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j pacificavão da politica nacional, com a sQ-idariedade da' U.B.N. e do P.S.B., não é ii chave do

� enigma brasileiro. Quaado muito, valerá, se bouver eficiência na colaboravao, por uma forte bar
ragem democrática' às investidas dos extremistas. O Brasil não vive só de política.' ·Que ii navão
se moralize' 'pelo trabalho, pela lei, pela ordem, pela seriedade e moderação DO comércio e na

industria, em todns os seus sectores !

E quem saberá as .causas 1
Buenos Aires, 6 (U. p.) é esta uma boa oportunidade

mm um edltortal intitulado para traduzir em fatos a PQ
"Estamos em dívida com o lítica amerícantsta, apregoada
Brasil", o vespertino "La Ra- de "boa vizíuhamça.". "En
zon

" diz que o trigo não chega quanto não se firme tal polítí
ao Brasil .apesar dos compro- ca com realidades concretas
misso oficiais. Acrescenta que que significam indubitável
as poucas vezes que êsse pro- mente a existência de senti
duto tem chegado, não dá pa- mentos de amizade, ela não
ra satisfazer as necessídades deixará de ser uma simples
de cêrca de 50'milhões dê pes- frase protocolar".

• soas que habitam o Brasil. '

Destaca "La' Razon" que oFlorlanópolls- Quarta-feira 7 de Agosto de 1946 I N. 9802 "La Razon" diz que ignora assunto, visto do ponto de vis-
----------,..----, as causas disso, porém assina- ta da conveniência, é neeessá-

la que não são por falta de ce- •

Parecem aproximar�se de um novo ponto perigoso �::i�fi��S v;:m��s��!S�t���= ��J�I:���[:�ii:�E:�:o��i��trário.LONDRES, 6 (De Edward, americana na Alemanha, má- cão. norte-amerteana na CO.n- os procedentes de outros paí-
Boberts, da United Press) - quina industrial essa que os ferência da Paz, por não. a- "Também não queremos a-, ses, que ofereciam o produto
As relações entre a Russia e

I
russos se julgam CO.m O. direito. polar as propostas do. CO.nse- creditar - prossegue o jornal em condições mais favoráveis.

as potencias oeídentaís pare-I de obter a título. de reperacões lho. de lIinistrO.s do. Exterior, - que se queira especular pa- O grande consumo de trigo
eíam aproxímar-sa de um nO.-' de guerra,

�

,para a cooperação -mternaeío- ra se obter vantagens com a pelo Brasil deve 'ser levado em

vo ponto perígns», em virtude I O porta-voz ofícíal em ques- naP'.' fome e necessidade de uma conta quando se normaliza a
do. ataque da Rádio. d� lIO.scO.u I tão. é O. dr. .Benjamím La.n, O. grande nação irmã, que m�re- produção mundial e .a Argenti-eontra os EstadO.S Unidos,

I qual afirma que os norte-ame-!' 'Notas ·poll'll·cas ce � nossa SImpatia_e consId�-lna tenha d� competir c,om os

Um porta-voz ofícíal do. ríoanos não. têm a intenção' de I raçao. Mesmo que nao se quer- E.stados Unidos, Canada, Nova
Kremlin acusou uma casta mi-! usar a bomba atômica apenas ra trazer à tona, por motivos Zelandia, Australía, Russia,
Jítar norte-amerfeana de estar I para fins defensivos, Enquanto os reznenes- econômicos e políticos, ques- França e êtc.
preparando. para si O. eontrôle I Acrescentou que "O.S Esta- cen res da magr� fileira- tões meramente humanitárias, "La Razon" termina dízen
da energía atômica e que O.S' dos Ilnídos já manifestaram zinha udenista aguar.dam, outra deveria ser a nossa ati- do que a dívida com o Brasil é
Estados Unidos estão. O.rganj-! sua intenção. de continuar a tomados de impaciência e tude nesta emergência". sobretudo uma dívida "moral
sando uma poderosa fôrça ar+produção da bomba atômica, de nervosismo, os têrmos "La,Razon" expressa, que imprescindivel".
mada "cO.m propósítos ofensi- acompanhando isto. com eon- salvadores ou fá tais da
vos". Acrescenta que "ta.is' versações sôbre a dominação. anunciada coalizão, a bre

maquinações malfcíosas

amea-,
mundial e que o PO.vO. norte- va mocideâe con terrán�a,

�am O. êxito da Conferência da. americano' deVe(l'á. liderar a agregando-se em tôrno dos
Paz de Parfs, W1Z mundial, a. fim de facili- postulados políticos do P.

Os russos acusaram também tal' a colaboração 'internado- S. D., dá edificante exem-

os norte-amreíeanos de estar nal'", _ pl'f?: r;1e coniianç« l'lª)<e.tno-
deliberadamente destrnlndo a A Agência 'Tass, em despa- erecie: .

, :�,
maqulnâría industrial alemã, eho de Paris para. MO.scO.u, À perspectiva de ob te
na zona de ocupação. norte- continua criticando. a delega- rem fàcilmente, pelo õori-

ch-avo, tudo quanto não

lograram pelas urnas li
vres, dispersam-se os opo
sicionistas.
Pouco lhes importa que,

russos nessa ansiada e 'resfolegan
te maratona para o acôr
do, fiquem pela pista, como
lastro incômodo, as pró
prias convicções democrá
ticas, de que tanto se

jactavam. De som e n os

que ambições singulares e'
pessoais sacrifiquem, ago
ra, como concorren'tes no

civoe e perigosos, altivos e

leais companheiros de re

fregas passadas.
,. I l"t t

De nenhum valor, tam-

VarlOS OS I U OS bém, para êsses que, até
acordados, sonham com a

paternal tutela da coalizão,
o conceito que o povo ve

nha a firmar sôbre as suas

atitudes. E' que o povo
-- sem cuja intervenção
não há democracia - iá os

não interessa, porque as

esperanças dêsses políticos
desertaram do interior das
urnas para se localizarem
na boa-vontade dos vito
riosos de 2 de dezembro.
Diante dêsse triste es

petáculo, aplaudamos e

bendigamos a radiosa mo

cidade barriga-verde pelo
bem que está fazendo à
democracia brasileira.
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Traido pela' fome. UID
irmão de Gcsbbels

FRANKFURT, 6t(U. P.) - R'evelou-se que Conrad Goeb
'bels, irmão do "ex-mfnístre da .Propaganda, nazista, esteve es
condido durante um ano nas montanhas e que apenas foi
traido pela fome.

Funcionários do governo militar anunciaram que tam
bem a esposa, filha, sogro e cunhada de Oonrad Goebbels so-

,

frerão penas de prisão de quarenta dias a um ano por o terem
auxiliado a viver secretamente numa cabana nas altas mon
tanhas de Odenwald. Disseram aqueles funcíonáríos que
Goebbels foi encontrado depoís de sua fil,há" ter aparecido
nas proximidades da aldeia de Airlinbach, onde 'tentou ven

der seus documentos de identidade para' comprar no merca
do negro alimentos para seu pai.

Argentina. .pretende
. cOlDprar tratores
A

BUENOS AIRES, 6 (U, P.) - Os círculos comerciais in
formam que a Argentina está negociando com a missão co
mercial sovíétíca, que aqui se encontra, a importação de tra

I tores e maquinaria agrícola da URSS, enquanto os russos

procuram obter óleos vegetais em troca.
Os 'círculos, comerciais dizem que o assunto está estreita

mente ligado ás investigações realizadas atualmente pelo go
vêrno para determinar as necessidades de várias zonas agrí
colas do país.

Moscou acusa o Canadá
LONDRES, 6 (U. P�) - O radio .de Moscou lançou rim

ataque contra o Canadá, citando um artigo do órgão oficial
soviético "Pravda". ° artigo em questão declara que a recente
acusação de que espiões russos operavam no Canadá foi en
corajada pelo governo canadense "a fim de Injuriar política
mente a União Soviética".

O articulista diz ainda que "ao patético final da infeliz
comedia, seguiu-se o julgamento, na semana passada, de um
oficial russo, em Seattle. Esse oficial era adido á nossa ém
baixada nos EstadOlS Unidos".

IS"

a. Serão extintos
RIO, 6 (U, P,) - Estamos informamos de que sábado

último, na reunião ministerial, ficou assentada a extinção
dos 'institutos do açúcar, do alcool, do pinho, do mate e do
�,��i, bem como do Departamento Nacional de Informaçõe,·
Essa providência determinará a. dispensa de milhares de ser

vidores daquelas autarquias e do DNI caso o govêrno não resol
va o seu aproveitamento, limitando-se, apenas, a mandar fa
zer as indenizaçõés, como no caso do Departamento Nacional
do Café. A propósito, o ministro do T,rabalho fez, hoje, estas
declarações, confirman(1o a extinção daqueles órgãos:

"O adjetivo do govêrno é defender os interesses do povo e

pugnar pelo eqUilibrio social e econômico. Não há interesse na

manutenção .de órgãos e serviços que não tragam real benefí
cio á coletividade". Além daquelas autarquias, desaparecerão
muitas; com,i-ssões, tudo num total de' vinte e três ór-
gãos.

'

Novos tremores de terra
CIDADE DE TRUJILO, 6 (J. P.) - DepoilS do grande tre

mor de terra sentindo ao meio dia de ante-ontem, verifica
ram-se t.remores menores. Houve danos em alguns edifícios,
incluindo velhas igrejas, mas não ocorreu destruição e não
houve mortes.

granelIncêndios a
"

. TERESINA, 5 (Via Aérea) ._ Continuam irrompendo in-
cendios nos diversos bairros desta ca!pital. ÁS 13 horas de on

I tem verificou-:se o mais violento d'esses sinistros, ti tal foi a
-------------

sua proporção que a fumaça escureceu toda a cidade, en

Sentenciado chetlkiO-la de palhas. queimadas. Dezoito caJsas foram destrui-
das repentinamente na rua Gatbriel Ferreira, ficando as po-

à morte bres familias completamente sem nada e em tal desespero
que mais se pareciam loucos.

Depois· de 9 anos de exílio
ASSUNÇÃO, 6 (U. P.) - O ex-presidente do Paaaguai,

coronel Rafael Franco, regressou ao seu país, depois de nove
anos de exilio, em consequência da anistia concedida peta
presidente Morinigo.

O coronel Franco, que chegou p01' via fluvial, foi recebido
entusiastica'/ínente por uma multidão composta principalmen
te de membros do seu partido, o febre1tista, que o acompa
nharam até a sua residencia.

Em discurso de improviso, o coronel Franco disse co

operará com as autoridades paraguaias a fim de que se chegue
(Í. completa "normalização democrática" do país.

Londres, 6 (U. P.) - A
Agência Tass informa, em des-

C 1pacho de Belgrado, que o ex-.« omp oi» parapremier Miland Stojadinovic e

dois outrü.s colaboradores do bar o goveArnopremier fantoche da Iugoesla-
via, gal. Milan Nedio,

-

foram LUXEMBURGO, 6 (D. P.) --'- A- aJgência belga informou
sentenciados à morte, pela que foi descoberto um "Icomplot" para der,rubar o gov'êrno e

Côrte' Militar de Belgrado. , que três ofidais foram presos.

/
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Aos nossos

Agentes
Leiam todo dia esta coluna

até o flm
PedimOll avi.ar. por telegra

ma. quando o jornal não chegar'
no mamo dia.

QUEIXAS E RECLAMAÇõES
PREZA.DO LEITOR: Se o" que the

interessa e, realmente, uma providência
"ara endireitar o que estiver errado ou

,

para. Que alguma {alta não se repita; e

NÃO o escândalo que a sua reclamação
ou queixa poderá vir a causar, encami
n'le-a � SEC':AO REÇLAMAçOeS,
de O ESTADO, que o "�so será levado
sem demora' ao conhecimento de quem
de direito, recebendo v. s, uma informa

çio do resultado, embora em alguns ca

sos não sejam publicados cem a recla

mação nem a providência tomada.

I

II
'I

DOENÇAS NEBV-?SAS
Com os progressos da medielaa.

hoje, as doenças nervosas, quantia
lI;8tadas em tempo, são males per.
feitamente remediáveis. O �llrandei.
Jiismo, fruto da ignorância, so pode
prejudicar os ind.ivídnos afetados d.
tais enfermidades. O Serviço Na.
t:ional de Doenças mentais dispõ,
de um Ambulatório, que atende gr..
tuitamente 08 deentes ·nervosos ln.
'digen$ea, na Rua Deodoro 2Z. da. ,
is 11 oboru. tHàrilUlleDM.

Laboratório
Radio:-Tecnico-Electren

Fundado em 1935
M<!ntogem de rádio., Ampli

ficadore.-Traó.mi••ol'e.
Mabrial importadD direto

mente do, U. S. A.
Proprietário

Ofomu Georges Bõpm
Eiectle - Tecnico - Profi..ioJ'oJ

formodo no Europa
Florianópoli.

�uo João Pinto n, 29 -- Sob.

•

Atenção
A INSTALADORA DE FLORIANÓ
POLIS avi.a ao. instere••ada. que
recebeu, diretamente da Ingloterra,
motare. elétrico. trifá.icos. 220
"alta, 50 ciclos, 1400 rotações, capa-

cidade de 1/2 a 10 HP.
Preço. relativamente baixo•.

Recebeu, também, medidore.
(Relógjo.) para luz.

Rua Trajano n. 11 - Fone 1674
JOÃO CASCAEm

AUMENTE
seus negócios em São
Paulo, confianclo-os a

MARIO SCHAEFER
Representante

Cai,\a Postal. 5156
End. Tel. : MarielyI

Oficina Siômara
ELECTRO-MECÂNICA

Can.ertam-.e Geladeiras, Registra
dora., Numeradorail, Carimbos,
Mimiúgrafo., Máquinas de EIiICTe-

ver, Calcular, Co.turar etc ...
Enrolamento. de Motore., Esta
hili.adores. Voltímetro. e demais

aparelhos elétricas.
Atendem-.e chamado. foro da capi,
tal .ob a direção dos srs. ERNESTO
WOJCIKIEWICZ IR. e ADOLFO,TREMEL

Rua Victor Meil elIell n.O 18 !(PORTÃO)

Decreto de 24 de [ulho de 1946

O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE
Dispensar:

Edmundo Pereira dos Santos da função de
Auxiliar de Escritório, referência VII.

Decreto de 2 de agôsto de 1946

O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE
Retificar:

O ato de 16 de abril ele 1945, que refor
mou Waldemar Domingos de Andrade, solda
do da Fôrça Policial do Estado, por ter sido

ju1gadu permanentemente incapaz para o ser

viço militar J percebendo o vencimento anual
de Cr$ 1.028,00, correspondente a oito anos

de serviço púbJico, quando deveria ser de o.

Cr$ 3_600,00 anual, por ter sido acidentado
em objeto de serviço,

Decretos de 3 de agôsto de 1946
O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE

.

