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lue seja livre, libérrima, sob
-

a lei, a ·Imprensa do· nosso País! Sem embargo,
laçam,os' votos por 'que ela não se rebaixe' às cócoras de ,soalheiro, onde a

língua-monstro das· comadres ..
só encontra paralelo no fac'ãn 'afia/do :dos cangaceiros

e dos bandidos que' deualam, sorrindo, as vítimas q'ue lhes caem nas unhas infames.
Os termos do tratado «comprometem a

pr'ópria independência da Ilação»
Roma, '1 (U. P.) - O gabinete cas, qUe ' comprometem a pessibí

italiano, depois cl'e examinar o pI'Q- lidade -d'e .desenvolvimentõ econô

jcto do Tratado de Paz com a Itá- mico da Itália.

lia., numa sessão que se prolongou '" De Gaspeei, o ex-premier Bono

por cinco horas, lamentou a dure- mi e o presidente da Assembléia
za dos seus têrmos, declarando que Giuseppe Saragat foram designa
os mesmas "comprometem a pró- dos à conferência da p�z em Paris.

pria independência da nação". O Diz ainda o comunica-do que os

comunicado emitido a êste respeito mesmos procurarão melhorar os

revela que os ministros "ficaram têrmos na esperança de que as Na
dolorosamente impressionados com ções Unídas "tenham em mente a

a dureza do documento, compilado contribuição prestada pelo povo
sem consulta ao govêrno

italianOj
italiano na guerra de libertação".

quanto às questões essenciais". O gabinete mostrou-se surpreso
Adianta o comunicado que o gabi- ante o fato do Tratado não reco

nete está particularmente preo- nhecer nenhum crédito italiano

cupado com as cláusulas econômí- contra a A!lemanha.
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A CONF.ERENCIA PAZDA
Palácio de Luxemburgo, 1 (U. P.) NOVA DISPUTA PROVOCADA I da simples maioria de votos. O de

',- Foi recusado, por maioria de . PELO DELEGADO GREGO legado brasileiro Freitas Vale tam

votos, na 'Conferência da Paz, o Palãcio de. Luxemburgo, 1 (U. P.) bém foi contrário à emenda gre
projeto ho lamdês para que fossem _ O delegado grego deu 'motivo a ga, declarando que o objetivo da
-diado direito de voz e direito de nova disputa entre o bloco soviéti-, Conferência foi definido com ante
veto às vinte nações representadas' co e o grupo mais ligado às po- .cedência pelos Quatro Grandes e

comandante em chefe das fôrças alemãs na Noruega, entrou em julga
'!la reumao, tivessem ou não as têúcias ocidentais. Propoz o delega- qUe qualquer tentativa para modi- i

mesmas travado guerra com os do da Grécia que fossem estabele-I ficar tal coisa, seria um desafio à mente por ter ordenado a execução de comandos aliados capturados e
'

I

principais satélites da �lemanha cidas regras para discussão de

I
soberania da reunião. pela responsabilidade da morte de 40 prisioneiros de guerra ingleses e

nazista. A proposta holandesa foi qualquer
.

assunto relacionado a 6 noruegueses. O processo não s� refere à invasão da Noruega em abril

l'��u&ada por �1 votos contra_ 9, ve-I uma, p.az Justa e �ur�.�oura. A lu: 'H t '1'1- de 1940. O tribunal militar consta de 5 juizes: 4 ingleses e um norueguês.
rlflc�ndo-se. ainda a abstenç.ao dos ,goslaVla opoz-se imediatamente a ·0 ·as PU IICaS.'Estados Unidos. Contudo, fOI apro- emenda grega, destacando que tal

,

O h dvada uma proposta conciliatória"do'proposta, e� vez de facilitar as 'coi-. A'· d
-

t "d « . omem . avestruz» vae ven er
d I d

., .

I'
.

. .,,', pesar e nao er SI o
e ega o sovíétlco, a qua possibi- sas, ap.enas daria margem a longos I't'

,

n d -

.

,
•

1" âd . e el o para car130 e proa; 80 -I'
•.

,

�tar� que to as asdvmte e' uma po- debates. O delegado ,russo foi mais ',Ati direção dá U; D. N. es- O seu' corpo' Ror
.

m,l .,CrUZelr,ostências representa as sejam ouvi- incisivo, qualificando a proposta t d I W d I r
das amplamente, embora sem voto, grega como tentativa disfarçada pa- J:ri��; :on::�úa a�o':::' e� Fortaleza, 1 (E.) .: Afim de ven- aCha desem��egado. Ce�s'O' esteve-
il\as comissões. ra i,mpôr à Conferência a questão embocadura de sota-chefe. der' seu: corpo ao Instituto Médico na' "redação dio Correio do Ceará

Daí a sua obstinada mimi« Milneiro,' pela quantia de 80 mil onde dem�nstrou suas qualidades,

O
I

bl"
.

de telegrafar para sneio cruzeiros, regressará ao sul Celso comendo 'chumbo de linotipo, man-'

....

.
pro ema .da Palestina voltou. - fu�d� 'cte :'�1iâ��!t._o-,��Le,- ��,?_S f:�o��i�!:�:�:;n�: Vi�:�:� ':!i:�b�i��:m�er��ó�:�, �oj:��\:",,:::

a U ri' t· t
' "'�O, «Jornal d. Jdirtville», -tesouras, pregos e navalhas, o qual domen mostrando. pregos, navalhas

t � -"
'.

.', m 1'0'0 (J,,:;:::,m,9' ". :c

"

' dê , 25" d� iulbo último, já trabalhou nos cassinos do Rio ao 'e tesourmhas. O Instituto adquiri- ,'.

JERUS-ALJ�M, 1 (U. P.) - Mais 1.200, imigrantes ,,Judeus chegaram divul�� um desses in teres- la.dJ de Grande Otelo, Elvira Par-I r,á seu corpo afim-de aproveitá-lo"
a Palestina, elevando 'para 7 mil o total d� imigrantes israelitas-ilegais, santes despach.o-s do'. sr, ga e outros e que atualmente selem pesquisas, Cientificas. .;
'. . '.

. Wiuuierley, 'no qual, es-chegados a Terra Santa nos, últimos quatro dias •. As autoridades nega condeudo a .stra. condição
de s�mpl�s' snernbro da '

comissão 'executiva da ·U.
D. N., faz um apelo «em

.
nome da nossa sagrada
aliançá}> para «conservar dcano.

essa aliança» ...
A cisão, recentemente

verificada no oposicionis
mo, o aludido telegrama
classifica de «pequena di
vergêneia pessoa]»!
A próxima derrata elei-,
I

.

d' Rio, 1 (E.) - A ONU havia so-
tora, que aguar a a Inex- (.

pressiva ala udenista no
Hcitado ao ltamarati vários fun-

Estado, medida por um
cionários br31sileiros, que deveriam

Tomaram posseGrandes de internacionalizar servir na sua Secretaria Geral. No
.otimismo

.

desse quilate,Trieste, como uma negação d'e todos, 'os princÍJpios pelos quais esta guer- será «vitória e.spetacuIar»! pedido feito à Chancelaria acen-

t tr� foi tl'avada contra o 'lliazi-faslCÍsmo. Se insanável dissidência,
tuava-s'e a p,referência por servi7 ,an e-oo em
dores do DASP, técnicos adminis-

trativos, atendendo-se a que dois Salvador, 1 (A. N.) - Perante o'

iuncioná,rios daquele ór,gão, atual- IlnlterV\e'n:fO'r federal, Q!e:ner,al Cân

mente servindo na ONU, estavam dido Caldas, tamaram posse, na tar

revelando ,grande efidência e ca- de de ·ontem, no Paláci'O Rio Bran.
pacidade de trabalho. Feita a ne- co o Secretário do Interior �usti- '.,
cessária seleção no DASP,

.

foram ça, o Prefeito d'esta Capitpe o Di

indicad'os 10 técnicos,' indo os res- retor do Dep, Estadual de Infor-

R-
p'ectivos nomes à aprovação d'O mações senhores Clovis Leoni, Hel-

Pena de mort,e P'ara t f·' tOlO ameaçado de presidente da RepúbHca,- sem cuja mano Soares Sampaio e Altamiro

OS ra JCan es . . licença especial, não poderiam dei- Carvalh'O. Compar-eceram ao ato

d' ficar sem leite, I
xar o Brasil, para servir àquela or- 1�,lt-a,S' �utoridades civ·is e militares,

O mercado negro Rio, 1 (E.) _ O Rio contilnua ganização internacional. O general JornalIstas e pessoas gradas.

PARfS 1 (S F I via aUJ.caçaldo de fi,car sem leite. Os t:urico Dutra, entretanto, vetou a

O' I t
-,

, '" - Por a,érea) - Por 'ocasião de seu desem-
prodntor-es insistem pelo aumento 11da dos funcdonári?s,. entendendo. S ucros rev�r erao,b�rqiue no .a·erodro'll1o de Orly, o sr. Yves F�rge, o nOvo lVI,Í>F1,istro do t

-

t
C

�

e a Comissão Central de .P.r.e.ços que o momen o na'O compor a, a.

f
.

dAbastecimento, declarou que antes de deixar Ne,v York convid'Ou, os ainda não resolveu em defInItivo. conc'fii.Ssão.
I em avor a

jornalistas americanos a visitar a França no próximo Natal para cons- Informam, assim, de São J'Oão Ne- S te't�tar que o mercado negro não mais existe', graças as med'1das reclama- pomllce.no, que os -fornecedores de O" Senado ao a asa
d:ü;' para punição dos açambarcador,es e trafiocantes, inclllsiv,e 'a pena de leite daquela zona iniciaram a gre-

).Te,' não ,enviand'o, a partir oe Olfi- confl-rmou Rio. 1 «E.) - Informam de Be-
te111, nem mais -um litro de leite lo Horizonte que, o inl!erventor

Was,hington, 1 (tT. P.) - O Se- Otávio Meira assinou um decretode Minas para o Rio. O total do for-
necimento. dálí é de quatro mil li-' ljlado confirm'Ou Pinero, como go- lei estabelecendo que o. IUlcro sôbre

vemad'or de Porto Rico. Pinem é o serviço da Loteria do EstaJd'o pas
o primeiro porto�riquen,ho nomea- se a reverter para o Hospital da
do para governador da ilha. Ele Santa Casa de Misericórdia. Por
substitue Guy RexJord Tugwell. A sua vez, a Santa Casa se respolfi5a
data da posse não está marcada I bilizará pe,la manutenção du fun-
ailnda. ! cionalismo da Loteria ..

Falkenho�st entrou em julgamento
BRUNSWICK, 1 (U. P.) �'o gal. Nikolaus von Falkenhorst, ex-

ram-se a permitir .o desembarque dos recém-chagados, 'estando aguar
dan.d'o 'Ordens a respeito de Londres. EnKl�{�*to isso, o dr� Hussein: Ka- Subiu O valor do cruzeir,o

:NOVA YORK, 1 (U. P.) - InformaçÕes oficiais indicam que �o va-Jidi, Secretário do Comité, 'destacou que os àÍ'a.lJ.es não assistirão à Coh
ferên-cia de Londres e nem pa'rticiparão de qualquer entendim�ntos em

que tomem parte os israelitas. Esta deci!!ão
J

dos árahes voltoU! a um

ponto morto o. agUld'o problema da Palestina.

Ior do cruzeiro brasileiro subiu para 5,45 �e�tavos de dolar norte-ame...

o Prese Outra vetou ,Nomeado o

,a ida ,dos fUDeio- sr_ Erbardj'
nários

Denunciou a decis'ão
dos Quatro - Grandes

, Washington, 1 (D. P.) - O pre
sildente Truman 'nomeou ao sr.

John Erhardt mimstro na Austria•.

PARiS, 1 (U. P.) -. O delegado da Iugoslávia qUle se "encontrâ TI'esta

Capital denunci'Ou a decisão d�os Quatro

como a que se consumou

por aqui, partindo ao meio
o eleitoràdo udenist';, é
«pequena

.

diver�ência pes
soal», o diluvio teria sido,
apenas, uma impertinen te
garôa bíblica.

Vae conside.rar a situaçari
LONDRES, 1 (U. P.) - Em fonte oficia,l se diz que o gabinete in-

glês vai considerar "a situação da Ind\ia". em vista da recusa da Liga
muçUllmana 'em aceitar as propostas de i�dCipendên>CÍa dos ingleses,.

morte.

Dentro boa-vontadeplano de
- Anuncia-se oficialmente a conclusão de um

do
tros dilári'Os.

LISBOA, 1 (U. P.)
1r'atrud'0 c'Omerdal e econômico ,entre Portugal 'e a Dinamar·ca, "dentro
do plano de boa-vontade de Portugal de auxiliar a reColnjsitnt\çã'Ü da 'Eu
lopa devastada".

TOME APERITIVO

K'N () T
"
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Decreto de 27 de julho de 1946 De acôrdo com O art. 161, do decreto-lei 11.

572, de 28 de outubro de 1941.:
A Olga Stuart Reis, ocupante do cargo da

classe F da carreira de Professor Normalista
00 Quadro único do Estado á;�cola mista d;
Barreiros, município de São José), por um

ano, com vencimento integral, a contar de 10
de junho de 194�

Admitir:

o INTERVEN'l'OR FEDERAL RESOLVE

f
';

Conceder c;roncrnçâo:
D� acôrdo com Q art. 91, § PI, alínea o)
do decreto-lei n. 572, de 28 de outubro de
1941 :

A Cândido Salvador 'Rodrigues, do cargo
de Professor Complementarista, e xt.into,
quando vagar, padrão C,' do Quadro único do Tercilja Bayestoff, na' função de Zelador,
Estado. referência II, correndo a despesa por conta

Portorias de 18 de julho de 1946 da dotação 1·034 do orçamento vigente (Es-
�'O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE cola Profissional Feminina de Florianópolis).

