
na Palestina

--,.,..,.......-_
......._

r::.,'X
'I A -

'{'

Ver as questões políticas, partidárias e sociais, por B���� �e verdadeiro; filtrá�las dos
embelecos com que as mascaram os hipócritas' impenitentes ,do jornalismo, daDdo�lbes 8 valor que
têm, é obra de benemerêuçia que aspira ao 'esclarecimento da opiniã_o pública, ainda ootem ilu
dida pelos mesmos, demagogos� cUjas declarações antecipavam orna vitoria eleitoral, concretizada

,em pura derrota: Rememb�r 2 de dezembro!
����������������������==����������=-������������=-�����������
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A Il1terventoria gaúcha
Rio, 8 (Via aérea) - O ves- República parece que pretende

pertino "DIretrizes" diz que o dar interventores mítitares a

presidente da República cogi- diversos Estados, como já ha

ta de, 'ainda esta semena, no- no Amazonas o tenente coro

meae outro interventor para o nel Sizeno Sarmento; no Pi

Rio Grande do Sul, adiantando auí, o major Vitorino Corrêa;
que o general Osvaldo Cordei- em Pernambuco, o general De-
1'0 de Farias é o mais indicado. merval Peixoto; em Sergipe"
Aliás, o general Cordeiro de o major Antônio Freitas; na

Farias desde ontem se encon- Bahia, o general Candido Cal
tra nesta capltal, procedente I das. Além destes militares, ín
de Buenos Aires, onde é adido

I
dica-se o general Amaral pa

militar junto à nossa Embai- ra a íuterventoría do Estado>

xada. Depois, o presidente da do Rio.

o MAIS ANTIG@ DIÁRIO DE SANTA CATARINA
Proprietario e Diretor-Gerente: SIDNEI l�OCETI - Diretor: BARREIROS FILHO

Diretor de Re-lação A. DAMASCENO DA SILVA

Ano XXXII I 9804

.

Depois de tremenda batalha P_!Ira estoda! a q.!les�
, ATENAS, 8 (U: 'P.) - Depois de tremenda batalha sus- laO. �as _8pllcaçoes
tentada contra quinhentos rebeldes esquerdistas, rendeu-se o de ID]eCOeS '

posto polícíal de Karapilíon, situado nas visinhanças de Ore-
' ,

vena, Setgundg ?-I?a informação oficial grega' vários de:�enso- ,Rio, 8 (Via aérea) - O dí
res :49 posto policial mor�eram durante a luta. As ,autorId�de� 'retor do Departamento Nacio
enviaram reforç?s motor�zad� pam, o local da batalha. Amda nal de Saúde designou uma
segundo outra informação OfICIa:1 os rebeldes atacaram tam- comissao para estudar a ques
bém o posto de Melissia, na mesma 'região. tão dos consultórios técnioos

nas dependências das farmá
cias e a aplicação de injeções
por enfermeiros farmaceuticosl
Deverão os componentes des
sa comissão ínrormar ao go
vêrno as vantagens ou não de
serem revistos os dispositivos
do artigo 29 do Decreto n. ..

20.337, de 8 de setembro de
1931 ou criados postos técni
cos ou serviço especial de in

jeções para atender ao públí-

dr. Shugar
OTTAWA, 8 (U. P.) - O dr. David Shugar, médico de

origem polonesa, que já fôra pôsto em Iíberdade, foi nova
, mente detido por estar implicado na campanha de espionagem
em favor da Russia. Sbugar, durante a guerra, exerceu ais fun

ções de técnico em medidas contra a guerra submarina.

Cermsas, Gravatas. Pijames ,

Meia. da. melhores. pelo. ' me

Dores preços .6 na CASA MIS
CELANEA - RuaC. Mafra, 6

,Flolianópolls- Sexta·feira 9 de Agosto de 1946

Muito grafe a ·.sitDa�ão
Plano de

\

ação da Inglaterra.-Sessão especial do gabinete.
, ,

Solicitada a intervenção da Rússia.
,PLANO DE AÇÃO DA SESSÃO ESPECIAL ticipou o general Montgomery' Federação na Terra Santa. Es- tnaâa uma delegação de, ara-
lNGLATER'RA DO GABINETE chefe do estado-maior impe- sas medidas mais drásticas se- bes á. Capital soviética para pe-
Londres, 8 (A. P.) - Um Londres, 8 (A. P.) - Inior- rial e representante de tôâas riam tomadas contra a conti- âir /O auxilio do govêrni russo.

informante do, White Hall ma-se que O gabinete realizou as três armas de combate. nuação da imigração ilegal de Segundo as mesmas fontes o

adianta que o govêrno britani- uma sessão especial para d�s-, * judeus que continua sendo plano conta com o apôio dos
co está planejando uma ação cutir a situação da Palestina, SOLICITADA A INTERVEN- feita em grande escala.

,

árabes do Líbano, aêérn. dos da

enérgica para acabar com a durante duas horas. A sessão çÃO DA RUSSIA Entrementes, os á T a b e s Palestina. Os árabes negaram
imigração ilegal dos judeus eu- terminou sem que fosse feita Londres, 8 (U.' P.) - Medi· anunciaram, oficialmente, que que sejam anti-comunistas, SQ-

ropeus para a Palestina e qUE. qualquer comunicaciio a res- das ainda miais drásticas se· estabeleceram contacto com o lientando que entre os mem

entre as operações de terra e peito, 'Bevin e o ministro de

I
Tão tomadas, na Palestina pe- govêrno de Moscou para que bras dirigentes do movimente

de ma� visadas se conta, com c Estado, l!.0el Bak:T ,decli1tara_m los ingle�es se, os norte-ameri- a URSS intervenha para a so- de mancipaçiio existem inúme

bloqueio �"!- grande escala _4"'lde -âar,...�7l-fox:maçoC's � ,.rl},Sp�,ztC:'lc.anq,S::inao aCí:!lta_re_m :Q, �{cn:() luçõo do problema âa PaZes· ros comunistas.
costa mantzma da Terra Santa da sessao da qual aznda par- para o estabeleczmento d uma tina. Ao que parece seia en- Ao mesmo' tempo a

-;Liga
Arabe desmentiu a notícia se

gundo a qual o ex-Mutti de
Jerusalém, que fugira da Eram
ça, iria a Londres. Afirmaram
os mesmos lintorma.ntes que o

ex·Mufti continuará residindo
em Alexandria, onde se encon

tra atualmente.
Em uma das montras da

Car los Hoepcke Indústria
e Comércio, à rue Felipe
Schrnidt, encontra-se ex

posto magnífico trabalho
de esculture, do consagra
do artista .cortterr étteo; sr.
MaJinverni Filho. Trata-se
do busto do saudoso cien
tista, dr. Cesar Sartori, há
um ano falecido em Leies,
cidade onde viveu a maior
parte da sua benemérita
existência, praticando o

bem e socorrendo carinho
samente os dese iudados da
fortuna.

O trabalho em exposição
destina-se a uma das pra

ças públicas de La [es, a

cu io povo será oferecido

por inúmeros conterrâ

neos, admiradores do inol
vidável sábio. Para ser

colocada no pedestal dêsse
busto, foi feita, em letras
de bronze, uma placa com 40 mortos DO 8.·01·stroos seguintes dizeres: ,i,
«Dr. Cesar Sartori. Nas- Rio, 8 (Via aérea) - A po-

cido aos 15 de fevereiro de lícia marítima já entregou á.
1867, em Vicenza (Itália), Marinha os resultados de suas

Parfs, 8 (U. P.)
_

- É o se- Estados Unidos e da Russia fOli aprovada a votação por e falecido aos 12 de [ulho, pesquisas sôbre os passageiros

guinte o sumário da oonferên- convocando os cinco países simples maioria para uma em Le ies, que foi iii pátria do "Duque de Caxias". Verff'í

ela da paz: No Comité de Re- Inlmlgos a comparecerem, de grande séríe de recomenda- amada do seu grande e cou aquela repartição que o

guIamentos foi aprovada, por sábado em diante, ao Comité ções. Não concordando com tal nobre coração», número de desaparecidos sobe

nnânimidade, a emenda da Iu- para o exame de normas e rei. coisa o chanceler soviético ata. i A inauguração, segundo a quarenta, nele Incluídos na

goeslavía, permítíndo que as gras para as próximas sessões
cou a deeísão d'o Comité de

sabemos, será provavel- turalmente 16 mortos e vinte

N
-

t nl f o tei as plená
. men te no dia 15, de leve- e dois feridos. Assim, não fo-

açoes que ,e Iam r nt r, rias,
Re'g'imelllto pedindo' a assem.

com os países inimigos envleml '" reiro do ano proxstno, ram encontrados apenas dois,
suas propostas diretamente ao SEllf QUALQUER DECISÃO. �lél�. plenar�a_ que ,�U�rasse a quando, se' vivo, o dr. Ser- que estariam sepultados nas

Conselho de Ministros das Be- JUOLOTOV MO,STRA.SE IN- referida (�e.Clsao. .

Nao pode- tori cornpIe teria 80 anos. águas ao Iargo do Cabo Frio.

lações Exteriores. Foi aprova.' TRANSIGENTE mos admItIr

,-_
dIsse llIolo�ov ------,---+------------------

da a emenda de Byl'nes facul- Pal'Ís, 8 (U. P.) - Termi-
- que onze naçoes possam Im· Tremeu a terra pel'a 2a veztando a nomeacão de deleg'a· nou mais uma sessão plenária pôr' .sua vontade a vinte e

' '

'

dos das pequ;nas nações à da Conferência da Paz sem que uma." Destacou ainda o de· -.

presidência de tôdas as comis· se clIeg'asse a qualquer decisão leg'ado russo que quaisquer re- ,
MIAMI, 8 (U. P.) - O observatório da marinha norte

sões da confeI'ência, limitando 8. l'elspeito da votação 1)01' comendações devem seI' apro· americana registrou um segundo tremor de terra "muito in

a cada Estado apenas a presi- maioria simples ou maioria (le vadas pela maioria de dois I tenso" nas Antilhas, exatamente ás treze horas e trinta e um

dência 'numa comi_'lsã('). Foraml dois terço�., t�I'ÇOS, não. se�do admissível a I minutos. �sse seg�nd? tremor �e te::r3: verificou-se a quatro
aprovadas as propostas dos, No Comlte de Reg'imentos SImples maIorIa. j horas depOIS do pnmeIro, que fql maIS mtenso.

Movamente detido o

,UM BUSTO DO DR.
CÉSAR SARTORI
Homenagem a um sábio

A candidatura Jobim
e o sr.Oetúlio Vargas
Rio, 8 (Via aérea) - A pro

pósito de uma convenção do
PSD do Rio Grande do Sul, a

realizar-se proximamente, em
P. Alegre, "Folha Carioca"
ocupa-se do fato pela maneira
seguinte:

"Conseguimos apurar que,
durante os trabalhos da con

venção, será lida uma carta
do sr. Getúlio Vargas, reafir
mando seu apôio ao sr. Valter
Jobim e assegurando que ne

nhum outro sentimento ali
menta, desde o primeiro mo

mento, senão o de fazer com:

que todos os seus companhei
ros concorressem para a vitó
ria desse candidato.

Estava marcada· para . hoje
PARIS, 8 (U. P.) - Uma fonte brasileira autorizada de

clarou que a reunião entre o primeiro ministro italiano, se

nhor De Gasperi, e o ministro do Exterior brasileiro, senhor
João Neves da Fontoura, será levada a efeito a:inda hoje. A
reunião estava marcada para amanhã.

co.

zA Conferência

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Von Rundstedt e Von MannsteiB
leriam mentido

NUREMBERG, I (U P.) - Os generais alemães estavam
estreitamente ligados aos regimentos terroristas que comete
ram as mais horripilantes atrocidades na frente ocidental. In

formações oficiais indicam que no Tribunal de Nuremberç se

rão apresentadas provas pela acusação demonstrando a liga
ção existente entre o alto comando aiemão , e os terroristas.
Com essas provas, a acusação pretende assegurar que von

Rundstedt e von Manntein mentiram quando declararam des
conhecer a existência das referidas unidades.

DECRETO No;" n9
o Interventor federal no Estado de Santa Catal�ina, usando da atribuição que lhe confere

o art. 7°, item T, do decreto-lei federal n, 1.202, de S de abril de 1939,
DECRETA:

Art. 1° - Junto à Delegacia Regional, fica criada uma filial do Instituto de Identificação
e Médico Legal na cidade de Jtajaí.

Art. 20 - Fica criada, na T. �. )'i. do referido Instituto, uma função de Datiloscopista,
referência VIr· e uma de fotógrafo, referência VI�J.

Art. 3'0 "_ Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio do Covêrno, em Florianópolis, 6 de agôsto de

eDO DEEKE
Lúcio éOl'rêa

1946.

Laboratório
Clínico

I

RUA, JOÃO PINTO, 25
Fone: 1448

'Em frente ao Tesouro
do Estado

Florianópolis.
Farm. Barbai AI'ns 011 souza

da Costa Avila

I

Portarias de 20 de julho de 194.5 'da de Rio

O IN'fERVENTOR FEDERAL liE<;0J,VE Urussanga}.
Caeté, distrito e município de

,

Conceder licença:
De acôrdo com o art. 156, alínea n, combi
nado com o art. 164, do decreto-lei n.

572, de 28 de outubro de 1941:
•

A 'Frida Silva, que exerce a função de

Professor, referência III (Escola mista de

Arraial, distrito- e município de Gaspar}, de
noventa (90) dias, com o vencimento integral,
.a contar de 15 de julho de 1946.

De acôrdo com o art. 156, alínea a, combí
nado com O art. 158, do decreto-lei D.

572, de 28 de outubro de 1941:

Dúpe'11SQ'f' :
;A professora Dóris Kegel Pôrto da regên

cia
I
de mais uma classe do Grupo Escolar

"Duque de Caxias", de Mafra-
Corina de Medeiros Tives da função de.

Professor Substituto, da Escola mista esta

dual de Mineiros, distrito de Bocaina ']0 Sul,
no município de Lajes.
A professora Honória Sousa Leão ;j" fun

ção de Substituta, dos 4°s anos seccianades
do Grupo ES,colar" Professor' Paulo Schief
fler ", de Caçador.