Justiça Trab«Hhista
PROCESSOS EM PAUTA PA
RA JULGAMENTO; MES DE

AGOSTO
Dia 7, ás 14 horas

PROCESSO N. JCJ-91j46
Reclamante: Valdemiro Jo

sé Vieira.
Rleclamado : Cia.

trias Gerais, Obras
Objeto: Férias.

Dia 8, ás 14 horas
BROC.ESO N. JCJ-99j46
Reclamante: Terezinha Cou

tinho.
Reclamado: AlJoerto H. Schü

tzs.
Objeto: Aviso-prévio,

Dia 9, ás 14 horas
PROCESSO N. JCJ-92j46
Reclamante: Orlando Puer

ta.
Reclamado: Irmãos Cesário.
Objeto: Anotação de cartei

ra profíssíonal e porcentagens
sobre horas extraordinárias.

Nomear:

Leôncio Duvoísin para exercer a função de

Sub-delegado de Polícia do distrito de Pirabei

raba, no município de Joinvile. (3625)
Alfredo Soares para exercer a função de

Delegado de Polícia do município de j'oinvile.
Reqverimensos despachados

16 DE JULHO
Indústria e Comércio Th. Kroetz S. A__

Sim, arquive-se o processo.
25 DE JULHO .

Carlos da Costa Pereira _ Pede pagamen
to da diferença de vencimentos - Relacione
se a importância de Cr$ 203,20.

27 DE JULHO
Pedro Pértile- Faggion _ Deferido, nos têr

mos do parecer do sr. Secretário da Fazenda
de fls. 22v, a 23,
Vitor Ferreira da Silva e outros - Defe

rido, nos ter-mos do parecer da Cespe e em

face do proferido pelo sr. Secretário da Fa
zenda. À Secretaria da Fazenda para os devi
dos fins.
Rêmaclo 0_ Seára _ Arquive-se.
'I'ruppel & Cia. _ Sim -. Relacione-se a

importância de 'Cr$ 2.154,70. (3572)
31 DE JULHO

Abrahão Salum - Auto de infração _ Dou
1 provimento ao recurso, reduzindo-se a multa
de Cr$ 100,00, procedendo-se na forma do
parecer do sr-. Secretário da Fazenda.
Parecer cz,. que se refe-re o a-üo de infração de

Abrahão Sal"",
Senhor Interventor:
O recorrente foi multado em Cr$ 300,00

(decisão à fls. 13) nos têrmos do art. 70, §
3°, letra c, do decreto n. 72, de 28-12-936, por
isso que as informações davam-nos como con-.
tr ibuintes que já so-frera pena anteriormente.

1 Daquela decisão ora recorre o autuado, de
'pois de fazer o depósito necessár-io (fls. 13
yerso), pedindo redução da 'lIl1ulta paca grau
mínimo do dispositivo citad0'1 ou seja .

"
....

Cl"$ 100,00, alegando ser infrator primái-io e

que G auto, anteriormente, lavrado não diz
respeito a êle recorrente, mas. à parente de
seu nome idêntico.
As infrações ministradas confirmaram aque

la alegação.
Assim, submetendo o processo à considera

ção de vossa excelência, opinando no sentido
de que se dê provimento ao recurso de fls. 14,
para reformar a decisão recorrida, reduzindo
se a multa ao mínimo ou seja Cr$ 100,00.
(Ass.) Ferreira Lima, secretário da Fazenda.

de Indus
e Terras.

I
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Famoso li n'im e n to, desde
1855,

.

para dôres reumáti

cas, nevrálgicas, torcedu

ras, inflamações, ciática etc.

ht'
.

Óleo Elétrico
do Dr•• C....re. de Gratb

.$1

I CONTRA
GRIPE
RESFRIADOS
OÔR,S"CABEÇA
NEVRAlGIAS E
OÓRES •• GERAL

SÓSEUSA

"

Clube Doze- de Agosto
ANIVERSÁRIO DE SUA FUNDAÇÃO

A Diretoria do Clube 12 de Agosto, comemorando o 74°
aníversárío de sua fundação, tem I'!- honra de convidar os ilus
tres consócíos e suas Exmas. Famílias, a comparecerem as fes
tas que serão realizadas a 12 de Agôsto próximo, em. seus sa

lôes, inclusive baile.
Oportunamente será divulgado o programa relativo a es�

tas festas.
A DIRETORIA

.........................1....------..

Dr, H. G. S.

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
Fone: 1448

Em frente ao �.ouro·
do E.tado

FIOrianópoli.s
MediDa Flrm. Nlrbal Alns·Ue Souza
Flrm.· L. da Costa Avila

Exame de sangue I Exerne para verH�caçao
de cancer, Exame de urina, Exame �Qra

verificação da gravidez, Exame <le escarro,
Exame para. verificação de doenças do
�ele, boca e cabelos. Exa:ne de fézes.

Exame de secreçoes.
�utovaccina!il e transf,usão de songues.

I Exame químico de farinhas, bebida.
café. Qguas, etc.

��------.-------I--�.------

ADVOGf-\.DQ'3 I'
Dr. OSVALDO .BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5

I Edifício Cruzeiro - Florian6t:l0lis.
�.----------------
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ASSINATURAS
Na Capital

Ano .. __ ... _ . .. Cr$
Semestre c-s
Trimestre _. _ . . .. Cr$
Mês .. _. __ .... _. Cr$
Número avulso _ . Cr$
N ú m e r o avulso
domingo _.... Cr$

No interior
Ano ... _ ..... :_ Cr$
Semestre Cr$
Trimestre ... _ .. Cr$
Número avulso... Cr$

80,00
45,00
25,00
9,00
0,40.

0,50

90,00
50,00
30,00
0,50

Anúncios mediante cont'rato

Os ortginais, mesmo não
publicados, não serão
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�A direcão não se respon-
sabiliza pelos conceitos . :

emitidos nos artigos
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Esportes

................ �
.

FARMACIAS D'E
'Farmácias de plantão, durante o mês d.

agôsto ;

3 _ (Sábado à tarde) ._ Farmácia Espe
rança _ Rua Conselheiro- Mafra.

4 _ Domingo _ Farmâeía Esperança -

Rua Conselheiro .l\lrafra_
.

10 _ (Sábado à tarde) _ Farmácia NeJ.
son _ Rua Felípe Schmidt.'

11 _ Domingo _- Farmácia Nelson - Rna

Felipe Schmidr,
17 _ (Sábado à tarde) _ Farmácia Mo

derna _ Praça 15 de Novembro.

18 _ Domingo _ Farmácia Moderna -

Praça 15 de Novembro.
24' _ (Sábad à tarde) _ Farmácia San

Antônio - Rua João Pinto.

25 _ Domingo _ Farmácia Santo Antôn�
_ Rua João Pinto.

- O serviço noturno será ' efetuado pela
Farmácia' Santo Antônio, sita' à rua JoiO
Pinto.
•••••••••••••••••••••••••••

1

TELEFONES MAIS I.'IECESSITADO�Bombeiros _ .. - _ - ...•... - - •• . • • • . • 13�tPolícia _ ..... .' .... _ .....•. .• 10,8'Delegacia O. P. Social ....•. -. - - -. 155,Maternidade . __ .. _ _ . _ .• __ • • 11
IHospital Nerêu Ramos .. - - -,.. •• 8�6-,Santa Casa - - . - - .••• -. 1051Casa de Saúde S. Sebastião . - •.••• U
61Assistência Muni.cipal .. - _ ... - ••• - 1651Hospital Militar -- - -- -- -- -- • • ••• 11
J<"14· B..C. . ... - - - - .. - - - - - - . . • .•• 1-�86"Base Aerea . - . - . - - -- - -- -- • • • • • • •

917- B. r. A. C. . - -. • - - - •••.• ' • •• 1588Capitania dos Porto. , .•. - - ..•. - - . •• 13
OS'16' C. R. ,, ••• 160,Fôr�a P�li�iaJ ... -- - -- ... - -- -- • •• 1�18PenitenciarIa ......•••..• - .. - • • •• 1021-:O Estado: .... H .... - •• - • • • • • •• !656
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.

: : : :: : : : : : : : :: i51�.,.
L. B. A_

.•. :
.... -

:
.... -- -- - --" i��F;mp. Fimeré!<la Ortlga '. _ , •••.• _. .
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LIRA ,TENI8 Cl�UBE---Sábádo, dia 10 de agosto, «Uma Noite de Neve»,
grande seírêe promovida pelo Grêmio Icaraí, filiado ao Institutó Brasil Estados �ni.
dos. Início às 21,30 horas: Traje:-sritas.: vestido de pelucía, branco; caval�etro�:
blusão russo, branco, ou terno escuro. Mesas a serem reservadas na Relojearía

Moritz, a partir do dia 5, à Cr $ 20,00 ..

,.SRA. CATARINA GALLOTTI
BAYER

� Aniversaria-se, na data de
hoje,

-

a exma, sa. C�arina
Gallotti Bayer, digna espôsa
do SI'. ctr. João' Bayer Filho.
_:prov,ecto advogado neste fôro e

..'Prof�ssor., da' Faculdade de Di
Jeito.

...

STA. ONDINA REIS
.

Regista a data de hoje mais
'Uma primavera da senhorita
Ondina Reis, fino ornamente
-da nossa sociedade. '.

•

�TA. IDA NEVES DA SILVA
A data que hoje transcorre

..assinala o aniversário: natalício
da gentil senhorita- Ida Neves
<la Silva, gracioso ornamento
:da sociedade local.

'"

:�MENINO ÉRICO' E ERÁSMO
Fazem anos: hoje, os meninos

,Érico e EráJSmo, filhos do sau

·doso conterrâneo Bruno Spo
.ganitz.

Os ma·ndalos do Presidente 'da
. República . e dos_· Deputados ..;:ANIVERSÁRIOS Rio, 6 (Via aérea) -A reu- parecer da sub-comíssão das plenário o� senadores e depu-

STA, MARIA BARREIROS níão da manhã de ontem da disposições transitórias come- tados consigam que o seu pra- SOCIEDADE RÁDIO GUARUJ�
Registamos, com prazer, 'na comissão constitucional era çaram então a ser 'dados. É zo comece a ser contado desde LIMITADA

,efeméride de hoje, o transcur-
esperada com o maior mterês- preciso, que se acentue, entre- a inllltalaçio da Câmara e do Resenh.a das pro,:umaçôes para ()

,BD do aniversário natalício da
se. Marcada para às 9, desde tanto, que sábado � domingo, Senado, respectivamente. Isso, I dia 7 de a�osto de 194�.senhontia Maria Barreiros, as � horas ao Palácio Tiraden-' o presidente e více-presldente entret�nto, � questão a�rta, 9,00 - B01� . ?I� para ��ce.diléta filha do, sr. Professor tes acorreram os mais destaca- da comissão realizaram reu- que ainda nao teve solução, AI

9,30 - Noticiário Guarujá.
,.:Barreiros Filho, nosso muito dos líderes, representantes de níões. Justiça Eleitoral será compos- 10,00 - Programa com Francisco

digno Diretor. 'correntes partidarias, jorna- Informa-se, que ficará as- ta de acôrdo com o ponto de Alves.
A distinta aniversariante, listas e os membros das comis- sentado o seguinte: O presí- vista defendido pela UDN e 10,15 - Artie Shaw e sua orques

.que dedicou-se ao magistério sões executivas do PSD, da dente da República terá cinco pelo tribunal de Justiça: 'Um tra.

públiiCO, leciona em uma das UDN e do PTB. Ouviam-se os anos de mandato, a começar de terço será composto de cída- 10,30 - Lira Pano Americana .

.classes do Grupo Escolar Lauro mais 'desencontrados comentá- 31 dte janeiro de 1946 até 31 dãos de reconhecido saber ju- 11,00 - Bazar de músicas.
:Müller, sediado nesta Capital. rios entre os proceres. Versa- de janeiro de 1951. Os deputa- rldíco, que também serão' es- 12,00 - Oferecimentos, musicais.
.Pelos seus dotes de espí-rito e vam eles sôbre o mandato pre- dos, terão quatro anos e os se- colhidos em lista triplice pela 14,00 - INTERVALO.

.coração, granjeou a professora sidencial. Em. seu gabinete o nadores oito. Caiu, assim, o Supremo Tribunal Federal. 18,00 - Programa da Ave Maria./
'Maria Barreiros, destacada si- sr. Nerêu Ramos conferencia- princípio da coincidência do Nos Estados os tribunais 're- 18,15:_ Alma Portenha,

, -tuação nos meios educacionais va caiu os srs. Otávio Manza- mandato, que, aliás, como o gíonais terão composição idên- 18,30 - Nelson Gonçalves.
de Floria�ópolis e, nós, caI? beira e Prado Kely, sendo, de- sr. Otávio Mangabeira salie.n- tica. Foi abolido o estado de 18,45 - Momento esportivo.
praz�r? egístamos sua data am.j pois chamados os outros pro-: tou foi coisa, que nunca exis- guerra. Essa figura jurídíca 19,00 - Ritmos de Tio Sam.

ve��rla, formulando votos de ceres, Inclusive os srs, Costa tiu nem no Brasil, ,�e� �m ou;- não e�is�i�á no _!!QYo ,texto,. 19,30 - Dep. Nacional de Infor-
.felicídades.

J Neto, Ivo d'Aquino e Soares tra qualquer constttuíção. E constitucional. Haverá, ape- mações.
Filho. Os últimos retoques ao possível, entretanto, que em nas, o estado de sitio preventí- 20,00 - Musicas d'e tôdn gente,

ANA MARIA LINS

I vo, que, aliás, O PSD pleiteou 21,00 - Musicas populares brasí-
A data de hoje a.sinela o ani- como questão fechada. O prím- leiras.

-versaria natalício da Sanhorita cípio é O seguinte: "O Con- 21,30 - últimas melódias .

