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Eleição do Su.erior Geral

BIBLIOTECA PUBLICA
... ESTADO DE SAN f.. CATARlfIl

En�=======- _

e Jesusda Companfila
Irá a Roma, onde tomará parte na' eleição do Superior Geral da Companbia
de Jesus, o reverendo Padre Alvino Brano, diretor do Colégio dos Jesuítas
nesta Capital e homem de cultora' notável� que se tem revelado em brilhan
tes conferências e em págioiJS demonstrativas de grande saber, publicadas

Da Revista do Instituto Histórico e Geográfico de· Santa Catarina.

100m Jaime· despede-se
Ao despedir-me do querido Estado natal, desta .'for

mosa Terra Catarinense, levando -n'alma as saudades de

sempre, é-me sumamente grato declarar que não sei o que
mais admirar nas homenagens que me foram aqui presta
das: se a fé com que foi destacado o purpurado da) Santa

Igreja em tôdas as manifestações - ou se o carinho espon
tâneo ,e franco ao filho deste próspero Estado. Deus retri
bua com as mais abundantes bençãos a bondosa generosi
dade das 'autoridades civis, religiosas e militares, bem co

mo âo cléro e do povo barriga-verde.
Florianópolis, ,26-7-46.

+ Jaime Cardeal Câmara
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Mais de mil presos em

poucas horas
JERUSALÉM, 26 (U. P.) - As fôrças do. exército e poli

ciais britânicas .írncíaram uma das mais drásticas camna
nhas para acabar com os terroristas judeus na Palestina. Pou
cas horas depois do início da ação. britânica já Se achavam pre-
SOIS mais de mil suspeitos. .

Entrementes, revelou-se que as' autoridades britânicas [ul
-garão, perante um tribunal militar, os dirigentes da Agência
Israelita, que serão acusados de atos de violência na Terra

.

Santa.

Prêso 11 ex-Chefe de Polícia
LA PAZ, 26 (U. P.) - o Chefe da Polícia do coronel Mori

nigo, que estava desaparecido, acabou sendo preso pelos revo
lucionários. Segundo informações oficiais o major Jorge Egui-
110 foi detido em CochaJbamba, quando tentava fugir disfarça
do. em indio. O Chefe de Policia detido deverá ser julgado. como
responsável pelos assassinatos políticos ocorridos em 1944.

Não permitirá interferências
VIENA, 25 (U. P.) - A União. Soviética não permitirá

qualquer interferência nos seus textos legais quanto às pro
priedades e bens alemães na Austria. Foi o que afirmou o co

mandante russo, general Kurosov, em carta dirigida ao Pri
meiro-Ministro austríaco. Destacou ainda a missiva de Kuro
sov que esses bens e .propriedades alemãs, de acôrdo com o Di
reito Internacional e tratado de Potsdam, cabem indiscutivel
mente à União Soviética. O comandante soviético afirma aln
da que o Govêrno austríaco não pode promover uma ação uni
lateral para nacionalizar as propriedades pertencentes aos

germânicos.
'

Com o auxílio· dos russos
PRAGA, 26 (U. P.) - Vae ser fundado amanhã em Pra

ga. o Instituto Tcheco Slovaco p.ara Pesquisas de Energia Atô
mica. Segundo informa o diário "Obzory, de tendência católi

ca, o Instituto, devido as deficiências técnicas, dependerá do
auxílio dos técnicos e cientistas soviéticos.

Ainda segundo o mesmo. jornal inúmeros cientistas soviéti
cos encontram-se em Jackyrnov, há vários meses, onde estão
tra"balhando ativamente em minas de urânio, matéria essa

utílizada na fabricação. da bomba atômica.

,

Não tem dúvidas de que pagarão
.

pelos crimes cometidos
NUREMBERG, 25 (U. P.) - Os nazistas praticavam as

sassinatos em massa como se se tratasse de produção índus
trial racionalizada. Foi' o que afirmou o promotor britânico,
numa acusação geral aos réus que estão sendo julgados pelo
Tribunal de Crimês de Guerra. Destacou ainda o promotor brí
tânieo que, de acôrdo com investigações efetuadas pelos alia

dos, pelo menos doze milhões de homens, mulheres e crian

ças, de várias raças e nacionalidade, foram exterminados pe
los nazistas. Afirmou ainda o promotor não possuir dúvida que
os criminosos nazistas pagarão pelos crimes que praticaram
contra a humanidade, os quais são absolutamente indefen
saveís ..

---_

Aprovado o aumente
dos congressistas

'WASHINGTON" 25 (U. P.) - Foi aprovado pela Câmara
de Deputados o projeto de lei aumentando de 25% os honorá
rios doo congressistas. O projeto, que também já foi aprovado
pelo Senado, será enviado à Casa Branca.

o julgamento d,e Flandio
VERSALHES, 25 (U. P.) - Deverá ser decidido hoje a SI

tuação do ex-premiér Etienne Flamdin, que es,tá sendo julgado
como colaboracionista. O julgamento chegou a sua fase culmi
nante esperando-se para hoje a decisão do Tribunal.

Em favor de Flandin depoz o major IOOndolph, filho de
Winston Churchíll, que declarou:

.

"Considero que Flandin

sempre esteve cem por cento a favor dos aliados e cem por cen
to contra os "boches". Segundo alguns observadores Flandin

será a.tl&O}vido. '.:�_ . •
_,

Prestes fala ao' «New York Times»

Em foco a cisão
da' Da D. N.

Nova York, 25 (U. P.) - O
sr, Luiz Carlos Prestes conce

deu uma entrevista ao corres

pondente de New York Times,
em que afirma que o Partido
Comunista Brasileiro é o maior
das Américas, Inolusíve o dos
Estados Unidos. Em seguida,
acusou o Govêrno de estar de
mitindo os comunistas funcio-

que ai;;da parecia corrser

var a mentalidade política
de 1929 e para que êle

compreendesse que, antes
de tudo, deveríamos res

peitar o pacto que havía
mos firmado com lealdade,
isto é, que na primeira
estruturação partidária os

três dirigentes do partido
não pleiteassem nenhuma

posição de mando, ' dando
assim um ,-exemplo nobre
e significaitte de sinceri
dade e de sprenciirrteritoo ;
Dessa man-eira, dois, dos
três chefes, afirmam que
havia combinação prévia ...

*
* *

O sr, José Augusto, dele-
gado da direção central da
U.D.N., chegará ho ie a esta

Capital, trazendo o ramo

de oliveira. Os uderiis
tas locais tudo esperam
da. diplomacia do pres
tigioso político nordestino.
S. Excia. é parlamentarista
por principio , .. e daí, as
esperanças que se avolu
mam em t ôrno das suas

próximas atividades.
*
* *

Na eleição de 2 de dezem-
bro, os sre. Adolfo Konder
e Arie tiliano Ramos dis
putaram cadeiras de sena

dor. O segundo obteve ma

ior votação ...

namos públicos, principalmen
te o do Arsenal de Matinha.
Acentuou Prestes que "apenas
uma meia dúzia de oficiais, in
felizmente em Importantes pos
tos do Exército brasileiro, são
favoráveis à adoção de medi
das contra os comunistas". Em
compensação, frisou há muitos
homens de "po,ntos de·· vista
liberais", no Exércíto, de mo

do que êle não reeela limita
eões indevidas . às liberdades
élVIS.. O senador comunista
afirmou ainda que "poderia
Iormar' uma coalizão política
com Getúlio Varg'as, que o

manteve na prisão durante
quase dez anos", Essa coali
zão, porém, só seria realizada,
se "conveniente ao Partido,
Comunista Brasileiro", obje
tou o senador Prestes. Prestes
ainda declarou que "o Partido
Comunista é profundamente
brasileiro, mas atualmente,
olha para a Rússia, como pri
meiro país socialista" •••

Uma entrevista. do sr. Rupp
Junior. Desmenti,do o « Diá�
rio». Mentalidade de 1929.

Outras notas.

o sr. Rupp Junior cori

cedeu- a A Nação" de Blu
menau, longa entrevista,
estampada por aquele ior
nel,

.

no dia 23 do corrente.
As declarações do antigo
presiden te da, LeAião Re

publica'na vêm lançar criais
lenha na fogueira que está
devorando a U. D. N. cata
rinense. Entre outras afir

mações, o entrevistado faz
a de que a escolha do sr.

-Adolfo Konder' contrariava
os estatutos udenistas. «A
letra dos Estatutos era

clara», diz S. S. «O cel.
Aristiliano estava com a

razão».
O ex-delegado do sr. Ge

túlio Vargas em Ibirama,
antes disso já desmentira
o jornal do sr. Konder,
nos lances em que êete
negava qualquer anterior
combinação entre os três
chefes, no sentido de não
aceitarem a chefia eupre
ma. São palavras suas:

«P r o c u r e i pessoalmen te
ambos os chefes, discutin
do largamente o assunto,
lembrando a ambos que,
quando, há tempos, nos

reunimos para a fusão dos

partidos Legião RepubJi
eana, P.artido Republicano
e aja do Partido Liberal,
chefiada pelo ceI. Aristi
liano Ramos, tínhamos em

vista uma união franca e

indissolúvel e, para dar
mos uma prova do nosso

'desprendimento, concerta
mos que nenhum dos pre-

I

sidentes dos antigos par
tidos deveria se candida
tar, nos primeiros tempos,
à chefia da sua organiza
ção partidária, sob a ban
deira da União Democré-
t icà Nacional».
Adiante, explicando que

a renúncia do chefe ser

rano não afetava a orga
nização partidária, expõe
o sr. Rupp Junior que
aquele gesto «significava
apenas um protesto contra

a atitude do sr. Konder,

Criticado por dão,
querer «batati
nhas fritas»
Londres, 26 (U. P.) - O re

porter da United Press da: Câ
mara dos Comuns, correspon
dente Helvi Rintala, recusou
se a comer "batatinhas fritas"
no restaurante do Parlamento.
britânico, E, por êsse motivo,
foi criticado pelo ministro da
Alimentação, sir

'

John Stra
chey. Em resposta, o jornalis
ta limitou-se a declarar, ",des

culpe-me; senhor Ministro,
mas não as suporto"'. E ficou
nisto o caso ...

..
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HOMENAGEM, AO SANTO PADRE. E À IGREJA

Exame de 8('�gue, Exame para verific.:l;ào
de cancer, Exame de \l�in(1, Exame �ora

verificação da gravidez, Exarne -.l& escartO,

Ex.�e para. verificáção de doencr:u da

1;'81e I boca e cabelos, . Exame Ha Eéz&8,
Exame de secreções.

Jlutovaccinos e transfu,ão de
l:.xame qui.mico de farinhas,

café. águas, etc.I�------------I"--_""""------,,-

Dr. H. G S. Medina
farm. L.

Domingo, dia 21, à noite, no salão de festas da a experrencia proclamam a esterilidade de
do- Colégio Catarinense, realizou-se uma ,solent:: tantos esforços e afirmam que no mundo finito
manifestação de aprêço à Igreja Católica e fôrça alguma é capaz de ressuscitar os mor

ao Santo Padre, constando de uma grandiosa tos", e. não de instantes, nem de horas, senão
sessão lítero-musical. Falaram com raro br-i- os mortos quatr id uanos ?
Iharrtismo a distinta e culta professora Maria Aliás, a resistência íntima da sua doutri
Olímpia Moreira da Silveira e o ilustrado prof. na", num mundo em que tudo cede, se trans
Othon d'Éça, da Faculdade de Direito de San- for-ma ou desaparece, só a compreenderemos
ta Catarina, e o ínclito arcebispo metropolitano, à luz de uma assistência superior, muito mais
cujo discurso publicamos abaixo.

.
do que pelo simples concurso de Iórças ou

Estiveram presentes ao 'ato o exmo. sr. In- causas meramente naturais.
terventor federal no Estado, srs. presidentes Ainda mais radical e negativista o filósofo
do Conselho Administrativo e Tribunal de Ape- de Genebra. .. Antigamente, escreve Rousseau,
lação, dr. Ferreira Lima, secretário da Fazen- os profetas faziam descer à sua "Voz o fogo do
da e sr. representante do prefeito municipal, céu, hoje as crianças fazem outro tanto com

e grande número de fiéis. um pedaço de vidro, Josué fêz .para r o sol, um

Et portae infe'ri n.on praeualebusü adversas compilador de almanaques o fará eclipsar",
eam: e as portas do inferno não prevalecerão 'I'iram-no do vidro, sim, mas, nem elas, nem
contra ela. Mat., 16, 18. - Exmo. sr. Inter- ninguém, até hoje, como (}S profetas, o fizeram
ventor federal; exmos. srs. presidente do Con- cair do céu. E o fizeram, ou, pelo menos, o

selho Administrativo -e .do Tribunal de Apela- Senhor o fêz, porque está no livro mais· anti
ção; exmas. autoridades civis e militares: go, mais autêntico e mais venerável que exis
revmos. padres da Companhia de Jesus; srs. ta, .como nada repugna que Deus destruisse as

- Uma porta, - quem não saiba o que seja as cidades com o seu raio em contato com ma

uma porta? Uma parede, um muro, ou mura- térias inflamáveis, como, por exemplo, o enxo

lha, t nela uma abertura para entrada, ou sai· fre e bitume, em jazidas naquelas regiões. Por
da, tais os elementos que, na essência, a cons- ser insólito, O milagre de Josué não deixou de.
títuem..Essenciais, dizemos, porque também ser conhecido e passar, mesmo, à tradição de
poderiam representar um papel meramente es- vários povos.
tético, e'l também, de caráter mais prático, e, Para os pr-imeir-os, a dúvida estaria nessa
sobretudo, eminentemente histórico. Poético,' .dependê ncia, ou, então, nesse velado e mesmo