Dr. B. ç S. MediDill
fum. L.

Exame de 8c:\gue. Exa.me 'para verificação
de caneer, Exame de úrina. Exame ?Ora

verificação da gravidez, Exat\"\9 <le escarro,

Exame para verificação de dOlilnca8 do

�le. beee e' cabelo., Exame de fézes,
. r Exame de secreções,.
Jlutovqcciflas • trc1nsfusão de .Qngues,
iàome quimico de forinhas, bebida.

cofé. água_, etc.

A Sofia Quint- de Sousa, ql,e exerce o car- Dcsig1lar:
go de Professor Auxiliar, na. Escola mista Cnm a gratificação mensal de Cr$ 31l.0,00
desdobrada de Capoeiras, Estreito, município (trezentos cruzeiros'), correndo a despesa
de Florianópolis, de sessenta (60) dias, com por conta da ,,()laçã() 1·034, do orçamen-
o vencimento integral, a contar de 4 de julho to' Yi.gente:

'

rle J 946. 'A complementar ista Maria Elzira Honório
De acôrdo com. o .art. J 56, alínea a, do de. da. Silva, para reger classe no Grupo Escolar
ereto-lei n. 572, de 28 de outubro de "Duque de Caxias", de Mafra.
1941: Com a gratificação diária de Cr$ 13,0()

A Luiza dos Reis Prazeres, ocupante do (treze cruzeiros}, correndo a despesa por
cargo da classe G da carreira de Professor conta da dotação 1·035, do orçamento vi-

Normalista, do Quadro único do Estado (Cru- gente:
'

po Escolar "Professor J�.sé Br�silício", de Bi· 'Amena r Vieira 'Melo para, na Escola mista

R
•• •.

guaçu), de, quarenta (40) lJias, com, o venci- de Mineiros, distr-ito de Bocaina do S"l, DO, A U'SSla tira proveltmenta integ'ral.. á con�ar de 12 de' julho de município de Lajes, substituir a professora ,..,. ,

'O
, 1946'. Maria Aurora Garcia Neto, a contar' do dia

Ketificãr: 11 de julho d'e 1946, GENEBRA, I (U. P.) - A União Soviética está se apos-
Para Leonor de Morais, O nome do extra. Com·.a gratificação diária de .' c-s 16,00 sando de petróleo bruto da Austría afim de vende-lo á Tche'"

numerário admitido pela portaria n. 3 ..337, d." (dezesseis truzeiros), correndo a despesa coslováquia., Foi essa a acusação que' formulou um' órgão" da
3 de novembro de 1945, para exercer a fun- por conta da dotação 1·035, do orçamen-

. -

çâo de Zelador, referência II, do. Grupo Es- to vigente: imprensa austríaca. : ..

colar "Gustavo Richard.", de Campos Novos. A aluna do 1° ano do Curso Normal, de e.

T b Ih-
'

Dispensar: Instituto de Educação, Nila Martins para, no I JustJ�a ra a 18tao professor Altino de Almeida Rocha de Grupo Escolar "Professor José Brasilicio", de "
substituto da professora Euza Ferreira Reis, Biguaçu, substituir a professora Apolónia PROCESSOS EM PAUTA PA-
110 Grupo Escolar "Paulo Zimmermann", do Maykot, q�te requereu licença, a contar de l° RA JULGAMENTO' MES DE
Rio do Siri,

.

a 12 de julho de 1946. '

Almerinda Cúrcio da função de Professor AGOSTO
Substituto, do Grupo Escolar "Professor José I Dia 9, ás 14 horas
Brasilicio ", de Biguaçu, PROCESSO N. JCJ-92j46

Designar:
.

Com a gratificação mensal de Cr$ 350,00 Reclamante: Orlando Puér-
(trezentos e cinqüenta cruzeiros), corren- TO 55 E. ta.
do a despesa por conta da d,otação 1·035, Reclamado: Irmãos Cesário.
do orçamento vigente: B'R ONQUITE·

A complementarista Jwme Quint de Sousa • E COQUElUCHE Objeto: 'Anotàção de cartei-

para, na Escola mista deSdobrada de Capoei. ra profissional e poreentagens
ras, no Estreito, município de Florianópolis, TOMe $fUPRe sobre horas eX'trao'tdinarias.
substituir, a contar de 4 de julho de 1946, a

professora �uxiljar Sofia Quint de Sousa, que

requereu sessenta (60) di"s de licença.
Com a gratificação mensal de Cr$ �00,00
(trezentos ,cruzeiros), correndo a despesa
,por conta da dotaSão }·035, elo on;amen
to vigente:

O professor Carlos Costa pat'a, 110 Grupo
Escolar ".Pro�essor J,osé B'rasilício", de nigua�
çu, s!lb�titl1il", a contar ue 12' de julho de
-1946, a �r'ofessora Luiza dos Reis Pl'azeres,
.!'lue requereu quarenta (40) dias de licença.

--------------------------�-------------------------

'.-

·IMPORTANTE!
«AitúJl tem o praze:- de comu

nicar ao comércio e ao público
locais que', brevemente. tranBferirá
o leu lerviço de tr!llnlporte. do
Mercado Público, 37, para o Salão
Recprd -- Praça IS, com o fone'
16-96. quando será anexada' uma
eficiente menlageira. para d de.:
pacho urbano de pequenol pacotel.

cença.

�\l�'O�
Di

...

�i6� �".�.� ....�
vive:! Use a.s "Pilulas de Reuter"

para o ffC..do e t�do lhe pareeeJ'á mais
a,radável. Compostas de IncrelUentes
vecetal. purfsslmos, 510 Inofensiva. te

normalizam as funções do aparelbo
dlcestlvo.

MACHADO li ClA
AO&Dcia. e Reprnentaçõee em

G.,a)
Matria: Florian6poU.·

.

Rua João Pi.to i n. !I
Caixa Po.tal. 37
Filial: Crellciúma

Rua Floriano Peixóto, ./n
(Bati. Pr6pritl).

Telegrama.: ·PRIMUl:;·
Aoent•• �c. principale
rnunicipio. do Eitculo

. 'éo�i o saiário diário de Cr$ 14,00 (catar·
ze cruzeiros), c�rrendo a despesa por

-

c()nta da dotação 1·035, do orçamento vi·

gente:
A cOJÍ1plementarista Maria EnerJina da Sil.

va para, na Escola mista ele An'aiaI, distrito
. e município de Gaspar, sub,stituir, a contar

de 15 de julho de 1946, a 'professora Frida

Silva, que requereu noventa (90) dias de li·

ESCRIT6RIO .JURÍDICO COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazend:!s e emprêsas
Diretor: d'r. Elisiário de Camargo Branco

ADVOGADO
Rua Frei ROjZ'ério, 54 - Fone 54 - Caixa

I

Pestal 54
Endereço telelrráfico: "Elibranco" - Lajes - St. Catarina

Porta,'ias de 22 de julho de 1945
O TN'l'ERVENT0R FEDERAL RESOLVE

LicenciQ1·� �(e:r·officio", e11� pro1"1'ogação:
De acôrdo com o art. 156, alínea b, do de ..

creto·lei n. ,572, de 28 de outubro de
,1941 :

A Ângela ::\Iaria Tancredo ele Oliveira,
ocupante do cargo da classe F da cat:reira de
Professor 1\ormalista, do Quadro Único do Es�
tado (Grupo Escolar ,"Luiz Delfino", de BIu.
rnenau), de quinze (15) dias, com o venci.
mento integral, a contar do dia 16 de julho
de 1946.

,

Concede·1' d·ispe1.'tSa: I
A Pierina Donadel, da funç,;o de Profes· Isor Auxiliar, referência II (Escola desdobra·

...._....__.... .... ...

r---------�------------------------------�--....----�

I QUE�' PERDEU'?
/

_;\__lJV()G J�\DOS
Pelo Ir. Sílvio Soncini nos foi

entregue uma carteira. com algum
dinheiro, encontrada numa dali
ruall desta cidade e que se acha
à "disposição de seu legítimo dono,
uma vez que nos indique ainai.

I
identificado,res do objeto e seu

_conteúdo.

Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5
Edifício Cruzeiro - Florianópolis.
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Página Liter'iria
SlDNEI NOCETI

Crônica da Semana

Economia .e Finanças
'Vida Bancária'
Notas Oientificas
Notas Rurais"
t;statística
Nem 'fados Sabem
A. DAMASCENO

Govêrno <lo Estado
Natas da" Prefeitura
Vida Escolar

""':

R<:.]jgião
Jurisprudência
Vida Mililar
Noticiário do Exterior
N�ticiário do Pais

Artigos de Redação ,

A: A. VASCONCELOS

,.
... i-

.Pelos Municípios
Assuntos Internacionais

Concursos

Artigos de Redação
D, F. AQUINO

Fatos Policiais
Vida Social
Vida Feminina

Magaaine
PEDRO PAULO MACHADO

Esportes

.. ' .' .' �.�.�.

FARMACIAS DE PLANTÁ&
Farmácias de plantã() durante o mês de"

agôsto:
'3 - (Sábado à ta"de) - Farmácia Espe·

rança - Rua Conselheiro Mafra.

4 - Domingo - Fârmádd Esperança -

Rua Conselheiro Ivlaíra.
10 _ (Sábado .à tarde) - Farmácia Nel

son - Rua Felipe Schmidt.
11 _: Domingo _- Farmácia Nelson - Rua

Felipe Schmidt.
17 - (Sábado à tarde) - Farniách Mo-

derna - Praça 'i 5 ele Novembro.
,

,- 18 - Domingo - Farmácia Moderna '

Praça 15 de NoyemJ)ro.
24' - (Sábad à tarde) - Farmácia Sant<>

Antônio _.:. Rua Joã() 'Pinto.

2S - Domingo - Farmácia Santo Antôni@
- Rua J()ão Pint().

- o. serviço noturno será efetuado peJe..
Farmác.ia S�nto A ntônio, sita à ruo: Joá!>
Pinto.

..... .; "

'rELEFONES MAIS NECESSITADOS
Bombeiros , ,............. 1313
Polícia ., , , .•. , ..• , 1031'
Delegacia O. P. Social,........... 1578'
Maternidade ,., .. ,..... 1154
Hospital Nerêu Ramos ,......... 83,1
Santa Casa ,...... 1036'
Casa de Saúde S. Sebastiãa ..••.• n5J
Assistência Municipal .. , .. ,.,.... 166"
Hospital Militar .,.............. 11�1
140 R C. " •.. ", .•..•. ,'...... 1-53(>"
Base Aérea ,., .... ,'...... • 786
7" B. L A. C. . ....••.• '.,. 1593
Capitania dos Portos _ .• 1380
16. C. R, .• ""." "" ....•• 160&
Fô-ça Policial , ,....... 1203
Penitenciária .. , 0 ••• '.........

1515'
"O Estado" .....• , ... ,.".......

10221
"A G1.zeta" , .... � . . . . . . . • . . . . . • !656
"Diári() da Tarde· """"""., 157�
L: R A. ..,................... 164'
Em,. P._•.• 0.",.·
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tIRA' TENI� CI�UBE---Sábádo, dia 10 de agosto,' «Uma Noite de Neve»,

�fande seirée promovida pelo Grêmio Icaraí, filiado ao Inslítuto Brasil Estados Uni
dos, Início às 21,30 horas. Trajet-sritas.: vestido. de pelúcia, branco; cavalheiros:
"blusão russo, branco, ou terno escuro, l\lesas a serem reservadas ·na Relojoaria

Moritz, a partir do dia 5, à Cr $ 20,00,
10 desaparecimento da UNR·RI provoc�ria o caos
J,A GUARDIA SUGERE A LI- óleo crú para Tchecoeslova-. rio do diretor da UJI!RRA, sr.

QUIDAÇÃO DA UNRRA quia. La Guardía declarou Fiorello La 'Guar�za) desta-
...........IIIJIIIII..

'

Genebra, 8 (U. P.) - La também que a vai à Châna pa- cando que as [unções c}a reje-
, Guardia recomendou a liquida- ra ver o que lá pode fazer.

De-J rU!a e"!tidade de auxilio, t�r
F�n�s.: Cinema - 1602 -

ção da UNRRA, a partir de 10 clarou que a .UNRRA tem na mmartam. este ano. O apelo
E�cntono. - 1587. de outubro. China um programa no valor está assinado pela Tchecoslo-
Nao haverá se,s�oo cínemato- La Guardia pediu 'ainda que de 550 milhões de dolares em váq'/J!a, Polônia) Grécia, I'!l-

_

. gráfica fosse desligado da diretoria, ação, mas que os portos fica- çoslduia, China) Norueça ,e
CONCERTO D� ORQUESTRA logo que completasse a viagem ram tão abarrotados de certas Austria. Destacam os sinatá-

'SINFONICA pela China. No relatório par- provisões que chegaram a de- rios que Se a UNRRA for ais-
IMPERIAL cial, efetuado na quinta ses- teriorar e que ele foi obrigado solvida este ano) os países em

A'� 7 V2 h.Ol:� .são do Conselho da UNRRA, a diminuir os embarques En� questão iicariio a:neaçado� d.E
.

Ultima exibiçiio La Guardta disse que as opera- tretanto, já: se. encontravam a afundar-se nos caos econom�-SINISTRO! ções de abastecimento da Eu- f caminho, da China 50 navios e co) do qual sómente consequs-
MISTERIOSO! ropa vão terminar até o fim outros 30 'já estavam ancora- riam sair daqui' há muitos
HORRIPILANTE! do ano e que no Extremo Orí- dos. La Guardia recomendou anos.
SEPULTURA VAZIA ente terminariam 3 meses mais que está recebendo dos países -------------

com tarde, mas que as entregas que compram produtos da O PRECEITO DO DIA
Lloyd Nolan e Marjorie Weaver contmuartam a ser feitas por UNRRA deverão ser empre- PRIMEIROS, SINTOMAS DA

90 minutos de terror e es- algum tempo ainda, depois gados para a reabilitação agri- SURDEZ
pectatívá! ! ! disto. Disse também que as cola e industrial dos respectí- Há einoie 'que, com muita ante-

No programa: . responsabílidades da UNRRA vos países. cedência, revelam início de aurde.:
dor e seneaçéio de ouvido topado.10 - Brasil Atualidades para com as pessoas desloca- De a c ô r d o com a sua
,em um doa' ouvido. ou em am-

Nac. DFB. das contínuará pelo menos por proposta os governos destes bes, dificuldadé de ouvir .conver-
2° - A Voz do Mundo uns 60 dias, no. próximo ano'1 países

farão emprestímos a ju- .08 o certo di.tância. purgaçéio,
Atualidades. ,ou até que outra organização ro baixo para a compra de e- r\.mOle•. e.tranhoe e zumbldQ. e.