.Ana Maria Li�s
N' 1 od

.

d 22,00 - ENCERRAMENTO.A anivllrlariante, grac'o3a figura gresso aciona pera ecre-
. -de nOlso lIociedade é filha do Snr tar O estado de sitio, no caso deI

:Zanzibar L�nI II de d.a Stelina comoção intestina ou de fatosSanford Lins.
que evidenciem estar a mesmaAnita receberá, por certo, na ,

-reaidência de lIua família, a visita a irromper". O prazo do esta-
-da. amiguinha. que a irão cum- do tIe sitio será de trinta dias,

. jlrimentar pela futiva data. que poderão ser prorrogáveis Acham-se abertas as incri-
«< por igual prazo. Findo êsse ções para matricula da Esco-

NAZARENO SIMAS prazo, caberá ao chefe do go-l la Preparatória de Cadetes, pa-
Transcorre, hoje, 'O aniversá- v�rno fazer -ampla apresenta- ra o ano de 1947, cujas íns-

::i'io natalício, do' sr. Nazareno ç� de contas �o Congresso. truções, aprovadas pela Por-
.Simas, elemento prestigioso no FICOU estabelecido que em ca- taria nr. 8.475 de 13 de Julho
-comércío local e grande aní- so comprovado, decretado o es- de 1945-e revigorada pelo Avi-
.rnador do nosso esporte e da tado de sitio terá o executivo S'O nr. 759 de 22 Julho de 1946,
nossa música popular, sendo poderes para suspender as estão á dísposíção dos interes- ,

um dos componentes, do já .ímum idades parlamentares de sados na Secretaria do 14° Ba-
ad

.

t De
� . determinados representantes talhã� de Cacadores.ronsag o conJun o momos

do povo, comunicando esse ta-. ,--__
'

_410 Rítmo.
* to ao Poder Legislativo para

dar licença, devendo. entre- IMPORTANTE!tanto, ser convocado 'O Con
gresso dentro de 15 dias no

máximo para aprová-la: E a

licença paea prisão só poderá
ser concedida por dóis terços
absolutos do Congresso. Ficou,
ainda, assentado que a Consti
tuição não terá disposições
transitórias. A exemplo do que

, acontece Com a carta. magna curiosidade era enorme. Então,
da Austrta, o último artigo, di- O Iíder da maioria leu o artigo
'rá que, simultãneamente; se- primeiro das díspostções tran
.rá votada, também,' pela 1\;s- sitórias, que está assim redi ...
-sembléia a lei constitucional gido: "São símbolos nacionais
do mesmo numero 1, resolveu- a bandeira, o hino', o selo e as

do UI.a.terias po1íticas, entre as armas vigorantes na data da
quais: intangibIlidades, Blpro- promulgação desta Constitui�
vação doe atos dos governos ção".
Vargas, Linhàres e Dutra. De,spertoti grande controver-
A "Folha Carioca" infórma sia o p8Jrágrafo único' desse ar

que o geperal Eurico Dutra, tigo, que peJ'lmiÚa.a criação
na oonferência que teve com pelos Estados de barndeli.ra e

os 1S1's.'Nerêu Ramos e Otávio escudos. O sr. Ataliba Noguei
Mangrubeira fez questão de sa- ra pediu a inClusão dos muni
lientar que não 'queria privilé- cípios. Falaram os srs. ,Arruda.
gios. Câmara e AdroaLdo Mesquita

O seu mandato deveria ter da Costa, Ivo d'Aquino e

igual prazo aos dos seus súces- Eduardo Duvivier, sendo a;pro
sares. Foi essa a razão porque vado com 15 votos contra 12 o

foi retirada do texto a emen- dispositivo. O &_r. Ner�u RamoS
da que mandava contar o pra- submete'u, após, a votos o ca

zo presidencial a partir da pos- pitulo do esta.do de, sitio. Os
se dos futuros governadores. srs. Café Filho, Guarani Sil
Aliás, a UDN já Unha apro- veira, Soaref? Filb.-o e Caires de

vado essa emenda com a con- Brito fizeram declarações con

dição, • entrettanto; de que o trárias ao, texto, tendo mesmo
mandato do che·fe do govêrno o representante fluminense
fosse de quatro anos. Tenni- fe.tto critica do que elstava,
nados esses entendimentos, o aprovado, que ele considera
sr. Nerêu Ramos foi à sala das at84ntar, principalmente, con

sessões, assumindo a presidên- tra os direitos dos rep:resen
cia dos trabalhoS. O -sr. Otávio tantes' do povo, pois permite
Mamgabeira e outros proceres Que suas imunidades sejam
tomaram lugar à mesa. A ,�'assadas.

Encontra-I. em futa o lar do .r.

·Roberto Coito Souza, funcionário
do Banco do Bra.il, e de lUa exma.

eiíp6aa, ua. Maria Aparecida No
ceti Costa Souza. com o na.ci
menta dá um 'robulto garoto' ocor'

MENINA NILZA-HELENA rido na Matern!dade de Florianó
polw, e qu., na p,ia batiam.l, re-

* Na data que hoje transcorre, ceberei o nome de Roberto. '

DR. JÚLIO TIETZMANN completa mais uma festiva pri-' .'

Transcorre, hoje, o aniversá- mavera a galante menina Nil- Movimento de passageiros
Tio nataticio do ST. dr. Júlio za-Helena, diléta filhinha do sr. da Panair do Brasil -S/A no

'Tietzlnann, provecto advogado Arquime-�es }\1.ilton da Silva, aéropôrto de Florianópolis:
.' na ,cidade de Brusque. alto �unclOnano da Standard Dia 5: Procedentes de C.uri-

,. Oil. tiba: José Eulogio R�sado ,

e

,SRA. CóRA DE OLIVEIRA • Alonso' Rosado y Rosado.
SANTOS, MENINO JORGE Dia 6: Com "'destino á pôdo

. Regista a efeméride de hoje Faz anos hoje, o inteligente Alegre: João Leonetti e Octá-
'o transcurso do aniversário na- menino Jorge, diléto filhinho via dos Santos; -com destino á
-talício da exma. sra. Córa de do ·sr. Jorge Manoel Vitória e São Paulo: Emilio Waqued;
Oliveira Santos, digna espôsa d� sua digna espõsa d. Berna- com destino ao Rio de Janeiro:
'do sr. farmacêutico Eduardo, dma Vitória, residentes em Maria A. Mattos, MaJIloel A. de
Santos, proprietário da concei- Campinas do município de São Souza, Dr. Henrique Rupp J1J.-
tuada "Farmácia Moderna". José. tnior e,JQsefina' B. Salem.

HABILITANDO-OS A OCUPAR. UM LUGAR DIGNO,
NO MUNDO. - Pequenos eleiiedos fazem Ainastica
terapeutica no ginasio de uma das. escolas britânicas

para crianças aleiiadas. O principal obietivo dessas'
escolas 6 educar e treinar meninos e meninas 'por
tadores' de defeitos físicos, afim -de que possam,

'ocupar,seu lugar no mundo (B. N� S.).

NASCJ:MENTo:TEN. ORION PLATT
A data de hoje regista o ani

versário riatalÍlcio do sr. Ten.
Orion Platt, distinto ofilCial da
Força Policiál do Estado.

Escola Preparatória
de Cadetes

«Aitúlt tem o prazlt:' de comu
nicar ao comércio e' ao público
locais que. brevemente, tl.'aIl.ferirQ
o .eu .erviço de tr.n.porte, do
Met'cado Públicr,o, 37, p8ra o Salão
Recard -- Praça 15, éom o fone,
16-96, quando lIerá anexada uma

.ficiente menlageira, para o de.
pacho urbano de pequeno. pacote•.
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AOS SOFREDORES COMISSÃO DE ESTUDOS DO�
SERVIDORES PÚRLIC()S

ESTADO

Para' Transporte Econômico Interestadoal

Escolha um lnternetlenel

o transporte pesado nas estradas exige um caminhão com

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

razões por que tantos operadores escolhem os caminhões

International para serviços entre Municípios e Estados.

O motor International "Diamante Verde", possante, econô

mico e de funcionamento suave, proporciona maior re�di.:.

ment? com'menor consumQ. de combustível - uma grande

vantagem nos transportes' a longa distância por estradas

acidentadas.

Procure conhecer melhor a série Internatíonal, pecHn4.-Doa
folhetos descritivos e

I

-
-

Co. OI produtos do .....r ...�
Honol H....._ot" V. S. obti.
o proteçOo d. 115,_ oi_
••_ItIoci.......

o

D
inform a

ç
õe s

compromisso.

sem

c_
Concesaícnértose
RAMOS & (IA. ..

Rua João Pix(to, 9 - ex. PoetaI 220 - Fone 1.64/Tel. Somare - Florianópolis.
,

ESCRITÓRIO JURtDI�O COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazendõ.'!s e e.mprêsaa
Diretor: dr. Elisiário de Camargo, BranCo,

ADVOGADO
Rua Frei Ro'gério', 54 - 'Fo'ne 54 - Caiu Postal 54

EDdereço telecr:áfi� "Elibrallco" - Lajes - Bt. CataM""

:&OVO HORARIO DA

,P. ALEGRE. VLORI.A!\'ó-
. POI,.1S - CURITJ.BA,
-

QUlNTAS E l>OM1NGOS
Deool�m de Fl9riaJll.ól.w!is,

,ás 14,15�
CUJUTilB·A -�.lh.Nó-POLIS - P. ,A .

SEGUNDAS· E 'I S
DecO'lagem �e Floriauópo}is •

. ás tu,OO hor;as .

"" ,,�A.CõES:1t.u.,�J.,' VAlUO - BD. L.�.
PORTA TELEFONE.

1.325

COMERCIA�E:. Dã um i If
vro à Biblioteea do

.
Centro Axza

démioo XI 'a� Fevereiro. Con-,
.triliuirás. aSsim. para -a ��

. ção' .cuJtnrol dos catal1'in,ens:es
de amanhã!
("€:ampanha pr�livr:o" do

C: Â. XI de �emc�)..

1. .,. que Napoleão Bonaparte
pedià apenas 1 metro e 52

centíenetros de altura, tendo
sido o maís baixo de todos Os

conquistadores da História.
,

2... que 0S gregos antigos,
gramdes consumidores de vi

nho, julgavam a água uma be
bida insalubre; só a bebendo

quando não tinham mais ne

nhum outro líquido para be
ber.

3 ... que as primeiras joias A �,"o. L.GALHARDO, ex-médico

de cristal foram fabricadas do Centro .E;lIIpírita Luz. Caridade
e Amor, comunica a m�dança

1>8,108 súmeros, antigos' habi- do.eu consultório paro a r'� do
tantes da Mesopotâmia; e- que Senado. 317. 2.0 andar, Rio de
também os egípcios, há 20.0. , ... Janeiro. -

.

anos antes de Cristo, atingi- (CONSULTAS Or$ 20.00),

ram nessa arte O mais alto ní-
ve.l.

•

14. .. que o categute, feito de
dntestínos de carneiro, e é fio

Encarrega-se âe:· compra, v.ellda, IIi··
de coser :tn.ais empregado na

peteca, leg;iliza�ão. avaliaçãG "I a4mi.

cirurgia em suturas internas;'
e que, de 10ã 40 dias após o

seu emprêgo, é o categute in-}
teíramente absorvido pelo or

ganismo.
5. .. que Mr, Randolph L.

Sweet, de Las Vegas, New Mé

xico, nos Estados Unidos, con
viveu durante três anos com

um camaleão; e que, das ob-I
servações. feitas, Mr, Sweet

chegou à conclusão de que o

camaleão não muda de côr só
mente por mímetísmo, mas

também. por gentilezas ou afei-

ção.
6. .. que a superstição em

prestou sempre à aparição de
um 'corneta indícío de coisas
.sínlstras: que a História está
cheia de casos Interessantes a

êsse respeito: e que, assim, Ó

grande cometa de 1556 pregou
tamanho susto ao arcebispo de

Mayença que êle se refugiou
no Mont Thu:nn, onde de ime

tliato milhares de ratos famín-
.

tos . o devoraram, afirmando
. Dr. CLARNO G.

dêsse modo o destino trágico GALLETTI
ao qual aquele prelado. pro- A D V O G IVD O

•
,curara fugir.' Crime e cív.l

1. .. que o"mel é um, dos Constituição' d. Soci.do...
poucos alínrentos que não exi-j NATURALIZAçõEs
ge dLgestão mo corpo humano,

I
Título.• Dealarot6"ips

pois essa função já se

reali.ZOl1
-.E;�crit. -

.•.
praço 15 d•.Nov. 23.

no corpo da abelha. l°. andor.
2. .. que existe, nas flores- .. R••íd, -- R,.ua Til'Qd.�nteil 47.

tas do norte do Brasil, uma�. ..

. FONE ". loftif;!
vore chamada beribá que é tão
inlfl�má.vef que, mesmo verde, . arba de ,seus súditos; e que,
pega fogo ,como o alcatrão. I então, os gran.d.es comercian·
3. .. que; ::necentemente,. res pagavam 100 rublos ánuais

Major Harry L. Bates, de Lo.ng pela li.cernça de usar bar'bas,. os
Beach, California, nos Estados oficiais,e cor,tezãos 60 rUlblos,
Unidos, cort.seg:uiu o.bter um os funcionários públicos 30 ru
gênero de cebolas' Sem cheiro hlos, e os camponese3 1 kopk
cruzanrlo a ,éebola comum com ao entrar numa cidade.
um. certo tipo de bu�bo. de lírio. 6. .. que, ém Chicago; no

.
4. .. que,. atualmente, -n-�. último '1lindar. do--fla:rk·· LaM; -

Ilh�s Britâ;nicas, há 1.066 mOf!- foi recentemente instalado o

teiro.s e co.nventos católiootl "Clube dos Cães", onde êstes
r01l;lianos, i'sto é, muito mais Q<)' podem dor.mk; comer, ''brincar,
que o.S havia quando o rei tomar banho·e embelezar-se,
Henmque VIII rompeu com o enquaIlJto suas donas distraettl
Papado, no século XVI, fun- se· nos andares I inferiores; e

dando a IgreJa Anglicana. que, para tomar canta doo ani-
5. .. que, em 1689, Pedro ó mais, existem alí 14 emprega

'Orarorle, tmr da Rússia, lançou dos, que lhes dispensam'tod'os
um original jmpostJo sôbre a os cuidados ne�

ESCRITóRIQ IMOBILIÁRIO
A. L. AL:VES

Rua Deedorc, A. j 5 -:- Foolis.

nistraçã'O de itir6vei, ..

O....rniza, 'tamli�m, I>a��.. para COI8'

pra de prc>prie<ladés pelo." h(stitutft�
de Previdência e Moutepjo Estadual.

PARECE.R N. 735/46

Antônio Pedrioi. aposentado no cargo .da
�lasse G· da carre�ra, extinta, de Artífice,
requer sua reversao ao quadro funcional".
2.-'"\ ''-Reversã·o'', segrrndovovart. t8, do de-:

ereto-lei n. 572. de 28 de outubro de 1941
'" e o ato pelo qual o aposentado reirrgressa
fia serviço público após ver-i ficação, em pro ..

cesso, de que não subsistem os motivos da
aposentadoria" .

� 3. Além do requisito "idade, Que é impera
tivo: - "o aposentado não poderá reverter á
atia-idade se contar mais de cinquenta e oito
a11O,!J' de idade' -, a lei exige a satisfação'
de dois outros, igualmente indispensáveis. pa
ra que o inativo' possa ser revertido: a) ca

pacidade para o exercício da função, provada
"O'y inspeção de saúde; b) existência de vaga
quando se tratar de cargo de carreira e are.
versão Iôr a pedido.

