
lSincerame,nte: Cremos q�� h� \sempre', no �rgo círculo. da boa-vont�-
" de, uma formula de' conclllaçao entre os. homens a cUJa· responsabl
�'Iidade e imJutabilidade cívica incumbem o' direito e o dever do exem

.

pio ao povO,' tão necessitado de paz,· eficiênc'ia administrativa
e' proteção econômica.

Florianópolis- Sábado, 3 de Agosto de 1946 N. 9799'

rara desviar os tufões do, Japão
. Tóquià, 2 (United) - 'Um sábio carn as colheitas no Japão, usando

[aponês pediu ás autoridades mili- para esse fim a bomba atômica, '

tares norte-americanas qUe estu- O diretor do observatório central
dem a possibilidade de desviar os de Tóquio, que supervisiona todos

íurasões que" anualmente prejudi- os serviços de metereológia do país,
explica que no nordeste da ilha de
Okinawa está situada a encruzí lha
da ·estratégica onde se póde d'ecidir
a direção dos tufões que varrem

I constantemente o Japão e que po
derão ser empurrados para o Mar
da China, desviando-os d'o Pacifico

propriamente dito, evitando-se, as

sim, o flagelo que prejudica dire

tamente o território do Japão,
O sabio acredita que com o uso

da bomba atômica, nessa encruzi

Ihad'a seria eliminado o perigo fre

'quente a que o Japão está sujeito;
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�PERON CONCEDE IMPORTANTE ENTREVISTA «Ante reiteradas demons
trações inamistosas dr.

" "Nova York, 2 (U:. P.) -

OSll'icanaS'
lideradas lwla A]'gen-. í.i!rigações estabelecldss nos Adolfo Konder contra mi

,

Jornais publicaram com grande tina, para eontrabaíançar a in-: acôrdo.s . de Chapultepec", Em nha corren te partidária
destação a entrevista que .0 Huência dos Estados Unidos seguída, os jornais frizam a· sempre correspondi maior
general Peron concedeu ao sr, na América do Sul, e,' IJ6�m em I manifesta,ção

'.

de Peron, no' desprendimen to: Transigi
n.,.. df d

• escolha meiorie candidatos
'.

D1.'a 01', diretor dos serviços relêvo a seguinte expressão s sentido dei que é, seu desejo, Assembléia Nacional, can-exteriores da United Press.l "A Arg'entma prefere ser ns- sua absoluta determlnação.] didato governador Estado
Censíguando 'as declarações socíada e estar em Igualdade proceder corretamente com os e, ú/timamente, presidente
do Chefe do Executivo nrgentí- de condições, dentro do gran- Estados Unidos, esperando, ao Diretório Estadual fôsse

. no, a Imprensa novayorquína de plano de umao de tõ- mesmo tempo, que os Estados sua corrente política, uma
dtI

-

vez residisse Capital ou
es aca, sobretudo, a negativa das as AméI"icas". Também Unídos procedam corretamen-

proximidades, acôrdo esta-
�del Peron, segundo a 'qual êle mereceu especial sjg'liificação te para com a Arg'el_ltin_a. Fi- tutos. Ante seu procedi-
"não está Interessail .. em for- a parte em que Peron di:,.-

.

que nalmente, a imprensa aeentou mento culminou fazendo
mal' um' bloco 'de nações ame- a "AI'g'entina cumprtrã com as que alguns jornais o jizeram se eleger presidên"cia, des-

-----�----------------------·!em "manchettes" a parte em liguei-me com amigos
,1'� Estuda'm' a pessíhilída ..de de, dar que Peron assg'U:a,- el!latka- aquê1e diretório. Dei co

nhecimento mInn'a' resolu-
.

II
"

. mentes, '�Em 'caso ue .....ualquer

do ../
"j ção Dr, Mangabeira que

Por termina o o mandato con.füto .êxtra-eontínental, es- aeaba comunicar a vinda
-tartamos ao Iade dos Estados deputado José Augusto a

LONDRES, 2 (U, P.) - Os jornais conservadores anun-
'

,. Ftorienôpolie fim estudar
ciam hOJ' e que o atual govêrno trabalhista está estudando a

Unidos e da Amél'icu •

solução caso exige, Con-
possibilidade da Grã-Bretanha dar por terminado o mandato

serva rei meu ponto de vis-.J"

sôbre a Palestina. O Daily Telegraph assegurou que o Gabinete

G
ta. Se companheiros com-

Britânico presidido por Atlee debateu essa possibilidade, ôn- ra've acus'aça- o põem êsse dirétório eeti-
tem. Acrescentam os jornais que o govêrno brítaníco parece verem desacôrdo .minha
disposto a resignar o mandato sôbre a Palestina em favor das atitude, apenas tomada
Nações Unidas, se o govêrno dos Estados Unidos deixar a Grã- Rio, 2 (Via aérea) - Noti- bem partido e defesa digni-Bretanha s�zinha na atual situação da "Terra Santa". cia um vespertino que o ehe- dade minha corrente, nãofe de máquinas do "Duque de vacilarei abandonar ativi

Caxias" recusou-se termínan- dade política e deixá-los
temente a fazer essa viagem a inteira liberdade ação ape
Europa alegando que os pís- nas lamento se afastasse
tões de combustão não esta- caminho conduz vitória
vam em condições. Em eonse- idéias e principios defende
quênela, acrescenta; foi êle
preso e substituido, achando-se

U, D, N,

até agora cumprindo pena dís- Saudaçõés atenciosas

cíplínar, -

_ ARISTILIANO RAMOS»

golpe éontra a inflação
Nova York, 2 (U. P.) - Nos rumores de que existe a possí- "Espero que as discussões

subúrbios de 'I'el-Avív, onde bilidade de ser empregada, a futuras produzirão resultados.
os britânicos estão realizando II fôrça para libertar centenas que aliviar.ão a situação dos

buscas para capturar extremís- de Imígrantes ilegais, detidos judeus perseguidos na Europa
tas judeus, explodiram duas I em Ha�fa. Enqual1lJt� isso, os e ao mesmo tempo contribui-,
bonbas, Em consequência, as britânicos restabeleceram, sem rão para a solução fínal do,

dar expllcações, o toque de l'e- .problerna da Palestina".

colher rígido, em Tel·Aviv.

Certeiro

,.

A Argentina adquire aviões
LONDRES, 2 (U. P.) - Revelou-se hoje, que o govêrno

ú,:
�

argentino adquiriu, na Inglaterra, cem aparelhos Magister, de
treinamento, por 750 mil libras esterlinas, Destaca-se que ulti-

.'
rnamente a Argentina tem sido um dos melhores fregueses da

Inglaterra, em matéria de aquisição de aviões britânicos, re
cordando-se que recentemente o govêrno argentino encomen

dara 20 aparelhos Víckers-Víng, 15 aparelhos Briston, 5 San

dríngharns, 9 aparelhos Avros Tudors Yorks, tudo no total de
2 milhões de libras esterlinas,

'

de guerra impulsionados
atêmices, em 1950

Navios
por motores

FRENTE DE_BIKINI, 2 (U" P.) - Em 1950, os navios de

guerra serão impulsionados por motores atômicos, mas os

aviões terão que esperar um pouco mais. Esta revelação foi

feita, hoje, na frente de Bikini por homens de ciência, que
participaram das experiências com as 'bombas atômicas, no

"atoU" local. Acrescentaram êsses cientist8is que "ainda é de

masiado prematuro para chegar-se a conclusões finais das

áu� ex;periências realizadas". No entanta., alsseguraram fOra

de duvida que a "bomba atômica será uma anua terrivel con-
__ O"

I

,:' tra as formaçoes navaIS:

Notas pOlíticas
O jornal Região Serra

no, de Le ies. na sua edi

ção de 28 de julho último,
divulga o seguinte tele

grama-circular, dirigido aos

diretórios udenistas do Es
tado, pelo prestigioso che
fe serrano,' sr. ce l, Aris-,
tíliano Ramos:

autoridades estenderam um

cOI'dão de isolamento em torno

do bairro de Rehavia. Tôda a
Washin.gton, 2 (U�tedPalestina está vivendo, neste

. '

momento, um momento d, preslde'nte Truman' ordenou a

_

e
deleg'ação dos Estados Uni<los Buenos Aires, 2 (United) - Uma

gTande tensao, enquanto que,
f

A •

d L d relegação de estudantes brasilei-
incidentes esporádicos .são reg-

a con el'enCla e on res so-
ros, da Faculdade de Füosofia de

- bre a Palestina que l'e!!'res.se a P' t AI t"
,

'tpontUdos pelos britânicos com
�. 01' o egre, con lllua em VIS1 a a

Waslting'ton a fim de discutir diversos po'ntos da' capital, �endo'
cIiescentes medidas de repres- o assunto "em detalhes", com alvo de grandes homenagens,
são. Notícias recebidas elm .Je· o presidente. Esta ordem ioi Ontem, á noite, os estudantes

rusalém dão conta de que na· encaminhada em vista da pro-
percorreram as redações dos mais

'. importantes jornais portenhos, no-
vega diante da Palestma uma po"'ta dos prõplios reprelSentan-.., tadamente "La Prensa",
esquadra de pequenas embar- tes americanos. Falando sobre

cações, com dez mil refug'ia- o assunto, o pI·e.sidente TI'U

dos. Ao me.smo tempo. correm! man declarou:

Os gregos iniciam o uso . de' tauques,
,granadas e aviões oontra os comODistas

ATENAS 2 (U. P.) - o e:t;ército grego começou q usar

ianques, gra�adas e aviõ�s de bombardeio, nas operações con

tra os bandos de comumstas, que operam perto de A'l'gypo1.t
'los nos Montes Olimpos, na Tessália, Foi o que informaram
lW1e, os jorncús desta Capital.

I

Byrnes deseja
visitar o Brasil

. _

_.........,....---�._ ..

Rio,' 2 (Via Aérea)
Segundo telegr,ama de Pa
ris, divulgado

.

aqui pela
Agência Nacional, o sr.
Jaines Byrnes, secretário
de Estado dos Estados
Unidos, manifestou ao sr.

João Neves o desejo de
visitar Q Brasil para ira
tar de 'intereesee tios dois
países.

Carmeae, Gravatas, Pijames ;
Meias da. melhores, pelos me

nores preces .6 na CASA MIS
CELANEA - RuaC. Mafra, 6,

IEm visita a

Buenos Aires

Tome KNOT

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Legislação Federa-I Ano .

Semestre .

Trimestre .

Número awulso
DECRETO-LEI N. 9.409 - DE 27 DE JUNHO �E 1946

AItera a lei do sê/o

An6ncios mediante ecntrare

Os originais, mesmo na.

publicados, não serão
devolvidos.

A direção não se respoa
sabiltza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados

-
o Presidente da República, usando da atribuição que Lhe confere o artigo 180 da Constitui-

�(), decreta:
'

Art. 10 - O decreto-lei n. 4.655, de 3 de setembro de 1942, passará a ser observado com as

seguintes alterações:
Primeiro - Fica redigido do seguinte modo o art. 3° das "Normas gerais":

"Art. 3° - Os papéis passados no estrangeiro e que tiverem de produzir efeitos no

Brasil pagarão o impôsto previsto na tabela deste decreto .. lei".
Se{)unda - Fica acrescentado ao artigo 22 das "Normas gerais", o seguinte parágrafo:

"§ 3° - Nos papéis passados no estrangeiro (art. 3°), inutiliza a estampilha .a re

partição arrecadadora local, salvo quando se tratar de cheques, notas promissórias, le
tras de câmbio .e outros papéis que forem ·jndicados em circular expedida pelo minis
tro da Fazenda".

Terceira - Fica substituído o artigo 23 das" Normas gerais", pelo seguinte:
"Art. 23 - É permitida a inutilização por meio de carimbo, flue. imprima sôbre ca

da estampilha a data em algarismos e o nome ou parte do nome do responsável, quando
se tratar de papel cujo impôsto não atinja quantia superior a Cr$ 5,00".

Quartlr - Fica acrescentado ao artigo 25 das "Normas gerais", o seguinte parágrafo:
§ 6° - Nos papéis passados no esttrangeíro (art. 3°), até quinze dias depois de

recebidos no país, salvo quando se tratar de cheques, notas promissórias, letras de
..
câm

bio e outros papéis ·que forem indicados em circular expedida pelo ministro da Fazenda".

Quinto.r Fica redigido do seguinte modo o art. 26 das" Normas gerais": ,

Art. 26 - Pagarão sêlo por verba, ainda que prevista outra forma na tabela:
1°) - os papéis decorrentes das operações de compra ou venda do câmbio;

.

2°) - os saques (letras do câmbio, cheques ou outros papéis equivalentes), girados
do exterior, para cobrança a cargo de estabelecimentos bancâr ios ;

3°) - quaisquer contratos por escrito particular, e suas alterações, firmados pelos
estabelecimentos bancários, bem como outros papéis do interêsse do? mesmos estabele ..

cimentos, quando assim fôr determinado pelo ministro da Fazenda, mediante expedição
de circular;

.

•

,4°) - 08 papéis em que o sê lo devido exceder a importância de Cr$ 2,000,00;
5°) _ os papéis a que se refere o art. 47, quando se tratar de repetição '!tnual do

impôsto.
Parágrafo único - O disposto nos incisos 1°, 2° e 3° não têm aplicação nas lqcali�

dades onde nâo existir agência do Banco do Brasil.
Sexta .. - Fica substituída a letra b do § 2° do art. 40, das "Normas gerais", pelo seguinte:

.-lI"b _ até oito dias depois de cada período de dois anos de vigência, ou data do

término, quando êste ocorrer antes de um biênio".
Sétima - Ficam substituídos o artigo 41 e seu parágrafo único, das "Normas gerais", pelo

seguinte:

COMUNICACAO
CARLOS Ho.EPCKE S/A COMÉRCIO E INDUS·
"'('RIA, agentes -ern Santa Catarina da Aóglo . Mexi
can Petroleum Cornpany Limited , vêm comunicar
à sua freguesia e ao comércio em geral, que. con

forme Decreto. número 21,377., nubl.icado no Diário
Oficial da União, em data de 26 de julho do CM

rente ano, a suá agenciada produtora de derivados
-de petroleo, passou 'ii denominar.s�:

. .. ! .. : ... • ••• II..........
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L' PEDRO PAULO MACHADO

SHELL-lEI BRAZIL . LIMITED
Florianópolis, em 31 de julho de 1946 .'

Leboretõrto
(Uni·co

lUlA JOÃO puno" 25
fone:'144,8

'Em fren,te ao 'NI.ouro
do E.t�do

Flori,anópO'iS.
ferm. Nárbal Arlles o. ,Souza

da COS'I �vill
.

."Art, 41 - Para incidência do impôsto, são consideradas puras e simples as obri-
gações condicionais". ,

OitavQ - Substitua-se o n. 1� do art. 52, das "Normas gerais", pelo seguinte:
..

"18) - Papéis relativos a negócios entre matrizes e filiais e destas entre si, quan
do estabelecidas, quer as matrizes quer as filiais, no território nacional".

Nono - Fica suprimido o § 3" do art. 72 das "Normas gerais", e substituído pelo seguinte
o § 40 do mesmo artigo, o qual passará a § 30:

' •

"§ 3° _ O papel sujeito a registo, na forma do art. 40, quando levado à repar ti
ção,' para outro fim, mas no prazo de oito dias,. será registado "ex-officio ", ficando (J

contrib-íllnte isento da multa, salvo desobediência, a intimação posterior ",
Décima..

_ Fie" redigida' do seguinte modo a letra e do art. 78 das ,. Normas gerais":·
e) - os que desobedecerem às formalidades prescritas nos a:rtigos 29, 30 e 31 das

·"Normas gerais", e do art. 10,9 da u�ra.bela", desde que não cominada outra penalidade
neste decreto-lei ". \'

Décimo -primeira - Ficam suprimidos o-art. 8S e seus .parágrafos, das "Normas gerais ",
Décima segunda _ Fica redigida do modo seguinte a Observação 2' da "Tabela":

'" 2& - Não havendo indicação de taxa, o impôsto será pago na seguinte base :

De mais de Cr$ 20,00 até ,Cr$ 500,00 ..•..........•.•..•....•... Cr$ 2,50
De mais de Cr$ 500,00 até Cr$ 1.000,00 ......•••...•........• Cr$ 5,00
De mais de Cr$ 1.000,00, por Cr$ 1.000,00 ou fração ... __ . . . .. Cr$ 5,00

Dêcim« terceira _ Substitua-se a Nota 2" do art. 1° da "Tabela" pelo seguinte:
"2' - No caso da Nota la, O sêlo será devido em cada semestre do anal, sôbre

do semestre seguinte. Nas localidades onde não existir agência do Banco do Brasil S.
o maior saldo devedor, acrescido dos juros e comissões, e pago nos oito primeiros dias
A., o sêlo será aplicado no livro instituído pelo decreto-lei n. 1.703, de 24 de outubro
de 1939".