. moi. raramente, .enlaçéio de ver-
3° - Côros e Bailados Po- tome conta das mesmas. De- quipamentos, adubos ·e se..

till.na
'

.loneses - Short. clarou que a Organização In- ment-es. Sumarlando as atívi- Ao eentir qualquer dOI .1-

Preço unico -.2,40. ternacional de Refugiados não dades da UNRRA, declarou nail referidoe. procure imedia-

Censura: - Até 14 anos.. tem tundos e que as 830 mil que um total de 13 milhões de tamente o eepEicialilta. SNES.·

.............•..............• pessoas deslocadas que se en- toneladas de abastecimento

4V.·O-e8 «.18Irtea's»ODEON - IMPERIAL contram em diversos acampa- foram embarcadas, ao custo to- "
DOMINGO mentos se acham '.'desencora-I tal de 2 bilhões e 937 milhões' ,

"8 a balal"a... reiniciando os grandes das, eontusas, infelizes, des- de dolares. D8 ea \I II'
lançamentos: moralizadas e deprimidas". 10 DESAPARECIMENTO DA AVIÕES "WALRUS" NA CAÇA
O FILME MILAGRE: Enfrentarulo a delegação' UNRRA PROVOCARIA O I' A' BALEIA

MtJLHERltS ,E DIAMANTES russa, composta de 10 homens, CAOS _', Londres 1 (B. N. S.) - "Três
'(Tecnicolor) La Guardia disse. q�e não _pe:- G�nebra) 8 (U. P.) �

_ S'-E:t� I
aviões "Walrus", readaptados,

com guntava que direito asaístía n_açoes devast� pela guer [que devem tomar parte na

e e • Betty Grable - maravilhosa aos nlSSOS de tomarem conta fzze.ram um ,apelo W?s Esta�os maior caçada de baleias da
SRITA. EN! lRt.:CÊ PINTO como nunca e Díck Haymes das fontes de petroleo da Aus- Unidos e as demais naçoes História do Antártico, foram

POflui, hoje. o onivarlório natQ- trí d
�

d m tr tado li d UNRRA'
,1íCio do graciola &rItO. Eni Irlc. na, e acor o" co .0 ,a,. a z.a as, pa_ra que. a . lançados á agua na Saunders
.Pinto, filhinha do sr. InamJá PInto, de P_otsdam, mas �sso, e in- seia mantida dep!?zs �o fZ11l Roe Works, em Cowes, ilha de
<'Chefe do Serviço Radioteiegrófico -consístente com as leis e regu- deste ano. O apêlo foz [etto Wtght" _ escreve um repor-
,do Cruz,bo do Sul. ne.ta Capital. lamentos da UNR�, o"que de

I
depois de conhecido o relatá- ter do �'Evening standard", a

"e de eua exma...pala, sra. Emílio t d 1 do Men
. .:Pinto. 'fJ' r�s O ev� ser cor� ?l •

-.

"A Expedíção", que consiste de,
À gentil aniveuo.riante, OI nOl- ,

{3lOnou ainda a dlflcl!ldade da
O um grande riavlo-íábrica e 11

I 0801 porabéne. RITZ - Hoje ás 7,30 horas.- UNRRA em conseguir petro- rs.
ou 12 baleeiras: íníctara os

Avant - premíére ,1eo da Austrta, por causa do Aderbal Ramos seus trabalhos em fins de se-
MENINO IRAJÁ GOMIDE INGRID BERGMAN _ GARY contr�le russo, e chamou

.

a da Silva temlbro.
JUNIOR COOPER _ Flora Robson _

'aJtençao para um t�atado I e-
e Com o navio-f'áJbrica como

Na data de hoje, transcorre Jerry Austin
centemente canclmdo p e lo

.oão aatlsta I "máe", os três aviões "Walrus"
o aniversário natalicio do in� MULHER EXóTICA qual os ru�sos concordaram

I
Bonna'5lis sobrevoarão os mares do An-

teligente menino Irajá Gomide p
,.

600
em dar 15 m.11 toneladas de

+A�t' busca de zonas dereço umco -

, '- _ . _.
_.

I
v-. lICO em' .

.Ju�i,or, dil�to fil?inho do sr. Censura até 14 anos. . ADVOGADOS awua cor de rosa, que indica a

�;;;.;.;:;�aAJ'� Gom�de, dlgno 'chef� da ROXY _ Hoje áS,7,30
horas.-

.

Rua Felipe' Schritidt 34.. presença de

cà,marões:
de que

-(' çao de Drogas_ !ia flrma John Mac Brown _. Fuzzy Sala 3, T.lef. 16-31 se alimentam as balelas .. Os
Jloepcke S. A. Ind. e Com. � de

Knigth
.

ráJdi�-operadores dos ' hrdro-
·sua ·exma. esposa d. Elza.Sllva. O FlJiRACAO DO ARIZONA aviões enviar.ão mensagens

ROBER;� �ÜLLER Continuação do seriado TRIBUNAL DE APELAÇÃO Alistamento elei- pà.ra a frota de pesca, assim
com Dennis Moore Resenha do ,julgamento da que se locaJisem os ponto� em

OS SALTEADORES DE OURO Câmara Civil, realizado em to ai no PSD que se alimentam as ba.'lelas.
Censura atê 14 anos. - sessão de 8. de agõsto de 1946 r , • • rádio-operadores tam..

Preço: - 2,40 Agravo n. 1.598 da comarca De acôrdo com as instruções bém agirão como guias mete0·
.......•.................... de Orleães, em que é agravan- baix.adas pelo decreto-lei n rdlógicos afim de manter os

STA:. IZAUR�XRtTE' LIVRA- ROXY - amanhã ás 4,30 e te a Companhia Nacional de 9258 de 14 de .maio de 1946. navios fora das faixas em que
7,30 horas.- Mineração de Carvão do Bal'- o PARTIDO SOCIAL DEMO� predomine o m.,�,u temJ?O. Os

MENTO UMA AVENTURA NA 'MARTI- ro Branco e ..agravado isaac CRA.TICO, com sede· instalada hidro-aviões estao providos de
Regista, a data de hoje, a

NICA Pel1eirá.. Relator o sr. des. Má� á PRAÇA PI<;REIRA E v,4JI� todos os mais modernos inven-
transcurso de mais uma pri- Humphrey Bogart _ Laurenn rio Carrilho, decidindo a Câ- VEIRA, (EDIFtCIO EDUARDC tos britanicos ·contra .0 con�e-mavera da graciosa senhori�a Bacall mara Civil negar provimentc HORN), já começou o alista.: lamento e as suas tr1ipula�oeslzaura Rute Livramento, 01'- \

ao. agravo, e determinar que a mento eleitl?ral, éstando, as- usarão o� �iformes aquecIdos
namento da nOSSa sociedade. JAIME DOS SANTOS CAR�

indenização no valor de sim, á disposição.(los interessa- por eletriCidade e a prova do
x x x DOSO

Cr$ 9.000,00 seja integralmente dos. mar que os �omens da a;rma.
MENINA MARIED Transcorre, hoje, o anivetr-

recolhida á Caixa de Aposenta+ Idênticas providências /0- aérea da Marinha usavam no
Na data de hoje, completa sário natalício do sr. Jaime dos daria e Pensões dos Ferrovlá�, ram tomadas quanto ·aos dis- Artico, durante a. guerra. Se�
's uma prirnavera a galan- Santos Cardoso, pai do nosso rios. tritos. rão utilisados aparelhos de ra-

. y e menina Maried, dileta filha ilustr.e col€ga sr. Jobel Cardo- dar e canhões automáticos de
do sr. Edgar Rupp de Sousa. so AI. d -.

- -

aL' d utros inven
x

.

'" * * lera as as IDs.ruçoes para ��iit�:OS. eE�pera-6e qu;;ALDO LUZ

I
STA. REGINA�MARIA

O al.·s"amento eleiforal se obtenham grandes quanti-Faz anos, hoje, o 51'. Aldo Registamos com prazer, na ., . dades de carne de baleia paraLuz, destacado desportista e data de hoje, o aniversário na� O SR. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL 'ser congelada ou· enlatada _

.i>restigioso elemento do nosso talicio da. gentil senhorita Re- HEGIONAL ELEITORAL, rec8J:>eu�. �uinte telegr�ma: A e centenas de barris de óleo de
coméreio. gina-Maria, dileta filha do sr. RIO, 7 - Tribunal SUperIor l!ilertoral, na sessao de on-

baleia para margarina, de im�
* * ., Cid Taullois. tem, resolveu dar a seguinte' redação ao pa�grafo �nico do

portancia ,vital em fa;ce da es-
SRA. MARIA DAMIANI '* * '" artigo 35 das novas Instruções para o alistamento �leltoral:

cassez mundial desse produto.Aniversaria-se, na efeménde STA. VALFRIDA ABREU "Os eleitores inscritos ex-o/frí.cio até outubro de 1945 re- j

de hoje, a exma. sra. Maria Comipleta mais uma prima- quererão. de seu próprio punho, até 30 de novembro deste ano CASA MISCELANEA distri�
Damiani, digna esposa do �r. vera, na efemértde de hoje, a ao respectivo Juiz Eleitoral, os seus titulos, na forma do clis- buidora dos Rádios R. C. A
Anacleto Damiani, pro.fessoI .gentil senhorita Valfrida Abreu, posto no artigo 7, § 2°, do decreto-lei n. 9258". Sds. (a) Olivei!a Victor, Válvulas e Disco!'
Ido Instituto. de Bducaçào. residente em Bom RetiTo. Sobrinho) - relator.' I Rua Cúnseibelfo Mafra

NIVERSARIOS: A'
MENINA LEDII.'

Regiltramos cem prazer a pas
�agem do eegundo oniverecírio do
galante menina LêdGl Wendhou.en.
,.dileto filhinho do nO!IO estimado
-amigo Dr Mo.rio Ramoa Wendhau-
I.n. abalizadci cliníc'l o de dona
limo. Pereiro. WandhaulI..n e cujo
clichê ilultra esta notícia. Congra
-tulando·nos com e.uI dignos pro
.ganitoree. pelo feliz acontecimento
.almejamos à. intereasante L.dinha
ma lonllll vida, toda. repleta de
felicidade.,

Transcorre, hoje, o àniver
.sário natalido do sr. Roberto
Müller, destacado elemento
<lo comércio local.
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Aos 'nesses

Agentes

Laboratório
Rad;io-Tccoico-E!ect:roll

Fundado em 1935 ,.
MontaQe.m de rádios, Ampli-

I
ficod�res-Trarianii8.O'1'tJ.

Mat.erial import�d", direta'
me�te do. U. S. A,
ProPTietário .

Otomu - Gé9fg:8S _Bõhm

I
Eiect·le -

T.8C'nico
- Pr_ofi••io"oJ

formo.clo na Eu.ropo
. r'loriaDQj:)oH.

�uu JOGO Pinto n 29 -i Sob,
I •

f,

Atencão-

. ,

A INSTALADORA DE FLORIANÓ
POLIS avia0 ao. inlÍtel'9l8ad08 que
....cebeu, diretamente da Inglaterra.
nlotoree elétrico. trifá,i<:os. 220
volb, 5? ciclos, 1400 rotaçõe., cQ.pa-

cIdade de 1/2 a 10 HP.
Preçol relativamente baixo•.

Recebeu. também. medidores
(Relóqio.) para luz,

Ruo Trajano n. 11 - Fone
JOÃO CASCAE cn

AUMENTE
seus neqÓClos em- São
Paulo, co()nfiQn�o-os a

MARJO S(HAHER
Repr'fSéntante

. Oficina Siômara
ElECjRO.MECÂNICA

Con.el'tam�.e GelGdeira., Regi8tl'Qdol'a,tI, Numeradorà., Carimbos
MimiúgrafQ., MéqUina. de

. E.cre�
-ver, Calcular. Costurar ·etc ...

Enrolamentos d. Motore. Eato
hUiladore., Voltimetroa ,e 'demoil

aparelho. elétrieOI
.Atendem-Ie chemadOl fora 'da eepi
:tcl .ob a direção doa 11'1•. ERNESTO
WOJCIKIEWICZ IR. fi ADOt.FO

TREMEI..
Rua Victor MeireUel }l.O 18

(P.QRTÃO) ",

Notas rurais

o Sabão

YORK MINISTER. - Por cima dos velhos edifícios da
cidade vemos as torres de York Minis ter, (B.N.S.).

A DIRETORIA

CONTRA
GRIP�
RESFRIADOS
DÔRES ..CA8EÇA
"f.V�AtG1AS f
96RES .MGERAl

só SE liSA

NOVOS
LIVROS

�
O�l.RDSA

RUA DEODORO,33
nORU1MÓPOlJS

'e

USADOS
Compra
e Veclde
Idioma.
portu·
guê•. eS

panhol.
irancês.

f'

COMISSÃO DE ESTUDOS DOS
SERVIDORES PÚBLICOS

ESTADO
Salá,'ios-fllllnília despachados pelo sr,

Interventor federal
31 DE JULHO

Antônio João Schrnidt - Concedo o salá
rio-famíli.a na importância de Cr$ 40,00 .

Arina de Sousa Costa - Idem, idem ..