4'na vila, vão-se descerrando as portas, - pe�' indisfarçável influxo do poder secular sôbre
sadas pálpebras-mortas durante a noite tran- os destinos da Igreja, em vários per iodos da
qúila ". Prático, servem, ou, pelo menos, servi- sua .história, com João XII, passando por Ba
rarn, 11:3S muralhas, para a proteção e defesa rônio e Belarmino, até o cardeal Rampolla,
das cidades. Vêm-se-lhes ainda hoje, as rui- dos nossos tempos. Foi, devéras, influxo não

.

nas. Tróia cai, porque os seus defensores, que solicitado e, por vezes, lamentável e bem larnen
nao suspeitavam, siquer, da perfídia dos Ore- tável. Mas João XII, já tivemos ensêjo de o

gOS3 abrem-lhes as portas: portae pand�tn.tu.r, acentuar, não foi como se pensa ou diz. Os
como conta Virgílio. Babilônia, porque os seus seus biógrafos contam-se, exclusivamente, en

guerreiros, tornados de vinho e de folia, não .tre os seus inimigos. E ainda" assim com essas

souberam. conservar-se na. estacada. Históricas flagrantes contraàições: "sacrílego", e não' sa
veladas de .tr isteza ou de opróbrio, a de Susa, bemos que mais, pelo que foi depôsto por Otâo
onde foi pendurado Aman, a' de Jerusalém, em I, em 963. O caso de alguém mais católico
que, segundo o Apóstolo S. Paulo, o' Divino do que à papa. Sej a, embora. Mas não o era

Salvador {oi colocado na Cruz; a porta Pia, quando, apenas um ano antes, êsse mesmo Otão
com a conhecida brecha, em 70, na Roma Eter- se apresenta na Itália, com um brilhante exér
na. Assim que, se -sucumbiram,' Í1?0 foi porque, cito, para, na festa da Purificação, receber, em

de per si, lhe. faltara resistência. Por isso, S. Pedro, a basílica dos papas. das· mãos de
por extensão, as portas são, por vêzes tornadas João Xl.I, a corôa imper-ial . .. Pelo contrário,
pelas próprias cidades fortificadas. A Abraão, l.é conhecida a energia, e conhecemos da solici
no Genesis, é prometido que a sua posteridade tude com que êste sumo pontífice se conservou

possuirá "a porta de seus itiimigos '

portas ini·1
sempre à altura de seu espinhoso cargo.

ffl,ocoru.m suoru11t, porque a porta .representava, Bar.ônro, o. grande
B'ar ônio, que alguém pro

aqui, o poder dos adversários, .da me'sma sorte curou1 excluir do sumo pontificado, alegando
que ela ostenta a fôrça de uma cidade, ampa- que não .passava de mero escrivinhador de his
rada à muralha, e à cujo flanco, 'tantas vezes, tórias, é, pelo contrário, além de emér-ito 'dis
se exercia a autoridade e se praticava a jusfi- cipulo de S .. Felipe Ner i, o apaixonado e pro
ça, Por isso, também, no livro d� Daniel, fUlldo conhecedor da' verdade de histórica, so·

..

'"porta do rei" (Danj 2, 49). queí- dizer'o "po· bretudo no que i�eressa a pa.rte· religiosa, o

der do rei", o 'poder real, por isso que a por� que lhé valeu, conto \e sabe, o título. de "Pai
é qu« dá acesso àquela autoridade, encarnação da História Eclesiástica ", porque realmente
da realeza. � ainda hoje, fi palavr,a "poi'ta", a conhecia, porque lhe publicou um grande
�)U precisamente "a Porta", a "Sublime Por� ll(lmero de, documentos sôbre os primeÍros do
,tá ti é conservada em determinado país para ze séculos, e de cuja imensa erudição, admi·'
significar O supremo poder_ 'E se nerrt todos rável para o seu tempo,. dá testemunho i'nsus
empregam aquele vocábulo para designar a peito autor protestante por essas textuais pa
autoridade, dizem "côrl:,e, câmara, gabinete", lavras: c':Tõ.() conhecidos e familiares lhe .são

Ietc., -<;ntenden?�, dessart�, () lu�ar ond.e ela se os. segre.df!s áe tôda a a:n.-tig·uidade, qu,a'nto a

exeree e admInIstra 'Cnsto, pOIS, quando pro· m�1n a· m'l.nha ca..saJJ• "

meteu f,undar, a sua Igreja,. de antemão asse· EX;cluido, também, já' em nossos � tempos, o I

g,urando que as "portas dO:� inferno não preva- cardeal Rampolla. Por insuficiência de· méi-i':
I

lecedam .contra �la': et portae inferi 'JiOn p·rae. tos? Por inabilidade na gest..i.o dos negóciQs
'l)alebu. .,T.t advers1cs eam, "usou uma linguage.m dó públicos da Igreja? Mas a sua atuação dipIo·
$eu e do nosso tempo. "Estas portas do i n{'" mática é ainda hoje geralmente conhecida e

tio não são outra cousa senão o poder satânico justaménte celebrada. A sua atuação e as suas

que sem cessai' atacará a Igreja, sem jamais. eminentes virtudes de. príncipe do· S?C1'Q Colé·
pü(ier... triunfar: sôbre ela"_ Ninguém, jamais, ou. gio e da Igreja, Ninguém que se n&o i6pr.es�
sou fazer uma promessa' semelhante: Sàmente siona'sse com a magestade piedosa da sua figura
Cristo previu e anunciou o futuro cert.o da. imponente. Pio X, que está paJ"a receber as

instituição que, estava prestes a fU!1daL ':É honras dos altares, não fazia outro conceito do
que "a Igreja é um grande mistério". Corpo ex·Secretário de_Estado do grande papa Leão

.
oe Cristo, prolongamento de Cristo ,através "XIII.." Bastava v�·lo rezar e celebrar a Santa
dos séculos, ela é invencível, a: despeito da 1\1issa, assegw'a� (para nos convencermos de
S'la aparente fraqueza, tal como o s�eu Di ,,: que a, vida do c�"'�eaJ.. Rampol1à era a de um

Fundador, ainda por entre ·os menosprêsbs e santo". VeuilIot, o grande campeão católico,
os vitupérios da sua Cruz. Com() tem ela sido assiste, uma' vez à �1:issa que celebrava na

'fompreendida "e apreciada, através de tantos cripta de Santa Cecília, de qu� era titular, em

séculos decorridos? Uma pequena digressão

I
Roma, e a sua figura "clara, serena, ardente,

esclarecerá essa pergunta. ' estava como que' iluminada pela presença "'de
Como se verificava com as demais cidades Deus". Glorioso foi -, quem, o 'ignora? - o

do Oriente, também Jerusalém contava com a pontificado de Leão, XIII. Que parte nele to·
sua legião de po.bres,· de doentes e estroP4tdo,�, mau b fiel e ·inseparável Secretário? Depoimen.
que lhe povoavam· e estendiam essa nota de I

to de uma testemunha presente: "Leão XIII
angústia pelos caminhos. Dava·se' isso, sohre- está sôhre o seu leito de mórte; o cardeal Se·
tudo, por ocasi'ão das grandes solenidades, cretário ajoelha·se e implora ainda uma benção
quando os fiêis aCQrriam co:;; '!trio..;; I. I pedindo perdão se por acaso no desempenho do
paras as respectivas comemorações no templo. seu cargo tivesse incorrido- em falta. e o rapa,
Numa destas, que era a festa dos Taberná· apertando pela última vez na sua mão diáfana
culos, comemorativa dos quarenta anos em que a mão do Cardeal: uAbbiamo� diz, abbianw la.
os istaelitéi.$i."haviam h�bitado em tendas no vorato insieme:" Temos trabalhado juntamen·
desérto, passando Jesus, encontrou; entr,e ou· te". Nós mesmos o vimos, por mais de uma

tras. um cego de' nascença, que· estendia a vez, nas gra.ndes funções na basílica de S. Pe·
mão, a pedir esmola. Mal congênito, que não cIro, d� que era, ao tempo cardeal arcipreste.
·pma simples catara14, acessível aos processos E quando, mais tarde, liamos' da impressão
cirúrgicos modernos: A operação, neste caso, deixada, nas celebrações religiosas. pelo car·

para o mestre dos mestres, Qua.ndo tudo falha· dea! DelIa Chiesá, que depois se chamou Ben�
va, foi um pouco" de lôdo, feito da saliva e bar� to XV, o qual, pela sua piedade e concentra·
ro da terra, e uns borrifos de água, na, pisoina ção" mais parecia um anjo que tivesse descido
de Siloé. Cura tadical, inlediata, pública e ofi- no céu, e estivesse com desejós de para logo
cialmente comprovada, - e era sábado, isto- é, lhe voltar". - volvia·se, sempre, o nosso pen·
.0 dia em que, segundo uma interpretação es· sarnento, à figura impo.nente do gl'cP� 1

treita e farisaica não era �rmitido aliviar 3!? tário d.a Cidade Eterna. E. sem emba.rgo, foi
misérias físicas do próximo. "E, PQ:rque violou excluido. POl' 'um incrível � veto - em nome

o sábadQ, sendo, portanto, pecador" não pO!iia de S. Magestade e lmperado-r da Áustria ...
ser o autor daquela cura. Non est lIic homo a :1\1as eis que se levanta outra magestade; esta,
Deo} qu,i sabbatnm non C'ltstod'l't. "E vós, - sim, j'llol'essinn:::tnte e glot-iosa.. Recolhamos-lhe
perguntou-lhes Jesus - "quem dentre vós que, as palvras. Cada uma delas de incomparável
se o. seu jumento" ou.:. o seu boi cair num 'pôço, significação e rel1r{tnci�: Vehementer doleo de'
o -não tirará logo, ainda que seja em g1'avi Ecclesiae 'libe-rtaf1' 7.'11111(""'(' in/,'I-,.,. nA """,

dla de sábado?" -. "E êIes não lhe podiam. re· qllaed attill.et_'I]iJliL__ca'J·ius 11ü,.il i·nc1(..ndis accide1'c
p1icar a isto". E não podiam mesn\o por mais poterat.' "_..I;amenfõ.- profundamente a in;tll-ià
esforços que fizessem. Mas, para êles, quem grave irrogada contra a liberdade da Igreja;
não' continuav.a a não poder era rr�sto'. Cristo no q'ue a mim cO.ttcetne, nada de mais caro.

não l-ealizara a cura, o milagre que ali estava, nem mais prazeiroso me poderia acontecer".'
e que até muitos dos adversários reconheciam, Irá dos que sonhariam um catolicismo sem

pois retrucavam: "Pecador ?j! Como é que um d()Q'n"las, só assim mais apto para compre-encler
pecador.pode fazer predígios?" - não realiza- f' salvar o m,tlndo moderno, Mas,o mundo mo

ra, diziamos, 'porque não podia. E não podia ... derno. tem que ser salvo, como o antigo. Reli·
porque êles não queriam.

..

gíão sem dogmas, é religião que não tem cOl1s·
Não sucederá a nlesma coisa�· co.m a inter- ciência da sua missão, e da sua autoridade. Di·

pretação dos fatos sociais, - com êsse que' fíceis? Au�tero's? Eis a prova de\que não pro�
aí está, vivo, sempre o mesmO", com a sua vi· cedem dos homens, e de que a sua re1igião vem

da ·agita.da, de vinte séculos, entre o céu e a do céu. Quem jria inventar o inferno - para
terra. que é a Igreja? P·ara alO"uns. tudo con- se lá: meter? A confissão, para passar horas e

-sÍste em considerar a ;Igreja no ponto de 'vista dias a ouvü· penitentes, pobres penitentes, no

da "resistência intrínseca da sua doutrina, do confessionário? Cristo confiou aos Apóstolos.
que como instituto divino, CO'11 pontos de vis· isto é, à Igreja, o conjunto' de tôdas as ver·

ta no céu". "Na sobrevivência da Igreja não dades que deveriam ensinar: omnür.. qnaectmz·
pode haver um milagre, fenômeno (Pl� o sé- que tna'ndav-i VOb1:S. O dogma é expres�ão de
cuIo não cornI;>0rta". E quanclo o milagre é uma (lessas verdades. Sempre existiu desoe que
um fato? Negá-lo, de antemão, a prion:, pOr01te a religião apareceu_ Não pode deixar de exis\..
não pode "el-? 0nrlp pt',:, (' �:"""·'lo. pn_ra expH� til'. por não faltar .ao mandamento divino.
car que cinco pães e alguns peixes deem para Disso, como, aliás, de tudo m�is. tem a plena
::matar a fome e uma multidão calculada entre consciêncLa a Igreja de Jesus Cristo, Nem lhe pt G111eteu o Dlvmo Fundador, ao declal (11 1115-

dez e doze m·il nessoa'l, f' dos l't!stos ainda se' falta o têrtno claro, preciso, conciso, para e-x;. tttui.l:: SÔbl� a pedra inemovíveI de Pedro'

.recolham doze alcofas? Onde, para chamar à pressá-l0, Pa1'a tanto, Sf'!11 df'sistin?ar as de--=-
UEt p01'tac 1"il,fen noJ1, p1'avalebunt ad7Je'rsus

vida Lázaro, quando" tôeJa a J1ltmanichde. t(v!o mais, de que também se sen·' .... heqüentemente, I c:!m". E as pOl-tas do inferno não Pl·evalece·
li) bom senso, tôda a história, tôda a ciência, tô- tem a sua língua própria. � língua que fal0u o rao contra ela!

ELEGANCIA, CONFORTO
consegue·se cem os traje's

E
. ECONOMIA,

sob-medida.

GUASPARI
Vendedor, por corrro ,proprio:

PLACIDO MAFRA -:- BElzor de Módos
Ruo Felipe Schmidt, 34 - Fone. 755

coleção. .; amostras.' Atende-se à domicilio.Bou

Laboratório
Clínico

I

RUA JOÃO PINTO, 25·
fone: 1448

Em frente 00 TllBOU1'O
do ES'tado

Florianópolis
Farm. Narbal AI1f&S o'e ,'>!llllU1

da Costa Avila

.ang·uea,
bebida.