]j)écima quarta. - Fica redigido do modo seguinte o art. 20 da "Tabela":
"20 - Certidões de quitação de impostos ou taxas devidos à Fazenda Nacional

Cr$ '20,00". , .

•

Décima q"il,ta ;-7 Fica elevado a Cr$ 3,00 O sêlo, por fôlha, da "certidões � cópias não es-

�·pecificadas", previsto no art.: 23 da ·"'rabela".
.,

Décima sesta - Fica redigida do .seguinte modo a Nota ao art. 26 da "Tabela":
NOTAS .

"O sêlo será cobrado sôbrl; a importância do crédito cedido e não sôbre a importân
cia por que foi feita a cessão".

Décima .sétima � Ficam substituidos o art. 38 da "Tabela" e suas Notas- pelo seguinte:
"38 - Contratos de compra e venda e de doação- de bens móveis e imóveis.

.
NOTAS

la - Na escritura pública de compra e venda ou de doação de imóveis, levar-se-á
. em conta o sêlo que tiver sido pago nos papéis referídos no art. 94 da "Tabela", o que
será declarado pelo tabelião, na própria escritura. Se ia promessa tiver sido feita. em

instrumento particular, êste ficará arquivado no cartório em que se lavrar a escritura.
2" _ Na doação o sêlo será calculado:

'

a) - quando se tratar de bens imóveis, sôbre a impOlrtância da última' transmissão;
b) - no caso de bens móveis, por estimativa.
3' - Na per'muta o sêlo será éalculado sôbre o bem de maior valor.
4& - Se não fôr firmado contrato na venda 'de mei'cadorias a prestação, o sêlo serà.

exigido nos, recibos.
5' _ Estão isentos:

Ia) - os pedidos de mercadoria e suas confirmações, 0'\-1 aceitacão" celebrados entre

cw.nerciantes, industriais ou agricultores, para fins mercantis, exceto" quando ajuizados
ou registados no Registo de Títulos e Dooumentos; ���������������������������������������_��.b) - os pedidos de mercadoria e suas confir--maçõés; ou aceitação, entre construto· :
res e firmas fornecedQir.as-,.observada a :�es,mê!�restrição_.d� Jeira a��e,:ior;_ . . Vvgésima "ona Fica substituída a taxa'ção prevista no n. I do art. 109 da "Tabela"

c) - o:s pedidos �de mercad.oria encaminhados pelos viajantes ou representantes aos pela seguinte:
estabelecimentos comerciais ou industriais que representam; "I

d) - as operações de comp1·a e venda de pedras preciosas entre 'garimpeiro matri-
culado e comprador autorizado".

. ...

Décima oita.va - Fica mddlificaoo a t.axação dos "contratos de compra e venda de câmbio",
previstos no artigo 39 da "Taoela", para '"3 seguinte:
Até Cr$ 50.000,00 ,

: : ..........•.•......•... Cr$ 5,00'
De mais de Cr$ 50:000,00 por Cr$ 50.000,00 ou inção , Cr$ 5,00

Décima nona - Ficam 1'edigidas do �eguinte modo as Notas 4a e 5:1. do artigo 301 éJ:a. "Ta-
bela":

�

O... H. 8, S. Medlnl,
Flrm. L.

E"am.' de- .angue. Exame para veriUc4Ção
de canher, Exame d. urina. Exame para

verificação da gravidez, Exa'nu <;Ie �scarro,
Exame para verificação de doenca. do
�ele I boca e cabelos, Exal!le de féze••

_ Exart}e' de' .ecreçQe••
�u,tovaccinalJ e, transfusão de
t:xame q��mico de· farinhas,

'.

café. água., etc.

",:g�ortes
•••

·1
••••••

1

••••
"

...............
. ,.

PLANT9>FARMÁCIAS DE"

"
'

.ang1.Jês,
bebida.

Farmácias de plantão. durante .o mêje'

agôsto:
3 - (Sábado à tarde) Fa,.';'ácia ]E-.

rança" - Rua 'Conselheiro Mafra.
,

4'- Domingo - Farmàcla Espei:-anç--
Rua Conselheiro Mafra. ,I.

10 '- (Sábado à tarde) _ ':Farmácia J>.

san - Rua Felipe Schmidt.
11 _ Domingo _ Farmácia Nelson - 'I!,

Felipe Schmidt.
17 7" (Sábado à tarde) _ Farmácia 'I...

derna .- Praça 15 de Novembro.
18 _ Domingo _ Farmácia Moderna-

'Praça 15 de Novembro.
24 _ (Sáb,.d à tarde) _ ;Fa�mácia �;P'

Antônio _ Rua João Pinto. '

25 - Doming'o ._ F�rmácia Santo Antõ'
- Rua João 'Pinto. �o

- O serviço
Farrnáçia Santo .Antônio,
·Pinto.

'� ,

AI)V()G r\DOS I
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. I: DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: 'Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5
Edifício Cruzeiro - Florian6polis.

Seguros de V'i9.a, �ecúlios, rendas, dotes, anuid�es, capitatiz�ão e congê·
neres:

Até Cr$ 300,00 .. ; .. _ ..... ';.• , . _ . '.' < ••• '.' ••••••• ; ••••••••••••• '. • • • • • • • •• Cr\\
De mais de Cr$ 300.00 <lté Cr$ 600,00 . _ .. _

'

_ Cr$
De mais de Cr$ 600.00 até Cr$ 1.000,oõ o ••••

' ••••••••••••• , .' •••• ó •• , • • • • • •• Cr$
De mais de' Cr$ 1.000;00 por 'mil cruzeiros ou fração __ Cr$

. Trigésin_�a :- Ficam substituídos ° n . .lI e suas Notas do art. 109 da ""Tab.�la ",
guinte:

.

,�
. (. ; .

.

, "II - Seguros de acidentes pessoais, não especificados:
Até Cr$ 50,00 ... _." .... : .. ; .. c'_ •• : •••• -

••••• ó •••••••••••••••••••••••••• Cr$ 1,20 TELEFONES MAIS JIIECE'SSITADOS
De mais de Cr$ 50,00 até Cr$, 1 QO,O;O·i , .. .. .. . . . . .. . .. . Cr$ 2,40 Bombeiros ..•...•..• '

••••• ,. . • . • • • 13U"

De mais de Cr$ 100,00 por Cr$ 100,00 ou {-ração ; .. '. ó Cr$ 2,40 Polícia. • . . ..•• . . . . .. . .. • . . 103"
, 'NO").'AS Delegacia O. P. Social ..••.•• "... 157&

1". _ Caltulilr-se·á o s�lo' sãbre o 'prêmi6.·· Maternidade .... _................
115S

2tl• - Fica sujeita a novo siéfi- a Fe'forma, renovaçãel ou prorrogação de contrato, HospitaJ Nerêu Ramos 831

bem como qualquer outra modificação, desde que baia novo prêmio ou majoração Sélnta Casa ... ".................. 1036

dêste ". "

Casa de Saúde S. Sebastião ...... 1:t�.

Trigésima p"imeira - Fica substituído o n; III do art. 109 da "Tabela", pera, .seguinte: Assistência Municipal _........... 16�
•

"HI - Seguros de acidentes pessoais, em transportes coletivos 4% Hospital .Militar . _ .• ,........ ••• 11'
• NOTA !4G B. C. .. • . .. • • .• . ••••• J..!,

O sêlo será calculado sôbre a importância do prêmio". Base Aérea 7&

T.,.igésima, seg,,,,da. - Fica substituido pelo' seguinte o n. V e suas Notas 2" e 3K, db art. 7' B. I. A. C. ...• " •.••.••.• '... 1593>

109 da "Tabela ", conservadas as demais: l:apitania dos Portô. , •••.. :, . ••••• 1380

"V -- Seguros não especificados: 16- C. R. '..................... 160&.

Até Cr$ 25,00 . _ _ _ ....................•....•..•.•.•.•••.. Cr$ 1,40 Fõr�a P.�licial •.•.•.•.•....••.• ,. 1203
.

De mais de Cr$ 25.00 até CrS 50,00 _ .•. Crf, 2,�o Pemtenclana. . . . . ••. . . •••• �gll. I

De mais de Cr$ 5.0;00, por Cr$ 50"00 O'U fração . _ Cr$ 2,80 "O Estada" .

_ ....•.......................•.......• �•.•...••..•.•••.�..................... MA G1.zeta" � ••••.•••••••••. !ti�"21l• - Nas ,apólices de averbação, com valo.r neclarado, o sêIo será pago sôbre o "Diário da Tarde" �...... 15

total cOtlttratado, e, posteriormente, ainda será devido sôbre qualquer excesso de pré. L. B.
F
A. "

•. :
..

ci
. -:

I �� -:
mio, por oc-aslão de cada averbação."

. \..
.

Emp. Unp.r�rla _rhga � •.•• I·
••••

3a• - Nas a,pól,ices de averbação, sem valor declarado, o sêTo será deVIdo sôbre ,
••• ' "I .••••• "

••

cada aveJ.·bação, separadamente". . ..' .
,

Trigé.sima terceira - F�ca acre�c�n�ado ao art. 109 da "Tabe1a'" o seguinte número: De'seja ob"er,. "VI - GarantIas prO'Vlsonas de seguros, em geral: ' •
Por período ele valildade de trinta (30) dias ou fração e de cad'a C�$' 1'.000,00 do

valol- da responsabilidade assumida'°rfó\-1,10.
dOa emp'rego '?"

Fica· sujeita a nov<:, sêlo a refÜ'rma, renovação ou prorrogação garantia pró·
visória". ,Procure 'então a nossa Geri.·

Art. 2° - O Ministro da Fazenda poderá autorizar as empl'êsas que eXp'foram os serviços eia e preencha a nossa "fie,h. III..
de fôrçil, luz, gás e telefone a pagar por verba o sêlo dos recibos das c01as dos seus clientes, .·nforma"o-es úteis''', d..mdo tad... ,

baixando, para êsse fim, as necessárias instruções. �

Art. 3.° _ f:ste decreto-lei entrará em vigor trinta (30) dias depois de sua puBlicação. as indicações possíveis, que ter.-
'

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. mos prazer em recomendá.lo (.�Rio de Janeiro, 27 de junho de 1946; 125° ela Independência e 58° d'a República-; a�s l'nteressados na aquisi"ão cf..

EURICO GASPAR DUTRA v "

Gastão Vidigal bons- fUD-CÍ'onários" (alt).'
.

1,20
2,30
3,50
3,50

pelo se·

"4tl - A p,rorrogação dos contratos deverá ser feita mediante novo instrumento".
"511 -.,A. responsabilidade pelo pagamento �do impôsto cabe ao', Banco comprador- ou

vendedor".
Vigésima -;- Nos· contratos a que se r�fe1'em os arts. 41 e 42 da "Tabela", o sêlo passará

a ser cobrado na razão de um cruzeiro (Cr$ r,oo) por mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00) ou fração.
Vigésima primeira..,-.Fica redigida do seguinte modo a Nota ao art. 52 da "Tabela":
., No caso do intiso -

II, o sêlo será devido' sõmente nos três primeiros endossos".
Vigésima segu,nd4.- Fica elevada a Cr$ 4,00 a taxa 'Prevista no art. 79 da "Tabela".
Vigésima terceira - Ficam substituidos· o art. 94 da "Tabela." e sua Nota pelo seguinte:

"94 _. Promessa de compra e venda ou de doação d_e bens móveis ou imóveis.
,

NOTA
O sêlo será ca1culado na forma do art. 40 das "N.orrnas gerais", cousiderando�se

principar-" total preço ajustado; nos casos de doa�orma indicada na No� 2'
do art. 38"_ _..

' -

Vigésim-a quarta - 'Fica elevada a Cr$ 1,00 a taxa prevista no a,rt. 99 da "Tabela ".
Vigésima quinta --Fica substituida a taxação prevlista -no art. 100 da U Tabela ", pela se�

guinte: "

De mais de Cr$ 20.00 até Cr$ 500,00 . _ ...•.......••........•........... , .. Cr$
De mais de Cr$ 500,00 até Cr$ 5.000,00 _ Cr$
De mais de Cr$ 5 . .000,00 por Cr$ 5.000,00 ou fração . _ _ Cr$

Vi.qésima se.t:ta - Fü::a suprimida a letra m da Nota 81l ao art. 100 da "Tabela".
Vigés't'ma sétima -- Fica acrescentada,ao art. 100 da "Tabela" a seguinte Nota:

"10a - A título de quitação de d,espesas de hospedagem será cobrado o sêlo de
Cr$ 1,00, atendido o seguinte:

a) _-o sê lo será devido pelos proprietários das hospedarias (hotéis, pensões e esta
belecimentos semelhantes), de cada s<tida de hóspede, quando a despesa ultrapassar ..

Cr$ 20,00; ,

b) - o paga.mento realizar-se'-'á mensalmente,_ m�çlianté aposição de cstanlpilhas em

livro p�óprio, �ntro dos oito (8) primeiros� dias de cada mês, relativa.mente ao valor do
impôsto apurado no mês anterior;

.

c) - ,a. Dir�tOl"lá dãs Rendas Ifl'terna� expedirá modêlo do livro:
.

d) - <f'infrator ficará sujeito à penalidade Pl'e'inista no art. 65 das "Normas ge·
rais";

.
.

e) - 6st�o .. i-sento5 os recibos entregue� aos hóspedes, quando êsses documentos de-
. ,c1.ararcl!1 que,.,'...o fiê.l0 vai ,se.r pa�o no li_vn1 própri.o". .

.Vtge$1.ma o�tava - FIca redigIda do modo seguinte a Nota 6:1. das "Notas geraIS" do art.
109 da "Tabela":

.

"6n. - Ficam isentas do sêlo as operações de resseguros, salvo os contratos aceltos
de sociedades que não operem na país n.

0,50
1,00
1,00

.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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de agoslo,
horas.

sábcrdc,
•

9CD1--(CUBE DOZE DE AGOSTO - Dia

]LIRA TENI� Cl,UBE--�Sábádo, dia 10, de .agosto, «Uma' Noite de NeVe»1
promevída pelo Grêmio Icaraí, I 'filiado ao Instltuto Brasil Estados Uni-
21,.30 horas. l\lesas a serem reservadas na Relojoaria Moritz, a

partir do dia 5, à Cr $ 20,00:

;g�ande I

soirée
Idos. Início às

S"
..'

1" TEATi-lO
16a. CIRCUNSCRIÇÃO DE RECRUTAMENTO MILI,!,AR

C .1.1 JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR DE FLORIANOPOLIS

O la I'MAIS UM SUCESS6 DE IRACEMA Convocação d!�l�!Lde 1926 e,1927
DE ALENCAR E SUA CIA. DE - (Cidadãos que completam 20 e 21 anos em-1947)

SRITA. ANA MATIAS COMÉDIAS I _ De ordem do Exrno. Snr. General Comandante da 5a .
,

Domingos José da Silva o..�na1:t� o.��:.r.��l: n�rt��í���rr;� Cóntinúa agradando, cabalmente, Região Militar são convocados todos?s 'brasil�ir.o� nascidos
A data de hoje asinala o trans-

gentil ..nhorita Ana Matio.., fu-n- a Cia. Iracema de Alencar, que dá 110S anos de 1926 e 1927, residentes neste Munícípío, mesmos
•-curso do aniversário natalício do cionário. do Mini.tério do Tro.- espetáculos no Teatro Alvaro de I

os nascidos fóra do Estado ele Sta. Catarina, para se apresenta-
,�sr. Domingos José da Silva, co- bOVlho, L'd' Et I' dOI" Carvalho,'

,

'lem por conta própria, na séde da Junta de Alistamento Míli-
.

t t d f'
.

va. I la- e, vma e rveira A "d d
.

b tid
,. -

de ú',merClan e aposen ao o e igura mui-
. . prova mais eVL ente a acei- tar desta cidade, a-fim-de serem su me, os a mspeçao sau-

"to relacionada nos, meios comerciá- Stlveira I t -

t
' ,

.

M'l·t
-

da i pe 3.0- • Entre"""
, .

, , .' ,açao qUe em em nosso meio, .e a de para prestação do Serviço 1 1 ar. Epoca a ms ç . '

('rios e sociais do nosso Estado. �mversarIa-se, na .ef.emellde d.e i disputa que o público tem tido pa- os dias 2 de julho de 1946 a 15 de Agôsto.HOJ'e pelo transcorrer de ta-o hoje, a exma. sra. Lídia - Etelvl-j , ,-

d I lid id
'

-'
t id do' ,�

,

O"
.. .

ra a aquisiçao e oca 1 ao es no II _ Os convocados deverão apI'esen, ar-se mun os
, ..auspiciosa data, muitos serão os ,na de liveira Silveira, progenito- velho Teatro.

