�
lhe. em &mil."",I gesto. um cálice cio

. ""eeiente aperitivo KNO'T, lambr&
..., v. Si&. de n.oresoentar. ao agradeo
- .. gentileza:ESTE .É1M-
BEI'1 tJ I1EU APEiUTIVe

PREDIJ.ETfJ!

t!UEfXAS E RECLAMAÇõES
P!{EZAlJu LEI '['U!'.: Se O que 'h.

inte-ressa e. realmente, uma providencia
vara endireitai c. que. estiver errado \la

para Que ale-urna í.alra não se repita: e:

;'JAO o escândalo que a sua reclamação
ou queixa poderá vir a causal', encann

uhe-a .. SEC':J<.O RECLAMAÇõ F.�:
de () �STADO, que o "''''' será levado
sem demora ao conhecimente de q uem

de direito, recebendo v. s. uma infor-ma

ç.?'1 do resultado, embora em alguns ca·
sos não sejam puhlicadcs nem a r-ecta

mação nem a providência tomada .

o SEU ORGANISMO.

de

AOS SOFREDORES

•

Romance, Poesia, Reliqião, A-
viação. Matemática, Fíllica,
Ouímica, Geologia, Minera·
logia, Engenharia civit. mili
tar o naval, Carpintaria, De
.enhe, Saneamentó, Metalur
gia. EletricidatW!, Rádio, Má,
quina. Motore�. Hidráulica.
Alvenaria, ,Agricultura. Vete-

·1 inária . Contabilidade
Oicionário•. etc. e

LEIAM' A REVISTA
O VALE DO ITAJAt

NOVOS
e

USADOS
Compra
e Vende
Idioma.
portu.
guê". ell

panhol,
irancê•.
inqli-II,
etc .

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

,

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

do

--.....__PlPNI7C'3F==n ..M.-' Illllllli!i

CAS'A MISCELÁNEA' distri�
buidora dos Rádios R. C. A
Victor, Válvulas e Discos.
Rua CuoseÜ{éiro Mafra

.

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

B R I TO
o alfaiate indirado
Tiradentes. i

.

o Sabão

"VIRCiEM ESPE(IAL�DADE."
(lVIlIrco

A ROUPA -BRANQUISSIMA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Estatística

TOSSE.
BRONQUITE

o mElHOR DOS mELHORES
• MP 1I<: 01'1.$. H� 11110__.._

BREVEMENTE A estada de D. Jaime
em Flo,ianópol,is

Dia 25 - Às 7,30 horas - Missa na Catedral, às 9,30 ___.

Visita ao Departamento de Estatística, às 10 horas - Visita
ao G. E. Getúlio Vargas, às 10,30 - Visita ao Abrigo de Meno
res, período da tarde - Visítas oficiais feitas por S. Emi
nência.

Dia 26 � Às 8 horas - Missa no Hospital de Caridade,
às 11 horas �' Partida de avião, na Base Aérea.

, ,

INDICES DE VALOR DAS EX

POSIÇÕES DE ALGUNS PAI
SES AMERICANOS

Segundo 'números índices
elaborados pelo Serviço de Sis

tematização da Secretaria-Ge
ral do r. B. G. E. e publicados
no "Boletim Estatístico" des

sa' entidade, o valor de nossas

exportações, considerada a ba

se 100 em 1939, atingiu o In

dic� 188 em '1944, tendo subido

a 6\:)6 em setembro do ano pas
sado.
A ascensão, entretanto, dei

xou de ser contínua em 1940,
quando o índice baixou a 94.

Daí em diante, êle cresceu na

"seguinte medida: 128, em

1941; 142, em 1942; 166, em

1.943; e 188, em 1944.
Os' Estados Unidos oferece

ram, a êste respeito, cifras bas

tante elevadas, fazendo-se a

ressalva, porém, de que os nú
-meros que se vão ler incluem

-os fornecimentos realizados

lpor conta da lei de emprésti
mos e arrendamentos. Em

1940, aquêle índice foi de 141,
para o valor das exportações
-norte-americanas: de 180, em

1941; 2R2, em 1942: 450: 'em
1943; e 506, em 1944. Os resul

tados conhecidos quanto ao,

primeiro semestre de 1945, no'
-entanto, mostram um declínio

-crescente, o qual se pode f'ran-

-eamente atribuir à SUbStanCial,;redução daqueles fornecimen
-tos.

Os índices referentes à Ar

�€4ntilna também re�elam au

'mentos: 101, em 1940; 102,
em 1941; 123, em 1942; 148,
em 1';)43; e 161, 'em 1944. Já
os relativos ao Uruguai, evi
-denciam decréscimos, pois, no

-triênio de 1942/44, foram,

res-,-pectivamente, de 53, 92 e 89.
Do mesmo modo que os Es

-tados Unidos, o Canadá teve o -------------_

'valor de suas exportações con-

-.sideràvelmente aumentado' no

-período em exame: 128, em

1940; 175, em 1941; 255, em

1.942; 321, em 1943; e 373, em
1.944. Dos países da parte se-

,temtrional do continente, é o

México o que apresenta acrés
cimos mais moderados, e só
'mente a começar de 1942: 101,
1.15 e 103, no triênio de

�942/44.

Esta bilizadores automaticcs para rádios Não há mais

probabilidade de seu rád}o queimar. Patente requer ic a.
LABORATORIO ELETRON

R,H J .ão PILHO, n.
o 29 - Sobrado.

mtt'Si: te]41 I � i i 3;;) � tá i te) � til I
\

Para Transporte Econômico Interestadoal

Escolha um International

o transporta 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 Estados.