LENTES DE CONTATO:
O Dr. S'lves Lacerda cómu·
nicá aos s,eus clientes/e iDo
_teressados, que faz indica�
ções e· prescrições de lentes·
de contato (lentes invisíveis)·
para astigmatismo, alta mio
pia, queratocono e

operadOS.1de cataratas. em conexão
com técnico americano.

grande Inlpério Romano, em que 'versejaram e

escreva.ram os máximos poetas e escri tores,
em que 0$ Santos-Pad�es vasaram os seus pen·
,samen'tos, em que a Igreja conserva e recor:da
as suas gesta� d� dois milênios.
Língüa, que sem fundamento se tem acre·

ditado - morta. Não, e�cre'Ve :rvi.
-

�1arcc::1 Pré·
vost, no Figa1'o, de 11 de dezembro cle ]910,
"o �atim é 'uma língua como as outrf-s; foi a

rna.1l1'".era de ensiná·lo ,que,'mereceu ser' cham�·
da: ,morta. O que é imortal deve ser en.sinado
como ,0 que vi:v;e". E a pronúncia? Foi justa·
'1e-nte o assunto da conferência dI" "\,1 I .

vet, professor do Colégio de França, a. 18 de
maio de 1911, perante um grande número de
professores, assim da Unive-rsidade, como do
ensino livl-e. Não temos presente o r�sultado a

que se teria cnegado. o. fato t Clue já sc; tem

,proposto, de várias· fontes, simplesm,ente, a pro·
núncia: rcmana. Não resolve? �'Se pois se quer
fazer .bem e no intuito da. união, escreve a Re�
vne Pra.Mque d'Apologét,:que, dáquele ano, o

partido fnais acertado seria. adotar a pronún·
cia da época clássica hoje perfeitamente res·

taurada ",
E ainda apta para expressar. as' idéÇls, as

invenções, os progressos do nosso tempo? Ma$.
o que sabemos, o' que· vemos é que êsses ,pro·
gressos e essas invenções, dos nossos tlflnPOS,
para se expressal'eml. por f=:t1ta de têrmo vão·,
pelo contrário·, recorrer aos têrmos da'Que.Jes
tempos. Não vêm de. lá, das línguas clássica.s, as
.palavras telefono, tolepatia, auto·ônibus e inú
meras outras? Donde a bomba atómica, a mo·

derníssima, foi colher o seu vocábulo! senão
no latim, que, por sua vez, o tirou do grego?
Tenho aqui presente uma carta do revmo.

padre Nino Minelli, do Rio de Janeiro, émulo
de :1\1:ende-s Aguiar, de quem, se escreveu que

"versejava em pleno' século XX como nos

áureos tempos de AÍlgusto"_
Eis como se expressa ri emérito 'latinista: J

"A língua latina possui expressões suficien·
tes para exprimir latinamente quaisquer dize·
res do nosso progresso. Assim, por exemplo,
Queremos trad·uzir chofér? podemos dizet- bem
latinamente: UDuctor 11lachina1'ius"; !lviação,
a1'S a.viaria; bonde, '1wbmímn c1t1Ticu,lun1-,
etc. "_
Ei-Ia, pois, a santa Igreja, habilitada! per·

feitamente habilitada, com' todos os elementos
humanos e divinos, sobretudo divinos, para
continuar a sua lúcida e benemérita trajetó··
ria. As aves do céu, que são as a1mas nobres
e os corações generosos, não lhe tênl faltado
nesse longo percurso. Mais não são, porém,
a despeito do seu grande merecimento, como

o deixa perceber as quab-o grandes figuras
que ornamet\tam o A1t�r da Glória, de' Ber·
nini, de que o elemento, o frâco elemento hu
mano, em confronto com o direito divino.
Porque o segrêdo, o verdadeiro e último se·

grêdo da perene e indefinida perdura.ção
idêntica da Jgreja está naquela af$sistência ,de
todos os dias e de todos os instantes que lhe

U\l���
bi

'

,'l\6i1� Nlo ·pasu pela vida um
"Iver! Use ai "Pllulas de Reuter"

pa,a o "cado e tudo lhe pa.,-ec:erá mais
acradável. Compostas de IDcretUeDte,
vecetai. Pllr.lstmos. 1110 tDotenlív&I e

normalizam aa rUDÇGeS do aPl!ftlllÓ
dICe'ifvo.

.
.

Emp'regà·do
Preci.a-ae de um empregado para

.erviçoa externo e iriterno de e.-'
crit6rio. que tenha de 14 a 16
anoa; boa .caligr.afia e conheça a.

quatro operoçõe'.. CartoB do pr6-
prio punho à caixa po.tal, 163.
Neda.
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"

o li" •.0-Sábado, 27 de 'ulho de 1946' :I

•

'Revestiu-se de brilhantismo a instalação do Conselho Ullla carla
Consultivo do' Servico Social de Indústria,

,

Para bem-servir ao leitor São Paulo,' 26 (ASAPRESS) pela filisofia cristã e que dá a e .patrões estarão empenhados

.ríesta secção, necessitamos da Revestiu-se de excepicional br í- riqueza não um carater des ins- no esfúrço comum da consecu

,sua colaboração, Escreva ou
Ilho a instalação, ,ne�ta capital, trumento para fruição de bens ção de novo regime de vida,

telefone informando-nos: \ d? Ccms�lho Consu�tlv� de Se�- individuais e egoísticos, mas com mais ampla e 'equitativa

a) _ quando estiverem VIÇO SOCIal de Industna, real i- longa função pública, pelo so- di'stribuição das riqúezas e di

,�rrados nomes ou datas aqui z�da na tarde de onte.:n, no sa- erguimento dó confôrto e do gnificação da existência prole-

_mencionadas; l�o n?bre da _Federaçao de In- bem-estar das populações tra- tária".

b) _ quando pessôa de dustnas �e Sa? �a�lo. Cornpa- balhadores. Obra que honrará Em seguida, ocuparam a tri- Um leitor assíduo, e tam-

. 'sua família' ou 'de sua arniza- receram a cerrmorua persona- o patronato brasileiro e que vai buna os oradores Felix Guiza- bém assíduo freqüentador do

• de nascer, casar, viajar fizer lidades de projeção nos meios revelar sua imediata execução, ro Filho, Euvaldo Lodi, Embaí- Cine Itajaí, desta cidade, vem,

.ranos 'ou falecer.
'

polftícos, econômicos e sociais 'não haverá entre nós clima pro- xador Macedo Soares e o Arce- pela presente, apresentar-lhe,
Sómente assim readaptare- do, Estado, representantes de pício á penetração insidiosa de bispo Dom Carlos Carmelo Vas- para uma pequena crônica, o

lIDOS o nosso cadastro social. altas autoridades civís e mílí- lutas de classes, pois operários concellos. seguinte caso:

- _.,,- tares,' além de seleta assistên- -------------,-------------'---- CINE ITAJAÍ: "O seu eíne-

Instituto Brastl-Estados Uni tfos JD1l": - Itajaí,
I

o seu povo,
Tomaram assento á mesa, o bem que merece um cinema

Embaixador Macedo Soares, CONVITE mais confortável e honesto do

Interventor Federal do Estado Convidam-se aos srs. associados e exmas. familías para que o que temos, sob a almí-

Dom Carlos Carmelo, Cardeal e um píquíníque a realizar-se em uma das nossas pitorescas nistração de dois indivíduos

Arcebispo de São Paulo, Dr. praias. A partida será domingo, (dia 28), ás 9,30 horas, do 'I'ra- que só visam lucros extraordí-
Euvaldo Lodí, Presidente da piche Municipal (Miramar) em lancha especial. nários, pouco se interessando

Confederação Nacional de In- pelos sentimentos dos freqüern-
dústria, Dr. Antônio Clmtra 16a. CIRCUNSCRIÇÃO DE RECRUTAMENTO MILITAR tadCfres do mesmo. Repetindo
Gordinho, Secretário da Fazen- ,TUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR DE FLORIANÓPOLIS to sfrequentes, ainda ontem

da, Dr, Nogueira Lima, Presí- tivemos outra sessão extra01'-
dente do Conselho Administra- , E DI TA L dinária, saíndo todos os espec-

tivo, Dr. Abraão Ribeiro, Pre- Convocação das classes de 1926 e 1927
tadores convencidos de que ha-

feito da Capital, Dr. Roberto . - 'viam sido roubados, pois que
Srta. Jândira Pires Simonsen, Presidente da Fede- (Ciâadõos .que completam 20 e 21 anos em 1947)

a O filme não começou pela prí-
Regista a-data de hoje mais' ração de Indústrias, vices-pre-] .! - I?� orde:? do Exmo. Snr. General Co��ndante da. 5 .

meira parte, não teve o segui
-uma festiva primavera da gra-I sidentes da Federação de Indús- Reglao Militar sao convocad?S todos ?S brasll�Ir,o� nas:ldos. mento que todos os filmes têm,

1
,

"ciosa senhorinha Jamdira Pi- trias e representantes das' de-
lJOS an<;>s de ,1�26 e 1927, residentes ne�te Município, mesmos

e nem teve ó fim, pois que ter-
.res filha do sr T't P'

I' t,'d d
os nascidos fora do Estado de Sta. Catarma, para se apresenta-. d

' , . lOIres. m�s au ind a es.
., .

d I rem por conta própria, na 8éde da Junta de Alistamento Milí-
mmou quan o menos se espe-

Artur Pereira,
t bssluhmIn o a presldoncla: os tar desta cidade, a-rim-de serem submetidos à inspeção de saú- rava, Pagando-se entrada a-

, Fa.z anos hoje, o sr. Artur dra a. o�' O exmo. sr. En:balxa- de para prestação do Serviço Militar. Época da inspeção: Entre diantadamente, deveríamos ter

Pereira, alto comerciante no
01' Macedo Soares, Interventor os dias 2 de julho de 1946 a 15 de Agôsto.

a certeza de que veriamos um

:município de Cruzeiro. F_ederal,' declarou aberta a ses- II _ Os convocados deverão apresentar-se munidos do !i1me inteiro, e não, apenas,
sao de posse dos membros do " . .' , . partes; e salteadas a vontade

Srta. Vanda Sehneíder Co 'Ih Consultí d S
. Certífícado de Alistamento Mílttar. ,', <1JU a.u

nse o' onsu IVO e erVI- . - . -

. do operador, uma criança.
'

Registamos com prazer, o ço S'ocial de Indústrias, inte- �s que �orerr.: c�s��� Juntarao. a cer�d7 d�. ca�ame�to Isto acontece em Itajaí, por-
,t�anscurs?, hoje, do aníversá- grado por nomes de reconheci-

e as e nascimen o e 'OS:tOS �rnmos e arm la, os 0-
que é terra de gente pacata,

rIO natalfcío da aracíosa se- da
. , .

t
_ cumentos que provem essa Sl uaçao.

-nhorita Vamda &hneider, fi- ciaj��perIenCla em ques oes so-
Os cidadãos que não tenham sido alistados ou que, por

terra de gente que se.deixa ex-

lha d� sr. comandante João I Empossados os membros do qualquer motivo, não possuam o Certificado de Alistamento, plorar, sempre sorrindo e a-

.Schnelder.
I primeiro Conselho Consultivo ;v.Iilitar, deverão apresentar, para fins de alistamento, a certí- chando graça.

_'

'

dão- de nascimento ou documento equivalente e três totogra-]. Qua�do o ex coman.dante do

JJão Alves ,( da SESI, o exmci. sr: Interven- fias tamanho 3 x 4. O que não .tenham sido registado civil- III/20 IR. I.,. Sr. MaJor. Ema-
Na data que hoje transcorrê; tor Federal deu a palavra ao mente ou 'que não possua prova dêsse registo, ou ainda, que n�lel de AI�elda Moraís, no

'faz �n�s o sr. João. Alves, do Dr. Robe�to Sim.onseh,. que :,n: ignore se foi registado ou o logar em que o foi, será alistado de �I? de Janeiro, :d�clarou que O

-comercio
.

desta praça. ,

) tre ,o�tros con:ce:tos. dls.se: E conformidade com as declarações que fizer perarite a Junta cI��ma de Itajaí era caso de

Sra, Juba Cardoso Câ .... .I.ra eSlpInto do ServIço SOCIal de •

AI· t nto polIcIa", os dlngen.tes desta

A·
- . ...,. I du' t

.

tã- d d
ue IS ame . d d'

_ ,

1
lllve:sana-se, hoje, a er-cma.

n 's na, o o recomen a o III _ Avisa-se aos convocados que, ria previsão de não se- casa. e lversoes se revo ta-

;:s�a. Juha, Cardoso Cârn�ra, ! rem incorporados aos COl'lpúS de Tropa todos os cidadãos per� r�m. entretanto,. achamos �ue
'(h,gna espos?, do sr. �lhlval,

" Em
I tencentes às classes de 1926 e 1927, terão preferência para dis- nao se trata

ma',ls.
de um s�m-

·Camara, dIretor do D�parta- I Im
II "

pensa de incorporação os que primeiro se apresentarem para a pIes caso de polI�Ia..' mas, Sl:n,
'mento Estadual de Eratísti- �I�! ' I inspeção de saúde, dentt:o da época acima fixada.

de .um IC� de rpnsao su�árl�,
·ca.

_ '-__ - (a). Olímpio Mourão Filho, _ Ten. Cel. Chefe da 16a. C. R. p�lque e �esar a econo�la pu-

,ENLACE:
' '," ,_' ' ",�l"liI'

,

bli�; maIS decente sena cer-

Pacheco - Goul Rorário das santas Missas M· d ' t· d·
'

ca� os frequentadores nas e�-
Realiza-se ho·e P' t

'

Issa' e se Imo 18 qu.mas � �hes tomar as cartel-

..A
,J, �,o� o para Domingo ras, reloglOs e outros objetos

d
legre ?I enlace. m tnmomaI ,Catedral: 6, - 7, - 8 e 10

J' A
' - u - de valor...