,

.,

,

"

t MTt rberá r" do nosso br-ilhante confrade sr. Certificado de Alístamen o lIa.: ' '. _..cumprímentos que rece era, por ..
, . ,

Bem homogênea, a Companhia Os que torem casados juntarão a certidão de casamentoMoaCIr Izuatemv da Silveira, ae-," , ...
.

. . , ."certo, de seus' amigos e parentes, "J "

que tem a su:a frente a figura in- .

t d fHh J.. os de famrlía os ..l�

t
.

I d' "D'" d T e as de nascimen o e oU OS' os .arrimc , U'U-,

d "O E t do" ren e comercia o iario a ar- J 'd I ! -.aos quais os '_e s a se asso-

de".
vu gar e racema de Alencar. tem cumentos que pl'ovem essa 'situação. ,-ciarn. marcado com singular ' relêvo, a Os cidadãos que não tenham sido alistados ou que, PO!MenÍJJto Henrique de Bem Filho • temporada deste ano. qualquer motivo, não possuam, o Certificado de Alistament_oComemora, hoje, mais um aniver- INOIVADO� A peça que foiIevada à cena an- �1ilitar deverão apresentar, para fins de alistamento, � certí-

.sário natalício o inteligente meni- �om a senhorita Eurídi?e, Car-
te-ontem, Guerra dos Deuses - (o elão de' nascimento ou documento equivalente e três rotogra.no Henrique, diléto filhinho do sr. n�lr� da C�I�ha I:uz, acadêmica de último Guilherme), de Luiz fglé- nas tamanho 3 x 4. O que não tenham sido registado cívíl-Henrique de Bem, conceituado In- �lreJto" e d,lleta filha do professor

. aias, azradou inteiramente. .,.
.

dBd P d L d dC" mente ou que não possua prova dêsse registo., oU,am. a, que.dustríal no Município de Araran- uar',Go, 10 a llZ e e . eCI É uma critica às idéias avança- ali tad dC d C h L t t ignore se foi registado ou o logar.em.que.o fOI, sera S1/4 o e.gUlá e de sua exrna espôsa d Liége arnerro a un a lIZ, con ra ou das, Um pouco forte a principio -

f' t Junta:Cos'ta d'e Bem'
.

casamento. o sr. tenente Luiz Feli-
nos d'i loeo 'd n,'nh

'

G
.' conformidade com as declarações que izer peran e a '

,

•

, , . .
Ia 5VS o JJl<ÚfO com Uil-',

Ar ta toMenina Evangé lia Kotzias pe da Gama Lobo d Eça, oficial do Hierrne o. homem das idéias avan-
oe IS men '.

_

Hegista a efeméride de h�,ie mais Exército. servindo no. 14° B. C., e
çadas, o trabalho se atenúa no. meio

III - Avisa-se aos convocados que, na previsão de nao se-

am,la festiva primavera da 'galante filho. d.o, dr. 0,thon d'Eça, pro.fe,sso.r e fim da p,eça, terminando. em be-
rem incorporados aos Corpos de Tropa_ todos os� ci�adãos .p:r-

t d t d F I] d d D tencentes às classes de 1926 e 1927, terão preferência para dís-.menina Evangélia Kotzias. filhinha ,ça e ra ICo. � acu ( a. e e rrer- la lição. moral pela derrota d"s
.do sr. João Ko.tzias, comerciante to, e, de d, HI].da Pe?relra da Gama co.nselho.s do. Diabo. pensa de illlcol'poração os que primeiro se apresentarem para a

-,nesta praça. L. d Eça. C
. inspeção de saúde, dt;ntro da época acima .fixada.

Dr. Oton Gama
onvem que se salient.c o traba-

(a) Olímpio Mou,rão, Filho, ._ Ten. CeI. Chefe da 16a. C. R.D'Eça lho. sempre natural que, a'Os seus

,na�:17;�or��, sr.h�:.' °Ot�:ive��:� E;:ge:;elmi����'iI:�l g�:::�.t�l'���:�l, 'Byrnes' manl-festa-se C, O,nlrário
.

Th'Eça, consultor jurid'ico. da Fazen- Em verdaçl'e, o desempenho de
4la Federal é professo.r da Faculda- tO'dos é muito bom, e o. corijunto Paris, 2 (U. P.) - Byrnes, in'b.ermédio de Byrnes, r::ani:de de Direito, sendo. lente catedrá- corresponde ao. entusiasmo do pú- em seu primeiro desacôrdo festara!'l-' sua de�aprovaçao ,�,Uco de Direito Romano.

Teatro Alvitro de Carvalho blico.. com a delegação da União $0- intençao do governo de Varso-
Sr. Afonso Gelosa viética, presidida por Molotov, �ia. Byrne� dec!arou que em

Faz anos hoje, o sr. Afo.nso Ge- As' 20,30 horas
,,- d S

-

'd' opoz-se, hoje, na Comissão do tal caso nos �enamos que vol-
,Josa, proprietário do conceituado -:- cont!nua�d,o em sua vi- ,,18. e eguros e Regimento da Conferência da tar a resoluçao holandesa que
'Hotel ,do Comércio, no Município. tonosa e molvldavel tempora-

VI-da «,Prevl-d,ên",·a Paz, á solicitação da Polônia faz�r com q!-'-e tôdas as Na9ões,·de Tubarão.. da, Iracema de Alencar e sua
\I para que fosse assegurado um, ljnidas aquz presentes estw.es-Darcí Pereira grande Companhia de Comé-

d S I'
,

lugar na Comissão de Econo� ontem f01. derrotada e asszm,
,

Registamos, com prazer, na ef,e- dias levarão á cena: O D» mia e Política, que tratará 'das sem
. r�presentadas em todos

:mér1d.e de hoje, o transcurso dó ACONTECEU NAQUELA questões .relativas á Hungria. com1.tes 'ou manter o, plarpo
,aniver�ário natalício. do sr. Darci

..

NOITE Co.memorou, a 1° de a.gôsto, 'O O delegado polonês, Barson 0r:!ginaL de li!!1.ita.r '� pcwt�ci]Ja-,Pereita, filho do sr. Euclides Pe-
.

3 hllB:I'lantes atos da par,ce- 40° aniversário de fUlndação a Com- propuzera, tal sugestão indi- ç� �as Naçoes Unidas as .co:reira, proprietário do Café Rio, Fia Damel Rocha e J. Wander- panhia de Seguros de Vida "Previ- candp que "existiu a guerra de mzssoes daquelas que estwe-
_Branco, e elementO' prestigioso nos. ley. 'Cllência do S\ll". 'fato entre a Polônia, e a. Hun- ram tecnicamente em guerra,'mei'Ós sociais e espo.rtivo.S da Capi-' - Preços Essa em.prêsa, vastàmente conlle- gria, pdis tropas hungaras com respec�ivos inimi!J.os. 'As
�tal. I Çads_: numeradas Cr$ 10,00 dda em 'nOSSO Estado, ond.e opera ocuparam .terri�,ório po7:0nês". p�avras de B1!TrU?s, hOJ�, CO;?LS-Aos cumprimentos. que. por cer- Ba�coes C.r$ 8,00 desde 1936, fo.i fundada em Pôrto A Iugoslávia, Polônia, Ucrania t?tuem as przmezras d1.retnzes
-to, hoje, reccllerá de seus amigos Camarotes Cr$ 50,00 Alegre em 1° de agôsto de 1906, por e Bielorrussia, manifestaram- d�s Estados. Unidos na Comis-
e 'Parentes, associam-se os de "O Geral Cr$ 5,00 elemeptos d'Os mais destaca'dos, das

se favoraveis ao pedido da Po- sao do Reg1.mento da Confe-
I "Imp. 14 anos". I d d I:Estado". c asses co.nserva o.ras. aque a ca- lônia. Os. Estados Unidos por rência da Paz. 4 questão hoje

Menina Rosa-Maria IMPERIAL - As 4,30 e 7,30 pitaI. -,

apresentada pela ,Polônia se?'.
Completa mais uma

'

primavera, O REI DO VOLANTE Suas apólices, sempre atualiza- viu mais ainda para demons-
::na ef.eméride de hoje, a g:}lante me- Com Dav1d ShaI'pe e Gertru- das com a introdução das mais 'brar.a separação que existe en�
"nina 'Rosa-Maria, filh�nha do sau- de Missinger. modernas cláusulas que regem o tre as potênéias ocidentais e
doso conterrâneo João Lara de l\fe- G,aJ1galhadaJS com: BOb Ho- s�guro de vida, es'palham-se hoje nações do bloco soviético (Iu-<deims. pe, Betty Hutton, Dona Drake por todo o Brasil, garantindo a es- goslávia, Polônia, Ucraniq., e

Sra. Jo,séfina La Porta em: tahilidade de muitas dezenas de rr,; J��,,(> ') 'B rnes man';fes.

RITZ ___: HOJ'e ás 7,45 hrs. D'.eloVl .....SUli .

' y ',.-
Aniversaria!.se, na data de hoje, O CARA1)UJ�A 'milhares de famílias. '

tou, contudo, , simpatia '
r:om

:a ex.ma. sra.' Joséfina La Porta, Mais torcidas através' os 5° e Com um ativo de cêrca de 100
- Avant ...premiére -' ·t t

-

·t,�A�,

. ' Robert Taylor _ Susan P'eters reSpel o a ques ao �u.scz uu.u.
'viuva do saudoso conterrâneo Ân- 6° sensacionais episódios de: mHhões de 'crÍ1zeiros, a "PpC'vidên- -

ela P lô' t H'

\ A CANÇÃiO DA ;RÚSSIA p O nza con ra a un-
.gelo La 'Ponta. A.. POLICIA MONTADA CON- da d'o. Sul" comemorou o 40° ani- g"";a porem' reiterou que aCensura ate' 14 anos.

,. ,
"

,Mênino Moacir TRA A SABOTAGEM versário de sua fundação com uma
No progTama: A Mareha da er::enda. propostq. pela deleg�-Deflui, hoje, o aIiiversári<� n�ta- Com,: Allin Lane. carteira de seguros de vida sU'pe- h l de ontem deverUl., Vida nO 36 _ Cooperatl'va Me. çao· o ano ,sa" "

,_,''lício do menino Moacir Galiani, fi- No prog:r:ama: Cinédia rior a 800 milhões, tendo pago já a
tro JOI'nal. ser mant1.da, uma vez que jora'Jho do sr. José Galiani. 'Revistá - DFB. segurádos, em vida, e a beneficiá- da,

Preço único, : _ 6,00 aprova.:Srta. Maria 'Lidia dos Santos Coelho Preços: - 2,40; 2a platéia rios de falecido.s, mais de 80 mi-
_

Regista a ,efeméride de, hoje o. - C.r$ 1,00. _
lhões. ROXY -

HOhjoeraás'S 4,30 e 7,30 Prevl·sa-o do tamnn:,aniversarlO natalício da gmciosa Imp. até 10 anos". Süa organização no.s' Estad'os U pU
'.:senhorinha Maria Lidia dos Santo.s Teatro Alvaro de Carvalho de Paraná e San t a Catarina 1° Notícias da semana 45x54 Previsão do tempo, até 14

Amarihã - áJs 3 horas - Ves-1 é orientada pela Inspetoria Regio.- - DFE: 'horas do dia 3.
peral Inal em Curitiba, C'Om escritório â 2° Robert Donat - Valerie Tempo: em geral instavel,

CHICA BOA Rua 15 de n'o.vembro 300, 2° andar, Hobson - em: ainda sujeito a chuvas. Nevoei-
.ás 8,30 hrs - Soirée Congratulamo.-nos com 03 inúme- TARTú 1'0.

CARNEIRO DE BATALHÃO Iros segurado.s e co.laboradores da O' homem mistério dos Balcans Temperatura: estavel.
2a Feira. ' grande emPf\êsa... 3° William Boyd -'- Andy Ventos: de norte a leste, com
A maior creação artística de l ' Clyde :_ em: rajadas frescas.

Iracema de Alencar: MANTENHO ORDEM Temperatums extremas de
BERENICE '

4° Continuação do seriado hoje: maXlma 19,7, minima
- A mulher que sofreu mui- i com Dennis Moore: 15,4. "

to p,orque amou demais... I OS SALTEADORES DE oURai' Sinopes: O vento decorreu
,- Preços - Censura: at,é 10 anos. em gráu instavel, com chuvas

Cads numeradas. C.r$ 15,00 I Preços: - as 4,30 horas - no litoral. A menor tempera-
Balcões. . . . . . . . .. Cr$ 10,00 3,00 - 2,40, � ás 7,30 horas tura foi registrada em Valões,
Camarotes Cr$ 75,00 I - unico 3,00. com 8,2.

Vida,
I
\

...ANIVERSÁRIOS

Faz anos, ho.je, o. estimado jo.
vem Alniir'p, 'Baixo., aluno da Aca
demia' de Co.m'ér:cio e destacad'O
membro ,do eSpDTte de .barco.s a ve

Ja.

'Coelho.
Srta. 'LHfia ESpíndola

Registamos, com satisfação., na

data de' hóje, mais uma primavera
'.da gentil senhor,inha Lídia Espín
doIa, filha do'sr, Raul Espíndola,

,

alto funcion,ário. da firma MalbllTg
& Cia. 'de 'Ibijáí e gracio.so orna

m�nto. da so.ciedade itajaiense.
Almir -P. Baíxo

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 O· ISy�pO-Sébado. 3 de 'gosto de '.4&

Decreto de 26 de [ulíio de 1946 ,
.

O INTERVENTORIFEDER�L RESOLVE
Tornar sem efeito:

O

O decreto de 19 de julho do corrente ano,

que readm-itiu Alcides Vilela no cargo ela

c1asse C da carreira de Inspetor d� T:-ânsito,
do Quadro dnico do' Estado.

.

Decretos de 31 de julho de 1946
O INTERVENTOR F�DERAL RESOLVE

Portaria de 24 de julho de 1946

INTERVENTOR FED.ERAL RESOLVE
I.

Desiçnar:
Maturino Borges da Luz para exercer a

função de primeiro suplente -di Delegado de
Polícia do município de Caçador.

Portarias de 30 de j"lh. de 1946
0_ IJ\T'ERVENTOR FEDERAL RESOLVE

Desiçnar : Desiimar :
Mauro Antônio Schnaider, ocupante do car- Aurélio Br�nco da Rosa para exercer a

gu -da classe ti da carreira de Oficial Adrni- função clO..l o Suplente do sub-delegado de Po

nistrativo, do Quadro Único do Estado, para lícia do distrito de Antônio Inácio, no muni
servir como Escrivão da Co1etoria de Jain- cipio de Lajes.
vile, (3595) Abel Abati para exercer a função 4e sub.
De acôrdo com o art.· 84, do decreto-lei n. delegado de Policia do distrito de Arróio
572, de 28 de outubro de 1941: Trinta, no município de Videira.

Gentil Melim, ocupante do cargo da classe Joaquim Cavalheiro Mendes para exercer a

J da carreira de Oficial Administrativo, dp função de Delegado de Polícia do municipio
Quadro Único do Estado, para exercer a de Araranguá.
função gratificada de Coletor de Renda·s (Co- Dispensar :
leteria de Caçador - 2' classe). (3596)' Francisco Dias de Assis da função d� De.
Ascendino Barreto, ocupante do ca::po da legado· 'de Pol'icia do municipio de Araran

clásse J da 'carreira de Oficial Admini�trati. guá.
vo, do Quadro Único do Estado, para exercer Juvenal José Matos da funcão de 1. Suo
a função gratificada de Coletor de Rendas plente do sl"ib�delegado de Polícia do distrito
(ColetOria de lndaial - 3" classe). (3597) de António Inácio, no municípi� de Lajes.

Dispensar: Johanes Bremer da função de sub-delegado
De acôrdo com o art. 92, alínea b, do de- ·de Pelica do distrito de Benedito Nov�, no

ereto-lei n. 572, de 28 de outubro de município tl� Rodeio.
1941: Conceder dispen.s«:

Gentil Melim, ocupante do cargo da classe A Guilherme Unbehaun, da função de sub.
J da carre�ra de Oficial A1minist�ati�0, do. delegado de Polícia do distrito de Trumbudo I
Quadro Úruco do Estado, da funcâc de es- Central, no município de Ri" do Sul.
crivão da Coletoria de Joinvile. (3598) Portaria: de 31 de j,,/ho de 1946

Ascendino Barreto, ocupante do cargo da O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE
classe J da carreira de Oficial Admínrstrati- Conceder licença :
vo, do Quadro Único do Estado, da função D� acôrdo com o art. 156, alínea b, ccmbi-
gratificada de Coletor de Rendas, (Coletoria nado com o art. 158, do decreto-lei D.

de Caçador - 2" classe), .

