
Se um homem,· um funcionário,· por exemp o�
·

é injuriada e caluniado publicamen
te, · pela imprensa que come cobra e vomita· clrare na honra' alheia" -pede Q' lei
e

. à justiça dos tribunais o, castigo de Marfóriu difamador, exerce, ou não, o
mais legítimo e natural dos di'reitos 1 Pelo menos, o seu' ex,emplo

.'

poderá ficar.
.

comB «escarmento» a futuros «sicários do jornalismo»,,

.

'Encontrado o navegador solitário
"

Como nos «contos
da carochinha» I

Ano X��I I

Las Palmas, 31 (U. P.) - ni'cado· oficial das fôrças na

Foi encontrado o famoso nave-I vais norte-arnertcanas encer

gador solitário, o argentino

I
rando as pesquisas e dando co

Vito Dumas, numa pequena mo definitivamente desapare
ilha entre Cabo Verde e as ilhas cído o navegante solitário.
Canárias. Há cerca de 4 sema-

-

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

nas Vito pumas zarpara de
Cuba com destino aos Estados
Unidos, onde não chegou. Da
do o alarme causado pela fal
ta de notícias, as autoridades
norte-americanas e britânicas L d

.

on res, 30 (U. P.) - A
iniciaram uma serie enorme de mais alta corte do Impériopesquisas para localizar Ilhas Britânico, o Conselho Privado,entre Cuba e os Estados Uni- decidiu hoje que um simplesdos. Hoje, quando as esperan- mendigo indú é na realidade o
cas eram cada vem menores, "rajah" de Bhowal, senhor âusurge a notícia de que Vito ma fortuna imerusa: Trata-se
Rumas foi encontrado num de Ramdra Narayan Roy, que

atíva nos debates e decisões dai ponto muito afastado' de sua durante mais de dez anos tia-
"- rota. Embora faltem informa- g'ou esmolando pela Iruiia, ata-reunIao" -

dít_
'

f
" çoes, acre I a-se que a pequena cada de amnesia completa. EmA oraçao I de l\folotov OI embarcação de Vito Dumas foi 1920, entretanto, alegou ter-seconstderada sumamen�e, eon- surpreendida por uma forte lembrado de que fôra, reiiecill ...,,.}rb.. por todos os delega- tempestade e depois arrastada que [ôra dado como morto e

dos tendo sid'o o' representan- para fora da, rota pelas corren- colocado na fogueira para ser

te soviético muito aplaudido tes n:arítim�s da região.
. queimado, de acôrdo com sua

,
' , , " O Interessante no caso foi liaiã U h t

.

a�, atacar q�a.lque�" "m�nif"esta- que a descoberta de Vi.to Du-
re unao. ma c uva orrencial,

- .
-

.

d entretanto, apagara as chamas,çao de domínio arbitrárfo as mas tão fora da rota de sua/ 'e êle iôra salvo por mendigos,grandes nações. viagem coincidiu com o comu- mas perdera a memoría: Desde
então, essa história vem cor

rendo os tribunais, pois a viuva
do rajah insistia que seu mari
do fôra mesmo queimado. Ago
ra, o rei mendigo parece ter
vencido 'definitivamente a ba-:
'talha, conquistando o tesouro,
a rdmha. e o tirano daquele pe
queno Estado na Begala.

"
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Sérias divergências na Conferência da Paz
\

,

Paris, 31 (U. P.) -- o chan-I tro do Exterior ll'1olotov no

eeler australiano, sr, Evatt.] discurso que pronuncíou hoje
"inteneiu para apoiar a pro- na terceira reunião da Confe
posta holandesa, no sentido de rêneía da Paz. Acrescentou o

que as decisões da Confe,rên-I delegado soviético que as gran-
da da Paz sejam tornadas pe- '-

los Quatro Grandes, 'impediria I
as emendas aos ante-prnjetos
já elaborados pelos Quatro
Grandes.' Falando com bastante

não falavam nessa regra dos
dois terços, que só surgira à
última hora. PQr sua vez, o

primeiro mínístro grego 'I'sal
daris anuncíou- que

-

seu país
aprova plenamente o ponto de
vista holandês, sôbre a apro
vação das emendas com maio
ria simples. Incendiou-se o Gro

.

pO' ,Esc'olar 'delia
, Regis, de Videira

azedume, Evatt disse que os

eomunícados sôhre as confe
rências d€l Moscou e, Potsdam

Para . fazer emergir o submarino
Diante de Bikini, 31 (U. 'D.) sobreviver á explosão, sofrendo

-- Os escafandristas da mari-. avarias muito menos consíde
nha .desceram nas $,gUa,.s rádio- ráveís do que as recebidas pe

.j atízas da baia de Bikini parà los grandes e pesados.
examinar osdanossdrndos pe-
'los--submarinos que estavam I1I"senhowe'r' chegara·submersos. o primeiro objetivo n '

dos escafandristas é localizar o domingo próxl·moSkijack afim de ligar as man-

gueiras de ar para fazer o sub
'marina emergir para que os

* des potências não devem Im- observadores possam examinar
Parfs, 31 (U. P.) As de- pôr sua vontade sôbre as pe- seu Interior. ,

(l�rações de Evatt, na Comís- quenas e que tôdas as vinte e Entrementes continua o tra

são do Regímento, provoca- uma nações representadas na }J�lh� i,ntenso de limpar de l'�-
C 'f

A'"
d

díoatívídade a estrutura de va- Notfcías aqui recebidas in-ram: víolenta reação dei 11010- on ereneia. evem ter voz rias unidades, usando as tur- "formam que se mamítestou via-
tov, que pronunciou a l'espei-I mas. encarregadas desse traoa- l-ento incêndio no Grupo Esco-
to um discurso de meia hora. lho borra de café contra a rá- lar Adélia Regis, de Videira,
Começou dísendo que a tenta- E r d dioatividade., na madrugada de terça para
tiva das pequenas nações, de m pe e De acôrdo com os técnicos, quarta-feira,

por outra parte, salienta-se que Segundo as mesmas notí-derrubar as regras estabeãeeí- ,

li
., elas, nove classes teriam sidoos naVIOS igeiros conseguiram "

das pelos Quatro Grandes, não guerra atíngtdas pelas chamas, cau-

passava 'duma "caca,e 'vo- sando prejuízos avaliados em
tos", 1Ia.s estava certo de que' Jerusalém, 31 (U. P.) - O As 'duas 11·10sol.l·as

. seiscentos mil cruzeiros.
os Estados Unidos, Grã-Bre- Exército britânico converteu Os srs. dr. E1pídio Barbosa,
tanha e a França apoia)iam a Tel Ay�'v num ve�dade.iro cam- -Nova York, 31 (U. P.) - A Diretor do Departamento de

I po milita d revista Fortune publicou um Ed
-'

f L' Bexig'ência russa de que a Con- r em p� e gu�rr�. ucaçao, e pro. u!z ezer-

f A • ,

'
Entrementes, forças moveIS artigo destacando que as duas ra Trindade teriam viajadoereUCla so relcom�ndasse mo- realizam a mais minuciosa filosofias anti· norte-america- Washington, 31 (U. P.) ontem mesmo, tão logo tive-

d�fioo,ções' nos anteprojetos busca domiciliar de que se tem nas de maior fôrça no Conti- O Departamento da Guerra mm oonhedmento do ocorri
dos tratados de Paz por maio- memória, afim de descobrir os nente são o comunismo e o ,pe- anunciou que J general Eise· do, para o local do sinistro,
,ria, (la dois terços, e não por autores do atentado que des- ro�ismo. No aru,f5:o .referido e�-' nhower partirá ari1anhã, por conduzindo gl'ande quantidade
ma.l"o "" s" I C E . tt truiu parte do Hotel Rei Db..vid prlca-se a necessana forma de 'via aérea, com destino ao, Rio de material escolar afim dena Imp es. omo lia '

b t 'd
,.

J J
'

O t' C
f" .' matand(:; mais de 6.0 pessoas com a er esses OIS pengos, ga- ue aneIro. E}n IgO OI':lan- suprir as cria;nças matricula-

8.A lr�ass� que assll� � Confe- As pa1xulhas inglesas inter,' rantinçio, ao mesmo tempo, a dante em 'Chefe Aliado na �u- das naquele. estabelecimento
reUCla nao consegUIria fazer rogam 'cada ,homem e mulher democratização llurp plano i'opa passará por Pôrto Fico, de ensilno.
qualquer modificação nos pro- da comunidade judatca' a �'es- econômico d� conjunto

.

capaz

l
Belém d� Pará e.:r�'a�al, cheg�n- LOgo que est�jamos de pos

jetos, ll'1olotov l"etrucou que só peito dos te�roristas como 101'- de .elevar o lllvel (,ia ContInente �o ao RIO no proxlmo domIn- se de melhores notícias, infor-
um profeta poderia predizer ma de localIza-los e dete-los. OCIdental. i go.

,

maremos nossos leitors.

isso. T�rminou advertind� os Se?undo i��ormações. oficiais,

A
r' .'

b·'" d U'
, " " ate agora J:a foram Interroga- ,

.

_I!::::�í�:�:�d�::cE:::E·r:�!�:�:L�::���E::1:::�I'· UDI"a am 1P.80·, o ra'SIChanceleres. Outros 25 judeus foram detidos ti y -

. ,

*
\

.

por 'suspeita. _En�re, os detidos, Paris, 31 (U. P,) - OMini.�-· no àecurso da. nossa formaçacDEVEM PAGAR POR, TEREM entr,etanto, nao fIg'ura nenhum tro do Exterior Brasileiro o
do mundo, sem diferénça en- política, histórica,' jurídica' e

AGIDO COMO VASSALOS
-

l'�der conheddo nos meios israe- 'sr. João Neves 'da Fontour� fa- tre grandes e pequenos. Par8 espiritual, e as que possam ser
.

"
' lIstas..., 'lOU hOJ'e no plena'rI'o da Co"'_f€- essa cooperação, o Brasil 'nãe .

'd•
L' eXIgI as pelos interêsses doP�laClo do Luxemburg'o, � )?refe�t� de. Tel AVIV" g.ue rência de Paz. E disse que a

esta,belecerá qualquer limites. Brasil". Recordou a <;eguir queParJs, 31 (U. P.) - Os países D,S�ISrJu vanos mcerrogatonos, únka ambição do Bras,�l é de Textualmente, o sr. João Ne-
o Brasil já partiJCipara da prisatélites devem pagar por t�- mostra-se .d�s�ontente p�l� fa- cooperar no estaJbelecimento ves continuou,: "Vimos aqui meira Conferência de Paz e de

rem ag'ido como vassalos da
to dos tbnta�LCtos admitIrem duma paz e na restauraçãc sem 'Jutras obrigações ass:l!lli- lineou (I papel desempenhado

.Alc'manha "" q.ue os, erron:s as se refugia- das bases d efé, lealdade e das que não as' detemiinadas pelo seus país na segunda guer-, declal'ou o MIllIS- ram em sua cIdade. respeito mutuo entre os povos. pelos principias, estabeleciúos ra mundial""
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1- SHELL-lEI BRAZIL LIMITED

-

II
I

COMUNICACAO
CARLOS HOEPCKE S/A COMÉRCIO E INDUS
'fRIA, agentes em Sarrta Catarina da Anglo Mexi
can Petroleum Company Limited, vêm comunicar
à sua treguesía e ao comércio em geral, que. con

forme Decreto número 21.377, oublicado no Diário
Oticial da União, em d s ta de 26 de julho do cor

rente ano. a sua agenciada produtora dê derivados
de petroleo, passou a denominar-se:

Com a gratificação diária de Cr$ 12,0" (do
ze cruzeiros), correndo a despesa por
conta da dotação 1�035, do orçamento vi

gente:
Donatila O. de Abreu para, no Grupo Es

colar "Ruy· Barbosa" J de Joinvile, substituir:
por trinta dias, o Contínuo Júlia d.e Oliveira

Cordeiro, que requereu licença, fi contar de
9 de julho de 1946 -.

Com a gratificação diária de C.r$ 13,00
(treze cruzeiros), correndo a despesa por
conta da dotação 1·035, do orçamento vi

gente:
Rosa Luz Silva para.: na Escola mista de

I'Salto Weissbacli, distrito e município de Blu
menau, substituir, por trinta dias, a professora
Alda dos Santos Coelho, que requereu licença,
ii contar de 5 de julho de 1946. ICom ii gratificação diária de C"$ 1S,eo

'

(quinze cruzeiros), correndo a despesa
por conta da dotação 1-035, do .orçamen-
to vigente:

O eernplernentarista Iraci Machado Vieira
de Sousa para, no Grupo Escolar .i Felipe
Schmidt", de São' Francisco do' Sul. substi-

Poftaria� de 18 de julho de 1946

ro INTERVENTOR FEDERAL .RESOLVE.
Retificar: ..,

Para Oleta 'Garcia o nome do extrannme

rário designado pela portaria n, 2.086, de S

de abril de 1946, para exercer a função de
Professor de 'Educação, Eisica e pela de n.

2.094, da mesma data, admitido na função
de Professor do Gt..llP_O Escolar lO Professor
Jôsé Arantes", de Camboriú.

Dispensar ;
Geni Gomes da função de Professor Auxi

Iiar , referência II (Escola mista de São
.Bento Baixo, distrito de Nova Veneza, muni
eipio de Cresciuma),
Leonor Barreto da função de Professor Au

xiliar, referência II (Escola mista. de Itagua
çu, distrito e município de Irnarur),

.
_ Conceâer disf.ell.sa:� Aó j!;rõfessoi' Júlio da Silveira DinÍz, do

o ano letivo de

--.--.:
.

,Elo;(lÜIópolis, em 31 de julho de 1946

Curso Complementar anexo ao Grupo Escolar
.�, Santa Catarina", da vila de .Capinzal, no

município de Campos Novos.
Ao professor Júlio da Silveil'�. Diniz, de

auxiliai de inspeção, da vila de Capinzal, no

municíp-io de Campos Novos.
A Maria José Machado, da regência de clas

se no Grupo Escolar "Mauá", de-Oficinas, ci
dade de Tubarão, a contar de 8 de julho de
1946.

.

... A Dalvina Barbosa p� Aguiar, da função de
Professor tompl�mentaris.t,a, referência IV

.,'(EscoJ� mista d� Amâncio, distrito e ,rn:úlicrpio
de Biguacn).

"

A 'Consuelo' Borba, (Ia função de" Professor
Cornplementarista, referência IV {Escola mis
ta de S. Bento Baixo, distrito de Nova Ve
.meza, município de- ·Crescit.u:ná).:
A, Diná Brognoli, da futfçãp" de Professor

substitt�t(} do Grupo Escolar ';'Mauá ",·de Ofi ..

cinas, .cidade de Tjlba_rã.\5 ·'a:"contar de, 8 de
julho de.. l!146.
Aámitir:
Cândida Cunha, na função de Professor,

�r.ef�rê�cià III, corr�ndu � despesa por conta
da dotação :.1-034, do 'orçamento vigente, a"

Contar de 2'5 de fevereiro" de 1946 (Escola
mista de Centro 'Fernande�, distrito d. São
JOão Batista, município "de Tij.ucas).

José Gonçalves de Lins, na função de Pro
fessor, referênci� III, correndo a despesa, por
conta da dotação 1-034, do orçamento vigen
te, a coutar de IOde julho de 1946 tEscola
mista d� Linha Concórdia, distrito de Pira
tuba, municipio de Campos Novos).
Ad -�eite, na função de Professor A l1xiBar,

referência II, cOl�rendo a despesa por conta.
da dotação 1-034, do' orçamento vigente (1';s
<x.>,la ;ú';'�ta, de S: Bento BaixQ, 'distriÍo de No
va Veneza, município de Cresciuma) .

Judite R�sa' e Silva, 11a função de Profes
sór Au:;üliar, re"ferênêia II, cor�'endo' a despe
sa pór conta da dotaçã'o 1-0'34, do. orçamento

vig�pte (Escola' mista de Lagoa do ()vetá,
di:s�ritQ' e m;micípi�. de Araranguá).

;� 1vIar-colina da Silva Ribeiro, na função de

....
Serviça1, referência, II, 'corr�ndo à despesa
poi- carita da dotação 1-034, do' orçamento vi
gente (GrupQ ·Escolar "Gustavo Richard", de
CampGs �ovos).
Ira.cí ·Trevisa.ni, na função de Professor

Auxiliar, referência II; correndo a despesa
por �onta da dotação 1-034, do orçamento vi
gente, a contar de lO de julho de 1946 (Es
cola mista de Piratuba, distrito do mesmo

nome, município de Campos Novos).
GenÍ Gomes, na função de Profe�sor Com

plementarista, 'referência IV, correJ;ldo a des
pesa por conta da dotação' 1·034, do orçamell
no vigente (,Escola mista S. Bento Baixo, dis.
trito de No�a Veneza, município de, Cres
·ciuma)..
Ivo Serrão Vieira, na' função de Lorutor,

;" referência IX (Departamento de Educação),
correndo � despesa J?or" Ç,ollti' da pQtaçã'o .. loOJ_4
do orçamento vj'g'ente, a contar de ] 7 �e maio
de 1946. "

Maria das Neves Manuel, na função de
Professor Complementarista, referência IV,
correndo a despesa por conta da dotação ..