Conceder licença:

1
Dispensar:

De acôrdo com o art. 156, alínea a, do de- Helena Rubi Pereira, da função de Pro-
ereto-lei n. 572, de 28 de outubro de •.

fessor .Complementarista, referência IV (Es-
1941: cola rmsta de Bom Jesus, distrito de Carú,

A Leonor Olivet Gonzaga, ocupante do car- município de Lajes), por não ter assumido '?

go da classe G da carreira de Professor Nor- .exercicio das suas funções, no prazo legal.
-, realista, do Quadro único do Estado (Grupo Designar:
Escolar "Felipe 'Schmidt", de São Francisco Com a gratificação mensal de Cr$ 300,00
do Sul) I de sessenta dias, com ·vendmento (trezentos cruzeiros}, correndo a despesa
integral, a contar de 10 de julho de 1946. por conta da dotação 1·035 .do orçamento
A Aurélia Meló Bottaro, ocupante do cargo vigente:

ila dasse F da carreira de Professor Norma- A professora Isabel Teixeira Machado para,
Iista, do Qugdro único do Estado (Grupo E.. na Escola Profissional Feminina de Florianó
colar P,LaJ,Iro .Müller ", de Plorianópolis), de polis, substituir a professora auxiliar Maria
sessenta (60) -dias, .. com o vencimento inte- Santos Colaço. I

gral, a contar. de 15' de julho de 1946. Com o salário diário de Cr$ 15,00 (quinze
De acôrdo com o art. 156, alínea a. cornbi- cruzeiros) J correndo a despesa por conta
nado com o art. 164; do decreto-lei n. da dotação 1-035 do orçamento vigente:
?72, de '28 de outubro de 1941: A complementarista Érica Schmitt para, no,

A ETna Ana Trapp, que exerce a função de Grupo Escolar "Paulo Zimmermann", de Rio
Professor, referência III (Escola mista de do Sul, substituir, a .contar de 13 de julho de
Ribeirão d '

Areia, distrito de Itoupava, no mu- ] 946, a professora licenciada, Euza 'Ferreira
nicipio de Blumenau) , de noventa (90) dias, Reis.

co:m o vencimento integral, a contar de )10 de Com a gratificação mensal de cinqüenta cru-

julho de 1946, zeiros (Cr$ 50,00), correndo a despesa
A OdiJia Leopoldo Vieira, ocupante do cal" por conta da dotação 1-033 do -orçamento

go da classe G da carreira de' Professor Nor- vigênte:
malista, do Qua�r" único do Estado (Grupo A professora Praxedes P'eIlizzaro para, na

Escolar" 4bdon Batista.", .de Jaraguá dó Sul}, Escola. de Pira!uba, município de Campos No.
de noventa (90) dias, com o vencimento inte- vos, l�iotlar educação física aos seus' alunos,

I-gral, a contar de Iode julho de 1946. de letras, nos têrmos do decreto- lei n. 1.198,
De adcôrdo .corn o art5· 15d6, dalinea aI'. cambio deA27pdef novembLro .<:Ie SI9b4�d't v .

na o com o art. 1 8, o ecreto- ei n. •. /
ro essora air c ei para, na Escola

572, de 28 de outubro de 1941: do Rio Sete, município da Palhoça, lecionar
.A' Ism'ê�ia Vieira' Granemann, Professor educação física aos seus alunos de letras. nos

ArtxiJiar, referência II (Escola 'mista de Le .. têrmos do decreto-Ieí D. 1.198, de 27 de no.

bati R <Ígis; no município" de .Cunitibanos)., de ve�bro de i !l44.
noventa dias, sendo' sessenta

.

com vencimento A prôfessora Iva Damiani para, na Escola
integral' e t�inta com � desconto de um têrç� 'de Santana, distrito e município de Urussan-
'do vencimento,' a ccntar de 3' de julho'de ga, lecionar .e<\ucação fí�ica aos seus alunos
1946. de letras, nos, têrmos do. decreto-lei ;;. 1.198,
A Diamantina Vieira Tonoli, ocupante ,do de 27 de 'novembro de 1944.

cargo da classe G da carreira de Professor A' professora Isabel Matos para, na Escola
Normalista, do Quadro único do Estado (Es- mista de Fartura, -distríto e 'ml!ni<:ípio de Ca
cõla mista de Itacorobi, distrito da. Trindade, noinhas, leciçnar educação fisica aos seus ;<lu.
município de Florianópolis), de

..
cento e _'Vinte nos de letras, nos têrmos do' decreto·lei· n.

dias, sendo sessenta com vencimento integral 1.198, ele 27 de Dóvembro 'de' '1944.
'

e sessenta com o desconto de uni têrço' do A prófessora'Maria Olga 'Michele Rocba
ve,!cimento, li conta.· d".1° de 'Íulhõ de .1946: ;Para, na. Escola. de .santana, distrito' � mu.

A He�ondil)a da Si1vq..� Vjeir�;. que exerçe nicípi� d�i Urtíssà�a,', ]ec�pn�z: •.ed�tcaçã;· .física
a função de Professor no Grupo Escola,"Ger. aos s�us a'lunos de let�as; nos têrmos ao, de.'
mano Timm ", de Joinvile, de cento e oitenta creto-Iei n. 1.198, de ,27. de novembro de 1,944.
dias, sendo se,?senta CO� yenci,mento í�te�'fa)t A profes�ota Francisca NiJva 'fhiese1l para,
8essenta com' O desconto d� um têrço e ses- no Grupo Escolar,'" Santo. Antôniolt,' da vila
seI\ta com o desconto de dois têrços :lo ven. de }tuporanga, nó município de Bom. Retiro,'
cimento, a contar de 2 de' maio de 1946. l�cionar educação física aos se!;s �tu�os .de

Co"cede·, licenç<L, em prlÍ,rogaçào: letras, nos têrn;-os dO . .cIecreto·lei n: '1.198 de
De acôrd'o Com o art. 15'6, 'alínea .a;:.do d�. ·27 de llOvem,bro de) 1944.. ...', '_:

'

creto:lei n. 572; de' 28' de outubro .d� ••
A professora Cbamis Sebastiana Melo' para,

1941.: ..
no QrlJ.l!o_ :gscol'!r "$anta_ Catarina", da vila

A Alda dos Santos Coelho, ocupante do cal" de ClipinZillt 'no 'munlcipio de Ca;';'pos Novos,
go de Professor Complementarista, extinto, lecionar educação física aos seus aJunos de 1e
quando vagar, padrão C, do Quadro único do tras, nos têrmos dO' decreto· lei n. 1.198, de 27
Estado (Escora mista de SaltO' Weissbacb, de novembro. de 1944.

. .

distrito e município de Blumenau), de trinta A professora Érica Kilia� ]lara, no Grupo
dias, com vencimento integral, a contar de 5 Escolar "Professor Venceslau Bueno", da Pa.
<le .julho de 1946. Iboça, lecionar educação fisi�a aos seus alu.
A 'Ge'r�sa Bezerra de Ataide,. ocupante do nos de letras, nos têrmos do decreto·lei n.

cargo da classe G da caneira de Professor 1.198, de 27 de novembro de 1944.
Normalista, do Quadro único dO' Estado (Gru· Com .. a gratific�ção mensal de Cr$ 100,00
po Escolar "Prof." Vences1au Bueno", da pá. ,(cem cruzeiros), correndo a despe3a por
lhoça), de irinta dias, com ve';cimento inte· conta da dotação 1·033 do orçamento vi.
gral, a contar de 11 de julho de 1946. gente:'

.

De acôrdo com ó art. 156, alínea a,' C'ombi. A,. t'T'ofessora Selma Sfeir, para Professor
nado com o art. 158, do decreto.lei n. ..

de iducação Física do Grupo Escolar "Rau.
572, de 28 de outubto de 1941: lino Horn ", de IDdaial.

A Ione Maria da Costa, ocupante do cargo Júlia Prá Neto, que exerce o cargo de· Pro.
da classe F da carreira de Professor Norma- fessor, para ter exercício "no Curso Noturno
'lista, dO' Quadro único 'do Estado (Grupo Es. do Saco dos Limões, município de Florianó.

.
co1ar "Olívio Amorim ", de Trindade, �uni- polis.
,cípío de F1orianópolis), de quarenta e cinco
dias, com o de�conto de um têrço do venci
mento, a contar de 23 de junbo de 1916.

Ll:cenet'ar, uex-officio"', em prorr{)gação':
pe acôrdo com Q art. ] 56, alínea a, combi

nado com o art. 158, do decretG·lei n.· ..
572,. de '28 de outubro de 1941:

Maria da Silva' Raupp,' que ê�erce a função
de' Professor Auxiliar, referência II tEscola
mista. do Ri�eirão Gráncle,- distritl) de ,Paulo
Lopes, no, município .da Palhoça), por, trinta
(30) dias, com o vencimento integral, a con.

tal' de 11 de julho de 1946.
.

Licenciar) Uex-oi/ido'J : .

De acôrdo com o art. 156, a'linea. b, do de·
creto..lei 'J;l. 572, de 28 de. (,utubro 'de' .:
-1941 :

A Filomena ::>ering de· Oliveira, oCllpante
no cargo da classe C da carreira, extinta, de
Continuo, do Quadro único do' E,;tado (Gru.
po Escolar "Abdon Batista", de Jaraguá do
Su]), por sessenta dias, com vencimento in.
tegral.
De ac,jrdo com o art. 156, alínea a) combi
nado com o art. 158,

l'
do decreto-Jei 11. ••

572, de 28 de outubro de 1941:
Maria da Luz Machado (Irmã Teresinha),

(JCupante do cargo da classe F da carreira de
Professor Normalista', do Quadro único do
Estado (Grupo 'Escolar "Almirante B:1"-ro�o"
de Canoinhas), por sessenta, (60) dia;, con:
o vencimento integral, a contar de 9 de ju-

Porta..:a de 19 de j,tlho de 1946
O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE

Admitir:
Zenita Furtado Pereira, na função ,de Pro

fessor, referência III (Escola mista de Bom
J�sus, distrito de Carú, município de J.ajes),
correndo a despesa por conta da dotação 1.034
der. orçamento vig-ente.

Portaria dlY'lT7k-J".lho de 1946
O INTERV�NTOR FEDERAL RESOLVE

Conceder licença:
De acôrdo com o art. 156, alínea b, combi.
nado com o art .. 158, do decreto-Iei fl. 572,
de 28 de outupro de 1941:

A Alda Sálua, Rosa, escrivão, referência
V, com exercício na" 'Colet6ria de São José,
de sessenta (60) dias, com :sa@rio i';ltegral, a

contar de IOdo corrente mês�'
.

Requerimentos· despachados
3 DE JULHO

Cincinato Ramo's da Costa - Arquive-se,
em face elo parecer do sr. secretário da Via�
ção.
Dr. Joaquim Madeira Neves - Sim.

4 DE JULHO
Paulo Fennricb - Sim.

5 DE JULHO
Dr. Aujor Avila da Luz - Sele devida.

mente.

._

J.

-

COMUNICACAO
CARLOS H9EPCKE S/A COMÉRCIO E INDUS
"{'RIA, agentes em Santa Cat ar ina a� Anglo Mexi
can Petroleum Company' Limite J, 'vêm comunicar
à sua 'treglJesia e ao comê'cio em ger .. l . quev- con-

• forme De-creto número 21.377; publicado no Diário
Oti'dal da União, em d s ta de 26 de julho do cor

rente ano, a sua agenciada produtora de derivados
de petroleo, 1i'8SS0tl a denominar-se:

SHELL ..IEI BRAZIL LIMITEO
Florianópolis, em 31 de julho de

N�O É NOÇIVO

1946

Viagens.
PELO'

Ilp�esso lot._roo .flo JorJlal.
O Esrr'ADO

JLORIANÓPOLIS
..,... ;

JO�NVllE'
SAloA DE' flORlAHÓPOUS:

CIfEGAI)·A A JOIHV�lE:
SAlDA DE. JOIHVILE:

CHEGADA A FLORIANÓPOLIS:
..

' 1.1�"maçÕes:

1: da' madrugada ..

7 da manh�.
lO da ,manhã.
S da tarde.

Em Fpolis. -.- na Redação do «O ESTADOlD
E.m Ioinvile - no Hotel PrínCipe

1 V. T. P.
A VI S O

Torna-se público, para co

IJ.lhecimento dos motorista:s, no
interêsse' do socêgo público,
que 'é expressamente proibi4o Io uso de busina para chamado
de passageiros a porta de do

micílio, duramte a noite. Aos
infratores será a;plicada a mul-.
ta de Cr$ 50,00, e, o dobro na
reincidência, de a;côrdo com a

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

�\ll��
Di

'

AliG� �h. �,. ,,,....
viver! Use as ·.'Pllnlas de Renter"

Para o flrado e tndo' lhe parec:e�á mais
arradánJ. Compostas de IDrre!1leDtes'
veretal. pnrflslmos, slo IDOfenslv.. e
normalizam as fnDçll�s 'dO .:llparelbo
dlrestlvo.

'Ano .....•
_
...

Semestre
Trimestre .

Mês." .

Número avulso
Nítm.ero avu'se
domingo ... Cr$ O,S.

No interior l

Ano .......•.. Cr$ 'O,UI ...
Semestre , Cr$ E4),OI: .�
Trimestre Cr$ 30,00, �
Número awulso c-s 0.51 {1.�
A'núncios mediante contrat.
Os originais, mesme nh

publ'icados, não serão
devolvidos.

A direção não se respoa
sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados
.

•

de plantão

80,08.
45 00"
2ÚO

.

900·t
0;40,'

.... !

.)!

f
"
'í
li

I'

FARl\IAClAS' DE PLANT.l6
dtlr�te o m.ês d,Farmácias

agôsto:
3 - .·(Sábado ã tanle) - Farmácia Espe·

rança - Rua Corrselheiro Mafra.
4 - Domingo - Farmácili Esperança

Rua Conselbeiro Mafra.
10 - (Sáb.ado à tarde) -. Farmáciá·NeJ.:

son - Rua Felipe Scbmidt.
li - ·Domingo - Farmácia Nelson - Ru"

Felipe Scbmidt.
J 7 ...,- (Sábado à tarde) - 'Farmácb M'

dema - Praça IS de Novembro .

·18 - Domingo - Farmác:ia �oderna·""
Praça 15 de Novembro.

24 - (Sábad à tarde) - Farmácia Sant
Ántônio - Rua João Pinto.

'

25 - Domingo - "Farmácia Sant!) Antôll
- Rua João Pinto.

_

- _O serviço noturno s€rá efetuado pt'
Farmácia Santo Antônio, .

sita à
f
rua J<.

FintO'.

.
,
...