4. Na hipótese do processo, em Que o de
ferimento do pedido estaria, 'pois, preliminar
mente, condicionado ao cumprimento das exi
�ênci<l.s estatutárias acima arroladas. há ain
da que considerar o seguinte: a carreira de Ar
tífice é extinta, isto é, os cargos serão su

primidos do Quadro Único do Estado à me

,dida que forem vagando. Ora, ,a reversão,
qtte deve ser feita no cargo anteriormente
ocupado; ou no que lhe corresponda, em .caso
de transformação, não pode, entretanto, se

gundo a jurisprudência dos órgãos da adminis
tração do 'país, se verificar, em cargo extin
to. Aliá.s, a reversão, como a readmissão. "é
facultativa, o Govêrno poderá concedê-Ia, isto
é. concedê- la-á ou não, conforme j ulgar ou

tSO conveniente".
5. Em face do exposto, somos pelo indefe

rimento,
S. S., em 22 de maio, de 1946.
Ca-rlos da Costa Pereira, presidente.

• Milton Leite da Costa. relator.
Gustavo Neves
J. Batista Pereira
Aprovado.
1·8·46.
(ilos.) Udo Deeke

--------------------�----------------------------------,------
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21.08· sessão regimental, e"! 31 de julho de 1946
À hora reg imental, sob à presidência do sr.

.edr. Ylm,ar Correa e �on: a presença dos srs,
. conselheIros S�v�ro Simões, José Benedito
.salgado de Of iveu-a e Jairo Ca!lado, o sr. pre
.sldente decl�r.a aberta á ,sessao, funcionando

l
. como secretano, o sr. LUiz Osvaldo Ferreira
,.de Melo.

Expediente ---------..;.---------------------.----------
_

O sr. secretár-io faz à leitura da ata da ses-

;!:� aen����â�s�lue, posta em debates, é. aprcvaca

O 51'. secretário procede à le iturn dos se.
guintes documentos:
- Ofício da. Interventoría federal, encami..

nhando os segumtes projetos de decretos-leis:
-1°) que abre um crédito especial de

.

Cr$ 19.425,00; 2°) que abre divc r sos créditos
�.suplementares e 30) que abre um crédito es
pecial de Cr$ 69.000,00;

- Ofício do Departamento das Municipalí.
"idades, encaminhando OS segurntes {lroco"'SSOs:
429, da Prefeitura de Rodeio; 452, da Prefei
tura �e Campo Alegre e 41S0, :la Prefoitm-a de"
Canoinhas. .

EXPEDIENTE DA PRESmiNCL-\
Processos distribuídos

Ao sr '. Salgado de Oliveira - Projeto de
. -decreto-lei �a. Enterventor ia' federal. que abre
.. diversos créditos especiais, no valor g lobal de
Cr$ 69.000,00.

-

Ao sr. Jairo. Calládo - Projeto de decreto
lei da Interventor ia federal, Que al.re um cré
-dito especial de Cr$ 19.425,80; t-rojeto rle de
...cre�o-lei d� .Prefeit�r� de Rodeio, qUf fi xn (15
fer-iados .�lVIS e religiosos ; projeto de' decreto
'lei da ,Prefeitura de Campo ll!eg-r(!, ";IJC ahre
�m crédito suplementar d'.": C:-$ Jüü.c-o: pro-:

.. Je�o _ de decreto da Prefeitura de Canoinhas
. -que abre um crédito suplementar de

'

Cr$ 36.000,00. .

.. - ... -

Ao sr. Severo Simões - Projeto de decreto
"lei, da Interventoria federal, Que abre vários
-créditos suplementares no valor global de ....

-Çr$ 136.150,00.
-

1094 sessão reoimenta], de 10 de açõsto do! 1946
À hora regimental, sob à presidência do sr

-dr, Yl�ar Corrêa e com a presença dos s�s:
J'Conse.1helTos Severo Simões, José Isenedrto
�algado de Oliveira e Jairo Callado, o sr. pre-

=- sidente decl.ar.a aberta a sessão, funcionando

���fe��retarto, o- sr. Luiz Osvaldo Ferreira

Expediente
_

O sr, secretár-io Kaz à leiturA tia ata da ses�

:;�:� ae�!��s:ue, posta em debates. é apravada

? sr,. secretário procede à leituFa dos se
�gUlntes documentos:

- Oficios da Interventoria federak 'mca-
-minhando os seguintes proj etos de decreios�leis;
·

.lO) que abre um crédito esp!'<'ial de .... :.... _

-Cr$ 125.700,00; 2°) que abre um crédito es-
;Jlecial de Cr$ 314.300,00. .

- Oficio do Departamento das Municipali-
· ""dades, encaminhando os seguintes processos'
,49.5, da Prefeitura de CatlDinhas; 497, da Pre:
fettura de Concórdia; 226, c!a Prefeitura de

_Joaçaba; 449, da Pref.ei�ura de Jaguaruna;
498, da Prefe.!lura de 1 ubarãl>; 486, da Pre
fe!lura de Joaçaba; 475, da Prefeitura de Pa

:-1hoça;. 488, da Prefeituéa d� Orleães; 471, da
Prefeitura de Jaguaruna c 493, da Prefeitura

'. de Canoirbas ..

nicipal de Caçador, enviado em oficio n. . .

114/1.521, da 26-7-46, dando-se ao art. 2° a

seguinte redação: "Este decreto-lei entrará em

vigor na data da sua publicação, revogadas
as disposições em contrário».

S. S., em Elorianópolis, 1 o de agôsto de
1946 .

Em poucos minutos a nova receita _

Mendaco � começa a circular no sanguealiviando os acessos e os ataques da asmá
ou bronquite. Em pouco tempo é possíveldormir bem,. respirando 1in\e e facilmente.
Mandato alivia-o, mesmo que o mal op;a
antigo. porque dissolve e remove o m�c�s
que obstrúe .as vias respiratorias, minando
a sua energia, arruinando sua saúde, ta
zendo-o se n t Jr:se preaiaturaments velho.
Mandaco tem Ildo. tanto êxito qull. se ofe
rece com a garantia de dar ao "paciente
respiração livre e Iacil rapidamente e com
pleto .alivio do sofrimento da asma em pou
cos dias. Peca .Mend"to, hoje mesmo, em
qnalquer Iarrnácia. A nossa aarantla é a
sua maior proteção.

e

..endaco A�a!:.::.m
Agora tambem a (r $ 10,00

CONTA CORRENTE .POPUi..AR
Juros 51/2, 8. 8. Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S. A.
CAPTTAL: CR$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR-$ 13.000.000,00

Trajano, 23 .. FlorianópolisRua

parfamento Estadual de Geografia e Geolo
gia, inclusive quantitativo para alugueres da
respectiva sede local, durante o semestre em
CU1'SQ.

À vista da apreciável jnstificativa da des
pesa e informação da Contadoria Geral do Es
tado - com meu voto favorável apresento ao
Plenário o seguinte.

Projeto de resolução
O Conselho> Administrativo do Estado apro

va, nos têrmos em que se acha redigido, o

projeto de decreto-lei da Interventoria fede
ral, remetido com o ofício n. 520 de 27 de
julho de 1946.

•

S. S..,' em Florianópolis, 1°' de agôsto de
1946. ,

José B. Salgado de Oliueira, relator.
N. 212

O Prefeito Municip'al de Indaial submete
à apreciação dêste Conselho um projeto de Idecreto-lei que visa a abertura de um cr-édito
especial de Cr$ 30.568,00, por conta do saldo'
d� exercício anterior e para aplicação em ser-

/.Viços' de estradas municipais e outros tudo
conforme especificação detalhada, no pro-
cesso. '

O sa-ldo anterior que é de Cr$ 42.312,50,'
comporta o crédito especial ora solicitado.
À vista da justificada necessidade d:l des

pesa, com o meu voto favorável apresento ao
Plenário O seguinte IProjet� �e r�sol"çãoO Conselho Admlnlstratlvo d" Estado apro.
va,. nos têrmos em que se acha redigido, o

proJeto ?e decretc:lei da Prefe!t�lra Municipal Ide Tndalal, remetido com o OfICIO n, .

114/1.521, de 26 de julho de 1946, do Depar- "tamento das Municipalidades. ,

S'. ,S., em Florianópolis, 10 de agôsto de.
1946, IJosé B. Salgado de Oliveira, rel.tor.

IN. 213
O Departamento das Municipalidades envia

à �'pl'eciação dêste Conselho um projeto de i

de�reto-Jei d� Pt�fei'lura Municípal �e Ro-Idele, que vIsa fixar, para o exerclcio de

I1947, :O subsídio e a representaçãe; do Prefei
to, respectivamente, em Cr$ 1.000,00 e ....

Cr$ 500,00.
O referido .Departamento, pela, Secção Le

gal. Opi:llGU pela modificação (rO preâmbulo e:
aproyação do projetO. �. �

-

Neste mesmo sentido é o meu voto.
Pelo que, ofereço ao Plenário o seO"uinte

Projeto de resol1lção
...

O Conselho Administrativo dn Estado apro
va,

.

nos têrrnos em. que se acha redigido? o

projeto de decreto-lel da Prefeitura J\!{unicipal Ide Rodeio, enviado com o ofício n. 114/1.521,
de 26 'de julho de 1946, do Departamento das

I:Municipalidades.
S. S., em Florianópolis, 1 ° de agôst" de

I1946. .

.

José B. Salgado dr Oliveira., relator.
N. 214

A Prefeitura lIhmicipal de Canoinhas. por
interméd�o do Departamento das Municipali
dades. submete à consideraçélo dêste Conselho
Administrativo um projeto de decreto-lei que
visa dar a uma das ruas daquela cidade o
nome do cidadão Roberto Ehlke, um dos pio
neiros da colonização 'de Canoinhas. a quem
o município deve inestimáveis serviços, con�
forme esclarece o sr. Prefeito em radiograma
apenso ao processo.

F;m vista das inform;o.ções prestad.._. pelo re
ferid<> Prefeito, sou pela' aprovação do proje
to. pelo que apresento à Casa o seguinte

l'roj.to de resoll,ção
O Conselho Adll)inistrativo do Estado apro

va. nqs têr�os
.

em que foi redigido pela
Secç.'io. Legal do Depar\amento das Municipa
lidades, o projeto de decreto· lei da Prefeitura
Municipal de Canoinh.is, enviado em 'ofício
n.. 120/1.533, de 31 de julh" de 1946.

S. S., om Florianópolis, 1° de agôsto de
l�.

. S�ve·ro Simões, relator.
EXPEDIENTE DA PRESID�NCIA

Res"'uções expedidas
RESOLUÇAO N. 183

É ,aprovado, nos termos abaixo. o projeto.

de decreto-lei ,da Prefeitura Municipal d" Ibi
rama. remetido com· o ofício n. 100/1.432, de
10 de jnlho de 1946, do D.,partameD.to das
Municipalidades.

.

Texto de profeto di! dccreto-l.ei lW.s têTtllos
em q"" se a.chc red;gÜJo

Artigo único - O subsidio e a representaç;lo
do Prefeito Municipal, no exercício de 1947,
são fixados; -reSpectivamente, em .

Cr$ 1.200,00 e Cr$ 600,00 mensais, .revogada.s
as disppsiçi5es em eontrário.
Florianópolis, 1 ° de agôsto de 1946.
YI-mar Cor.rêa, presi.dente.
Publicada na SeCretaria do Conselho Admi

nistrativo do Estado, em 1° de ag.;sto de
Se1J"ro Simões, rdatot'. 1946.

, N. 210� Lula Osw.ldo Perrei1'4 ie Melo, secretári-o
A Prefeitura Municipal de Pal1!oça, JIOr administrativo. .

interméd;" 'do. De�Qrtamento das Municipali- RESOLVÇÃO N. 184
dadcs, submete à consideração dêste C....nselho � aprovado, nos têrmos abaixo, o projeto
Administrativo um projdo de decreto-lei que de decreto-lei da Prefeitura Municipal' de
dispõe sôbre o· descanso em f,eriados civis e Crescinma, remetido com o ofício D. 100/1,432,
religiosos, de acôrdo com os t'ls<>s e costumes de 10 de julho de 1946, do Dcpartamento das
locais. Municipalidades_
A medida visa dar cnmprimento a" dispos- Texto do pro;et" de Mcreto-lei '!O$ tbmos

to no art. 20, .do decreto-lei federal n. 6.459, em que se acho redigido
de 2 de maio de 1944. Art. I" - É declarado de utilidade públi-

Sou pela 'apro-vaçã" do projeto com a reda- ca, e fica o ExecutiV'O Municipal autorizado
l0 de agôsto de daç,'io ao art. 20, proposta pela Secção Legal 'a adquirir por compra, 011 mediante desapro-

do D. M., e, assi'm,
.

efereço à Casa q s�� priação, nos têrmos do art. 5°, letra i. com�

Se.,,"o Si..rwes, ;e1ator. guinte
" binallo com o 'ar!. 10, ambos do decreto-lei n.

, N. 205 I:'rojato M r�rolução 3.365, de 21 de junho de 1941, para a cons-

A Prefeitura Municipal de Caçador, por O ConseTho Admin�trati\'o do Estado apro- truc;áo de uma praça pública, o terreno de
intermédio do Departamento das Municipalida- va o projeto de decreto-lei da Prefeitura Mu- forma retangular, situado naquela cidade,
des. submete à consideração dêste Conselho nicipal de Pali)oça, enviado em. ofício n. .. _ com 125 m. de frente por 120 ditos de fun
Administrativo um projeto de decreto-Iei quel 114/1.521, de 26 de julho de 1946, dando-se do. pertencente a Zeferino Búrigo & Ir
dispóe soore o descanso 'em feriados civis e ao art. 2°· a' seguinte redação: "1!:ste decreto- mãos e a J1erdeiros de Pedro Bene�et, com as

re1igiosos, de acôrdo com os usos e costumes lei entrará em vigor na data da sna publica- seguintes confrontações: N. _' com a rua En-
locais. ção. revogadas as digposições em contrário". genheiro Fiuza da Rocha; S. - com a rua
A medida visa dar cuml'rirnento ao dispos- S. S., em Florianópolis, 1° de agôsto de Barão do Rio Branco;. L. � com a rua Santo

to no ar!. 20, do decreto-lei federal n. 6.459,· 1946. Antônio; '0. - com a rua S. José.
de 2 de maio de 1944. SevC'l''' .Simões, relator.

.

Art. 2° - 'f:ste decreto-lei entrará em vigor
Sou pela aprovação do projeto com a reda· N. 211 .