1-034, do orçamento vigente (Escola mista de
Amâncio, distrito e município de Biguaçu).'

Designa.,.:
Com a remuneração diária de Cr$ 15,00

(quinze cruzeiros), correndo a f!espesa
por conta da dotação 1·034, do orçamen
to vigente:

A complementarista íris Keuneckt::, para
de 1946, a fun-

Vieira, que requereu noventa '{90) dias de

licença.
A profes�ora Eurídice Carneiro Tietzmann,

pC! ra substituir, na Escola mista do Ribeirão
d'Areia, distrito de Itoupava, no município de

Blumenau, a professora Erna. Ana TralJp, lJ.ue
l-equereu noventa (90) dias de licença.

. Li,re�se da Coceira
Exterminando os' Parasi-
tos que .a Provocam r

Se V. quer se livrar rapidamente da
coceira que o aflige e perturba a sua

vida em sociedade, ataque 'ãireta
mente "a causa do mal-com PARASI
'fiNA. I;>ARASITINA impede que 0$

parasitos da, coceira se reproduzam,
exterminando-os completamente. Seu
efeito é rápido e positivo. o pruri
do desaparece e sobrevem uma sen

·sação imediata de atívío e bem-estar.
Sua. aplicação é. fácil e- agradável.
Não contém enxofre. Por isso não.
mancha ÍI pele e a roupa e nem deixa
cheiro. PARASITINA é também indi
cada contra sarnas, frieiras, falso
ácido úrico, comichões, picadas de
I",",,-tos, bicho de pé, etc. Em qua1-'

Pa�ras�itjUã

tui r, por sessenta dias, a professora
Olivet Gonzaga, que requereu licença,
tar de IOde julho de 194_6.

Leonor
a cen·1

AUME�TE·

A complementarista Ivanise Maria Cabral
para, no Grupo Escolar "Maná", de Ofici
nas, cidade de Tubarão, s�bstituir a profes ..

sora Luci Barros T�ixeira, � contar de 9 de
julho de 1946.

A. complementar ista Dulce Machado ;l'ara,
reger classe no Grupo Escolar �, Mauá ", de
Oficinas, cidade de Tubarão, a cont3;T' dOe 9
de julho de 194-6,

Com 'a,'gratificação' diária 'd� Cr$ "11,00'
(dezessete' cruzeir.os), correndo' a despesa
por conta, da dotação 1-035, do orçaraen
to vigente:

A normalistá Célia LobO de Figueiredo pa
ra, no Gr�tpO Escolar "Olivio ÂmQriiri''', da
Trrndade, . municipio de Florianópolis, substi
tuir a.' professora Ione Maria da C�st�, que
r�quereu licença, a contar de IOde 'JUlho de
1946..

'

.A.
.

normalista Joaguina Blumemberg' para,
n� ,Gr.up:o Escolar UA�quidiocesano São Jo.
sé "',' de· FlorianÓpolis, substituir, por ':-: trinta
dias, a professora :Jda Gomes J\�endonqa, que
requereu licença, a contar de' 8 de julho de
1946.

.

A no�malista Norma Brasil Baião, para, no

Grupo Escolar "Lauro Mül1er", de' Florianó-
polis, sub�tit'uir. a, professora Maria 'Barrei- seus negócios em Sãó
ro�, a 'contar de "4 de 'julho de 1946.

.

Paulo. confion61o-os- aCom a gratificação auuaI· de Cr$ 600,00
(seiscentos cruzeiros), correndo. a despesa MARIO SCHAEFER I'

por co'nta da dotação 1-029, dó orçamen-
to vigente: Representante I

o pr6fes�or João Edú Cola�o; para AUxiliar Ide' Inspeção do distrito 9'e Capinzal, "no

mu-,
Caixa Postal, 5756

Inidpio de :Cari1po� Novos:
'

l'Com a g atT
-

I d C $ 150 End. , Tel.: Mafiély·r "caça0 mensa' e r . ,00
.

(cento e.. cinq�enta cru.z,�iros), currendo
a despesa por conta 'da dotação 1·028, do

'

.... _

orçamento vigente': d� ·julho de 1946.
A professora Solange Mazarakiz ·Ramos pa

ra, no Curso Complementar anexo 'ao Gru,po
Escolar "Lauro J\1:üIler", de Florianópolis,
substituir 'ã professora J\1aria Barreiros a con�

ta,· de 4 de julho de 1946.
'.

Com a gratificação mensal de Cr$ 150,00
(cento e cinqüentá cruzeiros), correndo
a despesa por conta da dotação 1·(135, do
'orçamento vigente;

José Francisc@ Leite para, no q,rupo Es,co
lar "Gus,tavo Capanem� '�: da vila de Presi�
dente Getltl ia:" no município de Ibiram�� subs.
tituir, a contar de 2 de 'julho de 1946, " Ser
vente -Maria Ca,etano, que requereu vinte (20)
dias Ide licença.

-

, "

Com a gratif'�erisal dó C�$ 300,00
_... (tf�:z:�..t�� .. " çru.z�,;-��)��t.:�n99, it ��d�sl2,�s.ª
por conta da dotação 1-028, do órçamen-
to vigente:

O p"cfessor João Edú Colaço, para o Cur
so Complementar anexo a,o Grupo Escolar
"Santa Catarina", d'a vila- de Capinzal, no

. município de Campos Novos.
Com. a gratificação mensal de Cr$ 300,00
(trezentos cruzeiros), correndo a despesa
pór conta da dotação 1-035, do orçamen-
to vigente:

"

A professora Semíramis Duarte Silva Bos
co para, no Grupo Escolar li Teresa Ramos",
da vila de Corupá, 'ne município de' Jaraguá
do Sul, substituir, a contar de .I de julho de
1946, a pn;>fessora AIzir� Ferreira de, Paula,
que requereu frinta (30) dias de licença.

O professor' Henrique Bueno de Oliveira PSi
ra, na J;scola mista de Lehon Régis, no mu�

nicípio de Curitibanos, substituir, por noven.

ta dias, a professora Ismênia Vieira Grane
ma:nn, 'que req\lereU licença, a contar de' 3

A professora Carmélia Salomé Pereira da
Silva para; na Escalá mista de ItacôrobÍ, riis·
trito da 'l'tindadet no município .�de Florianó�
polis, substituir, por cento e vinte dias, a'

professorà . Diamantina Vieira "TonoE, que re

quereu licença, a contar de '10 tle julho de
1946.

� A. professora Avaní Dittrich para, no Gru

po Escolar U Altp.irante Barroso", de Canoi

nhas1 substituir,' por 15 (quinze) ,,' dias, a pro
fessora Aline 'Teresa Dittrich, que requereu

licença, a contar de 4, de j ulhu de 1946.
A pF-afessora Carolina Martins para, no

Grupo Escolar "Polidol:o Santiago", de Tim ...

bó, substituir, por �rinta dias, a prGfessora
Acires Piazza, que, requereu licença, � contar

d. 8 de julho de 1946.

Ã--p�-;{�s;��;' c�iTp�'-R�sãh;a-'-SilveTt·a para,

,no Grupo Escolár "Gustavo Capanema". de
Presidente Getúlio, município de Ibirama,
s�bstituir a professora' Irací Lúcia GandoIfi,
a contar de IOde julho de 1946.
A professora Maria Rosário dos Santos

para, no Grupo Escolar "Abdol� Batista", de

Jaraguá do Sul, substitui.r, a contar de 10 de

julho de 1946, a professora O iia Leopardo

exercer, até 30 de novembro
ção de Profes�or no Grupo Escolar �'Rauli
no Horn'�, de lndaial.
O complementarista Clito Cesar Rebêlo, pa

ra exercer, até 30 d,e novembro de 1946, a

função de Professor no Grupo Escolar ..Prof.
,José Arantes", de Camboriú, a contar de 4
íJe julho de 1946_

A professora Jair Simas da Silva, para se

B iblio!eca Escolar do' Grupo

Il\1:eireles", de I.tajaí, �t1rante
1946. I

encarregar da

Escolar "Vitor

Laboratório
.Radio-Tecnico-Eleetron

Fundado em 1935
'

M"Jltagem de rádiol: Ampli
fica.!iorel-Tranlmill.oll'e.

Mahriel im"portad,. direta
-

mente dOI U. S. A.
Proorietário

Otom'tr Georges Btihm
E�..cb e - Tecnico - Prof,"iOfla)

formado na Europe:
:tlorianópolil

Rua J�io Pinto n. 29 -- Sob_I
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portu·
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penhol.
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etc.
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Oicionário•. etc.
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PEDRO PA'ULO MACHAlJO
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Esportes

.... ,
,

. � -- .

FA�ltIÁÇJAS DE PLANTA0>
de plantão diu"ante O rnês de�'-

s:,lagôsto:
3 --:- (Sábado à ta ..de) - Farmácia Espe-:-·

'rança - Rua. C-ot1selheiro :Nlafra.
4 - Domingo __:_ Farmác��.. ESP;fança _;_,

'Rua Conselheiro :Mafra. .,

'

,

la __:_ (Sál,ado à ta ..de) - Farmácia Nel-·

.·son - nua Felipe Scbmidt.
11 -,D0111ingo - Farmácia Nelson,- Rua_'

Felipe ScJimidt.
It _: (S'ábado à tarde) - Farmáci� Mo-·

derua - Praça 15 de Novembro.·
18 - Don:lÍngo - Farmácia :Moderna --

Pl-aça 15_ de Novembro_
24 - (Sábad à. tarde) - Farmácia Sant",.·

Antônio -' Rua João Pinto:
'25 - Dot'nin&,o - Farmácia Sa.nto Antônio-,

- Rua João ·Pinto ..

,- _:_ O' servi·ço !lotuft;lO 'será: efetua'Clo peJ:J:,
Farmácia Sanlo Antônio, sita à -rua JoãG� ..

Pinto.
.

,
..

i

TELEFONES MAIS .rIE·C·ESSITAD05
Bombeiras .........• : •... • . _ 1313
Polícia , .. _ •.. __ 103ii" '

Delegacia O. P. Social :. _..... 1578<"
Maternidade ................•.• _. 115'
Hospital Nerêu Ramos ••...••• _. 831

_

Santa Casa .................• _. _. 1036>'
Casa de Saúde S. Sebastião. __ ." __ lUZ·
Assistência MuniCipal .•...... _... 166&'
Hospital Militar' .•.•...•.....••• 11�1
14" B. ç , _ .. l-HO'"
Base Aérea ......•..... _ .•. _ • __ • 786""
7' B. l. A. C. .... _ ..• .... _. 159!i
Lapitania dos Porto. , •......... _ •• 13811,·
16" C. R. _. 1608--

Fõr�a P.�licial -

-"i
-- 112501Sl'Penltenclana c .

"O. Estado" _ •.......•.• - ·�0625:
,

6fA G".zeta" " .. _ . _ p .

"Diário da Tarde,,1 1579
L. B. A. . _ . . . . •• 1641
Emp.. Fun<T�ria Ortiga .•... _ •• , • Wil
... ' "', .

I

Deseja obter
emprego?

Procure .então a noss. Ger�.
da e _p'reencha a nossll '''ficha de
informações úteis", dl\ndo tôdatJ,�
as indicações possíveis, que ter....
mos prazer em recomendá-lo (a)";
aos interessados na aquisiçDO """"'
"ons fundo-nários, (as)_
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LIRA TENI8 CLU�E�--S·ábâdo, dia 10 de agosto, ((Uma N�ite de Neve»,
'�gr'8rid� soírée promevída pelo Grêmio Icaraí, .

I filiado ao Instituto Brasil Estados 'Uni
dos. Início às 21,30' horas. �lesas a serem' reservadas na Relejearla �'oritz;

,p�rtir. do dia 5, à _ Cr $ :20,00.:
·a

:ICUBE DOZ'E DE AGü�TO - DIa 3
21

'.
.

lO ", .' . .",

ree com. IniCIO: as
,

de agosto,
horos.

sábado, SOI-
•

, \

'W,.

I Um voto de "pesar Da Asse'mbléia CODS-II tilHinte p�l� fal�cim_eDto. do. adv�gado I

ANIViERSÁIR]OS
.'

"

.

AcácIo Moreira, "'.,
'

'. Discurso 'pronunciado pelo Depu-I putado Estadual á Antiga Assem-
,SRA. 0.RLANDINA GONÇAL-I tado C.atarinense Otacilio Costa, na bléia Legislativa de Santa'Catarina.

.VES NOCETI sessão de 23 de julho de 1946. Foi Deputado Estadual em di-
Deflui, hoje, o aníver.sarlo O SH.' OTkCtLlO COSTA - Se- versas Legislaturas, Více-Presíríen-

.natalícío da exma. sra. orlan-I nhor Presidente, peço a palavra, te· da Assembléia e em 1930 havia'

.dína Gonçalves Ncceti, digna para apnesentar um requerimento. sido indicado aos sufrágios -do elei-'

.espôsa do sr. Romulo , Noc.eti, 'O SR PHES.IDBNTE - Tem a torado para o cargo de Vice-Gover-

.índustríal residente em Itajaí, palavra o nobre Representante. nador do Estado é .el�ito.
,e genitora do sr. SIdnei Nccetí, O SR OTACiLIO COSTA Em carta recente dizia o meu ve-

�proprietário e diretor-gerente Lê o seguinte discurso) - Sr. Pre- lho amigo advogado Acácio Morei
.desta folha. sidente, Srs. Constituintes - O te- ra : Li teu formoso discurso sôbre
Dotada de um coração bonís. légraf'o 1}0 seu habitual locoismo, a individualidade do nosso grande

.símo, espírito afavel, a natalí- transmitiu-nos esta manhã uma do-' amigo e chefe CeI: Pereira tTe" Olí-
-cíante terá oportunidade, nes- lo;i)sa noticia! i ' verra ..

, -ta data, 'cercada do carinho de, .Faleoeu, ontem, em Santa Cata-: "Fizeste justiça ao. nosso grande
"seus. filhos,' genros, noras e 'ne- r in a, na cidad� :de "Florianópolis, morto!

.

.1

',tos, de. r�ce�er as mais ,C�rcr(}� I maior de setenta 11.l10S, porém- em Tenho acompanhado com viva Nome
, ... _

.sas f�llCItaçoes, o� quals. nos i plena atividade profissional, o ad- simpatia os trabaÍhos da elabora-
"assOCIamos, respeítosamente.: vogado José Acácio Soares Morei- ção da nossa nova Cartà Constitu- Endereço_.....;,-----..;.------ ......._•

, ' ra. Cedeu à lei fatal da transbtor ie- cional e estou certo' que ela será
:SRA. ARMANDA HORS..TMAN dade da vida humana! .

" Localidadeurna ex,pressão· da nossa' cultura ------
PEREIRA Seu amigo há longos anos e com- jurídica e uma garantia parav-, um

Registamos com prazer, na panheiro de lides forenses e por regime efetivarrrenfe v llvr-s e demo
-efeméride que hoje transcorre, muitos anos de pesadas campanhas edtico.

. O aniversário notalício da ex- políticas é com o mais pro'fundo'
Da Comissão Estadual de Preços, recebemos

Desígnios da providência! o segumte:
•

,ma. sra.' Armanda Horstman pesar que pedi. a palavra para Mal pensava que Ioso depois .'
"O jor-nal "A Gazeta", ""'sta capital, publi-

Ui
�

\l cou, com destaque, na 'ediçã� de 31 do corren-

'Pereira, digna espôsa do .sr. transmitir á Casa essa infausta 'no- aqui esfariá para em nome de te, um editorial que merece profundas retifi-

',�arlos da Costa Pereira, nosS? i tida; Como companheiro de lides Santa Catarina prantear a sua mor- ca�':;�ndo I) articulista, bouve grande número
.ílustre colega de Imprensa e di- forenses, . advogando na inferior "e.'.

I de clamorosos pê.:hdos de providência à Prefei-
, u

.