, a gentl senhonta Albaneza roras ose 'CaCIO ��orelra C rto d V S d
•

'Goulart, filha do sr.! Jo,ão Fer- N"":ena' a's 19 horas. t
e e que . . arata �o-

'nandes Goulart d &
VY

• '.
José Acácio MoreirQ FUho e E:dmundo ,Acácio a que o .caso requer, an eclpa

A

e rr sua exma. Em dlas da semana. Missa: "Moreira
convidam 001 damai. parente. e amigo. os seus efusivos agradecime,n-

� esposa d. Ana G:0L�lart, resi- ás 7 horas. de .eu veneZ'Qndo pai, -, JOSÉ ACÁCIO MOREIRA, tos' um leitor entusiasta do

«}e:r;te�_nesta. Caplt 1, oom o sr. IgreJ·a, de S. Francisco: 7, _ 'para auatirim à mi••o de, 7.0 .qia, que por .ua can"'eI'tu""do J·or'nal "O Esta-
Joao ><, P h almQ> mó-ndQrão çel.b�al' q '29 do ,corrente, .egun- '" ai

,
,

L' ranCISCO '" c eco. 9 horas '
" '

do" O m 'I f
.

: .
da-feira, à. 8 hora., nQ'Catetlral Metropo'litat\a, pelo qUÉI, de.de já, . esmo ape o areI, ,

a

HospItal de,CarIdade: 5,30 le confe••am profundamente agradecido.. seguir, á "A �tícia", de Join.
-, 8 hóras. vile.·
,Puríssimo Coração de Ma- GRATIFICA-SE VENDE-SE 'Gratissimo,
ria (Parto): 8 horas. - Um leitor.
Igreja de sto. Antônio: 7, e

a quem entregar ,uma carteira: A casa n'.o 55, da Rua �on8.

8 horas.
de crocodilho com um relogio Mafra.

Igreja de. S. Sebastião: 6,30 Lo,nginis e certanoqUHBotltteial' Mquae_ Tratar à Rua Brusque, 32
RlTZ - Hoje 7,30 horas.

,não se exige,
h t· t

. COMERCIANTE: Dá um li-
, OI', S rgreJ·a de Sta. Terezinha: 8 ges lC, na pcr arta.

Charles Boy r
'

Ingrid
vro à Biblioteca do Centro Aca-

I B J � h C t'
horas.

, rlémico XI :d'e F�:.ereiro. Coo-
- ergman. - o� ep ,;.ot en. Capela do Monserrat: 8 ho- FLORISBELA SILVA eA ItIEI LUZ' raso

'

v tribuids, assim, para a forma-

C '

4 SEHHORA ção cultural dos eatarinel1se�
ensura ate anos. Capela da Base Aérea: & hrs de amanhã!

No programa: - Filme Jor- Asilo Irmão Joaquim: 6 hrs 'participam 80. seus paren-
;' :nal -_DER , 'Saco dos Limões: 8 horas. 'tes e pessoa& de suas rela-

Preços: ás)5 horas - 3',60 Ginásio: 5, _ 6, _ 7% (só láções, o nascimento, de
- 2,40 ás 7,30\ único - 3,60. alunos); _ 8,30 horas. seu filho FAUSTO, ocor-

,
ROXY -

HOl'
,ás 4,30 e 7,30 r"- 1 d S L· 7 815 rido dia 25 do corrente.

",...pe a e . U1Z: ,- ,

h ras 'horas. Fpolis., 25-VI.46.
1 ° - Nossas Praias - DFB. Capela do Abrigo de Meno-

, 2° - Wllliam B()y:d - Andy 6 h
....._�--------....;

res: oras. -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;;;;;,;;;;;,;;;;;,;;;;;.;;;;;;;;-=======::;;;;:::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.'Clyde. Trindade: Matriz: 8 horas.
--------

BANDOL �RO DO lIIS- João' Pessoa (Estreito): 7
T RIO horAs (igreja) - 9 horas (ca-

3°-'Marie Montez-'John'pela). "

I

,:Hall - Sab' " São José: 7 ;30 - 9,30 horas. I
AS 'llIlL UllIA 'NOrTES \
4° - Iníci o do s.ensacional PERDJ;U SE I:seriac1o"com Dennis Moore - � -

,

Edmund Co b. , Um broche de platina com

()S SALTEi ORES DO OURO I
um retrlilto em porcelana 20

Mil'aventT ras'a'sangue e fo- centro. no trajeto da cidade ao

.1;0, . . Estreito,
C�nstlra Gratifica se a qUf'm o entre-

� Preços;. gar à Casé1 Perr"ne.

A título de "curíosa, damos a

�ume a seguinte carta, cujos
c�nceitos não sabemos quanto
valem:
Itajaí, 19 de julho de 1946.
Exmo. Snr. Diretor de "O

ESTADO".
'Florianópolis "

,ANIVERSÁRIOS:
Sra. Maria Cruz

Aniversaria-se na efeméride
,.oe hoje a exma. sra. Maria
'<Cruz, digna espôsa do sr. Ma
'noel Cruz.

Sra. llIaura Vitali
Na data que hoje transcorre,

.:festeja mais uma primavera a

;;$enhora Maura Vitali, espôsa
, "do sr. Teodorico Ortiga e dilé
-ta filha do sr. Alexandre Vi
tali.

cia,

("Campanha pró-Iívro"
C. A. XI de Fe.verei,ro).

do

Utobe 5 de Novembro
ASSEMBLÉIA GERAL

A diretoria do "Clube 5 de
Novembro", -no Estreito, con

vida os seUs associados a com·

parecerem, às 14 horas de do·
mingo, (dia 28), à,sua séde so

cial, para tratar de assl,lntos,
que interessam ao clube.

Se não tiver número sufi
ciente, será feita uma segun
da convocação, meia hora
após.

-�
C":;-""J

,.

Cemisu, Gravate.. Pijamel,
Mei81 de. melhores, pelo, me·

Do-res pr�, ,6 na CASA MIS
CELANEA - Ruae. Mafra, 6 A Diretoria

Par", aumentar o 'nos80 quadro de vendedores, abrimos voga para cinco
viajantes nos estado's do PARANA', ,SANTA CATARINA, RIO GRANDE DO

SUL e interior do Estado de SÃO PAULO.

Ofertas e informoções pessoalmente ou por carta �scrita de próprio punho, Iacompanhada de foto\]rafia e refer�ncias à LABORATORIO &
' FARMÁCIA

ODIN S/A - Caixa Postal, 36. em Bllimenau, Estado de Sta. Catarina.

\�--------------------------

Só inte'Nssarn pessôaa, qlte já tenham viajado. Oferecemos boas condições

l'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I. v. T. P.
A VI S O

Torna-se público, para co

nhecímento dos. motoristas, no
interêsse do socêgo público.
que. é expressamente proibido
° uso de busina para chamado
de passageiros a porta de do

micílio, duramte a noite. Aos

infratores será aplicada a mul

ta de Cr$ 50,00, e, o dobro na

reincidência, de acôrdo com a

letra d, III, artigo 123, do Có
digo Nacional de Trânsito.

a IST.oo-Sàba�o, 21 de lu·lhO de 1�45
--------------------------------------------------------------���

" Decretos de 13 de [ullio de 1946 572, de 28 de outubro de 1941:

o I:\TERVE�TOR ..FEDERAL FEDERAL
Alcides Vilela, ex-Fiscal de 33. classe, no

cargo da classe C da carreira de Inspetor de

Remover, (Çex-officiô;�: Trânsito, do Quadro Único do Estado, vago
De .acôrdo com o art. 71, item I, do decreto- em virtude da exoneração de Nicolau Mar-ia
lei n. 572, de 28 de outubro de 1941: Luiza.

Clovis Bonnassi s, ocupante do cargo de Es- Classificar:
cri vão, padrão F, do Quadro único do Esta- América Silveira q'Avila, capitão da Fôrça
do, da Delegacia Regional de Timbó para a Policial do Estado, como Comandante da Se·
de Tubarão, preenchendo o claro existente na gunda Companhia Isolada, da mesma corpo

lotação, em virtude da exoneração de Júlio poracüo .

.

Paulino da Silva. Luiz Lemos do Prado, capitão da Fôrça
Nomear : Policial do Estado, corno Comandante da

De acôrdo com o art. 15, item H, do de- Companhia de Metralhadoras, da mesma cor-

ereto-lei n. 572, de 2S de outubro de poraçâo.
de 1.941:

J
Decreto de 24 de ju.lI", de 1946

Lourenço dos Santos para exercer o cargo O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE
da Escrivão, padrão F, do Quadro único;o Conceder e:t·01wração:
Estado, vago em virtude da .exoneração de De acôrdo com o art. 91, § 1°, alínea b, do

Júlio Paulino da Silva, para ter exercício na decreto-lei n. 572. de 28 de outubro de

Delegacia Regional de 'I'imbó . 1941:
•

Decretos de 19 de julho de 1946 A Hélcio de Menezes, do cargo da classe
O INTERVENTOR FEDERAL FEDERAL H da carreira de Guarda-Livros, do Quadro

Readmitir: único do Estado, que exerce, interinamente,
De acôrdo com O art. 75, do decreto lei n, na Contadoria Geral do Estado.

102 sessão regime li tal, em 20 de julho de )946
À hora regimental, sob à presidência do S1".

dr. Ylmar Corrêa e com a presença dos srs.

conselheiros Severo Simões, José Benedito Sal
gado de Oliveira e Jairo Callado, o sr. pt-esi
dente declara aberta a sessão, funcionando
como secretário, o sr. Luiz Osvaldo Ferreira
de Melo.

'

. Expediente
O sr. secretário faz à leitura da ata da ses

são anterior que, posta em debates, é aprovada
sem emendas.

O sr. secretário I1rocede à leitura do seguin-
te documento: \
•
- Ofício da Préfeitura de Palhoça, enca

-minhando cópia dos atos oficiais baixados por
-essa Prefeitura.

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

parecer n. 157.
Vão à impressão os pareceres:

N. 171
O Prefeito Municipal de Tijucas submete à

-apreciação dêste Conselho .um projeto de de
ereto-lei que visa o aumento de trinta por cen

to nos vencimentos atuais dos funcionários
.aposentados, a partir de junho do corrente' ano.

Ésses funcionários, um ex- tesoureiro e um

professor, respectivamente percebem .

Cr$ 315,00 e Cr$ 60,00, mensalmente! passan
do a perceber Cr$ 409,50 e Cr$ 78,00 .corn O Iacréscimo projetado e que resultará para o

mU.j � "'!nicípio um aumento de despesa, anual de ..

c-s 1.350,00.
O crédito necessário para atender essa eles-

l b t'·��;���!�����tr:d�:�a:�7El,�::av::o s;�: I' a o r'a orio-vorável apresento ao Plenário, o seguinte .

projeto de resotuçõo
O Conselho Administrativo do Estado apro

va, nos têrmos em que se acha redigido, o pro
jeto de decreto-lei da Prefeitura Municipal de
'I'ijucas, remetido cem o ofício n, 82/1.341,
-de 27 de junho de 1946, do Departamento da.
Municipalidades.

S. S., em Florianópolis. 20 de julho de 1946.
José Salgado de Oliveira, relator. .

.

N. 172 I

O Departamento das Municipalidades enca

'nlinba ao exame dêste Conselho um projeto, de
decreto-lei 'que visa' fixar o subsídio e a repre ..

.sentação do Prefeito Municipal de

TijucaS'1.para o exercício de- 194'7, respectivamente em

c-s 600,00 e 6$ 300,00, mensais.
No corrente exercício a dotação é de •..•..

Cr$ 650,00 e Cr$ 325,00, respectivamente, seno �ua
·do pois, menor a dotação proposta que a ví-
gente. _���������������IIIIIÍI_Assim,' com meu voto favorável apresento 'íII
ao Plenário o seguinte 1�"Projeto de resol..ção.

ES -,O Conselho Administrativo do Estado apro-
va, nos têrmos em que se acha redigido, o pro- A
jeto de decreto-lei da Prefeitura Municipal de. �.

tfOn,.
·

T'ijucas, enviado em ofício n. 100/1.432, de

N
A I'

lOdo corrente mês, do· Departamento das 1\1u· ,.
.nicipalidades.

.

S. S., em Florianópolis, 20 de julho de 1946.
José Soloado de Oliuei».., relator.

EXPEDIENTE DA PRESID�NCIA
Resolwção expedida

RESOLUÇAO N. 157
1: aprovado, nos têrmos abaixo, o projeto de

decreto-lei da Interventoria federal, remetido
com o oficio n, 480, de 6 de julho de 1946.
Texto do projeto de decreto-lei "<JS têrmos em

que ,se acha. redigido
Art. 1 ° -, Ficam abertos, por ,conta da ar-

1"ecadação d-d corrente exercício, os créditos
abaixo discriminados, -suplementare$ às seguin.
tes verbas do orçamento em vigor:. .

1·036 ..........•.•......... Cr$ 2.400,00
]-047 - Cr$ 35.000,00·
,3·080 Cr$ 119.700,00
Art. 2° - tste decrero-Iei entrará em vi·

gor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em, contrário.
Florianópolis, 20 de julho de .1946.
Ylmar Corrê". presidente. .