Cr$ 40,00.
Fabióla dos Santos Campos - Idem. idem

c-s 80,00,
Isaltina de Sousa Fernandes - Idem. idet1l'

Cr$ 80,00,
-

lacira Menezes Ramos - Idem, idem .•

CrS 40,00.
julieta ele Aguiar Bertoncini - Idem, idem

c-s 40,00,
João Lázaro Braga - Idem, idem

CrS 40,00.
José Piccolo Júnior - Idem, idem ,. - "_ .

c-s 40,00,
Jonas dos Passos Livramento Carvalho

Idem, idem Cr$ 40,00,
João _ Mar-ia de Sousa Júnior - Idem, idem

c-s 240,00.
José Gervasi - Idem. idem Cr$ 200,oç.
Joaquina Pereira de Sousa - Idem, idem

Crs 40,00.
Leonor de Morais - Idem, idem Cr$ 40,00,
Manoel Sátiro Senhorio - Idem, idem _,

Crs 40,00,
:\Iaria Regina Câmara Ávila - Idem, idem

c-s 240,00.
Osmar Luiz Vieira - Idem, idem

Crs 40,00,
Tertuliano Cardoso - Idem, idem . _ ...

,Cr$ 40,00.

;l'ol€oe.
e·tc.

Rerncnce, Po.elia, Religião, A
viação, Ma.temático, Fíllica,
Química, Geologia, Minera
logia,. Engenharia civil, mili"
ter. naval, Carpintaria, De
.enho, Saneamento, Meta.1ur
gia. Eletricidade, Rádio, �á
q1,linaa Mo!ore.. Hidr<Íulic;a.
Atvenaria, A9'l'icultura. Vete-

I inária. Contabilidade e

Dicionários. etc.

. ,,ESCRITÓR.IO

, :/;

ATENÇÃO
Leiam todo dia esta coluna A PESTE SUINA está cau-

. até o fim sando calamitosos prejuizos
. nos rebanhos de porcos dos

-- PedImos avisar por· telegra- E taxi d S
-

Pld TI
ma. quando o jornal não chegar S, o�' e a�, au o e o. � a-

no me.mo dia,
.

I
rana. E necessano vossa ajuda

- ás autoridades do Estado de

,----.----------
Santa Catarina, a fim de, evitar

QUEiXAS E RECLAMAÇ�ES I esta terrivel e tão mortíferaPREZADO LEITOR: :O;p o '�ue -he ' t' .-

interessa é, realmente, uma providencia I m�les la, que ameaça invadir a

I para endireitar o que estiver errado ou SUInocultura do vosso Estado.
para que �1,ul)1a ialta não se repita: e A INSPETORIA REGIONAL
NÁO o escândalo que a sua reclamaçãe DA DIVISÃO DE DEFESA
ou queixa poderá vir a causar, encarai-

�'NITÁRIA ANIMAL, em SÃOnhe-a á SEC-::;AO RECLAMAÇO F.;S,
de O ESTADO, que o r�so será levado OSÉ, FLORIANÔPOLIS) ape-
sem demora ao conhecimento de 4ue", la para o valioso apoio dos se-
de direito, r ececendc v. s. uma informa- h

'

d
'

çii� do resultado, embora em alguna �_
n ores cria ores que sera pres-

sos não sejam publicados nem a recta tado pela observação das j.ns-Imação nem a provic ência tornada.' truções seguintes:
.

, . 1 - AVISAR imediatamente
ao Serviço Veterinário mais

DOENÇAS NERV<)SAS próximo o aparecírnento de
Com os progressos da' medicioa. qualquer moléstia que surgir

hoje, as doenças ner!osas, quando na vossa criação de porcos;u;atadas em tempo, S80 malel'l per- 2 ISOLAR lh SAfeitamente remediáveis. O O!urandel.
-

. ou r;ne, or -

..ísmo, frutd- da ignorância, só podl CRIFIC.AR todo animal doen
pr.ejudicar os. Indivíduos af.et_:.ados di I

te para evitar que a moléstia
t�IS enfermidades. O Se�vlço. Na· se alastre a toda criação;clonai de i)oe�ç�s mentaíe dlSPÕ" 3 _ QUEIMAR OU &�TER-de um AmbulatorlO, que atende I'ra-

�

tuhamente os doentes lIel"Vosoa ln. RAR bem fundo com uma boa
digentes, na R�a Deodoro 2%. da.' camada de calos porcos queb 11 "'oras. diAriamente. morrerem'

,4:_ NÃO JOGAR nos rios e C1ub Do.e -da st\ gosto'

NEM DEIXAR que os urubús I e ... ... (MI, ..

ou outros animais devorem os ANIVERSÁRIO DE SUA FUNDAÇÃO
porcos mortos, evitando assim A Diretoria do Clube 12 de Agosto, comemorando o 740
que a moléstia se propague ás aniversário de sua fundação, tem a honr.a de convidar os ilus
criações vizinhas ou mesmc i tres consócios e suas Exmas. Famílias, a comparecerem as fes-
distantes; tas que serão realizadas a ;12 de Agôsto próximo, em seus sa-

5 - NÃO COMPRAR e NEM lôes, inclusive baile. �.
'

*'

TROCAR porcos, sem os- res- ,Oportunamente será, divulgado o programa relativo a es.

pectívos exames e atestados de tas festas. \

sanidade, fornecidos GRATUI-
TAMENTE, pelos funcionários
do Serviço Veterinário compe
tente, para evitar que a Peste
Suina ataque vossa criação.

6 - ISOLAR rigorosamente
vossa criação de porcos não
deixando entrar pessôas extra
nhas e nem animais, bem co
mo caminhões ou outros veícu
los que não estejam bém lim
pos e convenientemente, desin
f.etados com cal;
,1 - DESINFETAR com de

sinfetante apropriado (Soda a

2 ou 3% em agua de cal a 5%,
solução de creolina, Cal' vir-

1614
gem, etc.,) os mangueírões, po
cilgas e tanto quanto possivel
los demais locais de permanên
cia de porcos;

8 - NÃO ALIMENTAR a

vossa 'criação de porcas com

Lixo ou Restos .de Alimentos
contendo 'carne ou ossos de
porcos, salvo quando forem an- 11 - PARA QUALQUER ES
tes submetidos a rigorosa ter- CLAREClMENTO OU ASIS
vura' TÊNCIA, os Srs. Criadores de-

I
Caixa Postal, 5756 9 '� QUALQUER porco re- vem procurar o Serviço Vete-

I centemente comprado, 'trocado rinário mais próximo (DepenEnd. Te!. : MCll'iely ou ganho, não deve ser lOgo dên�i�s. do S�rviço de I?e.fes_a
.--__...i...� .;...__! introduzido- na criação. Deveis 'Samtana Ammal do MmlSte-

deix:ar o animal pé�o _ menos fia d� Agricu!tura em: LAJES,
um mês em observação em 10- .PORTO UNIAO, MAFRA, TU
cal separado; , BARÃO, BLUMENAU,' ARA-

10 - Sendo a VACINA a RANGUÁ e JARAGUÁ DO
"única arma'� que previne a SUL) ou,_ e�tço, a Séd.� ��.lns-:._
Peste Suina esta Inspetoria. petOlia ReglOnal da DlVlSao de I
está estudando os meios de sua Defesa Sanitária Anímal em

obtenção, visto que no momen- FI'Ürianópolis, sita á ,_rua. Joa
to ha grande escassês do referi- quim Vaz, S/N, erp. SA0 JOSÉ,
do produto biológico, em virtu- ESTADO DE SAN'l'A CAT.i\RI
de ,da grande apl-icaç_ão e pro- NA .

cura que ela tem tido nos São José, 30 de Julho de '"

grandes fócos ·do norte dQ& Es-' 1946.
tados de São Paulo e do Para- -Altamir Gonçalves de Azevedo

ná; Inspeto�' Chefe

RETIRARAM sc�s GANDI- .

DATURAS
Tôdas as bebidas, ínclusrve a.'\

fabricadas em outros Estados.
retiraram suas canaidalur.ls,
para eeinar nos lares cararí-

!'uenses,
- em vista da cerrtssi

ma vitória do aperitiVO KNOT.

�pultmd4!...

�� ...
,

�\ ��4'-
I��TIS
, �p� � 144-
fP CREMÊ

IQ:[,@ioJ!
Deseja obter
emprego 1

.

Procure então a noS84 Gel'!a·
cia e preencha a nossa Afie!',. ct.
inforinaçõ'es úteis", d�udo tôd..
as Indíeaçães possíveis. que tl&bc

mos prazer em recomendâ-le (a)
8CS interessados na aquisi.ção .....
I)OJlB funcionários (aa).

TOME APERITIVO

K N ()-T
�-------------------------------------------------------

• ::tO.

l

A..unto.: Jurídicos -- C"rnercieill c_ Rürôia e ,lnftirrriGtiv".
&dereço Tel. ELIBRANCO - LAJES - S{jilta Ca�l'inll
Córi.uHe no,.a Ol'9aniZCÇÕO ontes de •• decidir .,elo com

')rG ,ou venda de imoveia. pinhaiil ou qualquer.

empr••o neste e.tGdo �

Diretor; -- DR. EL-lSIARIO DE ÇAMARGO BRANCO
ADVOGADO

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

JURíDICO COMERCIAL

.5 I L _V E I R A
Co'mis�·ári.os d.e Made,iras

"VIRc:iEM ESPECIALIDADE"

Presta aos seus r-epreseotad'os informaçõ.es criteriosa.. sôbre
a situação do mercado.

ENDEREÇOS�
,_Matriz - São Paulo - Rua Guepor'é, 144 - Fone 4-5866

Caixa Po-stal 5.7Q6. - Tel'l�gráfico Abesil.

Filial: - Santos - Rua José Ricardo. 43. - Fone
Caixa" Posh.l 749. - Telegráfico: Abesil.

elA. WETZEL INDU8Tll1AL-JOINVI1�LR
A ROUPA BRANQUISSIMA

3.526
•. 1

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�CONSELHO' ADMINISTRATIVO
DO ESrADO DE SANTA

CATARINA

1.10· sessão regimental, em 2 de agôsto de 1916

À hora regimental, sob à presidência do sr.
,dr. Ylmar Corrêa e !com a ;presença dos 5r5.

-conselheiros Severo Simões, José Benedito Sal
_gado de Oliveira e Jairo Callado, o sr. presi
dente declara aberta a sessão, funcionando

I como secretário, o sr. Luiz Osvaldo Ferreira
,de Melo.

'

E.1'pedie "te
O sr. secretár-io faz a leitura da ata da ses

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

O sr. secretário procede à leitura dos seguin
-tes documentos:
- Of-icios do Departamento das Municipali-

dades, encaminhando os seguintes processos.:
430 da Prefeitur-a de Caçador; 459, da Prefei
tur� de Concórdia; 466, da Prefeitura de Bi·
guaçu; 431, da Pre.feitlua de Brusque ; 463,. da
Prefeitur a de Lndaial ; 480 e 503, da Prefeitu
-ra de Rio do Sul; 478, da Prefeitura de Serra
Alta' 395 e 457, da Prefeitura de São José e

'-484 'e 487, da Prefeitura de Ti rnbó .

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

•.os pareceres ns. 188, 189, 191 e 192.
.

A votação e discussão do parecer n. 190 fi
...cararn suspensas. Por proposta do sr. C911se
lheiro Severo Simões {oi sugerido um estudo
,equitativo de processos. semelhantes, para que

seja considerado os motivos que pedem. a apro-
'vação do citado processo, da Prefeitur-a de
Curitibanos.'-...O sr. 'presidente nomeia os conse

'lheiros Severo Simões e .Ia iro Callado, para,
-em Comissão, estudarem o asssunto.

Vão à impressã-o os pareceres
N. 215

A Prefeitura Municipal de 'I'uba rão, par in
-t.ermédio do Departamento das Municipalidades,
:submete à consideração dêste Conselho �d�l'
-nistvativo um projeto de decreto-lei que dispõe
sôbre o descanse> em feriados civis e ref igiosos,
-de acôrdo com os usos e cos.tumes locaIS:

A medida visa dar cumprnuento ao disposto
'1tO art. 2°, do decr-eto- lei federal n , 6.459, de 2

-de maio de 1944.
Sou pela aprovação do projeto com a reda

�lÇão ao art. 20 proposta pela Secção Lega] do
D. M., e, assim, ofereço a Casa o seguinte

Proieto de resolução
O Conselho Achl'inistrativo do Estado apro

-va o projeto de decreto-lei da Prefeitura Mum
cipal de Tubarão, enviado em OfiCIO n . , .....

'118/1.531, ele 26 de julho de 1946, dandO.',:
eao art. '20 a seguinte redação: "f::ste dec:-cto.]f'l
-entrar á em vig-or na data ela sua, publicação,
-revogadas as disposições em contr.ano .•

S. S. em Florianópolis, 2 de agosto (I( 1946.
,

Severo Simões, relatar.
N. 216

A Prefeitura Municipal de Cano;nh�s, _por
<Intermédio do Departamento das Municipalida
-des, submete' à cotlsi.d.eração dêste C?l1selho
Administrativo um projeto de decreto-lei que

-dispõe sôbre o descanso em feriados civis e re

ligiosos, de acôrdo com os usos e costumes 10-

....cai� medida visa dar cumprimento ao disposto
no art. 2°, do decreto-lei feder-al n, 6.459, de

:.2 de maio de 1944.
Sou pela aprovação do projeto com a reda

...çâo ao art. lO proposta pela Secção Legal do
D. NI., e assim, ofereço à Casa

_

o segu iute

Projeto iie resolução
O Conselho Administrativo do Estado apre

va o projeto de decreto-lei da Prefeltl�r� Muni'

cipal de Canoiuhas, enviado com O OfICIO n. .

118/1.531, de 31/7/46, dando-se :'0 art. ',20 a

"Seguinte redação: "Êste decreto-lei entrara em

'vigor na data da s� pU,?licação, revogadas as

disposições em contr-arro
�

S. S., em Plor ianópolis, 2 de agoo::to de, 19016.
Severo Simões, relator.

N. 217
O Departamento das Municipalidades e�ca,

'ninha à a-preciação dêste Conselho um projeto
-de decreto-lei da Prefeitura de Ja�u_�runa. que
-visa fixar o subsídio e a representaçao do Pre--

feito, respectivamente em Cr$ 500,00 e .