Teatro A. de Carvalho tura Municipal, devido ao fato de .nâo estar.retor da Biblíotéca Pública, instância, ás cansas dos meus cons- Repito aqui a Irase conhecida do sendo cumprida a tabela de preços de Floria-

'P íd t d "CE�PE" tít
.

t I troei ,,l S ÁS 8 30 horas nópolis, vindo mencionados vários 'gêneros cujo
: -:e�I en e a :'" .

e secre- I u�n es �ral1l pa rocina.... a� no n- .gl'ande pensador e filósofo Nietz-
'

tabelamento estaria sendo desrespeitado. Prosse-
tárío da Interverrtoria. penor Tnbunal d !\ 1 ' .. e continuando a apre- gue o autor do editorial alegàndo estar a Co-. � ..' .

'

.. _ .... e., pe açao e no che para diz'er que o ilust.re ca'taÍ'i- ta
-

d'
. .

missão lI1unicipal de Preços na impossibil;dad"A d t ta d ... S T b I F d I sen çao e mcomparaveiS su- I15 lU
. a.ma, q,ue. e_ "'0-," upremo n. una e .era pelo, ne.nse morreu gloriosamente, por- dé coihir t,,1 de.resoeito. desde que o preço da

..,t. d d b
.

a a Ih 1
. ceS'sos na mator temporada manteiga foi alteado. Afirma ainda que essa

__

.;a ;a, e .

0?lssrmo. ,cor ç; o � m.e� "Voe o a�ugo: � companlelrO,que gloriosamente morr,e,m> no di- alteaçã!) ocorreu à revelia da ,COlniSs.'if Muni.
roU.t._, relaCIOnada. na. S?cleda-I ad: o"ad� Jose, ACdClO Soa�es .."�Io- zer do filó�ofo, os. que , cumprem te�;����� �r���ncar sua. �i: ;;'b:':� �e!�td';:-��o,�;;iic:n;,f��V: \·de çatannense, recebera, por ,I1elra.,

. ".suà mis·sào. ". ":'. .. . ,e
" Graves inverdades há, nesse artigo, quanto

,

t
' ,. ..

t C t' I
. gr'ande: Companhia de Come-' à 'Comissão >Munieipal de Preços'de Floria.uó·,tCer O, �numero's '�UmprImen OS, 01110 O no ave c�tarmense e .j�- �cáciq Moreira _ � grande mor- pOlis e à Comissão Estadual de Preços, que é

,d.e seus parentes e 'pessoas de risconsulto, FranCiSCO Tolentmo t.o c·atal'·l·nens.e e llota'vel braSl'le<ro dias, apresentam: o órgão a que <> de âmbito municipal está
1, 'GUERRA DOS DEUSES técnica e aamínistra.tivamente subordInario·..

relações, no ensejo que ofere- Vieira .de Sousa, membro notável 1110rt'eu amando e .servindo á sua' .
.

- A,'primeira é a de qUG a CQmissão Munici-

."ce tão festiva data. da Comissão do Código Civi.J -

terra e � sua Pátriá.
.' . (O último Guilherme) jlóll tenha esgotado todos Os recursos de ação

AC1·C· M' d d 3 a'tos' de LUl'Z I!lle.sI"as. repressiva. A Comissã\l, Estadual nenhuma co'
I � 10 orelra era 3' voaa o pro S I" S P ". ...... municação .recebeu ne�fe sentido e tem razóe3

•
.

",' . -

O lqtO,. r. residente, a:tnLves'
_

..Uma. das' .maI·s extraordi- para admitir que a Comissão Mun,icipal nãoDR. CID AMARAL. visiOn'lIdo e morre agora, como {) do requerimento que passo âs está, 'de fato" inatiya. Ainda recentemente, de·

'Pranscorre, hoje, o aniver- decano da. Classe que êllé tanto mãos de V� Ex.a, seJa consignado
nárias apresentações do Teá� ���I, d� 6��t �u�l�:;ai�"fe!',�f.;..1s:ã� ;.��

..sário natalício do sr. dr. C.id honrou,
em ata' um voto ,dle profundo pesar

tro Brasileiro.' dQ pão, socorren-se do auxílio de militares
I .... 1

. 1 P .t""\_oC" para fazer executar 'a tabela. de sua auwria .

. Amaral, diretor do Liceu In,· r. e hn.la e. sempre demonstrou· p�lo falecimento d'o ilustre' catari- '. reçV\:>: Êsse fato foi divulgado, em primeira miW, pelt>
"dustrial A e 'competente erige- .,nQs seus trabalhos apre.dados nos

.nense e ,dI'ano compatrl'ut'a adv".<ta· _ Cad. numeradas Cr$ 10,00. mesmo órgã(} publidacitdári°d 'que ".gIOl·a alega a

..• � ...,., -

$ inação' e ím.possibm e e çontro e dos preços
.. :nheiro civil.

' Tribunais lima inegável, vasta e do José Acádo Soares M'Oreirà. Ba�coes .,...,.,.: ar 8,00. po!I' parte da COt1lissão Municipal de Preços de

X sa1bida cultura iuridica: (Muito !bem; muito hem). '
Camarotes - 50,00. Flõ��;���e .inverdade é a de que o preç<>

DR.. ANTÓN.IO LOPES' DS Filho da cidade de Tubarão, dle O orador ....nvl·a a'. Mesa' à se. Geral, '-- 5,00. da manteiga tenba sido elevado. à revelia da,
,. � - - CC>lJ1issão Municipal. O preço da manteiga nl>

'. <MESQUITA' <' .

'Origem 'hU!l:ni�de, subiu pelo seu guinte '4Imp. 14 anos". lfrodutor f"i fixad<> pell> órgão com�tente, a
..

. " , '. 'f A '.

d· d IMPER'IAL' A- 7 30 hr saber,'. a Comissão E.stadual de Preços, em reu-Deflui, hoJe, o anIVerSariO proprlO es orço, no ner· o gran- REQUERIMENTO,
. .

- s',' S. nião à qual cO!llpar�eram os lacticinistas dI>

":::rrataliciÓ do'sr; dr. Antôrii.) Lo- de sociólogo argentino Ingegnie- Requeiro ,seja; consagrado. na ata
_: Sessão Chies -. . r.d� �� ����ote:!.:id�i.dQI�:!�t!:�:teP�bl��:

'J>eS d� Mesq.u.ita, engenhelro ros; na�vida, êle abriu com seu pró-.d.e,. ho,J'e um võto'.·_,dft nrofündo.· :pe-
O DIABO DLSSE 'NÃO·' missão Municipal de Preços tabelou a mantei·

.

d '} uh'
" .,t' ("T�"'" 1 ) G' ga a varejo, com base naquela fixação do preço',.agrônomo. pl'lO ara 6, o seu su co - S .IU pie- sar pelo falecim'ento; 'Ontem'; em

ov,unl'CO or com: ene
no produtor, estabelecendo a margem de ., ..

• l� próprio esfôrço pela inteligên.- Santa Catari.na, do ilustre catad- Tierney, Don Ameche e Laird �rv�nj!.1o�arKe:���e\uanJ��e��e� I:c�í'eg�
:HElTOR DA COSTA MOEL- Cla, pelo estudo.

_

Era, sc;>hret,udo,
I
nense '!C. ex •.Deputa,d.'o. :.:E..,s,tadual, Gregg.ar.. :. �" .

.,
Ç"O de (I"e a fixação, ou mesmo a elevação de

d
.

d P d d E t L b' t h preQO! "anteriormente flxado"s" possa tolher aLM'iNN l�I1lA gr.an e, .coraçao - gran e mte- Aidvogado JOS.é:."ÀcádO So.ar�s' Mo- 1'0 uçao e rns
.

u 1 C

..
' ação fiscali�adora da Comissão Municipal. Aill'

é Faz-an.os, hOJ'e, O sr. Heitor lilgencla e grande coração.
. ret·ra.· ,

'

",. No .programa: 1). Cine DIa da q.ue se admitisse COluO "elevação" de preço,
a fixação (fejta; aliá,s, pela - primeira vez) do

-<la' .COsta 'MoelIniann. ,'" A'dvo,g.<1ado no.Su.ld.o Estad.o, mais j Sala d�s S'e'ssões,' 23 d� J�'Ullho de R�vista - DFB
.. , 2. - A Voz do preço da �lltejga "" pr<>dut<>r. tal encareci-

t de f d dad d M rui At 1 d d mento não redundaria em enfraquecimento da:
. ...

. . X
.

ar
.

lXOll' reSl enCla na Cf. '. e � 1946. _ Ota�ílio Costa. _ Tavares u O - ua 1 a es. capacidade de fiscalização dos órgãos preci,-
, MENINA JOANA DALVA Floria'nópolis onde exerceu sua d'Amaral. _ L'au"o Lopes. Preço: Cr$ .3,00 (único). t:"Sul' ei", que,,,, an�e�ormEented' aipós es�udos me'

,. t1ç 060S•. a �OmlSSa() sta lla permltlu o au-

"Na "efeméride -de hoje come- pr.ofissão 'muitos anos.. gosanoo. "Imp. ,14-anos�.�,..�. ,Oe"' ,monto cID .preço do sabã", e a Comissão Muqi-
.

...... f st· "a pri :..,-a sempre do. maior respeito como COMISSÃO ESTAPUAI. DI,'; �EÇO-S - cipal,' entre outros, I)S da batata, farinha de
Tl10ra maIS uAl.a e 1-. .....1 - ,

Realizou'se, a 26 do cW'rente., a 16- I'ntniã. •••• •.•••. I"" ••.• .• •••• mandi<Íca e milho, sem que por isso ficasse

-vera a !!:alante menina Joana profissi-ona� trabalhador, compe- da Comissão Estaduat de Preços. Teatro Alvaro de Carvalho prejudicada aquela capacidade.
� A proposta do fornecedor.,te c:>.rne verde ao .

. Como todo o cidadão' sóbre quem impende a

DalV"d, diléta filhinha do sr, tente e dle vasta cultura. Mercado Piíblico, encaminha-da pela Cpmissão AInanhã:, obrigaç;ioo de conhecer e. de acatar as leis, o

t· p' d PolI.'tico militante ·pertenceu seín� .:Municipal de Preços de F1oria<lópot;� íoi Illlâ, A'QUI 'E'.NTROU UMA MULHEr,,- articulista deveria saber que a defesa real e

;sg.. A\ntOIÜo.: Nunes '

ires., a nimemente reieitada. fica.ndo mantido. os I)o'e- ".... efetiva'do. povo, no sentido de impedir nma

Fôrç'� .POl'!·cI·al.,d·o Estado.. pre ao velho Partido Republicano ços da tabela ora vigentes. Ten40 sWo cOl'Lfir, I (A Mulher que v.eio de Lon- alteação cID custo da vida,·cabe,.de aeôrdo CDnt
-. mádo pelo proponente o preço máximo de .. ,. o decreto-lei 11. 9.125, de 4 de abril de 1946,

X que "lhe .conferi\! o mandat<? de De- Cr$ 2,50, por quil!l. <lo ga<l<> em pc. pôsto.m dres)' - 3 atos de Eurico Silva. às Comissões de Preços. Neste encargo, a.
. . Lajes, . e atendeoo()o-se aos mlntttlçSOS estvdos Comissoes têm agido. com, os recursos de que:MENINO SíLVIO CALANDRI- ;;'ernandc Vie!las, distinto .').fi-. realizados, às pesquisas efetuàdas e ao q-ue COMnn-"'IANTE'. ·D.'" .,um l' dispõem. Ainda recenteme11te, a Comissão Es·

NI '-' evidet1Ciou 'o relator do assun� a Comi.ssão I. .l:.d� a 1-. 'tadual ftegou uilãniPlemente a nerrnissão para
cial àa Fôrça Aérea Brasileir""l Estadual de Preços julgou iinl'rocedetrte 'a ale- Yl'O à Biblioteca dp Centru Aca. o alimento do preço da carne verde consumida

Na d�ta de ho]'e faz anos o
- gação de que a manutenção dos'atuais pTeços em Flarianópolis, muito embora a Comissão

.

,a, '. .;'.
�

.,

f' s�rvindo atualmente· na Base teria como conseqüênéia o r.rclOIla_"eo e· démico XI ·d'e. Fevereiro. Cou- Municipal; que """aminhou a proposta, bou-
men.mo SIlvIO Cala-?�nm, ,}lho Aérea desta ci:dade. falitst�� ::,d".;s�udos os d.idos recebidos fiara. tribuirás., assim,' para a forma. �i�r�sed��ar��e���i�íni�: ;�;u���Ço;�e cJ!ed�dO sr �i. CalandnnI, da 1': 1:" viuva do saudoso conterrâneo tabelaroento do queijo. ção e,uJtural dOs 'catarinenses que o peticiDnár.io se obrigue a não restringir
R e a 1 d I 1'0 do C.OI 010 Os preços do açúcar e da' fárl'nba de trigo, as co.ndi<;õeR atuais de seu forneciment(}". Teu-

. .p (caio a u 1 eo 'dr, Carlos Wendhausen. serão rigorosamente mantidos e fiscalizados na
.

de amanhã! do verifi<;ado, pOr .pesquisas tliretas, a impro<CatarluenSe. *
venda a 'varejo, evitando-se qual<juer aum<:n�o

("e h 'r" do cedência de certás alegaçães <lo requerente, a,
•.

do preço para os consumidore�. ampan a pro- lvro Comissâo Estadual de Preços não duvid'o,u.lhe
VIAJANTES: Da Comissã<l Centrál de Preços foi rec�· G. A. XI de Fevereir.o). em denegar·lhe o pedido. '

WEN bido o despacho telegráfico que 'se sep-h,e, Agindo na esfera de suas atribuições, a' Co·. -

SRA. ALAIDE PEDREIRA NOCETI "R.io. 24. - O e"",e)entíssim!l senhor Minis· mis�o' Estadual oe Preços está fazendo CUM•.

Pelo avião da Cruzeiro do Sul. Iro do Trabalho, ria quá)jd�de de presidente nâneia dos exploradoreS) Essa: Comissão de, prir a letra 'e o espírito do decreta-lei citadl>
da Comissão Central de P�eço.s, enca!"regou· veJ.-á tamb�rn cuídar da .fiscalização do. tabela·

que se destinou a impedir "o ençarecimenú> dachegou ontem Q esta cidade, pro- me de recomendar·vos o má,nmo cU1d:>do lJa mento e apelar para as autoridades policiais Vida. mei'cê do"cóntrôle dos 'preços, e não. tem.
cedente do Rio de Janeire. a exma. observância da letra e � espirita do decreto'

.

para a punição dos ihfratores. Cordiais sau- noticia fundada de que a Comissão Muuicipal
Alaíde Pedreira Noceti, ea-

lei n. 9.125, no sentido de impedir a eleva· dações.' Júlio Barata, diretor geral da Comig- de Preços de Florianópolis tenha deixadc> desnra. ção do custo da vida e obter Ia redução ou fi· são Central de Preços". .

pi)sa do anr. Mário. Nocet�. S.upe- ·xação dos preços. Esta recon'lendação não en· Os estudos das tabelas da primeira zona de- p,_·oc_e_d_e_r_d_e_;;.fO'1'_m_a_._id_ê_n_ti_ca_'_'. _

rintendente técnico da Empr&sa v9lve nenhum critério pelo qual' se abandone pe!,dem ora' da tabela de Itigua9u, que ·será

TT;'N. 'r;'ERNANDO VI."'GAS N' 1 d N - H k
a, defesa do prodntor ou se estabeleçam pre- ha,xada em breve pela respecttva Comissão

.Cu r I!I aCloua e avegaçao oapc e, ços que dificultem a produção e venda

nor-I
MurUcipal.

A data de hOJ'e regista o anl- que foi, reéebida no aeropo�to. por � mal d,os produtos. Constitui en�retanto a prea- Na próxima .sessão a Comissão Es.tadnal desua f<1mília e pé••oclI de suas re- I cnpaçal> funda�ental do Governo
.

combater Preços estu�ar,: ..
o requenmento. da. Cia.- versário natalício do sr. ten, I -

. t P?r todo" os metO.' qnaktue; encalec)mento da Wetzel Industnal e outr�s assuntos que estãoo çoes. Vl.d� e defender os co.nsumldores conb:a a g<l8 :om' andamento.

r�------------...;....-
I SELECOeS.'

,

I
,
I

COMPRE SEU EXEMPLAR I
HOJE ME'SMO! t

C�s����3'05

,

e,

Re(orte O pedtdo abaixo e remeta ao Escrttono Imobiliário
A. L. ALVES

Ao Escritório Imobiliádo A. L.· Alves .. - Rua Deodoro 3S .

Desej�nda comprar uma ca sa , te-r en ou chácara
(a.. inole ccrn uma cruz Q que de.eja)

p'eço remeter-me urna ficha de inscrição' do seu fichario.