Publicada' na ·Secretaria do Conselho Admi·
nistrativo do Estado, em 20 de julho de 1946.
L",= O.rooJdo Ferrei.,.a de Metê, secretário
administrativo.

f'-) J-�) 1
.
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Rua Conselheiro Maf:ra, 36 -_ loja e �obreloja Telefone 1514 (rede interna) l�
Cai1Ca Postal 51 --- End. Teleg.: «Scarpelli» -�. Florianópolis

CONSELHO ADMINISTRATIVO
DO ESTADO DE SANTA

CATARINA

!II

MElHOR SABOR •••
MAIOR EficáCia •••

Pela sua pureza 100%, O óteo
de Figado de Bacalhau. de
Lanman & Kemp. apresenta
um sabor acenévet até pelas
crianças e pessoas de estôma
go delicado Alem disso. sua

efieacia é assegurada pelo seu

potencial em vítammas acima
do oacrão fixado pela (arrna

copéta norte- americana. Nas

convalescenças. no período do
crescimento infantil. na fra

queza geral etc .. e x i ja o oteo
de Figado de Bacalhau. de
Lanman & Kernp, connectdo
no Brasil, há mais de 100. anos.

r----- ....-.--- ...--
.

-

; SELEÇOES .

, de JULHO

I
"

,
COMPRE SEU EXEMPLAR,
HOJE MESMO! I

C�s���:!�,o�

COMPREM PELO RffMBOlSO POSTAl
AUMENTE

Ó.fsu1lA
fígado de Bacalhau
DE LANMAN & KEMP

I

CASA MASETTI a «Casa dos Bons Relogics.

seus negócios em São

Paulo, confio nc.o-os a

MARIO SCHAEFER
Represei1tante

'Caixa ?osta), 5756
-·E-nd. Te-l:: ···MarielyI�---------------------

I

Radio-Tecnico-Electron
.Fundado em 1935

Montoqoem de rádio., Am.pU
fi.oa.por..-Tranuni.flIlre.

Matuial importa-dI' direta
mente d�. U. S. A.
Proorietârio

Otomijf Georgas Biam
E�ect"1 e - Tecnico - P'rofi8aio,,-a"

forma.d� na Europ!I
FloriQnól)()lia

João Pin� n. 29 -- Sob.

para Senhora., do.a .upra a�amadaa
Marca. Suiçoa� folhados, desde Cr$ 450.00

para Senhora., das. supra afamada.
Marca. Su>iça•. aço, de.de Cr$ 300,00

pára Cavalheiros, do. supra afama-
das Marca. Suiços. folhado., de.de Cr$ 700.00
para Cavalheiro., da••upro. afamQ-

das Marca. Suiça., aço, desde Cr$ 450,00
Cronometro. ,- da. supra cfamada.·-

Morccu Suiças, aço, desde Cr$ 750,00
De.pertadore. ·Suiços" de.de Cr$ 140,00

IMPORTANTE: Todo. 09 Relogio••ão acompanhado. de
certificado de garantia.

Reloqi04l de pul.o

Reloqio. de pula0

Relogios de pulso

Reloqio. de pulaQ

Relogi04l de pu!..o

I
Viagens

PELO

Expresso< No'tarno do" infaal
·0 ·Esrl�ADO

"
,

\

Reverterão à
atividade
Rio, (E.) - Os dtplomâ-

tas e funcionários em geral do
Itamaratí, atingidos pelo 177.
vão reverter á atividade. Não
haverá exceções. Todos eles
retornarão a seus cargos em
números de 23. Essa reversão
dar-se-á, aliás, dentro de al

guns dias.

o SEU OllGANISMO

FLORIANÓPOLIS
SAí.DA DE FLORJANÓPOUS:

CHE<iADA A JOIHVfLE:
SAú)A DE JOIHVILE:

CHEGADA A FlORJAHO,POUS:

JOINVIlE
1 di1 madr�ad4,
7 � manhã.

10 da manhã.
S da tarde.

\

Info,rmações: '

Em Fpolis. - no Redação do «O "ESTADO»
Em Joinvile - no Hotel P.ríncipe

-

Casillliras e

REí'IRARAM sr;:..s CANi)f- •

DATURAS
Tôdas as bebidas, inclusive a"

fa'bricadas em outros Estados,
reftiraram suas candidaturas,
'{>al">II ceinar nos lares catar--

Illen�es, - em vista da certíssi
ma �{itória do aperitivo I KNOT.
---", ""

I
I
I

.Dr.· CLAR�NO G.
.

GALL�TTIADVOG ADO
Crime e 'veI

Co�.titujção d•. Soci!?Cld••
.

NATURALIZ•.p.çõEs
Ti,tulos O.CJICI,f':'CltÓl'ios

Escrit. -- Pr�Q 15. de Nov. 23.
lo. cmda· r.

R••id. -- R.ua Tiro�de.nte. 47. IFONE iP468
... R#_

f,

I
t
i

1

l
,I

__----�--------------------------------------------a.�------na--8e--------Mm----------__mn---------------- .w � ��
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Copyrighl da
TheHAf'E rOUHIANQllnc.

1. .. que o primeiro trem

..ue passageiros que trafegou

.na Inglaterra levava á tren

·te um guia a cavalo encar

Iegado de afastar os incautos
.da linha.

.

2... que, anualmente, em
'todos os continentes, caem

-cêrca de 130 mil, quilômetros
.euoícos de chuva, desde os

'mais leves chuvisqueiros até
:as mais pesadas trombas de

;granizo. _

3. .. que sao necessanos ..

�.OO metros de fio de seda J)a
-;Ta fazer uma meia de mulher;
.e que, portanto, um par des
-tas meias exige a bagatela de
10 quilômetros daquele fio.'
4. .. que, na Antiguidade,

.0 primeiro órgão inventado
I.ehamou-sc Huârautis, por ser,

.5eU foles movimentado pela

.água; e que êsse órgão ta
'brícado em Alexandrina, além
do teclado, continha chaves

:para abrir e fechar os tubos 1

-e registros.
5 ... que os patins já foram

.experimentados como meio de
transporte de tropas de infan
-taria, cabendo a primazia de'
-tal experiência' ao exército
.holandês, . que procurou' adap
-:tau- aos soldados uma espécie
-de patins de rodas pneumá-
ticas, funcionando á maneira
<das bicicletas.

6. .. que o Arco do Triunfo,
-em Paris, foi primitivamente
-dedícado á glória de Napo-
leão, tendo sido resolvida a

.sua construção logo após a

vítórta de Austerlítz, em

1805; mas que, no entanto,
-tal monumento' só foi inaugu
rado m 1836, quando a Fran

ça se achava sob o reinado de
Luiz. ::Felipe.

Tosse.
8RONQUITE
E COQUELUCHE

TOMe $UIPIlC

•;;i

Rua

� .

A Rússia ante
um dilema

A
I atitude inflexível dá Rússia

em negociações internacionaís
parece uma prova de fôrça.
Entretanto, na realidade, pode
muito bem refletir fraqueza:
Em Seleções para Julho, um

famoso economista 'apresenta •

uma análise da situação sovíé
tica e indica os dois meios de
ação hoje confrontados por
Stalin. Não perca êste ínte
ressanle artigo .. , compre seu

exemplar de Seleções hoje
mesmo .

Também neste'novo número:

A OBRA PRIMA DA ESPIONAGEM
ALEMA Pontos, Pontos Simples e

inocentes como os que se es ...

crevem depois de 51'. OU Sra.
Os técnicos da e-píonagern ale
mã se gabavam de que ninguém
poderia decifrar êstes misterio
sos pontos. Leia com o o Bureau
Federal de Investtgações ame
ricano conseguiu desvendar urn
dos segredos rnaís tmpíacáveís
da guerra.

.

· _'
....

CRiE SEU PRÓPRIO EMPRtOO
Como conseguir um bom em

prego mesmo quando nãohou;
ver vagas, Leia neste útil artigo
os conselhos práticos dados por
um homem de, negócios de gran
de experiêncta que ensina Como,
através de uma maneira sim
píes.rnas habtltdosa, de abordar
o assunto, é possível obter rnaío
res vantagens sõbre os outros
candidatos,

.

· �
.

. AS VIÚVAS ALEGRES DA ALEMANHA
�;')t\UOO jovens mães nazistas, an
tigamente unidas a 50 dados
escolh.idos das tropas 55, con
tinuam a alímentar a 'crença
hici,(:l'Jsta. Leia êste ooortuno

,

artígó "que transmite urna 3Ci
vertêncía de como essas faná
ticas adeptas do nazismo arnea

çarn o futuro do mundo.
· .

QUE SABE SÔBhE SEUS OLHOS?
A acromaropsía é mais. comum
nas rnulheres ? Qual o melhor
meto de se tirar um cí -,CO do . ..;

otnos r Com J �eu.s dentes afe ..

tam seus olhos? Aprenda ta.os
surpreendentes, ITHi3 verídtcos,
sôbre seu, olhos. neste ínteres
sante artigo,

S1í,o ao todo lo artigos Interes
santes e esumutantes.iaíém da
nutavel coudeusaçáo de Luvro,
neste novo numero de Seleções.

coMPRE

Sr:1EÇÕES
OE JULHO

. e ndo agora!
A HVISTA INTERNACIONA
PUBl:CADA EM NOVE IDIOMA,

· .

Réprese-nlante geral no Brasil:

FERNANDO CHINAGLlA
Rua do Rosádo, 55, .. A, 2.� andar ... Ri�

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

B·eR I T O
O

.

aUaiate intUcade
Tiradentes. ,

CASA MISCELANEA distri
buido.ra dos Rá{)iD8 R.' C. A

Victor. VálvuJa8 'e DiSC08.
Rua Conselbe;ro Mafra

o Sab'ão

T'erminaram o
(Por JUAN CARLOS,' HERÉDIA) - Copyrtght B.

N. S. - Especial para "O ESTADO".
.

LONDRES - Saíram recentemente de um hospital
londrino vários marínhefros que, durante dois anos, vi
veram nas mais estranhas condições. Durante as diversas
fazes de segunda guerra mundial realizaram-se nesses es

tabeléeímento, experiências que se. relaeíonavam direta
mente' com o desenho e o projeto, dos navios, de guerra
que a Grã-Bretanha construirá no futuro. Essas investiga
ções visavam estudar o limite de temperatura, humidade
e condições de vida sob, as quais pode uma tripulação

. combater eficientemente. Tratava-se igualmente de me

lhorar as condições de vida para os marinheiros britâ
nicos que combatiam então contra os nipônicos em eon- .

díções terríveis, nos confins do Oceano Pacífico; De aeõr
do com a direção do Hospital Nacional, foram destinadas
duas salas para as provas em questão, reproduzindo-se
em ambas as condições de temperatura e humidade en

contradas a bordo dos vazos de guerra que operavam em

águas tropicais. Nessas dependências alojaram-se ofi
ciais, sub-oficiais, marinheiros, telegrafístasj enêermeí
ros e mecânicos. Cêrca de quarenta homens ofereceram
se voluntariamente para servir de" "cobáias". Todos os

homens aceitos gozavam perfeita saúde. Durante os dois
anos que duraram as 'investigações, milhares 'de pessoas

-

passaram pelo Hospital, sem suspeitar siquer, da exis
tência dessas salas transformadas em navios de guerra.
Apenas uma parte do pessoal técnico sabia o local em que
viviam as "tripulações" dos pseudo navios. As provas fo
ram severas e Ininterruptas, Sob a orientação de médicos
navais, as "cobáias" viviam ás vezes, uma semana CF"

um ambiente de verdadeiro banho turco. Comiam e dor
miam nas próprias salas 'de experiência. Divididos em

turmas, esses homens prestavam serviço pela manhã e á
tarde, dispendendo a mesma energta que teriam emprega
do em ação nos mares tropicais. Vestindo calças curtas,
faziam exercícios durante quatro horas seguidas, com

peças de artilharia. e em condições e temperaturas a que
não resistiria a maioria dos civis. Todos trabalharam
sempre com o maior entusiasmo, convencidos dos bene
(icios,que tal experiência traria a seus companheiros.
Pelo fato de trabalharem em tais eeudíções tíveram dí
reito ao abono concedido aos que trabalham nos trõpíeos,
Os conhecimentos adquiridos servirão para modificar
muitas das atuais eondíções vigentes a bordo dos navios
de guerra britânicos. O pessoal da Marinha Real que ser

ve em águas dos trépíeos será imediatamente benefleía-.
do com essas experiências, não só no que se refere ás
condições de vida, como principalmente á indumentária
indispensável á proteeão contra o frio e o calôr exees-

I
I �

Aos nossos

Agentes
!.e;am todo 'dia' esta coluna

até o fim
'-- P.dimoa a·9iear por tel..gra

ma..quando o ;'ornal não (lhegal'
no me.mo dia.

- I

sivos.

Estàbilizadores automaticos para rádios Não há mais
probabilidadt> de s�u rãdjo queimar. P�tente requerida.,

LABORATORIO ELETRON
Rua João Pinto. n.!> 29

\.
Sobrado.

"ll'EiXAS E RECLAMAÇõES
1'!<EZAlJV LEI·IV!'.: Se o que 'h<

n-te r essa e, (eaAmeut'e. �rua providencia
iJ4la cr,l·ürt'ltaI G .que estiver errado ou

para que a.� ... .uua f;"ltél. não Se repita; e

!\�..\O o eecán.tatc que a s.u� reclamação
ou queixa �d'a vir a causar, encamí-

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"·

n'le·a

\V ETZEL INDUHTBIAL-JOINVILLE
BRANQUISSIMA

de () t-;S,Al)U. que Q e�so será levado

Sem .iernct a ao conhecrrnentc de qtJeID'
dr du-etto, t-ece: ...end .... Y. :I. um� informa-

, çj,� do sesnfcado. embor ã em alguna C3-

_ 1.;.(!,W,! n�o S<:..I".m .Aqpl:ea�os nem a recta

I
maç.à(J. nem a p rovioencia tomada.

AOS' SOFREDORES
A Dra. L, Galhardo, ex-médica do

Centro Esp-írita LIU-Caridade ·e Amor.
comunica a -nudança do seu eonsul ..

tório para a rua do. Seruado,. 117,. 2-
andar _- Rio de Janeiro_
(Consultas Cr$' 20,00), onde PIlo...