I
na data da sua public;o.ção, revogadas as dis-

dação ao art. 2°. proposta pela Secção Legal A Intervento<ia federal encaminha à apre- posições em contrário.
do D. M., e, assim, ofereço à Casa o se- ciação dêste Conselho um projeto de decreto- Florianópolis, l° de agôsto de 1946.
guinte lei Que visa a abertura de um crédito especial Yltna". Corrêa, ......esidente.
t Projeto de res()"'ção de Cr$ 69.000,00, por canta da arrecadação Publicada M Sec.etaria do Conselh<> Admi-

Nova Trento O Conselho Administrativo do Estado anr()o do corrente exercício e destinado ao pagatnen-) n!�trativo do Estado, em IOde agôsto de
Cl>nselho Admi-va o projeto de decreto-lei da Prefei.tura Mu- to de despesas feitas com a instalação do De- 1946. ' ··.kJal

nistrativo, por intermédio do Departamento
das Municipalidades, um projeto de decreto
.lei que abre UDl crédito de Cr$ 3.116,90 su

plementar a dotação 8-21-1 (operários do ser

viço de estradas e pontes), afim-de atender, a

despesas com melhoramentos de vários trechos
de estradas que se encontram intransitáveis. -

A Secção de Contabllidade do D. M. infor
mou flue o remanescente do saldo do exer

cício findo é j ustamcnte igual a importância
do crédito pleiteado.
Assim, estando o pedido justificado, sou de

opinião que o projeto deve ser aprovado nos

têrmos propostos pelá Secção Legal do D. M.,
pelo que ofereço à Casa h seguinte

Projeto de resolução
O Conselho Administrativo do Estado apro

va o projeto de decreto-lei da Prefeitura Mu
nicipal de Nova Trento, nos têrrnos em que
foi redigido pelo Departamento das Munici
palidades, e enviado em oficio n. 112:1.489,
de 22-7-1946.

S. S., em Florianópolis, 31 de julho de
1946.

Severo Simões, relator.
N. 202 ,

A ._prefeitura Municipal de Rodeio, por in
.termédio do Departamento das Municipalida
des, submete à consideração dêste Conselho
Administrativo' um projeto de decretro�lei que
abre um crédito de Cr$ 15.000,00 suplementar
a verba 8-21-} do orçamento do corrente exer

cício (operários para o serviço de estradas e

pontes) e que correrá por conta da anulação
das segujntes "dotações do orçamento vigente:
8·14-1 (Construção de meio-fio,

calçamento e pavimenta-
ção) Cr$ 10.000,00

9-34-2 (Construção de prédio
escolar) Cr$ 5.000"'0

Em ofício do sr. Prefeito está perfeitamen
te esclarecido o assunto, como também a jus�
tificativa. da operação ora pleiteada.
Ouvida que foi a Secção de Contabilidade

do Departamento das ]\1:unicipalidades, infor
mou que as dotações a serém anuladas ainda
se conservam intactas, enquanto que a dota
ção 8-21�1 que se pretende reforçar apresenta
um saldo de apenas Cr$ 3,70.
A Secção Legal do D. M. apresentqu um

Ilrojeto em substituição ao proposto pelo sr.

Prefeito..De formas que, nada -tendo .,J. opor
apresento à Casa, com Q meu voto favorável,
o seguinte

'

Profeta de ,esol;'ção
O Conselho Administrativo do E.tadl> apro

va, nos têrmos em que foi redigido pelo De
partamento das Municipalidades, o projeto de
decreto-Iei da Prefeitura �Iunicipal dc Roo'eio,
enviado com o ofiCIO n. 111/1.479, de 19 do
corrente mês e ano. I

S. S., em Florianópolis, 31 de julho de
1946.

Ordem do dia
A Casa aprova, por maioria de vOt03. os pa

:receres ns. 183, 184, 185, 187 e 214. Este pa
-recer, n. ?14, em virtude de seu caráter de-
-urgência, foi reJatado e votado_ mestnO ante!

.. .de sua publicação no
U Diário Oficial".

Vão à impressão os pareceres
N. 193 ._.

O Departamento das Municipalidades enca

:ninha à apreciação dê.te Conselho um pro
... .:)eto de deOl·et.,.lei, da Prefeitura Municipal de
Urussanga, gue visa fixat' o subsídio e are

"presentação do Prefeito para o exercício de
1947.

l!:sse �rojeto consigna Cr$ 1.350,00 mensais
�

j)ara o subsídio e Cr$ 675,00 mensais para a
· -:representação. Severo Simões., relator.

Atualmente percebe o Prefeito Cr$ 95000 N. 203
, de subsídio e er$ 475,00 para representáçà": O Departamento das Municipalidades enviou

A arrecadação do J\.Iunicípio de Unlssanga, a êste Conselho Administrativo um pl'ojeto de
�:no exercício passado, .foi de Cr$ 407.194,30 _

decreto-lei da Prefeitura Municipal de Mafra
oe a receita orçada para o corrente a'no é de qt.le visa abrir um crédito de Cr$ 133.430,00,
-Cr$ 450.000,00. afim-de suplementar várias dotações do orça�

Como se vê, entre urna e: outra, há um sal.
mento vigente.

., .do provável de Cr$ 42.805,70 _ O que não per-
Acompanha o pedido uma exaustiva exposl-

-mite nem justifiça o excessivo aumento pro- �:���e-:i�il��i�sa;���1t�u:1 situS;�ã:d�:itdiV�S:;:�'""1>05tO que aca�reta para o Município um., des- dotações a serem suplementadas, tendo de
'-pesa a mais de Cr$ 7.200,00. monstrado em documentos de fls. 7 a IS ane-Não há dúvida que ao Prefeito compete a xos ao processo, as despesas realizadas à .confjxaçã" do quantum rela.tivo ao seu subsídio ta de cada uma das dotações que pleitea re-
... :e� a stia' reptesertt:ação," m.2s·, ,",�d;tef-er1!ndunl ,. forçar. '

·,<lo Conselho Administrativo. Segund" a informação da Secção de Conta-Assim, de acôrdo com o di&posto no art. 17, . bilidade do Departamento das Municipalidades,'11. I, da Consolidação dos decretos-leis federais os recurSos de que dispõe a citada Prefeitura
:-JlS. 1.202, de 8-�1939 - 5.511; de' 21-5-1943 comportam ás operações pleiteadas, de vez qné
-e f_5l8, de 3-5-1945 - opino pela réjeição do li! d

. . .,

d
-

�roJ' eto. "de dee"eh�.lel· em' a'''rêpo. 'oferec'endo o
o sa o o exercICIO antenor e e ••••••••.

" , y • 'Cr$ 8.347,70 e o excesso de' renda do corrente
· ,seguiute substitutivo. respe,itado o 'lite'âiÍ1bur�: exercicio será de cêrca de Cr$ 174.489,20, 'con-DECRETA: 'forme __ demon$trativo de fls. 6,

ATtigo único - O subsídio e a representáção Assim sendo, sou nela aprovação do prD-,<do Pref�it" Municipal, no exercício de 1947, jeto, nos têrmos em que foi redigido pela.sá<> fixa.dos, respectivamente em Cr$ 950,00 e Secc.ão Legal d" D. M., pel" que ofereçn à
'-Cr$ 475,00, mensais, revogadas 'as disposições Casa Q seguinte
'-:em contrário.. Proj�t{J de resolução

S. S., em Florian6polis, 26 de iulho'de 1946. O C<>nselho Administrativo do Estado apro-
. J03é B. Salgado d.e OlifJeita, relator. V2 MS têrmos em que foi redigido pelo Ik-

N_ 194 partamento das Municipalidades, o projeto de
A Prefeitnra Municipal de Laguna, submete decreto-l�i. da Prefeitura �Cipal rle Ma

;li consideração dêste Conselho AdmInistrativ... fra. enviad" em ofício n. líZ/1A89, <\e 22 de
um projeto de decreto-lei que visa abrir um j-ulho de 1946.

,,,,,,,édito eSilecial de Cr$ 38.980,00 destinado' a S. S., em Plo.rianó·p.olis, 1 ° de agôsto de·
",tender diversas despesas que discriminou na 1946.

· -exposição de motivos apensa ao processo.. St!Ve-t"O Simõ�, retater.
De arordo eom as informações prestadas pela N. ze.4

·

:Secção de Contabilidade do Departamento <!.as A Prefeitura Municipal de Campo Alegre.
·;Mwücipalida.des....os <recl>rsoo _ daqu..la-- .Purei·. por ..Jnte.rmédio....do.•D.�Jlaljilmento_ d;lS' M»nici
tura suportam a operação pl�itcada. E por es- palidades, submete à consider;;.ção dêste Cl>n-

· -ta.r o pe4ido perfeitamante justi ficado, o{ereço selho' Administrativo um projeto de decreto
_:::à Casa, com o meu voto faverávd, .o seguinte lei que dispõe sôbre o deseanso em feria-dos

P'To.jet{} de 'TeS'OI.ução civis e religiosos, de acôrdo- cot:Q. os usos e

O Omselho Administrativo do Estado apre" eostumes locai•.
·

-va, nos tê-rmOs em que está redigido, O prDjeto A medida visa dar cumprimento ao diS1l<>s-
· -ele decreto-lei da Prefeitura Municipal de La- to no art. 2°, do decreto-lei federal n. 6.459,
· ,gun'l, enviado em oficio n. 110/1.474, de 18 <le 2 'd.e má;" de 1944.
.< do corrente mês e ano. Sou pela aprovação do projeto com a reda-

'5. S., ém Florianópolis, 30 de julho de 1946. dação aI> art. 2°, W-GpOsta pela Secção Legal
Severo St"mões, relat-or. do D. M.? e, aSS·lm, ofer�o ii. Casa o se-

.
N. 196 guillte'

A Prefeitura Municipal de Araranguá. por , Projeto de resclução
�nterméd!o do Departamento das Municipali- O Conselho Administrativo do Estad" :\lH'O-

. -dades, submete à consideração .dêste Couse· va o projeto de decreto-Iei da' Prefeitura Mu-
·

lho um prl>jeto de decreto-lei que fixa em .. nicipal de Campo Alegre, enviado em ofício

Crt 1.400,00 e Cr$. 800,00, respectivamente, o n. 114/1.521, dando-se ao art. 2° a seguinte
'SUbsídio e a representação do Prefeitx> para o redação: '" 1!:ste decreto-lei entrará em vigor na

-exe-r.cicio de 1947. ,

'data da sua publicação, revogadas as disposi ..
Entretanto. tendo em vista a informaçã,o da çeôs em contrário..

S�o de Cont'lbilidade do ref�ri<\". Del'arta-. S. S., em Plorial),Ópolis,
-mento de que a representaçã.o deve -ser sempre 1946.
'igual à metade dó subsídio, não podendo,

· :pori�so, ser superior a Cr$ 700.00, sou de opi ..
nião que deve ser rdeitado o projeto prO'pOsto
pelo sr. Prefeito para aceitar o que foi ela
Dorado pela Secção Legal do D. M.

Assim sendo. ofereço à Casa " seguinte
.

Projeto de resolução
O Conselho Administrativo do Estado apro

va, nos têrmos em que foi redigido pela Sec
ção Leg-al ·do- D. M. O' projeto de decreto-lei

�. da. Prefeitura Municipal de Araranguá, envia·
do em oficio n. 111/1.479, doO 19 do corrente
mês e ano. ,

S. S., fm Florianópolis, 30 de julho de
-1946.

Severo Sitnães, relator.
N. 201

A Prpff";�t1ra J\'fllnicipal de
:, submete à con,iideraçã;o clêste

Severo- Simões, relator.
N. 206

A Prefeitura Municipal de Biguaçu, por
intermédio do Departamento das Muuicipali
dades, submete à consideração dêste Conselho
Administrativo um projeto de decreto-lei que
dispõe -sôbrt;, o descanso em feriados civis e

religiosos, de acórdo com os usos e costumes
locais.
A medida visa dar cumprimento ao dispos

to no art. 2°, do decreto-lei federal n. 6.459,
de 2 de maio de 1944.

Sou pela aprovação do projeto com a reda
dação ao art. 2°, proposta pela Secção Legal
do D. M., e, assim, ofereço à Casa o se ..

guinte
Projeto de resolução

O Conselho Administrativo do Estado apro
va o projeto de decreto-lei da Prefeitura Mu
nicipal ele Biguaçu, enviado em ofício n. _.

114/1.521, de 26-7-46, dando-se ao art. '20 a

seguinte redação: "::tste decreto-lei entrará em

vigor na data da sua publicação, revogadas as

disposições em contrário».
S. S., em FlorianóPolis, 1° de agôsto de

1946.
Severo Simões, relator.

N. 207
A Prefeitura Municipal de Timbó, por in

termédio' do Departamento das Municipaida
des, submete à consideração dêste Conselho
AdministrativO' um projeto de decreto-lei que
dispõe sôbre o descanso em feriados civi e

religiosos, de acõrdo com os usos e costumes
locais.
A medida visa dar cumprimento ao dispos

to no ar!. 2°, do decreto·lei federal n. 6.459,
de 2 de maio de 1944.

Sou pela aprovação do projeto com a reda
dação ao art. 2°, proposta pela Secção Legal
do D. M., e, assim, ofereço à Casa o se
Nuinte

Projeto de resolu,cão
O Conselho Administrativo do Estado apr",

va o projeto de decreto·lei da Prefeitura Mu
nicipal de T'imbó, enviado em ofício n. . ...

114/1.521, de 26 de julho de 1946, dando-se
ao art. 2° a seguinte redação: "f:stc de:creto�
lei entrará em vigor na data da sua publica
ção, revogadas as disposições em contrário".

S. S., em Florianôpplis, IOde agôsto de
1946.

Severo Simões, relator.
N. 208

A Prefeitura Municipal de Indaial, por in
termédio do Departamento das Municipalida
des, submete à consideração dêste Conselho
Administ.rativo um projeto de decreto-lei que
dispõe sôbre o- descanso em feriados civis e

relirdosos, de acõrdo com os usos e çostumes
locais.
A medida visa dar cumprimento ao dispos

to no art. 2°, do decreto-lei federal n. 6.459,
de 2 de maio de 1944.

Sou pela aprovaçã.o de projeto com a reda
dação aI> art. 2·, pr�posta 'pela Secção Legal
,do D. M., e, assim. ofereço à Casa o se�

guinte
P,ojeto de nsol!.ção

O Conselho Adminístrativo do Estado apro
va o projeto de decretó-lei da Prefeitura Mu
nicipal de Indaial, enviado em ofício wn. . ...

114/1.521, de 26 de julho de 1'146, qando-se'
ao art. 2° a seguinte redação:·" �ste �ecreto
lei entrará em vigor na data da sua publica·
ção, revogadas as dispoSições em contrário".

S. S., em Florianópoli.s, 1° de agôsto de
1946. ,.

Seve1'O Simões, relator_
N. 209 .

. A Prefeitu.a Mnnicipal de Jaguarun�. pnr
intermédio do Departamento das Munidr>aJi
dade.. submete' à consideração dêste Conselho
Administrativo um projeto de decreto-lei que
dis-póe sôbre o d.escanso em feriados civis e

religiosos, de acôrdo com. Os usos e costumes
locais.
A medida visa dar cutnprimeoto ao d ;spos

to no art. 2°, do decreto-Iei federal n. 6.459,
de 2 de maio de 1944.