. 572, de 28 de Outubro de 1941:
'Mauro Antônio Schnaider, Ocupante U(l car- A Luci Harnack, Auxiliar de Escritório, re-

go da classe H da carrei.ra de 'Oficial Admi- ferência lI, com exercício na Coleto-ia de

nistrativo, do Quadro Único do Estado, da ]araguá do Sul, de noventa dias, sendo ses.

função gratificada de Coletor de Rendas (Co- senta (60) com vencimento integral, e o res-

Ietoria de Indaial - 3' classe). tante com o desconto .de um têrço.

I ®fR VESTlR·SE COM CONFORTO E EtEGAHCIA ?
PROCURE A

I Alfai!u�!!! sf!��i��O�doMeIl8 I
R.

I
J
I

I
I

ii

2" Pa vlmenia
CAIXA PO�Tl!k!U

Trabalho•.Acidenles �.:iS(ja!s,
Responsabilidade Civil Il Vida•.

Endereço Telegráfic�
.

((BOSCO»)_

Recorte o -Pedido abaixo e remeta· a-o Escritório ImobHiárlo
A •. 'L. ALVES

Ao· Escrit6rio Imob1Jiário A. L. ,AJves - .Rua Desdcro 35..
.
Dese iande comprar uma cas" terreno ou chácBr.a

(a..inal. com uma cruz o que �e••jQ)
peço'íremcrter-ni·e umã ficha de inscrição do seu. fichario.

Nome:_-------

Endete.....
.

�v ��. • �___

Loc.Hdade
�__

I
I I Visite, sem (otIIjIlOmlssOs

·LIVRlllIA
.

[OSA

I .

Rua Deodo..o, 33

Fl1Jrianõpoli!
Livros novos e usados,
em diversos idiomàt.

CCAhl si eu tivesse sabidõ •••"-Si tiveae
sabido precaver-se-contra essas dôres reu
maticas que o atormentam noite e dia, que
não o deixam descansar e o põe à -merçê
da mais leve variação do tempo ... V. S.
provavelmente sofre de rins debilitados.
lt extraordinaria a atividade dos rins.
Não descansam um só momenteJ. Quer es
teja dormindo ou acordado, trabalhando
ou. repousando, seus rins estão cumpria
dei, sua tarefa de eliminar do sangue as

substancias nocivas e toxicas, que pro
duzem o desgasto constante dos tecidos.
Realizam esse trabalho gigantesco sem pe
dir-nos contas, silenciosamente, sem que

._

o notemos siqu$lr; Exatamente por serem
servidores nossos tão obedientes, come

temos muitas vezes pequenos excessos,
sem compreender as possiveis consequea
cias que possam ter para nossos rins.
Frequentemente cometemoeabusos nanos-

•alimentação ou nonosso regímen de vida.
Impômos aos nossos rins um trabalho ex

cessivo do qual não tardam a se resentir,
e que se manifesta amiúde pela inflama- '.

tão dos rins ou por desordens urinarias.
Combata os disturbios renais desde o

principio, tomando' as Pílulas de ·Witt.
Mais do que quaesquer. elogios que pos- •

sarnos fazer às Pílulas de Witt. valerá
uma exi>eriencia pessoal.
São' nossos melhores propagandistas os

que já aS tenham tomado. Pergunte seus

amigos que as tenham tomado. Se V. S.
quizer sentir alivio nas suas dôres e mo

Iestias, aconselhamos-lhe a começar hoje
mesmo seu tratamento. Vá à ·farmada
e compre um vidro de

ou no, estrangeiro.

Novip�detl todas as Iset:nanás

PARA Os .

BEX·'G R'�S E A "

'Pi Iu Ias ,I)(--W IT�T:
o Yldro grande de Pílulas De Wift, contendo duas vezes e meia a

quantidade do tamanho pequeno, custa proporcionalmente muito menos.

A t�nde encomendas de
obras edjtadas .no Br8sH

. .

-l
,.

I

I

I

LENTES DE CONTATO OficinaCOMISSÃO DE ESTUDOS DOS
SERVIDORES PÚBLICOS

ESTAD-O .

ELECTRO·MECÃtflCA
Siômara

Con.ertam-.e Geladeiras, Reqiatra-·
dora., Numeradora., Carimbo;',
MimiÚgrafo., Máquina. de EIIC"I--

ver. Calcular. Co.turar etc...
�.

Enrolamento. de Motore., E.ta
bililcidores. Voltimetro. e demais

aparelho. elétriccl.
Atendem-Ie chamado. fora da caa��
.tol lob a direção dOI In. ERNESTO
WOJCIKIEWICZ IR. e ADOLFO

TREMEL
�Rua V,ctor Meirelle. h.O 18

(PORTA0)

o Dr, -SilV8S Lacerda comu

nica 80S seus clientes e in
teressados, que faz indica

ções e prescrições de lentes
de contato .. (lentes invisíveis)
para estigmatismo, alta mio

pia. queratccono e operados
de cataratas, em· conexão

com técnico americano.

PARECER 1\. 956/46
Aristides Círiaco da Costa, aposentado no

cargo de Professor, pede aumento de provento
de sua aposentadoria.

2. O pedido não encontra apôio em lei.
3. Pelo indefar imento,
S,

.

S., em 17 de julbo de 1946.
Carlos da Costa. Pereira, presidente.
Milton Leite da Costa, relator.
Custa.t/o Nct'es

.

J. Batista Pereira.
Aprovado.
17·7·46.
(A'S.)

MAmADO I ,CIA..

Udo Deekc
PARECER N. 957/46

Esta Comissão, tendo em vista os documen
tos apresentados. nada tem a opor à proposta
de admissão feita pelo diretor da Colônia Sant '

Ana. por intermédio da Secretaria da Justi
ca, Educação e Saúde. de Bambina 'Mal"ia
P07.zi, na função de Vigilante, referência I.

S. S., em 17 de julho de 1946.
Caries ela Costa Pereira, presidente e relator.
MiUt>'J, Leite da C.stIJ
Gustavo NC'l.1i!S

J. BMSt" Pereira
Aprovado.
17·7·46.
(Ass. )

. ..

ll'
....

,
.... ..: ,; •• .. ..•.. .•.. i

H�· B,OSCO LTDA. - i
ITAJAí � �. CATARINA ... ii

l
f:
r
l
"

.
..

CIJM!SS.�RIOS DE. AVAIlL1.Sv, I·
.

.'.

SEGUROS DE:

Representações
-

,
.. Tr�.rspOrlts lI4arílimos, Ferro.,

CO!I�jl.lnações ..;.. Conla
.

Próprlá viários, Rodliviárlo�,· Aéreos.
Bua Pedro �Ferreica. 5·· .C:lsc.os. Fôgo. Acidelltes· d'l

Chocadeiras, criadeiras, ração balanceada,
inicial crescimento e postura.. Ovos, pintos e

reprodutores . de qualquer raça. Material-de
avicultura. apicultura,

-

Utenailios vetermários.
REPRESENTANTE: A. POVOAS
Rua Ten. Silveira, 84 - ];"p.olis.

I. :V� T. r.
A v r s o

Torna-se público, para co

nhecímento dos motoristas, .DO'

ínterêsse do socêgo público"
que é e.xpressamente proíbído
o .uso de busina para chamade
de passageiros à,- porta de do
micílio, dura.nte a noite. Aos
infr·atores será aplicada a muI
ta de Cr$ 50,00, e,. o dobro na

Teirrcidência· de· a;c·Ôrdo edm a
"

'

letra· d, III, artigo 123, do CÓ-
di.'go ?>{acionaI de Trânsito.

.� ..-.�-, ,I/UI#(} ..
'

I ESCRITóRIO �BILIÁRIO
,. A. L. ALVES

Rua Deodor�, n. j5 - l1'rroli•.

I
Encarrega�;e õe-: e"flmprtll, venda, bi·

poteca, Iegallzaçio. avaliaçãs .. admi.

nistração de ·ilDÓveis.
O'eanna, tambérn, papéis para eom

I
pra de p.ropried:ades'. pelos· In8�it"td.

de Pre";dê"cill e M<lntepio Estadu_l.
......

, ;

Udo Deeke
PARECER N. 958/46,

Rnfina da Silveira Silva, professora da Es
cola mista de Rio do Morro, municipio de
Acaquari, requer pagamento do salário-fami
lia. referente aos meses de setembro a dezem
bro de 1945 ..

2. Segundo informação prestada pelo Te
souro do Estado, a toletl)ria de Araquarí já
foi autorizada a efetuar o pagamento da quan
tia requerida.
J. Pelo arquivamento.
S. S., em 17 de juIbo de 1946.

.
Caries d(1. Costa Pl!T'et'ra., presidente e relator.
Milton Leite da. Costa
Gustavo Ne'lle.s
'lo Batista Pereira
Aprovado.
17·7·46.
(Ass.) Udo De.ke

.
,PARECER N� 959/46 ,

Thadla lisa Tavares, aposentada tiO cari«!
de Professor, pede pagamento de provento de
sua apo�ntadoria.

2. O pedido não encl)ntra apôiQ em lei.
3. Pelo indeferimento.
S. S., em 17 de julbo de 1946.
Car/os da C.sta Pereira. presidente.
Milton Leit. da CQsta, ,..,lator.
Gustavo Ne'll€S
J. Batista Pereira
Aprovado.
17·7·46.
(Ass.)

• _w.n v_i....
OH�T9>$ftI""!I
.. ·í1f-O"e·WSIWO ao

CRIAlJÇas í :1.

, .

.'
-,� ,

Olmiro Antônio de Camargo - Idem, idem
Cr$ 400,00. .

'

Maria da Costa Silveira - Idem, idem ••

Cr$ 20\),00.
.

, ·Maria Garcia Pessi - Idem, idem •.....

,Cr$ 40,00.
'Ângelo Giusene Rodolfo' - Idem, idem ..

Cr$ 240,00.
Arvelina Grignani Azevedo - Idem, idem

Cr$ 120,ao.
Lú.cio Pedroso Júnior - Iolem, idem

Crf'. >!p,oo.
Manoe! Amâncio Monteiro - Idem, idem

Cr$ 40,00.
.

Gu,ido de Oliveira Nunes - Idem, idem .•

Cr; 40,00. \
Reduzino Luiz de Sousa - Idem, i<!<:m

Cr$ 40,00.
Dr. Armínio Tavares de Melo - Idem,

idem Cr$ 80,00.
Sebastião BeUi - Idenl, idem Cr$ 40,or>.
João Manuel .Nepomuceno Silvério - Idem.

idem Cr$ 40,00.
Januário Francisco Santana - Idetll. id�m

Cr$ 40,00. .

,
..
_.

Carlos da Vera Cruz ·Marquezi Iele..."
ideM Cr$ 40,00 I

Udo Deeke
PARECER 'N. 960/46

O diretor da Colônia Sant'Ana propõe a

admissão. de O�va�do Silveira na fmlção de
Y.lg"1l.ante, referen.cla II, vaga em virtude da
dIspensa de Alexan9re Daminelli.
Nada temos a opor, uma vez que foram

ct'Unpridas a..s ex.igências da lei.
S. S., em 17 de julbo de 1946. .

Ca.;/os da" Costa Pereira, presidente e relator.
M,/tm. LNte da Cosia
Gu..staz'o Ne'lles
J.. Ba.tista Pereira
Aprovado.
17·7·46.
(Ass.) Udo Deeke

Sa/án:os·família. despachados pelo sr. Inter.
vento.,- federal

. 22 DE JULHO
Paciiieo d·a Silva Lima - Concedo o salá.

rio·famili.a na. importilncia de <:\-$ aO,ao.
Pedro Faustino da Rocàa - tdem, idem ..

Cr$ -40,....
'

A!f8Dc:liaa. Repres.�taç6.fIJ .m
G.•,.o,

....a-trb: PIorian6poib
Ruo Joéio Pinto i n� "

.

Cabo P�tal, 37
Filial: C'ruc1ún\a

Rua f'loricmo peboto••lu
(EàU. PJ'6p.du'_

T.1.lP'<Ufta.: ·PRlMUS·
Acr.nt... '!lO. prlncipat.
m.unio(·pioe <lo Efta>i"

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



_gasío de 1946o ISTACO-Sábado, 3 de
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3.60'0 metros quadrados, fazendo frente com a

estrada de rodagem Mafra-Turvo. Do processo
consta a respectiva planta.

Com o meu voto favorável apresento ao Ple
nário o seguinte

Projeto de resolução
\ O Conselho Administrativo do Estado apro
va, nos térnios em q/te se acha redigido, o proje
to de decreto-lei da Prefeitura-Municipal de Ma
fra, enviado com. o ofício n. 111/1.479, de 19
do mês em curso, do Departamento das Muni-
-cipalidades.

.

S. S., em Florianópolis, 30 de julho de 1946.
Jairo Cal/ado, relator.

N.' 200

Expediente A 'prefeitura Municipal de São José, subme-
O sr. secretario faz à leitura da ata da ses- te à apreciação dê ste Conselho o projeto de-de

. são anterior que, posta em debates, é aprovada ereto-lei em que abre, por conta do saldo do
- ...sem emendas. exercício anterior, o crédito de Cr$ 30.700,00,

O sr. secretár'io proced-e à leitura dos seguin- afim-dê fazer face a diverses pagamentos .

. tes documentos: O saldo disponível do exercício de 1945, é
- Ofícios das Prefeituras de Biguaçu, Ca- de CI�$ 56.393,80 comportando perfeitamente o

.çador, Campo Megre, Timbó, Jndaial, jagua- que ora é pleiteado. I-runa, Nova Trento, Palhaça, Rodeio, Cambo- Com o meu pronunciamento favorável apre

�-riú, Bom Retiro e Pôrto União, enviando có- sento à consideração dos 51'S, .conselheiros o se-

pias dos atos oficiais baixados por essas Pre� guinte
.

I.'.feituras. Projeto de resolução ",
.

- Ofício do sr. ministro da Justiça, cornu- O Conselho Administrativo do Estado apro-

'.nlcando que o sr. Presidente da República, por va, !l<?s t�nn{)!s em que �e .acha redig ido, com a

.ódespachn de 7 do cor-rente, aprovou .. o
.
projeto I n:odlflcaça� de seu prea_mbulo, conforme reda

(, de decreto-lei da Pr-efeitura. de Ur.ussanga, que cao procedida pela �ect;ao Legal do D. �p o

;,autoriza a alienar r'terrenos rurais pertencentes t projeto de ,decret,o-let da Pref':1�l11'a Municipal
.cao Município. de Sao Jose" enviado com o OfICIO n. 11011.474,

Ordem do dia de 18 elo mes em curso, do Departamento das
A Casa aprova, por unanimidade de votos, Municipalidades.. .. .

· ..os pareceres ns. 173, 174, 175, 176, 177, 178, S. S., em Elor ianó polis, 30 de Julho de 1946.
; 179 180 181 e 182

' Jairo Callado, relator.
Ó par�cer n. 1-86 iambém entrou em vdlação �XPEDIENTE DA. P){c.SlIJÊNCIA

"em virtude da urgência da matéria, sendo 'apro- .
PToces�os... distribnddos

-vado por maioria de votos. AD. sr, Severo Simões - P,ro}etas de decre-,
Vão à impressão os pareceres V:-s.leli das Prefeituras de Biguaçu, Çaç�dor,

N. U3 ;a",,� Alegro. .. . Tndalal.'
O Departamento das Municipalidades enca- T'imbó, que fixam- O! feriados CIVl� e rel ig ic-

-rminha à apreciação dêste Conselho um projeto sos!
, , .

-de decreto-lei. da Prefeitura Municipal lIe Ao si.. .' Salgado d� Oliveira -. Projeto de
" Urussanga, que visa fixar o subsídio e are. d:cret.?-lel da Prefeitura de TlJ-d,alal, qu� dis

':presentação -do -Prefeito para o exercício de poe sobre a aber-tura de um crédito especial de
- '1947

.

Cr$ 30.568,00; projeto de decreto-lei da Pre
,

P-s�e' proleto consigna Cr$ 1.35000 mensais feitura d� Rodeio, que fixa o :s':lbsidio e are

;jpM'a:" G subsidio e Cr$ 675,00 menkis para a prese?t:açao do Prefeito . Municipal, para o

, -:representação. exerctcio de ,1947. '!.
,,

Atualmente percebe o Prefeito ........•.. ,
. A? sr. .Iairo CaJLado_ - ProJetp de decre-

"Cr$·' 950,éO 'de subsídio e Cr$ 475-,00 para re- to-lei da Prefeitura de Nova Trent,,;> q,:e supri-

;�pre.sentação.
... me quatro cargos de _professor.es nao titulados.