.a oferecer "os seus préstimos.' Escreve
detalhadamente o nome, idade, énde

reco, enviando envelope selado e SUb3-.
cri-o p",ra a resposta, juntamente com

a irupor-tâucta acima.

-

' I ESCRITóRIO IMOBILIÁRIO
A. L. ALVES

Rua Deoderc, a, J5 '-- F'DOlis.
Encarrega-se cie: compra,' venda, . hi

poteca, legalização, avaliação .... admi·

TORNA A ROUPA

nistraçáo de imóveis.,
O ....�aniza, também, papéis .para "COID," t

J
pra de propriedades' pelos Ittstitut.�

,de Previdência e Montepio Estad�.I .

DOENÇ.4.S NERV�SÂS
Com os progressos' da medic:tn.,

hoje. as d'..ençll6 nervosas, quando,
tratadas em tempo. são maleA per.
feitamente remediáve.is. O �utand�i•.
rismo, fruto da ignorância, só 'pode

I
'

.
.

prejudiear os indivíduos afetados IM
QU�R VESTIR-SE COM CONFORTO E ELEGANCIA 7 tais enfermidades. O Serviço N.�

..' PROCURl!: A donal, de Doenças ment-ais .disp�e
de um AmbUlatório, que atende gr...

.. A(fai!!�!i!� s��d�!i��,!doMello 1·:���:J:���::.:::�rz�:o:�n;MAUlAUU " tiA
Â,,'aciC1lil. Re:pioftentaÇÕM em'

O·••UI
"-atl'ià:: PlOl"io.n6pol1.
RU(i IoiSo Piato i 11', II
OcW.:o.Poatol.3'1
FWal.: C_ci'6ma

Rua Floriano. Peixoto. ./a
(&111: Pr6priu) •

T�:�8·
AcJezit.. aGe prinaiptiH
IDwalctDtoa dO E8tcrd.o·

LEIAM, A REVISTA"
O 'VALE DO ITAJAI

. .C.Iiacadeir�s, c�iadeiras, ração �balanceada,
,niClal. creSCimento e postura. OvOs, pintos e:
reprodutore� de.qualquer raça. Material de
avicultura, apicultura� Utensílios veterinários.

REPRESENTANTE: A. POVOAS
Rua :e,:_:_,_Sif:;eira, 84 - Fpoli�.•

. ESCRITÓRIO JURtDICO COMERCIAL
A.llUntoa':\ Jurídicos." c<,me·rciai. :_.Rurais e Informativo.

&dere�o TeL ELIBRANCO - LAJES- - SllDtá Catalina

TOME A·Pf,RlTtVO Consulte nOlsa Organlza�ã:o ontes de .e decidir pelo. com-
, ?t"Q cu "ndo. de irno.veis. pinhais ou qualquer

.

K N ()._ T
.

.m�..o. .ne.te estado "
�

.

1
.

Diretor: .- DR. ELISIARI� DE CAMÁRGO BRANCO
'. . ADVOGADO

=====;:;==J=u:=�=sO=�=,T=/2A=a=C;;;a=�=R::;;�=E=[I=i!:::;�=te=P=g=�=$U=-�=OA=.;'=.=0='00=;;;;'1 BI'tRu�FreEiROgv�rio,ME'
-

cMaixaPOSE',tal�"N"-FTu:ne5.4E·
,

Movimentação ,CÇ>m ch.eques
.

Banco do DistrUoc federal 8. 4.
tAPTTAL: ("'R$ 60,i:>OO,OÓO,OO
RESERVAS: CR$ 15.000.0Qo,00

TrajanO, 23 • Florianópolis

. S��Ã���RCfAt
ESPECIALIDADE

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sabemos que a Rádio Gua

rujá I promete para breve o

"TEST CINEAR", com distri
buição de prermos semanais
aos ouvintes dos programas.
Escutem, amanhã, CINEAR,
e fiquem a par dêsse novo e

ortgímal concurso.'
SOCIEDADE RÁDIO GUARUJÁ

Resenha das programações
para o dia' 26 de julho de 1949

9,00 - Bom dia para você
9,30 - Noticiario Guarujá
10,00 - Francisco Alves
10,15 - Xavier Cugar e,

s /orq. Cubana
10,30 - Conheça Os Estados,'

Unidos-
11,00 � Bazar de Musicas
12,00'- Bazar de Musicas
14,00 Intervalo.
18,00 - Abertura' - Ave

Maria
18,15 -:- Alma Portenha
,18,30 - Carlos Galhardo

"O.lE A.o' �rônica espo.rtiva da cidade peranças em que desta vez o
18,45 - Momento esportívo-:

VOL""'IBOL Já �<>f",OU eloaí f
�,

I b
AMANHã, O SE1�tiAC10l\jaL 19,00 - Ritmos de Tio Sam

, .. .n. �"'VV "'b osas re erencras c Ui e conseguirá a completa DUELO ENTRE VÉRA CRUZ
Atlético x Grêmio Estuuan- sõbre a exemplar maneira co- rehabílítação.

19,30 - Dep. Nacional de

til (Torneio Alberto de Voleibol mo os atleticanos se conduzem
E COROADOS Informações

€ Basquetebol), á tarde. no gramado, obedientes ás ins- O Paula Ramos é considera- Com o maior êxito prossegue 20,00 - Orq. Bohemía Vi-

,

BASQUETEBOL truções "de seu
'

"captaín", o
do favorito mas, poderá haver o Campeonato Amadorista da enense

Atlético x Grêmio Cultural tte. Hélio. I
u fi a mudança imprevista Segunda Dívísâo. 20,15 - Garoto e Garotinha

(Torneio Aberto de Voleibol e, Hoje, á tarde, no "sta;ditim'" 'que, naturalme,nte, �onstdera- Para' amanhã, ás 9,30 horas 20,30 - Musicas Brasileiras
#

Basquetebol), á tarde. da F. C. D., está marcado o ,m�s como possível, V1SltO o Bo- está marcada mais uma pelfj� em Gravações ,.

,

,FVTEBOL ' confronto entre Figueirense e
I
caiuva poder concentrar o seu do referido certame, que será 21,00 - Paginas Musicais

Atlético x Figueirense (Cam- Clube Atlético, com inicio ás "?nze" com a mes:na dísposi- travada entre os fortes "teams" 21,15 - Heriberto Murare

peonato de Aspirantes), ás 15,30 horas. ça� corp que n:antem na pri- representativos do Coroados e 21,30 - Ultimas' Melodias

13,30 horas. O primeiro, embora em, ca-
meira fase do Jogo, PO'Íls é S8111- do Véra Cruz. 22,00 .,.....,... Programa, para

Figueirense x Atlético (Cam- so de ser vencido' continuará IP�e na segunda fase que leva o Com o bonito triunfo colhi- Amanhã - boa noite

peonato da la Ditvisão), ás .na liderança, porém ao Ledo pior, como poderemos 0?servar d? frente ao quadro do Cole- ENCERRAMENTO.

15,30 horas.
_

'

'do Atlético ,e dó Avaí perdendo �ll2'ando por base fLs s�as exí- gíal, o Coroados pontei�, a ta- comandante da ofensiva bota-

AMANHA ape� o �eu título de invicto bíções �rente ao F;gUielren�e e bela, enquanto que � nao.�e- foguense, acertou o convite que

VOLEIBOL que fI��ra em poder de seu
ao �v.al, onde,. apos uma luta nos valente e�uadrao do' '.Jer8 lhe foi feito para ocupar a va-

Lira Tenis x Esperança _
adversário.

I
,

'

de Igual para Igual, no tempo ,Cr;uz C��gUIU empatar, do- ga existente na "Cadeira de

Infanto' Juveni! '_ (Torneio ,Portanto, u:n. revé� seria suplementar coru;essamos,. sem �mg�, ultrm�, co?l o podero�o Regras", da Escola de Arbi-

A:berto de VOlel,bol e Basquete- �u p:=tra o grermo alvI-negro,llmedo de,errar"
VIU

.

surgir a onze do .Ollm,��, campeao Itros. -'

bol) , pela manhã. pois somente traria beneficios derro�a no período f1n�l, o que do Torneio - Inl'�lO" atuando ' O GOLF
'

. ,BAB.QUETEBOL _,'
para? seu antagonista e outrojCon:stttue

uma re�elaçao ._
�.:m� cO,m seu quadro m?ompletJ., O ,golf, o esporte que é hoje

LIra Tenís x Academia de clube que acima aludimos. ,sacl(�na�, send? recomendável Segundo. fomos informados, praticado em todo o mundo cí-

Comércio ,(Torneio Aberto de
. Q� "teams" que hoje degla- ao tecn�co bocalUvense.pôr"'�I? para a peleJ� de amanhã, o V�- vílizado, nasceu há muitos sé

Voleibol e Basquetebol), pela díarão na arena ?a praça de ponto final neste estado de COl- ra Cruz tará estrear o .pontel- culos atráz, na Escócia, onde

.manhã.
-. desp0'rtos:,_da, �n.trdade etece- sas que ven: desgos�a,ndo os, ro canhoto Orlando, Jogador adquiriu desde logo a maior

FUTEBOL '

deana estão sólídamente con-
seus fans. � necess�r�o., que, que atuou,c?m g�ande desta- popularidade possível entre to-

Coroados x Véra Cruz (Cam- centrados Aesde q'l!inta-feira, par� conqu�st� a vitória, de:- �ue no pl1él,�O a;�llstoSO., ,�ntr€ das �,s camadas da população,

�onato da segunda Divisão): esperando. proporcionar _ aos ve�ao os Jog�ores· estarem A Gazeta
_

e GuaruJa,. e Aliás, tamanha era a paíxsc

as 9,30 horas. ,�mantes .desse salutar .esporte at�amente ,tremado na, _parte por outro lado, o.Coroados ira do� escoceses pelo goLf que o

, Paula Ramos x Bocaíuva uma espeta,cul,ar sabatína, fa- .físíca para batalharem mce!�- con�r com o valIa;� concu .so proprio parlamento, alarmado

(Campeonato de Aspirantes), Ida�a em tooo,s o� seus aspéc- santem�nt� dur�nte os 45 mI- do Icenter-fo��rd .. Fonseca com a crescente tnfluênJCia que

ás 13,3? horàs. '" tos ,a obt�r o. mal:S rui�os.o su- �utos fma�s.do JOgo. � em�r�-. tornaMo
mrus e{,lJCIentes os o j.ogo exercia sôbre o povo,

BocaIUva x Paula Ramos cessoe Ibnlho e onde a }gualda- go dessa.ta�I«:a por nos sugen- ataques de ambos os quad!"os. bal:X;ou uma lei, em 1457, afir-

�Campeonato da la- Divisã,o) ,_
de �e forças far�, sem dÚ'/ida, da contr:�ulTl� para a com,ple:- x, mahdo que o mesmo interfe..-ia

as 15,30 horas.
. 'd�hrar de entuslasI?o �s e_5-

ta rehabihtaçao do clube. AUTORIDADES DESIGNA-� com a defesa do .país e proibin,,:;
• ••

,
,

' p�ctadores, que aJssun Ílea.t;ao Os "fam" do Paula Ramos
,DAS PARA OS JOGOS DE do. a sua pI1ática, juntamente

EM DEFESA DE SUA LIDE-
' CLentes ,do valor qUe representa não escondem ,a satisfação de

"HOJE com o futebol. Em lugar de.s..

RANÇA O FIGUEIRENSE EN- qualquer peleja ,em disputa do possuir um "team" homoge- Represe�tant� da F. C. D.: ses esportes, cada cidade ou vi-

FRENTARÃ �OJE O CLUBE !campeonato" nestes dias ';l� neo, integrMo por exímios Carl�s Jos� �tlsta. �a d3: Escócia devia construir

ATLETICO ,.', ; ,que o .futebó� em nossa capI- "foot-:ballers", o que repre-
JUIZ do- JO'g? entre os qua- rmedIatâmente um campo de-

O. valente e bem constituídO: tal vaI ,evolullldo �om rapidez, senta uma garantia para os ldros, de AJspIrantes: Alfredo yj;damente aparelhado .. par,'} a

conJUlIlito dO' Figueirense, satis-' graças ao' perfeIto entendi- confrontos. Estamos de acór� INa�eno. .

'- prátka e treinamento dos ar

feito com_as ótimas "perfor- menta que exis�e entre todos �o'.mas é preciso frisar que as Ju:z '�o _Jog.o.entre os, qua· cheiros.
'

.

mances" de seus rapazese ain� os bons despo_:tl!stals. ultnnas exibições não foram lá dr�s prmClpalS. Newton Mon.. No entanto, êsse decreto teve-

da melhor enriqueCIDO _com as, Os esquadroes formarãó' �o mul1p �ôas. O, trio-final e a li- guilho�'" -".' .
mt?to pouco' valor, pois o pró

brilhantes apresentaçoe� d� grram�Id� _

com as apTO'VaVeIS nha média têm agradado, o AuxilIare! de arbItro. IZ'aro prIo monarca de então, que p

seus novos valores Ney e Adão, constItUlçoeS:
" �esíno não acontecendo com o

Costa e Joao F. d�s Santos.' assinara, foi o primeiro a (tes-

,,a. julgar pelas eXlpressivas :'vitó�",.,Çlube �tléti;co: C�r'rú�, ..!,at- dtaqueq:ue, se-�izerÍnosominu-, ... " .,_.X ','
,. "� , .. re.�����,�::12.,.!�!,ta.�Q,�_,prática

nas colhXdats recentemente, eS7 Cllpl8. '�,BTl�; Ary Gil, Hello e ciosa· observaçao, verificare-
CONVIDADO O �A'SCO PARA dó seu amado golf, Dai a pou

tá mesmo disposto a conq�s- AJ:norrm; .Machado,' cap,eta,
mos que os

jOgadOreS, não

sei
UMA EXCURSAO A POR- co todo o, mundo jogava nova-,

tar o ,campeonato Amadorista DJa�ma,.MIro e Zaccki.. encontram em suas verdadei-'
.'