, '.', .",",

OD".'t'O'ii)'
,"

c �

1:1 ',,'"CinesIHPERIAl,
'1'I01A BA COMISSÁO ESTADUAL IÚ�

PRE)Ç9�

". �

;,SRA.' LUCI CABRAL
,DHAUSEN

. Aniversár,i'a-se, :la efemériàe
'que hoje transcorre, a exm:.t.

sra. Luci Cabral Wendhausen,
•

APEN AS Cl'\I a.oo
(''''Dl eflt!la ínfima' quantia Voe•

está auxiliando o seu próXimo.
C81ltribua para a Caixa de EsmoI.
1108 lu.di«entM d. F1,orianópoU",

" ,
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4 o eJYAOO..;,.aulnta·'elra, 1 de _gosto de 1946

i. .. que as mqscas não

respiram pela. boda ou pela
tromba que possuem, mas sim

pelos poros do corpo.
2. .. que, apesar da cres

cente utilização das .quédas
dágua, três quartos da ener

gia mecânica atualmente pro
duzida no mundo ainda são
fornecidos pelo carvão mine
ral.

.

3. .. que as efígies que fi

guram em maior numero, de
selos são a da Rainha Vitó
ria, aposta em '3193 estam

pilhas diferentes, e a de Si
món Bolivar,' que .aparece
em 1213 selos também di-

1erentes.
4. .. que, apenas por fôr

ça da tradição, em mais' de
três mil cidades ou povoa
ções dos Estados Unidos e do
Canadá ainda vigora Q costu

me de .a munícípalídade : dar
o "toque de recolher" á popu- Presta 80S .seus represenbados informações criteriosas sôbre

lação, ás 20 horas no inverno a situação do m-ercado.

-e ás 21 no verão. ' ENp.EREÇOS;
5... que, na Inglaterra, . Matriz - São Paulo - R�a Gusporé, 144:_ Fone 4-58M.

and foi adotado O garro Caixa Postal 5 .. 7{;)6. - Tetegráfic,o Abeilil.·
qu O 01

.

.,., ,

I
comarca de Araranguá, em que é

pregavam-se sermões nas ígre- Filiai: L Santos RUl\ Jo;sé Ricardo, 43. - Fone 3.52,6. apelante o dr. Juiz de Direito e são

[as contra os que usavam, Caixa Postar 749 ,- Tel�'gTáfico' Abdil .apelados Hereno Lorêncro Borges e Torna-se públtco, para. co-

pois consideravam êsse uso.
'. . .

. sua mulher. Relator o sr. des. Má- nheeimento . dos motoristas, na
como um atentado á bon- To"nieartd1um ' Tónioo do coração I;io Carrilho, decidindo a Câmara interêsse do soeêgo públíco,
dade de Deus, .*que concedeu "0 T

.

di
.. - ,CI'V1'1 preliminarmente converter o que' é expressamente jirotbíde

amear, mm VIgarIZa o coraçao combate as aflições; c -,
'

,

,
", . '..

'

.

.ao homem cinco dedos para ' , 1 ,an
[ulgaanento em delígência, para que

O uso de b�s�na para chamado

comer com eles, saço, palpitações_ e alivia, os rins.
os autos baixem à comarca <ire ori- ,de passageiros a porta de do-

6. "
. que Nossa Senhora Fracos e convalescentes "em a fi� de ser esgotado o pra- mícílío, durante a noite. Aos

de Copacabana, embora tenha' O Stenolino evíca as moléstías do. peito, anemias, debilidade, ;0 de que os interessados poderão infratores será aplicada a mul-

-o mesmo nome da mais for- dá vida le saudê. nsar para r-ecurso voluntário. ta
.. de. �r$ .5(),O-O, e, AO dobro na

.mosa praia do Rio de Janei- Apelação de desquite n. 428 da reíncídêncía, de acordo com a.

TO; não é a sua padroeira, Usem o
\

Mo'lestia.s das senhoras -:- CólieacS comarca de Lages, em que á apelan- letra fi, III, artigo 123, do Cé-

mas sim da República da Sedantol contra as irregularidades luas visitas, distur- te o dr . .Tuiz de Direito e são ape- digo Nacional de Trânsito.

:SoUvia, 'onde seu templo, nas bios e mal. estar. E;vita comptícações. . hados 'Leopoldo Wanderlinde e sua

.margens do lago Titicaca,. Caetusgenol
.

_ ReguIJuizador d.o ·coraA.ço mulher. Relator o sr. des. Luna
é O maior e o mais alto 'Ô.a.,Amé- O Cactusgenol tonifica e regulariza. Combate as sufocações, Freire, d'ecidindo a. Câmara Civil

.rlca, do Sul.
'.

aflições, inchações e a falsa asma. 'negar provimento á apelação, para
1. .. que as côres nacionais

i confirmar a sentença homologató-
francesas são as'mesmas de . A Sptroehetína é 11m bom depurativo

.

ria do desquite.
.' ,,"

.

oito nações ameríêanas,
.

que A Sp.irochetina auxilia o tratamento da sífilis contra as ma- Agravo n. 602 da comarca de Ita-

.são Cuba,"Chile, Costa Rica, nttestações de dor mos ossos, pele, feridas, [ai, em que são agravantes Manoel

.
.Panamá, Salvador, Paraguai, Meigipan Para, cnratívos

Nascimento e sua mulher e agrava-'
co;:� Domingos e oa' Esta'dos A l' f

dos Juvêncio Azostinho da Silva e
,;::)djU

•

' • ".
'

pIque nas ertdas limpeza, arranhões iinf1l:imações, pícâds
�

Unidos. .

de insetos .e higiene.
sua mulher.

_

Relator o sr, des. Guí-

2 .. � que a Virgem Maria NAS FARMAC'IAS E ])R'O· l'1'ARIAS \ �h�rme Abr.y, decidi�do a .câmar�
foi' em 1943· deélarada o,ficial-

"

� .'Q' Civil 'não conhecer do reCUrSO por
mente general-do Exécito Ar- não ser o mesmp cabível na espé-

gem.,tino; e que aquela Santa
recebe c'bmq ·soLdo o

.
oquiva,...,

lente diário .de 10 dÕ,lares, im
portância que re:ve,rte inte

gralmente para os cofres da

Igreja 'Católica.,
.

3. ,. 'que o COlllpeonato, muri
dial de eSf�irro pertence' a Mr.
'T. Harringto,n, de Sal.t Lake

. City, nos Estados Unidos, pois .;:====:::==:::==::::::=:::=:::=:::;::::;:;=====::;::::=.
êsse cidadão espirra tôda vez ,: ,

Ique deseja, constituindo 'um ,CONTA CORRENTE POPUl.AR

,
-verdadeiro fenômeno. "

Juros 51/; a ..a. - Limite Cr$ 30.0:00,00
4 ... que, segundo umá velha.. Mov1ment'ação. c01tl .C1!!�ci�es_._� � ,

Íei escocesa, nos anos bissextôs Da"n d Di t ·t· F d )' S' I -1'
.

, '�I
qualquer mulhér s,olteira tem

. Cf) O . S ri O e era .'. 11., � fVU� ....

() direito de ,pedir em casamen-

�to a um homem nas' mesinas
- CAPITAL: . (",R'$ 60.00.0,000,00

-condições; e que, caso êste se
.RESERVAS: CR$

15,00,0.00o,.00._ .1,
, r;')lJ�'=,.

..

,'
..

recuse a coritrair núpcias, é Rua Trajano, 23 . FtorlanópoUs . 1
_

obrigado a pagar uma multa --------_--------- • _

de acôrdo com as suas posses.

�5, .. que só os direitos de .' II �
concesão do Canàl .Banamá,

.

'1\. r')�T._)G'
.

'\ DO" "3
�..

abecto á navegação em agosto .A.� . ,/ \_. 1- �
.
.... � A C',UTISde 1914, custaram aos Estados dr- "'L�

Unidos. a soma de lO milhões de
Dr. OSVALDO .8ULCAO VIANNA i'par ''P uH-

dólares, pagos ao govêrno pa- ".'
Dr:1. J. DE SOUSA' CAfJRAL !

\ r 'CREME
mana consagrada ao descanso;

I
ESCRITÓ�lO: Ru� Felipe Schmidt 52 - Sala· 5

.

t'
ri

res de unidadE)., a partir 'do dé- Edifício Cruzeiro - f'lQrianÓpo}is.
_ i. I',� ',II �dl·i.IIJ ,cimo ano de framquia á nave- _�.__�._! __

gação.
6 .. ' que, na Antiguidade, t·erça\-.:feira; para 0S assí-

cada povo tinha um dia da se- rios, a (luarta-fei-ra; para os

mana consagrada oa descanso; egípcios, a quinta-feira; para

q��, para o? romanos, era o dQ- os cartag .»leses, a sexta-feira;
mmgo; para os greg.os, a se- e, finalmente, [para" os judeus,
gunda-feira; para os persas, a. era o sábado.

Copyriqhl da
Thfl UAY[ veoUfAl/} lln�

para

•

;

Transportes regulares de cargas do pôrto de

'A'•

• SILVE'IRA

. Sio FRANCISCO DO SUL, NEW YORI
Informações com os Agentes

Florianópolis - Carlos Hoepcke s/A - CI - Teletone 1.212 ( End. te'eg.
,

S.ão_Er.ancisco . ..do_Sul.--Carl4»-H.().ep(;k-e-S!A-=-Cr�.. .x.elcJone-.6 __ .- '. M.O.0R�ACK-.......

I

I
l
f

I

,
"

f

I
,fi

Comissàrios de Madeüas

- ..

R
.

h "'t�r
esen at��rorens�I
,TRIBUNAL DE, APELAÇÃO

Resenha dos julgamentos da Câ

mara Civil, reaâizados em sessão de

30 de julho de 1946.

Apelação de desquite n. 425 da

ele,
ResenJla do julgamento d'a Câma

ma "Crrminal, ','ealizado em sessão

de 30 de ju1.ho de 1946.

Apelação criminal n. 7.552 d'a

çpm.arca de Caçador, em qUe são

.apelantes.' e apelados a justiça e

ios.é Bel'tazi. Relator o sr. des. Ur-
bano SaBes.. dedd'indo a· C:\mara
Criminal dar provimento á apela
ção da. Promotoria Pública para
condenai' o réu a seis (6) anos de

prisã.o e multa de Cr$ 20, 09·

ESCRITÓRIO JURIDICO COMEBClAL
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazend�s e emprêsas
Diretor.: dr. Elisiário de Camargo Branco

ADVOGADO
Rua Frei Rogério� 54 - Fone 54 - Caixa Postal 54

Endereço te�eltráfico: "Elibranco" - Lajes - Bt- Catarina

l'

Evite ê

s s e r t s c o r

•
Para bronquite. tos

\ ':I'e e coqueluche. use

PEITORAL DE===

ANACAHUITA -.I .

...

_:t,j�'_ (;pmP(Js"'!i

A TOSSE

Oficina Siômara
ELECT�O.MECÂNI(A .

Conaertam-a. Gelad.irjla. R.qiatra
doraa, Numeradora., Carimbo,..
Mimiúgrafoa, Máquina. de E.cra-

ver. Calcular. COIIturar etc ...

Enrolam'entoa_ de Motor.... Estm
biliaadore8. Voltímetro. e demaia

aparelho. elétrico•.
Atendam-.e chamado. fora da capi
tal .ob a direção doa Ir.. ERNESTO
WOJCIKIEWICZ

.

JR. • ADOLFQ
. TR�.M.g.,._ ._. _ .. __ . o .... _. o •

Rua VIctor M.ir.U.a n.O 18

(PORTA0)

EMPREGAD'A
Precisa-se de uma cozinheira:

à Pra'i:a Getú+io Vargas, n.o la.
PaJta .. ;e·· bem. Quarto prôpr io ,

Urgência. 5 v.·l

I. V. T. P.
A VI S O

...

LENTES DE CONTATO
O' Dr. S<JV&S Lacerda. ctl'lnu
nica aos seus clientes e iD'- •

teressadoe, que faz indica
ções e prescrições de lentes
de' cOllbato (lentes inviti,vei,}
para altigmati.lIlo, alta mio.-!#.
pia. quereteeeno e operados:
de c8tarato1�, em CO.ll�DO
com técni-tQ ,.muíeaa'o•.

NOVO HOllÁRW DA

P. ALEGRE - �LORIAN6�
q'P&L:IS ..2. ·CURI'J'f-B.\-·
QUINTAS E DOMlNG0S"

Decnlagem de Flo.rianó!')0Iis,
ás 14,15 haras

CURITIBA - PLQRIA.NO
POLIS ---'- P. ALEGRE·
SEGUNDAS E. SEx.T�S

l'>eeola,getn de Florianópolis,
.

ás 10,00 haras.
INFORMAÇõES:

.

FILiAL VARIG -- ED. L_:\
PORTA - TELEFONE· -'

132!<'

Fretes, . mudanças carretos,
em geral?

;,

A I T'U'
IHORARIO COMERCIAL)
Fone 1634 - Mercado 31

TOME APERiTIVO

I�'� O 'l�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



g eSTAoo-Qulnla·telra, 1 de .goslo de 194& 5

•••••••••••••••••
, .rtONSELHO ADMINISTRATIVO

DO ESTADO DE SANTA
CATA�INA vra J A N T E,S:

;19S� sessão rcaimentel, em, 2S de [ulho de 1'9Hi Para aumentar o nosso quadro de vendedores, abrimos
viajantes nos estados do PARANA', SANTA CATARINA, RIO

SUL e interior do Estado de SÃO PAULO.

A 'hora reg imentàl, sob à presidência do sr.-
" dr. Ylmar Corrêa e com a presença dos sra,

Iconselheiros Severo Simões, José Benedito
.

. Salgado de Oliveira e· Jairo Callado, o sr,
- presidente declara aberta a sessão, funcionao-
-do como secretário, O sr. Luiz Osva'ldo Fer-
reira de Melo,

Erpedíesüe
O st-. secretário faz à leitura da ata da ses

'são anterior que, posta em debates, e apro
vada sem emendas.
A seguir, a sessão foi suspensa para Tece

'ber s. eminência, o cardeal d.. Jaime Câma
"".1·a, que se fêz anu�ciar em visita �ficial a

êste Conselho. Recebido pelo sr. presidente e
.- -dernais conselheiros e secretária aclministr-ati
vo foi s. eminência introduzido na Sala de

doria Geral do Estado, em virtttde da g�al o cão do Prefeito Municipal, no exercício de I

Sessões, tomando assento à Mesa .. Saúda-o, pedido da movimentação de verbas, s?hclt�d? J947, são fixados, respectivamente, em .. , ..

.sern brilhante improviso, o sr. presirlente, dr.
pelo sr. Secretár-io da Segurança Pública esta Cr$ 500,00 e Cr$ e Cr$ 250,00, mensais reYlmar Corrêa. Sua eminência agradece, re-
perfeitamente-justificado e merece ser aten- vogadas as disposições em contrário.

ferindo·sc com muito carinho à manifestação dido.
,

, .. Elonianópolis, 25 de julho de 194'6.-de aprêço com Que era recebido neste Conse-
Assim, com o meu voto favoravel, ofereço Ylmar Corrêa ..... presidente .....

lho. /'Lpós bl"�v:, .mas amistosa pa
..

lestra
.. r�- à Casa o seguinte . Publ.icada' -na Secretaria do Conse.. lho Admi�tira-sê s. ermnencra, sendo conduaido ate a Projeta de resolução I rustra

..

ttvo do Estado, e� 25 de Julho de" 1�4?porta, pejo sr-. presidente, srs, censelheiros. O Conselho Administrativo do Estado aproo 1 1.:f1.: '()s:,aldo Ferreira. de Melo, secretarro
.. secretário administrativo e funcionários da Se-

va, nos têrmos em que está redigi
..
do, o

pro'j
administrativo.

T".. -eretaria.
jeto de decreto-lei da Lnterventor ia federal" RESOLUÇÃO N, I.�� .A seguir, reabrem-se os trabalhos. enviado em oficio n. 50S, de 17 do corrente E aprova4.o, nos ter.mos abalX?,. o projetoOrdem do d"ia' mês e ano.

. ..

de d!!creto-Jcl da Pr�fe-Jtura MUnt�l?aJ de Ja-
.

A Casa aprova, por maioria de votos, os S S 'em Florianópolis 23 de Julho de ragua do Sul, remetido com o OfICIO n .....
--pareceres I1S, 167, 168, 169 e '170, 1946

" ,

97/1.419, de lO de julho de 1946, do Depar-
/ Vão à impressão os pareceres

.

Severo Simões, relator. tamento das Municipalidades.N. 160 N, 186 Texto do projeto de decreto-lei ".os têrmosO sr. Interventor federal, de acôrdo com o A Jnterventor ià federal do} Estado submete em que ..

se acha rediçido-:.art. 17� item VI, do 'decreto-lei feder-al n. à cousideracão dêste Conselho Administrativo
'

Artigo único - O subsidio e' a representa.1.202, de 8·4·1939, solicita que êste Conselho
um projeto de decreto-lei que abI:c! por cont� câo do Prefeito" Muniqipal, no exercício dê.opine, emitindo parecer sôbre .0 recurso in- da arrecadação do _oCorrente exercrcrc, um cre- 1947, são fixados, respectivamente, em ....