TELEFONES MAIS NECESSITADOS,
Bombeiro. 1313,
Policia l � 103f'''
Delegacia O. P. Social •....••••••• 1578J;
Maternidade ..•.............•.••• 11S.·
Hospital Nerêu Ramos ..•.•••••• . 831
Santa Casa ..•............•. ,.... 10360
Casa de Saúde S. Sebastião ..•••• asSo
Assistência Muni.cipal ........•••• 16�'
Hospital �i1itar 11:'1
140 B. C. 1-5J&"
Base Aérea ....•.•.......•• � • ..• 78fl
7- B. L A. C. 159!-,
Capitania dos Porto. ,.............. 13811.
16- C. R. .•.....•..•......•.•••. 160&-
Fôcça Policial 120;f
Penitenciária ...•.. ,............. 1518-
"O Estado" 102:1'
"A G"lzeta" , � _ __ • . • • • • :656
.. Diário da Tarde" •....... ,...... 15711
L. B. A 1641
Emp. FU-llergria Ortiga ......•.•• toaI

Con.ertam-se ·Geladeiras. Registra-.,""'
" .•.•.••.•..•• , ••••• - •

dora., Numeradoras, Carimbos,
D'

-

b"Mimiúgrafo., Máquinas de Ellcre- eseJa O •er
ver, Calcular. COllturar etc ...

Enrolamentos de Motorell. Esta- emprego?biliaadores, Voltimeboll e demais -

aparelho. elétricos. Procure �ntão a nossa GerlB<
Atendem-.e chamado. fora da capi' .cia e preencha a' nossa "ficha .l·
tal .o·b a direção dos arll. ERNESTO informações úteis", dl\ndo tôdt
WOJCIKIEWICZ IR. e ADOLFO as indicações possíveis, que ter...

; TREMEL mos prazer em recomendá·lo Ca)
Rua Victor MeiTelle. n,O 18 aos interessados na aquisição �'::jt

(PORTÃO) I)ons funcionários (as).

12 DE JULHO
Sotero da Silva Alano - Sim, de confor.

midade' com o parecer do sr. Secretário da
Agricultura de fls. 18 e 18v.
Afonso Maximiliano Ribeiro - Lavre·se o

ato.

Iosé Serafim Matias - Sim, de conformi
dade com o parecer do sr. Secretário da Agri�
cultura.

lho de 1946.

6 DE JULHO
Lenine Garcia Livramento - Indeferida,

em face ela informação.
10 DE JULHO

João Boell Sobrinho - Sim, em face do
parecer do sr. Secretário (fls. 45, 45v.).

11 DE JULHO
Benlcia da Costa Prá - Sim, em face do

parecer do sr. Secretário de fls. 53, 53v.j

16 DE JUI<HO
Dr. Aujor Avila da Luz - Sim.
Érico Jorge Krieger - Sim, de conformida

de com o. parecer do sr. Secretário da Agri
cultura (fls. 16 e 16v.)
Pedro l\1ueller - Sim, de conformidade

com o parecer do sr. Secretário da Agricultu-
ra (fls. 17 e 18). .

Carlos Rol(im Cabral - DefeÍ'ido.
Honorata Borges de Jesus - Sim, de cou-lfOl'midade com O parecer do sr. Seq'etário da

Oficina Siômàra'

Diário Matutino
Redação e OSêinas á rua Joliio

Pi'IHD R. 5

Pagiu&dor
Framcisco Lamarque

Impressor
Jm, Cabral da Silva

ASSINATURAS
Na': Capital

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

ELECTRO.MECÂNICA

NOSSAS SECÇOES
Direção -de :

BARREIRf!)S FILHO
Notas Politicas
N�tas Locais
Artigos de Redaçáo
Página Literária
SIDl'lEI NOCETI

<;:rlÔnica da Semana

Eccnoraia e Finanças
Vida Ba ..cária

Natas Científicas
Notas Rurai�
Estatistica :

Nem Tlltlas Sabem

A. lYAMASCENG
Govêrno

.

do Estado
. Notas da Prefeitura
Vida escolar
Religiáó
JuriSprl.1d�cia
Vida Militar
Notieiârio <1'0 Exterior
Naticiâric do País

A�tigQS de Redação
A. A-. VASCQNCE1:0S

Pelos Municipics .

Assuntos. Internacionaie
.(;QIÍCtl'rSDS ..

'Arti: r de Redação
D. • AQUINO.

Fatos Policiais

Vida SaciaI
Vida Feminina

};[agazinJ!
PEDRO· PAULO MACHADO

Esportes

. ..
,

.. � � .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CUBE DOZE DE AGOSTO Dia 3
21
de agosto,
horas.

sábado,
•

901-
. ,. ,

ree com. IniCIO . as
------------��---=-=�------------------------------�-------------------------------------------------------------------------�--------------�-

[.IRA TENI� Cl�UBE�--Sábádo, dia 10, de agosto, «Uma Noite de Neve»,
grande . soirée promovida pelo Grêmio Icaraí, filiado ao Instituto Brasil Estados Uni
dos. Início às 21,30 horas. Mesas a serem reservadas na Relojoaria Morifz,

partir do dia 5, à Cr $ 20,00.

,

a

I__ IArt}w;ç ONU nao realizou as esperanças
surgidas no mundo,--salienlou

o seu Secretário Geral

VIAJAJ;Ij'"'TE.
. FIRMINO NUNES

'

A acolhlda a ela dispens.ada pelo

Encontra-se nesta Capital, FALECIMENTOS. Sr. Dr. U.do Deeke, }'nterventor

O acreditado ,capit.alista e in- ,DR. NATHANAEL CIDADE Federal, pelo Sr. Carlos Gomes de

dustrial sr. Firmino Nunes. �.'e- Em São Paulo, onde fôra se
Oliveira, Secretário da Justiça,

sidente no Município de São subm8ter à delicada interven- Educação e Saúd!e e pelo Sr. Dr.

Joaquim. ção cirúrgica, faleceu, d a 24 E]pidio Barbosa, Diretor do Depar-

de julho último, o dr. Natlm-
tamento de Educação, causou pro-

NESCIMENTOS. nael Cidade, nosso ilustre c�m-
fundo contentamento, não SD pela

ORITA APARECIDA terrâneo. gentileza da hospedagem, como

O lar do .sr. Aurélio Seára, O extinto era filho do sr. ca- pelos conceitos emitidos por essas

10 sgto. radio-telegrafista do pitão José Geminiano Cidade autoridades, sempre prontos a pt'es-

Ex'e'"Cl·tO, ora em seI.....riço ,"'J' 2<., d
•

AI tigiar as realizações que visem le-

CI b D
'

d A....
_. v, l e c sua E:xma. esposa, sra. .

-

t
'

� BtL Rodoviário, sediado eFl La- zira Cidade, e exel�ia, ultima-
vantar o nível d'e cultura da nossa U e oze' e gos o

...jes, e de sua exma, espo'sa, sra. t t ad
., mocidade estudiosa.

;:nen e, com acen u o esplriw PROGRAi\1:A PARA o MES DE AGOSTO DE 1946Lilia Seara, foi enriquecido dia ?� j�stiça, o.caligo de Juiz de O programa que damos �baixo, Dia 3, Sábado _ "Soirée", com inicio às 21 horas.
��8 último, com o advento de ,)lrelto sl;lbstIh.lto, no Estadc

I
elab'Orado pe�o Sr. Inspetor Mota,

iDia 12
:- Grand.e .B�il�. Besta co,memomtiva dO. 74.° Aniversário de

llrna robusta g,arotinha, -

�ue do .Parana. Pires em colaboração com a Revrna. sua F�nldaça'O, �� lIDClO as 22 hora.s. _"
.

I recebeu o nome de Orita Apa- A famlfia enlutada, apresEm- Irmã Luiza, chefes da caranava L
DIa 18, DOl�I�'�O -:- F�sta I,n,fanttl, em ,Comel?:a�ao ao An!versarIó

..Tecida. t.
�. . .".

' do Clube, com 1l1lClO as 16 horas. Em segmda "Solree das 20 as 24 hs.
amos nossas condolenClGl.S, fOI cumprIdo l'ntegralmente. Dia 24, Sábado _ "Soirée", com inicio às 21 horas.

26 artige' t,da maior Iatualidade I
COMPRE-SEU �XEMPlAR,
HOJE MESMO! .

I

c!.s������

�
...... "� "

t;� ."

-- ANIVERSÁRIOS TRIBUNAL DE APELAÇÃO
,MENiNA YÁRA-REGiNA GO- Resenha cÍo julgamento da Câma-

MIDE ra Civil, realizado em sessão de 1° Paris, 1° (U. P.) -- O Secre- tes esperanças que surqiram
Registamos com prazer, na do corrente. târio Geral da organização da�'! no mundo inteiro quando a

efernéríde
.

que hoje transcor- Apelação de desquite n. 431 da Nações Unidas, 8'1'. Trygve Lie mesma foi construiâa. Eu! seu
'e; mais uma festiva prímave- comarca de Blumenau, em que é

'

.

relatório o Secretário Geral de
'a da galante menina Yára-Re- apelante 'O dr, Juiz de Direito e são deu a conhecer extenso reuüô- ONU t direit d t

rio de 66 páginas sõbre o' tra-' a aca o irei o e ve o;

;ina Gomíde, dileta filhinha .apelados Guilherme' Willecke e sua acusando. tal coisa como uma

"G id I II balho. das Nacões Unidas. Sa-"to sr. Irajá omi e, competcn- mu ler. Relator o sr. des. Guilher- ,
� ,das principais razões pelas

c chefe da secção de Drogas 1 me Aíhty, decidind'o a Câmara Ci- lientou O sr. Trygve Lie que a quais as Nações Unidas nãc

�.', firma Hoepcke S. A. Ind. e vil negar provimento á apelação,
I referida organização, até esta cumpriram as belas esperar' ças

orn. e de sua exma. espôsa d. para confirmar a sentença homo- data, não realizou as brilham- de tidos os potes do m uruio
lza Gomide. logatória do desquite.
A -gracíosa aniversariante Da Capitania dos Portos do Esta- V' 1- 5 1- t a p e d a g" .0' N,,' 'l'� C o'íertará ás suas mumeras do de Santa Catar-ina recebemos a �

.míguínhas uma lauta mr.sa seguinte nota: Florianópolis acaba de hospédar Programa _. dia 25-7 _ ás 9 ho-

',e doces e guaranás na resi- lima Insida caravana d'e estudantes ras _ concentração no Departa-

'1ncia ,;cte �
seu� pais. ?s. de "0 Ca�isBl., Gravatas. Pijames,

da cidade .de Joínvile composta pe- rnento de Educação;
stado

.. a�s�CIam-se as lI�U)1e- I Metal, da. melhores. pelos me
los alunos dos 4° e 5° anos funda- ás 9,30 horas _ Grupo. Escolar

is felícitações, que, por certo. j Dores preço. t6 Da CASA MIS mentais do Instituto de Educação. Getúlio Vargas para recepcionar. o

ôje receberá a galante Yára- CELANEA _ RuaC. Mafra. fi Durante os dias que permaneceu D. Jaime Câmara e visita ao esta-

:egina. ".
nesta capital, teve ocasião de per- belecimento ;

JRA. CELIA WENDHAUSEN corr-er diversos educandários, co- ás 11 horas _ visita ao Depar-
STEEN mo o Grupo Escolar Getúlio Var- tamento de Ed'ueação·e cumpri-

Trygve Lie destacou, em se

guida, como condição para o

êxito da reunião, a necessidade

imperiosa de se chegar a tnses -.

de acôrdo, dentro de um espí
rito de compreensão mutua e

desejo de 'transigir, afim de

que as questões . pudessem
sempre se?' resoluiâas.

../

SOCIEDADE CATARINENSE DE
.

.

MEDICINA'
Realizou-se na quarta-feira passada, dia 24

(lo corrente, mais' Uma reunião ordinária des
ta Sociedade.
Além dos assuntos regulamentares, foi, pelo

dr. Modesto Primo, apresentado um caso rara

de cistercose - muscular, determinando uma

sindrome reumática c, diagnosticado radiogrà-
Ficamente. -

Ainda pelo dr. Biase Faraco foi apresenta
da uma nota prévia sôbre o emprêgo do soro

gravidico 'nas pigmentações do tipo cloasma
da prenhez, em pacientes fora do período ges
tatório.
Comentaram êstes trabalhos os drs. Artur

Pereira, Antõnio' Batista, Fernando Wendhau
sen e Miguel Cavalcanti.

",
I

Aniversária-se, hoje, a eX'11a.
,

ira. Célia Wendhausen Steen.j 3RA. ELOÁ RUPP GONZAGA
';:' A data de -hoje regista o ani-

. �� .

versárío natalício da exma.
-- Teátro A. de Carvalho

:', .sra. d. Eloá Rupp Gonzaga.
- ÁS 8Y2 hs. �

,I
S'J3.A. AlNGELA ROM'AN0WS-

- Continuação com suas

KY gigantescas apresentações,
.

Transcorre, hoje, "'J.. aniver- IRACEMA DE ALENCAF\,
.sárío natalício da exma..' sra. E SUA GRANDE COMPANHIA

';'1
Angela Ramanowsvy, esposa

DE COMÉDIAS apresentam:
.do .sr. Ladislau Romanowsky. ,AQUI ENTROU UMA MULHER

�:,
'WALDIR CARREIiRÃO (A Mulher- que Veio de Lon-

A data que hoje transcorre
,

dres)
" 'a.,qsinala ° aníversárío natalí- 3 atos de SUAREZ DEZA
/ 4cio do sr. WaLdir Carreü:ão; 'Tradução de J, ALMADA.

,

'.'1 ",funCionário do Baneo Nacional
-- Enredo humano e vigoro-

-do Comércio. sol
•

..... ' <

MENINO RIC.ARDO-Lt·tZ -- Preços: -
p ,FB:z ano.s, hoje, o .inte.lig�ntc Cads_: nu�eradas " .Cr$ 10,00 �"..1

ás 16 horas _ Visita a Colônia

, � mem'..1o RIcardo LUIZ, Iílninho Balcoes . - - . . . . . '8,00 de S. E. Cardeal Câmara ao G�upo Escolar Santa Tereza, " , ,

-v

I 1
•

do sr. Alcides Claudio, despa- Camarotes � . _ . . �(),o') «Getúlio Vargas», em contacto com as Dia 27-7 _ ás 8 hora-s _ Visitá

�-:chante aduaneiro. ' Geral -. _ . ; _ . . . . . . . . b.oo nossas visitantes. l;l.0 Abrigo .de Menores;

IH:
-

STA. JANDIRA BRITO "Imp. 14 anos". j'
gas, os Institutos de Educação do mentos ao' Sr. Diretor; ( , ás 10:, horas - Passeio à praia de

I; A data 'de hoje regista mais I M_P E R I A L Es�ad? e o �'Oração_ fie Je.s�, No ás 14,30 horas ..:._ visita ao Insti-] Ca,nasv�ieiras, e· visita a pontes geo-

',uma primavera da gracioSft se-
-- .AS 7lj2 hs. --

I
pl'lmelrO, rOl recebIda r'estl'vamen- tuto 'de Educação e Coração de I gráficos da Ilha de Santa Catarina.