<Cr$ 250,00, mensais, p�ra. 1 ?47: �

-�ssas importâncias sao ldenhca� .à dotaçao
.·,'Orçamentária para o corrente exerClClO.

_

Pelo que, adotando o parecer da Sec..,t.;ao L:
. gal do referido Departamento Q

...

uauto a ;nodt.
ficaç50 do preâmbulo e quanto a co�clllsao
,.ofereço ao Plenano o seguinte

Projeto de ·rt!solu.çãb
O Conselho Administrativo do Es�ado aproo

-va, nos têrmos em que se acha redlg1d�,. o pro

jeto de decreto-lei da Prefeitura Munlclpal de

Jag1.1aruna, remetido com o ofício n. 120/1.533,
-de 31 de julho de 1946, do Departamento das

-Municipalidades. •

S S em F·lori'tnópolis, 2 de agosto de 1946.
.

"J#sé B, Salgad.. de Oliveira, retator,
.

N. 218
O Departam<:nto das Municipalidades e�ca.

-minha ,à apreciação dê�te Conselho .':'N proJeto
<de decreto·lei da PrefC1tura de Orl.�es que VI'

sa fixar o subsidio e;. a 'repre�entaçao do P�e
feit.o:�r�specti:vamellt�: em Cr$ 950,00 e .... ;

-'Cr$ �75,oo, mensais, pa"a 1�4;:
Essa iwportâm:;ias são tdentlcas

• � dotação
�rç.amentária val"a o corrente exerclCI&._

Peló que, adotando o parecer da Se.c:5·a<, Le.
'gal do 'referido Departamento q_uant<> a modl'

'ficação do I'reâ,!,�.�!o e qu.::nto a co-nc)usilo
ofereço ao Ple�lp '! segurot. _

"

J'r<iJe'to iie resO_luçait ,

'O Conselho Administrativo do �tad� 31'ro·
-:va� nos têrmos e� que'� a�ba redlg1Ct.�,. o pro
jeto de decreto·)el da Prefel!u.ra MunlClpal de
'Orláes. rem,tide com o OflClO 11. 120/1.533,
-de 31 de julho de 1946, clõ Departamento das
'Municipalidades, •

5, S., em Florianópólis, 2 de. a�sto de 1946.
Jos! B. S-algailo de OhvI!<ra '. relater.

N.219
"

'0 Departam'Rto das Municipalidade. et;C�"
minha à apreciação dêste Conselho um pro�c�\)
.ne decreto·lei da Prefeitura de' Joaçaha; que. VI"
.sa fixar o subsí.dio e ,a representação do PTe·
feito respectivamente em Cr$ 1.300,00 e - - , .

Cr$ '65000 mensais, para 1947.
Essas 'i�.port�ncias são idêrrtica:s, � dotação

-orçamentária pa.ra o corr-e.nte exerclclO.,..
Pelo que, adotando o parecer da Se<:5"" L�,

-gal do referido .,Departamento quanfo a_ mOOl'
-ficação do preâmbulo e quanto à conclusao ofe-
'reço ao Plenário o següinte

Projeto '.Ue resolução
O Conselho Administrativo do Es(a,:o apro'

-va nos termas em Que se .acha redigido, o pro
jeto, de dc<:reto-lei 'da 'Prefeitura :Municipal de
Joaçaba, enviado em oficio n. 120/1.533, de
31 de julho de 194,6, do Departamento das.
Municipalidades,

'

"

S.j S" em Florianópolis, 2 de a�osto de 1946.
Jo-sé B. Salgado de OI,,'e11'a, relator,

N. 220
O Departamento das Municipalidades e,:,ca

'ninha .à apreciàsão dóste Conse.lh? um projeto
de· decrcto-Iei da Prefeitura Nllllllclpal de Pa·
lhoça. que visa fixar o subsídio e a representa·
-ção do Prefeito' respectivamente em .' . - .. - . -.

CrS' 1 00000 e Cr$ 50000 mensais, para 1947.
Ess;s i�portân.cias -sâo', idênticas !-t, 'dotação

<lrçamentária para o 'corrente exerC1ClO.

Pelo que, adoÚndo o parecer da Secção L�
.gal da referido .Departamento quallto à modl.
ficação do preâmbulo e quanto à conclusão -

ofereço ao Plenário-, o seguinte.
Projeto 'de resolução

O Con,selho A:dniinistrativo do Estado apro,
va, nos termos em que se acba redigido, o pro
jeto de decreto· lei "da 'Pre'feitura li.1unicipal de
Palhoça, enviado. em 'ofíc'io n. 120/1.533, de
31 de j I1lho de '19'46, do Departamento d�s
,]II unici p�lidades,

CAMINHÕES INTERNAT'JG'NAk"

Para Transporte
Escolha

Econômico Interestadoal

BRE,TE�lE�TE
.Estabilizadores automaticos para rádios Não há. mais
JIIrobabilidad(' de seu rádio queimar. Patente requerida.

LABORATÓRIO �LETRON
Rua J .ão Pinto, 0.0 29 - SobradD.

E ELE<iAH(IA ?I QU�R VESTIR-SE (OM (ONFORTO
•

PROCURE A

Atfai!U��!i!� s��!!ir�'�doMello I
o transporte pesado nas estradas exige um caminhão com

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

ra�ões por que tantos operadores escolhem os caminhões

International para servíços entre Municípies e Estados.
O motor International "Diamante Verde", possante, econô

mico e de funcionamento' suave, proporciona maior "'rendi
mento com menor consumo de combustível _ uma grande,4

,

vantagem nos transportes li longa distância por estradas

acidentadas.

GRIPE o TOSSE o BRONQUiTE

Procure conhecer melhor a série International, pedinde-nos
folhetos descritivos e

<,

-
_.

sem

AOS SOFREDORES
A Oro L. GALHARDO, excrnédic:a
do Centro E.pirita Luz. Caridad.
e Amor. comunico.. a mudança
do .eu conlultório para a rua do
Senado, 317. 2.0 andar, Rio de

Janeiro .

(CONSULTAS Cr$ 2000).

Óleo �
Elélrico�t
Fanwso li n im e n to, desde

1855, para dôres reumáti
cas, nevrálgieas, torcedu

ras, inflamações, ciática etc.

.. Óle. Elétrica
do Dr.. c�eS de Grau.

Representações ..

Torna-se público,' para co

nhecimento dos motoristas, no
interêsse do socêgo púb1ico,.
que � expressamente proibido
° uso de busina para chamado

Rua Jo'õo Pinto, 9 _: ex. PORtal 220 � Fone 1.641 de passageiros a porta de do-

I mícílío,
durante a noite. Aos

________T_e_I._S_o_m_a_._r_é:::_-.__F_J_o_r_i_o_n_ó_p_o_li_s_._..,._ infratores será aplicada a mul-
ta de Cr$ 50,00, e, o dobro na

reincidência, de acôrdo com a

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

É aprovado, nos tênnos .abaixo, o projeto de
decreto-lei ela Interventor-ia federal, remetido
com o oficio n, 481, de 8 de julho de 1946.
Texto do projeto de decreto-lei 1H1S têrmos em

q,M,l! se acha redigido
AI·t. 10 - Ficam aQertos,. pOI· conta da ar

recadação do corrente exercício os créditos
abaixo discriminados, suplementar·es· as se

guintes verbas do orçamento em vigor:
4,119 200.000,00
4·]21 30.300,00
Art. 2° - ::t1:ste decreto--lei entrará em vigor

2.500,00 na data da sua publicação, revogadas as dispo-
sIções em contrário. .

l'Iorianópolis, 2 de agôsto de 1946.
Yhnnr C01Têa, presidente.
Publicada na Secretaria do Conselho Admi·

C $ 6' 33
� ... nistrativo do Estado, em 2 de agÔ5to de 1946.r .... ,),/0

Ln!::; Os""aldo F,.,.reira, de Melo, secret.áno
d

' - , administTativo..

Mas, excluido ó saldo o exerClCIO antenor e

RESOLUÇ,\O N. 191que importa em Cr$ 3.107,30 - prêtende O
,

dPrefeito para atingir o "quantum" .era soIici- É aprovado, nos têrmos abaixo, o ·proJeto. e

tado, a�ular potaç.1o orçamentária de serviço.s decreto-Iei da. Prefeitura Municipal de Cresciu·
ma, rçtn�tido com O ofício n. 100/1.432, de lOe encargos imprescindíveis, �1.is como! ven.Cl-
de julho de 1946, do Dcpartal;llento das Munimentes' do ,professores, gratificações a..aii mt:s-
cipalida.qes.mDS em cursos desdobrados� paga.mento de ope-
T d 't d d t - ". te"rmos e�.

. tários dos serviços '�Os cemitérios" materia.l para exto I) proJ.e o e ecre Cl'-:íf!� nos " •.

êss.es serviços, construção de �prédio9 escolare! q1tc. se aclla redigid'O
e ató aluguel do prédio da ca<leia pública! • Art. 10 _ É declarado de utilidade pública,Como se vê, o princípio normativo que o 0;- para a construçãQ de um Parque Municipal, e
çamento exerce na aplicação dos dinheiros pu· fica o .Executivo Munjcipal a.utorizado a .ad:'blicos, �eV'� ,ser 'rcdterio�m�nte �serv�d9.. d�-.. quhh pÔr có.mpra ou� mediante desaprop"riação,
mO!1straí._id-O·Q'processo qu� lSSO n4lQ esta. sendo..: �nos têniJos do art. 50,·,letJ;:a i, cO'I1;Ibinado com o
feito em" Urussanga. ' •. art. ro/atnbàs do decrêto-l'éi n. 3.365, de 21 de
'É 3$sim ?tue, entre as "despesas", \ -; Junho de 1'94:5, um terreno de fonua retangular

encontramos: Pago a J- Can.ts? c.Oro. tooa a arborização nele exis�ente, situado
Mac.. �nald Ciil. pelo forneCI' naquela cidade, à rua Mareelo· Lodetti, 'medin,mento de oito (8) litros d,e Vex-: do 250m. de frente por' 250 elitos de .íunflos.mou.th uU�ú:', para a .Prete}t.�P�\i �6,Óo. pe:rtencente a herdeiros de Pedro� "Bénedet, e

Pago a AntOniO Mendes '�aTtlnS', com as seguintes confro�t.á(Pes: N.�· com.

pelo fornecimento de Jantares, terras de I\iaria Benedet; S. com a rua, Badio-

almoços etc. (t��dua.JL no J:Io� de Rio Branco; 'é'. _:_'com a 'rua ltiarce10 Lo-', '.tel,G'a:oZola, '", di'versas .perSoll;!":;; , detti; O. - COIl! terras de,.Maria Bene!iet"J�ãa1iJ:lad'csr bem como' a muslcos'· .. '. f:254,� Benedet, Júrio Gaid7.inski e Cesar Bened�t:
."

Çito, apenas. "os casos mais e.xpresslvos., pms Art. 20 - P�t<; decre�o-Iei en�,ra'rá .�e1n, vigoroutros há, dignQS de reparo. . ..
'

' : na data da 'sua publicaç.ão,· revogadas as disp-o·O absurdo c� que prétena� d �r�feito ��: sições em contrário. J .... "

...... ". � � ..;

ter recursos para co�ert(tra, ?O �redlto S?hC.l. Florianópólis, 2 de a.gôsto de ",1946_. .. :tado - aconselha. c.mo medIda de prudencl.a Ylm,.,',. CO'rrê"a. presid�nte. '. '.

administrativa que o Departarnell-to das .;Mutu- . Publicada. na Secretaria do Conselho Admi'l �cipalidades destaqlle pa.ra Uruss,mga quem pos',' 'nistrativo do Estado, em 2 de agôsto dé 1946.
..

s� yerifi�ar! exatamente, .0. andame1��{) c,lo! 11(�.... L:,i:: O�.·:'a.ldo Fery(;ir.a. de' Melo, . se'cretário

I
,li

gOClOS pubhcos da PrefeItura. admll1Jstrabvo., .

.
_ \.f. lNesse sentido é '1l'1eu parecer, opil\and� taro: , RESOLUÇÃO N. 192' ,. ..

.

bém pela rejeição do pt·pjeto de d�retQ-leL, peh É aprovado, nos têrmos' abaixo, o projeto' de
que, apresentO' ao Plenário o seguinte deo'eto-lei da Prefeitura Municipal 'de Itaiópo-

Projeto de re3olução. , . lis, r-emetido com O oficio n. 110/1.474, de 18,
.

O Conselho Administrativo do. Está.do re)elta de julho de 1946, do Departamento <las. M.u'
o projeto de dect:eto-Jei da Prefeitura. �[U1l1Clpal. nicipalidades. ", .1. .'

df' Ul'ussanga, remetido com O ofícIO n. .... Texto do prO'jeto de decreto-le·i 1l-0S"; têrmbs em
Il0/1.474, de 18 de julbo de 1946, do Depar,' que se delta redigido

". , ,

tamento das :Municipalidades.. . Artigo único - O subsídiQ, e a represeutaç.ão·S. S., em Florianópolis, 2 de agosto de 1946. do Prefeito Muni,d,pal, no.
José B. Sal!lado de Oliveira, relator.' exercício de 1947. 'são fixa,

EXPEDIENT:r: DA PRESIDitNCIA .dos, respeotivamente, em "

P'roeessos dútrib1t'idos Cr$ 800,00 e Cr$ 400,00,Ao &r. Severo Simões - Projetos de decre- mensais, revogadas as dis-
tos-lois das Prefeituras de Timbó e Rio do Sul, posições em contrário.
que fixam o,s�bsidio e a representação do Pre, Florianópolis, 2 de agôsto de 1946,
feito, para o exercido de 1947; projeto de de· Yh'nar CO'r'r�a, presidente.
creto'lei' da 'Prefeitura de Serra Alta, que abre Publicada na Secretaria do Conselho Admi,
um crédito especial de Cr$ 38.610,00; projeto nistl'ativo do Estado, eln,2 de agô:;\o. de 19.46._de decreto-lei da Prefeitura de Biguaçu, qúé Lui:: O'S1.,'aldo Ferreira de b.1elo, secretáriu
',a o Sl.lhsidio e a representação do Prefeito" administ-rativo_
para o exercício de 1947.
Ao sr. Salgado de Oliveira - Projeto de de,

cretrrlei da Prefeitura de São José, que abre
um crédito especial de Cr$ 7.140,00; projeto
rl� decreto-lei da Prefeitura de Timbó, que
abre um crédito suplementar de Cr$ 35.700,40;
projeto de decreto·lei da Prefeituura de São
José, que abre um crédito especial de .