O motor International "Diamante Verde", possante, econô

mico e de funcionamento suave, proporciona maior rendi

mento com menor consumo de combustível - uma grande
vantagem nos transportes a longa distância por estrad�s
acidentadas.

Procure conhecer melhor a série International, pedindo-nos
folhetos descritivos e

I QUER VESliR·SE COM (OtfFORTO E EtEGAHClA ? I' PROCURE A

Alfai�u��!!� sr.!d��i��'�doMello I

informações
I

sem

compromisso .

l conduta dos I
e���d��!�s_ f!�a��1do de três colegas, chegou a'

esta capital, o universitário
gaucho Ne1ci Oliveíra, presi
dente da União . Estadual dos
Estudantes do Rio Grande do

Sul, que' vem participar do IX
Congresso da União Nacional
dos Estudantes, a realizar-se
nesta capital. A delegação rio

grandense é chefiada por aque
le universitário e integrada
por 22 delegados. Falando nas

teses que serão apresentadas 'e

defendidas pelos universitá
rios gauçhos naquele concla

ve, Nelcí Soares Oliveira
'1' adiantou o seguinte: "A nossa

conduta. em primeiro lugar, é
prestigiar a Assembléia Na
cional Constituinte, conside
rando que, em seu seio, há ele
mentos interessados em achl
calhá-Ia e desmerece-la no

conceito dos brasileiro. Assim,
vamos propor ao IX Congres-
50 uma visita à Assembléia

Naciol1_al _�?nstitui�te. Vária:, L'E'NT'-ES'-O-E
-

"ONT ITOsugestoes ja encammhamos a U 11
Constituinte, como uma maior (

.

,

contribuição dOE estudantes à � Dr. Savas Lac�rda co�u
nossa lei. Calcados nesse espí- nica aos seus chente� e. 10-
rito temos teses a apresentar teressados, que faz indica-

I no �onclave, porque represen- ções e prescrições .de .l��es'
I tam, em dia, as aspirações da de cont�to (lentes lOvlslve.ls)
classe. Entre essas teses uma para asttgmatrsmo, alta mio-

é de interêsse direto da' elas- pia � queratocono e operados �
se, a criação de bancos de cré- de cata�at�s. em .conexão
dito para os universitários e a

com tecOlCO amencano,

criação, junto à UNE, de um

"bureau " para registro de di

plomas" .

MElHOR SIIBOR •••
MAIOR EfiCáCia •••

o

D
COtn os produtos da Inte,,,o
tional Horve'ter V. S. obtém
a prot�áo d. 115 qnos d.

.
eJflNriinc:ia e ..,...i�.

'Conce�sionários:
C. RAMOS &: elA ..

Rua João Pinto, 9 - ex. Postal 220 - Fone 1.641
Tel. Somarc' - Florionópolis.

Laboratório
(Iínico

RUA JOÃO PINTO, 25
�

Fone: 1448
Em frente 00 Tilsouro

do Estado

. Florianópolis
Farm. Narbal Alns 118 Souza

da Gosta Avila

Pel� sua pureza 100%, O Úleo
de F'igado de Bacalhau. de
Lanrnan & Kernp. apresenta
um sabor aceitável até pelas
crianças e pessoas de estõrna
go delicado Além disso. sua
elieacfa é assegurada pela seu
potencial em ví tarrunas acima
do padrão lixado pela farrna

copé ía nort-e - americana. Nas

convalescenças. no per iodo do
crescimento infantil, na fra

queza geral etc" exija O Oteo
de Figado de sacálhau, de
Lanman & Kemp, conhecido
no Brasil, há mais de IDO, anos.

Dr, 8. G. S. Medina
Farm. L.

Ó.fsu7iA
Fígado de Bacalbau
DE lANMAN '& KEMP

Exame de 8(,\1':\gue I Exa.me para verificação
de cancer, Exo,me 'de urina I Exame 3)Q,ra

ver,ificação da gravidez, EXan'l9 <ie escarro,

Exame para verificação de doencaa da.
�ele I boca e cabelos. Exame de féze's.

Exame de secreções.

I'
, I'ut'nvoccinas e tronsfu!Jão de sangues,
Lxame qu�mico de fal'inhos, bebida.

café. águoa, etc.

ua.....'...... I...........;

. RE'i'IRARAM SUAS CAND':. '

DATURAS
Tôdas as bebidas, inclusive ali

'fabricadas em outros Estados •

retiraram suas candidaturas,
para ceinar nos lares catari-

I uenses,
- em vista da certíssi

ma vitória· do aperitivo KNOT

.ESÇRITÓRIO JURíDICO CO:MERC�L
. A .."unto.: Turídicos·- Comerciais -- Rurais e ,Informativo.
Endereço Te!. ELIBRANCO ,- LAJES - Santa Catarina
Conllulte nOl1sa Organizoção, ontes de u decidir pela com

::;>ra cu vendo de imoveis. pinhais ou qualquer
empresa !leite eetodo ,

Diretor: •• DR. ELISIARIO DE CAMÃRGO BRANCO
ADVOGADO

Rua Frei Rogério. 54, - Caixa Postal 54 '_ Fone 54

I

�/��!.·'

-��,-\ ��8-��TIS
�p� 'f� U/6'

P CREME

1�:[IItlli{'II.
Empregado
PreCisa-lIe ,de um empregado para

eerviçoB externo e interno de es

crit6rio, que tenho de 14 o 16

ano.; boa caligrafia e conheço a.

quatro operações. Cartas do pr6-
prio punho Q caixa postal. 163.
Nesta.