�.�.
I
nhorita Jandira: Brito, funcio- �,lt,Ima Exi!pição te, te�,�o os alunos ol'ganizaqo um 'Jesus; Dia Z8-7 _ ás 9 horas _ Passeio

"nária da Instaladora de l<'lo� (Este fIlme' não será ex:bido magmflco programa com belos ás 15,30 _ visita ao Sr. Interven- a Calldas da' Imperatriz;
,

):"ianópolis. I t·· 'em Matinée) I números music�is. e literário
..� ês- for Federal e Dr. Secretário da ás 14 horas _ Lanche .oferecido

SR. ICÓNOMUS AGAPITO
I O DIABO DISSE': _ NÃO!' se programa, val'las alunas Vlsltall- Justiça, .Educação e Saúde. pelo Sr. Inspetor Escolar, Dr. José

.l ICÓNOMUS Technicolor). i �es se associaram, d'eixalldo a mais Dia 26-7 _ As 8 horas _ Visita Boabaid em sua res�d'ência.
I" - d' I

Transcorre, hoje, o aniversá� ,com ,VIVa 11lltpresrsao.
: e�sa camarada-, a'O Hospital de Caridade; Dia 29'-7 - ás 8 horas _ Parti-

rio n�talki? do sr, kónomu.s Gene TIEE�,'EY _ Don

I
gero que \leve ',existir entre .aqU!eles ás 10. horas _ Visita ao Instituto da da caravana para Joi!ll:vile, pas

.Agaplto :Lconomus, conceitua-J
AMECHE Lalrd GREGGAR ÇIue se_preparam par� a ,:da. ,de <f'e Educação de Florianópolis; isan'Cio pela c1da'Cie de Blumenau o.n-

do ca,pitalista resldente nesta --;- Preço: _ Cr$ 3,00 (Úni- f1�nanha. Por UUla ;fehz cOlUcldell1- ás 11 hDras ""'- Visita ao Lice.ulde visitará a cidade.

"cidade. . ·CO) .

Cla, a .'caravana concorreu para a Industrial; 1 Para acompanhar os visitantes

MENINA MARIL:g-NE "Imp. 14 àn.os". I'ecepçao de D. Ja��e Cardeal C;i- ás 14 horas _ Visita ao Preven-
I
durante a sua permanência nesta

T'l"anscorre, na -::-cméride de .

Teátrc A. de C.arvalho I�a�a que acabava de chegar em tório; Capital, o Departamento colocou a

boje, o aniversá.rio natali.::!io Amanhã:, vlSlta aos seu� coestadua�os. E�a ás '15 horas _ Visita a Colônia sua dlisposiçãD 'doís do$' �us fun-
.

da jovem M-arilene,' diléta fi- ACONTECEU NAQUELA NOI- urpresa encheu de alegrta todos Santana; I cionários.

lha do sr )'ornalista Á 1 ' d TE
os cOlllponentes da caravana por

. na "faro e t t'd I' did
.

Carvalho. 3 átos de Daniel ROCHA ,erem 1 o a esp en
.

a opo:rtunr-
, . dll!de 'Cio contacto com a mais alta

-- e --

J. WANDERLEY .dignidade catóUca, d'o Brasil.

Instalará'Coopera
tivas Agrícolas
Manaus, 1 (A. N.) _ Em coope

. ração com a Interventoria federal,
a Diretoria do Serviço de Econo
mia Agripo�la instalará: cooP'erajti
vas agrícolas em .quase todos os·

municípios do 'baixo Amazonas.

-:_,'

La Guardia
em Paris
Paris, 1 (D. P.) _ Ohegou o sr.

La Guardia, diretor da UNRRA,
que está Idle visita à França e à

( Europa ocidental .

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

CATARINA

106" sessão reoirnensel, em 26 de julho de
H46

À nora regimental, sob à presidência do sr.

dr. Ylmar Corrêa e com a presença dos srs.

conselheiros Severo Simões, José Benedito
Salgado de Oliveira e Jairo Callado, o' sr.
presidente declara aberta a sessão, funcionan
do como secretário, o sr. Luiz Osvaldo Ferrei
ra de Melo.

Iixpedíenre
O sr. secretário faz à leitura da sessão an

terior que, posta em debates) é aprovada sem

emendas.
O sr. secretário procede à leitura dos se

guintes documentos:
- Olício do sr. dr. Carlos Gomes de Oli

veira, comunicando que reassumiu OI exercício
do cargo de Secretário da Justiça,' Educação
e Saúde.

- Ofício' do sr. Secretário da Fazenda,
devolvendo a êste Conselho, devidamente in
formado pela Contadoria Geral do Estado, o

requer-imento do 'Sr. conselheiro José B. Salga
do de Oliveira, relativo à suplementação das
verbas 4-119 e 4-121, do orçamento vigente.

- Ofícios das Prefeituras de Tubarâc e

Cresciuma, enviando cópias de atos oficiais
baixados por' essas Prefeituras.

- Ofício do Departamento das Municipa
lidades, encaminhando cópia de pareceres dos
Consultores Jurídicos e das informações da
Secção de Contabilidade, exarados com refe
r ência aos atos baixados pelos Prefeitos de
Concórdia, Cresciuma, Araranguá, Pôrto
União e o balancete da Prefeitura de Videira.

Ordem do dia
Vão à impressão os pareceres

N_ 188 .

A Prefeitura Municipal de Urussanga sub
mete à apreciação deste Conselho "O projeto
de decreto-lei em que estabelece o descanso
em feriados civis e ref ig iosos de conformida
de com 'a tradição local.

O processo está acompanhado de aceitável
justificativa pelo que apresento ao Plenário
o seguinte

Projeto de resolução
.0 Conselho Administrativo do Estado apro

va, nos termos em que se acha redigido, o

projeto de decreto-lei .da Prefeitura Munici
pal de Urussanza, enviado em ofício n. . ...

111/1.479, de 19 de julho de- 1946, do Depar-
tamento. das Municipalidades. ,

S. S., em Florianópolis, 26 de-julho de 1946.
José B. Salçado de Oliveira, relator.

N_ 18'
A Interventor-ia federal apresenta à consi

deração . dêste Conselho um projeto de' decre
to-lei que visa suplementar as verbas 4-119 e

4-121, de orçamento atual, ém Cr$ 200.0;)6,00
(duzentos mil cruzeiros), e Cr$ 30.30;),00
(trinta mil e trezentos cruzeiros), respectiva
mente, para atender ao pagamento das diár ias,
despesas de transporte e expediente dos Ins
petores de Fazenda e de Coletorias - tudo
de acôrdo com a representação feita à Secre
taria da Fazenda pelo 'Inspetor Geral.
Informando o assunto, a Contadoria Geral

<lo Estado esclarece que as referidas verbas
tiveram dotação .insuficiente, c, além disso, o

aumento do quantitativo para custeio das diá
Tias, contribuiu para que, presentemente, es

te]am quasi esgotadas.
À vista da necessidade de súplementação

-das referidas verbas, plenamente demonstrada
- com meu voto favorável apresento ao Ple-
-nario, o seguinte

Projeto de resolwçõo
O Conselho Administrativo do Estado apro

va, nos têrrnos em que se acha redizido, o

-proj eto de decreto-lei da lnterventoria federal,
remetido com o ofício n. 481, de 8 de julho
-de 1946.

S. S., em Florianópolis, 26 de julho de 1'-46_
José B. Salgado de Oiiveira, relator.

'N_ 190
O Departamento das Municipalidades enca

minha à apreciação dêste Conselho um proje
"to de decreto-lei, da .Prefeitura Municipal de
Curitibanos, que visa fixar o subsidio e a re

]Jresentação do Prefeito para o- exercício de
1947.

1!:sse projeto consigna Cr$ 1.300joo, mensais
para o subsídio e Cr$ 6-50,00 mensais para a

·representação_
'

Atualmente, percebe o Prefeito Cr$ 900,00,
-de subsídio e Cr$ 450,00 para representacão.

.

A arrecadação do mnnicipio de Cur itibanes,
-no exercício passado. foi de Cr$ 3(}Q.J29,10
-- e- a receita orçada para & corrente ano

é de Cr$ 321.300,00_
Como se vê, entre uma e outra, há um

saldo provável de Cr$ 12_170,90 -:c o 4ue nâe

permite nem justifica o excessivo aumento,
p'roposto que .acarreta para o municipio uma

despesa a mais de Cr$ 7.200,00
Não bá dúvida que ao Prefeito compete a

fixação do quantum ... relativo ao seu subsidio
e a sua representação, mas,

'I ad-referendum "

c<> Conselho Administrativo.
Assi:m.. de. 'acôrdo :Com o disposto 'nu

.

artigo
17, D_ I, da Consolidação dos decretos-'eis .te
-derais os. 1.202, de 8-4-1939 __:_ 5.511, de ..

'21-5-1943 e 1.518, de 3-5-1945 - opino pel'a
rejeiç�o do projeto de decreto-Iei em aprêcl'),
()ferecen'do o seguinto substituUvu, l'espeitado
·e JOreâmbulo: .', ,

DECRETA:
',.

Artigo único -: O subsidio e a r.e.présentã
ção do Prefeito Municipal, no exerebo de
] 94',7, são fixados, respectivamente, �fn .

Cr$
.

�gO,oo e -Cr$ 450,00, mensais, revogada.
2S d�posiçõe's em contrário. .

S. S"! em Floriallópolis, 26 de julJio·de ·1946.
J""sé B. Salgada de Oli''i!ira, rela'tor.

. \ N. 191 '

O Prel'>l'.ito lI1)lnicipal de Cresciuma sub
-mete à apr�ciação dêste Conselho um projeto
<1<; deCt;etb-Iê.i que visa declarar de utilidade
publIca um Iter.reno urbano, para construção
-de um' Parq�e Municipal, ficando' a Prefeitu·
ra autorizadal a adquirir por compra, nu .me.

diante

deSa�OPriaçãoJ
dito terreno que mede

250 metros e frente por. 250 met!ros de fun
<lo, pertence te ao espólio de Pedro Benedet e
-com as contirontàções que especifica.

O DepartÍlmento das Municipaiidades, in-
formando ffavoràvelmente, apresentou· um

substituti"vo ao projeto em apreço.'"
Opinand<;l de acõrdo com' ésse substitutivo,

apresento ao Plená.t"io, o �segl1inte
Projeto de reJoluçãc

O Conselho Administrativo do Estado apro
va,

.

nos têrmos em que se acha redigido,' ,o
projeto d.e decreto-lei, elaborado pela SeNcção
Legal do Departamento das Municipalidades,
�a Prefeitura Municipal de �

Cresciurna, reme
tido COm o ofício n. 100/1.432, de Ia de ju-
lho do corrente ano; daQuel(" Departam�.n,to.

.

.
'

VENDE-SE

?

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

l-tivíiiRi"iiiõSi
I Rua D-eodoro,' 33

Florianópolis
Livros novos e usados.

.
em diversos idiomas.

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

-:

BREVEMENTE
Estabilizadores automaticoa para rádios Não há mais

probabilidade, de seu rádio queimar. Patente requerida.
LABORATÓRIO ELETRON

Rua João Pinto, n.
o 29 - Sobrado.

1ÍIe.�
Etélrica�L
Famosolinimento, desde

1855, para dores reumáti

cas, nevrálgicas, torcedu

ras, inflamações, ciática etc,

.. iII, Elélrica
,ti. �.• (:�re. de Gl'atb

AUME.NTE
seus negócios .e.rn sào
Paulo. cQnfiQn�o-os n

Novidades todas

PERDEU-SE'

semanas

'LENT'ES DE VONTjT8
o Dr, S'3V8S Lacerda cojau

nica aes 'seus clientes e ia
teresssdes, que faz indica
ções e prescrições de lentes
de contato (lentes invisíveis)
para astigmatismo, alta mio
pia, queratocono e operados
de cataratas, 'em coaexãe

com técni-co americano.

A casa

Mafra.
Tratar à Rua'

No trajeto da prC:;ia tio MercacW'�
rua Felipe Schmidt. um' par d.

n;o 55, da Rua �ons. 6c:ulol, Pede·.e Q pe..oa q).l. a
encontrar entregar ni:l Livraria
Moderna. ao Ir. Jacquel. que lerá

Brusque, 32. gratifíc·oda.
"

RE'i'IRARAMSL.":...s CANiJ/- •

DATURAS
Tôdas as bebidas, rnclusrve U

fabri"cadas em o-utl;Os Estado.s,
retiraram suas candidaúu·u•.
,t>at'a reinar no'S -lares cata.ri,..

f.uenses, - em vista da cectiiS.si-:
m» vitó�ia �o ,aperitivo ltNO'l' ,

l

,I'VI·RCiEM ESPECIALIDADE"

Copyrighl da

TheHAf'E t'OUHIARD?ln�

1_ " que existem mais de sete
'mil -varredades de- mariscos -míeres

CÓIPicDS.
2 .. _ que apenas 200/0 dDS médi

CDS chegam á idade de 70 anos; e

que, entre DS eclesiásficos, 400/0
atingem aquela idade,

3 __ . que Portugal mantém até
hoje CDm a Inglaterra um tratado
de amizade assinado. em 1377, isto.

é, há mais de meio., milênio.
4. __ que, em 191<6, durante a ba

talha de Galipoli, uma bala ingle
sa alcançando. Kemal Ataturk, fDi
de encDntrD ao. seu relógio. esma

gandD-se' de encontro. ao. mesmo; e

que, graças a êsse imprevisto, foi
salvo. naquele decisivo. momento. o.

futuro. criador da Turquia moder

na,
5. ,. que, nas ilhas de Samoa, no.