, -zerposto , pele> -sr. José Sartor.. lo, .. do despacho dito especial de Cr$ 49,300.00 destinado ao Cr$ '1.400,00 e Cr$ 700,00 mensais, revogadas-lJroierido pelo Prefeito Municipal de Eloria-.
pagamento à firma Tuffi, Amin & Jrmãos, as disposições em contrário.-nópo!is ·(coronel Anterior Taulois de Mes- desta praça, pelo fornecimento de uma limou- Ffonianópolis, 25 de julho de 1946.-quíta) no- requerimento em que pediu licença sine "I"fercury" Sedan de 4 portas, modê lo Ylmar Corrêa, presidente. 'É _ aprovado, nos têrmos abaixo, o prqjetqpara o levantametno de um muro divisório, 1946. ao Govêrno do Estado (Gabinete da Publicada na Secretaria do Conselho Admi- ele decreto-lei da Prefeitura .Municipal de Creo;llnterno, -em sua propriedade, à Avenida Her- Iuterventor ia). • nistrativo do E!kado, em 2S de julho de- 1946. ciuma, remetido com o oficio n. 92/1.390. de-cilio Luz.

, Anexo ao processo se encontram a' Fatura Lvic Osvaldo Ferreira. de 'Melo, secretário 5 de julho de 1946, do Departamento .das Mu-O despacho recorrido � o seguinte:
J e respectiva Duplicata sob n. 843, assim como administrativo. \"

nicioalidades.
. .... IConcedo, desde que não prive o sr, A varo

o requerimento da firma credora solicitando RESOLUÇÃO N. 164 Texto do projeto de decreto-lei tlus têrnws1\L da Silveira da passagem para a Avenida.
o pagamento. "É aprovado, nos têrmos" abaixo. o projeto e..m. que se ,u:-hrz, -redigido .

"Hercílio Luz e não prejudique o sr_ \�ri1ly Favo
..

rável à sua aprovação, ofereço à Casa de decreto-lei da Prefeitura Municipal de Ser- Ari. l0 _ Fica o Executivo Monicip,al au-'

..

Busch, na aqu.isição. d�, terreno que de direito
o segumte ra Alta, remetido com o oficio n. 97/1.419, torizndo. a receber, por doação, de Osvaldolh� 'deve ser !nv<:stldo .

_ . Projet.q de' resolução de 10 de ju.lho de 1946, do Departamento das 1tfarceJo, bra.sileiro, e de stta moJber� uw ter.Co�o se .. ve, e
..

ste des,pacho condlcl,?nol1 �

a O Conselho Administrativo do Estado apro-- �1unicipaJjdades.
.. renp, e uma casa de madeira nele t'onstruidat��-so}uça� do re(ltlerlt�e�to a de{e�a, de Interes· I va O projeto de decrcto-I�i da Interventoria , Te.rto. do pnJjeto de clccrcto--l-ei nos têrmos eom a àreà de 1.768 rrifs. 2, sifuãa.o 'tl,o- Alto:ses pnvad.os,. de tetCClros: e, ate a .rlcfesa de. fede"al. enviadú em ofício h. 504, de 16 do

'

em que se apl/a. rcdigw-o Rio 1\{ailla. distrit-o de Crescilnna, 'C'on-fron.f?tur__os d1reltos de aJS"t1�'!' qu�,
..,,·por r�red.e�-I corrente mês. Artigo único - O subsí·dio e a rep-resenta· tando: ao norte, cmm �tet(hs dos doad..ç:!"'cs, aotl_naçao houvesse

.. clt: se InvestIr na -aq lUSl- S. S.. em Florianópolis, 23 de julho, de ção do Prefeito �iunicipal, no exercício de slll e leste, com terras de CarlQs. rpeterti; e ao..ça,o de terrenos llmttrofes aVJ do rcquet'(�Q.te. 1946.
'

1947, são fixados, 're.spectívamente. em .... oeste com a.
� estrada geral, destii'lado a fnsta-Observa·se no- processo: Severo Simões, relator. Cr$ 800,00 e Cr$ 4fjO,oo mensais. revogadas .,laçãe de llfit'a escola. primária mUllic-ip�1.;t) .__ que o· requcre"nte' é: legífimo possui· N. 187 as disposições em' contrário.. , Art. 20" _ 1!:ste ô.�eret()oler entrar·.� �1+l vjgor..:lor do terreno em cujos limites internos J>te· A Interventoria federal do Estado submete FIO\'ianópolis, 25 de jUlho de 1946. na data da sua fI1lblícação, tevogadas 'IS ais.tendeu levantar" um muto; à apreciação dêste Conselho Administrativo YI-mar Ccnrêa, presidento. .. pO<:lnôes em conttá:rih.b) - que iniciada a obra, sofreu esta um

os balanços e demonstrações de tóda. as con· Publicada na Secretaria do Conselho Admi· FIOr,ianópolis, 25 de j(llh" d.e 19{'6,..embargo "verbal" de funcionário municipal; tas do Estado, relativos ao exercício de 1945. nistra ..tivo do Estado, em 25 de julho de 1946. YI-ma.r Corrêa, presidente.
.

c) .- que requerida a l{cença para executá·
e que foram encaminhados pelo senhor Secre· Lui.:!' OS'i.'aldo Fe:rreirQ de Melo, secretáritr Publicada na Secretaria do Con,sdho .Ad.w.i.·la" ho'uve o despacho citado; tário da Fazenda, em ofído n__569, de 15 do administrativo. nistratiyo do Estado, -<cm 25 de juUio ij'e 1'-46.d) - que. não se conformando, tempesti- co,'rente me·s. , I

'

O IL F ;.._.,.}. J. ;u· 1·..... . .. \.... .. _. I'
,

d RESOLUÇÃO N, 165 ,u,� stoa.._., "1'.. ,,�.e ""'M, 'SeCI'"aIlOvamente, o lllteressa o iuterpõe o presente re- No minucioso �--"d"o sr. Secretário da É aprovado, nos� têrmos abaixo" O' projeto administrativo.
.

.. '-
..

�curso..
Fazenda foram assin.alados de maneira clara

de decreto-lei da Prefeitura 11.'unl'cI'pal ele No- RESOLUÇAO _ N. li.. OEntretanto, é fora de qualquer dúv\da: e precisa os expressivos resultados alcançado
..

s �
� d f� fl

.... .

ta) - que não compete ao poder público a
lIa aesta-o f,'''allce,''ra � patrimonial do referl- va Trento, remetido com o ofício n. 96/1.417, d 'd aprtovla ''''cr nosp fertm�s 1t..afu:ti;X-�'1'" xJ>roIÃ..�?.-<i f d d"l't> t t"

.

a<I � u

de 9 de julhl> de 19�6, do Departamento das e ecre o' el a, re et tu-a" UK!I'i"'- Me .-..�.e esa e trel s con es avelSy PN.Y os; . do l"xercíc,io, tendo sua excelência, com a es·
�111nicipaljdades. ruí, reTtl�tjdo Com 'tio oficio -n .. 92/L3'9lJ, de 5.. b) - que o muro -em aprêço� não se limi- plêndida exposição que fêz, demonstrado em de

.

II d 1946 d D t t d� Mb-tando com logradouro público e, não e.tando
'algarismos que não deixam dúvidas, quão di. Texto do pr<>j.to d" decreto·'ei "<JS têrmos ' _Jtlrdàd e ,.... e-pal' al>llOll O as '-

'sujeito- a ali.nbamento, sua construção não de ..
'

caz e profícua foi a administração dos negó.' fJn q1tt Si!' acha.. redigido mC.JPa; d e-s.p ..

t cf (/ t fê.' r·pendia de licença da Prefeitura, pejo que, cios dO' Estado naquele período. Artigo único- - O, subsidio e a repre.nta.
c;r o li j'01C li l �f'rc .o-ri'z �.'!'s ..erm.s

-nada havia a deferir, no, requerido. Pelas demonstrações feitas em qlladros ane� ção do Prefeito Municipal" no excrc1cio d.e A 1
em ;uc s� .ru..' f'd re 1·g,

..

C., _..

cl
'À vista do exposto, ,apresento à Casa o se·

XQS observa-se a lisura com que aquela ·Se. 1947, são fixados. respectivamente, em ... _ b l1�rt.
o-

f arade i1tO• ià JLiS'P .bsae- o tr:.-lruinte ') cretarl'a do Estado apresentou o movimento 'de Cr$ 600,00 e Cr$ 300,00 mensais, revogadas '
a '?d' �� orcl"!a fa, e�,s :c;a1", ''':lenteI'' .scemo IP as disposições em eon.trário. conSl er4Uos las ertauOS C' VIS e l'e 191�SOS')

I
urccer

to·das as contas', quer compai-ando a T'eceita d- aco' lo com a trad,·/f-,.. d.st "nl'clp,'o�'O C 11 Ad" t t' d E t d '� Flor,ianóoolis, 25 de julho de 19%, c r< ,av c e Dl , «,'., onse 10 d:n1n1s T!lIVOt 1) s a o. e
.

e orçada com a arrecad.ada que apresc'IItoll SU· Yl--�r Ct>rre'a, pr-sl'dent-, peitadas as exceções da fci ou
-

Inst't\l\Óes (to-J)aTecer que se e p.rOv,Imen o- ao recurso I·
""'ra\"lt de Cr$ 16.634.680,80 correspondente a

m<u< ......

M"
. ,.

cf( T b lh I d' t f C"
c

I
terposto por José Sartorato, para o fim se 22% sõb,'e o previsto, ou mostrando a despe. Publicada na Secretaria do Conselho Admi. r Intsterl'O o

d'
ra a;,. u, uh' r a e omtfCIO,.considerar nulo o despacho recorrido,

sa f,'",ad. e a realizada', quer comparando a
nistrativo <lo Estado, "m 25 'de julho cle 1946. ln< constante. a:'!leg lUte tá e!\:, ,

S S FI" r
.....

17 d
.

Ih d - c>.

Lui:J Osva./.dq Fe-17cüa, d� Mdo, secretário I - FCrÚ1Zf4Js cíf/is"111iU.",,ici�:S.•"'1946 ," em ortanopo IS; e JU o e
arrecadação de 1944 �i:om a, de 1945. d011de

administrativo. ' 27 ele agôsto _ Da!a .1':. iil!tãr�l;ão "o ",u'.,

1 'B S' d d O,.· I houve 111U' excesso de Cr$ 9.208,096,70 sóhre
R"'SOLUÇrO N, 167 nicipio, qualldo, no ano de 189f, foi d.<:SlllelOt-'ose , a ga o I: T1.--vt!'u·a. -re ator -

anttde e_'Cercício, CQlnO também informando 4.t'
b d d .. ,., d L' 'W"(Reproduzido por',ter saído com incorreç"<». d�talhadamente como foram empregados os re.

1: aprovado, nos têrmos .abaixo, o projeto ra o o muftlcfplo � a5U"a.
N. 183

cursos decorrentes das arrecadações, cle decreto-lei da Prefeitura Municipal de Cres· II -

Fe1:"fas T;/i!fll>PJsy II' t d'A Prefeitura Municipal de Ibirama. snb· As mencionadas contas evidenciam nítida- ciuma, remetido com I> ofício ", 92/1'.390. de 24, de J{tn ° - ão oão ãtls a, pa to61"O
-mete à apreciaç,ão dêste Conselho o projeto mellte a manel'ra COl'reta, e 'louva'vel com que

5 do julho de 1946, do Depilrtamento das 'Mu. da cidade. "

..:l d tI' f' b 'd'
,

nicipalidades,' A paróquia tem o nome de Sãq João ll'àtis-,e

t
e,:_re D--d elpqufe 't ,xda o slu Sl 10 e a repre· focam movimentados os dinheiros públicos na·

Te�-ctQ do "'roJ'eto d- de',-,reto-l-,," "OS �','I"m'os ta de Imaruí e antes do d'es'i:n�lll\1":tul� _
sen açao ·0 re el o aque a comuna, para o

quele m,a«nl'fl'co p-eríodo da ad.mínistra"'ão ca· r c;...�.. uI' .,

b FI' d S'-,-exercício vindouro. t...ninel1se.I!>,.... em que s� a.clta. redig.. frlo atna fllumClplC> (: anlava-se f'ej"tre"lla e ae
O que ora é, solicitado encontra apóio em

Assim. pois, manifesto.me {raneamint" {a. Art, 1° - Fica ° Executivo l\{aniclpál au. ]oã-o H,atista de Itnar!ii.
'

•1' 'ç- sI' pelo c
'

Jl tOI;zado ,a receber, em doaçõo de Guilherme Art, 2° ...:_ t::ste decl:ero,lei �!!fY!lr;i eo> vi'lrar���i��nto era��r�vel a����en':: à :���ide;�:dfOJ_rzeàmv�i�eàm â��O:���,o d�asopre��e�itde c:n�:�i�;��' Scarduel1i, bra'siteiro, e de �ua mulher, um" 'fia tlata· ãa sua Pá;Ubnca�.ãfj, ,FeYtiPifás ;a:s .is·
_,.- d s srs e n elhel'ro o gu'nt �

terreno, e u,ma casa de lll"elcl'ra' -ele, constl'u'1-. posi�.(>e� em contr rio.
. "'tIao .

° ô , o 5 s se I e
grl'dade moral e intelectual dos bom.el'1S que ... II

F
' , [' ?�.. d "1'" c! 1 .... z

'

Projeto de resolu,(;ão te'm 50'1"'e SI' as altas responsabl'll'dad-s'do Go. da, com a área de 2.400 mts, 2, situad-o em 'orlanopo IS, _'J e}ti uO' e H,v.
O C Ih A,U

'

't
'

d E d c

R' C -']\' C 'd d'
,

d N Yh".,r ,Crnrêa, p''esid!!nte. ,

onse o "4'�mtnlS rahvo o ,sta o apl'O-- vêrno de Santa, Catarina. Por isso, of.::reço a
la earo- ·.J.orro ompn o, lstnto e ova Fublioada na Sc'C'refaria do :-CÕ"nselÀo A":mr..va, ;tOS tê1'T�oS em que se acha redigido, o Casa o seguinte

,

Veneza, confrontando: ao norte e ao sul" com' 'C"': tad: 5 d tulta 11: 19:í)-projeto de decreto-Iei da Prefeitura Municipal Projeto de resoh"ao «,nas dos doadores, ao 'kste, cam 'a .'trada 'nistra.üV<>odo_;d""s ,,0, er :.J> :eM}'j o 'e .4,,--de lbirama, enviado com o ofício n. 100.'1.432, O Conselho Administrativo do Estado' é de geral, e ao oeste com o Rio Cedro. destinado L",,, ..vou" "'erre ....... e e 0-, �crétarto
de 10 de jufha; de 1946, do Departamento das

parecer que estão em condições de serem aproo à. instalação de uma. escola primâria lllUhí. admiDistratiWl.
.

Munic_ipalidades. . vados os balanços e demonstrações &8. contas cipa!.S. S" em _Florianópolis,; 22 de julh�:, de rcfere,ntes: 'à ad))lit'\is\raç�o do Estadi> DI> exer.
Ar!. 2· - :1':ste decreto·lei entrará em villor1946.

j.;ro' Cal/ado, cício d'e 1945, enviadós em' oficio' 'n,. '506, de' na data da sua publicação, revogadas "s dis·
u-+ relator

I
. posicões em contrário. .

N. 184"
. li, da_ corrente mês e ano, ,da n\erventona, Flor,ianópolis, 25 ele julho ,de 19%.A, Prefeitura l\{un'icipal de Cresciuma, sub. fe�era� Florianópolis, 25 d� julho de Y/",<w Corroo, presidente.-mete à apreciação' dêste Consola0 o prôjet� 19�,

" em
Publicada, 'na' Secretaria do Cnnselho- Admi.--de decreto,lei eln que declara de utilidade pú. Severo 'Simões, relator. nistrativo do 'EstadQ, "'li, 25 de J\llho dó,19.6.blica, ficaudo o Executivo J,Iunicipal autori· �1{'1:a Osvaldo ,tf'ef'rei'ra 'dê Me-lo, secretári.o-zado a adquirir por' CQmp�a",oll mepiaD�e 'de, EXPEDIENTE, DA PRESID:1':NCIA administr.ativo;', ,','sapropl'iação, nos têrmos do 'artigo' S·, letn ' R.so/1tç,iUi. expedi<l.,s .'