Ccsimírcs e Lãs

.,,� .(OS
ORLj\�DO SO'A RPELL]

Rua Conselbeiro Mafra, 36 - lola e sobreloja .; Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End. Teleg.: «Scerpelli» --- Florianépclís

'.
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Domingo, pelos
de Aspirantes,
será eíetuadn o encontro' entre

líder do

da Primeira Divisão
Ramos e. Bocaiuva ..

o Vera Cruz e o Coroados,
�ampeonato. da Segunda Divisão ..

'

campeonatos
jogárão, Paula

e da Divisão
Pela· manhã

PROGRAMA DOS JOGOS PA- ções esportivas de tenis entre Araujo, com referência ao seu

RA A SEMANA NESl'A I �s du�s cida�es c.atarínenses,
e i falecimento, �ázendo sentir da

CAPITAL esse 'e o motivo de ser, agora, I falta que fara no quadro dos
Sábado - VOLEIBOL disputada a terceira e final I agentes fiscais, daquele Esta-

Atlético x Grémio Estudan- partida do bronze acima cíta-t do' sulino, pois Luiz Alves, era

til- (Torneio Alberto de Voleibol do. I sem dúvida alguma, um fun-
e Basquetebol), á tarde. Serão, provavelmente, reali-j cíonárío trabalhador, honesto e

BASQUETEBOL zadas as mesmas partidas, COIl] zeloso de suas atríbuíções.
Atlético x Grêmio Cultural a mesma distribuição, acresci- O Botafogo F. C. da Capita'

,(Torneio Aberto de Voleibol € das de uma simples e uma du- Federal, logo após, ter conhe-

Basquetebol), á tarde. pla, ambas juvenís. cimento do seu falecimento
FUTEBOL O acréscimo de duas parti- reuniu-se para prestar 'as últi-

Atlético x Figueirense (Cam- das é devido ao fato de contar mas homenagens ao querido
peonàto de Aspirantes), ás o clube de Blumenau com 3 morto, fazendo constar em

,13,30 horas, "courts", ao passo que, em ata, um voto de' profundo pe-
Figueirense x Atlético (Cam- 1942, contava apenas com dois. zar, pelo companheiro que de

peonato da la Dilvisão), ás Em Blumenau, antes do íní- saparece, pois Luiz Alves, era

15,30 horas. . cio dos. jogos, deverá ser criado um dos mais ardorosos sócios
,

Domingo - VOLEIBOL U)J1 novo troféu para disputa do Clube Carioca. No entretan-
Lira Tenis x Esperança periódica entre as duas cida- to, nenhuma homenagem par-

'Infanto Juvenil -' (Torneio des, cabendo ao 'I'aoajaras ore- tiu da F. C. D., bem como dos
Aberto de Voleibol e Basquete- rece-Io. Clubes da Capital, pois costu-
'bol) , pela manhã. Deverá, então, ser ampliado mam sómente se preocupar,

BASQUETEBOL . o número de \partidas, visto com o presente, deixando de
Lira Tenis x Academia de que, o Lira Tenis Clube, entre lado as homenagens que deve

Comércio (Torneio Aberto de os melhoramentos que está in- riam ser prestadas aos espor
Voleibol e Basquetebol), pela troduzindo em sua séde, tará tistas do passado, que, desínte-
manhã. mais. um "court". de tenis, ressadamente tudo fizeram pe-

FUTEBOL cuja pedra fundamental 10i lo engrandecimento do nosso
Coroados x Véra Cruz (Cam- lançada por ocasião da última esporte, em todos os seus - ec

peonato da segunda Divisão)· visita feita pelo Tabajaras á tores.
ás 9,30 horas. Florianópolis, em Junho próxi- x

Paula Ramos x Bocaíuva mo passado. UM PALPITE SÕB.RE O NOS-
(Campeonato de Aspirantes), Breveménte, serão realiza- 80 "8CRATCH"
ás 13,30 horas. os entendimentos entre o Li- (Especial para "O Esta-
Bocaíuva x Paula Ramos ra "I'enís Clube e o Marcilío do Esportivo", por Wal-

(Campeonato da la Dívísâo) , Dias, de Itajaí, Ipara realiza- dir de Oliveira Santos)
.ás 15,30 horas. ção de partidas amistosas. A nossa conrreíra "A Notí-

x cia", de Joinvile, fêz publicar,
UM ESPORTISTA QUE DESA- em sua secção esportiva, do
PARECE, ES-QUECIDO DA . dia 18 do mês em curso, um

Os tenistas do Lira Tenis TERRA, QUE LH�SERVIU comentário sôbre a composição
'Clube continuam com intensi- DE BERÇO. rio nosso "scratch", aliás muito
dade seus treinos a-fim de se Escreueu. Arubauio Póvoas .a prÓQósito.