\A arrecadação do municipio de Urussanga, Resol1t,ço.es expedidas
'":110 exercicio passado, foi de Cr$ 407.194.30 e

r. .

RESOL�ÇÃO N
..
171

.

,';2 receita orçada para o corrente ano é de ..

-

i-, apro:,ado, nos t�rmos aba1:�o� o projeto de
'Cr$ 45-0.000,00. lecreto-Iel. da Pro.f.ltn�a Munir-t oal de l'lJ

Como se vê, entre uma <e outra, há um saldo cas. rernetidocom o oficie fi. 82/1,341, de 2.1
',provável de Cr$ 42.805,70 - .o que não per- de Junho de 1946, do Departamento das MUni'
-mite nem justifica o excessivo aumento propos- palidades.

, '.

�-to que acarreta para Q município uma despesa. Texto do projeto de decreto-Teto nos t êrmos em

':2 mais de Cr$ 7.200,00. que se acha rediriâo
'Não há dúvida que ao Prefeito compete a Artig� �z:ico ---r Fica concedid? aos inativos

· -fixação do quantum relativo ao seu subsídiO' e doO Mt1lll�lPlO utn aument� de tnnta p01 cen�o
;2 sua. representação, mas "ad-referendum" do (30�)' so�re' os setl� atuaiS proventos, a partir
;�Con:selho Administrativo. de 1° de Junho do corrente ..no, revogadas as

Assim, de acôrdo com o disposto no art. 17, disposi9õe� e� coritrári?:
-:11. l, da Consolidação .dos decretos-leis fede- Flonanopohs, 27 de Julho de 1946.
-rai. ns. 1.202, de 8-�-1'939 _ 5.511, de .... yt",�r Corrêa, presidente.

.

21-5-1943 e 1.518, de 3-5-1945 _ opino pela .

Pubhcada na Secretana do Conselho Adml-
-rejeição do projeto de decreto-lei em aprêço ntstratIvo do Estado, em 27 de Julho f!e 1946,

( ..()ferecendo o seguinte substitutivo respeitad� L1tí= OS'l'aldo Fen'eil'a de Nle!o?' scclctário
..o() preâmbulo:

'

adminis.trativo� "

D�CRETA: RESOLUÇÃO N. 172
A.rtigo único .� O subsídio e a representação É aprovado, nos têrmos abaixo, o projeto dt:

.. do Ihefeito-""_Municipa4 nQ exercício de 1947, d_ecreto--Iei da Prefeitura Municipal de Tijucas,
cSão fixados: respectivamonte em Cr$ 950,00 e remetigo com o oficio n. 100/1.432, de 10 de
""-Cr$ 47'5,00. mensai:;, revogadas as disposições Julho de 1946, do Departamento das l\1unici�
..em contráTio. palidades, ,

S. S.� em Florianópolis, 26 de julho de 1946. Te.�t" do projeto de decreto-lei '!<JS termos em

Jasé B. Salgado de pliveira, relator.
.

qfte se acha red�9ido '

N. 195 Artigo único - O subsídio e a representaç,ão·
A Interventoria federa! do Estado submete do Prefeitô' j\funicipal, no exercício de 1947,

� êste Conselho Administrativo um projeto de são fixados, respectivamente em Cr$ 600,00 e

,de'creto-lei Que visa regular a questão das des- Cr$ 300,00 mensais, revogadas as diSposições
·

:pesas a que os municípios estão obrigados C':.o� em contrário,
-...()s proventos devidos aos seus servidores, fi- Florianópolis, 27 de julho de 1946.1
,.xando-se-lhes uma percentagem a cujos limites VI-mar Corrêa, prC,$i'Ele.nte.
"lião dev.erão_ditas despesas' exceder,

.

'''Publicada na Secretaria d..o Conselho Admi-
O pmjeIÕ em q.uestão foi encaminha.do aQ·sr. nistrativo do Estado, em 27 de' julho de 1946.

.. Interventor federal pelo. sr. diretol" dn L1ti� Osvaldo Ferreira de AtIelo; �ccrftário

.. -ta.mento das :Municipalidades, que em minucio· adminis,tratjVf)
•

= exposição "fereceu as razões que levou o RESOLUÇÃO N. 173
�,DepC\:rtamento

-

a estudar 'Ú aSSltn�o, a exemplo É aprovado, nos tênnn.::. �Iuaix:.)� o projeto de
,...co J:lue já foi feito em vários Estados, entre decreto-lei da Prefeitura lVlunicipa'l de Floria.
·.os quais os de l'4inas Gerais, Bahia, Espírito nópolis, remetido com o ofício n. 96/1.417" de�
Santu, Alaguas e Pa.raná. 9 de júlho de 1946, �do Departamento das 1\'lu-

NO$ citad(}s Estados cada qual adotou .0 cri- nicipali'dades. .

-:1:ério que lhe pareceu melhor, todos, poréQ1, de Texto do projeto de decrelo,lú ttos têrmos em

::acõrdo com a.s rendas de seus respe-ctivos Mu· que se acha redi'gtdo
'-nicípios., Minas Gerais fixou em 40% para Artigo único - O subsídio e a representa,.
-"'1"enda até cem mil cruzeiros reduzindo-a. a .20% ção do Prefeito �'Iunicipal. no exercício de
-para ren.da de mais de um lni�hão de cruzeiros; 1947, .sãÇ) fixados-; respectivamente, em _ .....

'Bahia adotou o
...
mesmo critério de Minas·; Es· Cr$ 2.400,00 e Cr$ 1..200,00 mensais, revoga

'-pírito �a,4tf fixou �� �O% ,.sõbre o tn?n�� das as disp.osições em· ·coptrário.
•.<la recelt�a'() exerclclo ante.nor; Parana fIXOU Florianópol-is, .....30 de julho-o:de 1946.
-em 400/0 para renda até cem mil cruzeiros, re· Ylmar Corrêa, presidente.

· .-du'zindo-a proporcionalmente até 18% para reu- Publicada na· Secretaria do Conselho Admi4
..da de mais de um milhão e quinhentos plÍl cru- nistrativb do Estado, em 30 fIe julho de 1946.
::zeiros.

'

Ltn:z OS'l/aldo Ferreira de Mela, secretário
. ' O profeto de f1�. têm pont" de partida em administrativo. .r

.38% para renda ij.té Cr$ 100.000,00,' descendo ,RESOLUÇÃO N. 174
caté 18% para renda de Cr$ 3.000.000,00 eu "É aprovado, nos têrmos abai<o. o pro.ietô de
-mais.

,

decreto-lei da Interventoria federal, remetido
Sou de parecer quç Q projeto merece aprova- com o of·icio· n. 498, dé 16 de julho de 1946.

. ,.t;ão, pelo que ofereço à Casa o seguinte Texto do proieto de decrr!,::)·lei nos têrmos Nn

.. l'rojet#l de resoluçã.o. .

.

que.se aeha'redigldo ..

O Conselho Administrativo d.o Estada aprl) Art. lO..!...... :Fica aberto, por '.conta da arreca·

'"\Ta, nos têr·mo.s � _que está redlg-;(!C., 8' f'ro_j.ete>\ ddação d.o �orr.en.t� 'exercí.çío, o crédito especial
.te decrdo-lei' da rnterventoria �fed.eral, envia· de trinta 'e se-i,S :'lnil e .quatn?centos cruzeiros
"..., em "Hcio n. 499, de 16 111) corrente mês e (Cr$ 36.'100,(0); destinado"ao pagamento à fir-
"'''''. nta Alves Carvalho .& Silva., do Rio de, Janei.

S. S., em Florianópolis••� d·, juih� rle : 946. ro, proveniente do fornecimento de quarenta
Si!Vrr� Símics, rê!ator. (40) lat�s térmicos pa.ra o transporte de leite

N. 197 eMre ·Florian.ópolis e' Rio do .Testo.· ,

A Frefdtuva Municipal de Mafra submete Art. 2.0 - ...-::Sce rlecr�t()·h�i enttará em vig·or
<à apreciação ,dêst" Conselho o projeto ue qecre-. Da data da sua publicação, r'evogadas as 'dispo'
-to-lei em que\estabelece .Q descanso em fe.dad�� sições em contrário. ,

�ivi8 e l-e!ig;"So.s de conformidade co_m a tra- Flctrianópolis, 38 de julho de 1946.
,·,dição loca!. YI....ar Corrêa, presidente .

.

O processo está acompanhdl> de aceit:\,'d Publicada na Sécretaria de> Co.nselho. Admi-
justifi<:ativa pelo que apTeSeJlto 'lJl> Plenário" nist ..ativo do Estado, em 30 de julho''''e 1946.
-se.guinte Lui:: OS'l)Q[.do Ferreira de Me/o� secretir;o

p".jet.fJ d-e reS11luçã" administrativo.

9 Conselho Administrativo do 1':&:atlt> "pro

-va; n�s têrmos em que se acba r�digid1), o pro
jeto de decreto-lei da Prdeitu.ra M'unicipal de
Mafra. enviaM com O oficio. n. 111/1.479. de 19

· de jnlho de 1946. do Departamento d<1s l{urlÍ-
.,ipalidades. .

.

S_ S.,. em Florianópolis, 30 de julho d. 1946.
Jairo Calla.do, relat",.

. N. 198
A t Prefeitura Municipal de Mafra suhmete

•
,à al],reciação dêste Cónselho, o projeto.de de

� <creto-lei em que recebe, POt· dO.lçà0, U111 terre ..

:110 com a área de 6.050' metros qlIad'rados. si
tuado na localidade de Rio de A,·.ia de Cima,
de propriedade do sr. PalIlo Martin Christiano
Heyse,

�

Jh'lra nele ser construida uma eSCOla
,.;, pr..imária municipal.

A área de ten-as em referência possui 60,50
! mts. de frente com a estrada. de roda&em Ma

� frã-Canoinhas, e igual melng-em de fundos.
7"" ,",,.�ando locali7.ada no distrito de Aveneal. Foi
," ..anexado ao 'proêé� a' respectiva planta.

Com o meu pronunciamento, fávor'�"el apre·
sento a consideração dos srs. consel.cci ros o se�

.', guinte
Projeto d� resolução

O Conselho Adminístrativo do .e"a,lo apro
'Va, .n9s têrmos em que se acha redigido, O proje.
f<>- de decreto-Iei da Prefeitura M llniclpal de Ma·
fra, enviado com o oficio' n. 111/1.419, de 19
do mês em curso, do Departamento dlit.s )funi
cipalidades.

S. S., em Florianópolis, 30 de julho de 1946.
Jairo Calla.do, relator.,
N. 199

,

A Pr,efeitura :Municipal de Mafra, submete
- à aprecIação dêste Conselho o projeto dI!: decre
t?"lei em que recebe, por doãç...í.o, um terreno

''',uado na localidade de Butiàzinho dos Ta"" ..
das, de propriedade da firma Maurício CaiUet
S" �" par� �ele ser consrrluda uma escola pri
mana mUntClpal.
A área de terras em rE'ferência possui ....

�ONSELHO ADMINISTRATIVO
,DO ESTADO DESANTA

CATARINA

.,:107' sessão reçimcntal, em 30 de j�lho de 194'6
'À hora negimental, sob à presidência do sr.

-dr, Ylmar Corrêa e com a presença dos srs.

·��onselheirti'S Severo Simões, José' Benedito Sal-
gado de Oliveira e Jairo Callado, o sr. presi

I .denre declara aberta a sessão, funcionando
"como secretáa-ic, u sr. Luiz Osvaldo Ferreira
·,<le Melo.

Da _data da. '.!la ,f'�blb\çã", revof,;.u<ts as

diSJ:>O'1SJ'çoes ·em contrano. -,

Florianópolis, 30 de julho de 19�6.
Y/'m,ar COf'rêa, presidente. \
Publícada na Secretaria do, Conselho Admi

nistrati1!'/) do Estado., em 30 de julho de 1946.
!,_,.Ü 09Valdq Ferreira d,,! Mel", sec!t-tár�

administrativo.
RESOLUÇÃO N, 181

.
É aprovad-o, nos têrmos abaixo, o projeto oe

decreto-lei da Prefeitura Municipal de Laguna,
remetido com o ofício n. 107/1.464, de 16 de
julho de 1946, do Departamento da. ;'!UllICipl<-
lida-des. '

Texto do p"ojeto de d�creto-lei MS têrmos em

que se acllA! redigido.}
Art. }O ---:" Fica o EXeCutiVd- Munlcip.a.l autir

ri;!:ado a 'Ceder. por aforamento gratuH.0, no Ce·
mitério Ivlunicipal, dois metros quadrado,; o'!
terreno' à família do falecido engenheIra júlio
de Sá Rocha, para. em sua, memória ser ("ons·

truido um mausoléu.
Florianópolis, 30 de julho de 1946.
YJ.J.n.a.r Corrêa:" presidente. .

Publica.da na Secretaria do Conselho Admi-
2.000,00 nistratiV'D do Estado., em 30 de julho de 19.46.

LwI.c Osvaldo Fe'rre:ircz, de Meto, secretário
5.650,00 administrativo.

RESOLUÇÃO N_ 182
Cr$ 20.050,,,,, Ê aprovado, nos têrmos. abaixo, O· projeto de

Cr$ 40:000,00 ----- decreto-i.,i da Prefeitura Municipal de Brus-
--_.- Art. 20 - O crédito.a q'ue se 'refere o artigo que, remetido com o ofício n. 96/1.417, ,de c

Art. 20 - f:::;t� riecn-to·rci entrar.í em' vigor. anterior correrá à cauta. Jdos ..-.;eguintes recur· 'de julho de 1946, do Departamento das �lutli ..

lia data da sua publicação, re.vogadas as dispo, sos; cipalidades.
.

sições em contrário. 1) - Anu"qção na dotação .. Texto dor projeto de decreto·lei n_,,:; têrmos em

Fl<Jrianópolis, 30 de julho de 1946_ 0·70-3" - "Agente Muni· qllc se ach,. redigidq
Y/1l1f1r Corrêa.� presidente.

-

cipal de Estatística .... Cr$ 3.000,00 ArtigO único :_ O subsídio e ,rep.resentação
_Publicada na Secretaria do Conselho

Admi_12f
- Anulação na dotação .. do Prefeito Municipal, II<> exercício de 1947,

nistrativu do Estad-o, em 30 de julho de;1946. 3-02-1 - Aqui�ição de são fixados, respectivamente, em Cr$ 1.400,00
Luiz Osvaldo Fer.reii'a áe JJ,1el.o, ._;eLretário móveis ' Cr$. 2;834,'.!:Q e Cr$ 700,00 mensais, revogadas as d.isiJv!::çõc�

admillistrativo. 3) - AQ-ulaçãD da dotação, .,

I
em contrário..

RESOLUÇÃO N_ 176 9-34·3 - Construção de F1o.ianópolis, 30 de julho de 1946.
Ê aprovado, nos tênnos abaixo, o proido de prédios escolares e aqu�- YlmM Carrêa, president�.

decreto-lei da Prefeitura Municipal de FI')lria- sição do; respectivos ter- Publicada na Secretaria do Conselho Admi,
nópolis, remetido com o ofício n. 100/1.432, de renos 6.vOO.oo nistrativo do Flsta.do, em 30 de julho de 1946.
10 de julho de 1946, do Departamento das Mu-. 4) - Excesso de arrecadação ' Luiz Os-.;aldo Ferreira de Meio, secret;Í,rio
nicipalidades.._, na dotação 6·11-0 administrativo,
Texto do projeto de deerelo.lei ''''' tJrmos ,'m Alienação de behs pat .. i- RESOLUÇÃO N. 186

que se ach.a. redl.gUi,o moniais 8,215,8;) É aprovado, nos têrmos abaixo, o proj,eto d-e
Art. 10 - A renda dos Cemitéri.o. Munici- decret\)"lei. da lnterventoria federál, remetido

pais, arrecadada de acôrdo com a taJ<a criada Cr$ 20'.05°,<>0 com ci ofíci<> n. 504, de 16 de julho de 1946.
,elo ait. 3·. da lei n. 3, de 4.1-1895, e mOOifi. ---- - Te_�to do projeto de dpC1-eto-/.Pi nos têrtnos em
cada pelo art. 1·, da lei n. 168, d'e 1 ·-12-902, Art. 3· �ste de.creto-Iei entrará em vigor que se a.hlS redi,qido

RESOLUÇÃO N. 175
É a.provado, nos têr.mos abaixo, il proj.eto de

decreto-lei da Prefeitura.Munícipal de Rio do
Sul, remeti<lo com o nfício .n. 100/1.432, de
10 de julho de 1946, do Departamentt> das Mu·
nicipalidades.
T"exto do projeto d1! decretq...le-i nos tê·rmos e1n

que se tidl{l. re(úyido
Art. l° - .Fica aberto, por conta do saldo

do exercício anterior.• o crooito especial de qua
renta mil cruzei""s (Cr$ «1.000,no), destinado
ao pagámento das seguintes despesas:
a) prosseguimento do calça

mento nas ruas centrais da
cidade

' '. . . . .. Cr$ 30.000,00
o) prosseguimento dos traba-

lhos de abertura da AYe1!i,
da "Presi.dente Roasevelt" 10.000,00

Transportes
�

r�guiares de cargas do ,pôrto de .'