Oceano Pacífico, povoações I intei
ras de nativos frequentamente en

trouxam seus utensítios mais indis
pensáveis e saem em malangas, isto

I
� em excurções festivas, durante
as quais são. visitadas outras po-
voações ; e que algumas dessas' via-
gens não terminam antes de seis IImeses, sendo. atingidas- pelos ale
gres excursionistas ilhas distantes
até 100 quilômetros daquelas em

que eles habitam.
6. ., que, durante boa parte da

Idade M'.édia, estranha era a manei
ra de extraíre os DSSDS daqueles que
morr-iam 'longe da pátria, afim de .M.ARIO S(HAEf.lR
devolvê-los à terra natal; que o.

corpo. era retalhado. e O'S pedaços R�pre5entante
fervidos até que a carne se des-
prendesse dos OSSDS; que sofreram

I' Cà�xQ Postal. 5756

Iêsse processo DS CDrpDS de Freder-í- Erid. Tel.: Mnrie.ly
co Barbarroxa., de São. Luiz rei,da
França e do. conde Luiz IV, daTu-
ringia, marido, de. SaniaJsabel; e

':..-------------

que, só em 1299, O' Papa Bonifácio
VIII proibiu aquele "bárbaro costu
ale, sob pena de excomunhão.

OlA. WETZEL JNDUSTRIAL-JOINVrLL:R
TORNA A ROUPA BRANQUISSI\fA

(Marco

NOVO HORÁRIO DA

r. ALE6-RE FLORIANó-
POLIS - CURITrB.<\

QUINTAS E DOMINGOS
Decolagem de Ftortanóool!s,

ás 14,15 horas
CURITIBA FlLORI A.Nó-

POLIS - P. ALEGRE
SEGUNDAS E ssxr -\ S

Decolagem .de Flortanópolís.
ás 1'0;00 horas

INFORMAÇõES:
FILIAL VARIG - ED._ t.x.
PORTA. TELEFONE

132f

"

ODIN

�I
lHe Qeco"f"'l ,�

S. S., elli' Florianópolis, 2'6- de julbo -do -1946:'
José B. Salgada de Oliveira, relator.

N. 192
O Departamento das Municipalidade, en-

caminha à apreciação dêste Conselho um pro
jeto de decreto-lei da Prefeitura de Itaiópolis.;
fixando o' subsídio e a representação do Pre-
feito, para 1947, respectivamente em .

Cr$ 800,00 e Cr$ '100,00.
A ar recadaçâo do município em aprêco, no

exercício passado, foi de Cr$ '198.551,50 e a

recci ta orçada -para o corrente ano- é de ....

Cr$ 182.500,00_
Atualmente, o subsídio e a representação

do Pfefeito cifram-se li Cr$ 700,1>0 e .

Cr$ 350,00_ .'
Assi.m, de pleno a.côrdo com o projeto e a

modificação du preâmbulo, proposta pelo De
partamento da.s l\1unicipa1idades, com o meu

voto favorável apresento ao Plel1ário� o se·

guinte
Proieto de resoluçã-o

O Conselho Administrativo do Estado apro
va, nos termos em que se acha redigido, o

projeto de decreto·lei da Prefeitura l\111nicilJal
de ItaiópoJis, remetido com O ofício 11. • •••

110/1.474, de 18 de julho de 1946, do Depar
tatilento das Municipalidades.

S_ S., em Florianópolis, 26 de juIllo de 1946_
JOsé B. Salgado de Oliveú'Y1, relator.

EXPEDIENTE DA PRESIDt-NCIA
Processos distrib·uiOOs

Ao SI". Severo Simões - Pro-jeto de decre
to-lei da Prefeitur.a·-de Mafra, que -dispõe só
bre a abertura de um crédito suplem.entar de
Cr$ 1J3.430,oo; projeto de dec.reto-Iei da Pre
feitura de Nova Trento, que abre o créditc,
suplementar de Cr$ --3:116,90; projeto de de-,
ereto-lei da Prefeitura de Rod.io. que abre
o crédíto suplementar de Cr$. 15_000,00.
Ao sr.-Jajro Callado - Projeto de decreto

lei daT"Prefelrura de Mafra, pedindo autoriza·
çáu para receber, em doação, um terreno;
projeto de decreto-lei da Prefeitura de Mafra,
que fixa os '·dias feriados civis e religiosos;
projeto de decreto-lei da Prefeitura de Ma-,·fra, �olicitando. autorização para receber, em

doação, um terreno.
.

,

Ad ST. Salgado de Oliveira - Projeto de I
decreto-lei. da Prefeitura de Urussanga, que Ifixa os dias feriados civis e. �t"li�Q.sos.

o Sahão

,' ... ,

EMPREGADA
*

Precisa-se de uma cozinhe.ira
à Praça Getúlio Vargas,' D.O 10 •

Peglb-lIe bem. Quarto çróprio .•

Urgência.
'

5 v ..-l

lUnltlnI:UlnfIl lífd
'Í lLüB QPK VJa

1l01lK, :& UlI
• I. B 0-.1.01
-

PODKJtOSO .lUD-
:u.u. NO TRATÁk

IIKNTO J).l

. c:,�'3Ã2 ylRCf�....
ESPECIALIDADE
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Gentil Vieira Borges, Tabe
lião de Notas e Oficial do Re

gistro de Imóveis da Comarca
rle Bom Retiro, Estado de San
ta Catarina.
Faz saber que, pela Socieda

de Colonízadora Catarinense,
'com sede n cidade de Pôrto

I Alegre, capital do Estado 'do

I Rio Gra;nde do Sul, com escri
tório neste município, nos lu
.gares Jararaca e Vila de Itu
poranga, pelo seu procurador
especial sr. Paulo Alfredo Sch
Iíehtíng, foi requerida' a' ins
crição do Memorial referente

, às glebas de terras abaixo des
critas: Imóvel, "A" .Parte do
1 o Burgo Agrícola: Planta n.

72. Secção Barracão. 'Lotes de
um a sete com a área total de
1.445.922 m2. Imóvel "B" Par
te dO',2° Burgo Agrícola: Plail
ta '11. 7'3, Secção Rio Jararaca
(Chapadão) e Rio' Engano
(Chapadão), Iotesde um a 40.
lA, 18A, 19A, 39A, 36B, :37B,
39B e 40B, com a área total de
9.623.556 ms2. Imóvel , "C",
Parle do f 30 Burgo Agrfcola,
planta 74 Secção, Figueiredo

(Exclusivo para "O Estado"). I' da da Conferência; poderá ser ver outra atitude para os Esta- (Chapadão), 'lotes 13B, L e M,
Londres - G. S. Rellog ;- t empreendido um novo esforço dos Unidos, Grã-Bretanha e com a área total de ., .

.Serviço Telegráfico da Press
I

para descobrir solução comum França que não a aceitação do 1.675.037 mS.2. Imóvel "E" ,

.Informatlon - As nações ven- para os problemas germaní- projeto de Byrnes, segundo o, Parte do FaxinaI do Bàrrb
-cedoras estão se reunindo, ago- CDS. qual deverão ser abolidas as Branco, Planta n. 75, Secção
.ra, na capital francesa, para a barreiras existentes entre suas Costão do Frade (Poço Certo),
Conferência Geral de Paz. Não Apesar das 'dívergêncías de três respectivas zonas de ocupa- Lotes de quatro a oito com â

-se pode negar a importância pontos de vistas proclamadas ção área total de 924.025. ms2. No

IA f t tav acl na última reunião dos minis- T' r
'

1
-

t t t
' total geral de 13.688.540 msz.

.( esse a o que represen a, a�l-
tros do exterior das quatro

a: 080 uçao, en re an o, 00-

.ma de tudo, uma oportunidade / mo Bevin tem salientado, nao Pela requerente, .por Intermé-

:para sanar as divergências que grandes _p?tênciasr" seria e1:1'O- seria a melhor. Acredíta-se, as- dío do seu procurador especial
têm criado obstáculo á coope-

neo. admítír o abandono com- sim, que o govêrno sovíetico foram apresentados em meu

:ração entre os países aliados. pleto de !odas as esperanças. A esteja, presentemente, cstu- Cartório, os documentos exigi-
,

A missão príncípal da Con- Declaraçao de P.otsdam que a dando, essa questão. Há, por. dos pelo decreto-lei n. 58 de 10

, .ferêncla, como é do conheci- Alemanha deveria ser tratada tanto, ainda oportunidade pa- de dezembro de 1931 e pelo de

.mento geral, é levar á conclu- como unidade econômica' � es- ra um supremo esforço no sen- ereto-lei n. 3.079 de 15 de se
.

-são o longo e árduo trabalho sa determinação, até agora, tido de se chegar a úm ac .rdo tembro de 1938, exceto a rela

-do Conselho de Ministros, do .ainda não foi cumprida na prá- geral sôbre essa Importante ção .cronológíca dos títulos de

Exterior relativo aos tratados tica. Caso não sobrevenha uma questão que, solucionando o domínio e certtdão" dos. mes

i -de paz com os Estados ex-sate- situação em que possa ser ado- problema alemão, viria centre mos, dispensados pelo M. M.

lites da Alemanha. São evídcn- tada, de maneira completa, es- buír para a de todos os demais Juiz de Direito por já ter sido

d t
. produzidos no' registo inlcial,tes as vantagens que advirão sa ' e ermínação, é dificil pre- problemas europeus.

de se estabelecer, 'finalmente: que se acham franqueados ao

tratados definítivos com a ltá-
exame dos interessados, que

:Jia e outras potênciasmenores,'L.' ôho'.ra"or'.-0,,' poderão oferecer impugnação a

� ,tSOlll'h I ínscríção de trinta dias após a
.se bem que o futuro da Itaha �'\. 'l:'/.f última 'publicação deste Edi-
e dos países ex-�ndimtigos. ddoS � �'�_ . �(;,linlto tal. E para que chegue ao co-
.Balkans não sera e ermma o'

ii:: �
precipuamente por êsses trata- cn', g lUA J019' Pt:JIJJO, 25 nhecimentoEdde. tOldOS1" lavrod,u-se,- 5: ',lCn F

o presente lota, a em e ou-
dos. -, one: 1448 troo de igual teor que 'serão

Uma outra decisão - como AnÁTUnD PAlULBAS Em frente ao T-••ol1ro publicados na forma da lei.
.ecentúa o "Daily Herald" da": "" .

, 40 t"tudo Bom Retiro, 13- de julho de
rã forma aos destinos tanto .íos FIOI' ianõpoUs. 1946.
.alíados como dos ex-inimigos, Dr. B, t, S. M�"IIlJ F.nn.. Mam'.1 Alns 4'·)S,.�

,

O' ou 1 Ge tn .' Y.T-'�"�·
,

d t d "'ar''m L di Co"". v'jl', "

' leIa: n ,:u,,�>' elelra
,e, na ',veJ:1dade, a e o O's os I: ,. •• I

B'

'

or�,es,
,-países do continente. � Alema� �C11'l:). d'e St1:l,·gu.e. Exame pci'ra yerjfi:Cú.ça;o
,_nha se enquadra hem no co- de ca:.p.Cél'. Exdmá d. urina, Exc;lm.e J)Ql'Ô
:Taçãd da Europa e ,ia guerra verificação .do gravidez, Exon"ie «1. 8SCOrrQ',
transformou"�todo o equilíbrio Exaro. p'Qra verifica-çêio de doença. dQ"
de pqder en1re as gduides Jla� \leIe, bOca,. cob.elos, Exame de féze.,
,ções. Entretanto, não alterou

_
�'xarne' de aecreções,

'

a geografia, nem a economia.

I
}lutovaceinus" iii tronsfu3Õ:o de

A essa realidade não se pode l::xome q;uírnico de
'

farinhas,
:fugir, Uma Alemanha dividida '

,

f' á'
_ c� e. guo.., etc.

_ ,só pode significar uma Europa "

-também dividida. Além disso, --------------------..
'.'

uma Aletnanha dividida pode-,
Irja significar, ,provavelmente
por muitos anos, a miséria no

,

Velho Mundo. Deve-{)e, pois, eg
,::perar 'que, em Paris, lado a la
<lo com as discussões da agen-

Transportes regulares de cargas do pôrto de

SÃO' FRANCISCO para NEW JORISULDO
Inform ações com os Agen tes

- Carlos Hoepcke S/A - CI -' T�letone 1.212. ( Ead. teJeg. ,.'.
do Sul-Carlos Hoepcke S/A:'_ CI- Telelone 6 MOGREMACK

, Flóri9nópolis
São Francisco

�oDfe·rêDcia decisiva

.Qngue.�
be})id.Cl.

Radio-Tecnico-Electron
Fundado em H)35

,

M.>1'ltqge.tn de rádiota. Ampli
fic<ldora.-Trô.n.mi..ore.

MQt9�i importcHi,. diretc'
mente dQ. U. S. A;
Proprietário

Otom�r Georges Bõhm

,I
E:ecbe' Tscn1co - Pro:Ei..iopa)

_

formado nc Europa
í:'lorionópoi'i.

�ua Joéo Pinto n 29 _. Sob. .

Laboratório
.'

EsCnl',róRIÓ, JUJUDICO eOJlERCIAL
(Cem um ·Departamento Imebiliário)

Vendas de pinhais,' fazendl!8 e e.mprêsas
'Diretor: dr. Elisiári� de "'Camargo Braneo "

AD'l"OGADO
Rua Frei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa P88tal 54

1imdereço telelÍ'J."áfieo: "Elibranco" - Lajes - St,.
-

Catarina

.............
'

....

A Rússia ante
um dilema

A atitude inflexível da Rússia
em negociações internacionais
parece uma prova de fôrça.
Entretanto, na realidade, pode
muito bem refletir fraqueza.
Em Seleções para Julho, um

famosc economista apresenta
urna 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.spíonagern ale

,
mã se gabavam de que ninguém
poderia decifrar êstes místerto
sos pontos. Leia como o Bureau
Federal de rnvestígações ame
ricano conseguiu desvendar um
dos segredos mais implacáveis
da guerra,"

• •••• .fio • � .

CRil SEU PRÓPRIO EMPREGO
Como conseguir um bom em

prêgo mesmo quando não hou
ver vagas. Lei" neste útil artigo
os conselhos práticos dados por
umhomem d� negódosde gran
de experiêncía que ensina como.
através de urna maneira sim
ples.mas habilidosa, de abordar
o assunto, é posstvel obtermaio
res vantagens sõbre os outros
canuídatos.