.defrontarem com os jogadores Em Pôrto Alegre, recolhido O autor-dc-ceíeeído comen-
do 'I'abajáras Tenis Clube, da à beneficência portugueza ten- bário é de opinião que a repre
'.C i da d e de Blumenau, em do zombado :de todos os recur- sentação catarínensa no nró
disputa do terceiro e decisivo sos da cíência, faleceu na ma- xímo Campeonato Brasileiro
encontro do bronze. "Dr. Ader- drugada de 5 do corrente mês, de Futeból deve ser constitui
:bal Ramos da Silva". o grande esportista Luiz Al- da de elementos pertencentes: Este troféu foi oferecido pelo ves de Souza. Filho de Santa ao "soccer" de Florianópolis,
Dr. Aderoal Ramos da Silva Catarina, tendo sido presíden- Blumenau e Joinvile, lugaresem 1942, tendo sido o primeiro te da extinta Liga Santa Cata- onde, atualmente têm os me

jogo realizado em Maio do rina de Desportos Terrestres lhores e mais categorizados pe
mesmo ano, em Blumenau, onde teve ocasião de prestar bolístas do Estado.
vencendo o 'I'abajáras Tenis seu valíosíssímo concurso, em Somos de opinião que a ideia
Clube. 12, das 15 partidas ajus- pról do engrandecimento do do prezado coléga joinvílense é
tadas. nosso esporte, trabalhándo digna dos maiores encômios,
O 2° encontro foi feito em sempre com espírito ,de justiça pois, também, achamos que a

Florianópolis, em Junho se- e reconhecida competência. F. C. D. deveria, desde logo,
guínte, sendo vitorioso o clube Transf.erindo residência .para I

tratar desse importante as-
local em 8 jogos contra 7 obti- Pôrto Alegre, razão do cargo sunto. .

-dos pelos visitantes. que exercia atualmente, junto As três cidades apontadas
Com a entrada do Brasil na a Delegacia Fiscal, do Rio pelo coléga de Joinvile, bem

guerra. e a consequente difi- Grande do Sul, tendo a morte I poderiam nos ceder alguns va
culdades . de transporte a que o colhido, quando mais preci- [lores, para em setembro . vín
Iogo se [fez sentir, foi adiado savam dos seus serviços. Para douro, integrarem o seleciona
:'sine die" a terceira partiqa comprovar do. prestigio que barriga-verde, frente aos nos
que deveria ser �eita em uma desfrutava, junto seus coléga� sos adversários - os para-
das cidades, escolhidas por SD1'- de repartição, basta veritilóaI náenses.

-

teio. na edição do Correi'Ü do Povo Urge, portanto, que os men-
Normalizada a vida Nacio- daquela cidade, datado de 6 do tores da nossa entidade máxi

tlal com a terminação da guer- corrente, d� citação .profenda ma tomem a si a solução do
ra, foram reiniciadas as rela- pelo Dr. Odílio Martins de magno problema, afim�de po-

II

TENIS

,

,

� I I

dermos competir com fibra €

denodo, no memorável certame
nacional de futeból de setem
bro do ano em curso.

Cremos e temos certeza ab
soluta que a F. C. D.,. a cuja
frente atualmente se encontra
a .tígura simpática do sr. Wal
ter Lange, nome sobejamente
conhecido nos meios esportivos
catarinenses; tudo .fará para
que Santa Catarina se apre
sente nesse campeonato brasi- SOCIEDADE RÁDIO GUA-
Ieiro com uma seleção forma- RUJÁ LTDA.
da pelo que de melhor tivermos
no Estado, para elevá-lo e en-. -v-, Deverá chegar, hoje, a esta.

grandece-lo no cenário esportí- Capital, Milton Moreira, aplau
vo do país.

.

dido cantor da nossa música.
Que tratem, pois, os dírigen- .popular. Milton 'Moreira vem

tes do "soccer" barriga-verde contratado para atuações ao,

de solucionar a composição do microfone da Rádio Guarujá.
nosso selecionado.

x Constituiu uma grande atra-

x ção a primeira apresentação.
VISANDO lWR.ALIZAR O sábado último, de CINEAR -

FUTEBOL GAUCHO um novo e interessante .pro-
Porto Alegre, 24 (Via ,Aé- grama sôbre as coisas de ci-

rea) - Em 'reunião conjunta nema ao microfone da.
do sr. chefe de Polícia, presí- "mais po'])ular". CINEAR.
dentes dos principais. clubes que obedece á direção de Ney
que disputam o campeonato Vieira, estará no ar, >llova,men-"�
gancho, Imprensa etc. ficaram te, no próximo sábado, às 16

I>

assentadas várias medidas: horas. ,

temdentes a por um ponto fi

nal, mos conflitos que constan
temente se ;riginam nos cam

pos de futebol. Entre outras,
foi determinada a proibição
da venda de bebidas engarra
fadas, bem como a precaução
de serem amarradas umas ás
outras, as cadeiras mais próxi
mas do gramado, ou de pista, Resenha das programações pa
afim de evitar que as mesmas ra o dia 25 de julho de 1946
sirvam de projetís contra as 9,00 - Bom dia para você.
autoridades em campo .ou Os 9,30 - Noticiário Gúarujá,
jogadores. Também ficou as- 10,00 - Francisco Canaro,
sentado que ao 'termi,nar o jo- 10,15 - Orlando Silva.
go, seja boa ou má a atuação 10,30 - Glen Miller e sua

do árbitro, deverá o mesmo di- orqustra.
rigir-se para o centro do gra- 10,45 - Pedro Vargas.
mado em companhia dos ban- 11,00 - Bazar de músicas,
deirinhas, ali permanecendo 12,00 - Oferecimentos mu-

custodiado pela polícia, até' 'a
completa evacuação do públi
co, do estádio. Estas medidas
serão tomadas doravante, em

todos os jogos.
x

SOCIAIS EtSPORTIVAS
Faz anos hoje o esportista

Gumercindo Tolomeotti, ele
mento de destaque nos meios
desportivos do Estado.
"O Estado Esportivo" al

meja-lhe sinceros votos de fe
licidades pelo transcurso de
sua data natalícia.