, "<R�SO'LUÇAO N. ,1,68 ,_, ' ,v'" Cotrlbina<lo com o artigo lO. ambos do fIe· RESOLUÇÃO N. 161 E aprovad'o, fiOs termos' abal1l:'b, 'o projeto,;Io.lei"'n. 3.365, de 21 de junho de 194", f: aprovado, nos tennos abaixo, o projeto ele decreto-Iei (la Prefeitura Municipal, ,de, Cres:/ ara construção de uma pra�a pública, o ter· de decreto·lei da Prefeit�r� Municipal, ele Sáp cium�; 'remetido cOm o ofício n.' 92/1.'390, de,

reno de forma retangular, SItuado naqueta CI' ,Jose, remetIdo com -o OfICIO n. 101/1.4.37, de 5 de' Julho de 1946" do D"partamento das �u.,dade, co.. 125 mts. de f!,ente !"'r 120 de f;tu- 111 �e, ju.lho de 1946" d" Departamento da,,' nicipalidades. ",
,dos, pertencente a Zefermo Bunga' & Irmaas MlllltClpaltdades. ,Te:rto do projeto ele decreto·I,,; "OS, t'êl-mes.oe

r
a herde,iros (le Pedro ·Bened·et. 'i. Te:t'to da p,ro.iet.o tl� d.ecreto--Ie-i 11:0$ lermos em. "Q1t1! se a'c/ta r'edig"td.o _ ",Nada tendo a opor ao que, é presentemente', ; e?1i.' q'uo se. ,acha reáigid'O.. ArL, l� .- Fica' o .Ex�utivo Muniéipãl au.-pleiteia.do apresento à consi-dera�ão dos sr�.. Artigo único. --:- 0, subsidio .. e a 'repres(1)tl- torizado a. reeeber ... em doação.., da "s,ociedade·_..�onsC!lheiros "o seguinte.. . ç.ãô do I'refelto Afunicipal'. no eXel'éÍclo de Escolar de Rio Cedro Alto" ... representada porProjeto de résol1/ção 1947. sao fixados. 'Yespectiyament� 'Cm seu presidente, .. sr. Ângelo Presa, um, terreno,O Conselho Administrativo do Estado aprg' Cr$' 900,00 e Cr$ 450,00 meusais, revogadas e uma casa dê tnadeira nele ecnstruid.a.: comva, nos têrmos em que se acba redigido, o as disposições em" contrário.. . / a á.rea de 2.5ü-Q ·.mts. 2, situado em Rio Cedro,:",projetó a,e decreto·!ei da Prefeit�r,:, Municipal Flo'"ianópolis, 25 de julho de 1946,' I Alto, distrito de Nova Vene;<a,. çonfrontantlo,::ae CrescIuma. �nVlado com o ofiCIO n. •.... Ylmat· Co-rrêa. presidente. i -ao ·norte, com terras ae" ;AntônÍo- Marcon; :lO100/1.432. de 10 de julho' de 1946, do Depar· Publicada 'na Secretaria do Conselho Atlmi· sul, leste e ""SU; çmn terrai jle 'José 'Cana.tamento das M',nicipalidades. nistrati-vo da, Estado" em 25 de j\llhe> de )1.946. dore; destinado à instalação de lIma éscolaS. S., em Florianópolis, 22 de julho de Lui-= Osvaldo, Fe1'reira di: Mc/oJ scc1etál"'io' primária; municipal.

..

. ,<'19<4-6. administrativo, I 'Art. 2° - f::ste decre!.9·_l�i entrará em 'viliorlairo CaUado, relatar. RESOLUÇÃO N. 162 na data da sua publicação, revogadas' as <lis.N. 185 É aprovado, nos têrmos abaixo, o projeto posições em contrário.A Interventoria federal do Estado' submete de decreto· lei da Prefeitura Municipal cle Pór· Florianópolis, 25 de julho de 1946.-â consideraç,ão dêste Conselho Administrati· to Belo, remetido eom o oficio 11. 97/1.419. de Y/ma'l' C�rr�a, "presidente, , ,'_ ,-VO' um projeto de decreto-lei que tnnsfere da 10 de julho cle 1946, do Departamento das Publicada na Secretaria do 'Conselho' Ad",i.'verba 0-466 'para as 3·108 4·140 e 4·148 as Municipalidades. '

nistrativo do ,Estado, em 25 de julho de 1946.
'

lmportâncias de C"$ 7.000:00, 'Cr$ 8,aOO,�0 e Tuto do projeto de decreto--/ei ncs têr",os Lui", Osvaldo Ferreira de tMelo, secretário... Cr$ 15 .. 000,00, respectivam�nte. em. q1le :ri! acha redigü}.q administrativo.'

'Do processo consta a informação da Catita· Artig-o único - O subsídio e a representa- RESOLUÇAO N. 169,

Só interessam pessôas" q11e já tenham viajado, 'Oferecemos boas condições

:)fertos e infermoçõeiil pessoalmente ou 'por carta escrito de próprio pujrho,
acompanhada de fotoçrrafia e referências à LABORATOR,IO & FARMACIA
ODIN S/A - .Caixa Postal, 36. em Bl,,!menau, Estado de Sta. Catarina.

I
I�------------------------------------------�.. --------�---------------------------

. Sedas, CasilDiras e 'Lãs

CASA SA."� 8(OSA
()R I_..�\ ="IDO,

Rua Conselheiro Mafra, 36
Cai"a Postal 51

vago para cnce

GRANDE DO

'1

QoIfGnta
t M;' \rr;tad",.

f' Fricçj_oneVapoRubno
•

_ pescoço e cubra com

•
- flanela quente. Atúa

� __...,:; como uma cataplasma,
enquanto os vapores
que se respiram desin
f1amam logo as mern

branas irritadas.

A Rússia ante
um dilema'

A atitude inflexiveI da Rússia
em negociações in t=rnacio nais
parece uma prova de iõrça .

Entretanto, na realidade, pode
muito bem refletir iraqueza.
Em Seleções para Julho, um

famoso economista apresenta
uma análise da situação sovié
tica e indica os dois meios de
ação hoje confrontados por
Stalin, Não perca êste inte
ressante 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 Sr, ou Sra.
Os técnicos da e-píonagern ale-
mã se gabavam de que ninguém
poderia decifrar êstes mrsterto
sos pontos. Leia como o Bureau.
Federal de Invcsttgações ame
ricano conseguiu desvendar urn
dos segredo. mais implacáveis
da guerfa ..

. .

CRIE SEU PRÓPRIO EMPR�GO
Como consegurr um bom em
prego mesmo quando não hou
ver vagas. Lei I neste útil artigo
os conselhos pr-atfcos dados por
um homem dt negócíos de gran
de-experiêncta que ensina como,
através de uma maneira sim
ples. ma. habilidosa, de abordar
o-assunto, e possivet obterma-io
res vantagens sôbre os outro�
candiJatos.

iUlROR SIB01t:.
MIIOR EfICáCI••••-...

"

· .

AU!IÍVAS AlEG'RES OHlEM:ANHA
2 ,u.VOO jovens mães nazistas, an
tigamente unida. a ,so,tlados
""colhidos das tropas SS, con
tinuam a alimentar a crença
hiLI$',,�t.!l, Leia ê"te, oportuno
;Í<rtig(y' q'úe -'trãnsmife "urna ad
v�nência de como essas. fanã
ti'cas adeptas do nazfsmo amea

çam o futuro dn mundo.
· .

QUE SAIE SÔ8RE SEUS OLHOS!
A acrorr.atopsia é mais comum
lias mulhe,'es? Qual' o melhor
meio de se tirar um cisco dos
olhos? Com" .eus dentes afe·
tam seus olhos? Aprenda t&lOS
surpreendentes, mas v�dlco",
sôb,'e seus olhos, neste 'PItteres
sant" a['ti�o,

São ao todo 26 a,rtigos lOteres
santes e estimulantes, além da
notável condensação de I livro.
neste novonúmero de Seleções,

P.ela sua l1ure_,.}qO%to,�e?,
<!" ·Fi&ild,O "de Baç"!,h�L!'" <1<'
L�'nmaÍ1 &' Kemp. apresenta
um, sabor a<:,eit,ável 'até pel".,
cri;tncas.e pusoas,de ,estõ,!l1�
'co delicado Atem dissO. sua

eClcac1a é,ass�glirada ptló sev

potencial em vi1ammas acIma
do padrào (j"ado pel-a farma

copéia norte -'�'mencarta, '!'laS
convalescenças. no periodo do
cr�scimen(ci in tanti-I, na fra

qu�z:i g""ar ,elc:,:e:,,-ija o 01eo
de f'igado, de '!3ac�l"'au. >�e
L"nma" &' Ke'mp, ,co'n'hecl<!o
no :s'ràsll;,há ,m�tiS de 10Ó: anóS,'

COMPRE

'SEL-EÇÕES
,OE .JULHO

,.-... .ênda agora!
'A' IEVISTA INTEINACIONA.
puaL:CADA EM NOY-E IDIOMA ..

"

Ó-tMt6"
, fi,gado de Baéalhau,
D_E' LANMAN & ·K.E�P'

· �. � ,

R'epre,enlante gereil 'no Iralil:
FERNANDO CHINAGlIA
1.0 tio tosá rio. 55 , 2.· andar -' Rio'

,"..
'

..
'

.

,VENDE:'SE,
A casa A.O 55, da Rua �ons.

Mafra.
'

Tratar à, RtHJ. ,S-\t.que, 3.1.
"

'

"

• 'RETIRARAM SUA8_ CANQI:
" DÀTURAS ' ,',

'fôdas as bebidas; inclusl1(e, a!
fílbricadas em outros Estados,
retif-al'am" suas

. calldi4atura�,
"Vat'a reinar' nOll lar�s ,catar!-

I.llensês, __:: �'m:' vIsta �a cet;tigsi
.
ma- vitória; -do aperitivo KNOT.

•

seA K_P�_JLLl
loja e �obreloja - Telefone 1514 (redé interna)

End•.Teleg .. : «Scarpelli)) .'_. Florianópolis
,

- ..

..
,
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6 o eSl'at:O-.Quhtta-Jetra, 1 de IIgGsto de 19Q.6

10 de Ag�sto
S, PEDRO AI) ViNCULA

Guarda-se no Museu Nacional da

Rio de Janeiro .a lança do grande
Osório não por causa do material

,
,

de que é feita, mas em homenagem
àquele que a usava, Assim guar

dam-se em Roma as correntes coru

as quais foi carr-egado '.o Príncipe
dos Apóstolos, Duas vezes 'foi ele

. preso, A primeira vez em Jerusa
lém, pelo ano 41 ou 42, Já estava

marcado o dia de seu martírio"
quando, durante a noite, um anjo
libertou-o, conforme nos diz a Sa-

, grada Escritura, Foi em Roma que
Direção de PEDRO PAULO MACHADO s. Pedro devia selar com seu san-

"""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,======="';""'======";""="";""=""""'====�========�;';";'';'';''''';'''''==.======�=""""="""".....

gue a sua fé, Mas antes de morrer"

Sábado' deverão defronlar�8'e Atlético e 4vaí e,' d'omidgo,\ iogar'ão as equipes �:l�i:cr�:a�e l�:::: �::c:rce�r;;n::d�u::
do Paulã Ramos e Figuei·rense, em, pr-o,ssetluim,enlo' -dos . -CampeoB�t-,oS --de - - -h��r:e:�::ll��i�:�:�I�n���n;�l:��
Aspirantes e da la. Divisão- de Amadores. Pela manhã será realizado �: :eas��:�l:r;t�e'ft:::atl���t� :aa�::�
\' .

I

o embate eotre OlímpiEo e Colegial.
' .

·

'�a�r;Çãe:t�eIgr:l,�� S:U�:t�i!:s� ;:=
Procedente do Rio de Janeiro... onde, DO Hospital Ventral da Aeronáut.ica,' foi ;:l!;��l�!:�:o :�:��n��i!��l:�:ag�:
submetido·' a uma inter,eD�ão' cirúrgioa, retornou ,ontem Ia esta Capital',. o·

plar'er Sa.oford, meia direila do' Caravana do Ar.
'

.. PROGRAMA DOS JOGOS PA� mo sempre, sabera cumpiu LI FALECEU ONTEM O PRESI- le pelo expressivo escore de 3 x
'. RA A SEMAl;"fA NESTA CAPI- seu papel, defendendo com ,r.- DENTE DA C, S, V, O.'

. TAL. trepídez e inteligência o "goai" Notícias vindas do Chile in- •

., da nossa terra. formam ter falecido em . San- SITUAÇÃO DO CAMPEONA-
SÁBADO . "

. .. tíago ° conhecido desportista .' TO CARIOCA
Aval x Atlético. (Campeona- A SITUAÇAO DO CAMPEONA chileno .sr. Luiz Valenzuela, Com a.realízação da 4a roda-

to de ,aspirantes), ás 13,30 ho-
TO �A la DJVISÃO 'presidente' da Confederaç;;,.� da o Campeonato Carioca de

. ras.. ,',' .",' . Damos a seguir a.atual elas- Sulamericana de Futebol. Futebol apresenta-se agora sob
.' Atlético ,x, �va.l. (Campeona- sífícacão dos clubes concorren- VeIenzuela era grandemen- o seguinte aspécto:
� da la DIV1Sao' de amadores)" .tes a'ó� Campeonato da Primei- te relacionado no Brasil, país ,].0 lugar i-> Flame�go, O p
as 15,30 horas. .

ra Divisão de Amadores da Ca- do qual sempre se demonstrou p., 2° lugar - Flummense, 2;
. ,DQM�GO pitaI:'

'..

'. grande amigo, motivo pelo 3° lugar � Botafogo, 3; 4° lu- .'COlegial xaoo.r�a?0s (Cam- .

.].0. ltigar � Figueirense, corr. 'qua a notícia de seu falecín.en- ,g�r - :AIl_1é�ilca, Vasco, Ban�a,peonato :da 2 DIvIsa0 de ama-
6 pontos ganhos, nenhum pon- to causou um profundo pesar, Sao Cnstovao e Cant? do RlO,

dores), as, 9,30 hor��. ; " to' perdido, J7' "rgGa.ls" a favor •
,

.

_,
4; 50 lugar =-Madureíra, 7; 6°

Paula Ramos x Fllg1:leIrense ê 5 contra. Saloo ; 12 "goals". DEPARTAMENTO DE ESPOR- lagar --�uce:ssGi.8..
,�campeon.ato .de aspírantesj.] 20 lugar _ Avaí, com 4 pou'

.

TES DE S, PAULO
. as 1,3,30, horas. . . .'

.

tos ganhos e 2 perdidos, 7 Rio, 29 (A. N.,_) - Por ato de
Fígueírense x Paul� .�mos. "goals" a favor e ;,; contra. sai- hoje, o ministro da Guerra pas- O PA,ECEITO DO DIA.

-(Campeonat,o da la DIV1Sao de
do: 2 "goaIs". _

sou o capitão Silvio Magalhães]. . pQSIçAo PARA DORMIRamadores), aS'15;30 horas. .

"O I -.
. P I 'R Padílha a disposição do inter- MUl·tO. iadi.iduo•• por. 'ôrça, do.

'''.'

X X,X,)'.' ugar - au a amos, .

,

t

U S-O DA ÁVA!'. com 3,' pontos ganhos e. 3 pon- ventor federal de S,_paulo, afl_m �:b.i;:�!:.co:a:g::� d:�'::lhic;or:·A EXC R Pi!
ad

-

1 tos perdidos '10 "goals" a fa- de exercer as funçoes de dire-
MGI!, .m tal po.ição, ficam com-Com seu esqu rao comp e-" ,

9 t: C< ld . 1" r' tal' aeral do Departamento de primido. o pulmão. o diafragma, .

to o·Avaí excursíonon domíngo vor e con ra. Da o. goa 'E
b

te daquele Estado
.

dificultando 'o ,••piraçéio. b.m Pl'ecisa-tle poro trabe.-
e segunda-feira ás cidades 'del 3° lugar, � Caravana do Ar, spor s'

*

.

como o',circulaçéio do aangu. inoa lhor c;tlguma hora.

I
Tom'vüe e Blumenau.

.

com .. 3 pontos ç'anhos e 3 pei m.mbro. São ••••• aJgun. elo.
por dia.'OJ

íd 7 1 n f r-r .LAU"R.O ABANDONOU O BO- , .

Domingo, em Joínvíle, p díc os; "goa s a aval' e i lO" moti.oa por qu•. vauo. P".OGl! .

d ontra '

< CAIUVA acordam. :d'e manhã. com o, im- Bom ordenado.
.

Avaí .enfrentol,l a equilpe o c .'
.' , ,

.

pi...ão ele< :canaaço ••ntido Clnt..
.