"

Sou pela apf\O'l7ação do proj�t.o eo", a red,...
<laçá() ao art. 2', proposta. pela Sec<;ão' Legal
do D. M., e, assim, o{ereço à Casa o se-

guinte,
'

Prqjero de reS<Í/v.ção
O Conselbl> Administrativo do Estado apro

va o projeto, dI' decrdo-Iei da' Prefeitura Mu
nicipal de Jagv.aruna, enviado em ofteto n.

114/1.521. de 26 de julhq. de 1946. dand",,,,,
ao art. 2- a seguinte redação: "tste decreto
lei entrará em' vigor na data da sua publica
ção, revogadas as disposições em contrário".

S. S., em Florianópolis, 1°· de agósto de
1946 ..

Torna-se público, para co

nhecimento dos motoristas, no
ínterêsse do socêgo público,
que é expressamente proibido
O uso de busina para chamado
de passageiros a porta de do
micílio, durante a noite. Aos
infratores será aplicada a mul
ta de Cr$ 50,00, e, o dobro na

reincidência, de acôrdo com a

letra d, III, artigo 123, do Có
digo Nacional de 'I'rãnsito.

PERDEU-SE
No trajeto do praia alo MercCldo à
ruo Felipe Schm.idt, um par de
óculos, Ped.�se à pessoa ·que.(1
encontrar entregClr na LiY1'o:ria
ModernCl, ao sr. Jaequetl. que será
gratificada .

REí'IRARAM SUAS CANDI- •

DA TURAS
'Tôdas as oeoidas, ínclusrve U

fabricada" eiu outros Estados,
retiraram suas candidaturas,
para nunar 110S lares catarí-

f:uenses,
- em vista da certíssi

ma vitória do aperitivo KNOT.

I Visite. sem compromissos

'LIVR1RIA ROSA

I R-ua Deodoro, 33
F Itlrianó.poli!

Livros novos e usados,
em diverso. idjomas.

A t�!lc:le ;encomend'sa de
obrai! editadas- no St8si.l
ou no e,strangeÍfo.

·'1
Lui:: OS'Valdo- Fçrreil'1}) de Melo, secretár�

administrativo.
RESOLUÇÃO N. 185

� 'apro.vado, nos termos abaixo, o pt'oje�
de decreto-lei da Interventoria f�éral, reme·

tido com o ofício n. SOS, de 11 de julho de'
1946.

.

Texto do />r"jeto rIe dccreto-l.ei nrn tê.."IO$
em que se acho redigida

Art. 1° - Ficam transferidas da verba
0.466 para as 3-1011, 4-140 e 4-148 as impor
tâncias de, ,r-espectivamente, sete mil crUzei ..
ros (Cr$ 7.000,00), oito mil cruzeiros , .

(Cr$ 8.000,0") e quinze' mil crlueiros .

(Cr$ 15.000,,,,,),
Art. 2- - �ste decreto-Iei entrará em vigor

na data-da 'sua publicaçã.o. revogadas a'S dia
posiç&es em cantrário.
Florianópolis, l° de agôsto de, 1946_
Ylmar C<Yr'ríla, presidente.
Publicada na Secretaria do Conselho Admi

nistrativo d" Estado; em 1° de' agósto de
1946.
L,,;:; OS'Va/Jo Ferrei,a. de Melo, secretário

admillistrativo .

RESOLUÇÃO N. 214
É aprovadoJ. nos termos abaixo, o projeto

de decreto-lei da Prefeitura Municipal. de Ca
noinbas, remetido com o ofício ti. 120/1.533,
do Departamento das Municipálidades.
Tcxw d() proieto de decreú>-Eei 1U>S têt·mo .•

em que se a.i:Ra redigido
Ar!. 1 ° - ;E:m homena(iem ao cidadão. Ro

berto Eh.1ke, um dos pioneiros da c"lonização
d.e �a,?oinhas,. a quem o município deve i_n�s�
t�mavels serVlços. e Que comemora, a 3 de
agõsto próximo vindouro, o cinqüentenário de
'sua chegada a então nascent� povoação, é da ..

_'do o 'seu nome à via pública Que se inicia na

linha, ferroviária, em frente à rua Eúgênio d,.
Sousa, nesta cidade.
Art. 2° - �ste decreto-Ie� entrará em vigor

no dia três de agôsto de mil novecentos e qua
renta e seis, revogad.as as disposic;ões eUl.

cQntl'árÍo.
L'lorianópolÍs, lo' de agôsto de 1946.
Ylma, Corrêa., presidente.
Publicáda na Secretaria do Conselho Admi.

nistrativo do Estado, em 1 ° de agôsto de
1946.
Luiz Osva.ldo Ffl'N'ewQl de Melo, seoretá.rtli>

administratioro.

."
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,Impregsa carioca
.

Domingo próximo será travado o sensacional embate peboUstico entre. os tra- notc�:!r:neS:po�����cadOSa���'
dicionais rivais 4vai e Figueirense. Caravana do Ar x Bocaiuva, ��o�o��eerr����, �e�:��iC:'e��:;

O J·ogo marcado para sa"ba,do I no Salão de Exposição de As-
,

'

• sociação Brasileira de Impren-
sa:

"Nasceu em, TubarâJo esse

corajoso Willy Zumblick, que
-partíu de sua terra rumo ao

Rio, por sua própria conta e

risco, a fim de mostrar seus:

trabalhos á gente carioca.
Certo, em Santa Catarína,

lhe disseram o mundo de trope
ços que um artista tem a ven

cer aqui, na Metrópole, a fim
de conseguir um salão onde
exibir seus quadros. Mas o fato
é que, alheio a complicações,
índererente a dificuldades, aos

I MOVIMENTO DOS OAMPEONATOS DA OIDADE trato a tudo quanto de dificil

pudesse deparar na terra de
São Sebastião .do Rio de Janei
ro, Willy arrumou suas telas e�

C1a55�fi-1 CLUBE I ��!I�:ã.', Vitórias IDerr�tas llômpafesj' Ponlos ,I Po�los l.gOal;;.I·goals. em dois pulos, eí-lo na Côrte
caça0 dos , ganhos perdidos, pro contra disposto' a transpôr tôdas as:
-

10 lAvai I 41 3 1 -
...,1 9: 13 6 barreiras e mostrar aos aman-

Amarga derrota dos alvi.negros. O jogo. O' movimento do
'

"-
tes d tes nlé tí

.

1 ° Figueirense 41 3 1 6 2i 18 11 es nas ar es p as icas aqui, no
placard. Os quadros. Os melhores. O juiz. A. preliminar. 20 Paula Ramos] 41 2 1 1 5 3 16 lO' Rio, tudo quanto realizou lá

Fínalmente tombou
\

o "Es- ;-'1 10
.

t d' 2° Caravana 3 1 1 1 3 3 7
f

7 longe, na sua bonita e ingênua
u_ IIU\UJllJ corrlJUOS mmu os e Jogo, ��

Tubarão.quadrão de Aço". Mandíco retira-se do gramado :>0 [Atlético � � .

2 2 6 1 � 20
De nome complicado, loirarInvicto e isolado á frente do contundido, voltando pouco de- 3° Bocaiuva 6 16

e dono de argutos olhos azuis,campeonato Amadorista, o Fi- pois de receber os curativos.
Willy Zumblick, é, no entantogueirense viu surgir, domingo, Aos 20 minutos em fulminante DiVISÃO DE ASPIRANTES brasileírssaímo..\E bom brasí-

o seu primeiro revés. investida, Calixto inaugurou o

I I Jogos I I ,- I I \ \ Ileiro, cheirando a terra úmida.Seu vencedor foi o valente e "escore". Transcorridos mais Classifi· CLUBE realiza- Vltôoles Derrotes Empates, Ponlos Ponlos ·Goals . -Goals.
f tí
.,., .

tadestrado "team" de Paula =a-. 15
.

t d ,caça0 dos
, I ganhos perdidos pró contra es iva e ingénua, e sua pm u-

au v.....[\;. mmu os um os +zagueiros ._--'--,--'_
ra. )

mos e o 'resultado da partida alvinegros comete "penalti" 1° 'Cal'avana 3 31 6 13 3
Willy pinta com emoção..alarmou o mundo esportivo que Chocolate transforma no 2° Atlético. 4

�I
1 6 2 12 9

dando aos seus trabalhos umflorianopolitano a julgar pela segundo ponto dó Paula Ra- 3° Figueirense 4 2 4 4 .9 10
traço de sinceridade que os tor-diferença de "goals" refletido mos. Quando faltavam 8 minu- 3°· Avai 4 21 2 :4:! 18 12
na dignos de, atenção e de

no "placard" .ao se ouvir o apí- tos para finalizar o 1° "half- 3° IBocaiuva 3 �1:1 2 5 i� aplausos também.to final do cronometrista: 6 x time", o "center-Porward" Au- 4° Paula Ramos 4 8: 8
Sem ter tido grandes mes-1. gusto em lindo estilo diminue

tres, o pintor catarinense fez-Foi um triunfo justo a que a diferença no "placard", assi- :la. DIVISÃO
se senhor dos segredos da artefez jús o grêmio da Praia de nalando o único ponto do Fi-

I I Jogos I I 'I I· I' I· 1 que abraçou, indo bem na pai-Fóra, não há negar, pois foi gueírense. Essa fase de jogo Clas�ifi- CLUBE realize- Vitórias Derr-otes Empefêa Dontos Ponlos ·Goals.! ·'G,'als. .

f' ndo- ·f'
t r a n sc o r r e u movimenta- 'caçoo dos ganhos perdidos pró I, contra ,sagem e a irman <HSe um 1-conseguido com o esfôrço que

2'
- gurista dos mais interessantes.bem demonstrou .as reais qua- da, aparecendo Chocolate co- 1° Coroados 1 11 3 1

. 731 5 A mostra do jovem artista, jáIídades de seus, "Ioot-oallers". mo o principal elemento em 2° Vera Cruz 2 ,21
'" 2 . 2 3 conhecida dos colecionadoresAnimados constantemente campo. 2° Olímpico 22 21 '21, 23 �l

3
do sul do país, onde já expôspor sua norme torcida, os' Veio o período final da con- 3° Colegial 1 1 7
com sucesso, realizar-se-á ama-paulaaamenses pisaram o ta- tenda. Muitos prognosticaram nhã, ás 15 horas no salão de.peta-verde com muita fibra a derrota do Paula Ramos. Mas

muito entusíasmo e muíta te'c- t 1
-

dO" d tít
.

t
.'

d ilh tt G Bit] h exposições da A. B. L". '

o.J.U a nao se 'eu. gremio o que cons I uem o conjun o o gui o, erson e '1 m o; São palavras assaz conforta-nica, não se intimidando com o major Araujo foi ganhando Paula Ramos atuaram bem, firo, Odilon, Marco Hamilton doras para o noso apreciado"cartaz" dos alvi-negros, qU€ tereno. Achava-se em condições destacando o centro médio e Cajú. Paula R�m:os - T�ni- cultor de arte pictórica e que.,até/então !Se limitavam á con- de batalhar até os últimos Chocolate e o guardião Nival- co.' Bona e Pedro, Loureiro, sobremodo nos enche de orgu-quista de vitórias. minutos. No Início
.

dessa fase do como os melhores' da tarde. GIl e Gessy; Gustavo, Nara, lho
'

O almejado triunfá, aliás o Adão retirou-se do gramado Do Figueirense apenas Chinês, Dutra, Carreirão e Alexan-
.

mais brilhante .obtido pelo.Pau- contundido num encontro com Jair, Adão e Augusto sobresai-. dre. !iiI------ �la Ramos no corrente ano, foi Carioni, voltando .pouco de, ram ...se. Muitos atribuem a der-I Marco foi o melhor elemento
satísfatêrio tanto para si corpo. pois. Aos 20 minutos Fornerol- rota á atuação de Chíriês. Ora,' do jogo. Flausino, Mongui
o AVa!Í e o Caravanaido Ar; li apossa-se do 'balão e centra o zagueiro alvi-negro estorçau- Jhott, Gerson, Hamilton, ,To
pois quebrou à ínvencíoílícade bem, a Calíxto que, em linda se como poude, quasi sozinho nico Bona, Pedro Dutra e Ale
de seu adversário, colocando-o cabeçada, marca o 3° "goal" para deter a ofensiva ,rudversá-. xandre tiveram boa atuação.
ao 1000 dos avaíanos, enquanto para o Paula Ramos; que é ria. Diamantino preocUlpou-S€

I
Golearam para o vencedor:

conquistou a 'více-Iíderanca acrescentado para 4, transcor- demais com o ponteiro paula- Marco (3) e Monguilhott. Ale- .1..juntamente com o "team" da ridos n minutos, por íntermé- ramense deixando livre os ou- xandres (2) e Gustavo foram
Base Aérea. doi dé um desferido pelo extre- tros dianteiros e entregues ao os artíjheíros do conjunto ven-

I
Uma derrota sairia mal pa- ma, Lázaro. Passados mais 4 traba1ho, de Cliinê�. cido. ' ADVOGA'DOS

ra o Paula Ramos, pois lhé 'da- mimttos regista-Be confusão Os quad,ros: 'Paula Iamos - Boa a aI1bitragem do. sr. Al- Rua ,Felip. Schm,idt 34,
ria uma .colocação desfa'V'orávél frente ao arco de Isaías;' Nivaldo, Naldi e Nelson; Mine- f:redo Nazareno.· Sala 3, Telef. 16-31
na tabelfl,' E nisso pensaram OS CaÍixtro apodera-se da, "re- la, Chocola.te 'e Luiz;' Lázaro, .. A assistência: As arquib.an-
seus rapazes que resol'Veram donda" e atira na trave, no qu.e Carioni, Calixtx)/ Fornerolli e cadas do campo da F. C. D. fi- ---����������
levar a sério a peleja, .,empre- aproveita Ma:ílJdico para aSSI- Mandico. FÍlgueirense -:-- tsaias, caram' Icompletamente lotadas,
gando a máxima força contra, nalar o penúltimo "'goal" pau- Chinês e ,Diamantino; Jair" sendo bôa a asistência. .

seu antagonista, afim de ven- lar.amense. Mesmo diante da Procópiole Adão; Nery, Wilson,
cê-lo, custasse o que custás-' supremrucia da equipe adver- Augusto, Ar:! e Albelardo.