B R IT O
o alfaiate inrHCildo
Tjradmies 7

\ .

(atolicismo

Q . SANTO DO DIA

,
- 25 DE JULHO

S. Tiag'o lIaior, Apóstolo
S. Tiago Maior era filho do

pescador galileu �ebedeu e de
Salomé e irmão de S. João o

Evangelista. Entre os Apósto
los foi S. Tiago um dos pri
meiros que seguiram a Jesus e

pertencia ao grupo dos amigos
íntimos de N. Senhor, Como
tal foi testemunha ocular da.

ressureíção da filha de Jairo
e da transfiguração de Jesus
'no Monte Tabor, como também
da agonia do Redentor no Hor
to das Oliveiras. Depois da as

censão de Jesus,· ficou Tiago
em Jerusalém e deve ter tido
grandes sucessos

-

como arauto
,

do Evangelho. Pois, quando He
rodes I? conseguiu reunir em

suas mãos o antigo relno israe
lítico, mandou prender a Tia
go antes de encarcerar a S.
Pedro. Em 41 ou 42 caiu a .ca-

.

beça de S. Tiago sob' a espada,
do algoz.

Hoje às 18,30 horas, a Gua
rujá apresentará 'mais' uma:
audição do aplaudido progra
ma VALSA, DIVINA VALSA•.
que obedece á direção de Acy
Cabral Teive e é dedicado à,
sensíbl lídade da mulher!

sícais.
14,00 - Intervalo.
18,00 - Abertura - Ave

Maria.
.

18,15 ---, Alma Portenha.
18,30 - Valsa, Divina Valsa.
18,45 - Momento esporttvo,
19,00 - Ritmos de Tio San,

, 19,30 - Dep. Nacional de
Informações.

20,00 � Count Basie. e seu
ritmo.

20,15 .x, Joel e Gaucho.
20,30 - Músicas variad�s;

em gravações.
2i,oO .

- Mantovani e sua:.

orquestra de concerto.

21,15 - Dirci,nha Batista.
21,30 - Últimas melodias.
22,00 Programa para...

amanhã - Bea noite.
Encerramento.
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Notas cientificas

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

.ctrurgia e Ortopedia clínica e cí
J"Ill"gia do torax. Partos e doenças

de senhoras
.

OONSULTóRIO: ;R. João Pinto 7
iJMoIrlam.cmt.. das .15 às 17 horas.
JODSID:fl:NCIA: Almirante A1"t"1m.

36. Fone M. :il51

.DR. SAVA! LACERDA
CllniCa médico-cirúrgica de Olhos
- Ouvidos. Nariz - Garganta.

Prescriçéio de lentes de
Clntato

.

OONSULTÓR,". - F.e!jpe Scbrml
dt, 8. Das 14 às"'l'8' horas.

BOSID:fl:NCIA - Conselheiro lIla·
fra, 77.

TELEFONElS 1418 e 1204

DR. A. SANTAELLA
(Dtplomado pela Faculdade ·Na·,

eíonal de Medicina da Universlda.
tle do Brasil). Médica. por concur
Ml do Serviço Nacional de Doen
f,as Mentais. Ex interno da Santa
Casa. de Míser ícór-día, e Hospital
f'siquátrico do Rio na Capital I<�

de.ll;\l .

CLlNICA lUJ1;DHE. - DOENÇAB
NERVOSAS

- Consultóírio: EdiHcio Amélla
, NETO

- Rua F'elípe Schmidt. Consurtae;
Das 15 ás 18 horas -

Besldência: Rua Alvaro de Carva
Iho na 18 - Florianópolis.

DR. ROLDÃO CONSONI
VlRl.lRGIA PERAL .- ALTA c].
iR,URGlA _..;.' MOLÉSTIAS DE 8JIo

. . .. NRORAS - PARTOS .: .

Formado pera Faculdado c:e Medi·
eínna da Universidade de São

Paulo,. onde foi assistente por vê.
'1'106 'anos do Serviço Cirúrgico do

Prof. .Alípto Correia Neto'
ClrUl."gia do estômago e vias bl·
11ares, íntestírios delgado e grosso.
ttróide, rins, próstata, bexiga,

c,tero, ovários e trompas. Varico.
eele, hrdrocéle, varizes e herna

CONSULTAS:
tias 2 às 5 horas, à Rua Felpe
8chmidt, 21 (altos da Casa Pa

raiso). Tel. 1.598.
RlIlSIDfl:NCIA: Rua Esteves JQ.

nior. 17�; Te!. M 764

"

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

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CI,fNICA ]\UDICA EM GERAi '

,Doenças dos órgãos inter nos, especial.
mente do coração. ,

ELECTROC-A1WIOGRAFl.�
Doenças do sangue e doo nervos.

Doenças de senhoras - Partos.
Consultas diàriamente das 15 às 18

,

horas.
Atende chamado. a qualquer bera,

inclusive durante a noite.
", CONSULTóRIO: Rua Vitor Meir.,.

, les, 18. Fone 702
.R.ESID1':NC:.<\.: Avenida T'rompowski,

62. Fone 766

MADEIRA INCOMBUSTíVEL
• Por Herbert Lindsay

Serviço Especial do CEC
para "O Estado".