.

TUGAL " ,mente o golf - o que se obser

da Primeira Divisão, onde ,F�guelre�se: I�ias, C:hinês ras posições, o que impede- que .

RIO, 25, (E.) - .Esteve, ha va, até os nossos dirus, onde os

atualmente ocupa O' posto de e �IamantI�aIr, Procopo e a produçao seja maior e me_l�as ,na séde do C. R. Vasco da seus cultores se"contam aos

lideI' invicto.
' Adao; Ney, WUson, Augusto, lhor. Achamos que o "'Iheic," ta��ro s�� Amadeu ,d� Fre�- mi1hões por todo o mundo.

O du� At;1ético, que, sem A� e Abelardo.
, .

Carioni deveria ocupar a 'ex- F
' J �al]-:�a IX?rtUlg.t:es" n�,J.- Da Escócia, o golf alastiou-

CO?testaç�, e chamado ° grê- AS 13,3� 1}-0ras ser:a real ..za- trema direita, ficando seu lu- IEando �o O Secu;l0 , de LlS': se pelo resto da Europa e por

:mJ..O da força de vontade, ain- da � prellmmar na qual tra- gar entregue á competência de b?a. Aquele confrade, creden- todo o mundo, sendo hoje um

da não venceu urna par,uda do v�rao lut8; �s equipes secundá- Niltinho. Póvoas; que até en- �::' em,palestra.com o sr. dos esportes mais em mcda�

c�rt�e, mas, em co�pellsa� nas, em cont���ão ao Cam- tão tem ocupado a extrema di- '

I
� Guooes, P7�sIdente cn;;.�- N� Grã-Bretanha, sua terra de

çao, nao sofreu uma única der- peonato da DIVIsa0 de Aspi- reita, deverá ser descolo�Rdo �dtmo, transmItIU um cemtrl- Ofll?iem - terra também do fu-

rota. Nas partidas efetuadas rantes. para a extrema- esquerda, isto ue e club.e� portugueses para tebol � o golf está tao difundi-

contra o Caravana do Ar e o
x é, para o lugar de Mandico

ma �xcUlsao do Vasco da Ga- do que sóbe a mais de dois mil

Paula Ramos, nas quais trans- A PUGNA DE AMANHÃ EN- passamdo êste para o comanc,'1� ma a p��u:gal, .

no corren�e o total dOS �lubes de golf, cada

corre!am bastante disputadas, TRE OS CLUBES DA PRAI4 do ataque em substituição a ���. A vldta do Vasco. �na I u� ?OS qurus conta com unlÚ.

Ite:mmando empat�das, o grê- DE FORA Calixto que VleIn atuando tora ro

uada en: dezem?�o vmJJu-1médla ?e uns trezentos sódos,

',mI? �o tte.-cel. NIlo Ohaves, Paula R'amO'S é Bocaiuva es-
de forma. Apenas Fornerolli ;ê�hando �e os dIr:g�nt�s, ,do I todos, e claro praticantes inve-

'T�eIxeIra demonstrou o quanto tão designados palra a domin- deve ser' conservado ha meia �essadoo de Sao J�llUano m�e-lteradO's do seu esporte preferi-

soo .capazes os !Seus defensores, ,gueira, em prosseguimento do esquerda.
s, no convite.

"_"'" I
do. E o Campeonato Nacional,

ha:bIlm�nt� exercitados' pela (atual ,certame de amadores da Introduzindo tais modlika CAR
x 'que se realiza tôdos os aUQs.

com�etên.cIa de se_u treinador,

I'
divisão principal da cidade. ções é de se esperar ,melhores

VALHO L�ITE NA ESCO-! re�e os melhores jogadores do.

qu� Jama15 se con'SlderaraI? ,in- Para êsse cotejo os "fans" do resultados.
.

LA DE Á.RBIT�� ,

p:allS e desperta eno�me er..tu-

fenores aos seus adversarIos. Bocaiuva reunem grandes es- , Esperim,entem e verão.
R.lO, 25 (E.) - O, .�x-JogadQr Slasmo em todos melO!> eS))')rti-

"

Carlos Carvalho LeIte, que foj vo� britâni<coo.
.

Hoje, em. defesa .de sua liderança, o Figuei
rense :medirá [orces com a invicta equipe

do Clube Atlético Caiarinense.
"

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Am�nhã, pelos campeonatos da Primeira Divisão e da Divisão
de Aspirantes, jogárão, Paula Ramos e Becaíuva .. Pela manhã
será, eletuado .e encontro entre o Vera Crvz e o Coroados,

líder do Campeenat« da Segunda Divisão ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



O ESTADO- Sábado, 27 r;le JuntO Ce '948 7

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

C1rUrgia e Ortopedia clinica e eí
IrUf"gia do torax. Partos e doença.

de senhoras
OONSULTóRIO: R. João Pinto 7
lHairlamente das lã às 17 horas.
USID1llNCIA: Almirante Alvim.

36. Fone M. 2ã1

DR. SAVAS LACERDA
ClJIIlica médico-cirúrgica de Olhos
- Ouvidos. Nariz - Garganta.

Prescrição de lentes de
omtab

CONSlJLTóR.u - Felipe Schrní
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

BOSID1llNCIA - Conselheiro Ma·
fra, 77.

TELE>FONElS 1418 e 1204

DR. A. SAN,TAELLA
(DIplomado pela Faculdade' Na·

cIonal de '·Medicina da Uníverstda
de do Brasil); Médico por concur
.a do Serviço Nacional de Doen
fl8,S Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Misericórdia, e Hospital
Ps!q'llátrico do Rio na Capital .[t.

deral
, CLtNICA MÉDmá - DOENÇAS

NERVOSAS
- C.nsult6írio: EdIficlo Amélia

. '_. NETO
- Rua Fel�pe Schrnídt .. Oonsuítasr

. D!lS 1($ ás 18 horas -

Residência: Rua .Álvaro de Carva·
lho nO 18 _ Florianópolis.

DR. ROLDÃO CONSONI
c:mURGIA .

GERAL ,- ALTA CJ·
RURGIA - MOLÉSTIAS D.il SII
. . .. NHORAS - PART.()S .. ,

Formado pela. Fa.culdade de Medi·
clnna da Universidade de São

Pai1lo, onde foi assistente por yA
rios anos do serviço Cirúrgico .do

Prof. Alipio CorreIa Neto
CI'l'W'gia .do estômago, e vias bl·
llares, intestinos delgado e gr098O,
Urôíde, ríns.: prõstata, bexiga,

Mero; ovãrtos e trompas .. Varlco.
ce}J!, hídrocéle, varízes e herna

i CONSULTAS:
das 2 às q. horas, à Rua Felpe
8ehmidt, 21 (altos da Casa Pa;'

. raíso) , Tel. 1.598_
RESfD1l:NCIA:. Rua. Esteves JO·

nlor. 179; Tel. M 764

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

. 'Flori_anópo!is
.

.'

As.sistente da Maternidade
'

CLíNICA MltDiCA EM GEItAL
Doenças. dos órgãos inter nos, especial •. '

mente do coração,
BLEcrROCAkDIOGR�P'.!.i ' •.

Doenças do sangue' e dor cervos.

Doenças de senhoras - Partos,
Consultas diàriamente da. 15· às 18
,.

horas,
Atenf)e -chamados a qualque- bora,

inclusive durante a" noite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor 'Meire-

. . -
, . les, ) 8. Fone 702

.�SID�NC�A: Avenida Trompowski,
.

62. Fone 766

o TRATAMENTO DO ESTADO
DE CHOQUE CAUSADO POR

DEPLECÇÃO SALINA
Washington (S. 1. H.)

Experiências levadas a efeito
.pcr um grupo de investigado- J
res da Escola de Medicina da
Universidade de Yale, utilízan-

DR. ARMANDO VALÉRIO do. dsaiS e,e�ipregatndde> ado técní-IS
ca e iproduzir o es a: o- e pros-DE ASS tacão nervosa, já descrita deta-

008 Serviços de Clínica Infantil da -

Asststêncía Municipal e de lhadainente em publicaçõesCaridade terí dos
.

ICLtNICA Í\{ÉDICA DE CRIANÇAS an eriores OS mesmos mves-

OONSULTóRtgUI:U�S N�nes: Ma� tigadores, deixaram . ver que
ehado, 7 (Edifício S. Francisco). nas comoções devidas a deplec-IConsultas das 2 ijs 6 horas _

REJSID1l:NCIA: Rua' Marechal GuI· çaó salina sem trauma, a inje-.'
lherme, fi Fone 783 ção inter-venosa de salino. iso-

DR. MADEIRA NEVES . tónico Ou hípertóníco aplicada
Médico especíatísta em DOENÇAS entre quatro e cinco horas de-

DOS OLHOS .

dCUrso de Aperfeiçoamento e Lon- POIS, O choque, restaura rapí-
ga Prática no Rio de Janeiro damente e quáse por c mpletoCONSUL'I\AS - Pela arnanuá:

' ." Ü' ,

diariamente das 10,30 às 12 hs. à a circulação à normalidade,tarde excepto aos sábados, das 14 Iás 16 horas � CONSUJ,TóRIO: dentro de duas horas. Este me-
Rua João .Pírito 11.. 7, sobrado -

II t d
.

I
-

IFone: 1.461 _ Residência: Rua :lOramen O a cIrcu açao pe a
Presidente Coutinho, 58 terapeutica salina faz-s€ acom-

DR. M:.\R-IO WENDHATJSEN panhar pela restauração das
Diretor do Hospital "Nerêu Ramos" proteínas do plasma que se
CLíNICA llIÉDICA DE ADULTOS

E CRIANÇAS perderam durante a deplecçâo
Consultór,jo: R.' Visconde de Ouro salina. No estado de choque
Preta, 2 - esq. da Praça 15 de Ne- devido . a deplecção salina, a
vernbro Itltos da "Belo Horizonte") gl li c O Se inter-venosa nãoTe!. 1545

Consultas: das 4 ás 6 horas apresenta efeitos benéficos
Residência: R. Felipe Schmidt, 38 na circulação, embora os

- Fone manual 812 volumes extracelulares e do

DR. BIASE· FARACO plasma se possam reexpan-
Médico - chefe do Serviço de dir U:m pOUCO. A proteína

Sífilis do Centro de Saúde· díd d 1 •

IDORNCAS DA PELE _ SíFILIS .per I a o piasma CIrCU an-
- 'A�mCçõES URO-GENITAiLS te não é restaurada. Não
DE AMBOS OS ..SEXOS - RAlc..'S , .

I 'b dINFRA - VERMEL.F\OS E __ JJL'I'.RP.-. e pOSSIve, 'a ase as con-

CON6SULT:J?�!Tt�s 6 hs. _ R. díções limitadas destas ex-
.

.
Felipe �chmidt, 46 periências,

.

assinalar quais-RES .. R.. Jomv.le .. ,47 - Fone·1M8
f lt

.

d'
..

díquer e eitos preju reiais 1-

DR. NEWTON D'AVfLA retos das infusões de gluco-
Operações - vias' Urinárias �

se d sd
-

.

D.oenças dos intestinos, réto e ' e' e que nao provo-
anus _. Hemorroídas. Tratamen. quem manifestações convulsí-

. to
..
da colite arnebíana.

d' t
. -

la
á

Fls!o);!!rapia .....: Infra vermelho, vas e ln oxicaçao pe a agua.
. consl.l. Itl!-:' Vitor Meireles,. 28•.• iCJuantida(I"S adícíonaís deAtende' diariamente às 11,'30. ns. f� '. "Iv

. .

e. à tarde. da.s 16 hs, em. dtante sal poderão ser eliminadasResid: Vidal Ramos,66.·. IFone 1067 pela urina. Sempre que se

J'V I S O
considere qualquer forma de,

..�
A" ." . .. ���i;;ã�?�_d���e::aa'�n�::
Dr, M. S. Cavalcanti avi- tração de' sal é indicada' COm

za a mudança do seu con- urgência, podendo ser usa
sultôrio para a rua João da a via inter-venosa.
Pintá n-. 7. (altos da Far-
mâcia Santo ';AntÔnio).
Consultas das 3 às 5.

dleo �
Elélrico�L .

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

AUTOMOBILISTAS
Afenção

Pal'a o seu dínamo ou

motor de arranco
•

O OFICINA ENALDA.fJ'e � � ,i.,r;
. C'''1'o-RadiO�\e Rua Conselheiro Mafra,

:1 .__n_e.__9_4. -----

..

:-�=. :::��,.
...

-=::T'"::=.'"T'"�-.&:'":'".�-,.
...

T��:- Inca ram com
grande otimismo
Montevídéu, (U. P.)

.

Os exportadores e coinercian

I
tes uruguaios encaram com

.

g.rande otimismo as possibili
dades de um florescente co

mércio com a União Süviética.
As negociações entre os dois

países veefn se desenvolvtndo
há vários meses, e embora aão
tenham sido publicados deta-

98.687.816,30 lhes de quaisquer acordos, os
« 76.736.401 306,20 I eX'portadores acreditam que a

�
.
URSS ofer'ecerá um rico 11ler-

Diretores:

l�
cado para lãs, prinripal pro-

Dr. Pamphilo d'Utra Freil:e de Carvalho, Dr. Francisco duto de exportação do Uru-

de Sã, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo guai - assim como para cou-

e José Abreu. ros e peles e outros artigos 'pas-
"'_"-'_".W"_""'""".." _

- " -�.._""'"._ " - _._- ""'_.._- __ ,•.•••",•., ,.: toris.