•••• � ••••• * ....
_ •••••••

AS VIÚV'AS ALEGRES DA ALEMANHA
2;,u.O(Hl Jovens mães nazistas, an
trgarnente unidas a soldados
, ,;colhtdos da" tropas SS, con.,

� unuam a aumentar a crença
huterista. -Leía: êste ooorturio
artigo que transmite uma ad
verréncí a de como essas faná
ticas adeptas do nazismo amea

çam o futuro do mundo,
·

"

.

QUE SABE SÔBRE SEUS OLHÓSr
A acrqmatopsia é mais comum
nas mulheres! Qual o melhor
meio de se tirar um cisco dos
olhos? Com o. seus dentes afe
tam seus olhos? Aprenda f,itoS
surpreendentes, mas verídicos,
sôbre seus olhos. neste ínteres
sante artigo.

São ao todo 26 artigos mteres
santes e estimulantes, além da
notável condensação de I livro,
neste novo número de Seleções•

COMPRE

SELEÇÕES"
DE JULHO

'" venda agora!
A REVISTA INTERNACIONAL
PUBl:CADA EM NOVE IDIOMAS
.' ,

· .- ., ).

�epr•••ntant. geral ne Ir••U,
FERNANDO CHINAGlIA
Rua ilo Ro.6rio, 55-A, 2.' andar � Rio

.-+ •••••••••.••••••

Sedas. CasiIDiras e Lãs

CASA SA.-r-a. a(OSA
()RJ-Af\ �D'O SOA R_Pl�I�-L]

Rua Conselbeiro Mafra, 36 � loja e' sobreloja -.- Telefone 1514 (rede i'nterna)
Cail'a Postal '51 --- End. Teleg .. : «Scarpelli» --.- FlorianópQlis

I'
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Devera realizâr-se, no próximo domingo, na- séde do
Coqueiros Praia Clube, uma grande churrascada que está
sendo organ'izada pelo sr. Sebastião Neves. Os associa-
dos que .se interessarem deverão entender-se com

o tesoureiro do clube, sr. Orlando Filomeno.
.

1

. Qireção de PEDRO PAULO MACHADO

SOCIEDADE RÁDIO GUARUJÃ
LIMITADA

Resenha das programações para o

dia 2 de agosto de 1946

9,00 - Bom dia para você.

9,30 - Noticiário Guarujá,
10,00 - Francis-co Alves.

10,15 - Leny Eversong com orq..:
10,30 - Conheça os Estados Uni-
dos.

10,4-5 - Programa com o cantor-

Déo,

11,00 - Bazar de músicas,

12,00 - Oferecimentos musicais.

14,00 - INTERVALO.

'18,00 -----< Abertura - Ave Maria.

18,1() - Alma por-tenha.
'18,3(} - Di rcinha Batista.

18,45 - Momento esportivo.
19,00 � Ritmos ,d'e Tio Sam .

.19,30 - Dep. Nacional de Infor-

mações.
20,00 - Luiz Gonzaga em solo de
Acordeon.
20,15 - Carlo Buti.

20,30 - Músicas variadas em gra-

Sábado' deverão defrontar-se' Atlétiço e' 'IaÍ e, domidgo, jogarão as' equipes
do r.aola . Ramos e Figueirense,' em pros&e;guimeolo dos CampeoDatos de

------Aspirantes e �a Ia. Divisão de �Dl�dore8. Pela manhã será realizado
;,,"" ·0, embate entre OlJmplco e Oolegial.

vações,
21,00 - Páginas musicais.

21,15 - Mário de Azevedo em so

lo de Piano.

2.1,30 - úâtímas melódias,
,

22,00 - Programâ para amanhã
- boa 'noite,
ENCERRAMENTO.

PROGRAMA DOS JOGOS PA-t Isaãas (Figueirense), 3 ve- rioni, Nizeta, Leônídas, Tiào e Dias 28 e 29 de setembro - Previsão do tempo'
,
RA A SEMANA NESTA CAPI- zes.

.

Saul. ,�ampeona:to. Estadual de Atle-, ,Previsão do Tempo, até ,14
TAL Bitínho (Figueirense), 2 ve- Iolando Rotiriques tísmo (selecíonamento para o horas do dia 2 '

SÁBADO
zes.

.

. _

LIGAATLÉTICA ";?UQUE DE Carr:pe�nat?' Brasileiro), em, Tempo em 'geral instável.
Aval x Atlético: (Campeona-" A�y (Caravana), goleiro nao

.

CAXIAS
. Florianópolis. Nevoeiro

· to de aspirantes), ás 13,30 ho-
vasado. Calendário Desportivo para o Dia 6 d� outubro - Início Temp;ratura: Estável.

raso . )
* * *

.

ano de 1946' do Campeonato Estadual de Ventos' - Variáveís Ires-

Atl't. A' (Camp
JUIZES QUE ATUARAM Dias 3 e 4 de Agosto __:_ Com- .Voleibol (em Florianópolis). coso

. -,

'e �co·x '. vai .. eona- Até
-

.

to da la Divisão de amadores), ,
..

e o m?me�to foram os.se- 'Peçõe�: n:ascu!ina e infanto ,Dia 17. de novembro - En- Temperaturas extremas fo-
·

ás 15,30 horas.
.

I
' guíntes os arhítros que apita- Juveml (em Sao Ludgero): centros amistosos' de todos os ram : Máxima 194 e mínima

ram no '?a�on��o_Amadori�- Di� 15 de agosto - Conti-, clubes Iilíados á Liga Atlética, 13,8.'
, ,

DOMINGO ta da Primeira Divisão.da Capi. nuaçao do Torneio Aberto de! "Duque de Caxias" (n
.. o. M{)lTO Sínopse: O tempo decorreu

Colegial x Coroados (Cam- tal' .

Volei'bol iniciado m 7 d
.

d G t ) I
;:j •

V'leona�o da 2a -Dívísão de ama-
.

.
.

·Ih··,
'

-

e
.

e JU- o
.

a O.
.

-
. nublado, ,com nevoeiro e chu-

.s: , zesNewton Mongm ott, 5 ve- lho .(-em SM LUdg-,erO)., ..

DIa 31 �e D�zemb:o -. Cor- vas fracas passageiras no. lito-
dores), ás 9,3'0 horas.

., .

DIaS 7 e 8 de setembro
.

- rida de Sao Silvestre (LIvre), ral. A menor temperatura re-
Paula' Ramos x Figueirense LUCI� Carvalho, �. veze�. Torneio de Atletismo (Selecio- em Florianópo�is. ,

,
. gístrada foi em Xanxerê 'c�m'

(Campeonato de aspirantes)' Ag;aplto Veloso e Antonio P. namento para o campeonato Danzel Bruenninç 44
ás 13,30 horas. Q. Neto, 1 vez. Estadual (em São Ludgero). Presidente em exercício _'_'------------

. (C=����:�d�i:��Vi���� CAMPEON��*�AUCHO DE'CI
....·_·

.

b'
.. ;' D'" d A--'--- A t e n ç ã o

.am�dores), á� �5�30horas. " .FUTEBOL.
:. ue.", 'oze

.

e g,osto A INSTALADORA DE' FLORIANÓ-

Porto Alegre, 1 (E)' _ Fa-' ,POLIS Qvi.a aOIl inaterelltlado. que:
OS ARTILHEmOS DO CAM-

zendo a penúItíma rodada do ANIVERSÁRIO DE SUA FUNDAÇÃO
r.cebeu, diretamente do I'nglaterro,

PEONATO AMADORISTA
metor•• elétrico. trifá.icos, 22.0

_ . .. campeonato citadino de profi- A Diretoria do Clube 12 de Agosto, comemorando o 740 volta, 50 ciclos, 1400 I'otoçõe', copa-
Erao �s seguintes os jogaco- cionais, domingo o Grêmio der- aníversárío de sua fundação, tem a 'honra de convidar os ílus- cidade de 1/2 a 10 HP.

res qute gOdlearam dno atual cam- rotou o Cruzeiro por 2 a 1 e' tres consócios e suas Exma:s. Famílias, a: comparecerem as fes- PreçoÍl relativamente baixo••

peona O e Ama ores da 1a I Rec.ebeu, também, m.didor••
"
.. _

d Idade
O Internacional perdeu para o tas que serão realizadas a 12 de Agôsto próximo, em seus sa- (R.ló,..'io.) par.Q luz,

DIVISa0 a Cl! •
" 1-

.

I
.

baíl
'"

,

" ,," . Nacional pelo escore de 3 a- 2. oes, me usrve ai e. Ruo Trajano n. 11 -, Fone 1674

(pc0Ram 5 )g'OaA,ls �to M(Fa:1C�,lC.O Com a realização dêsses jo- Oportunamente será d,ivuLgadç o programa relativo a es- lOXO CASCAE5.'
. mos e ugus

IgUel-, tã
.

1 'f' d tas festas
rense).' gos es ao aSSIm c aSSI ica os' . :

C ' 4 ," 1" N' t
OS clubes concorrentes por pon- ,A DIRETORIA

om , goa s - Ize a tos O' nh . 10 1 'R ' . '. -

'

(Aval) e Ney .. (Fígueirense) . I baA .os. _

ugar r: enn�r, 16a. CIRCUNSCRIÇÃO DE RECRUTAMENTO MILITAR
.

Com 3 "goal.']" '_ Leônídas 8; Gre�mo e S�o Jose, 6; Na��o- .1'UNTA DE ALISTAMENTO MILITAR DE FLORIANÓPOLIS·

(Caravahà); 'Hélio' (Atlético e nal, 5, C:uzeIro � Internacío- ',' E D I TAL .

Abelardo (F1gu�irense).
I nal',4 e Força e �uz, 3. ,.

, Convocação das classes de 1926 e 1927'
Com 2 "goaIS" /_ Acácio Sab_ado e do:r�llngo pro�m�os (Cidadãos que completam 20 e 21 anos em 1947) RITZ - Hoje ás 5 e 7,30 ho-

(caravana), ZaCéhi (AUético),
deverao \Se reallzar os :dOIS ,JO-I I _ De ordem do Exmo. Snr. General Comandante da 5a. ras.-

Ca-peta (Atlético), P6l'oas (P. âOS :�urno t1� c��ona!o Região Militar são couVQCados todos os brasileiros nascidos Grandiosas sessões em benefICIO'

Ramos), Lázaro (p... Ramos),
a te es,��.ri ,.a ao

l10S anos de 1926 e 1927, resideIites nêste Município, mesmos do ASYLO IRMÃO JOAQliI)l!
P
,.

(li'l ..... ,.
.

) A
ceI' ame. erao a.uversanos o �;...1�M 4" A. ,..,�. d .d st catar· +� 10 N t" da r

rocoplO .... "b''-4elrenSe, ry F- L
. >

C·' ..
..

0-
-A .os,..nas�-"L,or.a ;uo,..c.�a O e, a.,

. J.nar.pa.ra.se.-apresen� - o lClaS_ ,1SeIIlaU...,,-- .

·

(Figueirense), Secura (Bocaiu- �rça e
_

uz x
,

ruzeuo e o re-
rem por conta própria, na Séde da Junta de Alistamento, Mili- DFB. ,

. 'va) e Lauro (Bocaiuva).
. mIO x Sao JOs��\ * tar desta cidade, a-fim�de serem submetidos à inspeção de saú- 2° - Noticiário Universr;l, �

Com 1 "goal" :._ Medinho SELECIONADO DA CIDADE Ide
para prestação do Serviço Militar. Época da inspeção: Entre Jornal. '

(Bocaiuva), Bódinho (Bocaiu- .

.'

os dias 2 de julho de 1946 a 15 e Agôsto,
� 3° - Robert Walker Donnct

va), Wlilson (lFi:gueirensé), Recebemos mais os seguintes U - Os convocados deverão apl1esentar-se .munidos do Reed.

Ohocolate (P. Ramos), Djal- palpites sôbre a constituição Certüieado de Alistamento Militar.' .

I SENHOR :RECRUTA

ma (Atlétieo), Amorim (Atlé- do seleci�do ,citadino; Os que fo,rem casados juntarão a certidãD de casamento I Censura LIVRE
.

tico), Silva (Caravana), Dane Adolfo, Waldir e Fate�o; e as de nascimento de filhos; os arrimos de família, os do� Preço: - únieo - 5,00
(Caravana), Amaury (Avaí), ,Chocolate, Procópio e Adão; cumentos que provem essa situação.

" : -. ,-'

Tião (Avai) e Zacki (Avaí), Perrone, Sanfol1d,' Leônidas, -Os .cidadãos que não tenham sido alistados ou que, por ROXY - Hoje ás 7,30 horas.-
• • • Tião e Sa:ul. . qualquer motivo, não possuam o Certificado de Alistamento 10 _;_ Ci.ne Jornal Brasileh'Qo

GUARDIõES VASADOS Milton Büchele :M1litar, deverão apresentar, para fins de alistamento, a certi- - DFB.

E' a seguinte a relação dos Adolfo, Waldir e Chinês; lião de n�scimento ou documento equivalente e três fotogra-
. MANTENHO ORDEM

arqueiros vasados no 'campeo- Chocolate, Procópio e Adão; t fias tamanho 3' x 4, O que não tenham sido registado civil- 30 - Continação do ser'!do

nato de Amadores da la DivlÍ- Carioni, Sanford, Djalma, Ary j' mente ou que não possua prova dêsse registo, ou ainda, que com Dennis Moore e Edmund

são da Capital: ,

e Saul. ignore se foi registado ou o logar em que o foi, será alistado de Cobb.

li'Ubinho (Bocaiuva, 16 ve- Ena Gandra
"

conformidade com as declarações que fizer perante a Junta OS SALTEADORES DE OURO

.zes. Adolfo, Fatéco e Chinês; de Alistamento. Censura até 14 anos.-

Niva1do (Paula Ramos), 9 Chocolate, Procópio e Luiz; I UI - Avisa-se aos convocados que, na previsão de não se- �reço: - 2,40
vezes. Mirinho, Felipe, Leônidás, Tião rem incorporados aos Corpos de Tropa todos os cidadãos per- -

Currú Atlético), 8 vezes e Saul. I iencéntes às classes de 1926 e 1927, terão preferência para dis- RITZ - Amanhã ás 7,45 h mm

Peixoto (CaraJvana), 7 vezes, Agenor Vieira perisa de incorporação os que primeiro se apresentarem para a avant-premiére, Robert Taylor
Tatú (Atlético), 6 vezes. Adolfo, Fatéco e Waldir; inspeção de saúde, dentro da época acima fixada. - Susan Peters

, Adolfo (Avai), 5 vezes. Chocolate, Procópio e Jair; Ca- (a) Olímpio Mourão Filho, - Ten. CeI. Chefe da 16a. C. R. A CA::-TÇÃO DA r..'USSIll..