Os técnicos e dentistas bri
tanícos conseguiram' descobrir
um procésso para tornar a ma

deira incombustivel - o cha

DR. ARMANDO VALÉRIO mado processo de Oxilênio -

DE ASSIS que forneceu os melhores re-

Vos Serviços de Clinica Infantil da

I
sultados. Graças á aplicação

Assistência Municipal e de desse procésso cons-eguiu tor-
Caridade

.

. .

'

.

. CLtNICA MÉDTI'A DE CRIANÇA!! nar varras .especies de madeí-
ADULTOS b 1 t t·

..

CONSULTóRIO: Rua Nunes Ma-.
ras a so u amen e msensrveis

ehado, 7 (Edifício S. Francisco} . .aOS efeitos do fogo sendo fac'il
Consultas das 2 às 6 horas d d

. ".
RESID11:NCIA: Rua Marechal GUI' e uzir as vantagens que isso

llferme, .� Fone 783
'

podem advir para as industrias
. DR .. MADEIRA' NEVES em geral. Para comprovar a

.Médico especialista em DOENÇAS excelencia desse procésso fo-
DOS OloROS

.

f it
.

Curso de Aperfeiçoamento e Lon- ram el as as mals severas ex-
ga Prática no Rio de Janeiro períencías, numa das quaisCONSUL'l1AS - Pela -amannã:

diariamente das 10,30' às 12 hs. à uma prancha de madeira cons-
tarde excepto aos sábados, das 14 'd

-

és 16 horas _ CONSULTóIÚO: truí a de taboas de 6 polega-
Rua João Pinto n. 7, sobrado ..:.. d 1

-

d f fFone: 1,461 _ .Residência: Rua
as com uma .50 uçao e os a-

Presidente Coutiruho, 58 tomono-amônico e Borax, foi
DR. M:"R�IO WENllHAUSEN' submetida a uma temperatura IDiretor do Hospital "Nerê" Ramos" que chegou á 105 gráus centi-

. CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS grados, durante 30 minutos.

E CRIANÇAS
Consultórro: R. Visconde de 'Ouro consecutivos. No entanto após
Preto, 2 - esq. da Praça 15 de Na- essa exposição ás chamas a I
vembro \ iltos da "Belo Hor izonte ") madeira se apresentava abso-jTel. 1545 ]
Consultas: das 4 ás 6 horas. í utarncnte como antes, isto é,
Residência: R. Felipe Scbrnidt, 38 sem o mais léve sinal de quei-

- Fone ma';ual 812 madura. No entanto para que
a madeira tratada pelo procés
so do Oxi'len io póssa resistir
com sucesso ás chamas, é pre
ciso que a sua superficie se

mostre absolutamente livre
de fissuras, quebraduras, ou

dos habituais orificios .proprí
os da madeira, por onde o fo
go poderia penetrar no seu in
terior. De qualquer forma po
rem, as novas madeiras ín
combustiveis terão largulssí
ma aceitação e aplicação nas

índustrlas '

em geral, especial
mente na industrta de constru
ções navais, onde a questão da
reslstencía ao fogo é das mais
importantes.

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

DORNÇAS DA PELE - SíFILIS
- AFECÇõES URO-GENITAIS
DE AMBOS OS SEXOS - RAIOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRJ'.·

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

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

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - vias Urinárias -

Doenças dos íntestínos, réto e
anus - Hemorroidas. Tratamen

to da colite arnebiana.
Fisio�.erapia - Infra. vermelho,
Consulta: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11,3-0 hs.
e.

-

à tarde, das 16 hs. em diante
Resid: Vfdal Ramos, 66.

Fone 1067 ,

A V r s O
Dr. M. S. Cavalcanti avi.

za a mudança do seu con

sultório para Ia rua João
Pinto n=. 7. (altos da Far
mácia Santo Antônio) .

Consultas das 3 às 5.

'. '",.
�....",..,.�"""" _ , -_

- ,..�..._...-.s.,._-..-M... ..,,;_ ...,.ar "'!':a.-

JCt;iOiiiI. Wa.lUIJ>I "'Np:W' :Ii =1IiIIII!I ... tJ... ITI��.,..,� "W1M,_

I

AUTOMOBILISTAS I
. Atenção .

Pa).�Q o .seu dínamo ou

motor de .

arranco

OFICINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

ne.' 9-4

COnTQA F€RIDA� �€CF,m€s ou AnTIGAS
_" ..

COMPANIllA a6ALIANÇA DA' BAtA:
'_dat1a •• 1171 - Si•• : I A 1,\
mC!!:NIHOS B TlLUfSP�KTE�

Cifras do .Baíanço de 1944:

AUMENTE

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

seus negócios em São
Paulo, confiando-os a

Cr.
Cr$

MARIO SCHAEFER
, Representante

Caixa Postal, 5756
End. Tel.: Mariely

«

80 900.606,30
S.978Aol.755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

I ISinistros pagos nos último", I\) anoa

Responsabilidades ti

98.687.816,30
76.736,40! 306,20

PRECISA-SE
De uma empregada que Isaiba cozinhar. Paga-se bem.

Tratar na rua Frei .Ca-]
neca, 144.

.

3v.· 2

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire
de- Sá, Anisio Massorra, Dr.
'e José Abreu.

.

i
de Carvalho. Dr, Francisco !Joaquim Barreto de Araujo

• I

as

VERDADEIRAS

são O eme o r eme d io efícc z
para evitar e tratar

os ROUQUIDÕES, os CATARROS
as DORES DE GARGANTA

licença do D. N S P N0 186
'? 4 de 26 de Fevereiro õ.�'.