Cr$ 8.000,00; projeto cte decreto·lei da Prefei,
ÍLl1·a de Brl1�Ol1e. (Jtle abre 11m crédito suple
mentar de Cr$ 19.600,00; projeto çle decreto,

um lnternctlcnel

J. Y. T. P.
A V I S O,

Firma credFnciado, veR

dedores especializado.,
deseja represe.ntor fàbri-"contes a i.ndustria.is, de

.

• .f

quoisquer óTtlgoS.

I�I�xaD:o.Jt:�:���
.

alfaiate indicada'
O-rira48Jl1às 7

NOVO HORÁRIO DA

,P. ALEGRE - liLORIANó
POUS - CURITIBA

QUINTAS E DOMINGOS
DeooIag,em de Flo-l'ianóoC'lis,

ás 14,15 h()!l'.as
CURTfr;BA �.QRI h,NO-

POLIS - P. ALEG.RE
SEGUNDAS E smcns

Decolagem;, .qe FI9ri'anópolis,
, 'âs 1tm:o liMas
:, ']NFOH��ÇõES :

FIUAt VARIG � Bp, W-
PORTA TELEFONE

1.325

.

'

/4"-,ES1 .A'
LlOR"·

NA fi .

I' 'ESCRIToRIO .

IMOBILIÁRIO
A. L.. ALVES,

Rlla Deodor:.., n. 35 � FO?lis.
Encarrega-se' oe: compr.:t, venda, hi

poteca, legalização, avaliaçãa' � admi.
.

nistraç�o de' imó'Veis.

c,

o

ti
Co",o,·produtos·d.. 1_00'
tiona' Horvest.r V. S. obtê..
Q proteçao d. 115 eee...
••,_,i'ncia e .....iço.

informações
compromisso.

c_
Concessionários:
RAMOS &: <:IA .•

O"staniza, também, papéis para con,·

pra' de propriedades pelos In�t:jtt1t.�.;
. de . Previdênc;a � Montep;o Estadll'l.

ú""do &�. tal_ .......
·lheiro 'da Ú trv.c:Ao��

'Ihe, em o.ma. 1 geat« QJn cé.Iioe do

...elente ..p..ritl"'O K Noi, Iem_'
_' v: 8ia. <te &cI'eI!C8Jl'tar. ao�
...... .. ge;.�:ESTEETer..
BEi'1 (J I1EiJ APEOITIVO

I'RfD/!.ETO!
r

S. S., em Florianópolis, 2 de agôsto de 1946.
José B. Sa./gaelo de Oliueira, relator,

N. 221
O Depar-tamento das Municipalidades enca

minha à apreciação deste Conselho um. projeto
de decreto-lei da Prefeitura de .Urussanga, que
visa a aberutra de um crédito de .' __ .

Cr$ 62.335,70 para suplementar dotações do or

çamento vigente.
As verbas havidas como insu fi cientes, foram

relacionadas e a cada uma atribuida a suple
mentação julgada necessária.
Os recuross apontados para cobrir a abertura

do crédito ora solicitado, são os seguintes :

a) U provável" excesso de ar-teca-
dação ,

, , 35.791,70
b) saldo do exercício antedor .. 3.107,30
c) anulação das dotações abaixo:
0·44·4 Publicação do expediente :.
1-02·1 Aquisição de móveis, má-

quin.as, diversos utensílios
e outros . _

3·30·1 Vencimentos j)t'Qfesso,res ..

3,30·2 Grat,ificação a professores
que re"};em cursos desdo·
brados ....

6·91,1' Operários dos serv;ços d�
cemi térios , .

6-93-1 Material para o serviço ce-

mitérios .. _ _ .

9-34-1 Construção de prédios esco·

lares e aquisição de terras 4.000,00
9·94,2 Aluguel da cadeia pública 720,00

lei da Interventoria. que abre 11m crédito es

pecial de Cr$ 125.700,00.
Ao sr, :Jail'O Callado - Projeto de decreto,

lei da Prefeitura de Caçador, que regula a co

brança do Impôeto 'Territorial; projeto de de
ereto-rei da Prefeitura de Rio do Sul, que dis
põe sôbre a dotação de 'Um terreno; projeto de
decreto-eí da Prefeitura de Concórdia, que
abre um crédito especial de Cr$ 30.000,00;
projeto de decreto-lei da Prefeitura de Indaial,
que prorroga o. prazo para a cobrança do Im
posto de Pesos e Medidas; projeto de decreto
lei da Interventoe ia, que abre um crédito espe
cial de Cr$ 314.300,00.

Resoluções expedidas
RESOLUÇÃO N. 189

UI'! fJ(;QOUro DA KIIOTSA IHD,.CM.EUfiUlIOS
� ITA�4J ��

600,QO
\

\
3.000,04
9.000,od,

!
2,316,71
1.300,00

B R I TO
o' alfaiate indicado ITiradentes. 1
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Disputando n jogo inicial da penúltima radada do t· furno jogarão
amanhã Caravana do' Ar e Bocaíuva ..

I

das "elevens" do Paula RamOS
e do Clube Atlético, em disputa
da vice-liderança.
Dia 25 o combinado' blume

nauense aqui virá jogar com o

selecionado local.
Aguardemos estes embates

que serão do agrado de todos.
os amantes do e,sporte bretão.

,.

CARAVANA DO AR X -BO
CAIUVA

O primeíro jogo da penúl
tima, rodada do 1° turno do

'Campeonato amadorista da
Divisão principal será efetua
do amanhã á tarde no campo
da F. C. D.
Afim de poder disputar com

o Paula Ramos o segundo pôs
to noturno, o Caravana do Ar
terá que, derrotar o Bocaiuva.
Este, atualmente em último'

lugar, sem uma única vitória,
está confiante que seus defen
sores farão tudo pela conquís
ta dos louros do triunfo, do
contrário terá que ficar de, pos
se da "lanterninha".

Direção" de PEDRO PAULO MACHADO

Pela conqUista do primeiro posto do turno, domingo será realizado o monu
mental embate entre os valorosos e tradicionais rivais 'do

«foot-ball» da Capital ,4v�í e Figueiren'se.,
PROGRAMA DOS JOGOS PA-I tência, qU€ compareceu ao mo, sómente são' recordadas Graças ao bom entendímen-

RA A SEMANA, NESTA nosso principal ésádío, 'aplau- em esparsas publicações, de to entre o jogador e o sr. pre-
CAP+TAL disse Irentícamente as jogadas onde em onde. sídente do clube, podemos as-
AMÁNHÃ espetaculares, de Mandico, Ca- A sugestão é muito simpátí- segurar que Lauro, jogará
Futebol listo, Forneroli, Chocolate e ca e, em parte, coíncide com amanhã, no encontro com o

Caravana do Ar x Bocaiuva demais elementos que com- uma id-éia já aqui lançada, há i Caravana do Ar.
,(Campeonato de Aspirantes), põem seu onze titular. o es- tempos, relativamente à ho- Os "fans" do Grêmio da Ae
ás 13,30 horas.

'

quadrão vencido, demonstrou menagem dos clubes ao' seu ronáutíca aguardam com en-

Bocaíuva x Caravana do Ar invejável disciplina', durante o mais destacado defensor. tusiasmo a "reentrée" do meia
,(Campeonato da P Divísão.) transcorrer do embate, tendo É o caso de Belfort Duarte. direita Sanford que se encon-

ás 15,30 horas. deixado o gramado, conforma- .Mas, no América talvez nem trava afastado da Oapital pe- SOCIEDADE RÁDIO GUARUJÁ
Voleibol dos com Q revéz sofrido. .queiram ouvír falar em Belfort lo espaço de dois meses. LIMITADA

Atlético x Ubiratan (Torneio Gestos leais e cortezes, to- Duarte ... O estadinho pode ser O ataque do C.aravana esta- Resenha das programações para o.
Aoerto de Voleibol e Basquete- ram vistos entre alguns ele- Visconde de Morais ou Maga- rá, destarte, bastante reforça- dia 9 de agôsto de 1946
bol) . mentos dos quadros "dispu- lhães Correia, porque ambos do com a presença do excelen- 9,00 _ Bom dia para 'você.
C.ruzeiro x 'Lira Tenis e Ubi- tantes ", pois abraçaram-se auxiliaram financeiramente o te player. 9,30. _ Noticiário Guarujá.

ratan x Esperança - Infanto- mutuamente, demonstrando as- clube em determinadas admí- ..
10.,0.0- _ Programa com Orlando-

Juvenil (Torneio Alberto de Vo- sim a verdadeira finalidade do nístrações, GRANDES OOMBATES ES- Silva.
Ieibol e Basquetebol). esporte, que não admite ódios Em todo caso, aí fica a idéia TÃO ANUNCIADOS PARA 10.,15 _ Dircinha Batista.

Basquetebol nem rancores. Rivalidade sim, .do leitor bem intencionado". ÊSTE MÊS 10,30. _ Conheça os Estados Unt-
Lira Tenis x Academia de mas que não sirva de empecí- •

O corrente mês de agosto dos.
Comércio (Torneio Alberto, de lho as boas revelações que d!:),- INDISPENSÁVEL O CON - está destinado a alcançar c 11,0.0. -;- Bazar de músicas.
Voleíbek e Basquetebol). I ve ve isistir entre os que pra- CURSO DE EGO� FAL maior êxito no mundo esporti- 12,0.0 _ Oferecimentos musicais,

ticam o esporte €m todos os se-
'.

KENBERG i vo florianopolitano. ) 14,00 _ INTERVALO.DOM I NGO I tores. Que tal compreensão, .: RIO, 8 (E.) - � C._B. 1? en- Domingo e sábado últimos 18,00 _ Abertura _ Oração da.
.

Euiebot
,
seria -de exemplo aos mais es- VJOU uma cOlllulllcaça? do va-, fomos brindados com dois em- ,Ave Maria.

Colegíal X Ve�a. �ruz ,(caF-I' porti-stas, que só ambicionam loroso atleta "Egon Falken- poLgantes embates futebolisti- 18',15 _ Alma Por-tenha.
peonato da 2a DIVlSao), as 9,30 a vitoria do seu clube. Quando berg, pedindo-lhe para se pre- coo.

'

. 18,30 - Nelson, Gonçalves.horas. '

o resultado da contenda lhes é parar a !,filll de SeI: ,incluJdo Para depois de amanhã es- 18,45 _ Momento esportivo,Figueirense x Avaí (Cam- adverso procuram mesmos jul- na seleção que dísputarã o tá anunciada a peleja entre os

I 19,0.0. _ Ritmos de Tio Sam.
peonato de Aspirantes), ás ,'Sal' o valor dos seus advesá- sulameríeano de 1947. acérrimos rivais do pebol in- 19,30' _ Dep. Nacional de IÍ1foI'"'�
13,30 horas. rios, elegando motivos derrota,. *

sular: Avaí e Figueírense, que mações.Avaí x 'Figueirense (Cam- arbitros faqciosos. Quem atrl- AVAl "VERSUS" FIGUELRE�- presentemente se encontram' 2ú,00 � Gilbe'rto Alves. '

peonato 'da la Divisão), ás buir, a vitória paularamense, SE, O CLÁSSICO DO FUTE- l'd dc o cert I r
15,30 horas.

1 eran o o cet Liame. 20,15 - Oharlie Kunz em solo de

V'�lLM�ol
erros cometidos pelo sr Mon- ,BOL INSULAR' Quínta-deíra próxima tire- piano.

(Ji,�. guilhott, é ser anti esportista, Frente a frente, numa par- 't·"
,

Grêmio E�UidantI'1 X Cara-
mos o prazer de assis Ir ao '20,30 - ,Miusicas variadas em gra-

>:OI> pois sua atuação foi imp-ecável tida que está despertando de- h tI' d
vana do A - (Torneio Aberto .

t
-

d coque en 1'e os se eclOna os vações .

.n.J. e bastante eficiente, reprímin- susado interesse, es arao 0- d Joínvll d sta C it 1
'

mUSI·caI·S.
d'e Vol"';bol e Basquetebol). d

' . . , .

Ih'
e OlllVI e e e apl a . I 21,0.0. - Páginas

<;;� o com a necessarra energra, mingo proximo os ve, os rr- Dia, 18 assistiremos ao encer- ,21,15 _ Roland Peachei e s/Ha-
�,Basquetebol jogo bruto e desleal, embora vais do futebol ilhéu: Avaí F. t d 10 t de'

Ubiratan x Grêmio Cultural 1
'

d
ramen o o urna o am- wamos, I

as fa tas cometi as entre os c.. e F1gueirense F. C. peonato. citadino, no qual se- 21,30 ___:_ últimas melodias.
(Torneio Aberto de VoJ:eibol e 22 litigantes, não tivessem A peleja das multidões, co- rão degladiantes as credencía- 22',00 _ ENCERRAMENTO,
Basquetebol). empanado o brilho da p-eleja. mo é chamada, fará desfilar-
Cruzeiro x Lira Tenis e Ubi- É. preciso saber. perder, facili- pelos portões do Estádio da

ratan x E�rança � Infanto- tando seus adversários, pela: F. C. D., o povo esportivo em
Juvenil (Torneio .Aberto de vitória alcançada. E o esqua- massa, ancioso por acompa-
Vol.eilbol e Basquetebol). drão preto e branco, assim se nhar o desfecho do gigantesco

D IA' 15.. :. conduziu. Glória pois, ao Pau- choque.
Futebol la Ramos e Ftgueírense, pela Ambos estão situados na li-

,selecionado de Floriá.nópolis 'beli�sima atuação na tarde de derança da tabela com uma

x Selecionado de JoiliVUé." ,

. domllligo. " den·ota. A partida será a de-

JOE LOUIS X BILLY C.OUN :',
*

cisiva do 1° turno e, pelo vis-

O Cine Ritz ,exibirá hoje ria :NOMES APROPRIADOS... :fA- to, avaianos e alvi-negr� _es
tela o fi}Jne completo 'Ç.a luta RoA OS NOSSOS ESTADIOS tão nas melho:es condlçoes:
de _00x travada em� junho pâs-:-., Rio, 8 (Via aérea) _ Um aguaI1dàndo umcamente o mo

sado ,-entre Jde Louis. e Bi11y -matútino publi-cou ° seguinte menta de entrarem no grama
Coun,.em disPuta do cOmp�o� :comentário:' do

.. A " "

_

••

'Fiea.m os senhores acionistàs .convi$dos á comparecerem.
.nato mundial. ,," "Um leitor que se assinou � Jogo e o assunto maIS 1;11S- á Assembléia Geral de Constituiçã.o da "Salga AIaranguaen-

.• • • '/ "Pigmeu Nublio" nos mandou cU,tldo da semana: Por �da se em Comandita por Ações", que terá lugar no dia 12 do mês
BELA PERFORMANCF; ,�DO uma carta, sugerindõ à C. B. parte a conversa gIra em torno de agôsto corrente, ás 16 horas, na sede provisória, á rua �
PAULA RAMOS FRENTE AO 1),. que providencie no' sé:n.tido do embate.