S�O' ,FR4'NVISVO DO- SUL sara NRW fORI
Inform ações com 08 Agentes

Carlos Hoepcke SIA - CI - Teletone 1 212
do Sul - Carlos Hoepcke SIA c:- CI - Telelone 6

FloriBnópolis
São Francisco ( End. teleg,

l'400REMACK

tabela F, da lei n. 416, de 26-10-916, lei rr. 545,
de 13 de julho tle 1935, resolução 11. 32, de 11
de agôsto de 1933, resolução n. 50, de. 28 de
dezembro de 1935 e tabela anexa" ao decreto-lei
n. 112, de 31-12-938, passa a sei cobrado de
acôrdo com a tabela que a êste acompanha.
Art. 20 - Êste decreto-lei entrará em vigor

�i�9��:a����á�i�,�lic:_tç;j'), revogadas as dispo

Plor ianôpolis; .lO de julho de 1946.
Ylmar Corrêa, presidente.
Publicada na Secretaria do Conselho Admi

nistr-ativo do Estado, em 30 de julho de 1946.
Luiz OS1/aldo Ferreira de Melo, .:iecreirio

administrativo.
•

. RESOJ4UÇÃO N. 177 �-"-"--II!II , ! IIIi__••_-18I!!É aprovado, nos têrmos abaixo, o proj eto de

Idecr,eto-Iei da lriterventoria. federal, remetido
com f) ofício 11. 50,5, de 17 de

.

'Iho de 1946.
Texto do projeto <k dea.to-Iei nos té-rmos em

q1le se acha. r..:d�gir.1J
Art.' 10 - Ficam abertos, por conta da ar·'

recadaçâo do Cb-1'rente exercícior os créditos
abaixo dfscriminados, suplementares às segúin-
tes verbas do orçamento -vigente:
3·112 Cr$
3-116 Cr$
4--141 _ Cr$
4-144 - Cr$
4·145 Cr$
4-149 Cr$
Art. 2° __: � :!:"; dt:!cret{)·leÍ �.t.raril em vl:,!or

na data ,la :5.H.\ rnh!icaç:i.o, revo_ga-Jas as disI.'o-
sições em contrário.

.

Florianópolis, 30 d. julho de 1946.
f/nt.ar Corrêa, presidente.
Pllhlicada na :Secretaria 00 Conselho Admi

nistrati",o dó Estado, em 30 de julho de 1946.
Lltiz Osvaldo Fe-rrez"ra de }/Icll.'. serretário

administrativo.
RESOLUÇÃO N. 178

E' . .aprovado, nos têrmos abaixo, o" projeto de
decreto-lei da InterventorÍa federal, remetido
C()Il1 o oficio n. 490, de 11 de julho de 1946.
Texto do projeto de decreto-lei J10S têrmvs em

q1.�e se a-cha redigido
Art. 10 - F.ica aberto. por conta da arreca·

dação do corrente exercício, o crédito de cento

e cinqüenta e dois mil e quarenta cruzeiros ..

-

(Cr$ 152.040,00), suplementar à verba 1-048,
�o or,çamento em vigor.
Art. 20 - 1tste decreto·lel t:ntrar:l l�m vigo.or

na data d � Sita publicaç.i.o, revogada., as disp()..
sições em contrário_
'Florianópolis, 30 de julho de 1946.
Ylma.r Corrêa, presidente.
Publicada na Secretaria do Conselho Admi

nistrativo do Estado, em 30 de julho de 1946 .

Luiz OS'uo,ldo Ferreira de lVIelo, sec'ret::trio
administrativo .

RESOLUÇÃO N. 179
É' aprovado, nos tênuos abaixo, o projeto de

decreto-lei da Interventoria federal, remetido
com o ofício n. 489, de 11 de julho de 1946.
Te.�to do projeto de decreto-lei 11<>< f·êrmos em

que se acha "Jâigido t

Arti'. 10 - Fica aberto, por conta do saldo
dO exercício anterior, o crédito especial de de·
zessete mil setecentos e cinqüenta crtt:?eiros ..

(Cr$ 17.750,00); 4estinado 'lo pagamento à fir
ma Valentim Tertschitsch' de consertos feito.
em um ônibus da Penitenciária do Estado.
Art. � - �te d'1l'reto.lei entr.ará em vigor

na data d.i S11a pulJlicação, re'lo&adas as dispOoo\
sições em contrário.
Flor(anópolis, 30 de julho de 1946_
Yl"uz,.,. Corrêa, presidente.
Publicada na Secretaria do Conselho' Admi·

nistrati..." do Esta:d'o, em 30 de julho de 1946 ..
Lwlz Osvaldo Ferreira de Melo, secretário

administrativo.
RESOLUÇÃO N. 180

É aprovado., MS têrmos abaixo, ;O projeto d6
decreto--lei da Prefeitura Municipal de Laguna,
remetido COm o ofício n_ .96/1.417, de 9 de ju
lho de 1946, do Departamento das MuniCipa
lidades .

.Texto do projeto de "eflreto-/-ei 1Ioe< tii-rmos. em
,

que se ad,a rei�
Art. 1· - Fica aberto o crédit<> especial de

vinte ,mil 'e cinqUenta cruzeir�s ...........•
(Cr$ 20.050.00), destinado a atender às despe
sas seguintes:
1) .:.... Construção de barracas

para a feira provisól'Ía Cr$' 9.«10,.00
2) - Aquisiçàó de um cavalo

'

para. a Fôrça Policial ..

3) - Aquisi'ção de om ""valo
para o Serviço de Limpe-
za Pública .

4) - Admissão. de exranQmerá-

BREVEMENTE
Í!;stabilizadores autcmati cos para rádios Não' há mais
probabilidade de seu rádio queimar. Patente requerida,

.

LABORATÓRIO ELETRON
Rua J rão Pinto, 0.° 29 - Sobrado.

Viage ns···'··'" ..\-'.
.

:. ( ,:

,./

6.000.00
'6:000,0()

.

100.000.00
50.000,DO
15.000,00 .

33.000;00

PELO

Expresso Noturno do jóru8.1
O E�rl'A;D'O.

FLORIANÓPOLI'S 'J01NVIlE
SAlDA DE F L.ORIANÓPOLlS:

CHEGADA A, JOINVfILE:
SAlDA DE J01NVILE:

CHEGADA A FlORIAtWPOUS:

1

7
da madrugada.
da man11ã .. '

10 da manhã.
S da tarde.

Informa(!.ões:
Em Fpolis. na Redação do .«0 ESTADO•

Em Jolnvile - no Hotel Príncipe

ESCRITÓRIO JUBtDI�O COJlERCUL
(Co. 'u·. Depar'tamento Imobiliãrio)

Vendas de pinhais, fazenda. e emptêsas .

Diretor: dr. Elisiário �,�amar" S,anco
....

. AbveGADO .,. , .,

.' RUa F.,.'ei;,�,.�tio; 54'�- Fone 54 _..; �àj� Pestal ,14
.

EDclereçe tefétpláfieo: f·�br••(!." - La].e8 - Bt- Ca�rI..

Art. 10 ---: Fica ªbert� pqr conta cl� an:-�c:a.'
dação do corrente exercicio, o crédito� especial
d� quaren�a e nove mil e trezc1ltos cruzeir()S .•

(Cr$ 49.�OQ,DO�, <Je�til1'\do ao pagamento 'à fir
ma Tufh, Amlm & ,.Irt;Ilâo, pesta praça" per.
fornecimento. à Interventuria federal, de uma
limousine "Mere'!.r'y" Seda.., dé 4 portas, de
100 HP, eom 8 cilindros, modêlo. 1946.
Art. 2° - e:ste deereto-Iei entrara' em vigo,:.

na data da sf:a plllJlk;:u.;.io, revogadas as dispo.
sições'-em contrário.
FlariaD.Ópolis, 30 de julho de 1946.
y lm.ar Corrêa", presidente_
Publicada na. Secretaria doo Conselho Admi

nistrativ,o do EstaJdo, cm 30 de julho de 1946,
Lui= OS'l!a/do Ferreira de Melo, secretário

adluinlstl'ativo-.

3.000,00

rio

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Hoie deverão defrontar-se Atlético e' Avai, amallbã, jogarão as equipes
de Panla Ramos e figueirense, em prosseguimento" dos Campeouatos de
Aspirantes e da la. Divisão de /Amadores. Pela manhã será realizado

o embate' entre ,Olímpico e Colegial.

I

Direção,de PEDRO PAULO MACHADO

�OCIEDADE RÁDIO GUARUJÁ
Resenha das programações para o

dia 3 de agôsto de 1946

9,00 - Bom (dia para você.

9,30 - Noticiário Guaruiá.
10,00 - Cancioneiros preferidos.
10,30 - Orquestra Sinfônica Bos

I tono •

111,00 - Bazar de músicas.

12,00 - Oferecimentos musicais. '

.

16,00 - Cinear.
'

17,00 - Programa de músicas ,es-
colhidas.

17,30 - Programa da juventude
, Católica Feminina.

18,00 - Dr: ,Alfons� Ortiz Tirado.

18,15 --'- Alma portenha.
'

18,30 - Valsa Divina Valsa.

18,<15 - Momento esportivo,
'19,00 - Ritmos de Tio Sam.

19,30 - Dep, Nacional de Inror--

I'
I

\,

mações.
20,00 - Músicas para dansar.

21,00 - Músicas inesquecíveis.
21,30 - últimas melódias,

22,00 - Programa para amanhã
.....:... Boa noite.
ENCERRAMÉNTO.

PROGRAMA DOS JOGOS PA-, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA' .nau, onde atuou frente ac

RA A SEMANA NESTA CAPI-\ Parecer do relator no recurso interposto pelo Paula Ramos E. C.' Caxias e ao Olímpico,' tendo
TAL· A) -:- Parece-me que o recurso apresentado pelo Paula agradado.

.

.

'

HOJ-e RiIDlOS Esporte Clube, .._ baseado no artigo 7° e.§ 1°, daLei O jovem ponteiro tomará

'. ,.
de Transferência, NÃO CABE AO CASO.

I

parte nos jogos ofíciaís só-
Aval x. At1'etlCo �campeona-I • B) - O atíéta amador JOãO ESPERIDIÃO MACHADO, mente a partir de outubro.

to de aspírantes) , as 13,30 ho- foi registrado na F. C. D., em 19-4-45, conforme ínformação PALPITES 'sÕBRE O SELE·
raso

.. , t das fls. 24.
'

ClONADO CITADINO

Atlet;;,c0 .x. �val (c.amPe:>na-1 _ C� -:- O referido atléta tomou parte em ultima competi- Damos a seguir os palpites
1;<> �;o �lVISao de amadores),

I çao OfI:�Ial pelo 9lube recorrente em 30-9-45, ainda de

acôrdOlenViadOS
á nossa redação, sôo

as , oras.
I com a Informação da F: C. D., - fls. 25. . bre a constituição do selecto-

Amanhã I D) - o dispositivo do art. 7°, e seu § 1°, dá a entender, nado florianopolitano que en- "oo'decorados
.

pelosColegial x Coroados (Cam- salvo melhor juí,zo, que a condição da transferência do atleta, frentará os selecionados de U
.

'

.

peonato da 2a Divisão de ama-ld�ve ser de 3 a l� meses de estágio, a contar da data do seu re- J?invile e Blumenau, nos pró- E�tad'O,s Unidos
dores), ás 9,3D horas. I gístro

ou da ultima competição em que tomou parte. Neste flmos dias 11 e 18 de agôsto: Rio, 2 (Via Aérea) _ O adido
Paula Ramos x Fi'O'ueirense caso em 30-9-45..

.

• Adolfo, Waldir. e Chinés;
"'b

E) O f t d tlé íd
. militar dos 'Estados Unidos parti-

(Campeonato de aspirantes) -. a o. o a leta ter S· o transferido em 11-6-46, de Henrique, Luiz e Verzola;
.ás l3,3D horas,

-

um para outro' Clube, depois de decorrido 9 meses de sua ultí- Mandico, Sanford, Leônídas, cipou ao ministro da Guerra que.

t'
-

of 1
-

havía necessíd
o seu país concedeu aos oficiais,

Figueirense x Paula Ramos ma eompe IÇa0 iciai, vem provar que nao avia necess» ade Tião e Saul.
1 d .j.';,' t ansf

' .
' brasileiros indicados as seguintes

-(Campeonato da la Divisão de a guma e estagio para a sua r erêncía. Nery Garcia
F t ét

' condecorações: Legião, do Mérito
_ .amadores), ás 15,30 horas. ) - Se o a 1 a tivesse tomado parte em competição ofi-

.
Adolfo, Waldir e Chinês;

.

I I bIt
. aos gener-ais Góis Monteiro, Sal..

'

• • • ela pe o Clu e, pe o qual es ava registrado, depois de 11 de C.hocolate, Procópio e Luiz; vador Gesar Obino e Mascarenhas :

TRLCOLORES X ALVI-CE- março de, 1946, ou então se estivesse sómente registrado 'e não Perrone, Nizeta, Leônidas.
LESTES tomasse parte em qualquer competição oficial, ai caberia o Sanford e Baul.

. d'e Morais; Estrela dy Bronze aos.

Í" tenentes-coronéis Valdemar Levi
Com mais um jôgo, contí- estágio previsto no artigo 7° e § 1°.

•

Natalino Vieira ,.

nuará, hoje" o "Campeonato G) - Pelo exposto, sou de opinião que se julgue IMPR'Ü- Adolfo, Fateco e chinês; Ga1r1doso e ,S!;\baSAhao AI�gustTo Car-

_,':' CEDENTE d "P 1 Ra E t GI be id Adã P .s: '.
Ch I t

' va 1'0; .majores nac eto avarea

Amadorista Citadino de Fute-
' o recurso . o au a mos spor e' ,u ,oonsl e- ao, recopio Ae. OCO_::l. e; I Silva, Paulo Torres, Evandro Co- r

bol, em que serão adversários rando-se em condição REGULAR o atleta JOÃO ESPERIDIÃO Ney, Sanford, Leomdas, Ary e
rona, Hélio Peres Braga e Alfredo

os esquadrões do 'Clube Atlétí- MACHADO e quaisquer outros atlétas em Idênticas condições, SauL Monteiro; capitães Jurandír Man-
co e do Avaí. r •

salvo melhor julgamento. Acácio -Cardoso fredini, Lauro Stell, Godofredo.
Os tríeolores estão situados Em sessão realizada em 13 de julho de 1946, o T. S. D" as- A GAZETA X GUARUJA C t F't I" Rebouças

•
"

"
'. >'

os a I'B'l as e naClO ",U �

.na tabela, com 4 pontos perdi- SIm despachou "NEGADO P�OVIMENTO AO RECURSO .DO- .. Os' meIOS 'esportIVOS da Ca- MIA
. .

de entrega se-

-dos e os avaianos 'com 2. PAULA RAMOS ESPbRTE CLUBE, DE ACõRDO COM O pital ae:ual'ldàm com inter�se e o. cerunoma

� rá presidida pelo general Eísenbo- ,

O Atlétíõo, após o fragoroso PARElCER DO RELATOR." o desenrolar do "match"-de- wer, no dia 9 de agôsto, ás 16 ho-
revés frente á equipe invicta Florianópolis, 12 de julho de 1946. sempate entre os craques da

ras, na residncia do embaixador
-do Figueirense, pelo escore de Aa.) - EVALDO MORITZ - Relator. "A Gazeta" e da "Rádio Gua- dos Esta.dos Unidos.
,6 X 1, naturalmente pretende OSMAR CUNHA - Presidente. rujá", que provavelmente será

uma rehabílítação. LOTÁRIO ROTHFUCHS -r-r- Juiz do T. S. O. o embate 'preliminar do jogo

I I'Também a derrota sofrida ARIBALDO PóVOAS"':':" Juiz do T. S. O. catarinenses e paranaenses.

.