'; �,' ODEON
Clnes IHPERI4t

l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

CIrurgia e Ortopedl.a clíníea e ct
I'U!'gla ·do torax. Partos e doençu

de senhoras
�l!SUl;T.Ó�IQ: .R. ,,).,lio., Pinto ":
........al)'lent,e elas 15 às 17 �ór.L
S1I1S'IJ)"NClA: AlmJrallte &lYlDl.

3i1. Fone M. 251

DR. SAVAS LACERDA
�a !llédi�.cirúrgjca· ae OlhOll
- OUVld:os. Nari� _ ·Gargan:ta.

Preacriçíio de lentes d..

cIoratoh
OONSUllI,'ÓRtQ _ F1.elipe SchuÍl-

.

. dt,�; Das 14 às 18:'choras.
a08m1l:n'CIA ._ Oonselhetro Ma-

fl;l!.. 77.
'f'ElLIDFONí;)S 1418 e 1204

DR.- A. SANTAELLA
tDlplomado pellj. Façuldan.e Na
d�al de'.Medicina da UniveroS'llH'
.ae do Bl[a!iW) •. Médico por ron�.
tIO do serviço Nacio<nal ,de Doen-
4'as MentaIs. :Ex interno Ó2 Santa
casa de Misericórdia,' e

. HoSpital
PBiq'Üátrico do Rio na Capltàl J.i'•

.

�
m.tNlCA MJ!lDlOA - DOJilNÇü

,

NE1WOSAS
- eonsult6írio:' EdlffClo Am6Ua

NETO .

_ Rua FeU;pe S�ll'Iitit . .oonsulta.l:
Das 15 ãs 18,:..horas -

Besl.dência; Rua ,A,1\<;i):'o de, C�·
lho nO 18 - FlOrianópolis.

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAL:'«- ÂlJ(A CI·
BURGIA - MOL'll:S'l'IAS DIl 8110
.. " NJ:[ORA.S - PARTOS :.. .

Fm'mado pela F;aculdade c!e' Medl·
élrula da Univ�Í''Sjdade de Silo'

�lilo. onde fOi, assíatente 'por Y&.
,l'1os anos do Sa-vtço ;Clrú!'gioo do

. t'lIof. ,AlIpi!Í', Cqr.l'eia :Netl>
CWur'gia <do est()m� e vias.bI·
lIares.. intestinos d,f!lgnào e JrroUo.

" tm61de-. l\ins. prõstata, bei.lgJ,
-

Otere.·, 'cwârlDs- e' tr(miplls. Vljrle'O
Gele, hidro�.!�� vartzes e herDAI

UVNiSlIufAS:
&iB. 2 às 5 'horas� à, lWll Fell»

19Chm:1d..t•. �2 ('liltqs· 'd.� Casa .Pa·
1:<118 ).. T!!l. U(98.

'lUlS.WaN. A� }:tua .E;st�vea .10·
nidr. "179;' Tel, ,11<1 764

r
�f
.1,

o !t�T.DO_Sext•• leir••. 2 cf,e Alosto Cle. t9f'6 7

\

'células-' no', pl'eb-;scito grego
(Exclusivo paTa "O ESTADO") I meiro de setembro o povo grego d: para seu. trabalho de rec�nS'tr�l-

LONDRES --.,. G. S. Rellog ._ manifeste da maneira mais, livre çao e, por ISSO mesmo, precisa or

Serviço Telegráfico da Press' Infor- sua preferência quanto ao regime ganizar seu IgO'Vêrno de acôrdo com:

matio.n - O plebiscito grego, que politico que deve vigorar no país; a vontade popular, pois essa é uma

deverá ter lugar a primeiro de se-r pondo têrrno à disputa partidária das condições essenciais para curar

tembro, para que o povo se ma- dos últimos, tempos. A Grécia ne- as feridas da guerra e para Ievan

nifeste a favor ou contra o regime c'essita, sobretudo, de tranquilida- tal' a ecoflomia do país.
monárquico, foi objeto de debate
na Câmara dos Comuns. Esse fa

to, ao que se pode concluir, é re

sultado do grande interêsse -popu
Oos Servfl;0s, de Clfníca tnfantn da lar britânico sôbre a maneira pelaAssrstêncta Municipal e de.

. Car ldade
. ,qual será realizado o referido ple-

CLtNICA MÉDlC.\ DE ORIANf;A1!' '

.'

ADULTOS hiscito .

OONSUfll'óRlO: Rua N,pes Ma- Se bem que a futura forma dachado" 7' (Ediffcio S. Franci8eo),
consultas das 2 .às 6 horas constituição da Grécia seja assunto

REiSIDltNCIA: Rua 'Marechal Gul· ,

,

lherme, 5 Fone 783 'Iue pertence exclusivamente à na-

ção grega, os britânicos, tradicio
nalmente amigos do povo heleno,
julgam que podem expressar .suas
esperanças de. que a todos os parti
dos será assegurado o direito de
votar regular e livrernente, sem

ameaças ou quaisquer obstáculos,
O govêrno britânlco participa des
sas esperanças e nesse sentido in-

DR. M'l\ÜO WENDRAHSEN
Diretor de Hospita.l "Nerêw Ramos"

formou ao govêrno de Atenas.

CLíNICA MÉDICA .E ADULT0S O mjnístro de Estado Noel, Ba-
E CRIANÇAS

.

ker, falando nos Comuns em res-
Consultório: R. Visconde de Ouro posta a uma interpr-etação de WiJ
Preto, 2 -, esq. da Praça 15 de 'Ne-

vembrc \ rltos da "Belo Horizonte") kes, representante trabalhista, es-

Te!. 15.45 clareceu, de acôrdo 'com os infor-

TA'-

res

DR. ARMANDO VALtRlO
DE ASSIS

oii.' 'MADEIRÂNEVES
Médlco especíaíísta em BOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de .\perfelçoamento e Lon
ga práÇica no Rio de .Janeíro
CON.SUVJ)AS - Pt!fa amanuá:
diariamente das 10,30" às 12 hs. à
tarç{e excepto aos sá)Japos, das ..

1.4
és 16 horas, _ CONSULTóRiO:
Rua João Pinto n. 7, sobrado .;:_

Fone: 1.461 '- . Residência: Rua
Fresidente Coutinho, 58

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

- Fone manual 812

mes <lo pai-lamento, que, "devido
às concessões feitas pelo govêrno
grego à oposrçao parlamentar, o

projeto de lei eleitoral dará ao po
vo o poder de exprimir sua vonta
de contra a instituição da monar

quia se assim o desejar. A cada
eleitor serão fornecidas três cédu
las eleitorais: - numa delas, Iigu
raráro, nome do rei; noutra, será

imprimido o nome de qualquer re

gime constitucional que a oposição
'possa sugerir - 'como, por exem

plo, república; a terceira não con

,terá dizeres, isto é, ficará em bran
co para ser utilizada pelo eleitor
'tia maneira que bem entender. A
cédula despositaJCla nas urnas, em

ranco, isto é, aquela que não C()ll

tive.}' dlzel'es será computada como

voto ·contnl:-o''-rei. POl"-Otttt'o" lado;'
há a considerar que o primeiro mi
nistro greg.Cl deu garantias, s'egundo
as quais caso o rei não obtenha

'maioria, o gorvêrno apresentará 'sua'
resignação fi.cando aberta a ques·
tão constitucional.

O govêrno britânico .levou ao

conhecimento do_' govêr,no' grego,
com tôda a enfase, que é essencial
que o plebiscito seja a justa e ho

p.esta expressão, da vontade do po
vo e que seja levado a efeito em

coni:nções d'e segurança social e po
liticá. Entretanto - como acentuou
,Noel Baker - o' e;n!baixador bri
tânico em Atenas 'nã'O fez nenhuma

DR. BIASE FARACO
Médico ....:. chefe do Serviço de
Sifllis do Centro de Saúde

DOF.NÇ,A.$.,.DA PELE. - St:F'lUIS
- AFEÇÇõES pRO·GEN!TAXS
DE AMBOS OS SEXÓS _ RAIOS
INFRA· VERM1tt.H:ÓS E ULTaf.-

. . ' VIOLETAS
C0Nõstrt:r.l\.s: das 3 ãs II hs, - R.

. Felip� Schmídt, 46
RES.: R. J91nvile;. 47, - F,one 16ol8

DR. NEWTON D'AVILA
Operll.ç6!!s _' )TIas' lJ'rlilátiall _
p,oenças' das; inj.elltinõs'. 'h;:�d e,
•nus �, Heri'l.q��lMrs; ��lheJl><

t9 da colite: ;;Im.eb1ana.
Fi�lp!.el'ap,ª .� r�fra, v�I'm.�Uio,
'CC:in.si,lnfl.;, 1'f\(I.r '�eli'elel>, 2�'

Atehde di.a.riatrlehté .à;s, lli3(), hs
e; à ·t��. da!l.·,lS, hs•.elIC <lolanteReáld: vtOill. R'iítitÓIf; 6(('

.

Fane 1007 .

�cos •.
--ANfMteos � -,

,

TOMEtlll

IiDIc.tHI,
. -sa.VEIU"

Gtud.·T...

1lU1uOBILISTAS I
. Atenç�o '.:

Pal'a o seu dínamo ou
.

motor de arranco

OFICINA ENALDA

...
.:. ..

-

. I."

,''. _.-""'!'!"';..;..-----------_._----

Rua Conselheiro Mafra
ne• 94

representação ao govêrno grego
sôbre a forma de realização do

. plebiscito. .

É de se esperar, assim, que a pri-
���4�.T4

...

=&_4:�
..

::-:��Y&::-4.&.aT4:�::�::4-.-'&�·1COMPANUlA "ALIANÇA DA BAIA·
,...... _ 117,' - �.: .'AI A
mCEDI08 .. TJU.N8POKT:B8

Cifras do .Baíanco de 1944: •

CAPITAL E RESERVAS
Responsabi1idlild�.
Receta
Ativo

Cr�
Cr$
«

80 900.606,30
5.978Aol.755,97

67.053.145,30
142.1'76,603,80

o SE U OllGAN1SMO
OQECISA DE UMA"

L1MP�Z.A G�.RAL

.- "

Siaistros pagos nOb últimos li) 'anos'
Responsabilidades "

98.687.816,3ó
76.736.40! ,306,20

Diretcce .:

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Car\7alho, Dr. Francisco Ide Sá, Anisio Massorra. Dr. Joaquim Barreto á� Araujo
e José Abreu.
�L� ."Cj ....

_ .... -_.- ....... -,.. .......... ,..-..- ... __ ...... _.IH! ,P''''-''-..__

o mELHOR DOS,meLHORES.

CAMINHÓES INTERNATIONAL

Para Transporte Econômico Interestcdool
Escolha um International

o transporte pesado nas. estradas exige um caminhão com'

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

razões por que tantos .operadores êscoihem os cami�hões C'.; ,

� ., ,
,

International para serviços entre Municípios e Estados.
O motor Internatíonal "Diamante Verde", possante, econô

mico e de funcionamento suave; proporciona maior re�diT
mento com menor consumo de combustivel - uma grande
vantagem nos transportes .a- longa distância por estradas

acidentadas .

Procure conhecer melhor a $érie.lnternational"pedind.-DOs
folhetos descritivos e

o

g'
-
-

Co.. os produtos da 1.,Ro·
_ai Ho_..... V. S. o.....
.•�d.115_ ...
__•• oen.,

informações
compromisso•

,
,

\..,._

ConCeSSiODória,s: ,

RAMOS & elA,.,
R\1a Jº.êio Pin.:to, 9 -:- Cx. P�.tcil 220 - FQne 1.641

Tel. Somol'c' Flo'fion6.polis.

GRIPE o TOSSE o BRONQUiTE

AI)VOGADOS I
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA
Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua relipe Schmidt 52 - Sala 5
Edifício Cruzeiro - Florian6polis.I

----..- ' ,

Tenha ! empra em caRa uma garrafinha' de •

APERITIVO. «K N .0'1» .,

CONTA CORRENTE POPU:L..AR IJuros 51/2 B. a. - Limite Cr$ 30.000,00'
Movimentação com cheques

.� Banco do·Distrito Federal S. A.
CAPITAL: CR$ 60.\)00,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Rua Trajano, 23 • Florianópolis

Fabricante e dis-tribuidores das afamadas con·

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, morins e aviamento ..
para alfaiates. que recebe diretament9 das

Snrs. Comerciante. do interior no sentido de lhe fazerem uma'

Florian6poHs. - FILIAIS emJ'81umanau e Lajes.
melhore. fábricas. A Ca80 ·A CAPITAL" chama a atençao do.

visito ante. de efetuarem sua. comprailll. MATRIZ emI
_____fiE-fiE' � wwm_ __ __ .. __..__I..__.. =-sm__..___

,

/
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uA defesa nãJ quer dizer u paaegírico da' culpa, ou do' culpado. Sua'
função consiste em se. ao lado do acusado, inocente, ou c�iminoso�

·

a voz dos seus direitos legais». -- ROI.
Estão em 'greve' M,OCIDADE. SOCiaL DEMOCRATlca

Heuniu-sc, na última quarta-feira, Hio - DF' - À Mocidade Social.,
S. Paulo, 1 (E )-Estão em greve li

,.

d I 'd H .

1 1
! , . .

600 b
. ..::> (,lretorJo esta na á l\'�OCIC ac e Democrática envio com efusivos.

mano ristas 300 cabineiros e, S
.

D
' " ,I .'

',.

200 trabalhador�s das oficinas' da I' oCI�1
I
eIl10Cr�üI':.a, d�n��, assuu, �gra-�ec1mentos pela .ex<pr:ssiva so-

L
'

O
,a nove agrenuaçao, ,II11C10 a suas lidar-iedade e congratulações pelo

apa. pessoal dos armazens tivid I
. , . . .

'

di
.

I a IVI' ar es. ,InICIO sua atividade que auguro f, •

rnostra-se isposto a aderir ao 1110- D
,-

,-

' , "

FlorlanóDolI" 2 de Agosto de 1946 vimento.
urante a reuruao demonstra- cunda para a nossa terr-a ..