, . .

pitão Pedro Fernandes, nesta cidade de Araranguá, afim de

FIGUE,JB;ENSE ,'.. de aos es�dios esport·iv�se- No momento .sera u;?-pooSlv�1 deliberar,em sôbre a Constituição definitiva da Sociedade e

.. (Escreveu Arybaldo Póvoas) "em dados nomes de atletas apontar o favonto do match,' também as seguintes providências:
O Paula Ramos S. C., nas- famosos. O do Fluminense se Ambos possuem quadros bem a) - aprovação das contas e atos dos org·anizadores.

cido no velho bairro da "Praia ch3Jmaria "Estádio Mário Mar- adestrados e equipados. Ven- rc.sponsáveis;
de Fóra':. apesar, de bastante cio Cunha'" o do América cerá o que apresentar maior b) - aprovação ,dos Estatutos Sociais;
jovem, já é uma da� ligitimas "Estádio Belfort Duarte.",;· � resistência e melhor tática. c) - eleição dos membros do Conselho Fisca.l e seus
expressões do fute·bol ilhéo. Pacaembú, "Estádio 'iSilvio de

' '" &uplentes;' _.
.

,

'

Ainda na tarde de Domingo, Magalhães Padilha.", etc. VERA' CRUZ X COLEGIAL d) - terem, conhecimento ruis despesas de instala-
c,olheu belíSsilllo triunfo, le- Lembrou' a ex.istência, em Domingo, pela manhã, pros- ções (ia mesma, que serão amortizada na forma dQ artigo n..

'vando de vencida o esquadrão Curitiba; do "EStâdio Belfort se,guindo O CaÍl1Ipeonato da 2a 129, alinéa D do Decreto-lei n. 2.627, db 26 de setembro de 1940;..
'

do Fi,gru�U:ense, até então in- Duart'é", como
_ �xemplo, justi- Divisão de Amadores, Cole- e) - converterem em ações oI1dinárias nominativas.

victo da; tabela, pelo expréssi- ficando sua idéia com' <) .fato gial e, VeT� Cruz disputarão a os dpis (2) titulos beneficiário$ mencipnados no Estatuto So.-
vo escore de 6 x 1, demons- de os atletas' geralmente, não I penultima, 'rodada. daI, ficando, á disposição dos seus 'titulares na sOeiedade, as
trando dei modo insofismável tere,m uma homenagem que'· r.ções convertidas;

,

do valor dos seus integrantes. revele a gratidão das entida- LAURO E SANFORD f) - outros assuntos conexos 'com as supra referidas�
o.s rapazes Q.o clube de Praze- des e do ,povo aos seus feitos JOGARÃO Araranguá, 6 de agôsto de 1946.

'

res, tiveram uma atuação 80- glorioslOs, tanto que as mais Em uma de nossas ediçõef SaLga Araranguaense em C.omandita por Ações - (em
berba, digna dos maiores eló- notáveis figuras do eSlporte noticiamos que o pont.eiro yrganização) -,Antônio Alves dos Santos e Salvato faladini�
gios, fazendo com que a assis- nacional, do fútebol ao aHetis- Lauro 81bandonara o Bocaiuva' organizadores responsaveis. .

Salga AraraDgUa�Dse em
Comandita por, Ações,

(Em Organização)
ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇAO

(SEGUNDA CONVOCAÇAO)

\
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SAlDA DE flORIANÓPOLIS:
(HEGADA A. JOIHVILE:

SAíDA DE JOlHVILE:
. (HEGADA A FLORlANÓPOLlS:

I

1 da màdrugada.
1 da manhã.

10 da manhã.
S da tarde.

�

ODIN

�.I
lHE QECOIIIERDI·-

I Visite, sem compr�mlSSôS
�LIVRIRIA 8QSA

I Rua Deodoro, 33

Flarianópolie
Livros novos e usadoe,
em diverscs idiomas.

Copynghl da

The HA tE rOIJ H/ARO? ,-.

1 . .. que o único animal, em
tôda a Africa, que ousa enfren
tar um elefante enfurecido,
lutando destemidamente' com

êle, é o. gorila.
'

2. .. que; até hoje, já caíu
maior quantidade de ouro e

prata no fundo do mar, em

náufragos, do que a que exis
te atualmente em circulação
sôbre a 'face da terra.

3. .. que, no hinterland do
Estado de- Mato Grosso, no

Brasil, existe um rio Roosevelt,
ba tísado com êsse nome em

m e'm ó r i a do sx-presídente
Theodore Roosevelt, que o ex

plorou em 1913.

I 4... que foi Heron de Ale-

I xandria,
sábio grego que viveu

no século I antes de Cristo,
quem primeiro no mundo aplí

I cou o processo de raedír as

j'
distâncias pela rotação das
rodas de um veículo em movi-
mento.

. .
.

I 5 ... que James C. Butler,
um ex-anão 4e Saginaw, Mi

chigan, nos Estados, Unidos,
acionou recentemente um dos
médicas de sua cidade, que o.

tratou após um acidente de

automóvel, alegando que o cli
nico valeu-se do seu estado de

inconcíêncía para fazer-lhe c

enxêrto de glândulas que o.

fizeram crescer e, em conse

quêncía, perder a profissão de
excêntrico que tinha num cir
co .

6. .. que a Biblioteca .do
Congresso, em Washington,
nos Estados Unidos, possue
estantes de aço capazes. de
acomodar 10 milhões de volu
mes; que, sómente sôbre ae-

,ronáutica, possue aquela bi
blioteca mais de 22.000 volu
mes; que sua coleção de livros
russos é a maior existente no

mundo. fora da Rússia; 'e que,
anualmente, ela empresta aos

cegos cerca de 50.000 volumes
impressos em alfabeto Braille.
'ÍNDICES.DÉ VALOR DAS EX-

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia' clinlea e eí
I'Ul'gl,a do tórax. Partos e doenças

de senhoras
CIONSULTóRIO: R. Joãl> Pinto 7
DIú'Iamente das 15 às 17 horas:
JUilSID:ll:NCIA: Almirante Alvim.

36. Fone M. �51

DR. SAVAS LACERDA
cumea médico-cirúrgica de Olho.
- Ouvidos. Nariz - Garganta.

Preacrição de lentes de
oontato

OONStiLTóRIO - Felipe Schml
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

ItOSID1l:NCIA - Conselheíro lIIa
fra, 77.

TEL.EF:01\'ES 1418 e 1204

DR.- A. SANTAELLA
fDiplomado pela Faculdade Na.

cional de�edicina da Unive!'91da.
de do ;Bllá'IliI). Médico por concur
lO do Serviço Nacional de Doeri.
I18S Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Misericórdia, e Hospital
Pslquátrlco do Rio na Capital lt.
,. deral

VLtNICA MÉDICA - DOENCAlt
NERVOSAS

- Consultófrio: Edifício Alil�.
NETO

- Rua Felipe Schmidt. Consultaa:
Das 15 ás 18 horas -

BesldêDcia: Rua Alvaro de Carva.
lho nO 18 - Florianópolis.

DR. ROLDÃO CONSON)
ClR.URGTA GER-AL.·- ALTA CJ.
.BURGIA - MOLÉSTIAS DJil SII

. •.. NHORAS - PARTOS ...

rarmado pela Faculdade de Medi··
elnna da Universidade de 811.0

Paulo, Cinde foi assistente por ·va.
nos anos do Serviço-·Cirúrgico do

Prof. Alfpio Correia Neto
C1rurgia do estômago e vias bl.
lJares, intestinos delgado e gr08!1O,
tiróide, -ríns, próstata, be]_Clga,'

Gltero, ovãrtos e trompas. Varlco·
eéle, hídrocéle, varizes e berna

CONSULTAS:
des 2 às 5 horas, à Rua Felpe
IIchmidt, 21 (altos da Casa Pa

raíso) , Te!. 1.598.
ItESID1i:N·OJA: RUI! J!:steves JU·

nior. 179; Tel. M.764

DR. POLYDORO· S. THIAGO
:Médico do Hospital de Caridacle da

Florian6p1)lis
Assistente da ··Maternidade

CUNICA MÊDleA ·EM GERAL
Doenças dos órgãos int.e. nos, especial.

mente do. coração.
ELECTROCAJWlOGRAF1_�

- �

'Doênças do sà"ngue �e �·aõe-· i::ervo•.
Doenças de senho s - Partos.

Consulta. diàtiamente das 15 às 18
horas. .

ÂkDde chamado. a qualquer bon,
• 'inclusive durante a 'noite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor Me,ir�

les, 18.. Fone 702
. iRl'iSIDI':NC:A: Avenida TrompowlÍld.
\} . , 62. Fone 766

Viagei�s
PELO

Expresso Noturno do jornal
O EsrrAJ�O

FLORIANÓPOLIS - JOINVILE

Intormaçõesc '

Em Fpolis. - na Redação do «O ESTADO"
Em Joinvile - no Hotel Príncipe

DR. ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

Oos Serviços de CUnica Infanticl àa
Assistência Municipal e de

.

Caridade
CLtNICA MÉDICA DE CRI4N'CAB

ADULTOS
.

OONSULTóRIO: Rna N,nnes lIIa
ehado, 7 (Edifício S. Franclsc�).
Consultas das 2 às 6 horas

RESIDl1:NCIA: Rua Marechal Gul·
Iherme, 5 Fone 783

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de, Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no Rio de Janeiro
CONSUL'l'AS -- Pela amannà:
diariamente das 10,30' às 12 hs. à
tarde excepto aos sábados, d?�14
és 16 horas - CONSULTORfO:
Rua Jolio Pinto n. 7, sobrado ..;..
Fone: 1.461 - Residência: Rua

Presidente Coutinho, 58

.

DR. M:AR-IO WENDHAUSEN

��;;:;C�o MH;;:ri��� ���'n��;�; I E ta't 's·t
II

CaConsultório:E R�RJ�i��:d: de Ouro I S I IPreto, 2 - esq. da Praça 15 de No- Ivembro \ lhos da U Belo Horizonte")
Te!. 1545

Consultas: das 4 ás 6 horas. -

Residência: R. Felipe Schmidt, 38
- Fone manual 812

A tende encomendai de
obras editadas no Brasil
ou no estrangeiro,

POE'TAÇÕES DE ALGUNS
PAÍSES AMERICAl�OS

Segundo números' índices
elaborados pelo Serviço de Sis-

.
DR. BIASE FARACO tematízacão da Secretaría-Ge-

Médico - chefe do Serviço de 1 d I'B G E publicadosS.ifilis do Centro de Saúde ra O . . . . e .""4

DOF.NCAS DA PELE - StFlL.lS no "Boletim Estattístico" des
- �FECÇõES u�o·GEmTAIS

_
DE AMBOS os SEXOS - RAIOS sa entidade, ° 'valor de nossas
INFRA - VE�rJi1:��� E ULTRA-

exportações, considerada a ba
CON6SULTAS: das 3 às 6 hs. - R. se 100 em 1939, atingiu o in

Felipe Schmídt, 46
RES,: R. Joinvile.. 47 - Fone 164.8 díce 188 em 1944, tendo subido

DR. NEWTON D'AVILA a 226 em setembro do ano pas-
Operações - vias Urmãrtas _

sade.
'

Doenças dos intestinos, této e A ascenção, entretanto, dei-
anus - Hemorroidas. �.ameJ1.

to da colíte amebíana, xou de ser contínua em 1940,
Fisio:erapia � Infra vermelho, d índi baí "4ConSUlta:. VitQt l\lelreles, 28.

_ quan O o. ln Ice alxou a <J •

. Atende díartamente às, 1l.3<Y ns. Daí em diante, êle cresceu na
e, à tar-de, da� 16 hs, em diante

Resld: Vldal �mos, 66. seguinte medida: 128, em 1941;
. Fl>n9 f06't

, 142, em 1942; 166, em 1�43;
.

e 188, em 1944.
.os Estados Unidos, oferece

ráhl:'a 'êsté' respeito, "cifras bas
tante elevadas, fazendo-se a

ressalva, porém, de- qUe os nú
meros que se vão ler incluem
os fornecimentos realizados

lpor conta da, lei de emprésti
mos e arrendamentos. Em
'1940, aquêle índice foi de 141,
para o valor das exportações
.norte-amerícanas, de 180, em

1941; 282, em 1942; 450, em

1943; e 506, em 1944. Os resul
tados conhecidos quanto ao

primeíor semestre de 1945, no
entanto, mostram um declinío
crescente, o qualse podé fran
camente atribuir á suostan
.cíal redução daqueles forneci
mentos.