O ESTA,D'O eft'co,,1t
pelo Avai, no encontro com o MANOEL GONÇALVES - Juiz do T. S. O. � ;

Caravana do Ar, deixou' bem FLÁVIO FERRARI - Auditor. A C. B. D. E O PRóXIMO SU- Ira-se à venda na

.contraríados os "fana" da ja· L�M$IC,ANO DE RE�q' I.
banca de jornaIs

.queta alví-celeste, que espe- Aguardemos mais êsse mag- DEL DEBIO NÃO ACEITOU RIO - O Conselho ,Tec,mco -Beck.' IIam que o clube se exiba com rríríco cotejo. São Paulo - O preparador de Remo da C. B. D., esteve ",

.sucesso, afim de poder encer- • Del Debío, que tem rígur-ido reunido, tendo seus membros .....-----------

rar o 1° turno com uma colo- COLEGIAL X OLíMPICO no cartaz permanente' do no- apreciado a questão do cam- dos esquadrões da várzea, e es-.

-cação honrosa, pois não se O 40 encontro do Campeona- tícíárío esportivo, recusou um peonato sulamericano. Como tão 'credenciados para um gi
contentam 'com a vice-lideran- to Amadorista da Segunda Di· convite que lhe foi dirigido é do conhecim.enro. pÚJblic0, c ganfesco confronto a efetuar":'

..ça. , visão, será efetuado amanhã para prepa,rar
.

o selecionadc Urüguai, país a. que côube � se hoje naquela locaUdade,' dis-
O 'prélio principal será ás ás 9,30 horas da manhã, no 'goiano, que disputará o p,'�xi- organização do primeiro .::,t,;.la· tante ,apenas 4 qUilômetrog'd9

15,30 horas e o encontro en- campo da F. C. D., ·sendo de-Imo Campeonato Brasileil'O dE 'mer:iJcano de ,remo, após a centro.
'

tre os conjuntoS' sUiplentes, pe:' gladiantes as equipes do Co· Futebol. .

.

fundação da Confederação Como 'Preliminar jogarão os.

lo campeonato da Divisão de legial e do Olimpico. • continental, .

viu-se na cont.in· conjuntos secundários.
'

,Aspirantes, tem inicio 'ás l3,3Ô' Os quadros estão preparados PóVOAS NÁO JoGARA géncia de transferir a compe·
•

:horas.·' para o jógo' que será sensacio- Tendo saido do gramado, tição, não tendo se manifesta· CHURRASCO NO COQUEIROS
x nal e renhido, propOl�ionando bastante contunldido no jôgo do, posteriormente, sôbre. a PRAIA CLUBE. .

.AMANHÁ, O GRANDE JôGO para nós·, urna manhã diverti- com o Bocaiuva,
I

o Cextrema nova data parà a mesma. Os Projeta-se, para amanhã,.
ENTRE FIGUEIRENSE E da e bem interessante. Póvoas, do l'apla Ramos, não membros dó C. T. ,cebed.eme,. uma .churrascada.1).o elega.nte

� PAULA-RAMOS I'. poderá atuar no encóntro de em sua reunião depois de apre· clube da Praia da Saudad��
Para delicia ,dos amantes do CONVIDADOS OS PEDALA- domingo próximo com o Fi- ciar o assunto, resolveu suge- em Coqueiros.

mais popular esporte, amanhã: DORES BRASILEIROS, PAR":; gueirense, devendo ücar ina-' rir á diretoria da Confederação. Co�o só acontece em tOdas

será travado o monumental UMA COMPETIÇAO INTER· tivo pelo espaço de dois meses. que pleteie junto' áS, autorida- as iniciativas do clube pr.aia
jôgo entre o Uder invicto do NACIONAL NO PARAGUAI Desta forma, para os próxi� des orientais a fixação da;. data no, está despertando singular
Campeonato Amadorista da Rio - O embaixador bl'asi·. mos embates, o grêmio trico- de 15 de dezembrO vindouro, interesse a· reunião, havendo

Cidade, Figueirense F. C., e o leiro no Par�gaai... sr. FrancIs· lor ficará desfalcado do efici- para o referido campeonato grande numero de sócios ins

categorizado Igrêmio Paula Ra,. co Negrão de· Lima, telegrafou ente extrema. Compareceram á reuniáo OE critos, cuja relação nominal

mos E. C., 'que constituirá um á Confederação Brasileira de Segundo apuramos, enquan- srs. Air Pinheiro, MáXImo será, oportunamente, publica-
dos jogos mais atraentes e Desportos, convidando, em no- to durar a ausência de Póvoas, Martineli, Arnaldo Costa, Luiz da neste jornal. .

:sensacional da tempf)rada me da .entidade dirLgentes do a linha dianteira do Paula Ra- GUêlzer e o diretor de Esportes Com o ç:hurrasco de amanhã'
amadorista do lcorrente ano, e ciclismo em Assunção, cicl'is- mos jogaJ:á a'Ssim constituida: Aquátioos, sr. Castro Filho. o Coqueiros Praía Clube inieia-

empregará todo o seu poderio tas brasileiros para particIpa· Lázaro, Carioni, Calixto, For· . ..'
. • .. 'I rá a série de' reuniões que Inar-

no qual o "Esquadrão de Aço" . rem de uma competição inter· nerolli e :M:aridico. O SENSACIONAL. DUELO DE i carão, aós poucos, a despedi-
para levar de vencida o prélio, na'CÍonal.

.

• AMANHÃ, NA VÁRZEA . estação em que o florianopo-
poi� uma derrota represent.a- O certame em questão será- SAUL REAPARECEU NO A Vila .Operária do Saco dos litano, novamente, procurará
.rá um golpe para os seus �ans levado a .efeito no dia 15 de AVAÍ Limões viverá na tarde de da do inverno, e a entl'3.<::a 113:

,que desejam ve-Io invicto, 1so- àgôsto próximo,
.

ao que pare- O "mignon" . extrema es- amanhã um. dos seus grandes as praias.
lado na lideranç�. ce, assegurada a presença de querida Saul, que há poUCü so- dias eS'Portivos. .

A diretoria do Clube prome-
Os paularamensés estão fir- pedalistas argentinos ,e mu- ltcitou transferência do Pal- O "téam" local, lpiranga F. te um gr�nde movimento .80-

memente dispostos a conquis� guaios. meiras, para o seu antigo clu- C" e o Esperança F. C., este cial-esportivo' para o futuro
tar � vitória e para realizar O convite será �reciado pe· b�, o Avaí, 3!companhou a em- f0rmado'Ipor incluoos dá. Peni- verão, ofer·ecendo aos seus as

êsse intento demonstrarão ao lo Conselho Técnico de Cdis- baixada alvi- celeste em, !JU2 tenciária, são, inegavelmente saciados o maior numero pos-
pÚJbli'co as suas qualidades. mo. I excursão a Joinvile e Blume- os mais fortes e bem constitui- I 3ivel de atrativos.

-

\
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DR. ANTôNIO MONIZ DE
-

ARAGÃO
CIrurgia e Ortopedia clíníca e cí
I'Ul'gla do torax. Partos e doenças

de senhoras
(lONSULTóRIO: R. Jóio Pinte 7
Dlúiamente das 15 às 17 horas.
BlCSID.1t_N:CIA: Almirante Alvim.

36. Fone M. 251

DR. SAVAS LACERDA
Cl!nica médíco-cir úrg íca de 'Olholl'
:..._ Ouvídos, Narrz" - Garganta.

Prescrição de lentes da
oontab

OONSJ1J,TóRiO - Felipe Schml·
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

BOSID1l:NCIA � Conselheiro Ma·'
. frª, 77.

TELEFONEiS 1418 e 1204

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

clonai de·'iMedicina da Urtiversida·
4e do Brasil). Médico por concur
.., do' Serviço Nacional de Doeu·
t1Ils Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Mls�ic6rdia. li Hospital
PSiq'liátrico do Rio na Capital �.

, derál
VLtNICA Mll:DrcA - DOENCAIt

NERVOSAS
- COnsultófrio: Ediflcio Am6ila

NETO
- Rua Fell,pe· Schmldt, Oonsultaa:

Das 15 ás lS"llofàs _

1Iesidê.IJc1a: Rua Alv,ª.r.o de Carva·
lho nO 18 _ FlorlanQpolis.

DR� ROLDÃO CONSONI
ClRURG;IA GERAL',,':'" ALTA CI.

. SURGIA -... MOL:Il:STlAS Dlil .ma;
,

.••• :(\TRORAS '"- PARTOS ...
Formado' pela F.acu1dadB c!e Medi·
cínna da 'Univertlldade de São

"a,ulo, onde f<;li assistente' por "A
nos' anos (jp $e;'V!ço Círút'glco elo

Pro!. AUpió .col'l'eia Neto
.

C!nu'gra do' estÔmago e "las bl
Dares illtesUnos d,j!igàdo e gro$8O,ttJ.ó'ide; \ritt'B" prõstata, bexi.ga,
aterol 'ovãriDs e trompas. Varlco
eleJe. hidroc.el� var

..
i,.:.es e herna

CO Pr.TAS:
4as 2 às 5 Ofãs·". à. ftl1a Felpe
'Schmidt, 21 (altos 'da Casa Pa,

'

. .

raiso"), Te!,' 1.598.
alDsm*:NCIA:' ·.Ru,a E$teves .JlI·

, níor, 179: Tel. M 164

DR. poLy�b�': S�
-

THIÀ_GO
Médiço 00 H.os)litaf,1 de Caridade da

" ,Flori'v'(lIpI)Jis .

A.ssi�t�Dte':dll'" )i:át;ernij:Jade
.

.
CLtNICA MI\:l>ICk:�M GERAL

Doenças dos óTgãq�; iíite. nQS, espeRai.
.

'mente ··'do.l cp�ai;ão. ,

'. '.ELECTI?ÇK:4'RIW)..GR&P1.0{
Doenças- do- sailgm..· e dor "ervoa.
. Doenç;is de senbor.. - Parto••

Consulta. diàriamen'te das 15· às' 18
.

horas.
A�ndé

.. clía!,*,�o. a qua!q�t· bora,
" tnclU�lve� durante.. a nOIte.

.

CONSULTÓRIO: ''Ru", 'Vitor Meir ...
_'

" .' .' les, 1l!" Folie' 702
aES1DE:NC:<A: Avenida 'Trompowski,

i;2�' Fone' 766

I �CCARI4�
.�

ti. " ��O

J
ecf"o-Rad\.�ecf\

.

AtíTOMOBI�ISTAS ,.
.. ' A_ençao •

Pal'a O seu' dínamo ou

.'
motor de arranco

'OFICiNA ENALDA
Rua Conselheiro'Mafra

ne. 94

I COMPANIIJA "ALIANÇA DA BAlA- '."

,.,_....... 1171 - Sé".: I A I A
INCEImI08 :11 ,TBA.}{SP6KTE8

Cifras do ,Baía.oço ,de 1944:

. 'CAPITAL E RES.ERVAS
Responsabilidade.
:Ré�eta
Ativo

.Cr,.
Cr$
'.,
..

Sinistros pagos nOb último� li) E!noit,
RelÍponsabilidatjes

.

""CO'NTA- CORRENTE POPU;:"il.R-

Juros 5'/2 a. 8: - Limite Cr$ 30.000,0"
Movimentação com' cheques

Banco do Distrito federal S.4.
\ CAPITAL: CR$ 60.\)00,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Trajano, '23 FlorianópolisRua

Com o. produtos do lnlarno'
tional Honester V. S. obtéM
o proteção da 11 Sono. d.
."periêncio e ,."iço. ImllffAno......

.........

- ,

Em qualquer tempo.•.

o rendimento, a economia e a durabilidade são fa-

tores a- considerat quando se pensa em transporte.
Em virtude da sua linha completa

\

de caminhões, a

International Harvester oferece . tôdas essas vanta-

/' cessidade de transporte.

gens pela escolha do modêlo adequado a' cada ne-

Procure conhecer a série completa International pe-

dindo-nos informações detalhadas sem compromisso.
Concessíonértcst
RAMOS

.

& (;IA,•.c_
Ru-a. Joa� I?into, 9 - ClI-. Po.tol azo - Fone 1.641

Tel. 'Somare FlorianópOlis .

PERDEU-SE
, '

ATENCÃO
A'PESTE SUINA está, cau

sando calamitosos prejuízos
nos rebanhos de parcos dos,
EStados de São Paulo e do Pa
raná. É necessário vossa ajuda

I ás autoridades do E:stado de
, 'Santa Catarina, a fim de evitar

DR. ARMANDO VALÉRIO esta terrivel e tão mortífera I'DE ASSIS '. I moléstia que ameaça invadir a
005 S.e�vi�os. de Cl!�ica tnrantu da ; suinocultura do vosso Estado.
, .As.slstencgarl'á�a�clPal e de

, I A I�SPETORIA REGIONAL
CLlNICA M��8tT�� CRIANÇA8 DA DIVISÃO DE DEFESA,
OONSUI,TóRIO: Rua N.l!.nes Ma- SANITÁRIA ANIMAL em SÃO I"-ehado, 7 (Edifício S. Francisco), _ _'.

consuttas ·das 2 �s 6- hox;:as' JOSE, ,FLORIANüPOLIS, .ape-RESrD:€NCIA: Rua Marechal Gut·
-

. . .

Iherme,,;; F'one 7,83' la para o valioso apoio dos se"
-

.

; nhores criadores que será pres-DR. MAQJj:IRA NEVE� tado pela observação .das ins-
Médico especja:íf�a em DOENÇAS

truções seguintes: ,DPS:,;,pLHOS
Curso de Aper'fel�pamento e Lon- 1 _ AVISAR Imediatamentega Prâtíca ·rio"Rio .d.e· Janeiro. _.u

CONSUVI1AS .
- Pela arnanuá: ao Serviço Veterinário mais

díartarnente das 10,30' às 12 hs. à -

tarde excepto aos sábados, das: 14 nrÓXim.o O aparecimento de I'ás 16 horas ,-' CONSULTólllOlt ,

Rua João Pinto n. 7, 'sobrad.9.""- qualquer moiestia que. surgir '

Fone: 1.461 .:_ Residência: Rua ria VOossa criação de porcos,'Presidente Couttrrho, 58, '

2 _ ISOLAR ou melhor SADR., M:-\R·l(} WEN])HAUSEN
·Di.-etoy da' Hospital ;'Ne':êu R�';'os" CRIFICAR todo animal idoen
CLíNICA .MÉDICA DE ADULT@S te para evitar que a moléstia

• .. E. CRIA.NÇAS, ' "

.se alastre a toda criação; .

Consultório': .R., VIsconde de Ouro
3 _' QUEIMAR OU ENTER- .

Preto, 2 - esq. da Praça 15 _ de . No- •

.

I' ,vembro \ rltos da "Belo, Horizo�té ") , RAR bem fundo com vma boa,
TeI. 1545' camada de calos porcos que IIConsultas: das 4' ás 6 horas.

Residencia: R. Fel ipe Scbmidt,' .38 morrerem; i
_ Fone manual 81�

. ;' 4 _ NÃO JOGAR nos rios e

DR.
'

B·.IASE FAR'AC"O
NEM DEIXAR que os urubus
Ou. outros animais' devorem os

Médico - chefe do Serviço de. '.

t'·t d'
.

. Sifi!is .do Centro de Saúde porcos mor os, eVl an o aSSim

_:>OFf��% PE5:����fg�s que a moléstia se propague as
DE AMBOS os SEXOS' � RAtO!; criações vizinhas ou mesmo
INFRA - VE:���lT� E Ut:..�,..- distantes:
CONóSULTAS: das 3 às 6 hs. - R. 5 _ NÃO COMPRAR e :NEMFelipe Schmídt, 46 '.
RES.: ,R. Jait\vile. 47 - Fone 1648. T,gOCi\R.pOl'CüS, sem os 1'€S-

DR. NEWTON O'AVILA pectívos exames e atestados de

Operações _ vias Urmãrías _. sanidade, fornecidos GRATUI
Doenças dos intestinos, l'étp e TAMENTE, pelos funcionários
.nus :...... HempÍ:1'oic;làs. Tl'Iitamen·

to da cQl.ite' amebíana, ,
do Serviço Veterinário compe-

FIsI»terapia � _;Infra. vermelho, tente, para evitar que a PesteConsulta:
. 'Ylt�r ,l\t;éirelês, 2'8.

Atende díarfàmente às. lJ,8O: hs Suina ataque vossa criação.e, 'à tarde, das -16 hs, em diante
R"sld: Viaal. �rtlos; ee, 6 _ ISOLAR rigorosamente
.' Fone i067 ,I

vossa criação de porcos não
.deíxando entrar pessôas extra-

MACOS • nhas e hem animais, bem co-
'" . ANeMtaN··-- ..