,

se.
'

"

". sária os alvi-negros ·continuam O juiz: Diante de um' pré-
A -cidade recebeu a. notícia lu:ta:n:do afim de evitar novo no dificil de ser 8íp1tado a

com espanto, pois, o Figueiren- ":goal", ooÍlseguindo tambem 'atuação do sr, Newton Mon,gui
se já Se apresentava como fa- atacar, obrigando o guarda-:re- lhott n:ãú pode ser taxOOa d.e
vorito do "match" talvez, devi- des NLvJl,1do a f.ázertlificeis in- má. Suas decisões não prejudi
do ás' sensacionais vitórias ob-, tetvenções. Augusto sai da are- caram a nenhum dos grêmios
tidas últimamente. na levemente contundido, re- disputantes.. ,

Mas façamos justiça ao es- gressanldo imediatamente. Ne- A pr.eliminG.r: ás 13,30 ho-
qua:drão vencido. O seu tlio- ry" com' o tornozelo direito ras, como preliminar, defron
final les�ve Lrreconhedvel, a machucado, nada pode fazer taram-se os quadros secundá
sua linh.a média úm tanto des- O tento final: Faltando' ápe- rios, pelo caInIpeonato· da Divi
control�a e o seu quinteto nas 6 minutos para encerrar a são de AspiranteS, que a;g-radou
ataean�; devido. á eficiência partida Mand:iJco irivade a área ao público, finalizando com o

do, goleiro, dos zag:-qeiros e dos do "Esquad!râJo de Aço" e; nu-. apertado escore de 4 x 3, fa
n:�io� contrários, viu-se qua- ma jogada individual, burla' vorável ao Figueirense.
SI Intell'amente dominada e iln- novamente a vigilamcia de Com mais esse revés o Pé::m
possibilitOOa de mover-,se �om Isaias consignando o. 6° e úl- la Ramas continua no úl
maior rapidez. -, timo "goal" do Paula Ramos. mo posto... com �. "lanterni-
A marcha do "pl-acard": O Resultado: tricolores, 6 x 9.lvi- nha".

prélio iniciou:-se ás 15,30 ho- negros, 1. . Os quOOros formaram assim
ras, tendo como. "refferée" o Apreciação sôbre, 'os 22 cote- COIl'Stituidos: Figueirense
sr. Newton Mongui1hott. Trans- jadores: Todos os elementos Abreu, Aniba.l e Flausina; MQn-1

A PE UlTIM RODADA

Direção,de PEDRO PÁULO MACHADO

A
_ espetacular vitória
.de Paula Ramos

la. DIVISÃO

•

,'.

.oão Batista
Bonnassis

Or-s,
Adei'bal Ramos

da .$jlva
e

tines
RIT Z
ROI}'

., .

QUEM PERDEU1
Pelo u. Sílvio Soncinl no. foi

entregue uma carteira com algum
dinheiro, encontrada numo- da.
rua. de.ta cidade e que .e acha
à di.polição de .eu legítimo dono,
uma· vez que no. indique .inai.
identificadore. do objeto e ..u

conteúdo.

RITZ - Hoje' ás 5 e 7,30 !loras
:últimas exibições

A CANÇÃO DA RÚSSIA
Censura LIVRE'

, Preços: - ás 5 horas - 6,on
- 3,60 crianças até 10 anos

2,40 - ás 7,30 horas - 6,00-
3,60

'

...... ;;: lo "': •

ROXY - ás 7,30 horas.-
Última exibiçãoI '

'I'
Charles. BoyeI' -

.
Barbara.

Stanwyck - Betty Fields -
Robert Cummings

OS MLSTERIOS DA yIDA
Censura até 14 anos. -

Preço: - 2,40

RITZ a partir de 6a. feira
MULHER EXOTICA.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ISTADo-Quarla feira, 7 de Agosto de 1946 7'

DR. ANTôNIO MONIZ' DE
ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia cllnlca e ci
rurgia do torax. Partos e doenças

de senhoras ,

OONSULTóRIO: R. João Pinto 7
DI6rIamente das 15 às 17 boras.
aJilSID1l:NCIA: Almirante Alvim,

36. Fone M. 251

DR. SAVAS LACERDA
CUnica médico-cirúrgica de Olho.
- OUV1dos. Nariz - Garganta.

Pre.criçõ.o de len tEIa d.
contato

OONSfJLTóRIO - Felipe Schmí
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

Be8ID1l:NCIA - Conselheiro Ma
fra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

DR. A. SANTAELLA
('Dlplomado pela Faculdade Na

cional de 'Medicina da l1niversldt
de do Brasil). Médico por concur
ai do Serviço Nacional de Doeu
llIlB Men.tais. Ex interno da Santa
Casa

.

de Misericórdia, c Hospital
Pslq'Uátrlco do Rio na Capital :ii".

dera I
CLtNICA MÉDICA - DOENCAS

NERVOSAS
.- COnsult6írio: Ediflcio Am611a

. NETO
� 'Rua Felipe Schmidt. Consultai: .

Das 15 ás 18. horas -

Jtesld@neia: Rua Alvaro .de Cam.
lho nO 18 - FlorJanópolls.

DR. ROLDÃO CONSONI
Cll\URGJA GERAL�:'_ ALTA CJ.
:&URGIA - MOL1l:STIAS Dil 8JI.
.; •. NHORAS ;_ PARTOS. _ •

J'ormado pela F.aç:,Wd!jde ce MecH.
c1nna da Uníver'sldade de São

Paul!>,. 9I!.de_ f<li. 'assistente por "a.
nos anos dé> S"érvi1;o Cirúrgico do

Prof. Alípio Correía Neto
Cirurgia do estômago e vias bl
uares, intestinos delgado e grosso,
tiróide, rinl', próstata, bexiga,

atere, ovãriDs e trompas. 'Varlco
ceIe, hrdrocéle, varizes e berna

CONSULTAS:
das 2 às 5 Horas,' à Rua Felpe
8chmidt, 21 (altos da Casa Pa·

'ralso) , Tel. 1.598.
RmSID1l:N,CIA: Rua Esteves J.O.

< níor. 1'19: ·Tel. M 764
-----------------��--

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

Florialiópoli�
Assistente' da "Maternidade

CLlNICA MÉDICA EM GERAL
Doenças dos órgãos inter nos, especial.

mente do coração.
ELECTR()_CA.!WLOGRAP l.�

Doenças do sangue e doo cervo••

Doenças de senhor-es - Parto•.
Consultas diàriamente das 15, à. 18

horas.
Atende chamados a qualquer hora.

inclusive durante a noite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meir&-

, les, 18. Fone 702
USIpÉNC:::A: Avenida Trompowski,

62. Fone 766

DR. ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

Oos Serviços de Clínica Infanttl da
Asslstêncía Municipal e de

Caridade
CLtNICA MÉDICA DE CRIANÇAS

ADULTOS
CONSULTóRIO: Rua Nunes Ma
chado, 7 (Edlficio S. Francisco).
Consultas das 2 às 6 horas

RESI,Dll:NCIA: Rua Marechal GUI
lherme, 5 Fone 783

DR. MADEIRA NEVES
Nlédico especialista em BOENÇAS

DOS OLHOS
"

Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no Rio de Janeiro
CONSULT,AS - Pela amannã:
diariamente das 10,30' às 12" hs. à
tarde excepto aos sábados. das�14és 16 horas '- CONSULTóItI()I
Rua João P-into n. 7, sobrado ..:..

Fone: 1.461 -, Residência: Rua
Presidente" Coutinho, 58

,

DR. M:A.R-IO WENDHAUSEN
Diretor do Hospital "Nerêu Ra":'os"!
CLíNICA MÉDICA DE ADULT@S

E CRIANÇAS
Consultório: R. Visconde de Ouro
Preto, 2 - esq. da Praça 15 de Na,
vembro \ rltos da "Belo Horizonte")

Te]. 1545
Consultas: das 4 ás 6 boras,
Residência: R. Felipe Schmidt, 38

- Fone manual 812

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de

Sifllis do Centro de Saúde
DOF.NCAS DA PELE - SíFILIS
- AFECÇõES URO-GENITA1S
DE AMBOS OS SEXOS - RAIOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRF.-

YJPLE'1'AS �,

CON6SULTAS: das 3 às 6 hs. - R.
Felipe Schmidt, 46

RES.: R. Joinyile. 47 - Fone 1648

DR. NEWTON D'AVILA
Operacões - vias Urinãrias -

Doenças dos intestinos, reto e
Inus - 'Hemorroidas. Tratamen

to da colite arnebiana.
Fislo!!!rapla - Infra vermelho,
Consulta: Vitor Meireles, 28.

Atende díartamente às. 11,30 ns.
.

c, à tarde, das 16 hs. em diante
Resíd: Vldal :fulmos, 66.

Fone 1067

Notas rurais' I
ATENÇÃO

A PESTE SUINA está cau
sando calamitosos prejuizos
nos rebanhos de porcos dos
Estados de São Paulo e do Pa
�aná. E necessário vossa ajuda
as autoridades do Estado de
Santa Catarina, a fim de evitar
esta terrivel ,e tão mortífera.
moléstia que ameaça invadir a
sumocultura do VOSl'lO Estado.
A INSPETORIA R'EGIONAL

DA DIVISÃO DE, DEFESA
SAN�TÁRIA ANIMAL em SÃO
JOSE, FLOR�ANÔPOLIS, apela para o valioso apoio dos se
nhores criadores que será prestado

_

pela observação das ins
truçoes seguintes:

1 - AVISAR imediatamente
ao., �erviço Veterinário mais
próximo o aparecimento de
qualquer n:-0l�stia que surgir
na vossa cnaçao de porcos;

2 - ISOLAR ou melhor SA
CRIFICAR todo animal doen
te para evitar que a moléstia
se alastre a toda criação'

3 - QUEIMAR OU ENTER
RAR bem fundo com uma boa
camada de caí os porcos que
morrerem;

. 4 - NÃO JOGAR nos rioo e
NEM DEIXAR que os urubús
ou outros animais devorem os
porcos mortos, evitando assim
que � moléstia se propagúe ás
c::laçoes vizinhas ou mesmo
dístantes;

5 - NÃO COMPRAR e NEM
TR�CAR porcos, sem os res

pec�lVos exames e atestados de
sanídads, fornecidos'GRATUI
TAMENTE, pelos funcionário.<;
do Serviço Veterinário comp;'
ter:te, para evitai:' que a Peste
Suma ataque vossa criação.6 - ISOLAR rigorosamente
vo�sa criação de porcos não
deíxanrío entrar pessôas extra
nhas e ?e� anímaís, bem co-
'mo cammhoes ou outros veícu
los que não estejam bem lim
pos e convenientemente, desin
fetados com cal- ' ,

.

r - DESINFETAR com de
smfetahte aJpropriado (Soda a
2 ou 3% em agua de cal a 5e'

1
- 70,

so uçao de 'creolina, Cal vir-
, gern, etc.,) os mangueírões, po
cílgas e tanto quanto possivell
o� demais locais de permanên-I
era de porcos;

8 - NAü ' ALIMENTAR a

v?ssa criação de pol1COS com
LIXO ou Restos de Alimentos
.contendo carne ou ossos de
porcos, salvo quando forem án
tes submetídos a rtgorosa fer
vura;

9 � QUALQUER porco re
centemente comprado, trocado
�m gann?, não deve ser rogo
íntroôuztdo na criação. Deveis
deixar o anim.al pelo menos
um mês em observacão em 10- 'rínário mais próximo (Depen
cãl separado;' dências do Serviço de Defesa

10 - Senda a VACINA a
Sanitária Animal do Mínísté

"única arma" que previne a
ria da Agrícultura em: LAJES,

Pes,te Suína, esta Inspetoria POR'!:O UNIÃO, MAFRA, TU
esta estudando os meios de sua BARAO, BLUMENAU, ARA-

I obtenção, visto que no momen- RANGUÁ e JARAGUÁ DO
to ha grande escassês do referi- SUL) ou, entço, a Séde da Ins
do produto biológico, em vir tu- petoria Regional da Divisão de
de da grande aplicação e pro- Defesa Sanitária Animal em

cura que ela tem tido nos Florianópolis, sita á rua Joa

grandes fócos do norte dos Es- quim Vaz, S/N, em SÃO JOSE,
tados de São Paulo e do Para- ESTADO DE SANTA CATARI-

ná; NA.

11 - PARA QUALQUER ES- São José, 30 de Julho de ".

CLARECIMrENTO OU ASlS- 1946.

TÊNCIA, os Srs. Criadores de- Altamir Gonçalves de Azevedo
vem procurar o Serviço Vete- Inspetor Chefe-

AglDcia. e Repr.etltaçõ•• em
Ge.al

Mc1trill: ,FloZ'iQn6po�i.
Rua JOõ.o Pi_to i n. !I
Caill:a Po.ta}, 37
Filial: Cre.ciúmo

Rua 'Flol'iano Peixoto. 1/'0
(EdU. PI'6prib),

Telegrama.: ·PRIMUa
Aoent•• uo. princillaill
lr",..,!"t"lo. .I" E.. t(7�"

fRACOS •
ANSMecos

TOMEM

11111 CIasItRI
"'SILVEDlA-

Gr.nd. liNC.

Viagerls

•

.1 AUTOMOBILISTAS I
Atenção .

Para o seu dínamo ou

motor de arranco'

eJ. :,(.0 OFICINA ENALDA
�CI"o-Radie ..\ec.f\ Rua Conselheiro Mafra

1_...;... n_e._9-4-------=-
......... M. UI •• 11111"... u

COMPANHIA -ALIANÇA DA BAIA-
'_elada •• 1171 - Sé•• : I A"
mCEKDIOS • TIU.JfSPOKTE8

Cifras do ,Baísnço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS.
Responsabilidades
Recets
Ativo

PELO

Expresso Noturno do jornal
O EsrI�ADO

FLORIANÓPOLIS - JOINVu..E
SAlDA DE flORIAMÓPOLlS:

CHEGADA A JOINVILE:

SAíDA DE JOINVILE:
CHEGADA A FLORIANÓPOLIS:

1- da
.
madrugada.

7 da manhã.

10 da manhã.
S da tarde.

Informações:
Em Fpolis. - na Redação do «O ESTADO»

Em loinvile no Hotel Príncipe'

.ESCRITóRIO JURíDICO COMERCIAL

Cr.
Cr$

80 900:606,30
5978Ao1.755.97

67.053.245,30
142.176603,80

"'''"untos: Jurídir.os·- Comerciais -- Rurais e .Informativo.
Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES �. Santa Catarina

Consulte nOtsa Organização ontes de .e decidir pela com

�ra. cu venda de imoveis, pinhai.a ou qualquer
empre.a nelte "todo '

Dire tor : •• DR. ELISIARIO DE CAMÃRGO BRANCO
ADVOGADO

Rua Frei Rogério. 54 - Caixa Postal 54 - FOOle 54

I' QUER VESTlR·SE COM CONfORTO E EÚGANCIA ?
- PROCURE A

Alfaiataria Pereira & Mello
Rua Felippe Scbmidt 22 - Sobrado

ELE6ANCIA, CONfORTO E ECONOMIA,
consegue-se com os trajes sob-medida.

G U A S'PA R I

Bba

Vendedor por conta proprio:
PLACIDO MAFRA - Bt'lzar de M6das
Rua Felipe Schroidt, 34 - Fone. 755

coleção ,de am�stras Atende-seàdomicilio.