'_dad. ta 1871 - Sé•• : I A I.
INC�lIfDIOS 11 T.A.�SPOKTJj8

Cifras do fBaíançc de 1944:

COMPANIllA

�.

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
.Recetá
Ativo

Famoso 1 i n im e n lo, desde

11155, para' dôres. reumáti
cas, nevrálgicas, torcedu-'

ras, inflamações, ciática etc.

Ptfl Óleo Elétrica
.
do Dr•• �re. ele Graf.b

"ALIANÇA DA BAtA-

Cr.
Cr$

80 900.606,30
5978;401.755,97

67.053.245,30
142.176,603,80

•

•

Siaistros pagos nolo último" I\) anoa

RespOIlsabilidatjea

Seja de que
origem fôr

.

é sempre olivicdo
com o uso das

VERDADEIRAS.
I

PASTILHAS ·VA,LOA
vendidos só em e e ixe s

com o nome'

VA_�DA
� li�enlOO do D. N. S. P. N0 t86 ,.

,.� •
de 26 de Fevereiro QO�

•

"*... d. 1935 r;IP'" \I'�'''ol 0.002. EucujyplOI O.

Formado o gabinete boliviano
LA PAZ, (U. P.) - o govêrno ficou assim organizado:

presidente, Nestor Guillen, a cargo dos Ministérios da Defesa
e Agricultura; Ancieto Solarea, a cargo do Ministério das Re
lações e Educações; Luiz Gonsalez, a cargo dos Ministérios da
Fazenda e Economia; Cleto Cabrera Garcia, vogal do Tribu
nal Superior do distrito de La Paz, a, cargo do Ministério do
Govêrno e do Ministério das Obras Públicas; Aurélio Alcoba, a
cargo do Ministério do Trabalho.

Seja qual fôr o trabalho a executor, no A9�ic�lfura,
KlO Indústria ou na consfruçõo de estr.adas, hó um

TroeTracTor International Diesel de fôrça adequada
para atender 00 chamado.

Cada. um dos' quatro modêlos desta série - o pe

queno TD-6, os médios TD-9 e TD-14 e o grande
TD-18 - está pronto a solucionar o seu problema;
PrAterindo um TfacTracTor para trabolh�r com ól-

.

.
cool ou Querosen�. os modêlos 1-6 e T-9 poderõo
ser fornecidos.

%.

Pe�a-nGs folhetos desCritivos sem compromisso

Concessionário� :

C_· RAMOS & (IA.
Rua João Pinto, 9 - Cx. Postal 220 - Fone 1.641

Tel. Somarc - FLorianópolis.

Tenha r empre em casa uma garrafinh;a de-

aPERITIVO «K NO T»
ESCRITÓRIO JURlDlf-JO COMERCIAL

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

ADV9GADO
lRilla Frei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Pastai 54

lilndereço te]ell'l'áfico: "Elibranco" - Laies - St. Catarina

I
�I -------�----_--__-Imelhore.

Fabricante e distriouidores das afamadas con.

fecções uDISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de ctlsemiras. riscados. brins
bons e barato., algodões, morins e aviamento.

, pa:ra alfaiates. que recebe diretamentco das
chama a aten'ção do. Sn.t.. Comerciantes do interio!' no sentido de lhe fazerem uma

compra •• MATRIZ em rFlorian6poli.., - FILIAIS emj81umeÍ\I'l\1 e Laje•.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Senador Nerêu Ramos se fêz representar por seu irmão, snr. Celso Ramos, nos�
funerais do· saudoso ,conterrâneo Major Acácio Moreira; que foi político de n

lêvI e homem de grandes qualidades cavalheirescas, que �odos
conheciam,' acatavam e estimavam.

A

� r�� Inn[llll� I uri�,
Paris, 26 (U. P.) - Byrnes, Baseando-se no sucedido nas. grandes debates na Conferên

Bevin e Molotov. apar�cem co últimas reuniões dos Três i cia da Paz, uma vez que COD-

••• •

Florlanópollt, 2,7 �e Julho de 1946

o PRIMEIRO PASSO
BOMBAIM, 26 (U. P.) - A polícia dos Estados Unidos na

Palestina foi denunciada de ínsconscíente e sem respeito pela
Justiça, Essa acusação foi teíta em Bombaim por Maomé Ali

Jinah, presidente da Liga Muçulmana. AfiJ1IDOU ainda Jinah
ser espantoso que OiS Estados Unidos apoiem os judeus quan
do, depois de vinte anos de agitação, só podiam entrar na India
as centenas como imigrantes. Jinah reclama o afastamento da

I ifluência britânica e norte-americana como o primeiro passo
para a solução do problema da Palestina.

Alferacões na lei do sêlo
�

De acôrdo com o Decreto-lei n. 409, de 27-6-1946, publica
do no "Diário Ofícíal" de 29-6-1946, são as seguintes algumas
das alterações da LEI DO SELO e que vigorarão a partir do
dia 29 de Julho' corrente: mo as três figuras príncípaís Grandes, nas quais participou tinuam de pé pontos em que'

SELO FIXO DE RECIBO: da próxima Conferência da I Bidault, pela F�ança, acredi- divergem os representantes
De mais de Cr$ 20,00 até Cr$ 500,00 - Cr$ 0,50'. Paz, a ser realizada em ParÍs. ta-se que serao realizados das grandes potêndas..

. quJ�=Cr���t:::::::::�!:::::·oo�� i���ão desta I INSTALADft OFICIALMENTE a M. S. D.
Em notas promissórias, letras de câmbio, contratos em r A nossa brilhante conrreíra nesta Cidade, ás 20 horas do Encerrando a série de ex-,

geral e recibos com mais de 3, entidades interessadas: I "A Gaze�a" �;s�im se
_ refer�, di� 24 do corrente. Iplêndtdos discursos, falou o [o-

De mais de Cr$ 20,00 ate Cr$ 500,00 - Cr$ 2,50. cem respeito a ínstalaçâo otí- Aquela hora, presentes o sr. vem Renato R. da Silva, cuja.
De mais de crs 500,00 até Cr$ 1.00�,00 - crs 5,00.

. fCiE:1'.da Mocidade So�ial Demo- CeI. Pedro Lop�s Vieira, presí- palavra despertou vibrantes.
De mais de Cr$ 1.000,00 ou fraçao desta quantia -II erátíea, que constitue a ala dente do Diretoria e membro palmas.

Cr$ 5,00. .

.

.
moça do P. S. D: da Comissão Executiva do Par- O senhor Coronel Lopes V!eÍ-.

SELO FIXO DE RECEBIMENTO, OU CR'ÉDITOS I Causou magnífica ímpres- tido, conselheiro Jairo Callado, ra, com a palavra relevou a,
..' (Para os Bancos ou Casas Bancárias). í são, pelo brilhant�smo e .entu- diretor desta folha e tarnb--n, 'atuação do deputado Aderbal.
Por caixa ou crédito em conta - crs 1,00.

. I �Iasm� <:om qu.e se revestiu, a membro da Comissão Executí- R. da Silva nas reínvíndícaçôes .

- Além do sêlo acima .cada documento paga mais a Ta- mstalaçao oficíal da M. S. D. va do P. S. D., todos os mem- da mocidade - apontando o

xa de Educação e Saúlde Cr$ 0,40, alte;rada para crs 0,80 a!� Mocidads Social l?emocrá.-I bras do l?iretório Municipal, ilustre leader pessedísta como,

partir de 13-8-1946.
.

I tI.c�, cujo ato se efetivou no: grande numero de corretigío- ,chefe natural da ala moça que
.

- A quitação nos títulos de crédito, que. pagaram sêlo salão príncípal da séde do j)i-, náríos politicas, estudantes, prestigia o govêrno, figura �x

propol1cional, está sujeita ao sê lo fixo de recibo. ! retório Munictpal do P. S D.,' seléto grupo de gentis senno- ponencíal e verdadeiramente-
rínhas de nossa sociedade, pro- um coordenador dos vôos da

DE MOR'TE Icedeu-se a ínstalaçãorío D:1'e- juventude e suas decorrências;
. I tório da M. S. D. justificando moção de apoio a

Nuremberg, 26 (U. P.) - sentado pelos promotores acre-l O sr. CeI. Lopes Vieira, leu ,l_�m dos mais votados represen--

Chegou a fase decisiva o [ul- para os acusados. Os reus ío- dita-se que nos próximos dois os nomes de todos os c�n�po- tantes do povo.

gamento do Tribunal de Nu- ram classifícados como crimi- meses termine o julgamento! J?-entes da nova e prestigiosa Foram �prov,aJdas, pano'. :}e--
remberg tendo sido pedida pe- nosos culpados de conspira- dos principais dirigentes da

' a�a, que foram aclamados com rem lI�\Scr�tas em ata, �OÇO€:::
los promotores britânícos e ção para iniciar a guerra. Com Alemanha nazista que não I v1braJ?-te� salvas �e pal-�as, de s<:lldane�8.!de ao emmel:1te-
americano a pena de morte o pedido de condenação apre': morreram durante a luta. c�nstItumd?-se, a�sl:?, a díre .. senacor Nere�l Ramos, deputa-
-������-���������������-'���������--����� çMed�allicomlliw� �A���StlvaeCcl. L��

U .. I dE' b -

d T d Aclamados todos os mem- Vieira.
m .e egrama a m ülxa

ai empesta e bros que compõem a brilhante O Diretório ficou assim coriS--

A dêmí D Ud Deeke ála moça do Partido, o sr. (;0- títuído:
.' ca' emlc� r_ O

" ..' magnética .ronel Lopes Vieira, com a pala- Presidente, Roberto Lacer--
A Embaixada Acadêmica te da Assembléla Legíslatíva e

I vra, enalteceu a idéía e a cola- da; 10 Více-presídente, Theo-
"DR. UDO DECKE", composta Bancada Catarinense. Aqui fo- .

.' boração eficiente, que os mo- dócío M. Atheríno; 2° Více-pre-
de 22 acadêmicos da Faculdade mos bem .recebidos pelos cole- Washmgton, 26 (U. P.)

,. ços vinham prestar ao Partido. eídente, Maria Olímpia Mo--
de Ciências Econômicas de gas mineiros. Estamos hospe- A nov� tempestade magnéti- Após concitá-los a que traba- reíra da Silveira; secretárío
Santa Catarina e que, após a dados no Majestic Hotel. Todos ca eS,ta. sendo esperada 'para lhasserri, na certeza absoluta Geral, Renato R. da Silva; 10
instalação do IXo Congresso te e .dveçEG bgç bgçb gçbgçgç as p�o�Im:as 24 horas devido a do apôío integral do Partido, Secretário, Júlia Gama Ferrei-
Nacional de Estudantes, na Ca- passando bem. Abraços. - Tu- persístêncía �as ma.n?has so- sob a chefia suprema do Inclí- ra de Melo; 2° Secretário, Le
pital da República, excursionoullio Pinto da Luz e Euclídes Fer- lares, que vem dífícultando to senador Nerêu Ramos, con- cian Slovinsky; Tesoureiro,
a Minas Gerais, passando um nandes (Presidente e Secretá- considerávelmente as comuní- vídou ao presidente aclamado, Ubaldo Brísighelli; Sub-Te'scu--
dia também em Volta Redonda,Jrio da Embaixada) " cações rádio telegráficas. Se- acadêmico Roberto Lacerda, a reiro, Olga Brasil da Luz
passou o seguinte telegramaj' • _ gundo o observatório astronô- assumir a presidência. Dada Conselho Fiscal: Floriano P.
aos colegas que ficaram: Prevlsao do tempo �ic<? n:aval de,Washinl?!ton _

os posse a todos os membros da Lopes Vieira, Júlia Barros, Wil-
"A
,.

S 'I'h
í

O' P' . -

"

14
distúrbios nas comumcaçoes diretoria e da Comissão Fiscal, son Almeida, Irene Silva, �u-cacio js. iago - resi- Previsão do Tempo ate t I 'f' d

-

d
.

d D·· C'
A •

•

' e egra icas everao urar ain o sr. Roberto L8.icerda proferiu bens Lange, Arí Kardec Bôscoente do Iretono de IenC1as- horas do dIa 27 d d
. .

d' A t·
.

b
-

f
.

d M '1 "

Econômicas _ Florianópolis Tempo Bom.
a OIS ou maIS las. s a ualS rilhante oraçao, que 01 ,e e o .

De Belo Horizonte, - Che- Temperatura; Manter-se-ha manchas solares são maiores aplaudidissima pelos presel1- ...-----••- 1Ir.!

gamos ontem, ás 22 horas. Ter- baixa. � do que as observadas em feve-
teso

ça-Feira passamos o dia em Ventos: Do' quadrante sul, reiro, quando foram grandes
Por delegação do sr. CeI. Lo

Volta Redonda, ficando otima- frescos. os transtornos causados pela pes Vieira, o jornali�ta Osval-
do Melo., saudou, num vi,bl'an

roent impressionados. No Rio Temperatura extremas fo- tempestade magnética nas co-
f b'd te improv.iso, aos moços queom rere 1 os pelo Presiden- ram: maxima 15,8 minima 9,91 municações pelo rádio.

ingressavam no seio do P. S

D., para dar seiva, e calor á Ve
lha Guarda, ali reunida.

IUsou da palavra a seguir, a

inteligente senhorita Maria

Olímpia da Silveira, que pro
feriu magnífico improviso, sJen
do muito aplaudida.
-Á tribuna, vai em seg1uida o

ilIcadêmico Uba�do Brisighelli,
cuja oração mereceu fartos

:1iplausos. 10 MELHORAPEAITiVO·

'PEDIDA' A. PENA

João Batista
Bonnassis

Ors.
A'derbal Ramos

da Silva
,

e

,:
ADVOGADOS

34. I.,.·�,·.Rua Felipe Schmidt
Sala 3. Talai. 16-31

TOME RNOT'

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
tSPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGUÇ-1L
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