:mo-caminl)ões ou outros veícu-
TOMIiM los que não estejam ,bem lírrí-

JllbI CIIsItai· pos e convenientemente, desin-
'1m.vEmAM

.

fetados com cal; ,

1 _ DESINFETAR com de
sinfetahte apropriado (Soda a

2 ou 3% em agua de cal a 5%,
.

solução de creolina, Cal vir
gem, etc.,) os mangueirões, po
cilgas e tanto quap.to possivel
os demais locais de permanên

.

cia de porcos;
8 _ NÃO ALIMENTAR a:

vos'sa :criação de pOI1COS .com
Lixo ou Restos de Alimentos
contendo c�rne ou ,ossos de
porcos, salvo quaúdo forem an-
tes ,sUlbmetidos a rigqrosa fer-

I'..
vura; .

...._y, ;.. w __ ; -. .;,_....L J.:•.._y .....", �.._y :",_..&;.�;....r. ce�tem���������!,o��o�:J�
ou ganho, não deve ser logo
introduzido na criação. Deveis
deixar o animal pelo meno� Ium mês em observação em 10- rinario mais próximo (Depen
e.a,} separado;

,

dências �o Serviço de Defe�a
10 _ Sendo a VACINA à 'Sanitária Animal do l\tIinisté- ----....-------

"única arma" que previne a ria da Agricultura em: LAJES,
Pe�t.e <Suina, esta, InSlpetoria PORTO UNIÃO, MAFRA, TU
está estudando os meios de sua BARÃO, BLUMENAU, ARA

&b'tenção, ,visto que no momen- H:ANGUÁ 'e JARAGUÁ DO
to.ha gra'nde escassêls dO referi- SUL) ou, entço, a Séde da Ins
dó.produto bio.lógico, em virtu- petdria Regional da Divisão de

. . . de da grande apl1cação e pro- Defesa ·Sanitári� Animal em

98.687.816,3ó cura .que ela tem tido nos Florianópolis" sita á rua Joa-
AI .76. 73,6Ao! .306,20 ,grandes fÓleos do norte dos Es- quim' Vaz, S/N, em SÃO JOSE,

" i tados de São 'Paulo e do Para- ESTADO DE\SANTA C�TARI-
Diretocea:

•

I
ná; NA. "

Dr. Pamphilo d'Utra Freire ,de· Carvalho, Dr. Franeiséo 11 ..:_ PARA QUALQUER ES- São José, 30 de Julho de ...
de Sã, Anisio. Massorra, Dr. Joaquim 'Barreto d� Araujo OLAHECIMENTO OU ASIS- 1946. '"

•

e José Abreu.
'

TÊNCIA, os Srs. Criadores de- Altamir Gonçalves de Azevedo
"" "= �_ "' " � _ _ _ " " _.__.

• vem procurar' O' Serviço yete- Inspetor Chefe

."

!'-,

No trajeto da praia io 'Me�cado à
rua Felipe "Schmidt. um par d.
6culo.. Pede.se à rpe..oa que.a
encontrar entregar na Livrada
Moderno, ao ar. Jacquee, que .eró

. gratificada.
. ,

Laboratório
. !

Radio-Tecnico-Electron
� .

Fundado em 1935
Montagem de rádio., Ampli

ficadorell-Tranamis.oll'''s
Material importad.. direta

mente dOÍ! U. S • .1\.
Proprietãrio

Otom;tr Georges Biihm
E�ech e - Tecnico - Profi.aiortaJ

formado na Europa
Florian6polis

�ua Joéio Pinto n. 29 _. Sob.

REl'lRARAM SpAS CANDI
l)ATURAS

Tôdas as bebidas, inclUSIve &!
fabricadas em outros Estados.
retiraram suas candidaturas,
'Para çeinar nos -lares cátari-

r uenses,
- em vista <W. c;er�tissi

ma vitória do aperitivo :KNOT.

EMPREGADA
Precisa-se de uma cozinheira

à Praça Getúlio Vargas, n.O lO,
Pa�a-lie bem. Quarto rtóprio.
Urgência, 5 V.- 4

I'· "'<1'"'<."
. "

C'.'"'I.,.'l.rilllriIII Fabricante e distrihuidores das afamadàs con-

I· ./':,':., ,.'.'.'
' .. �".,' '.'

I

I'"
f'

I' .,'
. li.:-7.1.' fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran-

,- de sortimento' de coaemiras, '.riscado., brin.,
bons e baratol, 'algodões, moriol e a·viamento.
para alfaiates. que recebe diretamentf' das

'1 melhora. fábrica.. A Caso ·A CAPITAL" chama a atençlio do. Snr.. Comerclant•• do interior no séntido de lhe fazerem uma

visito onte. de efetuarem .ua. compras. MATRIZ em Florian6poU•• - FILIAIS emJ'8lumenou e Laje•.
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Há mais de uma quinzena' o cbeie da, O.D.N. local foi', açusado} por �� u- Icorreligionário; 'de querer exclusividade a mesa do· apregoado acordo politico. 11 'j
desmentido só veio ontem... Parece, pois, que o porteiro, da coalisão

impediu a entrada do sr, Konder l l l .

.
.

IA Conferêôcia da Paz
\ �

Paris, 2 (U. P.) - A quín-i rêneía da 'Paz foi levantada �s Ioeal), A próxima realizada. ás;

ta sessão plenária d� Confe-j18 horas e 55 minutos (�oraI16 horas da manhã.

,de Ollveira!UMA DAS CAUSA.S •••�

) Os que dizem entender de orgulho para o progresso na.,.-

economia já abarrotaram o cíonal.
.

mercado da publicidade . com) Para não irmos longe, pode- •
um volume enorme de razões riamos citar a poderosa orga
possivelmente capazes de ex- nização comercial e industrial.
plicar a tremenda críss que nos de Carlos Hoepcke, as afama-
assoberba, e dos remedios a se- das indútrias Renaux, em nos
rem preferidos para debela-la. so Estado, as de Abramo Éber-
Parece-nos, entretanto, e sem le, no Rio Grande do Sul, e ceJ;l-
pretensões á autoridade na ma- tenas de outras, espalhadas em:
téria, que está sendo esquecido todos os recantos da pátria.
um dos aspetos mais ímportan- Não dispondo de capital, es..;,

tes da questão. É o papel que sas pequenas indústrias esta-
estaria reservado á pequena in- beléciam benéfica concorrên
dústria numa hom, de tantas cia nos preços dos produtos".
angústias. _ colímando assim, um dúplo ob
É fato incontrastável, que a [jetívo: -readquiriam recursos,

grande parte do progresso . do n:_onetários para maior produ--
nosso país se o deve á inicia- ça� e favoreciam o consumi--
tiva particular. E, a iniciativa dor. �Completa, no dia, de HÕYe., particular, entre nós, onde a Hoje jánão se constata tão"

trin ta e sete anos de bons ausência de capitais em gran- frequente o fenômeno, que se-o'
serviços prestados ao Estado de escala está ínsenta de con- ria de oportuno alcance no
de S. Catarina o maior Otá- trovérsías, ensaia sempre os combate á carestia da vída., e.'
Vi9 de Oliveira" diretor do seus primeiros passos com 1110- isto porque, infelizmente, .a po-Tesouro do Eetedo, déstia, dentro de instalações lítica' administrativa dos últí-
Tendo. j�iress,àdo n.a car- provisórias e inadequadas, mas mos tempos, no Brasil, tem si-·

reIT� p,:,�lIca co�o sitnples impulsionada com extraordí- do de caráter prcíbítfvo para a,

e�cT1tur�T1o,. su_blU por me_re- náría força de vontade e admi- inícíatíva particular.
cimento prQp_rIO a SUb-DITe_-1 rável espírito de abnegação., Qualquer empreendimento,tor e, pOllter1orment�, a Dl-, Muitas tentativas têm fafha- no' comercio e na industría;'
=»: do. Tesouro, epos hav�r do; é certo, mas outras vinga- por pequeno. que seja, encon
s�rvldo e desempep,hado_ v_:- ram satisfatóriamente, a pon- tra logo pela frente, além do,
�10S �argos em c0ll11ssao, to de se constituíram forças I f�sco federal, estadual e muni--

,

� �cJ�slve o;e Cole�or de economícas de, alta expr-essão, cípal, as complexas formalída-.

...
--

.......-15."
,

OS eAn as ez:tt ==«. t consideradas, hoje, motivo de des do Ministerio do Trabalho, .

,

'

C
os mw �s cumpTl�e� os dos Departamento. dê -Saude.�,

"

S
'que recebera neste die, tun- dos Institutos dos Comercia-

" l,' ,

'

" "
,.'

..

'

. tamos os nossos. Canoinbas 'a um de rios ou' Industriaríos, todos a

-, / fftl ou· b
.. imporem despezas, a roubarem

� "
' rognal recou e- sens .

pioneiros tempo, a cercearem a Iíberda-

/ffi.I,,-
.

no'e O�,'����,JTO"OO.OS·.DIA . !, cerá n govêrno . re�e,:���:a� ��adeC!!::epir:::��:; ��i:�ri�fa��r�u�n::te�o�:a���.
, .J " I-tI<L '

boll·'VI·aoo
Ro'berto Ehlke. '

das vezes, desiste.Pouco tempo após a fundação N-
.

,

•'"D)"
IR�',\

'

,tt.,
' do cidade por Feemcíscc de Paula

ao se nega a utilidade; ás,

,,_
" Montevidéu, 2 (U. P.) ,- O Pereira (cêrca de 1890) chegava cl v'�zes, .das providencia� admí-

. .,..,..:' ::: � ministro do Exterior, sr. Canoinhas, precisamente no dia 3 ,mstratIvas adma referidas. O:;- '"
/

a � � &: � ;:;.
, Edú.ardo� Larreta, anunciou �hlkOgôsto de 1896, Q n. Roberto que elas são é demasiadamente

7t' , _ �
l I que o govêrno uruguaio reco- De:dé então, o continuador da hu.:rocráticas, mais formalísti-,

,._---------------------=-.....::. I nhecerá, segunda-feira pi'OXI- obra de Fr:ancisco c;!e Paula Perei. cas g,o que práticas e não obde
ma, o novo govêrno da Bolívia. ra, vem acompanhando com cari' .cem a uma orientação mais.

:---:=--:--;-:-:----------------------_.:...--�-=-�-- _:.:.:. nho e zêlo o desenvolvimento do C t

A
.

Palestina
.

vive um'momento de grande' tensão ���:��;:tlF,��: l��:?i�:i:.!:�;: '::��;;:t��{i��a::�::� _

RIO, 2
.

.(U ..P.) - SohcItan.do restnngmdo, amda, os encar- ,sentam, conforme J'ustificacão
Venceu porque conquistou o res- me:t:lte; muito mais simples os

d d t da R b peito e a admiração dOI que ,vie. regI' f'
.

,
o _pres] en e epu l1ca, g-os que têm sido atribuidos ao do senhor Gastão Vidigal" um ram apos.

' mes IscaIS e nem por isso;'
,medIdas ur.g�n.tes!. tendentes.a Tesouro, para a çompra daE certeiro .go�pe contra a infla- E o prova evidente dsna con-

O progresso sofreu. Pelo con

a�parar .a sItuaç.a� do cambIO letras de exportação, o, que é ção ou, quando não atingido quisto elltá l1as manifestações que trario: apr,esenta um desenvol-
.

e ímanceIra, o. mInIstro da Fa- um dos fatores da eXlcebsiva êsse obJ'etI'vo total', pelo .men'o'
hoje, lhe se::ão tributado. pelos vimento que é tudo quanto ho--

. filho. da «Cidade Menina» dentre .

tzenda encammhou ao general emi&são df palpeI :noédlt. O se- trarão imediatos- 'efeitos no ali quais .alientamos a ofeorta de Je emos de sólid<;> no' assunto.
EUrÍ'ço Gaspar Dutra, três pro- gundo. daqueles decretos con- sentido de 'reduzir a excessão uma medalha de ouro, comemo·

. V?ltemos � pretigiar a Ini-·
jetos de. decretos-Ie.1s,' ora fere

_

o importador a pronta ,g,e papel moéda em CircUl:wao.1 r';ltiva ao
. c,inq�entencírio de lua CIatIva p�rtJ,cula:, n? terreno

transformados em leis com pu- liquidação do cambio fechado
' <. VIda na cldade. 1896 -1946. do comerCIO e da mdustria fa--

blicação no "Diário Oficial". para pagamento de suas im- ' ,d I voreçamos as vocações, :.não
Os referidos decretos, segundo pO;rtações e o ultimo, poí' fim, C 1-' b'

'.

D' ',.' ",

dA'
.

Ilhes obstruemos o passo , ás"
estudos do sr. GfLstão Vtdigal, obter dos' importadores" cuja .

ue', ·o:ze 'e gosto' mais da� y�zes já de per si bas-
enfeixam uma série- de provi- atividade tem sido, notoria- ,. (,' tante dIfICII, e proporcionare-·.
dências algumas, aliás, ante- mente premi8!da pelos proble- ,PROGRAMA PARA d-l\'ms DE AGOSTO DE 1946 mos um ambiente de conCOf-
riormente tomadas pela Supe- mas da guerra, um intercam- - D�a 3, Sáhado - "S�iree", com início às .21 horas. .',. r�ncia leal' e lógica, que deci-
rintendência da Moéda e C�é- bib com o Tesouro ao qual rm-.

DIa 12
:- Gran9.e ,B�uJ.�. Besta" Come.mo!,ahva do 74° Amv,ersano de dIdamente influenciará no

d·t tid d 1 -.

. sua Fu:ntdaça'O, com InICIO as 22 !:toras.
. C b t

' .

1 O, no sen o e reso ver a prestarao uma Justa remUTle· Dia 18, Domingo _ 'Fésta Llllfantil, em Comemração ao Aniversário
om a.e a CrIse.

angustiosa situação financei- ração, a lurÜiS)âan�ári6s, sôhre I
do Ch_lbe, co� início à� l�-�l��as. Ell� �('J?U�'?a "Soirée daiS 20 às :2.4 hs. 'PrecIsa�os, e

.

urgente, da
ra do p.a:ís. Entrando em ou- export.açao. Os decretos repre-

DIa 24, Sa:bado - Sou'ee, com InICIO as 21 horas. . grande mdustna. Mas
-

nas'
tras considerações de or!dem' �

atuais condições do Brasil, a

técnica, o ministro da Fazen- . pequena indústria tem como

����Ê:fr;2rlf�t:� IPII:'l�nll},111 ::::::D:::�� . ��f:��,:��;;�:�;�;'
ª;'����}��t���\ · :<11111 m{�]nIIJIR �:�:OCC�!:LU::'

�t�/:Fiiii�

\ FlorlanõPollt, 3 (je Agosto de 1946

Vem ao Brasil o Ministro, tarrela Otávio
Mantevideu, 3 (U. P.l.

de Janeiro, o Ministro do
da viagem não transpirou,
cara ter 'oficial.

Pa�tirá, amanhã, para o Rio

Exterior, S1. Lerre te: O motivo

porém �abe-se que não tem

A cendecorecée conferida ao

general' 'falconi�ri',da Cunha
Belo Horizonte,' 2 (Via .aé�l'decorou o general Fãlconíert.

rea) - Dentro de breves dias Espera-se a 'pres�nça do Nún-}
será feita entrega da, comenda leiO apostólico do Rio de Janei
da Ordem de Sa:n Grégório, o ro, que virá fazer entrega so

Magno, com que o Papa con- Iene da comenda.

Depois de viver 10 anosna Europa.
Rio, 2 (Via aérea) - Eritre uma freira,. teve de abandoná

os passageiros do "Anie Johri-. lo, fazendo uma longa camí
son ", está a frei.rá Rita Rosa! ilhada a pé, frizando que a

Santos, da Ordem Franciscana Igreja depois foi utilizado pe
brasileira, que há 10 anos se lo comando nazista como forte
achava na Holanda e agora ré- e só depois da retirada dos ale

gressa ao Brasil. ,
mães voltaram as relígtosas a

Falando á imprensa, a frei- ocupá-lo."
.

ra Rita Rosa Santos disse 'ser. .Coneluíndo," afirmou I que
natural de São João da Vigia, traz a pior impressão possivel
em Mlmas Gerais. Encontrava- da guerra, não· pretendendo
se na Holanda, no Convento deixar mais o Brasil, porque a

Nazareth, em Oirschot, quando saudade da pátr-ia é maior do
irrompeu, a, guerra, - e devido que a saudade da farníl ía .. Dís
aos bombardeios dos alemães, se, também, que irá para. o

durante os quais .perdeu a vida Colégio São Francisco.

..
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