I ram, todos os membros presentes.] Nerêu Ramos
,

'

"
"

'

'.
" I o máximo interêsse pelos assuntos' Do Deputado Aderbal Ramos ,diJ.

AincJa, ",.0
"

incê'n'd'io a bordo do ,�,::�!il:�lb�'en�:t��:�:��ir��:eO:ieê�e:� �jil;�àD�' � ���o receber trans-"
,

'

.

' ,', "
' , , mocrático, seus pontos-de-vista. mitir d'emais membros Diretórí ,

"c�'D,U';':'q'
'

u''e. ':de'c,' C-,', ,8'",x' .8as)' Prevemos, ,por�anto, um futuro de

I �St3.'dllal Mocidade Social Dernocrá-
�

, .' grandes reahzaçoes para a ala mo- tica meu profundo reconheciment

O Capitão dos Portos do Estado tal', nattnralmente com' a tripulação. italiana, portuguesa e espanhola, ça �o �artido Social Democrático, 1 expressões cabograma acabo de r�

die Santa Catarina, .comunica que Esta, diga-se a verdade, 'excedeu- Para viajar, venderam suas casas realizações essas que, estamos cer- ceber, de par com votos compl :

acaba de receber o rádio seguinte: se' em heroismo e abnegaçãó.: Não de negócio e passaram o contrato tos', visar-ão tão somente o engran- 'êxito alta missão .sé reserva.umc.

- O navio auxiliar "Duque de 'Ca- temos palavras para agradecer das casas onde moravam. Tod'os es'- decimento de Santa Catarina, para tiva Mocidade nossa terra.' Cordial-

xias" em viagem para a Europa, aquela gente tão brava. ses passageiros, que ficaram, des- o bem do Brasil. mente.

nas proximidades de Cabo Frio,' ás Às cinco horas já não havia mais se mordo, desarvorados, foram en-
•• * Aderbal Silva,

1 e 35 horas de 31, de Julho pró- incendio. Estava tudo dominado e caminhados à Ilha das Flores, -Os O Diretório Estadual da MOCI- Do Interventor Federal, Dr. Ud.

xímo passado, foi 'presa de incen- os passageiros tod'os salvos. A emo- passageiros chegados do local do DADE SOCIAL DEMOCRATICA em I Deeke à M. S. D.

dio na secção de caldeiras, 'que teve ção não 'me permite descrever as sinistro desembarcaram apenas com Santa Catarina recebeu os seguintes, Florianópolis -, Tenho o prazer,

largas proporções. Prontamente S'Q_ cenas que testemunhei. De tudo a a roupa do corpo. Suas bagagens, telegramas: acusar recebimento telegrama ,em>!

corridos por 17 nawios .Marinha de 'impressão 'que mais me ficou foi o porém, ao que se adianta, não che- Do Senador Nerêu Ramos à M.S.D. (flle V. S. demais companheiros de

Guerra, aviões F.AB, navio inglês SIue o heroismo da tripulação me l$'ara.m a ser atingidas pelo fogo ou Diretoria me comunicam instalação-
"DO WBR HILL, Comandante Ca- .produziu". pelas águas. Registra-se esta coin- não havendo noticias de qualquer dia 24 corrente Diretório Estadual,

pela e um mercante inglês; 'passa-
'

cidência interessante: Faz hoje, baixa". Mocidade Social Democrática e':;,
geiros foram recolhidos nossos na- Os dez mortos .já mencionados precisamente um ano que o "Du- "' agradecer 'generosas palavras sauM-

.'

vias e DOWE� HILL e estão sendo nesta reportagem eram justamente que de Caxias", sdb o comando do ERA ESPERADO 'AS 17 HORAS ções a mim 'endereçados qualidade

transportados para 'O -Rio. Inoend'io os 'marinheirõs que se encontra- capitão de fragata Raul Reis, atual Rio, 1° (F) O navio Duque de

j
Interventor Federal em Santa, Ca::-\\ .

praticamenta extinto, navio será vam trabalhando mais próximos sub-chefe da casa militar da presí- Caxias chegará ás 17 horas. Não tarina. Cords. Sauds... '
,

'�\'

rebocado Rio por treis rebocado- das -caldeiras que explodiram. O dência da república, foi incorpOra-j
será permitido o ingresso a bordo Udo Decke Interventor Federal i , , ..

res que seguiramb, seu encalço. ,El1:lU- sr., José Higind� _R?.dri-gtLl�S, ,porftu� dOOà ArmadadNaCiOna1.1 .

antes do exame pericial. I l\WCIDAD,E". SO<;JAL DE.�,0,',-"" i1!�,'h,� ,

ve; ao que se sa e, eêrca de 20 mor- gues, qu-e se irrgra a ishoa, OI s .corpos 'Os ruarin ieíros mor- -
"

CRATICA � 'Y

tos e possivelmente alguns ferid'os. outro passag-eiro do "Duque de Ca- ,tos 'no' sinistro estão sendo, velados ERA COMPOSTA DE GENTE
"

P
De ordem do' sr., Presidente ' COD"

errnanece junto _ "Duque de Ca- -xias" -que a reportagem ouviu, Con- no Arsenal da Marinha, onde .foí NOVA '

'i- voco todos os membros do Diretó
xias" sete navios, que o comboia- tau 'êle o' seguinte: "Era pouco mais armada uma caruara ardente. As ,Rio, 1 (E.)-O Ministro da Marí-
rão viagem Rio. de uma hora da madruqada, Todos autoridades navais' já positivaram nha declarou ao "Diário da 'Nóite"

rio Estadual da, ,M�idade Soeia"
C-Democrática, (M. S. '''D.), para umu.
apitania dos Portos do Estado <lormial�, a bordo. De repente, fui que o sinistro d'o "Duque de Ca- qUe a maioria da tripulação ;do Du- '" '

, 'reunião que se realizará hoJe, s,exta-,
de Santa Catarina em I<'lorianópo- despertado por um 'estralllho ruid'o xias" se d,eu em consequ,ência da (Iue Caxias era �omposta de genlt-e
11's, e,m 1 ,de Ago'sto de ,1946. e logo ,�nl S'�,�ll',dn ,0ll'Vi' altos fa- I

-

d' ld 'P
,

f
.

E
feira; 2 de ilJgosto, na' 's�de do Par-o,

_. ,,�, V5' « eXJp osao e lLma ca eIra. ropa- nova, que la azer a VIagem a
'

u-'
, ' , '"

'

, tiô'o Social, Demoúâtico, li Praça.
,(a.) Nelson, do Livram,ento C!,u- lantes avisarem que havia incendio gam:l.o-se rapidamente, o fogo atin- 'ropa éomo premio. Confirml;l-se as-

tl·nho _ Sec'�eta·rl:o".
'

a' bo�,do. Em pOllCO te'l'nl1'\o, o rebo-
'

,

"I d
. I'

-

d' 'I dI'"
Per,eira e Oliveira (Edifício· Eduar:....�" •.

• ' • . .•�, ,gm a prllnen'a c asse o navIO. S11n a versao IVu. ga a pe b$ Jor- do, Horn), ás 19 horas:
l�o era enorme Uns cordam de Até às dezenove horas, quan.do nais sêfure

-

ii desambientação di" ,'.,""".:
'

_ ...
'.' ... Renato' R. da Silva .0."

CHEGAM ,ÔS PRIMEIROS PAS- um lado. para o ol,liro, outros sol- telegrafavamos, o Ministério da tr1pulação daquele na:vio transpor- Secretário�Geral

.

SAGEIROS SALVOS l tavam ex,c1amaçõ�s de terror e pro- Marinha ainda não havia fOI'lneci- te.
,� ...... _

Rio, '1 (Via aéI'lea) - Os primei- Cl1'ra'vam um, melO de salvar-se. A ;d'o a relação dos mortos e feridos. -

O CATARRO'
ros passageiros -d'o "Duque de Ca" tripulação 'portou-se com serenÍ- Os veS!j}ertinos dado o grandé in- Hio, 1 (E.) - Enorme número

,'. ,',

xias" chegaram a esta capital on-
dade e bravura, procurand'o con- terêsse público que '() lamentável d'e p'essoas desde üJitem ácorrem PODE CAUSAR:'

pe des,embarcàram ils 'í3,3(}' horas, t�r os mais ' medrosos. A palavra \fato despertou, tiraram edições

ex-]
ao necl'otério do Inst: Médico Le-

sob illl,tensa ,curlº�ida{le.' o,s r«;lpre- "clllma, calil11a" o�l,,:ia-se em todos traoI'ldinár�a�, com depoimentos de gal para procurar parentes e ami- ZUMBIDOS E ..

sentantes da imprensà e uma' v.er- os .recantos do navIO. algmnas vIÍlmas. . gos supostamente mortos no Du-

dadeira multidão acudiram ao cais Bnquanto isso, notei Um grosso, Da gll'arnição do "Duque de Ca- que de Caxias. Cenals emocionan- SURDEZ
onde atracaram as"'embaroaçõ'es'de rolo de fumo e, fogo que saia da xias" faz parte o primeiro tenen- te,s verificam-s'e constantemente I ' _

socorr,o. ...... ohaminé
.. Ar_recei�i - me Via!a�al�e N. Lucio Torres sobreviv�nte da (fUando pessoas encontram o ,cor- lJM RBMBDIO QUE ELIMINA 0'.)(

O -d1k'etor dos fri;g.orificos. da com um Iflmao, de n,ome Antomo ,catastrofe d'o .cruzador "BahIa". po de aJ.�um parente.ou amIgos. CATA,RRO NASA'L E ALIVIA O
'

Companhia Matarazzo, sr. Rafael ,Rodr�gues e isto me preocupou 'Roi êle incansável em procurar Até ás d'ez horas, quatorze vítimas ATURDIMENTO CATARRA.L

Passaro, um dos passalgeiros da- muito. Procurava-o por todos os restabelecer a calma entre os pas- j,á haviam s�do identificadas. Fo

quele trans.porte, prestou estas de- recantos e nada d'e encontrá-lo. sageiros e a ajudar a debelar_ o fo- ram reconhecidos os corpos de ci-n

clarações: "Eram, precisamente, Em da,do momento, vi um ho- go. 'co reHgiosas que viajavam num

1,30 da madrugada. Todos dor- mem jogar-se na água. Tive um O referido oficial é da guarni- camarote de ta classe: irmã Tereza

miam. Só s'e encontravam acor.da- pressientimento 'e não m,e enganei. ção das máquinas, precisamente I Lima,
de 33 anos; irmã Madalena,

pos, em seus postos de serviço, os
Gritei pelo nome de Antônio e êle onde se verifi.co'll a explosão. /is'- de 44 anos; Joana Samer, de 70

tripulantes para ,esse fim escala- me respo:ndeu. A esse tempo, po- sim, mais uma vez o tenente 'Lu<:itrl 31lOS, e Bertha 'Liev,esch, de 33 anos.

dos. No meu camarot'e, com 'minha rém, se aproximava felizmente do venceu os perigos 'próprios da car- As mesmas .se d'iri,giam a Roma.

senhora, sentimos
.

imenso calor. "Duque de Caxias" um navio, in- reira que esco1heu. Os COflpOS serão transportados

D-e-sperta'udo com a sens,ação de as- glês, o primeiro a acudir e Antônio Nas proximidades de Caho Frio, para a capela da ondem de Notre

fixia, e com os olhos abertos, per- foi apanhado por uma baleeira. Ho- foi necessário transportar os pas- Dame, de onde sairão os funerais.

eehemos um inte.nso clarão. Minha je o vi fagueiro a bordo daquele I sageiros para outro navio que os As irmãs 'tereza Lima e Madalena

mulher e eu nos lançamos pela vi- navio ,estrangeiro e fi(fllei alivia- trará para o Rio. Tóda a tripllla- Ogg1ni tiveram morte horrivel, pois
gia interna e, pouco depois, ganha- ção permanece a bor'd'o, Os' cinco não pu,deram sair do camarote, o

mos a proa.
do". navios de guerra saidos deste por- qual não possui a vigias. A porta

A principio supunhamos que to-
Grande parte d'os passageiros do to já se encontram 'l10 loca.l da d'o camarote dilatou-se com o ca-

do o navio estava em chamas. Logo "Duque de Caxias" de segunda e ocorrência. O Ministério da Mari- 101', n�o podendo s'er a1berta, sendo

depois, porém, a tripulação nos
terceira class,es' é de naciooalidade l'nlba aguarda 'novas informações, 'as irmãs queimadas vivas.

tranquilizava. Os passageiros eram

concentrados na proa e a popa, en

quanto se dava combate heroico e

perigoso às chamas.
Assistimos, então, a cenlls inten

samente dramáUcas e verdadeira
mente patéti,cas. Mulheres e crian
ças aos gritos d-esesperad'os. Muitos

, iPassag,eiros, sem domi'nar o pânico,
atiravam-se ao mar. Certamente
foram as únicas vítimas sem con-I

E a�. comissõtts de socorros aos po�res? Onde estão? Aqui•
.

em O _Estado, já se acham donatiVos de agasalhos à es-·
pera, nao de pobres. mas das comissões para lhos distribuir!.

\,Jl

"

São pouca. a. p....ca q._ dãO'·
importância e tratam a afecção ca-·

tarraI. Entretanto, a afecção ctltar
raI nã0 é um mal. passageiro. Se·"
não for tratada em tempo, ela pode"
degenerar numa grave enfermida·..

de, destruindo o olfato, ° paladar e,:,
paul'arinamente, minar a saude ge-',
ral.
Se V. S. padece de catarr0. não se-'

descuide. -Compre um frasco de-'
PARMINT e tome-o de acordo com"

as instruções da sua bula.
Parmint tem demonstrado' sua efí-·

cãcia em muitos casos, porque sua"

ação se exerce diretamente sobre o"

sangue e sobre as membranas mn

cosas.
A volta da respiração facil. rJa.

agudeza de ouvido, o restabeleci
mento do olfato e do paladar e le
vantar-se, pela manhã, com novas"

energias e a garganta livre de ca
tarro - eis o que lhe proporciona
rá o tratamento com Parmint. Tor
ne sua vida mais aprazível, mais
alegre. Para seu próprio bem -

se sofre de catarro - comece, hoje""
o tratamento com Parmint.

NUNCR EXISTIU IGURL

F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC, o alfaiate indicado

Tiradentes, '7
"

PARA FERIDAS,
E C Z E M A S,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,

B R I TO
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