Os índices referentes á Ar

gentina, também revelam au

mentos: 101, em 1940; 102,-em
1941; 123, em 1942; 148, em

1943; e 161, em 1944. Já os re

lativos ao Uruguai, evidenciam
decréscimos, pois, no trrênio
de 1942/44, foram, respectíva
mente, de 53, 92 e 89.
Do mesmo modo que os Es

tados Unidos, o Canadá teve
o. valor dê suas exportações
no período em exame: 128, em
consideravelmente aumentadc
1940: 175, em 1941; 255, em

1942; 321, em 1943; e 373, em

J.944. Dos países da parte se

tentrional do continente, é c

México o que apresenta acres

cimos mais moderados, e só
mente a começar de 1942: 101,
115 e 103, no triênio de
1942/44.

\

Novidades todas
semanas ·'1

Tenha

PlACOS •..

A�OS"·
TO"'_'

filJl Crastii
'"SILVEDlA-

Grend. T6tNc:.

AUTOMOBILISTAS I
Atenção

Pak'a o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94
de

Fabricante e distriouidor'es das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados. brins
bons e barato., algodões, morins e aviamento.
para alfaiates. que recebe diretamentfO dl1l!1

Snrs. Comerclant•• do interior no sentido de lhe fazerem urna

Florian6poHs. - FILIAIS em.t'81umenau e Lajee. '

melhore. fábricas, A Casa •A CAPITAL- chama a atenção do.
visita ante. de efetuarem suas compras. MATRIZ em

- . , . .......... MI__ 0111.......
. te_

COMPAl,-e]A "ALIANÇA DA BAIA-
fotl.tI. II. 1S7. - Sétl.: I A I Ao
UiC�NDIOS B TIlA.NSP0BTIl8

Cifras do .Bal�Dço pe 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
·Réceta
Ativo

...

sempre em casa: uma garrafinha

ftPERITIVO «K NO T»

Cr.
Cr$

80 900.606,30
5978Aol.755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

Sinistros pagos nos últimos I\) anos

Responsabilidades "

98.687.816,30
76.736,40! .306, 20

Diretores;
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joa9uim Barr eto di Araujo
e José Abreu •.
� ...;,,; ..,.- _ """ ,""

-

I'I;.á. _ _

- -

__� _ "_
-

_1'1;."' '"'- .

I
......................, __..__ I ._ � .-am..__..
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Há' um guia político em Santa Catarina, que' sup�rvisiona o Partido
Social· Democrático estadual: é Nerêu Ramos. lm tôrno

dêle, com ,ile, na boa e na má fortuna, sabem os correligionários
que podem. contar com um chefe à altura

.

dos acontecimentos,
sem ,quebrar nem torcer, provado ns lides do govêrno

como nas pugnas da opoSição .
. ,I__. ---_::__---------=-T-en-.-:-Du-r-va-:-I--=S-:-i1v-a-:------=------;C;-om-:i-ss--=-ão�Ens-:-ta-;-do-;'alCRI�I(A de Preços

A Comissão Estadual de"

Preços forneceu-nos as seguin-c
tes notas:
"Realizou-se sexta-feira, dla :

2 a, 18a sessão da Comissão!

I Estadual de Preços.
Foram recebidas as tabelas .

I de Biguaçú, Tubarão e Jara-

güá do Sul.
Os plantadores de cana

' de.'
GaSlpar enviaram uma repre-··
semtação quanto ao preço' da;,
cana de açúcar, por tonelada..
O assunto foi dístríbuído, para,
ser relatado na próxima ses

são.
Decidiu, por unânimidade, a'

I' Comissão. Estadual. que o p.r��·,
ço da tarínha de trígo pan ifi-i
cável, posta mo Moinho, seja,

: mantida em cento e cíncoenta
I

cruzeiros (Cr$ 150.00) por sa-

I co, tendo em vista os estudos>'
realizados, amplamente discu-'

: tidos pelo plenârio, �

I Fora:m tomadas provídêncías
• de andem disciplinar.
-Na sessão realizada dia 5,.

foi dado parecer ao requeri-·
menta da Cia. Wetzel indug..·
tríal, A C. E. P. opinou pela
negação do provimento.
Foram tomadas medidas pa-'

ra se promover os estudos da.
possibilidade de aquisição. de:
sabão e açúcar.

O pedido de aumento dos
plantadores de cana de "0;;tspar"
foi reconhecido como da' com-·
petêncía do Instituto do Açú
car de Álcool e não desta C. E.
P., oe acôrdo com o decreto-leã
9.125 e resoluções 109 (27.,6-45;
e' 194 de 27-7-46 e 144, .

(17-10-45). ..

A Comissão Estadual' de
Preços na 'próxima sessão es-:

tudará o caso da farínha de'
mandíóca".

Vários funcionários co

. munistes transferidos
RJio,8 (Via aérea) - O gO-1 servou, a medida causou gran

vêrno jácomeçou a adotar .al- de contrariedade entre os ser

gumas medidas, assentadas na vídores atingidos. Ao que se

última reunião ministerial, pa- soube, a providência "adotada
ra fazer frente à onda comu- se generalizará, atingindo to
nista, Entre outras provídên- dos os mlnístértos.
das, ficou estabelecido que os

servidores públicos filiados ao

Partido Comunista s e r i a m l1onogramaé ret-Idostransferidos do Rio e destaca- [ l) O 1.0 tenente José Dur-
dos para repartíções federais

na C TC' vaI de Sousa e Silva, 'da
nos Estados mais necessitados]. , • • • Base Aérea de Florianó-
'de funcionários e que. têm 10- Nair Hahn - Noêmía Ama- polis, e animador dos pro-
tação reduzida. Ontem, só no ral'� Maria Bernardes - Oc- gramas da Rádio Gcuuu ié,
D:A.SP foram notificados de távio Schiefler - Dr. Baier Fi- cuia progresso se tem aceri

que estavam transferidos pa- lho - Lourdes de Araujo - tuado dia R dia e tende a

Ta diferentes territórios fede- Silvio de Olívetra - Gerson crescer, mais e mais, graças
raís nove servidores comunis- Neves - Waldemar Pinto aos esforços dos seus âeno-:
tas. Pêlo que a reportagem ob- Evelena Boas Ba.ron. dados dirigentes e cole- I
O eh f d P I · _bor_ada_res.--

e e 'e o ícia carioca e a . . I
periculosidade dos comunistas Alterados os �D1for-
Rio, 8 (Via aérea) - Con- Impressíonado, Dado a impor- mes· do ExérCito e

firma-se que o Ohefe de Polí- tâneía que se empresta à ex- Pol.1'"·,as MI-II·tarescia pretende fazer perante os posição do chefe de Polícia te- \i I

lideres de várias correntes po- rá lugar, dentro de breves . Rio, 8 (Via aérea) - O pre
líticas e democráticas do país dias, uma nova reunião no sídente da República assínou
uma ampla exposição, sôbre o Guanabara, sob a presidência um decreto-lei aLterando o pla-
plano de ação do Partido Co- do General Dutra. no de uniformes do pessoal do
munista do Brasil, ilustrando- Exercito e das polidas milita-
a com documentação das atíví- roo. Este ato é acompanhado
'dades consideradas perigosas de uma exposição de motivos

.
Paris, 8 (U. P.) - A "Açên-

ao regime e por terem um seu- Onião dos C. de S. sôbre as alterações feitas, na cia Francesa de Notícias" i?!-
tido altamente antí-democrá- qual figuram os seguintes ca-Iforma que, o chanceler Joa�
tíco. Repetirá o professor Pe- Catarina pitulos: composição dos uni- Neves da Fontoura embarcara
reira Lira o que j.á revelou sá- formes; posse dos uniformes: .para Berlim a 16 de agôstoDa. União dOI Cháiíffeurl oata- f' d uiencibado último na reunião minis- rinenl.. recebemo. uma comuni- uso dos unírormes: Insígnlas 1 a �m _

e protn er:c�ar a r�pa-
terial, quando ao que se in for- cação à cêrca dOI novo. eleitos da e dístirrtívos; especificação das trza_çao dos brasileiros ainda
ma, teria deixado o presidente sua a..ociação beneficente. o. peças dos unítorrnes ; untfor- reszdentes na Alemanha.
da República profundamente quail a dirigirão no Deríodo dê 13 mes dos militares da reservado corrente a 13 de ag81to de 1947;

t· 't 1 e dos reformados; uniformes

Prev·lsa-o do te.mpo
ou rOllllm. e mUI o genti mente.
nOI foi remetido um convite, para das policias militares e seus
as.i.tirmol à pOI.e dos membroe distintivos.Previsão do tempo, até 14 da futura diretoria daquela enti-

horas do dia 9: dude , o que le dará à. 17 horas

Tempo: bom, com nebulo- do dia 13 diete rnês , na sede do

sídade varíavel, Clube 15 de Outubro; rua Álvaro
de CarvGlho, n.O 12

Temperatura; estavel. OI elemento. a tomarlm poele
Ventos: variaveis, frescos dOI cargos para que foram .eleitos,
Temperaturas extremas de Ião O. lenhores:

h
. ,.

214 mínima Orlando Scarpelli. pra.idente;oJe: maXlma, Frederico Veras, vica-prelidente;11,2. Joaquim Borge., 1.0 .ecretário;
Sinopse: o tempo decorreu Mário Rovere, 2.° IIe'C1'fltário; Mar

bom, com geadas no interior COI Vieira. 1.0 teloureiro; João
d E t d A t t Claudino da RaBO, 2.° teaoureiro'

� S ,a o. empera ura de- Ant8nib Machado. delegado geral:clInou. A menor temperatura «O Eltado» faz votos pela prOI
foi registrada em Xanxerê com I peridade da «União BeneficenteD
2,9 negativos. dOI motorietOB catarinenles.

Florlanc;polb, 9 �e Agosto de 1946

João· Machado Pacheco
Filho

Participa ao. parenta. e ami·
gOl de leue 'paea, o no.cl·
menta de leu irmíi.ozinho

ocorrido no dia 5 do fluente.
FpoUa.. 5-8-946.

_.

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAt

-----------------------�---------------------------------

,PETIILlla
:.•1111[011

CONTRA, CASPA,
QUEDA ,DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOfS DO

COURO CABElUDO.

Dois gestos dignos
de aplausos
UNIÃO BENEFICENTE E RE- Transfer·lda a séde\CREATIViA OPERÁRU, ,

Hoj'e, ás 20 horas, será reprisada
d DI· d I "PIlia teat�·'O da Un�ã? Benefi,cent,e. e a e egacna o II .Recreativa Operária, a comédia I

'
-

"OS APUROS DE ANDRE", que Firmado pelos srs. Gastão
na sua estréia colheu de quantos a do Couto e Mário Machado, '.
assistiram 'Os mais calorosos aplau- respectivamente Inspetor e..

so� I'epresen,tação d'e hoje será em Delegad� do Instit�to de Apo-·
favor -da caixa dos sócios enfênn'Os sentadona e Pensoes dos Ma-"

d�quela �t�l e benemérita associa- rítimos, recebemos o seguinte,
çao opemna. ofício, que ag�adecemos:

"Florianópolis, 6 de agôsto,
de 1946.

.

Temos o prazer de comuni-
car-vos que, nesta data, trans-'
ferimos 'a sede desta Delega
€ia, que funcionava;:. á rua Fe,;

Upe Schmidt, 19-5obo, para o.v

prédio n. 9-Sobo., da rua João:'
Pinto, onde continuaTemos a

atender os associados deste'
Instituto, dentro do mesmot
horário.
Valemo-nos do ensejo para

aJpresentar-vos os nossos P1jO
testos de estima e considera.,.
ção.

Saudações" .

J. ALCÃNTARA SANTOS
Criticar não é tão facíl como

parece.
A senhora D. Crítica' exige·

sempre a colaboração de auxi
liares como: 'o conhecimento,
'O tempcraruento e o juizo oh
servador. O SEloU nome deriva-se
de um. verbo grego que pode
ser traduzido em nossa Iingua
por julgar,' discriminar, censu

rar.

D. Crítica presta relevantes
serviços di História, à Ciência,
à Religião e à Literatura. Ela
mantêm estreita camaradagem
com as suas amigas Razão,
Concíência, Inteligência e Seno
timento. Aliás, ela nada empre
ende sem consultar essas ami
gas que sempre lhe prestam
excelente contribuição. ARa·
zão e a Conciência, sempre
austeras, contribuem com o

seu julgamento e atestado; a

Inteligência, da qua]. ela tem
um pouco de receio, dá-lhe
grande conforto quando se lhe
apresenta vestida 'no seu man

to diáfano da verdade; mas é
o sentimento- que a enaltece e

a faz vibrar com mais Intensi
dade e mais vida:
D. Crítica é bem fina e pers

picaz. E para não falhar em
seu veredicto; resolveu educar
bem os seus sentidos. Ela sabe
que o surdo, embora possua
muita imaginação, não tem fa
efl memória; que o cego tem
boa memória mas já lhe não é
viva a imaginação. Assim, ela
d-eseja sempre ouvir bem, ver

bem e sentir bem, pois são con

dições preliminares e essen

ciais ao seu bom êxito. ,

Como D. Critica já foi várias
vezes enganada, ela procura
com muita prudência submeter
ainda o seu juizo ao circulo de
suas faculdades.

-

E ela faz muito bem.

Irá a Berlim

N'O próximo dia 15' do C'Orrente,
'O grup'O Teatral "Joã'O Dal'Grande
Brug.gmanll''', daquela s'Ociedad'e,
fará rep·(esentar, no Preventóri'O,
um bem elaib'Orado pr'Ograma tea
tral, levando, assim, àquela casa,
um pOUC'O ·de divertimento aos fi
lhos Idos lázaros, g.est'O que digni
fica os amad''Ores d'O teatro da
União O!perária e q·ue diq;, bem al
t'O, do conceito que ela goza no
sei'O das nOlSsas camadas sociais.

*

Regist3J!1Id'O esta,s duas notas,
conclamamos os dirigentes da
União Operária a que continuem
n'O seu benemérit'O programa, ao

qual emprestamos t'Od''O o nosso

aplaus'O.I

o ESTADO encon··
tra·se à venda na

banca de jornais
.Beck»
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