....Caxías.. Campeão local, termi- 4° lugar - Clube Atletl��" No encontro realizado domín- d. dormir,:,;! :,;
" Tratar De.te· reda.çéio" ',i '.nando o embate com um em- çom 2 IilO�ltoS ganhos e 4 pd� go entre Paula Ramos e Boca- Habitú.·•• G dormir com o

pate de 4 x4..'
.

diâcs, 9 "g?�ls" a favor e. 14 iuva estraIlhamos a ausência corpo di.�.ndid,o. poro que o
�=============-

No dia seguinte o ,esquadrão 'contra; DefICIt: .5 ':goals". do excelente . ponteiro Laura,. . :::::;::o�:prh:�!:: c��•• :!:�� Prev-Isão· do te.mpA
.

azurra rumou para Blumenau 5° l,ugar -:- Bocall�va, com 6 pertencente ao segundo." . SNES. V
onde jogou' com.

.

o Olimpico, IPQntos perdIdos, \lenhum pon,.' �oCurando/'3ab€r os motivos Previsão do Tempo, a� . 14
sendo� derrotado por êste pelo to ganho, 6 "g�ls" a favm: ê que levaram o jovem' extrema horas do dia 10.
escOre de 4 x O.·

' 16 contra. DefiCIt 10, "goals'. a não jogar contra o Paula Ra- .

Tempo bom, cbm nebulosi-
x. x

Imos,
a nossa reportagem con- dade.

TAVA.RlES E Ll!,IZ REApARE- f.?\�PEO�ATO DE ASPIaAN� Seguiu a.p�rar que houver� um
.

Temperatura: Estável. Ne-
,GEMO.

.

.

'.
. TES . desentendrmento entre o Joga-

'

voeiro .

. Para o grandioso encontro E' ,a segu.i�te a situação tios Id6r e ,o �I. presidente do TIo- V�ntos: Variáveis predomir
de domingo próximo com o li-I-�l�bes p:;trtlcI�ntes do Cam-

c:a.iuva, tendo Lauro declarado Hoje 5a .feira 1° de Agosto' nando os de norte a Leste fres-
der do Campeonato o P.aula �()nato_:ie ASplrantes:.� .,que...albándonará,definitiiV.amen�. de"1Mô - -- 'oos:"'-' -'; - - , .. "'�, .. ." �-.,

.Ramos pretende contar com a 1° lugar _c,. Caravana do Ar. te, o clube para transferir-se RITZ R'ÜXY I Temperaturas e extremas de
_p�ça do ,centro�médio Ta- com $ pontos ganhos, nenhum paira o Figueirense. - A!s 5 e 7,30 hrs _ ás 7,45 hrs; hoje: Maxima 22,5 Mínima
vares e do za;gueiro LUJiz, au� ponto perdido, 13 "goals" pró l

-

� SeSsões Chies _ 12,0.
sentes nos últimós jogos'. e 3 contra. Saldo:, �O "goals" .. DERROTADO O IPlRANGA Robert Donat,' Valerie Hob- i I Sinopse: O tempo decor:!:'eu.

O grêmio tricol�. está cui- '2°t IUga� At�tlCo'd:�n: Na lacalidade do Saco dos Li- son e Glynis Johns. '. bom em todo Estado,. com gea-
dando do preparo fIS1C� de �e�s Fn f�, ga, s

6ec nh� s;;idQ' mões domingo defrontaram-se,' TARTú ,da f(faca em Xanxerê e nevoei-
jogadores, visto q�e nao �Ol

'IOI2�?gaO�lspro
e o "

'alllilStosamente, as equipes re. (O homem misterioso dos ual- 1'0 forte nesta c!lipital, Cabo etc
agrado dos,seus �.lretores. a u �

°

. �
, presentativas do Ipiranga e do cans), Eta

Marta, Camboriú, S_
tima apresentaçao frente ao 2 lugar - AVa,.l, com,4 pon- G t d

A

te 'd Ro' I t
. -

cisco Valões e Porto
Bocal'uva.

. tos ganhos e 2 perdidos, 15 u,arany, en? �� � � co� mance... n nga ... açao... n,
t

. "goa1s" pro' e 8 contra Saldo: os louros da VItórIa, pelÇ>. esco- suspense...
,

nião. A menor tempera ura.

1{< 17 "O' 18"
"

re do 2xL, Censura: Ate 10 anos. ,registrada fói em Xanxerê
ADOLFO, O.MAlS COTADO boa.,. No embate preliminar, tra- No progr,ama: Marcha?a Vi- 0,6,

,Pelos pa1plte� apresenta�os I 3° lugar - Bocamva, ,com 2 vado entre os 'quadros de' 'su- d� -: ��lOnal .Cooperatlv�. I
... _ ....s6bre .a formaçao. do seleclO� pontos"ganhos e 4 perdidos, 5 plentes houve empate de 1 x

.

NotlJCurna Uruversal _ Jor.1nado Catari�e,nse que tomará "�oals" pró e �6 contra. Defi- iI.
'

, Preç�s:' �itz ás 5 hr�, �,60 e . Ij-l�ll'l)l'.'['I�ll(l�llparte �0'Proxrmo Ca..rnpeona�o ,Clt; 11 "goals". x 2,40; RItz as 7,30 hrs umco -I _�_f�U__��._�_!_l'!_
Brasileiro de Futebol, o guar� 3° lugar - Figueirense, coai VITORIOSO O "LEÃO DA 3,60; '.

* 1Ul8 Q� VII
dião Adolfo, pertencente ao 2 pontos ganhos ( 4 perdidos, VÁRZEA" ,R'Oxy ás 7,30 hrs: único 3,00. BOn K UJI
Avai, é o mais cotado de todos 5 "goaIs" pró e 7 contra. flefi- 'No excelente '<iramado inter- : , , .'.. • I!!.!. LOf
os "pIaiers".· f cit: 2 "goals". no do Abrigo d� Menores da RITZ --: amanhã ás 5 e 7,30 PODEllOSO AUD-
O jovem goleiro encontra- 4° lugar - Paula Rá'110S, Capital, realizou-se na tarde Robert Walker e Donr,a Reed

I
!.I.lB 'NO TRAT...

se na melhor f�rma, �en?0 cer- com 6 pontos perdidos, nenllUm de domingo a partida amistosa SENHOR RECRUTA' 1lIi1NTO DA.

tissima a sua mclu�ao na Se.. ponto 'ganho, 5 "g'Oals" pr!,. e entre os conjuntos do Esper!m- Uma divertiditssima com'roia
leção barriga-verde, onde, co- '11 contra, Deficit: 6 "goaLi". ça e do ,Bagoé, triunfando aque- I sôbre um convocado .

...

,

Em obediência ao seu calendário / esportivo, sábado e d�mingo
préxímos, a Federação" Atlética . Catarinense promnverá .

a

,Co�pe·tição . Livre. de A tletísmo, no' Estádio do 14 BC, cedido por
.

gentilez� de" seu comandante, ceI. Nilo Chàves Teixeira ..

-----+-,--_ •

I

• "elMOD vea.. iFuGO
oe f'EfTI1.SI!e",ao

-

f "'O�f"MS,vO AS

CDIAIIÇAS i

Rádio
Telegrali!ija
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o EITaDO-QuJnta.felra, 1 de '.Ioslo de '948 7

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

CIrurgia e Ortoped.ia clinlca e ct

I'U1'gla do torax. Partos e eoençu
de senhoras

tJOl'!iSULTóRIO: R. Jo!io PI"to '1

DiAriamente das 15 às 17 horas.
-aIilS1D:ll!NGlA: Almirante Alvim.

36. Fone M. 251

DR. SAVAS LACERDA
CHlnica médico·cirúrgica de O�oa
_ Ouvidos. Nariz - Garganta.

Pre.criçãp de lentes de
oontat3

OONSliLT6RJO - FeUpe Scbml·
dt, 8. Das 14 às lI!,.horas.

I198m:tNCIA - Conselheiro Ma·'

ftl! 77. •
TIllLEFoN'm 1418 e 1204

DR. A. SANTAELLA
('D:I:plo�ado péla Façll,ldati:e. �a·

dOll:a1 de;<jM:.edicina da Urjjv�t'9(fk·
de do Brá1iIJ:;)., Médico.por e(M)c�'
IID do SerViço Nacio'naJ de- 'Doen',
PIle Mentais. Ex interno óa ·s.nta
casa-- ,de Mlsêricórq;ia, 'e "H�ltaJ'
P8l.Q1látt'ICO dG'" roo' na ú!lp.itáf I.

, de})<\1
CLlNICA III,ÉDIUâ ....,. DOEReAIJ

N1lmVO'S.í1'8
- COnsult6fric;>: Ediflclo Ame.uli

NETO
- RUi! F.e!Wr' S"chlrlldt.. Qon'sultu:,

Das. lt;' ás f,8 . ..:hQJ;as -
ResldênNa: Rua Ãi1l78:ti' de qu-,a··

lho nO UI, - F'lOTl�pólla.
DR..RôLDÃO ,CONsoNl

émJJJJ,«'*IA GiIllB,Alill':"" ALT4 CI·
atrRGfA - 1II0LJl:8TIAS DJil O;

. . .. ,NHonAS - PART,OS .• .

'lI'otntado pela F.ac;Uldad(!. J:e Mfld:I·
eínna da Unlver's'ldade dé São ,

Paulo, 9!lde foi assistente j}Ql" vA
rios anos do s.ervl,Ç(} CÚ'ühtl.co 40

\ Prof. AlrPi'(j: Co�ia Neto.
arur.gia tio est(!ll)âgQ' e vIas. bl·

_lnteStltlOS
�lgado e' gT411BO.

t
' ,

e, r'iUs, próstata,' be:X:�a,
.

1Iit
-

rtos e 'trO'úi'pllS. ViíilCo·
_10'.", 'droC'J?l!:� var�,!es e' ,hec'n.

CO.l'l.�I.tL'ras;
daB, 2 ,às '5 b,oras" à Rui! }i'elpe,
flcbtnldt, 21 (attos: da

. (:li\sa PIr·
raillQ,). Tel, 1,598. '

1UIl�,çJA; Rua. i1:stevea JO,
,

, Mor; 179: 1'et M"764'

DR. PO"�YDO� 8'. THIAGO
'Mt!d� do HO�l'ltal de Caridade da

FlartaJI.".p(ilis
Assistente ,da �erJiidade,

CJ;fN'ICA' M:ttttt::A;"'1tl.\i:''''G�MIi -

DDetlças' -dos Org;'íos., intel nQ', �e.iál.
,meAté

.

do corà:ção.·
?lJ,.)SCTRótAlmiÓfiRAF) .4

_. n�nças;1. ào-·saç.g.ue-e-, dre· -��
Doenç'as de senha"" .. _. Partos.

ComInltas diàl'iamerlte das 15 às IS
hOf,as-. • '

Atende 'chamadõ.. ii qualquer hi>ni,
ibclusive.)·�urante. a n.oi*e.

CON'SULTéRIQ� Rua ViW Meire
les, í8� Fim!: 702

Jl.JtSln�NC;.'\;:, Avenid.a Tro1l1Pow.kI.,
..

62. Fone 766

DR. ARMANDO VALÉRIO,

Dos �erViço��e ����� lnfantll da I
Assístência Municipal e de

Caridade
CLtNICA MÉDICA DE CRIANCA!!!

ADULTOS
CONSULTóRIO: Rua N,p,nes .Ma.
modo, 7 (Edifício ·S. Francisco).
Consultas das 2 �s 6 horas

RESID:eNCIA: Rua Marechal GUI,
Iherme, fi Fone 783

Mé�!· e����!�mN;!;�AS1.:-------------
DOS OLHOS

ICurso de Aperfeiçoamento e Lon-
ga' Prática no Rio de Janeiro'

CONSUl/,I'..I\.S - f>.eia amanuã:
d íar-íamenta das la,:" às 12 hs, ,à Itarde excepto aos sábados. das, 14 Iés 16 horas _ CONSULT6RIO:
Rua João Pinto n. 7, sobrado .:....
Fone: 1A61 - Resídêncla: Rua

Presidente Coutinho, 58' ,

DR. M�R,fO WENIlllA'I1SJ;iN
Diretor da' Hqsp.ital "Nerêu Ra,';'DSr'

ICLíNICA MÉDl{:A :aE ADDLT05
E CRIANÇAS I

Consultérre : R. Visconde de guro,
Preto, 2 _ esq. da I!raça 15. de Ne-

I

vembro \ altos da "Belo Horizonte ")
1'e1.. 1545

Consultas : mas 4 ás 6 horas.

N t
.

tl f·Residência, �. Felipe' Schmidt, 38 O 8l cleo IICaS
_ Fane manual 812

,

DR. BIASE FARA-CO
Médic<t - chefe do Serviço de

�jfilis do' Centro de Saúde
DOlilNC./\'S .DA PELE - StF'mIS
- AFECÇ.ÔES UROJGENtTA.tS
DE. AMBôS os ,S,EXQS .:.... RAt��
INFRA • VERM;�S E- ULTIV.-

VIOLE'tAS
CON6Svt;TASc das 3 As 6 hs. - R.

Fel1pe $chmidt, 46
RES.: R. Ji;>ulvi!e,_ 47 - Fone 1648

Londres, julho - Como é
possível saber que horas são?
Olhando o relogío - respon
derão. Muito bem, mas houve

DR. ,NEWTON D" AVILA tempo que não se conhecia, Q

Opera&ões, -; .vlàs Urli�.rlas ,_ relogio - pelo menos os relo
Doenças' O",S, ;ntes,tlnr;;s, '!'�tp' e gíos íguaís aos nosos. No enen·os - Hemorr-ofdas. �J;atamen,.
, ' to da <::(ÍUtli a'trIebfanlj,., tanto o homem sentiu semple '

Fislof�r.ajlla - ,t�fra. V�I'�1i�bo,
a necessidade de medír o tem-Consult<c :ttl'tor MEfrelés; 28. ai -

Atende díartamente às. 1l;3(} ns. b d de lose, à tarde; -das 16 'hs, 'l!m. díante po e o servou es e ogo que o
,Resld: V:lllal �,amos, '6'6. melhor a fazer era recorrer aoF'Qne 1�7

auxílio do sol. Por isso é muito
.provavel q'ue a prímeíra máflACOS •

� _. -i����c���õ�r!�f� �dn.�I
TOMEM

, � dos quais ainda hoje se vêm
MI taIsIIiI muitos exemplares pelos ;ar·
'"'SILVEIBA-

'

dirns. No entanto, nos dias n,u-

<iraReI. T6tYce blados, e durante a noite, esses-
----_---__.J'. apareLhos de medir o tempo

eram completamente inut.eis,
Os homens ad0b,mun entãc ou
tro� meios. kssim, ha talvez
muito mais de 3.000 'anos, os

egípcios já usavam a clepsidra
- o ,relog-io d'agua. Tratava-se
pura e simplesmente de um

recipiente de' pedra, cheio
,d'agua, com um pequeno ori-

t7e,';'
.

d-'t.O
! fício no fundo, pelo qual } li-

t'f"o-Rad,.-'\e Rua Conselheiro Mafra q,uido gastava sempre o mesmo

I ne. 94 tempo para escoar. Sabendo
.

, "

'

. isso, os eg]p.cios pass'aralll a
, . , marcar as horas de acordo com

....._,....._.�_..... �.-:....,..-_-._.....-_.". ...............,.._ &""IQ,JIt.._I......_T".-_-_-_...-..-.-•....-_._�-..."
a agua que ia faltando.na clep-
sidra; Mais ou menos na mes
ma ép(/ca surgiram as ampu
lhetas, que .eram os re10gios de
areia. Dois recipientes de cris·
tal que se comunicavam entre
si, um deles deixando cair a

'areia no outro. Por fim, ha 'Jns
600 anos atrá:s descobriu-se o

pettdulo - e data de então o'

nascimento dos reIagias r.10-

dernos. Aliás, diga�se de passa
gem, que o relogio mais niO_'
derno e o de maior exatidão' é

98.687.816,30 o de cristal je quartzo, irven-
" 76.736,40! ,306,20 f tad0 pelos engenheiros espe-

i cial.istas brit:1nicos durante a

1
ultima guerra. Esse relogiü. c'

de Carvalho, Dr. Francisco ,de tal precisão que pode medir
Joaquim Barreto d� Araujo 410 tempo com uma folga de a;>e-

1 na,.s um milésimo de segundo
---��.- -- .... "" ........ ..,. ....... -- .. -- ......... ' ••• '-_ em cada periado de 24 horas.

"
,

'<L

r;CCM/4_r AUTOMOBILISTAS J
Atenção

Pal'a o seu dínamo ou

motor de,' arranco
OFICINA' ENALDA

'.111 p ...... ?RI1
'

.....