•

lIt'n'h de 1935
"

r§l"'> 9
9 -

0/0,002, Eucalyptol 0.0 .

Viagens
PELO

Expresso Noturno do jornal
O ES�rADO

FLORIANÓPOLIS. - JOINVILE
SAlDA DE flORIAHOPOLlS:

CHECiADA A JOIHVILE:
SAíDA DE JOIHVILE:

CHEGADA A fLORIAHOPOLiS:

Informacões:
;. ...

1 da madrugada.
7 da manhã.
tO da manhã.
S da tarde.

E'm' Fpolis._ -/ nâ Redação do «O ESTADG»
.
Em 'J(ilrivile - no Hotel P:rí�cipe

'; .

Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

I
ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5

I Edífício Cruzeiro - Florianópolis.

1'-- '-

CONTA CORRENTE POPU;"AR
Juros 5'/2 8. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banca do Distrito Fe�eral S.4.
CAPTTAL: C'R$ 60.\)00,000,00
RES.ERVAS: CR$ 15.000.000,00

Rua TraJano� 23 • FloriãnõpOlis

I
I

melh,... I
� : : _ -- ..

/

Fabricante e distri:Ouidore� das cifamad'as con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brin.
bons e barato., algodões. morinS"8 aviamento.
para alfaiQtes. que recebe diretamentE' doa

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

Florianópoli., - FILIAIS emjBlumenau e Lajes.

y

A Casa ·A CAPITAL"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



lo dia de hoje,· em 1839, Davi Canabarro, depois de ocupar a Laguna9
proclamou a República em Santa Catarina. Recordamos o fato p,ra a
devida homenagem à

.

memória' dos sonhadores do regímen,·sacrifica-
dos nas. suas tentativas, mas vitoriosos num ideal

posteriormente concretizado .
Serão Impostas multas' e 'sanções! Os erres do

,

in:�:S��a�;;, i�P��· :;�ltasO!!���d�rft����z:sad;�d�:;sa:::;��� . ex-Presidente
sanções econômicas aos israe- equipados. Além disso, diante "Erro, êrr-o imperdoável, Voltlt

litas na Palestina se a cotnu- do porto, está ancorado o cru- Redonda. Erro estupendo o ter u-
, bertado as nossas jazidas de ferro>

nuiaâe judaica não contribuir zador britânico "Liuerpool. En- das garras vulíurinas da "Itabira.
para a prisão âos terroristas trementes, o govêrno britâni- Iron", contra � qual lutaram em

que dinamitaram o Hotel Rei

I
co, num novo Livro Branco; vão, sucessivos govêrnos. Erro, êr-

David. Ainda segundo fontes acusou enérgicamente Ç. Agên- ro fo rmiidável a' fábr-ica de motores
para aviões. Er ro sesquipedal, .a Ie-

Para ple,··te.ar um aumento de 30�/- bem informadas os britânicos cia Judaica para a Palestina gislação social que enobreceu o'

vão. efetuar prisões em massa! de fomentar deliberadamente trabalhador e deu-lhe uma coris-

HAVANA, 24 (D. P.) - As fôrças comerciais e as fábricas âe judeus suspeitos de pert�n-l' desordens e atos de terrorismc çí ência que êle não tinha. Erro, in

da capital cubana suspenderão suas atividades esta tarde" cerem ás organizações terr �is- na Terra Santa. As acusações compreensível .o ter abarrotado de-

I
,#,{f%@�.@jJM'�'{*",

quando os membros da Federação do 'I'rabalho, controlada pe- tas e ao exército clandestino 'iS-, britânicas estão baseadas em

los comunistas, realizar uma manifestação diante do Palácío

,.
raeliia. Os bairros judeus estiic documentos políticos israeli

do Govêrno. Os manifestantes irão pleitear um aumento geral vivendo um momento de grano' tas apreendidos na Palestina e,
de trinta por cento de aumento nos sa�áríos. '_

de ansiedade pois as ruas estãc I enviados para Londres.

...

Florlanõpolls, 2S de Julho de 1946

.�
���111-ii1
�,
��i11i11
�i11���
�
��

guns Instantes os seus próprios I
problemas, procuram, tanto I
quanto' possível, minorar os ��dos menos bafejados pela sor- �
te,

'

proporcionando-lhes um '�����&f;'

této digno e onde o frio e -as ouro aIS' arcas do erário. Erro des-:

. '. -, -

I
comunal a marcha para Oeste. :f:r-'

íntempértes nao se façam seu- ro para o qual não existem �ena�
tir com aquela intensidade de suficientes no inferno, os acordos,

�rese:n,te's _

que �0:r:?0� .às �o- antes. ". I financeiros; -

que reduziram a, noss.a
lemdades, nao: nos e Iíeíto es- "

,

I fantástica dívida externa. f:r-ro PI--

conder a" satisf�ção 'que senti- 'Resta-nos, encerrando esta ramúdal o haver reabili!ado � in-

mos ao verificar que ainda Inequena nota bater palmas I dústria extrativa nos sermguais do

. _ •.
' " - ,

, ....' I va'le do Amazonas, e o banco da,
existem coraçoes e espírttcs calorosamente, a ínícíatíva borracha. Erro verdadeiram-ente'
nobres, quais os que animam eminentemente humana e crís- inconcebível o saneamento da bai-

9s dirigentes e demais vícen- tã da Sociedade São Vicente xada fluminense. Érrn fatal a��
·tinos que esquecendo por al- de Paula. nos�os interê;s;"e.s econômicos, alI:'