',. �._._.

•

•

Deseja obter
emprego·?

.

Proeur•.então a nossa, Geri.·
ela e preencha a nossa ""ficha ...
informações úteis", dAndo tô....

.

as indi(;açõ�s possívéis, que. ,t.r..
mos prazer em reeom'!Ddi-lo (a)
aos Interessades na aquisi�lo II.
1)OJlS funcionários (as).

TOSSE.
BRONQUITE
E COQUELUCHE

TOMe $UIPIU!

Fretes, mudanças carretos,
em geral?

,.

A I TU
-

�ÀIl!t..t.: . .,.._,,-,,_

B R IT O

Sinistres pagos nos último" I\) anoa 98.687.816.30
Responsabilidades « 76.736,40! . .306,20

•

Diretores: !�Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Ca�valho. Dr., Francis:o
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de ArauJo
e José Abreu.

"

.

(HORARIO COMERCIAL)
Fone 1634 - Mercado 37

alfaiate indicado
OTirad6ntes 7

MACHADO I: (lA,

-

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscadoll. brins
bons e baratos, algodões, marina e av"iamento.
para alfaiates. que recebe diretamentfà das

Snr.. Comerciant•• do interior no sentido_... de lhe fazerem uma

Florian6poli.. fILIAIS, 'emJ81umenau e Lajec.

I
II

melhoreA fábricdS. A Casa ·A CAPITAL- chama a atenção do.
visita ante. de efetuarem suas compra•• MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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As burlas se· verificam, apesar de as Comissões .e Preços vivamente . trabalk en
pela norm�l.ização e moralidade comerciais...I. seguirmos assim, _medidas de, maior
alcance pratiCO, para melhores resultados, POSitiVOS e concretos,-terao de, ser tomadas:
em bem da comunhão, cuja' descrença deriva dO cansaço de ver "frustrados' o�

planos da administracão pela mercancía devoradora e criminosa dos transgressores ..
Espancados pela multidão. enfurecida
Rio, 6 (E.) - A agitação ocupado pelo Exército. Regís-] pois cêrca de 3.000 pessoas"

dos japoneses em S.I Paulo, trou-se alÍ um conflito entre

'I
passaram a apedrejar as casas.

apesar dos esforços das auto- brasilei�os e japoneses. O.s comerc!ais dos japoneses e a.

ridades e da magnanima pa- aconteoímentos tiveram orr- espancá-los arrastando-os de-
ciência do embaixador Mace- gem no assassinato do moto-] pois pelas ruas da cidade. O,

Florlan6pollt, 7 �e Agosto de 1946 do Soare-s, procurand? cha�ar ristà ?ra:sileiro :r:�S?()'��; Alves I conflit,
o assumiu tal caráter'

aqueles elementos a razao, de Oliveira, pelo nisei Ka-
que muitos japoneses foram.

o/ sr. Neves da Fontoura defende com providências de caráter bade M�ss'ar;te. O. c�imin?so, laçados e puxados por animais.
doutrínárto, tomou agora a,s- que tambem e brasileiro, filho pelas vias públicas e massa-'

,

t d
fi

t' d B
r

'I pecto mais grave. ,de japoneses, praticou o ato orados pela massa enfurecida.
O pon O ' e VIS a o raSt Ocorre que, sábado último" dentro do café "Bar do Pon- Durante -todo o dia 31 a cidade-

como já transmltimos, em Os- to", 'sem que para .isso hou.- esteve em polvorosa e, ao cair"París, 6 (D. P.) - É o se-' sem relutancía, e- os vencidos
Ir! t 1

Q
. valdo Cruz, um japonês ma,tou vesse qua quer mo ivo p ausI-, da noite, quando não foram:.guinte o texto da .declaração sem amargor" ue Deus assim

um chofer, provocando ime- vel. '

encontrados mais japoneses,feita pelo ministro do Exterior o permiJta,". _ *

Idiat� .reaçao. de �ilhares de
.

cêrca de 150 deles se encontra-·do Brasil, sr.•João Neves da brasileiros ali residentes. ARRASTADOS PELAS RUASj vam feridos, alguns dos quais"Fontoura, no Comité de Regu- Dr' IIrtbu'r Bras-li Nossos patrícios .resolvaram S. Paulo, 6 (Asapress) - AI gravemente.lamentos: '''Tanto nas emen- -.fi .

l fazer justiça pelas próprias multidão que, enfurecida com",das que apresentou como nos VI-aDa mãos, depredando casas e ar- o crime praticado por um "ni- As autoridades polícíaís.rím-'-
votos qU€ tem exprimidos, nes- rastando os japoneses pelas sei", em Osvaldo Cruz, contrai potentes para controlar a si-
ta Comissão, a delegação do I Está ho ie em festas de ruas daqulea cidade paulista. um brasileiro saiu em perse- tua9ã�, pediram o �uxilio do
Brasil se tem salientado

porl
aniversário o sr, dr. Brasil Os soldados do Exéroíto tive- guição do criminoso, aumeil1-', Exército, que enviou tropas

sua votação liberal. A emenda, Viana, muito digno Presi- rarn de intervír . para restabe- tou rápídamente e pouco, de- para manter a ordem.
que .manda prevalecer por sim- dente do Conselho Adminis- lecer a calma e a ordem, poispIes maioria de votos a ado- trativo da Caixa Econômica os anímos se axaltaram a talção das decisões e recomenda- Federal nêet» Estado. ponto que as medidas tiveram.ções da conferência plena" é Esta folha apresenta ao que ser sev:eras.:fiel àquela orientação e muito ilustre administrador da Cai-
nos alegra que propostas no xa Econômica, as melhores Ouvido, hoje, a respeito, o

mesmo sentido hajam sido felicitações, com votos de Ion- ministro da Guerra, gal. Góis DELEGACI·A EM SANTA CATARINA
formuladas pelas delegações ga vida. Monteiro, apesar de ainda nã-o CONCURSO PARA DATILÓGRAFO
néo-zeelandssa e holandesa. A ter recebido relatório da-s ocor- Ch _ tenção aos interessados, para o e:fital publi+-

O dA. d" ams se a a Idecisão por maioria simples é S programas a rencias, ' asse o seguinte: d D" ''', Ofl'CI' I do Estado. de 8 de agosto de 1946."A' d
-

bí f I ca o no la rre �

condição mesma de vida, de-
'

, '_ _ _

In a nao rece 1 In or�:- contendo as condições para inscrição ao concurso de Datilógrafo"
moorática. No caso das deci- RádiO 80afU]á ço.e,� d.o c.QI�ando da RegIB:�IClasse D, do Quadro Permanent(: do Instituto. Pedem os candi-sões da conferência de París, . MIht�r, cu�o coman9a�te ja datos obter esclarecimentos à rua Felipe Schrnidt;' ri.037, (S.S.G ) •. '

como ontem salientou o meu Agr�daram sobremaneira os : tem Instruções para agrr em E 6
-

d sto: de 1946.
colega da África do Sul, é além n�meros da hora Iítero-mu- casos daquela n_a�ureza"�

m e ago
J. E. ERICKSEN PEREIRA

disso uma questão de necessí- sical, que um grupo de ama- Como o jornalista peq�un- Delegado
dade. Com efeito, as quatro no- ,!ore� (mo�as. e moços

.

com tass'€. se acha'.:a re�?mençlav�l .

tências patrocinàdoras afirma- -iâeais a.rtlstlcos). cheflados �a intervenção míldtar, o mi- '-----------_--------------'""!"'-
ram, de público, que se eonsí- por Lourivel Almeiâa, -:-leva- �I,stro da Guerra respondeu: Ameaçou assassinar O

·

á
-

deram ligada-s às propostas de ra� ante-ontem a etel to, _ao O qu� hou,:e em O_svald.o T
' DODO 80lVerS fiO

.

paz e que .votarão juntas' em �l�ro_fo;ze da nossa estaçao- �TUZ?;,OI uma mtervenção mi- O Prese fomao ,-.. B -, V dfavor de todas aquelas estlpu-' de rédio, lítar ?
. • W h' t 6 (U P) 0IUO « afrlga er e»

Q "A' A
.

Ih S P 1 6 (V' êrea) as mg on, •• ,-

Iaçõas que figuram nos projs- ue proesigern .. qUI. es " au o,
.

la aere:'L re'!atório anual 'do Serviço Se- .

to.s dos trruta-dos .a res'peito dos batemos as no�sas palma�, Graves aCOl_ItecImentos tIveram creto dos Estados Unídos reve- Festejou, dia 1° de Agosto,!
quais já estão de acôrdo Fica ::om forte entusIasmo e admt- lugar na cldane 'de Osvaldo

I t d' seu nono aniversário dei fun-
assim reduzido a 17 O n6mero ração. Cruz, na Alta Paulista, que foi . � (lUed at.g'en es o me;�md? .sder- dação o hebdomadário "Barri--VIÇO e IVeram uyt In IV1 uo '

dos votos Inão comp·rometidos.

Desaparec'.-do O "eD_ Fernando acusado de haver ameacado as- ga Verde" que se publica aos::,\Nes<sa-s condições, em caso de .I sassinar Troman. 'Os �'funcio- domingos, na cidade de Canoi-
apenas 4 desses 17 seA ju�tarem 6 d 01-

- lládos não puderam identifi- nhas..· .. . .aos das 4 outras potenCIas pa- omes e Ivelra cal' o acu.sado imediatamen.te MUlto notICIOSO, redIgIdo com

t:ocinadoras, com 8 votos se- Rio, 6 (E.) - Desd.e 29 de contre prisioneiro dos indios. porém, seg'lllldo o 're1Iatól'io; elevado cri1Jé:_io, é "Barrica Ver-··
.TI�a bloqueada. q�a-Lquer u;nta- julho último quarudo se aCha-j D mÍlnistro da Guerra acaba de aquele cumpriu já vál'ias sen- de': com razoo, ? porta-voz d�,_tlva de substIt�Ir uma clausu- va.a serviço de rodovias no avocar Ü' referido inquérito,_ a tenças de prisão por outros prospera .comumdad� Catan--
la de um �:üJeto de tratado. Território de Guaporé, nã.o ,I ffm de novamente incentivail' crimes e esteve recolhido a um nense:Ora, ,quatro e menos de 25 % houv,e mais not,ieias do

telll:en-I
a campanha para o

deSCObrI,'-
sanatório por três :vezes. Assmalalll�o a pas,sagem �a:dos 17 e menos de 20 % do te de eng,enharia Fernando mento do ofi.cial, te'�do d'€sig-

'

data: cumpnn:enta�os seu dI-

númer? d?s cOI?pone,�tes desta Gome,s de Oliveira. Trata-se de nado para prossegmr no de- R .. ra-ri. retol, Sr. A1bmo R. Du:dan�,.conferenCIa e a vontade .deles um oHciaJ operoso e inteligen-I s�l11Jpenho dessa d�lic�a 1_llis- e.orna U formulando aos nossos demaIS;
é que nossas decisões pode- te, que desfrutava a estima de sao o coronel.�lorIano Pelxo-

ao serVI-CO' �le�as votos de franco pro-'
lfiiam fioar eventuaLmente en- seus chefes e companheiros to K€ller, ofICIal do Estado

, I g e&:;o.

tregúes. Áceito por outro lap,o Maior, que está illlvestido de Washilngton, 6 (D. P.) - A -------------
de farda. Imediatamente,' foi plenos poderes para o maior Administracão de Aeronáuticao prindpio da a-doção de emen- OIberto um rigoroso. inquérito. êxito dessa incumbência- A re-, Civil alllu{ciou ter aprovadodas pór simpl,es maioria de vo- Infrutifera foram, porém, tô- gIao onde terá que atuar, é modificações para os "Locktos. É preciso não e-squecer das as diligências. Várias ca- muito difícil, pois ali também heed Costellations", modifica�

que 11 é quasi dois terços dos ravanas einltraram à procurá- desapareceu o f,amoso coro.nel çõ,es que permitirão que per-17 vOltas não compromeUdos. lo, com nu:meroso.f? veículos Fawcet. Mesmo assim, espe.ra- mitirão que esses gigantescosAlcatar as decisões tomadas postos à sua dispo.sição" sem, se que o coronel Keller, que aviões de passageiros retorpor simples maioria equivale contudo, haver esperanças de s'eguirá 4.a-feira, de avião, le- nem brevemente ao serviço re-ademocratioamente n,ivel.ar na_ ser localizado o desaparecido. ve a bom têrmo a missão. guIar.mesa da paz as In:ações que, na A impre:ssã'o geral é a de que Os pai,s do desaparecido re- A Administração de Aero-hora da provação, não indaga- o jovem oHcial, que é fil,ho do sid,em atualmente na capital náutica Civil ordenou que toTamI se de,viam sacrificar-se sr. Moisés--de.....Dliveüa e sra. pa-raense e um seu irmão, o dos 'os "Constellations" fospor diferentes percentagens. Erotildes Gomes de Oliveira, crupitão Gers'On Gomes de Oli- sem postos fora de serviço noTudo isto não é dito para sig- nascido em 15 ?e julho de .. ve:ira, encontra-se n'esta capi- dia 7 de julho, após a quedanif<ÍCar que será ,p,reocupação 1922'1 no Parana, solteiro, te- tal, cursamdo a Es.cola,Técnica de um deles perto de Reading,
. nossa fazer emendas às pro':' nha s,ido trucidado' ou s� en- do Exército. Pennsylvania.(postas recebidas senão para
reafirm.ar o direito desta con
ferência mediante modestas
TiBcomendações, de significar
os seus pontos de vista ao Con
selho dos 'ministros dos Negó
cios Estrangeirps. De resto,
sãiO eles que nos pedem. O que
desejaT,iamos, a p'rincipiar pe
il.'O Conselho dos Ministros, é
que ,os projetos dos tratados
f.j,cassem tão perfeitoEl que os

;vencedores pudessem firmá-los.

Instituto de Aposentadoria e
dos· Comerciá·rios

Pensões

LEIAM A REVISTA
O, VALE' DO) ITAJAI

O, cinquentenário dOt
Clnbe 1- de Julho
Agradecemos o oferecimento

que nos fêz o Clube ,I? de Ju-'
lho ,da cidade de. Lajes, de um
trabalho feito em comemora

ção ao seu meio século de exis-
t'ência: 1896 a 1946.
Bem feita, imp.resso em e}(

celente papel, a paliantéia in-·
sere em suas. p.áginas o retra
to de seus presidentes, e um

súmario de. suas atividages na-'

quele cido de tempo.
Clube tradicionalista, desfru

ta de grande prestígio na ci
dade serrana.
Foi seu primeiro presidente-

o CeI. Vidal de Oliveira Ramos"
estados hoje; a frente dé seu..

destino, o sr. João Gualberto
da Silva Filno.

.
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