C9MPANHIA -ALIANÇA DA BAtA-
,..4.tI... 117. - litl.: I A I �
OCElmI08 .. T:aA.:N'SPOBTE8

CAPITAL E RESERVAS

Cifras do ,Baíançc de 1944":

Responsabilidades
Rêceta
Ativo

Cr.
Cr$

80 9'00.606,30
5,978.401.755.97

67.053.245,30
142.176,603,8.:>

•

•

Siaistros pagos nOb últimos l\) anoll

. Resp'onsabilida1es

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

Dr. CLARN'O G.
G�LLETTI

ADVOGADO'
Crime • cível

Constituição de Sociedaa••

NATURALIZAÇÔES
Título. Declaratórios

,

Elcrit .• - Praço_ 15,de Noy. 2'3.
l0. andor.

R.lid. -- Rua Tiradente. 47. I· iFONE .. 1468
-- �""""�'-'-'

MARCAÇ�O D,E HORAS

Serviço Especial do CEC" para
"0 Estado"

, Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PUHO, 25
Fone: 1448

Em frente ao T'esouro
do Estado

Florianópolis
Parm, Narbal Alfa! lIe Souza

da Costa Avlla

�)'A CA",.1-rA%.riaIriaI
Fabricante e distribuidores das afam�daa con· I'li II' li '11 fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran.

, "'. '�. ,� ,

;.
de sortimento de casemiras. riscadas, brins
bona e barato•• algodões. morins e aviamentos

A para'alfaiate., que recebe diretamenb doa

ISnrs. Comerclant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florianópoli., - FILIAIS em,YSlumenau e Lajes.
---- a �----------

·

I melhore. fábricas. A Coa0 -A CAPITAL- chama a atenção dos
visita antes de efetuarem suas compra�. MATRIZ em

_-

c:
•

Or. H. 6 S. Medina
farm. L.

Exame de sanglle, Exame para verificação
de cancer,

. Ex'ame de urina, Exame �Qra

verificação da gravidez� Exan'\e <ie escarro.

Exame par,a
.

verificação de doenca. da
�ele. boca e cabelos, Exame de fézes.

Exame de secreçõe•.
p.u't�vaccina9 e trQnsfu!Jã.o d. sangues,
Lxume qú�mico de farinhas; bebida.

café. água .. , etc.'I
I
Viagens

PELO

Expresso No,turoo' do joraal
.0 ESrrADO

FLORIANÓPOLIS.;. JOINVtLE'-
SAloA DE FLORIANÓPOLIS:'

CHEGADA A . JOHtVILE:
SAlDA DE JOIHVUE:

,CHEGADA A FLOR1ANÓ&OLlS:
Informações: -

1 da madrugada.
7 .de manhã.
10 da manhã.
S da tarde.

Em Fpolis. - na Redaç·õo do «O ESTADO.
Em Joirtvile - no Hot�l Prínc:;ipe

,

,

IRÃCTRAClORJ INTERNATIONAL

Seja qual fôr o trabalho a executar, na Agricultura.
na Indústria ou na construção de estradas, há um,

TracTracTor International Diesel de fôrça adequada'
poro atender ao 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.
",,,,,ferindo um,TracTracIOJ para trabalhar com' 61-
cool ou Querosene, os modêlos T·6 e T·9 poderão
ser fornecidos.

Peça-nos folhetos descritivos sem cõmpromisso

Concessionários:

(;_ RAMOS ,& CIA .•

Rua João Pinto, 9 - Cx. Postal 220 .:_ Fone 1.641
Tel. Somarc - Florianópolis.
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(<<To,quià de um (amêlo», pág 38 J. Castilho).

o direito' de aquilatar' as
-literárias de um homem de letras, embora com rigor� embora com violêD8ia. Para o insultD .�t;'Í)'

desbragada, ninguém tem dire,Uo>;..

.

«Toda a lente, o escritor, o escreve'dor, o esorevedeiro, tem·

soai improvocado, para a reticência afrontosa, para a calúnia
,
'. '

---I-Prêsa das chamas o ;Ouque de faxi s;
Rio, 31 (E.) -'- Informações Rio, 31 (E.) __ Che .·am

,

1 'd' Os passageiros e trtpulantesaqui recém as dízem que o melhores informes com 1'e8-
I

.

D de' teriam sido salvos I}Or. outrosgranr e navio- uque e axias, peito ao violento incêndio
OlH. viagem para a Itália, a-

navíos que navegavam nas
que se manifestou a bef,rdo

chava-so prêso das chamas, l:lJl{'ldia.ções da rota do Duque do Duque de Caxias, quan-
FlMlanõpolIl, 1 de Agoslo de 1946 em águas do Atlântico norte. de Caxias. , do em viagem para a .Bu

ropa. () sinistro teria sido

mundoronde hOJ"a ADI AD A "S lHE D I EU, �:;v�:�;;:ha��laeme!�:��!:
da demasiada pressão que

-

brio: f
' Achando-se o sr . dr. Carlos Gomes de Oliveira, iluet te lhes fôra «tribui âe, Os'

pao, a 'ligo' e. e Secretário do Iriterior 'e [uetiçe, enfêrmo, foi, a corderêri- navios que socorreram. o
cia que ri mesmo deveria pronunciar ho ie, na Feculdede Diiq ue de Caxias estão che
de . Direito de Santa I Catarina, sob o tema «Intervenção I,gando a éste pôr to, eo.n
do Estado na Economia», transferida '{(sine die», duzindo os sobreviventes,

feridos e alguns inortos
no pavoroso sinistro. O

gran'ci.e traneet lân tico .es.tá
sertdo rebocado para êet«

pôr to, tendo a bordo s'ua

heroice tripulação que :não
o abandbnou, lutando bra
vamente contra as chatfu'ls.

"

�J

vigaristas presos, pela'
polícia catertnense

.;\ polícia local, dia 25 último, ao Ihado no lenço, 'O homem de côr
meio dia, fqi procurada p�IO cida-/' pegou o pacote, amarrou-o bem e

dão Celso Staluehn que apresentou devolveu à vitima. A esta altura,
queixa contra, dois indivíduos que Celso também já havia sido ... em-

o haviam ludibriado, passando-lhe :brulllado!
o célebre "conto do bilhete". Deixando com os meliantes, uma

O Comissário de dia, Oscar Pe- ,pasta de COLll'O contendo papéis,
reira, tomando conhecimento do C0l110 garantia -de que traria o di
fato, determinou ais providências nheíro, a vitima se afastou,

.

dei
que se .raziam mister.' Seguindo as xando-os a sós.
instruções Teceb�das, seus agentes, Não sabendo como receber o di-
cêrca

'

de duas horas após haver si- nheiro, pedira ao sr. Manoel Feli- SOCIEDADE RÁDIO
do apresentada a queixa, pren- 'cio Pereira 'para que indicasse a . LIMITADA
diam, nas- proximidades de Imaruhi, casa lotéricá, explicando-lhe o I Resenha das programações para
os meliantes, que outros não eram ocorrido. dia 1o de agosto de H46

s:não Angelino .

Silvestrn e ,,�osé Manoel Felicio Pereira, ,que él 9�00 - �'OJl:, :�i� para V??f<:
SIlva, dOIS experimentados viga- proprietário da linha de onibus 9,30 - Noticiário Guaruiái,
ristas já 'devidamente fichados pe- pala' Ang.elina, desconfiou da tra-l 10,00 - Larri Clinton e sr ';
las polidas dos Estados de São moia e 'mandou que Celso Stahelin I 10,15 � Programa cornv a

Paulo e Paraná. verificasse a exatidão do "gaspa- t Kostelanetz. jt
Segundo contou a' vitima, 'O "ser- rinho", 10,30 .:._ Glenn Miller e s/r>'

viço" foi feito da seguinte manei- Abrindo .o pacote, Celso ver-ifica- 10,45 - Tito Guizar. •

rá: Eram. aproximadamente doze ra, com espanto, que fôra vitima 11,00 - Bazar de músi 'as';}
horas. Celso, a vitima, achava-se do "conto", pois o pacote nada' 12,00 - Oferecimentos m

,

-

, nas proximidades do Mercado PÚ- mais' conínha senão papeis velhos. 14,00 - lNTERVALO. ..
.

,A igreja, recém-construída, ainda nao está totalmente. terminada. blico, quando foi abordado por um Dos' c-s 3.200,00 ... nem sombrM! 18,00 - Abertura - Ave l-
Cada distrito fêz uma 'Oferenda: e assim, com a contribuição de to- indivíduo de côr parda e que não A sorte, porém, não lhe foi mui- 18,15.,- Alma Portenha.

"-dos, ergueu-se, na grandeza de sua simplicidade, a casa dos fiéis, que, hecí I Ih d'
.

f d
.

.

I'
.

t 18,30 _ Valsa, Divina VaIs
aos domingos, vão ouvir a palavra plena de fé de seus pastores.

con tecia, o qua e pe Ira 111 01'- to a versa pOIS, segunr o cons a, os

Predicava o padre Reynaldo. Concitava os ouvintes' a terem fé no mações acêrca de um. bilhete de meliantes haviam. gasto apenas 18,45 - Momento esportivo
Senhor e a caminharem pelas sendas do mundo -atentos á voz do dev.er loteria, alegando que talvez estí- Cr$ 200,00 dos três mil e duzentos. 19,00.- Ritmos de Tio Sas.
4l da virtude. '

. 'vesse premiado, pois' o cambista Na Delegacia • Regional de Poli- 19,30 - Dep. Nacional de f
Não é bastante, 'dizia, vir á missa; não é bastante rezar; é necessá- Ih d hilh I .

que ne vere era o 1 ete queria cia corre 'O. processo nespectivo. En-rio, sim, que a honestidade e a fé orientem o verdadeiro cristão. .

A desinteligência entre os homens, é fruto dessa falta de fé e da comprá-lo por mil cruzeiros e mais quanto isso, os "artistas" aguar-
ausência de sinceridade entre todos.

-

um relógio de pulso. -dam no xadrez, o destino que bem
O mundo se debate em crise sem precedente na história, e, onde 'Os A vítima respondera que não �11erecem: a penitenciária.homens". que o li.deram deveriam colocar uma palavra de amor, e . de era daqui, pois residia em São Pe

união,' pondo a huma,nidade que sQfr·e e que tem fome. acima de tudo,
assentaram, 'apenas, triste individualismo. é regionalismo acanhado. di"O de Alcântara, não podlendo,

Deus impéra em todo o mundo e a sua Lei é de benignidade e de por isso, prestar as informações
justiça.

.
.

'

lJedklas. Ness� mome.nto aproxÍ-
Cita, então, o orador, para ilustrar o seu sermão, o caso dos elefan-

ma-se um outro indivíduo (o se-
tes que foram levados á Palestina.

•

Animais desconbecidos n'O lugar, tornaram-se alvo da curiosidade gundo meliante), alto, de côr bran-,

popular. Todos oS queriam ver - e, de longe chegaram Jlessoas para ca, ao qual pediram-lhe .informa-
conhecer aqueles grandes e desengonçados quadrupedes. ções sôbre o mesmo assunto.

J'. Entre os curiosos ..est�vam aJ.guns cego'� .que pediI;am, na impos�ibi- Atendendo ao pedIdo, êste últi-
hdade ,de verem os annnms, que lhes pernnÍlssem, ao menos, apalpa-los. d I' t d"
para terem idéia de como seriam. mo s.aIra a procura e uma Is.a e

I
E os cegos, l1lT\a vez feita a concessão, começaram a examin�r os lotena, voltando .pouco depOIS e"

AOVOGA OOSpTOibosci'deos.
. . _ .co'l1feri.ndo o bilhete (préviamente

Um, apalpou-lhes a pele rugosa e tlllha a m1f{Jressao de um m�lro aldultel-a.do) informara que o mes- Rua' Felipe Schmidt 34,
velho; outro se�urou-1hes as. :gra,ndes orelhas,.e pensava qut; s�nam mo efetivamente lestava remiado Sala 3. Telef. 16-31
abanos; outro amda, ao sentIr-lhes as grandes presas de marfIm, Julga-

..

p
..

va serem enormes ossos; o quarto, que era pequeno, calculava s·erem ·com cem nnl cruzeIros. I>ronÍl\I- •• I
'tohmi\s as potentes pernas; o quinto, que lhes tateou as ondulante(> cou-se o informante a ir l'eceber o

trombas, pensou serem ·gros·sas c'Obras. dinheiro Seu cole"a entretanto
,A,pós, o exame, retiraram-'se os cegos e retornaram ao seu caminho.

não aceitara e
. "'d� C I

'

Adiante, p·araram para descansar e começaram a conversar sôbre· as ll1' . cara a e so

l,mpressões que I:alda um c'Olhera dos animais. StaheliJ;l, a vitima, para iI- reicebê-
Afil'mava o primeiro que o elefante era-um grande e v·elho mur'O; o lo, pois lhe depositava inteira con

segundo di.vergia, atrestando que era um a,banador; o terceiro defendia. fiança.
intransigente, seu ponto de 'vista, e cáda um,dos cegos, com mais ardor,

, Celso não queria aC'eitar a in-
!pugnava pelo seu julgamento. .

,

.

E 'O resultado foi que os ceguinhos, alheios á realidade da imagem, cumfbência,

discutiram muito e acabaram brigando. \ Sems amigos, todavia C'Oillvence-

Assim são os horhens de hoje: depoís de terminada a guerra, estão ram-no.

tratando dos probleúilas da paz. '. _ . Entretanto para qne não perOs Três Grandes, os Quatro Grandes, a COlTIlSSaO dos 21 pmses, a .

.

'
'.,

-

reunião das 40 Nações, discutem, falam, def�com ardor o seu mo- .::f.essle o bIl:hete, os v1ganstas pe

do d·e pensar, e a situação continua a mesma; co.in tendências para Pior., diram-Ihe para que o embrulhas-
Tudo tão. s·imples, bastando, apenas, para resolver a gUiestao, que os se num lenço" junta'mente com o

homens tenham sil1cerida.?e e se compenetrem das funçoes qu� os PO-I.di>l1iheirO que Celso pos'suia .

vos lhes 'Outorgaram: o ajustame,nto de um mundo melhor, maIS huma-
(C.e, 320000) D

.

d I
llO e mais puro, onde haja pão, a1brigo e fié..

. I \p .'.,
"

epOls e em Jru-

UlIl

Fazia muito frio, e os fiéis que ouviam a prédica do

P�d
e Beynal

do, antes da missa das 10 horas; em Bom Reti;o, encolhiar -se, tran.si
dos pelo vento forte que penetrava pelas altas Janelas do mplo, cujos
vitrais ainda não haviam sido colocados em seus caixilhos,

Modesta, mas elegante,. a Igreja-Matriz do Município de Bom Reti
ro, está edificada em ótima situação 'e, do pórtico, desfruta-se larga
vista das serras, dos campos e dos pinheiros que circundam a cidade.

,

Dois

alfaiate indicado
OTjradsntes 7

mações, i
20,0,0 - Músicas variadas" en
vações.
20,30 - Artie Shaw e s/'01'q.
20,45 - Francisc \' Canaro' �
orq.· típica.
'21,00, - Músicas

silekas.
'

21,3() - últimas melodias.
Ors.

Aderbal Ramos
da Silva 22,00- Programa' para amanh.i -

Boa noite.
ENCER-RAMiENTO.

e

'080 Batlsla
Bonnassis -·e

B R I T a---

; .

1

Lamentável desastre em Bigua
Perde, a vida um' honesf()'

industrial e lavrador
Em dias dà semana passada riam causado a morte ,quase

o industrial e -agdcllltcir Pedro (que instantane.amente ..
Henrique da Silva, residente I Quando lhe foram lev�r o

em Jordão, no municipio de almoço, o oorpo de Henr'IqUe

Biguaçú, pela manhã, dirigiu- achava-se 'penduradO, comple
se ao engneho de sua proprie- tamente dIsforme.

odade afim de movimentá-lo, O extiIlJto era largameJlte
pois precisava descascar ar- conhecido como homem !!_
roz, A fatalidade, po-rém, espe� nesto e trabalh1ador, causa r:J

sua morte geral ,consterna,çaO,
Deixou, aindà, viuva e �.deZ

fUhos menores.

No trajeto da praia do Merca
rua Fe�ipe Schmi,dt. um pc ,t'óculo.. Peda·se a peslloa q '.
encontrar entregar na 'Livr<lJI�
Moderna, ao ar, Jacques, que ler"

gratificado. I.

•

_.rava-o.

Posto em movime,nto o en

gelnho, 'Seu sobretudo prendeu
se ao engenho de sua proprie
me-se, o jogou sôbre um enor

me e·steio do engenho. Com a

queda, .
o malogrado industrial

teria rcceb�do f.orte pancada
na cabeça, bem como outros
f'erimento.s graves,. que lhe te-

PERDEU-SE
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