, '. gaçao f'erroviár ia com o Pa'raguaí
e a Bolívia'. Erro, mais que êrro..
o ter defendido, em 35; com risco
da própria vida, a integridade do
Brasil contra a intentona comunis-
ta. Erro colossal o preparo e o

equipamento das fôrças e.ll;pedicio- ..

nárias, mandando-as aos campos da

Itália, onde se cobriram de glórias"
e cobriram de glôr ias o Brasil, dan
do-lhe voz no conceito dos' povos.
Er-ro sem semelhante na Histó ria..
e que nunca lhe será per-doado, 0-

haver dado ao país uma lei eleito-'
ral, que permdtiu, no pleito mais. lr--

.

vre desde que há república no Bra-'

sil, à nação Ievair à presidência o

I ilustre general Eurico 'Dutra, em

I
detrimento do ungido candidato da

\ oposição ... E por· aí além, podenia
.

mos, se não fôsse fastidiosa a enu-

meração, continuar a desfiar as

contas do rosário de êrros que, por'
um singular paradoxo, deram ao

senhor Getúlio Vargas, êsse prestí
gdo fascinador que êle 'exerceu sô
bre as multidões, quando govêrno,
e continuou li exercer, em propor
ções ainda maiores, quando já não
possuia a mínima parcela de po-'
der.
Aos "advogados do diabo", que

lhe negam a' glória dêsses êrros, "te-:
mos o direito de responder com as

palavras do Evangelho: aquele de-

I
vós que nunca houver errado de
outra maneira atire-lhe a primeira.
pedra. Quautos políticos sobrariam

I
para lapidá-lo? Talvez nenhum. E
isso o povo sa'he, Há na alma das
multidões, que não raciocinam, um

Rua ,Felipe Schmidt 34
Sala 3. Telef, 16-31

• instinto de justiça que se confun-·
de com o instinto de couservação.,

�====-----=-�::=. Previsão 'do tempo
SERVIÇO DE METEORO

LOGIA
Previsão do Tempo, até 14-

hora,s do dia 25.
Tempo: Bom sujeito a pas

H3igeira ins,tabilidade.
Temperatura: Entrará em

declínio.
Ventos: De suÍ a oeste, fres

cos:
Temperaturas extremas de

hoje: Máxima 19,0. Mínima
11,7.

• • ••

[I� a IDBU ura ·a�
.

a I a I[�n IDa
Conforme estava programa- dade, e Manoel Ferreira de Me-I As primeiras quatro casas

do, realizou-se, domingo últí- lo, pela Prefeitura Municipal, . são de alvenaria e conta cada

mo, com a 'presença do sr. In- que; como, era de esperar, fo- uma, com quatro peças: sala
terventor federal, dr. Udo Dee- ram vivamente aplaudidos. de visitas, dois quartos, cozi

ke, presidente do 'I'ribunal de· Nossa objetiva filmou os as- nha e m·aiS os instalações sa-
.

nitárias.
.*

.- "

Apelação, des. 'Medeiros Filho, I pectos que se vêm, rocaltzau

.Prefeito Municipal, ceI. Lopes Ido o instante em que o sr. des.

Vieira, demais autoridades cio
. .Medeiros Filho descerra a pla

vis e militares, e grande nÚ-1
ca e o grupo de casas .que co.ns-'mero de convidados, a soleni- �ituem as primeiras de uma

d�de �a inauguração -da r�a:\série ?e habit::<fões �ntras, que
São VIcente de Paula e VI�a ia Socledade -Sao VIcente de
,Vicentina.' :,paula 'pretende, erigir tão ra-

Especialmente convidados, pídamente quanto permitam I.
� descerrou a placa que dava o suas possibilidades.
/nome àquela via pública o '���--------�------------------------------.----------� a; �
sr. des. Medeiros Filho e, cor- Itou o làço que impedia o vtrâu- Instituto de Aposentado'ria e Isito, o sr. cel, Lopes Vieira, .

cujas solenidades foram ,rece- Pensões dos Industriários,bidas com aplausos dos presen-
(tes, RYISO "OS EMPREGIDORES.

A seguir os convidados se J.I N
.

dirigiram ao gf\lPO de casas re-

eém-construídas pela benemé- De acôrdo com o Decreto-lei n.O 9403 de 25/6/45. a partir de
1.0 de Julho CC!lrrente, são contribuintell obrigat{írios do Serviço Social

.rtta associação São Vicente de da Indústria (SESI) todo. os empregadore. subordinadoll a êllte
Paula, vísitaaido-as. Instituto.
Falaram, na ocasião em que Ali irístri:içiiell para o recolhimento dessa contribuição deverão

as quatro primeiras casas

eramlser
procuradall com o agent� arre_cadodor em que estiverem matri-

.' ..
culados 011 empregadores, ote o dIa 30 do corrente.

.entregues, os SI s. cap. Amen- Florianópolis, 22 de julho .ae 1946. .

co Silveira D:Ávila, pela Socie- '.

NU N 01=1 EXISTIU IGUJ:lL

PARA

E C Z

F.E R I DA 5,
E MAS,

INflAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS ,

ESPINHAS, ETC.

Drs.
Aderbal Ramos

da Silva
e

João Batista
Bonnassis

ADVOGADOS

Rádio.,
Telegrafista
Precisa-se para traba
lhar alguma horas

por dia.

Bom o:rdena'do.

Tratar nesta . redação.

.'
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